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Радио водитељ мр Биљана Ђоровић:  

Један од најзначајнијих ако не и најзначајнији текст у 

србском новинарству. Молим све да поделе и 

прочитају овај текст. Оне који знају шта се дешавало 

да се јаве. Ово не смемо дозволити да прође. Ради се о 

веома комплексној операцији осмишљеној у ЦИА 

Ленгли, и Институту Тависток – Циљ : програмирано 

самоубиство србског народа и давање невероватног 

алибија за терористичку ОВК.
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Режимска и НВО манипулација косметске трагедије- Вучићева страшна 

истина о масакру у „Панди“- у овој књизи на страници 369: 
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Аналитичар Александар Павић: 

У Вашем последњем чланку  раскринкавате Вучићеву 

psy-op операцију у вези убиства у „Панди“…  

Стварно, импресивно…
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Режимска и НВО манипулација косметске трагедије- Вучићева страшна 

истина о масакру у „Панди“- у овој књизи на страници 369: 
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Пуковник Горан Јевтовић: 

Браво уредниче за темељитост и интелигентан 

приступ у анализи овог невиђеног шљама. Ратовао 

сам у Метохији од марта ’98. до последњег дана 

агресије ’99. Налазио сам се на Истуреном командном 

месту Приштинског корпуса у Ђаковици, у улози 

оперативца и са тог места нема камена, нема жбуна 

који нисам обишао…  Овај масакр у Пећи и стотине 

других широм КосМета познати су ми до детаља. 

Одлично сте дефинисали намере агентурних битанги 

које су нам агресори довели на власт. Циљ је убити 

Србију и Србство применом тзв. меке силе и тајних 

операција у, до сада невиђеној, сложеној обавештајно-

субверзивној и психолошко-пропагандној операцији од 

стране обавештајне коалиције “Интелиџенс сервиса” 

и ЦИА. Још једном, свака част!
3
 

                                                      
3
 Режимска и НВО манипулација косметске трагедије- Вучићева страшна 

истина о масакру у „Панди“- у овој књизи на страници 369: 
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УВОДНА РЕЧ АУТОРА  
 

Књига пред вама представља капитално и уникатно дело у сваком 

погледу, не само по броју страница и свом „револуционарном 

наслову“, већ и по квалитету и аутентичности садржаја- како су то већ 

оценили други и од мене пуно компетентнији аналитичари.  

„Хронологија Једне ВелеИздаје“, или како сам то дефинисао у 

поднаслову „Бела Књига ПостПетооктобарске Издаје у Србији“, 

представља хронолошку збирку анализа, фељтона, есеја и превода, 

које сам писао у периоду од шест година на тему политичке 

корупције и петоколонашког деловања западно инсталираних и 

контролисаних (након 5 октобра 2000) политичара и НВО плаћеника у 

Србији. 

Преко 70 аналитичких радова представљених  у овој књизи чине једну 

историјски хронолошку целину, разоткривајући просечном читаоцу 

многе непознате, неистражене, недовољно анализиране, или просто 

„превиђене“ догађаје и детаље, континуираног национално-

субверзивног деловања домаћих про-западних политичких марионета, 

у пост-петооктобарској Србији, почевши од Ђинђића, Драшковића, 

Коштунице, Дачића, Љајића, Тадића и многих других, па све до овог 

последњег, и по Србију можда и најакатастрофалнијег, 

„напредњачког еврофанатичког двојца“ Николића и Вучића... 

Сви ти радови су по мени већ прошли суд јавности, бар на нашем 

ФБР порталу (FaceBookReporter.org) чији сам  оснивач и уредник, где 

су достигли завидну читаност од преко пола милиона посета на 

главном сајту- и пратећим блоговима у оквиру ФБР медијске групе. 

Ради илустрације, мојих десет најпопуларнијих анализа у периоду од  

2011 до данас (27.08.2016) само на ФБР порталу су читане 134.660 

пута.  
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Уводна анализа „Пуковник Роберт Хелви- Како смо Србима 

подметнули отпор“
4
 просечном читаоцу разоткрива мало познате 

детаље западно режираног обавештајно-субверзивног преврата (у 

форми „обојене револуције“) против последњег демократски 

изабраног председника Србије Слободана Милошевића, 5-ог октобра 

2000. године. Догађаја у коме су стотине хиљада грађана Србије 

сурово изманипулисани и злоупотребљени  зарад западних интереса, 

док су лидери државног пуча и други главни протагонисти, из свега 

тога материјално и политички профитирали. 

Такође, у овој књизи презентујем и анализирам
5
, јавности мало 

познате, детаље такозваног америчког „Пропозала у 11 тачака“ из 

2006, који је у много чему био сличан аустроугарском улитиматуму 

Србији из 1914. Тим пропозалом је практично поништен србски 

суверенитет-  од стране владе САД захтевана је „про-западна промена 

свести“ грађана Србије, немилосрдни прогон такозваних „хашких 

бегунаца“, прописано је које законе у ту сврху наша Народна 

скупштина мора да усвоји, захтевано да се омогући неометан рад 

америчких безбедносних служби на територији Србије, да србски 

генерали и полицијски функционери подносе редовне брифинге 

западном дипломатском особљу и то у њиховим амбасадама, 

наложено формирање нове Канцеларије за ратне злочине са про-

западним  „морално-политички подобним кадровима“, захтевана 

(етничка и верска) регионализација Србије, и размена осетљивих 

безбедносних информација са „непријатељским етничким 

ентитетима“ у окружењу, чак је под тачком 4. Пропозала захтевано од 

владе Србије да утиче на СПЦ да јавно осуди наводне србске ратне 

злочине, лажни сребренички геноцид и позове на предају србске 

хероје (у то време „хашке бегунце“) Младића, Караџића и друге. Овде 

је важно напоменети да је Тадић овај Пропозал послушно спровео у 

дело, док је Коштуница одбацио скоро све тачке истог... 

                                                      
4
 Стр. 23 

5
 Стр. 37 
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Компаративном анализом
6
 сам посебно обрадио Платформу о Косову 

и Метохији, Народне Скупштине Србије из 2013. Ова „платформа“ 

може да се опише само једном речју, као- издајничка. Наиме тим 

документом се држава Србије раздржављује на КиМ, док се 

истовремено јача „државност“ илегалног сепаратистичког шиптарског 

ентитета. Главни протагонисти и креатори ове издајничке платформе 

су били Томислав Николић и Ивица Дачић, уз саучесништво 

беспоговорно послушне напредњачко-социјалистичке скупштинске 

већине. 

Исте 2013 године Србска влада коју је представљао Ивица Дачић је 

потписала такозвани „Београдско-приштински споразум“
7
 са 

шиптарским сепаратистима са КиМ, које је представљао ратни 

злочинац Хашим Тачи, наравно под будним оком ЕУ званичника; 

Наравно за овај споразум издајничку платформу је претходно 

припремио Борис Тадић, прихватањем Еулекса, што је резултирало у  

дефакто елиминисање УН јурисдикције на КиМ. Овај споразум у 

пракси разрађује у оперативним детаљима претходно скупштински 

усвојену издајничку „Платформу о КиМ“. Детаљи овог споразума нам 

данас јасно разоткривају сву дволичност и демагогију тренутног 

србског владајућег режима, око наводне заштите наших националних 

интереса на КиМ.  На пример под тачком 10 овог споразума Ивица 

Дачић (пре непуне три године) практично дозвољава „споразумно 

укидање“ резолуције УН 1244, док се данас хипокритички залаже за 

доследну примену исте!? 

У овој књизи сам у више анализа
8
 посебно посветио пажњу 

такозваном „Бриселском споразуму“ који је урађен искључиво у 

интересу шиптарских сепаратиста са Косова и њихових ЕУ спонзора, 

са циљем трајног територијалног и националног сакаћења Србије. 

Посебан акценат у тим анализама посвећујем западним медијским и 

политичким анализама, које неоспорно указују на сву његову 

                                                      
6
 Стр. 203 

7
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8
 Стр. 245 - 277 
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штетност и опасност по суверенитет и државне интересе Србије. 

Наравно претходне „досовске“ и ова последња напредњачко-

социјалистичка режимска гарнитура упорно покушавају да заменом 

теза и медијском манипулацијом докажу наивном гласачком телу да 

су ти њихови велеиздајнички потези били у најбољем интересу србске 

нације. 

У већем броју анализа се бавим високо-профилним корупционашким 

и криминалним аферама челника србског режима и њиховој отвореној 

(анти-србској) колузији са екстремистичким исламским режимима са 

Блиског Истока, па чак и са документованим међународним 

терористима- Поред сумњиве и ноторне сарадње са варварским 

арабским режимима, колаборације са турским „хуманитарним“ 

фондацијамам, које паралено раде на исламизацији делова Србије, 

симптоматично за Вучићев режим јесте довођење у земљу и 

дипломатска заштита палестинског терористе Мухамеда Далана
9
...  

У приложеним анализама посебно обрађујем заташкавање такозване 

„хеликоптерске афере“, непотизацију, односно режимски „политички 

инцест“ у државним институцијама, где „родбинске и кумовске 

институције“ дефакто надрастају државне
10

. 

Једна од ударних и најчитанијих анализа, не само на ФБР порталу, већ 

и многим другим интернет медијима, јесте Вучићев паклени план 

„промене свести“ код Срба (који се такође манифестује у његовим 

провидним покушајима да призна и индиректно докаже 

„геноцидност“ властите нације) путем срамног покушаја да 

монструозни шиптарски злочин у кафићу Панда у Пећи 1998 године, 

када су шиптарски терористи под командом Рамуша Харадинаја 

бездушно масакрирали шесторо србске деце (тинејџера), припише 

србским службама безбедности- користећи се провидном медијском 

манипулацијом, лажним презентовањем наводних доказа, извртањем 

чињеница... У свему томе „потпомогнут“ доказаним западним 

петоколонашким слугама Вуком Драшковићем и Наташом Кандић. У 

                                                      
9
 Стр. 437 

10
 Стр. 417 
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својој темељитој и компаративној анализи
11

, позивајући се на веома 

кредибилне изворе, сам у потпуности раскринкао тај бедни 

„србоцидни“ покушај премијера Вучића и горе поменутих западних 

агената. Ова срамна Вучићева операција је, како сам то доказао у 

своојој анализи, дословце је попримила све димензије психолошког 

рата против властите нације... 

Посебно су издвојена поглавља
12

 текуће „азилантизације, ромизације 

и исламизације“ Србије, под западним спонзорством, и уз свесрдну 

подршку домаћих државних органа, западно финансираних НВО, и 

наших такозваних  „националних лидера“.  

Ова обимна и темељита хронологија при крају паралелно кулминира, 

својим ударним садржајима и ментално-патолошком кулминацијом 

нашег, прозападног и несумњиво распамећеног, режима- 

персонификованог у лику шизофреничног премијера Вучића- који 

попут римског Нерона, иза своје владавине оставља трагове пустоши, 

паљевине, и политичког лудила; За ову прилику пригодно описаног 

овде, у мом вероватно најчитанијем, фељтону на ФБР порталу: 

„Хорор Сценарио- Да ли нам је на челу државе Ментални 

Пацијент?“
13

  

...Фељтону који сам у наслову само условно маркирао знаком питања, 

мада је мени, а верујем и већини  цењених читалаца, одговор на то 

питање више него очигледан...  

...На жалост, такав „оптимизам“ (по питању „очигледности“) не делим 

када је у питању већина „форматизованог  и фарматизованог“  

србског бирачког тела, који су и сами, свесно или несвесно, 

допринели нашој данашњој националној ноћној мори... 

Зато и ова књига, као и моје претходно капитално дело „ПроЗападни 

Злочин“, имају пре свега намену „тврдог записа“- сведочанства једног  

                                                      
11

 Стр. 369 

12
 Стр. 493, 511, 527, 533  

13
 Стр. 477, 483 
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до сада историјски незабележеног „политичког лудила“, и 

незапамћене националне издаје, у земљи Србији- и намењени су пре 

свега неким новим генерацијама, национално свесних, политички 

неискварених, и морално супериорнијих Срба- у односу на ове 

данашње „фелеричне“, у које убрајам и себе... 

 

М. Новаковић, август 2016 
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Пуковник Роберт Хелви- Како смо 
Србима подметнули „Отпор“  

 

31 март 2011, М. Новаковић 

Они који данас „седе“ на челу Србије и који дају себи за право да 

дефинишу- читај елиминишу- наш национални интерес; Упорно себе 

представљају као модерне веснике неке нове „европске демократије“ 

и заштитника тог србског националног интереса, по коме тако 

бездушно газе… 

И док можда, такву „жваку“ могу и да продају национално 

дезоријентисаним поклоницима пинк боје, који не избивају са разних 

„фармерских и ријалити“ тв циркуса- као и својим верним варошким 

поклоницима жуте боје, „другосрбијанске оријентације“ који се 

отворено поносе својим анти-србством, као универзалном негацијом 

свог опаначког порекла- у тој својој издајничкој калкулацији не 

рачунају на „траспарентност“ електронских медија, и људску 

болећивост (ка хвалисању) својих западних ментора; Који, како то 

сазнајемо ових дана, не могу да се суздрже, а да се јавно не похвале 

тиме- „Како су од Срба отимали Србију“!  

Наравно, све то уз з(без)душну помоћ, ових већ претходно 

споменутих „жутих петоколонаша“, који још увек седе на челу (или 

зачељу) ове наше државе- која, опет захваљујући њима, све више то 

(држава) није… 

 

„ЗЕЛЕНА БЕРЕТКА“ Р. ХЕЛВИ ПРИПРЕМА „ТИХУ 

ОКУПАЦИЈУ“ СРБИЈЕ 

Бивши амерички командос из Вијетнама, и војни обавештајац са 

дипломатским имунитетом у Бурми, оперативац разних специјалних и 

хладних ратова, пуковник Роберт Хелви се сећа са носталгијом свог 

тајног састанка почетком 2000-те, у будимпештанском хотелу 
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Хилтон, са првом групом од 12 „Србских“ регрута, који ће чинити 

језгро америчке обавештајно-субверзивне групе под звучним називом 

„ОТПОР“, и чији ће задатак бити уклањање тадашњег демократски 

изабраног србског режима на челу са Слободаном Милошевићем, и 

наравно његова замена са „овим“ што имамо данас! 

Један од његових првих и највреднијих „студената“, назочни Срђа 

Поповић, се такође са носталгијом сећа своје прве лекције, коју је 

научио напамет: „Уклањање ауторитета владаоца је најважнији 

елемент током „ненасилне“ борбе“. Наравно, „ненасилном“ Срђи 

Поповићу, не да није сметало НАТО бомбардовање и комадање 

„његове“ отаџбине Србије, већ је шта више углас, заједно са још 

једним другим назочником тог доба, Зораном Ђинђићем, јавно 

позивао Америку и НАТО земље да бомбардују Србију и убијају 

њихов властити народ- „све док се тај народ не дозове памети“… 

Појаву и деловање пуковника Хелвија, и њему сличних, на овим 

нашим просторима, који су се у примени метода специјалног рата 

против наше нације, почели да служе до тада непознатим и 

неконвенционалним методама- овај пут кроз разне америчке НВО, 

али и будуће „србске“, невладине организације- је тешко разумети без 

увида у период са почетка 80-их година, када је на британско-

америчком самиту 1984 дато зелено светло за уништење „Србски 

доминиране“ Југославије, и сабсеквентно „кастрирање“ Србске 

државе. 

 

РЕГАНОВА ДОКТРИНА И АМЕРИЧКИ- „НЕНАСИЛНИ“ 

ТЕРОРИЗАМ 

Тада је усвојена „Реганова доктрина“, којом се многе ингеренције, до 

тада искључиво у домену ЦИА-е, пребацују на тзв. невладине 

организације, у стварности параван агенције за ЦИА организацију. 

Њихова основна карактеристика је била да, иако наводно независне, 

су биле финансиране непосредно (или посредно) из буџета америчког 

конгреса и тајних фондова америчке владе. У ту сврху, субверзивног 

рушења тадашње Југославије, и „кастрирања“ Србије као државе, још 
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је у то време формирана Балканска Иницијатива при америчком 

Институту за Мир. 

Истовремено је формирана „невладина“ организација (финансирана 

владиним парама) USAID, специјализована за субверзивно 

„ненасилно“ рушење система у другим земљама.  

На тај начин, у случају да „ствари крену погрешним путем“ (као што 

се то десило са ЦИА режираним пучем против демократски изабраног 

чилеанског председника Аљендеа), америчка влада је сада могла 

званично да „пере руке“, пошто су сав ризик и „бламажа“ за 

евентуални неуспех операције били упућени на ове фантомске 

невладине организације са којима америчка влада званично „нема 

ништа“.  

Наравно, у периоду након тог самита, никло је још доста сличних 

параван (ЦИА) агенција (или фондација), попут: OTI, NED, Carnegie 

foundation, SOROS(OSI- Open Society Institute), CANVAS итд (о тим 

параван агенцијама и другим аспектима специјалног рата против 

наше отаџбине сам детаљније писао у тексту под називом 

„Хронологија НАТО злочина над Србијом- следећи линк: 

http://sigisingidunum.blogspot.com/2011/04/blog-post.html). 

Пуковник Роберт Хелви је био само један од (највише експонираних) 

америчких обавештајних оперативаца, док су у сенци постојали многи 

други кључни појединци, којима је „занат“ такође био рушење 

политичких режима широм света „неконвенционалним средствима“, 

попут овде споменуте методе „ненасилног отпора“, која је и главна 

тема овог мог чланка. Један од тих значајних људи из сенке је свакако 

Питер Акерман, корумпирани амерички банкар (Rockport Capital Inc.), 

који је стекао богатсво манипулишући банкарским меницама преко 

својих пријатеља у америчкој администрацији. 

Акермана и његов „карактер“ је најбоље описао један од идеолога и 

креатора стратегије „ненасилног отпора“ (која је еволвирала из ЦИА 

стратегије дестабилизације страних режима) господин Џин Шарп. 

Господин Шарп  је скоро сав свој „интелектуални опус“ посветио овој 

неконвеционалној обавештајно-терористичкој методи рушења 

режима, и његове књиге (најпознатије дело: „Од диктаторског режима 
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до демократије“) су постале обавезни приручник не само Србских 

петоколонаша (отпораша), већ и свих других „активиста“ широм 

света, који би се нашли на платном списку западних служби. Ево шта 

је господин Шарп изјавио за Акермана: 

„Када неко од америчких владиних службеника не жели да изазове 

међународни инцидент кроз директне контанкте са дисидентима из 

земаља у којима су САД заинтересоване за промену режима, онда они 

дискретно сугеришу господина Акермана коме се такве ствари „не 

гаде“. 

 

АКЕРМАН, „ОТАЦ“ ОТПОРА- У КЛУБУ СА ОЛБРАЈТОВОМ, 

ХОЛБРУКОМ… 

Лик и дело господина Акермана је много лакше разумети, ако знамо 

да је он један од директора озлоглашеног Савета за Иностране 

Односе- CFR (Counsil for Foreign Relations). Поред њега у управном 

одбору тог савета седи читава колекција америчких ратних злочинаца, 

попут: Мадлен Олбрајт, Ричарда Холбрука, Хенри Кисинџера, Колин 

Пауела, брачног пара Клинтон и многих других.  

Овде је важно разумети да је CFR само једна од интересних група 

(оперативних центара) корпорацијске и државничке светске елите, и 

да су те интересне групе, или „елитни клубови“, попут Трилатералне 

Комисије и Билдерберга, међусобно чврсто повезани, тако да је у 

управним одборима тих група, стално присутан један број чланова, 

који је истовремено заступљен у свим групама. Све то омогућава 

ефикасну координацију тих група, чије деловање, једино 

необавештеним грађанима, личи на неповезане активности.  

Поред овде споменуте Мадлен Олбрајт, Ричарда Холбрука, Колина 

Пауела и Хенри Кисинџера, у таквим „координационим“ улогама се 

налази и фамозни Дејвид Рокефелер, као и многи бивши амерички 

председници, чланови европских краљевских породица, и многе друге 

западне „високопрофилне“ личности. Ово сам сматрао важним да 

разјасним, јер иза насилне смене „ненасилним методама“ председника 

Милошевића, као и многих других, укључујући текућу (покушаја 
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пуча) против Гадафија, није стајала само америчка влада и владе 

НАТО земаља, већ пре свега творци новог глобалног корпорацијског 

и финансијског (и политичког) поретка, који су заступљени у горе 

наведеним тајним и полутајним организацијама(интересним групама). 

Појаву и улогу ОТПОРА у Србији, је могући посматрати само у 

оквиру специјалног (и током 1999, конвенционалног) рата коме је 

Србија била изложена крајем 90-их година, и почетком овог 

миленијума. 

Као што је НАТО рат против Републике Србске и касније СР 

Југославије био тест нове и проширене улоге НАТО алијансе као 

„глобалног полицајца“, тако је и обавештајно-терористичка употреба 

србске пете колоне у виду организације ОТПОР, приликом 

организовања насилног државног удара против Милошевића 

„ненасилним методама“, била пробни балон за глобалну употребу тог 

западног обавештајно-терористичког модела широм света. 

 

„ОТПОРАШИ“ ПОСТАЈУ АМЕРИЧКИ АГЕНТИ У ЦЕЛОЈ 

ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 

Сврху тог „пробног балона“ (ОТПОРА) је најбоље описао новинар 

Марк Бајзингер у магазину „Дисент“: 

„(ОТПОР)… сада постаје интернационални „бизнис“. Поред 

утрошених милиона долара, успостављају се многобројне 

„консултантске агенције“, на чијем челу се сада појављују бивши 

„револуционари“. Од тзв „србске револуције“, ОТПОР активисти које 

је тренирао Хевли, постају, како је то описао један Србски 

аналитичар, нова модерна врста „легионара“(плаћеника) који путују 

око света, углавном плаћени директно од америчке владе, или 

посредно путем разних Невладиних Организација- све са циљем 

тренирања локалних група и организовања „демократских 

револуција“. Један велики број вођа украјинског студентског покрета 

„Пора“ су тренирани у Србији, при Центру за Ненасилни Отпор 

(консултантску организацију коју су успоставили активисти ОТПОРА 
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да би тренирали омладинске лидере широм света како да организују 

„покрете“, „мотивишу“ гласаче и покрећу масовне протесте)…“ 

Вашингтон Пост је 2000, у скраћеној верзији али сликовито, описао 

„прљаву улогу“ ОТПОРА у рушењу председника Милошевића: 

„Консултанти плаћени из буџета америчке владе имали су кључну 

улогу, иза буквално сваког елемента кампање против Милошевића- 

контролишући јавно мнење, тренирајући хиљаде опозиционих 

активиста и организујући „витално“ паралелно пребројавање гласова. 

Амерички порезници су платили из свог џепа око 5,000 спреј 

контејнера са бојом које су дате студентским активистима да по целој 

Србији исписују по зидовима анти-Милошевићевске графите, и 

финансирали су око 2,5 милиона стикера са слоганом „Готов је!“(опет 

„западни“ дизајн), који је евентуално постао „кључни“ слоган 

револуције.“ 

 

„СПОНТАНА“ ПЕТООКТОБАРСКА ДЕМОНСТРАЦИЈА- 

КОШТАЛА 25 М ДОЛАРА 

Када смо већ овде, код улоге „прљавог“ америчког новца у довођењу 

пете колоне на власт у Србији у октобру 2000- овде треба цитирати 

самог пуковника Хелвија, који је сам признао ( у свом интервјуу 

уреднику магазина „Мир“, госпођи Мети Спенсер, почетком 2008) да 

је био изузетно (пријатно) изненађен, када је председник Клинтон 

одобрио, само за финансирање и обуку ОТПОРА, 25 милиона долара.  

Оно што пуковник Хевли тада није споменуо јесте чињеница да је у 

2000, Данијел Сервер, директор Балканске Иницијативе при 

Институту за Мир (то је иста она „установа“ коју формирао Реган 

1984, у време када је одобрио план НСДД133 за „уништење“ 

Југославије) упутио америчком конгресу захтев за око 45 милиона 

долара, да би финансирао насилну промену Милошевићевог режима, 

„ненасилним“ методама. Његов захтев је одобрен. Касније је америчка 

влада кориговала ту информацију, тврдећи да је за „рушење“ 

Милошевића потрошила „свега“ 41 милион долара.  
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У сваком случају, то је до тада била највећа сума америчког „прљавог 

новца“ икада утрошена за такав тип субверзивне активности против 

једне суверене нације. То наравно говори о значају који су 

американци придавали увођењу овакве врсте „тихе окупације“ 

Србије, и успостављању трајног НАТО присуства на Балкану. 

Сам тренинг „отпораша“ је био пажљиво разрађен, и у многим 

елементима сличан специјалном тренингу полицијских, пара-

полицијских и обавештајних формација на западу, нарочито у области 

тактичке (ненасилне) комуникације, односно примене такозване 

методе „конфликт резолуције“. Тај тренинг су водили искусни 

инструктори примењујући интер-активни модел „поделе глумачких 

улога“ међу полазницима тренинга („role play scenario“).  

Поред учења „гандијевских метода“, полазници су подучавани како 

да пасивним физичким отпором и изазивањем „ненасилних“ нереда 

(буком и физичком обструкцијом), прекидају режимске 

манифестације, ометају трибине, говоре, провоцирају полицију на 

насиље, а потом документују и публикују у медијима то насиље, ради 

стварања анти-режимског сентимента.  

Истовремено су подучавани како да „седуцирају“ режимске 

представнике- на пример, тако што ће полицајцима и војницима 

делити цвеће и памфлете; Како да шире дезинформације- и то тако 

што ће економске недаће настале као резултат санкција, упорно 

приказивати као грешке режима- или како да манипулишу 

пензионере: наводним залагањем за решавање њиховог статуса… 

 

USAID: Б92, ДАНАС, ВРЕМЕ… И ДАЉЕ 

НЕПРОФИТАБИЛНИ!? 

Паралелно са организовањем пете колоне у Србији, у виду 

„отпораша“, пета колона је организована у виду такозваних 

„независних медија“ и невладиних организација. Највећи део горе 

споменуте суме од 41 милион долара, је управо потрошен за 

финансирање тих облика пете колоне.  
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Овде је важно напоменути да се западно финансирање тих 

„институција“ наставља и данас, јер према самом признању западних 

оперативаца, ти медији, пре свега Б92, Време, Данас  и многи други, 

су и даље непрофитабилни, али су и даље финансирани из западних 

извора!? Ту се сада отвара питање разлога финансирања тих 

непрофитабилних медија, јер према самом USAID агенцији (госпођи 

Кришни Кумар), првобитна функција тих медија није било независно 

новинарство, већ „анти-Милошевићевско“ деловање, и једном кад је 

Милошевић био уклоњен, отвара се логично питање- Која је сада 

сврха даљег западног финансирања тих „петоколонашких“ медија, 

који на првом месту никада нису ни били профитабилни? Односно 

против кога су ти медији данас усмерени?  

Оно што ми сви можемо да видимо данас и голим оком, јесте да ти 

„петоколонашки“ медији и даље воде непријатељску кампању против 

своје „земље домаћина“- односно Србије. Постојање таквих медија и 

врста кампање коју они воде, требало би да нам свима буде јасна 

индикација правих намера Запада, и њихове наводне 

добронамерности… 

Иначе, из свих ових „западних“ докумената, који су наведени на крају 

овог чланка, могу јасно да се виде финансијске трансакције западног 

прљавог новца (само у периоду 2000-2002 за потребе Б92, АНЕМ-а и 

НУНС-а, Сорош фондација је исплатила преко 12 милиона евра). 

Укупна сума новца исплаћеног такозваним независним медијима и 

невладиним организацијама из западних фондова је у десетинама 

милиона евра.  

Свако разуман би очекивао, да одкако је Србија постала 

„демократска“ земља, испунила све разумне и неразумне захтеве, 

испоручила све криве и „некриве“ Србе „србождерском“ суду у Хагу, 

организовала све захтеване параде хомсексуалцима и западним 

ратним злочинцима, као и светским педофилима- да ће потом логично 

престати „анти-србска“ активност, тих назови медија и НВО-а. Како 

ствари стоје, изгледа да је њихова активност данас јача него икада, и 

да  славина из које дотичу прљави амерички долари још није 

пресушила!? 
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НАТАША КАНДИЋ И СОЊА БИСЕРКО У ПРЕГОВАРАЧКОМ 

ТИМУ ЗА  КОСОВО! 

Чиме се све то данас баве „петооктобарски“ превратници- отпораши? 

За Слободана Хомена и његове „језиве“ намере према србској 

омладини сви добро знамо… Националног „камелеона“ Дулића, и 

политичког „камелеона“ Чеду, не вреди посебно обрађивати, њих 

једино још клинци у јаслицама нису „провалили“. Марко Благојевић 

(ЦЕСИД) је посебна прича, он вероватно сматра да „својој“ отаџбини 

Србији још није довољно дубоко забио нож у леђа… 

Недавно, приликом покушаја организовања субверзивне и анти-

државне (анти-руске) активности (за потребе западних обавештајних 

служби) у руском „Подмосковљу“ је демаскиран јавно од стране 

руске државне телевизије и сабсеквентно протеран из братске Русије. 

Али то га није спречило, да се уз посредство Борка Стефановића- 

шефа преговарачког тима са лажном „државом“ Косово, и уз 

благослов министра Јеремића- нађе на челу „елитне“ Консултантске 

групе (дебело плаћене од стране Србских порезника) у чијем саставу 

су се „неким чудом“ нашле и две најозлоглашеније „анти-србске“ 

даме: назочна Наташа Кандић, директорка западно-обавештајно 

финансираног Фонда за хуманитарно право- и председница другог, 

западно-шпијунски финансираног, Хелсиншког одбора за људска 

права, назочна Соња Бисерко!?  

Какве ће то националне „србске“ интересе заступати ове две 

„минхенске“ даме заједно са другим, горе споменутим 

петооктобарским превратницима, на челу са „про-србским“ 

председником Тадићем? Мислим, да нам то није тешко 

претпоставити… 

РЕФЕРЕНЦЕ(14) 

                                                      
14

https://wikispooks.com/wiki/Council_on_Foreign_Relations#Board_of_Directors_and_Membership 

https://wikispooks.com/wiki/Document:Overthrow_Inc http://adm.rt.com/usa/news/democracy-

promotion-usa-regime/http://www.aforcemorepowerful.org/ 

http://www.centaronline.org/postavljen/60/izlazeng.pdf 
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Нил Кларк: „ЂИНЂИЋ, КВИСЛИНГ ИЗ 
БЕОГРАДА“  

 

25 март 2011 Пише: Нил Кларк- Превод: Миодраг Новаковић 

 

Текст о Зорану Ђинђићу је изашао у Гардијану 14. марта 2003. 

Са свих страна стижу почасти убијеном србском председнику, 

председник Буш предводи у похвалама за његов „снажан руководећи 

пример“, док га канадска влада  уздиже као „гласника демократије“, а 

Тони Блер се диви његовој енергији коју је посветио „реформисању 

Србије“. 

Посмртнице у западним новинама га готово једногласно називају 

бившим студентским лидером који је храбро водио побуну против 

тиранина-диктатора, да би коначно успео да преусмери своју земљу 

ка новој демократској ери. 

Али иза ове „СNN“ верзије светске историје, стварна каријера Зорана 

Ђинђића изгледа доста другачије. За све оне који се данас уједињују 

против  Западне „доктрине смене режима“ важно је да запамте да 

Ирак није прва земља где су Америка и остале Западне земље 

спровеле промену режима који се није уклапао у њихове стратешке 

циљеве. Пре три године је „дошао ред“ на југословенског 

председника Слободана Милошевића. 

У својој недавно објављеној биографији Милошевића, Адам ЛеБор 

открива како је Америка напунила цегере србске опозиције са 70 

милиона долара, приликом организовања пуча против Милошевића 

2000-те. По личном наређењу Мадлен Олбрајт, посебно је формирано, 

у оквиру америчке владе „Субверзивно одељење за Југославију“, да 

би се бавило организовањем „спонтаног дешавања народа“, које ће 

евентуално резултирати у рушење Милошевићевог режима. 

У исто време, постоје докази да су организоване криминалне групе, 

под контролом Зорана Ђинђића и надзором америчких обавештајних 
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служби, извршиле серију атентата против кључних сарадника 

председника Милошевића, попут министра одбране Павла Булатовића 

и Жике Петровића, директора ЈАТ-а. 

Када су коначно „Слобо“ и његови социјалисти свргнути са власти, 

Америка је почела са „реформом“ владе у Београду онако како је то 

најбоље служило америчким интересима. Новог председника 

Коштуницу, „сви“ су дочекали са букетима цвећа, али Зоран Ђинђић- 

„човек америчке владе“, је био тај који је контролисао полуге власти- 

и у томе сигурно није разочарао своје Вашингтонске спонзоре. 

Први приоритет му је био да почне програм „економске реформе“- у 

ствари спровођења „новог економског светског поретка“ распродајом 

„будзашто“ државних ресурса Југославије западним корпорацијама. 

Тада је још увек, преко 70,000 Југословенских предузећа било у 

друштвеном власништву, и већина је била под управом радника и 

руководећих комитета, са свега 5% приватног капитала. По закону 

нико није могао да прода више од 40% имовине предузећа, 60% је 

остајало увек под контролом радника. 

Ђинђић је кренуо убрзаном акцијом да измени те законе, тако да је 

велика распродаја државних ресурса ускоро могла да почне. Након 

две године, у току којих су хиљаде друштвених предузећа распродате 

у бесцење, углавном корпорацијама из Западних земаља које су 

учествовале у бомбардовању Југославије 1999, (у форми извештаја 

Светске Банке) почели су да стижу хвалоспеви Ђиђићу и његовом 

„укључивању међународних банки у србски приватизациони процес“. 

Али овде нису били у питању само национални ресурси за које је 

Ђинђић добио наређења да их распрода. Дошло је време да се и 

Милошевић лично уклони, и то за награду од 100 милиона долара; без 

обзира што је уклањање Милошевића представљало легално 

киднаповање и директно кршење важећих југословенских закона- чак 

су у ту сврху послали у Београд авион Британског ратног 

ваздухопловства да пребаци Милошевића у амерички финансиран суд 

у Хагу, где му је суђено у монтираном процесу. 

Када такав „човек“ (Ђинђић) распрода националне ресурсе своје 

државе, свог бившег председника и своје најјаче политичке 
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противнике, шта му је друго преостало да прода? Своју земљу? У 

јануару ове године, Ђинђић је управо то и урадио. Упркос 

противљењу већине грађана своје земље, западни „весник 

демократије“ је поступио по налогу „међународне заједнице“, и након 

74 година постојања, је избрисао државу Југославију са политичке 

мапе света. Стратешки гол такве акције је било успостављање шаке 

слабих и завађених западних протектората, што је под Зораном 

Ђинђићем успешно остварено. 

Понекад, и најбоље извршени планови могу да подбаце. Упркос 

Западним изливима жалости- за Ђинђићем ће у Србији туговати само 

мањина. За велику већину Срба он ће остати упамћен као 

велеиздајник који се „обогатио“ распродајом властите земље, и то 

онима који су против те земље водили тако дивљачки рат, пре свега 

неколико година. Ђинђићеве „хваљене“ реформе су једино успеле да 

доведу до повећања цена свих комуналија, незапослености преко 

30%, паду зарада преко 20% и резултирале су у то да данас две 

трећине Срба живе испод границе сиромаштва. 

Још увек је нејасно ко је испалио хитац који је усмртио Ђинђића. 

Највероватније да је и то била подземна мафијашка операција; његове 

везе са подземљем су му коначно дошле главе. Али, ма колико то 

звучи сурово, данас је пуно оних у Србији који би драге воље повукли 

„тај обарач“. Приликом моје задње посете Београду, био сам 

запрепашћен, не само са поражавајућом економском кризом, него и са 

нивоом мржње према Ђинђићу, коју је скоро свако отворено 

показивао у контакту са мном. Ђинђићева је популарност у то време, 

према статистичким истраживањима, пала испод 10%. 

Лекција коју можемо да научимо на примеру Србије, а која важи за 

Западне „организаторе“ промена режима широм света, је веома 

проста. Ви можете да ломите народну вољу нехуманим санкцијама, да 

их засипате бомбама. Можете чак, ако желите, да силом рушите 

њихове владе које вам не одговарају, и да им након тога  наметнете 

вашу вољу доводећи на власт једног Хамида Карзаиа, генерала Томи 

Франкса, или да поставите Зорана Ђинђића да имитира „царског 

конзула“. Али немојте да се заносите, да можете да натерате те 
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понижене народе,  да свим тим „царским конзулима“, на крају за „све 

то“ још и одају пошту. 

Превод: Миодраг Новаковић 

 

 

РЕФЕРЕНЦА
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АМЕРИЧКИ УЛТИМАТУМ ИЗ 2006- ДАН 
КАДА ЈЕ У СРБИЈИ ЛЕГАЛИЗОВАНА 

ВЕЛЕИЗДАЈА!  
 

М. Новаковић, 15 јануар 2010 

 

УЛТИМАТУМ – КОЈИ ПО КАРАКТЕРУ НИЈЕ БИО РАЗЛИЧИТ 

ОД АУСТРО-УГАРСКОГ ИЗ 1914 

У јулу 2006 америчка Влада је посредством америчке амбасаде у 

Београду упутила влади Србије, на чијем је челу тада био Војислав 

Коштуница, ултиматум(пропозал) у виду „захтева“ у 11 тачки. Тај 

документ (под ознаком тајности и кодиран као: 

„06BELGRADE1681“16) је наложио србској влади 11 прецизно 

зацртаних задатака везаних за сарадњу са Хашким трибуналом и 

„ловом“ на преостале „капиталне хашке бегунце“. Задатке које ће, по 

америчкој влади, србска држава морати да испуни, или… 

…Тај документ наравно није отворено прецизирао каквим ће то 

санкцијама, или последицама Србија бити изложена ако безусловно 

не прихвати овај „дипломатски“ ултиматум, али је већ у само 

документу наговештено да ће то „отежати“  србске „евроинтеграције“ 

и улазак(!?) у НАТО; Да би много конкретније претње и уцене 

наставиле да засипају Србију све до садашњег времена, попримајућу 

нове димензије- да би евентуално у спектар уцена било укључено: 

признање независности илегалне државе Косово, „продаја“ Србских 

интереса у Републици Србској, аутономизација Санџака, Прешевске 

котлине и вероватно још неких других региона, и коначно 

„конфедерализација“ и ампутација Војводине! 
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Овај понижавајући ултиматум највеће светске силе Америке, који је 

истовремено представљао грубо мешање у унутрашње послове 

независне и слободне државе Србије, је тадашњи председник србске 

владе Др В. Коштуница категорично „одбацио“, и то под свих 

једанаест тачака(према овом америчком документу- Коштуница је 

тада директно рекао Секретару америчке амбасаде Фрајду да Србији 

„није потребан такав пропозал“)! 

Овде треба напоменути да овај политичко-дипломатски ултиматум од 

стране данашње највеће светске силе Америке, по карактеру није био 

много различит од ултиматума Србији 1914, који је тадашњој 

Краљевини Србији био упућен од стране друге велике светске силе у 

то време- АустроУгарске Царевине. 

Наравно последице и методологија ова два ултиматума су различите, 

као и што су данашње политичко-историјске околности друкчије. 

Овај најновији „дипломатски“ ултиматум је уследио свега седам 

година након „рамбујевског“ ултиматума,  за који знамо да је 

резултирао у илегални рат Америке и НАТО алијансе против наше 

отаџбине, резултирајући у анексију Косова и Метохије од стране 

Западних агресора, уз претходно бестијално разарање наше отаџбине, 

и врло методично уништавање србске економске инфраструктуре- 

„припремајући нас“ тако за пљачку наших националних ресурса од 

стране предаторских западних корпорација, а све уз помоћ 

петоколонашке структуре, уграђене у данашњи „Србски“ државно-

политички апаратус. 

Из тог разлога, овај најновији „дипломатски“ ултиматум није било 

потребно поткрепљивати претњом нове оружане интервенције, јер је 

садашња Србија већ под „делегираном“ НАТО окупацијом, коју веома 

ефикасно спроводи Тадићев прозападни марионетски „Србски“ 

режим . 

Наравно да овде није потребно много објашњавати, да Др Коштуница, 

који је већ претходно био етикетиран од стране Запада као 

„тврдокорни националиста“, и нарочито након овог отвореног 

„забадања прста у око“ највећој светској сили (ми данас знамо да је он 

тада изабрао једину часну опцију)- је на тај начин постао отворена 
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претња Западним интересима у Србији, и управо су му се због тога 

„десили избори“ на којима је изгубио против „западног протежеа“  

Бориса Тадића. 

Америка је у овом „случају“, као и 5-ог Октобра 99-те када је 

„припомогла“ Зорана Ђинђића да дође на власт- И овај пут стала 

„свим средствима“ иза свог протежеа Тадића, осигуравајући му тако 

сигурну победу на изборима. 

Овде је свакако сувишно напоменути, да је наш „про-Србски“ 

председник Тадић по преузимању контроле над србском државом 

безусловно прихватио овај понижавајући ултиматум, предано 

испуњавајући свих једанаест тачка, да би потом отишао чак и „корак 

даље“… 

Но сада се вратимо на опис и анализу тог срамног документа: 

 

ПРОПОЗАЛ 1: 

Од Коштунице се захтевало да се обрати јавности са захтевом за 

хапшење Ратка Младића, као и да то хапшење прогласи приоритетом, 

а све државне службенике који се не залажу енергично на том 

задатку- отпусти са посла. Такође у овој тачки се захтевало да са јавно 

објави „цинкарошка“ телефонска линија у циљу откривања и 

хапшења „хашких бегунаца“!? 

-Коштуница је одбацио ову тачку, наглашавајући принцип 

реципротитета и наводећи пример ратног злочинца из БиХ 

муслиманског генерала Дудаковића, чији су злочини били 

документовани, а он сам и даље безбедно смештен у Сарајеву на 

дохвату муслиманских власти и НАТО трупа, где наставља да живи 

неузнемираван. 

-Супротно, Тадић је по доласку на власт испунио ову тачку америчког 

„пропозала“  у свим детаљима! 

Оно што овде  мора да се напомене, а што произилази из овог 

документа, јесте то да су Тадићеви чланови владе Љајић и Дулић, који 
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у то време нису излазили из америчке и других западних амбасада, 

тајно цинкарили Коштуницу американцима- који су то у овом 

документу описали следећим речима: „По мишљењу Љајића и 

заменика председника владе Дулића- Марковића, нити су председник 

владе (Коштуница), нити влада начиниле значајан напор да испуне 

наш први пропозал.“ 

 

ПРОПОЗАЛ 2: 

Да Коштуница заједно са министром унутрашњих послова Јоцићем 

изда ЈАВНО наређење свим снагама безбедности у целој Србији да 

морају да користе пуне ресурсе да би ухапсили Младића. 

-Коштуница одбио и овај пропозал. 

-Тадић извршио америчко наређење! 

 

СТРАНЕ СЛУЖБЕ УЗ БЛАГОСЛОВ ТАДИЋА КОНТРОЛИШУ 

СРБСКЕ СЛУЖБЕ! 

ПРОПОЗАЛ 3: 

Србске снаге безбедности да организују ефикасан прогон хашких 

бегунаца у сарадњи са Маршалском службом САД. 

-Коштуница одбацио и овај пропозал. 

-Тадић не само да је прихватио и извршио, него је САД Маршалском 

сервису и ФБИ-ају омогућио скоро неограничен приступ 

инсталацијама србске државне и војне безбедности! 

Као што је познато из друге дипломатске депеше америчке амбасаде, 

под ознаком „08BELGRADE1097“: Својевремено је Тадићев шеф 

БИА-е Вукадиновић у оквиру дирекције БИА-е отворио канцеларију 

„Америчког специјалног асистента“ из Америчке амбасаде; 

Дакле уместо да наша врхунска служба безбедности контролише 

страна шпијунска дипломатско-конзуларна представништва, што јој је 
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посао (бар „на папиру“)- страна дипломатско-конзуларна 

представништва контролишу наше тајне службе, и то јавно и уз 

благослов „наше“ владе. 

 

ПРОПОЗАЛ 4: 

Од Коштунице се захтева да у тајности изврши притисак на Србску 

православну цркву да јавно изрази подршку цинкарењу и хапшењу 

Младића. 

-Коштуница је наравно одбацио и овај пропозал. 

-За Тадића не постоје докази да је вршио такав тајни притисак, али је 

индикативно да се СПЦ, након његовог доласка на власт, у пар 

прилика (стидљиво и уопштено) изјаснила по том питању- нормално 

водећи рачуна да се не компромитује по том национално осетљивом 

питању. Овде постоји вероватноћа да је то учињено 

самоиницијативно, у духу наговешетних црквених „евро-

ватиканских“ интеграција. 

 

ПРОПОЗАЛ 5: 

Ово је један од најсрамнијих пропозала, и у њему се захтева да 

председник Србске владе и председник Тадић, заједно са Србском 

војном обавештајном службом и Србским ратним саветом „дођу на 

ноге“ Америчком амбасадору и „пробраним“амбасадорима из НАТО 

земаља, у склопу „редовних брифинга“, и том приликом им предају 

спискове са свим лицима за које сумњају да су повезани са 

Младићем!? 

Овде се поставља питања, која је сврха оваквог цинкарења на 

највишем државном нивоу. Да ли ће те невине србске грађане, у сред 

земље Србије почети ускоро да лове америчке и друге НАТО тајне 

службе, и можда ликвидирају на лицу места, или киднапују- као што 

то већ чине деценијама широм ЛатиноАмерике и Блиског Истока? 

-Наравно Коштуница је одбацио и овај пропозал. 
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-Тадић га прихватио „оберучке“! 

 

ПРОПОЗАЛ 6: 

Овај пропозал је само модификована варијанта претходног, и у њему 

се захтева од министра правде Стојковића, да по америчком налогу, 

користећи се налазима такозване „комисије о истини о Сребреници“, 

отвори истрагу против свих потенцијалних помагача генерала 

Младића. Овде се очекује од министра Стојковића да састави детаљну 

листу тих невиних Србских грађана, и то по налогу две стране државе 

САД и БиХ, и вероватно да им ту листу проследи. 

-Америчка амбасада овде наводи, да Стојковић не само да није 

извршио њихово „наређење“, већ да је учинио „све супротно“… 

-Наравно, Тадић извршио безусловно... 

 

„СРБСКИ СПИСКОВИ“ ЗА ХАПШЕЊЕ СЕ ПРАВЕ У АМЕРИЧКОЈ 

АМБАСАДИ 

ПРОПОЗАЛ 7: 

Овде се „наређује“ србској влади да се сви они за које се сумња да 

подржавају Младића, или да можда знају где се налази, под хитно 

ухапсе, и ту америчка амбасада чини додатано скандалозно  мешање у 

унутрашње послове Србије, правећи свој  списак хапшења 

најугледнијих Србских родољуба, између осталих на том америчком 

списку су се нашли: шеф војне обавештајне службе Аца Томић, 

начелник генералштаба Крга и Младићев син Дарко- Захтевајући да 

се ови Србски родољуби и невини грађани Србије (невини су све док 

им се пред судом не докаже кривица- тако је бар на демократском 

западу) не само приведу на саслушање, већ и задрже у затвору на 

неодређено време. 

Овде поново сазнајемо, да Љајић неуморно наставња да цинкари свој 

србске колеге американцима, како се то у документу дословце наводи: 

„Љајић нам је рекао да је то било планирано још пре осам седмица, 
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али се никада није десило. За Томића знамо да је близак са 

Коштуницом, и то у времену када је Томић штитио Младића у 

Србији.“ 

-Коштуница одбацио; 

-Тадић прихватио! 

 

ПРОПОЗАЛ 8: 

Од Коштунице се захтева да „наметне“ Србској Народној Скупштини 

нови закон, по америчком „укусу“, којим ће се увести драконске казне 

укључујући и велике новчане казне, за сваког ко на било који начин 

помаже хашким бегунцима. 

Да ли је овде потребан бољи доказ о грубом мешању САД у 

унутрашње ствари наше државе. Они нам овде чак „пишу“ 

специфичне драконске и диктаторске законе! 

-Наравно да је Коштуница одбацио и овај насилнички пропозал. 

 

-И наравно да је Тадић исти безусловно прихватио, намећући не само 

овај диктаторски закон, већ и низ других, попут Закона о 

информисању, Закона о прислушкивању и праћењу телекомуникација 

итд! 

 

КОШТУНИЦА ПО ПИТАЊУ СРЕБРЕНИЧКЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ 

ИНСИСТИРА НА РЕЦИПРОТИТЕТУ 

ПРОПОЗАЛ 9: 

У овом пропозалу се захтева од србске владе да направи за јавност 

специјалан „рапорт“  о генералу Младићу, у коме ће се детаљно 

описати његови наводни ратни злочини. 
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Потом закључују да Коштуница није ништа урадио по том питању, и 

да је чак уочи десетогодишњице Сребреничког масакра 2005, 

блокирао резолуцију којом је Србија требала да осуди наводне србске 

злочине на том локалитету. У документу се такође наводи да се 

приликом одбацивања такве резолуције господин Коштуница водио 

принципом реципротитета, и да је захтевао да се пре „само-

инкримисања“ Србије, такве сличне резолуције донесу у суседним 

„државама“ које би такође осудиле ратне злочине према Србима. 

Овде поново у овом документу откривамо да је „амерички доушник“ 

Љајић изјавио особљу америчке амбасаде да је он планирао да 

нелегално „процури“ информацију Србским медијима о детаљима 

Младићевих наводних злочина и његовом наводном ратном 

профитерству (како су све то американци „сугерисали“), али да се из 

„неких разлога“ то није десило. Не верујем да је овде Љајић имао 

петљу да Младићевој часној војничкој каријери прикачи лажне 

оптужбе ратног профитерства, знајући како би такво блаћење славног 

србског војсковође било примљено код већине Србских грађана! 

-Тадић је наравно и овај амерички „пропозал“ прихватио и испунио са 

„усхићењем“! 

 

ПРОПОЗАЛ 10: 

Ова тачка захтева од Коштунице да формира специјалну здружену 

агенцију за ратне злочине  на челу са специјалним тужиоцем за ратне 

злочине Србије, која ће се само и једино бавити ловом на Младића, да 

би овде американци посебно подвукли да сви чланови те групе морају 

да буду „морално-политички подобни“ за такву улогу (читај из редова 

не-патриота, пожељно не-срба). 

По питању овог пропозала Америчка амбасада се жали у овом 

документу, да је Коштуница и овде ефективно игнорисао све 

америчке препоруке. 

-Као што је широј јавности познато, Тадић је  у потпуности спровео и 

овај амерички „пропозал“! 
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ПРОПОЗАЛ 11: 

Од Србије се захтева да се укључи и активно учествује у 

„регионалним снагама“ где би размењивала информације и 

сарађивала са другим обавештајним и полицијским агенцијама на 

Балкану. 

Овде се опет појављује ноторни Љајић, који обавештава своје 

америчке послодавце да већ постоје заједничке активности на тајном 

праћењу „одређених лица“ у кооперацији БИА-е и Босанске агенције 

за безбедност. 

-Коштуница енергично одбио; 

-Наравно, Тадић је безусловно испунио и ову тачку америчког 

ултиматума! 

 

На крају, саме закључке препуштамо нашим читаоцима… 
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„СОФА“- ДОКУМЕНТОВАНА 
ВЕЛЕИЗДАЈА СРБСКОГ  РЕЖИМА  

 

15 јун 2011, Миодраг Новаковић 

 

ТАДИЋ ПОТПИСАО „КАПИТУЛАЦИЈУ“ 2006, И ТИМЕ ДЕ-

ФАКТО ЛЕГАЛИЗОВАО НАТО ОКУПАЦИЈУ СРБИЈЕ! 

 

УВОД 

…Ако и овај истинити политички хорор сценарио који произилази из 

наслова овог чланка није довољан, онда треба нагласити да је тај чин 

легализован у Народној Скупштини Србије 2009, од стране 

скупштинске већине, чиме је она озаконила рушење уставног поретка 

Србије- и то у форми овог Закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе САД о заштити статуса и приступу и 

коришћењу војне инфраструктуре у Републици Србији. Све је то лепо 

заведено 29 маја 2009 у Службеном гласнику РС под ознаком 42-09. 

У овом документу, који само на први поглед изгледа као један од 

многобројних формалних споразума Владе Србије и других страних 

земаља, кључна реч, овог политичког и државног „самоубиства“ 

Србије, је садржана у самом наслову документа: „о заштити 

статуса…“ Јер тај „статус“, америчке агресоре (читај НАТО), у пракси 

озакоњује у статусу окупатора, док Тадић без знања, и противно вољи 

већинског србског народа, озакоњује у Србији статус потпуне и 

безусловне капитулације, и то „без иједног испаљеног метка“. 

Тадић све то ради одмах по доласку на власт у Србији, док се још није 

ни осушило мастило на хартији његове свечане председничке 

заклетве – у којој каже да ће штитити уставни поредак, територијални 

интегритет и војну неутралност државе Србије. Сви смо ми задњих 
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година били неми сведоци „начина“ на који је он чувао те наше свете 

уставне тековине. Сада, овај документ који је већ дуже у циркулацији 

али „испод радара“ и непознат широј србској јавности, представља 

крунски и веома материјализован доказ Тадићеве велеиздаје Србских 

националних интереса! 

Иако сам ја писао доста на тему горњег, сада већ капитулантског 

Тадићевог режима, и могао бих овде да још доста „разглабам“, и 

наводим безбројне документе и друге форме сведочанстава, који би 

само учврстили теорију тог осведоченог Тадићевог велеиздајничког 

патерна- одлучио сам се да ипак упутим потенцијално заинтересоване 

читаоце да моје текстове који се надовезују на горњу тему, сами 

прегледају на ауторовом блогу: www.srpski zurnal.wordpress.com, 

референца се налази у средњем стубцу насловне стране под садржајем 

блога. А сада ћемо прећи на анализу овог криминалног документа… 

 

АНАЛИЗА ТАДИЋЕВОГ ЗАКОНА, КОЈИМ СЕ НАТО 

ОЗАКОЊУЈЕ КАО ОКУПАТОР… 

Члан 1. Овај члан јасно упућује на то да се „припадници оружаних 

снага САД, цивилно особље Министарства одбране и сва имовина, 

опрема и средства Оружаних снага САД“- већ налазе на територији 

Србији!? 

Како ћете касније сазнати, овај закон даје пун дипломатски имунитет 

окупатору, и забрањује србској држави и грађанима Србије да туже 

окупаторске америчке НАТО војнике, за било која кривична и 

прекршајна дела, укључујући најтежа попут: убистава и силовања… 

У овом члану се јасно наводи да одредбе тог закона о имунитету, 

важе не само за америчко војно особље, већ и за све њихове 

иностране „партнере“, укључујући запослене из суседних 

антисрбских , квазидржавних ентитета. 

Овај члан такође дефинише надлежне органе за спровођење америчке 

НАТО окупације Србије: Министарство одбране Србије на челу са 

Шутановцем и америчко Министарство одбране. 
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Члан 2. Овај члан је кратак, али јасно указује да поред такозваног 

Програма међудржавног партнерства (читај окупације), овај „закон“ 

отвара сиву зону у форми „других активности“ НАТО окупатора, које 

се овде не дефинишу, и самим тим дозвољавају НАТО окупаторима 

да раде некажњено и неконтролисано шта год хоће у нашој отаџбини. 

Такође овде се наводи веома понижавајућа и економски, по Србију, 

поражавајућа клаузула- да се окупаторима даје (бесплатно) право, 

следи цитат: „ на превоз, магацине и објекте за обуку“. 

Приступ и коришћење ових објеката биће омогућени без икакве 

накнаде.“ Дакле не само да амерички окупатори имају право да 

вршљају војним возилима, ваздухопловима и речним пловилима по 

Србији, и да користе како им се „ћефне“ наше касарне, магацине и 

полигоне- него ће то радити на штету и грбачу, овог већ опљачканог 

до голе коже, народа- абсолутно без икакве накнаде!? 

Члан 4. „Наш“ председник Тадић је дозволио америчким НАТО 

окупаторима да улазе, излазе и вршљају по нашој отаџбини, само са 

личним америчким документима и обичним путним налозима. 

Овај члан наглашава да амерички НАТО окупатори имају право да се 

крећу слободно по Србији без икаквих рестрикција. Скандалозно!? Од 

наших обичних србских грађана са двојним држављанством, се 

захтева да се уредно пријаве полицији одмах по доласку у отаџбину- 

док се овим окупаторима што су нам унаказили отаџбину 1999, не 

само дозвољава да вршљају како хоће, већ се нашим органима 

забрањује и било каква контрола над њима. 

Потом се нашим државним органима наређује да морају да прихвате 

америчке возачке дозволе, или чак уверења издата од америчких 

каубојских општина да амерички окупатори „знају да возе“, и ако ту 

није било доста националног понижења- нашим органима се 

забрањује да америчким НАТО окупаторима наплате било какве 

возачке и аутомобилске таксе и порезе. Дакле од Србије праве 

проститутку којој наређују да се подаје џабе! 

Члан 5. Јесте кратак, али катастрофалан за наш национални 

суверенитет, и има потенцијал за веома тешке импликације по нашу 

колективну и личну безбедност у властитој земљи. Овим чланом се 
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америчком особљу, дакле не само америчким НАТО оружаним 

снагама, већ свом америчком особљу, укључујући „партнере“ и 

њихово особље (врло вероватно из околних антисрбских ентитета) 

даје потпун дипломатски имунитет, како то овај члан овде дословце 

наводи: „у складу са Бечком конвенцијом о дипломатским 

односима…“ 

Другим речима, ово значи, да када ови Тадићеви пријатељи, убију 

неког, силују нечије дете, или згазе нечију мајку на пешачком 

прелазу, наша полиција неће смети нити да их саслуша, а камоли да 

их ухапси. Наравно у таквим случајевима никада неће ни доћи до 

судског поступка пред нашим судовима! Истовремено, на другој 

страни наш однарођени режим нема никаквих проблема са против-

уставним хапшењима и испоручивањима нелегалном хашком суду не 

само обичних србских грађана, већ и доказаних националних хероја 

попут Радована Караџића и Ратка Младића, да не спомињемо срамну 

испоруку комплетног бившег србског државног врха!? 

Члан 6. Јесте такође кратак као и претходни, али истоветно 

„убитачан“. Њиме се америчким НАТО окупаторима даје право да 

вршљају по Србији у униформама војске САД, и да са собом носе 

оружје без икаквих рестрикција. И да понижење буде потпуно, у овом 

члану се наређује србским државним органима да пруже додатну 

безбедност и помоћ америчким НАТО окупаторима. 

Шта то у пракси значи? Ако се рецимо, неки грађанин, или група 

грађана одлуче (хипотетички) да се наоружаном НАТО окупатору 

супроставе оружјем на територији Србије, што би уосталом било 

њихово уставно право и обавеза (нарочито у ситуацији када то сама 

држава не чини), дакле у таквом хипотетичком случају, овај Тадићев 

закон „наређује“ нашим полицијским и војним органима, да оружано 

заштите НАТО окупаторе – другим речима да им помогну, ако треба, 

и у физичкој ликвидацији, ових (хипотетичких) наоружаних патриота. 

Опет другим речима, овај члан озакоњује потенцијална убиства 

србских грађана, не само од стране окупатора, већ и „наших“ србских 

државних органа!? 
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Члан 7. Овај члан наноси додатно понижење, нашој већ економски 

пониженој и унакаженој држави. Дакле овде се јасно каже да су 

амерички НАТО окупатори ослобођени плаћања свих пореза и 

дажбина које су важеће по србским законима (очигледно нису важеће 

за Тадићеве окупаторске пријатеље). 

Али оно што је најопасније по наш национални интерес у овом члану, 

јесте да се америчким НАТО окупаторима овде даје зелено светло да 

могу да увозе и извозе из Србије, сва могућа средства, опрему, 

укључујући борбена средства, попут наоружања, муниције, бојних 

отрова и оружја за масовно уништење… Иако то све није појединачно 

именовано у овом члану, узимајући обзир да члан не поставља 

никакве рестрикције на увоз и извоз борбених средстава и 

технологије- такав закључак се логично намеће. 

Такође веома опасан елемент овог члана јесте садржан у одредби да 

се србским државним органима забрањује било каква инспекција, 

царина или контрола „средстава и технологија“, које ови амерички 

окупатори, уз Тадићев благослов, имају право да унесу у Србију, 

ваздушним, речним или копненим путем. По мени потенцијално 

најстрашнији сценарио, те одредбе је у томе, што ови окупатори овом 

одредбом добијају одрешене руке да опљачкају и извезу наше 

национално благо, па чак и некажњено киднапују наше грађане, 

потпуно неометано од србских државних органа, којима је управо 

посао да тако нешто спрече…. 

Овај члан такође дозвољава неограничену употребу свих србских 

аеродрома, речних лука, и то потпуно бесплатно, уз изричиту забрану 

наплаћивања такси и дажбина. Америчким НАТО окупаторима не 

само да се дозвољава неограничени прелет ратном авијацијом кроз 

србски ваздушни простор, већ се од наших органа захтева да им за то 

пруже асистенцију у навигацији и коришћењу терминала и 

аеродрома- наравно све бесплатно. Истовремено се нашим државним 

органима изричито забрањује да обављају било какву инспекцију над 

„ваздухопловима, возилима и пловилима САД“!? Да ли се такве 

окупационе одредбе примењују било другде у свету, према било којој 

слободној и независној нацији? По мени, ово је најцрњи окупациони 
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сценарио, који је, да зло буде горе, озаконила управо наша издајничка 

влада и такозвана „народна скупштина“! 

Члан 8. Дефинише даљу примену овог „окупационог споразума“ у 

погледу других партнера америчког НАТО окупатора- и наглашава да 

у том погледу не постоје никаква ограничења за САД. Окупатору с е 

дозвољава да све протоколе „употребе“ партнера и контрактора, као и 

релевантних материјала и опреме, спроводи искључиво по свом ћефу 

и „у складу са законима и прописима САД.“ Овде се опет наглашава 

да сва добра и услуге које користе окупатори не подлежу било каквим 

царинским санкцијама, порезима или дажбинама државе Србије. Ако 

и све ово није било довољно- окупатору се у наставку овог члана дају 

одрешене руке да по Србији гради властите објекте, и ту сврху доводи 

„иностране контракоре“, који се такође стављају изнад свих србских 

закона, и тек евентуално подлежу законима САД. Можете ли да 

замислите тај сценарио да по Србији вршљају у форми „војних 

контрактора“ САД, хрватске, шиптарске или бошњачке фирме, и да 

још буду стављене „изнад србских закона“. 

Дакле, не само да је америчка оружана окупаторска НАТО сила, 

изузета од свих дажбина, царина, инспекција и рестрикција у увозу и 

извозу „добара“ и опреме, већ се то у овом члану примењује на 

„партнере“. Такође „партнери“ имају право да вршљају по Србији без 

пасоша, и да користе властите возачке дозволе и друга локална 

документа из матичних земаља. Ово би требало да буде веома 

забрињавајуће за све нас, ако нам је позната чињеница, да је у друге 

земље (за разлику од Србије, где је окупација прикривена) под 

отвореном америчком окупацијом, управо под маском „партнера“ 

увожена ЦИА агентура и војни котрактори- „пси рата“… 

Члан 9. Ако се неко надао, да како идемо даље, нашег националног 

понижења ће бити мање, онда се грдно преварио. Девети члан, 

дефакто наређује Србској страни да се одрекне свих права на накнаду 

„у вези са штетом, губитком или уништењем имовине од друге 

Стране (НАТО окупатора), или услед повреде или смрти особља једне 

од Страна (овде није тешко закључити да се од законских санкција 

изузима само окупатор) насталих приликом обављања службених 

дужности у складу са овим споразумом.“ Овде се појављује још једна 
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„црна рупа“ у овом споразуму- наиме нигде се не наводи које су то 

тачно „службене дужности“ америчког НАТО окупатора, које овај 

спроводи у „независној и слободној“ држави Србији!? 

У наставку се, готово цинично, србском законодавству одузима 

надлежност над властитом територијом , уз образложење да је за 

евентуалну накнаду за материјалне или људске губитке, и могуће 

сабсеквентне захтеве „трећих лица“ за накнаду, искључиво надлежно 

законодавство САД. Напомена- овде се искључиво говори о 

материјалној одговороности. Како смо претходно показали и 

доказали, амерички НАТО окупатори и њихови партнери и 

контрактори су изузети од било какве кривичне или прекршајне 

одговорности за почињена (не)дела на територији Србије. 

Члан 10. Понижењима нема краја. Овај члан децидирано наводи да 

амерички НАТО окупатори и њихови „партнери“ имају право да 

користе воду, струју и друге комуналије под истоветним условима 

који важе за Војску Србије. Другим речима, пошто су горе поменути 

трошкови наше војске субвенционирани од стране државе, овим 

чланом се дакле, наша, већ економски и финансијски опустошена 

држава, обавезује да субвенционира и горње трошкове америчких 

НАТО окупатора!? 

У наставку се Србија обавезује да америчким НАТО окупаторима 

бесплатно уступи и државне радио фреквенције. На овај начин „наша“ 

држава не само да уступа бесплатно државне радио фреквенције, већ 

и тим чињењем омогућава америчким НАТО окупаторима да 

неометано пришлушкују, и када нађу за сходно онеспособе наше 

комуникације, својом супериорном технологијом! 

Члан 13. Овај члан је веома произвољан, и практично даје 

„супериорност“ овом споразумом над свим другим сличним 

споразумима у будућности. Другим речима- ако на пример Србија 

одлучи да ступи у сличан „споразум“ са братском Русијом- овај 

„окупаторски споразум“ то изричито забрањује!? 

Члан 14. Практично обезбеђује бесмртност овог окупаторског 

споразума, јер изричито каже да ће након истека периода од годину 
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дана, уколико се исти не откаже дипломатским путем, наставити да се 

примењује аутоматски… 

ЗАКЉУЧАК 

Морам да признам, да сам се у тумачењу овог документа, као и много 

пута пре приликом анализа политичких докумената, и овде користио 

својом „способношћу“ читања између редова, те сам на тај начин и 

овом приликом покушао да презентујем читаоцима све могуће 

сценарије, који могу да произађу из овог, очигледно озакоњеног 

америчког (НАТО) окупаторског статуса, уз велеиздајнички 

благослов „нашег“ председника Тадића. 

Наравно, да се ова тиха америчка НАТО окупација одвија у Србији, 

још од капитулантског петооктобарског преврата пре више од једне 

деценије, и да је не само издајничком србском режиму, већ и НАТО 

окупатору јасно веома негативно расположење србског народа према 

НАТО-у- те су из истог разлога сво време те „тихе окупације“ 

одржавали низак профил… Али ето из овог документа сазнајемо црно 

на бело да је НАТО окупатор сво време био међу нама. 

Оно што нису успели да постигну бомбардовањем Србије 1999, као и 

све оно што је Милошевићев режим спречио „Кумановским 

споразумом „и сабсеквентном резолуцијом 1244 УН-а, у пракси је 

поништио Тадићев капитулантски режим. Иако је сва досадашња 

издаја Тадићевог режима добро документована и позната јавности, 

овај документ („окупаторски споразум“) је веома опипљив и 

недвосмислени доказ тога. Његово обелодањивање у јавности, би по 

мени требало да иницира дипломатско поништавање такве озакоњене 

окупације и капитулације Србије (горњег инкриминисаног 

споразума), опозив председника Тадића, а потом и санкционисање 

свих других који су учествовали у овој (добро документованој) 

продаји националних интереса Србије, укључујући и све народне 

посланике, који су изгласали тај акт! 

За све „неверне томе“ који и даље цокћу и врте главом, у наставку 

овог текста је оригиналан транскрипт тог „капитулацијског 

споразума“. Прочитајте га сами, и потом изведите властите закључке. 
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Завршићу овај текст са, у данашње време веома актуелним, 

цитатом А. Шантића: „Волови јарам трпе а не људи – Бог је 

слободу дао за човјека!“… Људи ли смо, ил смо волови, браћо Срби? 

————————————————————————— 

ТРАНСКРИПТ „ЗАКОНА О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА 

ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ СЈЕДИЊЕНИХ 

АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА О ЗАШТИТИ СТАТУСА И ПРИСТУПУ И 

КОРИШЋЕЊУ ВОЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ“: 

Члан 1. 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе 

Сједињених Америчких Држава о заштити статуса и приступу и 

коришћењу војне инфраструктуре у Републици Србији, који је 

потписан у Вашингтону, 7. септембра 2006. године, у оригиналу на 

србском и енглеском језику. 

Члан 2. 

Текст Споразума у оригиналу на србском језику гласи: СПОРАЗУМ 

ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ и Владе Сједињених 

Америчких Држава о заштити статуса и приступу и коришћењу 

војне инфраструктуре у Републици Србији 

Влада Републике Србије (у даљем тексту: Србија) и Влада 

Сједињених Америчких Држава (у даљем тексту: Сједињене 

Државе), у даљем тексту под заједничким називом: Стране, у жељи 

да закључе споразум о унапређењу сарадње у области одбране између 

Србије и Сједињених Држава, потврђујући да је ова сарадња 

заснована на потпуном поштовању суверенитета Страна и Повеље 

Уједињених нација, имајући у виду жељу Страна да поделе 

одговорност за подршку оним снагама Сједињених Држава које би 

могле да бораве у Републици Србији, у складу са овом сарадњом, и 

имајући у виду потребу за унапређењем заједничке безбедности, 

доприносом међународном миру и изградњом ближе сарадње, 

сагласиле су се о следећем: 
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Члан 1. 

Дефиниције 1. Оружане снаге Сједињених Држава – ентитет кога 

чине припадници оружаних снага, цивилно особље Министарства 

одбране и сва имовина, опрема и средства Оружаних снага 

Сједињених Држава који се налазе у Републици Србији. 2. Особље 

Сједињених Држава – припадници Оружаних снага Сједињених 

Држава и цивилно особље Министарства одбране Сједињених 

Држава који би могли да привремено бораве у Републици Србији у 

складу са активностима које произилазе из овог споразума. 3. 

Партнери Сједињених Држава – компаније и фирме које нису 

регистроване у Републици Србији и њихови запослени који нису 

држављани Републике Србије, а који би на основу уговора са 

Министарством одбране Сједињених Држава могли привремено да 

бораве у Републици Србији у складу са активностима које произилазе 

из овог споразума. 4. Надлежни органи: за Србију: Министарство 

одбране Србије; за Сједињене Државе: Министарство одбране 

Сједињених Држава. 

Члан 2. 

Циљеви Споразума Србија ће омогућити Сједињеним Државама 

приступ и коришћење оних објеката, који би могли бити потребни за 

спровођење Програма међудржавног партнерства и других 

активности о којима Стране постигну сагласност, укључујући, али 

не ограничавајући се на превоз, магацине и објекте за обуку. Приступ 

и коришћење ових објеката биће омогућени без накнаде. 

Члан 3. 

Поштовање закона Особље Сједињених Држава се обавезује да 

поштује законе, прописе и обичаје Републике Србије, као и да се не 

меша у унутрашње ствари Републике Србије. 

Члан 4. 

Улазак, излазак, кретање и возачке дозволе 
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1. Особље Сједињених Држава може да улази у и да напушта 

Републику Србију са личним документима издатим од Сједињених 

Држава и путним налозима за колективна и појединачна путовања. 

2. У циљу спровођења овог споразума, особље Сједињених Држава 

има право на слободу кретања у Републици Србији. 

3. Органи Републике Србије ће прихватити као пуноважне, без 

полагања возачког испита или обавезе плаћања такси, возачке 

дозволе или уверења за управљање возилима које су особљу 

Сједињених Држава издали одговарајући органи Сједињених Држава. 

Члан 5. Статус особља Сједињених Држава Статус особља 

Сједињених Држава биће еквивалентан статусу административног 

и техничког особља Амбасаде Сједињених Држава у складу са 

Бечком конвенцијом о дипломатским односима од 18. априла 1961. 

године. 

Члан 6. Ношење оружја и униформе Особље Сједињених Држава 

овлашћено је да носи униформу за време обављања службених 

дужности у вези са активностима у складу са овим споразумом и да 

носи оружје док је на дужности уколико је на то овлашћено 

сопственим наредбама. Стране ће сарађивати у предузимању 

неопходних мера ради пружања безбедности особљу Сједињених 

Држава и имовини у Републици Србији. 

Члан 7. 

Порези, царине и таксе 

1. Оружане снаге Сједињених Држава и особље Сједињених Држава 

ослобођено је од плаћања пореза и других сличних дажбина које се 

примењују у Републици Србији. Оружане снаге Сједињених Држава и 

особље Сједињених Држава могу да увозе, извозе и користе у 

Републици Србији личну имовину, опрему, залихе, материјале, 

технологије, спроводе обуку и пружају услуге ради извршавања овог 

споразума. Такав увоз, извоз и коришћење биће изузети од поступака 

инспекције, дозвола, других ограничења, плаћања царина, пореза и 

других дажбина које се примењују у Републици Србији. 
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2. Пловила и ваздухоплови који су у власништву или којима управљају 

или служе искључиво за потребе Oружаних снага Сједињених 

Држава биће ослобођени плаћања аеродромских и лучких такси, 

такси за паркирање, накнада за лучку пилотажу и услуге лучких 

реморкера и других сличних такси у објектима који су у власништву и 

којима управља Република Србија. Ваздухоплови који су у власништву 

или којима управљају или служе искључиво за потребе Oружаних 

снага Сједињених Држава не подлежу плаћању такси за навигацију, 

прелет, коришћење терминала или сличних такси када су у Републици 

Србији. Оружане снаге Сједињених Држава платиће одговарајуће 

накнаде за тражене и пружене услуге у износу не мање повољном од 

оног који плаћа Војска Србије. Ваздухоплови, возила и пловила 

Сједињених Држава ће бити изузети од поступка инспекције 

Члан 8. Уговори 

1. За потребе спровођења овог споразума и техничких аранжмана 

Министарство одбране Сједињених Држава може да закључује 

уговоре који се односе на испоруку материјала, залиха и опреме, као и 

пружање услуга (укључујући и изградњу) у Републици Србији без 

ограничења у погледу избора партнера, добављача и лица која 

обезбеђују робу или пружају услуге. Ови уговори се потражују, 

додељују и реализују у складу са законима и прописима Сједињених 

Држава. Набавке добара и вршење услуга у Републици Србији од 

стране или у име Сједињених Држава ради спровођења овог 

споразума не подлежу опорезивању, плаћању царина и сличних 

дажбина у Републици Србији. 

2. Партнери Сједињених Држава биће изузети од плаћања пореза или 

сличних дажбина које се примењују у Републици Србији и могу да 

увозе, извозе и користе у Републици Србији личну имовину, опрему, 

залихе, материјале, технологију, спроводе обуку и пружају услуге које 

се односе на извршење уговора са Сједињеним Државама у складу са 

овим споразумом. Такав увоз, извоз и коришћење биће изузети од 

поступка одобрења, других ограничења, плаћања царина, пореза и 

других дажбина у Републици Србији. 
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3. Статус возачких дозвола партнера Сједињених Држава биће 

уподобљен статусу возачких дозвола особља Сједињених Држава, у 

складу са чланом 4. овог споразума. 

4. Да би се олакшала имплементација овог члана, надлежни орган 

Сједињених Држава благовремено ће обавестити надлежни орган 

Србије о називима партнера са којима су закључени уговори, 

укључујући и датум њиховог истека. 

Члан 9. 

Захтеви за накнаду штете 1. Осим захтева за накнаду штете који 

произлазе из уговора, Стране се одричу права да подносе захтеве у 

вези са штетом, губитком или уништењем имовине друге Стране 

или услед повреде или смрти особља једне од Страна насталих 

приликом обављања службених дужности у складу са овим 

споразумом. 

2. Захтеви трећих лица који се односе на штету или губитак које је 

проузроковало особље Сједињених Држава решаваће Сједињене 

Државе у складу са законима и прописима Сједињених Држава. 

3. Захтеви за накнаду штете (осим захтева који произилазе из 

уговора) који се не реше у складу са ставом 2. овог члана могу се 

поднети надлежном суду Републике Србије. 

Члан 10. 

Комуналне услуге и комуникације 

1. Оружане снаге и партнери Сједињених Држава могу користити 

воду, струју и друге јавне комуналне услуге под условима не мање 

повољним, укључујући цене и дажбине које важе за Војску Србије у 

сличним околностима, уколико другачије није договорено и њихови 

трошкови биће једнаки њиховом сразмерном учешћу у коришћењу 

датих комуналних услуга. 

2. Србија је сагласна са могућношћу потребе да Oружане снаге 

Сједињених Држава користе радио-фреквенцијски спектар. Оружане 

снаге Сједињених Држава су овлашћене да управљају сопственим 
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системима за телекомуникацију (на начин на који су 

телекомуникације дефинисане Уставом Међународне уније за 

телекомуникације из 1992. године). Овај начин подразумева право на 

коришћење захтеваних средстава и услуга ради обезбеђења свих 

услова за управљање телекомуникационим системима и право на 

коришћење неопходног радио-фреквенцијског спектра у наведену 

сврху. Надлежни орган Сједињених Држава ће координирати са 

надлежним органом Србије употребу фреквенција од стране 

Oружаних снага Сједињених Држава. Оружане снаге Сједињених 

Држава имају право на бесплатно коришћење радио-фреквенцијског 

спектра. 

Члан 11. 

Технички аранжмани Стране и њихови надлежни органи могу да 

закључе детаљније техничке аранжмане ради спровођења одредаба 

овог споразума. 

Члан 12. 

Измене Овај споразум може бити измењен уз обострану писану 

сагласност Страна. 

Члан 13. 

Тумачење 

1. Стране ће консултацијама или уколико је потребно дипломатским 

путем, решити било који спор у вези са применом или спровођењем 

овог споразума или техничких аранжмана и неће спорове уступати 

суду или трећим странама на решавање. 

2. У случају да обе Стране у будућности постану чланице сличних 

споразума који садрже одредбе које су у супротности са одредбама 

овог споразума, примењиваће се одредбе овог споразума. 

———————————————————————————— 

Члан 14. 
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Ступање на снагу, трајање и престанак Овај споразум ће се 

привремено примењивати од датума потписивања и ступиће на 

снагу даном пријема обавештења којим Србија дипломатским 

каналима обавештава Сједињене Државе да је у складу са својим 

националним законодавством спровела поступак који је неопходан за 

ступање на снагу Споразума. Овај споразум се закључује на почетни 

период од годину дана. Након истека наведеног периода, овај 

споразум ће наставити да се примењује, осим ако га Стране не 

откажу дипломатским путем, у року од 180 дана од пријема писаног 

обавештења о намери отказивања. 

Потврђујући ово, доле потписани са овлашћењима својих влада 

потписали су овај споразум. 

Потписано у Вашингтону, 7. септембра 2006. године, у два 

истоветна примерка на србском и енглеском језику, при чему су оба 

текста подједнако аутентична. 

За Владу Републике Србије председник Републике Србије Борис 

Тадић, с. р. државни, За Владу Сједињених Америчких Држава 

секретар Condoleeza Rice, с. р. 

 – 

РЕФЕРЕНЦЕ
17

 

 

 

 
 

 

                                                      
17

 http://www.bazapropisa.net/sr/me-ugovori/647-zakon-o-potvrivanju-sporazuma- 

izmeu-vlade-republike-srbije-i-vlade-sjedinjenih-amerikih-drava-o-zatiti-statusa- 

i-pristupu-i-korienju-vojne-infrastrukture-u-republici-srbiji.html 
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ТАДИЋЕВ ДАНАК У КРВИ…  
 

31 октобар 2010, М. Новаковић 

 

СЛАВНЕ СРБСКЕ ГЛАВЕ ЗА ПРАЗНЕ СРБСКЕ СТОМАКЕ 

Истог дана, када је „слетео“ у Крагујевац и гладним радницима 

поручио да се „стрпе још мало и биће пара и за њих“, србски 

председник Борис Тадић је отворио међународну сезону лова на два 

задња „капитална“ хашка бегунца: славног ђенерала Ратка Младића и 

мање славног Горана Хаџића. 

Према „слави“, попут искусног накупца на пијаци, одредио им је и 

откупну цену по глави: Младићева глава 10 милиона евра, Хаџићева 

само један. Две србске главе за 11 милиона евра, пара из државног 

буџета, и то истих оних пара које је претходно „отео“ крагујевачким 

радницима, а онда им цинично поручио да се „стрпе“. 

Но пошто овај „наш“ председник ништа не ради случајно, као што 

нити државничке грешке не чини случајно, одмах сам посумњао да 

ова „крвава трговина“ (или Данак у Крви, како сам насловио ово 

штиво) има своју „трговачку позадину“ и да су тих 11 милиона евра у 

његовом извитопереном пројевропском мозгу „добар“ улог у 

судбоносној партији покера- партији која ће одредити његову и 

вероватно запечатити нашу судбину. 

Уосталом очигледно је да је и сама Европа, која грца у својим 

економским недаћама, уморна од куповања социјалног мира у Србији, 

и да бриселска славина полако, али сигурно пресушује. „наш“ 

председник добро зна да се у тој задњој партији „покера“ игра на све 

или нипта; И зато су он и његов режим „који се ничега не гади“ 

(нарочито не прљавог Западног новца) решили да одиграју ту 

„крваву“ партију ако треба и до Последњег Србина. 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

64 

Тешко ми је да себе „увучем“ у његову менталну љуштуру, и да 

докучим какве се све калкулације врте у глави „покераша“ Бориса, 

али ових дана када је свима, па вероватно и њему самом јасно, да је у 

држави Србији почело „и тло да му измиче под ногама“- Прилично 

сам сигуран да „покераш“ Борис и његов режим „који се ничега не 

гади“ не спавају мирно. Уосталом Румунија је сувише близу, да им се 

по глави не би даноноћно мотао „румунски сценарио“, у коме хорде 

гладних крагујевачких радника јуришају на Дедиње решене, и да у 

Брисел уместо славних Србских глава, пошаљу неке друге, мање 

славне, и још мање Србске… 

Што год да је, не бих волео да сам у кожи покераша Бориса; Јер ових 

дана у Србији његова кожа никада није била јевтинија, а кожа славног 

Ђенерала Младића никад скупља! 

 

СРБСКИ „ИНДИЈАНСКИ“ РЕЗЕРВАТИ НА „ЈЕВРОПСКИ“ 

НАЧИН 

Путујући по Западу, а нарочито Северној Америци, имао сам шансу 

да сагледам живот онакав какав нама НЕЋЕ следовати једног дана 

када (упућени кажу на „свети никад“) постанемо (не)равноправни 

чланови Европске Уније. Ово „НЕЋЕ“ сам намерно написао великим 

словима да бих распршио илузију код необавештених грађана који 

наивно верују да је Европска Унија заједница равноправних народа и 

да нама следује нордијски европски стандард (упућени тврде 

„румунско-бугарски“, али још „црња“ варијанта). 

Неки образовани и обавештени западњаци су ми саветовали да ако 

желим да видим какав је „капиталистичи“ начин живота намењен 

нама балканцима, треба да се „спустим ниже“ до Јужне Америке и 

погледам разне јевтине копије „америчке демократије“; У којима 

постоји „све“ осим демократије и благостања, бар не за обичан народ. 

Уосталом за оне који знају како западна демократија функционише, 

то је сасвим разумљиво. 
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На Западу новац одређује све, цивилизацијске норме, ниво 

„демократије“, и благостање; А самим тим и социјални мир се купује 

парама, док у Јужној Америци, бар у земљама под америчким 

протекторатом, тог новца и за такве сврхе једноставно нема; Само 

корупција, војне хунте, одреди смрти и крвави деценијски грађански 

ратови- Све по старој Римској формули „завади па владај“… 

Дакле оног момента кад тај новац пресуши, нема више демократије, 

нема више благостања, нема цивилизацијских норми- Сећате се 

катастрофалног тајфуна и поплаве Њу Орлеанса, када су се, за свега 

пар седмица недостатка новца, хране, и реда и закона, припадници 

„највеће демократије на свету“ изродили у хорде пљачкаша, убица и 

главосека. Дакле најбољи пример за то су саме САД, империја на 

„самртничкој постељи“, која покушава да купи време попут 

„хроничног алкохоличара“, срљајући попут очајника из једног у 

други, унапред изгубљени рат и остављајући иза себе само трагове 

крви и пустоши. 

Крстарећи америчким државама и Канадом, било ми је готово 

немогуће да не повучем паралелу између Србског народа и Северно 

Америчких индијанаца, бар у контексту ове садашње западњачке 

колонизације Балкана. И једни и други смо историјски платили тешку 

цену свом независном и слободољубивом менталитету и 

„неспособности“ да се повијемо пред моћнима. Као што је познато 

европски „конквистадори“ и америчка „демократија“ су ставили тачку 

на „индијанско питање“, сводећи их на безначајан број и 

инкарсерирајући их у резервате (попут ретких животиња у зоолошки 

врт) где су стављени под „државну заштиту“. 

 

СТВАРАЊЕ „РОМСКЕ ДРЖАВЕ“ У СРЦУ СРБИЈЕ… 

Бојим се да је то управо план Западних моћника и њихових „друго-

србијанских“ серваната, попут „покераша“ Бориса, да и нас Србе 

стрпају у резервате. Тај план се управо одвија пред нашим очима, и то 

у виду такозване регионализације Србије. Као што смо уосталом и 

чули ових дана из уста „најнегадљивијег“ припадника режима „коме 

се ништа не гади“ назочног Министра Динкића. 
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Ако се све то сагледа у контексту режимског напуштања принципа 

територијалне неповредивости државе Србије, прећутне 

интернационализације непостојећег проблема Рашке, режимског 

толерисања „војвођанског државног удара“ и многих будућих 

жаришта која ће неминовно настати „регионализацијом“ Србије… 

…Онда је очигледно да је позадина свега тога ДеСрбизација саме 

Србије. Ако је неко пажљиво пратио речи (и читао између редова) 

горе споменутог Динкића, који тврди да је сама Европска Унија више 

скуп региона него држава (што је наравно ноторна лаж) и посредно 

имплицира да ће у новом Европском поретку региони доносити 

одлуке и имати многе ингеренције, које су до сада биле стриктно у 

домену државе… 

…Схватиће да је улога такве регионализације уствари: не 

децентрализација и расподела економске моћи Србске државе, већ 

разбијање србског национа, и практично свођење Срба на националну 

мањину у властитој држави. Или у овом горњем „америчком 

контексту“, боље речено: стављање Срба у „индијанске“ резервате. 

Недавно је Руски Фонд Стратешке Културе писао на ту тему, са 

посебним нагласком на решавање „ромског питања“ на уштрб Србске 

нације. По магистру Искендерову, већ дуже време су у оптицају 

планови за трајно решење ромског питања у Европи, који су постали 

(зна се зашто) права напаст за ЕвроУнијске државе (нарочито од 

пријема Румуније у ЕУ), резултирајући у отворено етничко чишћење 

рома из неких „најцивилизованијих“ европских држава; Што је све 

наравно резултирало у светску осуду тих аката репресије, који су на 

нашим тв екранима неодољиво подсећали на сцене Холокауста 

европских жидова у Другом светском рату. 

У тим плановима је кључни елемент регионализација Србије, у којој 

(ако се оствари) једина убедљиво већинска Србска регија би била 

такозвана Нишка регија, која би обухватала Поморавље и део 

Шумадије. Пошто би, по министру Динкићу, регије преузеле многе 

ингеренције државе, што значи и директне преговоре са чланицама 

ЕУ, онда би било лако са локалним властима (које не би имале 
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обавезу да штите уставни и национални интерес Србије) испословати, 

уз одређене финансијске „стимулације“, масовну релокацију рома у 

тзв. Нишки регион; Који би практично постао (на радост „браће 

цигана“) ромска „држава“ у срцу Србије, са главним градом Нишом. 

Наравно у таквом окружењу би дошло до новог егзодуса Срба из те 

нове „убедљиво већинске Србске регије, и сви они који не би успели 

да се дочепају влажних београдских подрума- придружили би се 

Србској дијаспори широм света, која је иначе, већ и сада 

„национално“ јача од своје (друго)србијанске“ матице. 

Тако би Брисел и Вашингтон могли да ставе тачку на Српско питање 

и да евентуално (вероватно на „свети никад“) дозволе „обезсрбљеној“ 

Србији да и званично постане ЕУ чланица (читај „нова балканска 

слушкиња“). Србска мањина у држави Србији би онда попут Северно-

Америчких индијанаца била смештена под државну „заштиту“ у 

резервате. Нешто слично судбини која је снашла нашу Србску браћу 

под шиптарском и хрватском окупацијом. 

 

ШТА ЈЕ СЛЕДЕЋЕ: ДАНАК У СРБСКОЈ НЕЈАЧИ 

Паралела која нарочито пада у очи, између нас Срба и Северно-

Америчких индијанаца: Јесте готово идентичан процес, у коме смо 

систематски излагани западним вредностима, које нам се у задње 

време намећу чак и у форми законских норми, и које су у супротности 

са нашим традиционалним вредностима- Систематски 

осиромашивани, да би евентуално били доведени у ситуацију да не 

можемо да опстанемо као „своји на своме“; И потом завршили као 

ретке звери у резерватима, онемогућени да се бринемо не само о себи 

самима, већ и о своме потомству… 

Северно-Амерички индијанци су наравно већ прошли кроз све ове 

горње фазе „наметања западних цивилизацијских норми“. Једна од 

најболнијих, која својим безбројним аферама, ових дана потреса 

канадску друштвену и легалну сцену, је државна отимачина 

индијанске деце од родитеља на незапамћеној размери, да би та деца 
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завршила у разним државним резиденцијалним школама и 

интернатима, углавном под католичком црквеном управом. 

Тај процес одузимања деце од осиромашених индијанских родитеља 

је спроведен под притекстом заштите права те деце, пошто њихови 

родитељи који су претходно протерани са својих вековних огњишта, и 

систематски осиромашавани, нису наравно били у стању да тој деци 

приуште стандард „беле деце“ англо-франкофонских колонизатора. 

У тим државним институцијама су скоро сва деца, преко 90%, 

физички и сексуално злостављана, што је резултирало у трајне и 

тешке менталне последице код десетина хиљада углавном млађих 

људи, који вероватно никада неће моћи да се потпуно опораве од тих 

страшних траума и врате нормалном животу. 

У мом разговору са „поглавицом“ једног индијанског племена, он ми 

је изнео његову теорију да је цела позадина увођења институција 

резиденцијалних школа и интерната, била у ствари конспирација 

АнглоФранкофонских педофила и перверта да на тај начин дођу до 

сексуалног робља у виду индијанске деце. Таква његова тврдња, у 

контексту систематичности и размера злостављања индијанске деце, 

делује прилично убедљиво. 

СРБСКИ МИНИСТАР УЧЕСТВУЈЕ НА ПАРАДИ ПЕДЕРА, ДОК МУ 

ИЗНАД ГЛАВЕ ДРЖЕ ТРАНСПАРЕНТ СМРТ ДРЖАВИ- СРБИЈИ 

 

ЋУТАЊЕМ, ДОБРОВОЉНО ПРЕДАЈЕМО СВОЈЕ ДЕЦУ У 

ЕВРОАТЛАНТСКО „БЕЛО РОБЉЕ“…. 

Ако се држимо оне народне „будала се учи на својим грешкама, а 

паметан на туђима“, онда би било наивно са наше стране да верујемо 

да амерички спонзори ове „жуте демократије“ у Србији, имају за нас 

боље планове, него што су имали за своје држављане- етничке 

индијанце, за које можемо да видимо каква их је судбина снашла из 

горњег примера; И свакако би било наивно поверовати, да ће у 

њиховој (евроатлантској) визији колонизованог Балкана нама Србима 
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припасти боља судбина него несрећних северно-америчких 

индијанаца. 

Волео бих да нисам у праву, али једна сцена са режимске „параде 

поноса“ 10-ог Октобра 2010, ми је пала у очи: Сцена у којој један 

„несрећан“родитељ добровољно доводи своје предшколско дете да 

учествује у тој процесији срама, окружено разним белосветским 

педофилима и первертима. 

Шта је онда следеће на репертоару ове безбожничке владе и 

„покераша“ Бориса, организовано довођење и подвођење наше 

предшколске и школске деце на следеће параде срама белосветским 

первертима; Отимање деце и њихов смештај у србске варијанте 

резиденцијалних интерната под надзором поунијаћене, или још горе, 

можда покатоличене Србске цркве. 

Што год да је на репертоару овог режима „који се ничега не гади“, 

биће то ипак само „рачун без крчмара“, јер на крају крајева, иако 

постоје многе „паралеле“, ипак ми Срби нисмо индијанци... 
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Тадићеви тајни преговори о 
саботирању Републике Србске,  

прихватању „косовске државе“ и 
уласку у НАТО…  

 

11 децембар 2010, М. Новаковић 

 

Шта нам открива најновији Викиликс документ кодиран као 

„VZCZCXRO7590“18, чије је полазна „пошта“  била Америчка 

амбасада у Београду, датиран 5-ог Фебруара, 2010, означен као строга 

тајна и прослеђен: Хилари Клинтон, америчком Националном савету 

за безбедност у Вашингтону, Америчкој војној команди за Европу у 

Ваихингену у Немачкој,  америчком државном Секретару одбране и 

америчком представнику при британском ратном ваздухопловству, 

као и 18 америчких амбасада и конзулата у ширем региону!? На први 

поглед не тако много, али на „други поглед“ и читањем између редова 

и више него доста… 

Прво сама класификација документа, а потом и списак оних којима су 

упућене копије извештаја, већ говори довољно о значају документа. 

Наравно када су у питању дипломатски документи ове врсте, 

нереално је очекивати да ће се у њима наћи исувише 

компромитујућих чињеница, али је реално очекивати да ћемо наићи 

на компромитијући садржај- у овом случају тај садржај је и више него 

компромитујући за „Србски“ владајући режим. Кренимо редом: 

Саветник  за спољну политику председника Србије, Јован Ратковић се 

састао са америчком амбасадорком Ворлик у Београду, и том 

приликом су дискутовали више тема, пре свега Косово, улазак Србије 

у НАТО, односе са Хрватском, Црном Гором и Македонијом, улазак 

                                                      
18

 http://wikileaks.ch/cable/2010/02/10BELGRADE25.html 
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Србије у ЕУ итд. Овде је важно рећи да се „србска“ страна није више 

отворено залагала за повратак Косова под Србски суверенитет, већ за 

одржавање „статуса кво“ неформалне поделе Косова, и да је Ратковић 

пренео Тадићеву чврсту опредељеност да „уведе“ Србију у НАТО. 

Ратковић је амбасадорки Ворлик пренео опредељеност Србије да 

настави тесну сарадњу са САД по питању „веома осетљивих“ 

обавештајних садржаја, као и да ће појачати војну сарадњу са 

америчком националном гардом из Охаја, ради тренинга за  „мировне 

операције“. Такође је обећао слање 50 додатних припадника 

жандармерије на Хаити, као и „мировњака“ у Либан. По питању 

Косова амбасадорка је изразила забринутост због конфронирајућег 

става једног дела србске владе, на шта је Ратковић изјавио да ће се 

Србија потрудити да питање Косова „реши“ на мирољубив начин тако 

што ће се и Албанци и Срби осећати као „победници.“ Ратковић је 

изјавио да планови Америке и Питера Фејта да се север Косова стави 

под контролу војном интервенцијом НАТО-а нису добри јер би 

изазвали нестабилност у самој Србији и угрозили позицију „србске“ 

владе. Амбасадорка је негирала војне планове за заузимање севера, 

али је потврдила да САД и ЕУ имају планове да „наметну“ 

интеграцију србског Севера у оквиру „албанског Косова“. 

Ратковић је пренео амбасадорки лична уверавања председника Тадића 

да Србија „неће моћи“ још дуго да остане ван НАТО-а, као и да је 

расположење у србском народу за улазак у НАТО све веће(!?). 

Нагласио је да „Србија“ предузима практичне кораке ка уласку у 

НАТО,  и да повећава сарадњу са том организацијом, да је послала 

србског амбасадора у седиште НАТО-а , као и да ће председник Тадић 

лично посетити Брисел да би званично отворио то „српско“ 

представништво при НАТО-у, у јуну или јулу и да се нада да ће тада 

моћи лично да се обрати Северноатлантском Савету. 

Нагласио је, да је Тадић лично  дао налог министарству спољних 

послова и министарству одбране да повећају учешће у аустријском 

“PfP”акционом моделу (борби против криминала на јужном Балкану), 

пошто је то учешће предуслов за чланство у НАТО. 
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Што се тиче уласка Србије у ЕУ, ту је Ратковић демонстрирао 

песимизам због „ЕУ засићености“ новим чланством, и притом се 

пожалио на опструкцију од стране Немачке која сматра нове чланице 

ЕУ економским баластом, а не „напретком“- што све то, по 

Ратковићу, чини приступ у ЕУ све више политичким, а не техничким 

питањем. Ратковић је потом по питању ЕУ покушао да буде 

оптимистичан и нагласио је да ће десетогодишњица „октобарске 

демократске“ револуције и државног удара против Милошевићовог 

режима ове године, бити прилика „Србским“ властима да подсете 

свет на демократске тековине те „револуције.“ 

Што се тиче Хрватске, ту је Ратковић нагласио да председник Тадић 

ради са Хрватском „дискретно“ на решавању билатералних питања. 

По питању Босне, Ратковић је изјавио да упркос чињенице да би 

већина грађана Републике Србске желела да се одвоји од БиХ и 

уједини са Србијом, позиција председника Тадића је да Србија пре 

свега подржава територијални интегритет БиХ. На  крају је навео да је 

у Црној Гори организовани криминал велики проблем, али да је 

Србија и даље отворена за сарадњу са Црном Гором. 

Овде сада наилазимо на део документа, на који је америчка 

амбасадорка ставила забелешку да се „заштити“, а то је део у коме 

Ратковић описује тајне разговоре са енглеским амбасадором у 

Београду о плановима председника Тадића за Косово, под три опције- 

Опција А: Делимичан суверенитет државе Србије на северу Косова 

као и над 5 манастира на југу- у том случају би Србија прихватила 

постојање „државе“ Косово, али га не би формално признала. 

Опција Б: Подела Косова. 

Опција Ц: Србија прави избор: или Косово, или ЕУ. 

По америчкој амбасадорки за Београд је изгледа најприхватљивија 

опција А и за исту се највише залаже, али ће одбијање Србских власти 

да формално признају Косово, вероватно „одложити“ улазак Србије у 

ЕУ на неодређено време. 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

74 

Из овог тајног документа се јасно види да председник Тадић ради иза 

леђа свом народу и Народној Скупштини, и увелико припрема Србију 

за улазак у НАТО. Такође видимо да је „Србски“ режим свестан од 

уласка у ЕУ нема ништа, и да признаје да то питање није –  како се 

нама сваког дана са државно контролисаних медија презентује- 

„само“ техничке природе већ политичке, што опет потпуно 

разоткрива његов уцењивачки карактер. 

На крају по питању Косова, видимо да се „Србски“ режим опредељује 

за опцију којом се прихвата постојање сепаратистичке „државе“ 

Косово- ускраћено за формално признање– под условом да се 

Београду да ограничени суверенитет над Србским севером и над пет 

манастира, с тим што би прави суверенитет над косовским Србима и 

Србским светињама у стварности припао лажној „држави“ Косово. 

Ако је и од „нашег“ председника- много је! 

 

Додатак- Превод кључног параграфа дипломатске депеше 

„VZCZCXRO7590“: 

http://wikileaks.de/cable/2010/02/10BELGRADE25.html 

Кључни параграф: 

„(C) Ratkovic expressed pessimism about prospects for constitutional 

reform in Bosnia-Herzegovina in light of upcoming elections. He said the 

Spanish EU presidency would make a last attempt to reach agreement 

before the election campaign began in earnest but would face difficult 

odds. Ratkovic reiterated that the Serbian government supported the 

territorial integrity of BiH and would not be swayed by what he claimed 

was the desire of the majority of Republika Srpska residents to secede and 

merge with Serbia. In this context, Serbia also supported BiH’s entry into 

EU and NATO as a way to stabilize the country and cement the current 

borders. Ratkovic said the USG had miscalculated in making constitutional 

reform a pre-condition for a NATO Membership Action Plan status for 

BiH, as most Bosnian Serbs were not for NATO. He expressed regret that 

the Butmir process had not produced agreement since many of the 

elements of the plan were acceptable to all three constituent peoples; it 
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would have been better to avoid taking an “all or nothing” approach to the 

reforms and to have granted MAP status, he judged.“ 

„Ратковић је изразио песимизам око проспекта за уставне реформе 

БиХ уочи долазећих избора. Казао је да ће председавајућа у ЕУ 

Шпанија покушати да постигне договор пре изборне кампање, али су 

за то мале шансе. Ратковић је поново нагласио да Србска влада 

подржава територијалну целовитост БиХ и у томе је неће поколебати 

жеља већине грађана Републике Србске који желе да се одвоје од БиХ 

и припоје Србији. У том смислу Србија подржава улазак БиХ у ЕУ и 

НАТО као начин да се „стабилизује“ БиХ и зацементирају постојеће 

границе. Ратковић мисли да је америчка влада направила грешку када 

је захтевала да уставне реформе буду предуслов Акционог плана за 

НАТО чланство БиХ, пошто Срби већински нису за НАТО. Изразио је 

жаљење што Бутмирски процес није резултирао у споразум, пошто су 

многи елементи плана прихватљиви за сва три конститутивна народа; 

било је боље избећи приступ „све или ништа“ и (игнорисањем воље 

Срба) дати БиХ Статус Акционог Чланства у НАТО.“ 
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Руски медији: Тадић је издао нацију- 
Николић србску  опозицију...  

 

5 јун 2011, ФБР(19), М. Новаковић 

Свакоме од нас ко Србију сматра својом отаџбином било је мучно и 

срамотно гледати пре пар дана, ударну емисију, на ударном првом 

каналу, у ударно време- Руске државне телевизије. Тема емисије је 

била ИЗДАЈНИЧКО деловање садашњег србског режима према 

властитој нацији, и то у континуитету од целе деценије… 

Колико год да је та кратка, али садржајна и добро документована 

емисија била оптужница против србског издајничког режима- исто 

толико је била оптужница и против нас као народа. Једноставно, за 

највећи део добронамерног света, а нарочито наше православне браће 

и сестара, је несхватљива доза националног мазохизма и недостатка 

националне свести, које демонстрирамо- не својим чињењем, већ 

својим не-чињењем. 

Људима широм света, који „излазе“ на улице када им поскупи млеко, 

студентима који демонстрирају када им се семестар скрати за један 

дан, или ђацима који подивљају када им из топлог оброка избаце два 

кекса- је просто несхватљиво да на овом свету постоји нација којој се 

негира право на постојање, право на државу, право на традицију, и 

нација којој се гола егзистенција замењује суровом екстинкцијом- 

дакле да постоји нација која на све то пристаје погнуте главе и ћутке. 

Нација која де-факто нестаје са географске карте света „без иједног 

испаљеног метка“. Та нација смо данас на жалост ми Срби! 

 

                                                      
19

 „ФБР“ је независни родољубиви интернет портал СРБски ФБРепортер @ 

www.facebookreporter.org (основан на Видовдан 2011 од стране аутора М. Новаковића) и 

матични сајт „ФБР медијске групе“ коју чини 7 блогова, и која окупља десетине стручних 

волонтера- новинара, преводилаца, интелектуалаца и јавних личности... 
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РУСКОЈ ЈАВНОСТИ ЈЕ НЕСХВАТЉИВА ИЗДАЈА И 

НЕХУМАН ТРЕТМАН ТЕШКО БОЛЕСНОГ СРБСКОГ ХЕРОЈА 

МЛАДИЋА 

Цео добронамерни свет, а то су бар четири петине земаљске кугле, 

ако избацимо „декадентни и милитантни“ запад и пар екстремних 

блискоисточних нација, је био згранут- колико болесним и 

изопаченим ритуалом „србског“ председника Тадића, који само што 

није одиграо „индијански плес“, саопштавајући новинарима 

„радосну“ вест о „стављању у окове“ тешко болесног, остарелог, и 

беспомоћног србског хероја генерала Младића- толико и недостатком 

хуманизма, и поштовања основних људских права, тешко болесног 

грађанина Ратка Младића– који је по овоземаљским законима невин, 

све док му се пред судом, не докаже да је крив. Наравно пред судом, у 

правом смислу те речи, не пред „преким ад-хок“ (НАТО) судом у 

Хагу. 

Руском водитељу је просто било несхватљиво, да један режим може 

тако да третира човека, кога већински део народа (у чије име тај 

режим влада) сматра националним херојем. За русе је такође 

запањујући био потез самог „србског“ председника, који је пред 

целим светом почео неартикулисано да маше „Младићевом главом“ 

као улазницом у ЕУ, не чекајући чак ни да екстрадициони судски 

процес, бар формално буде окончан. У свом мизерном ликовању пред 

светском ТВ јавношћу, поред непримерене личне еуфорије (какву 

нису испољили ни суседни национални (према Србији традиционално 

непријатељски) лидери, отишао је толико далеко у својој евро-

атлантској сервилности, да је чак нагласио велико задовољстов, што 

се то „поклопило“ са доласком велике бриселске инквизиторке „леди“ 

Ештон. Наравно да нико нормалан не верује да је ово „хапшење“ 

Младића, у овако критичном тренутку за опстанак србског 

петоколонашког режима, и које се „случајно“ поклопило и са 

доласком Брамерца, Ештонове, и туцета других бриселских и 

вашингтонских политичких протува- уистину било случајност. 

Презентирање нашој и светској јавности, србског хероја генерала 

Младића, у таквом стању, као да је прошао кроз руке неког НАТО „др 
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Менгелеа“ (што, према руским изворима и јесте велика вероватноћа), 

и наводно откривен на већ давно „проваљеној“ локацији, само 

потврђује криминални и манипулаторски карактер србског режима. 

Руски водитељ, у току емисије цинично пореди „бриселску 

инквизиторку“ Ештон, са крвожедном и порочном императорком 

Маријом Антоанетом, којој њен верни слуга Тадић сервира 

Младићеву главу, као десерт… 

 

ВОДИТЕЉ ЛЕОНТЊЕВ УПОЗОРАВА ДА СРБИЈИ СТИЖУ 

НОВЕ УЦЕНЕ 

Водитељ Михаил Леонтњев током емисије наглашава да је то све 

само почетак уцена који стижу територијално осакаћеној Србији, јер 

као и сви лешинари када се дочепају жртве која не пружа отпор, тако 

и ови евроатлантски, не престају са њеним комадањем, док од ње не 

остане само костур. Данашња Србија, управо све више и личи на 

раскомадани костур некадашње србске краљевине, не тако давно, 

најмоћније балканске силе… Водитељ, који ни сам није могао да 

остане равнодушан на овакву трагичну судбину наше нације, у овом 

уводном делу констатује резигнирано: 

„Колико је уопште продуктивна прагматична капитулација (Тадићева 

велеиздаја), праћена јавним националним понижењем“.- Ова реченица 

нам казује много тога, и указује директно на капитулантско понашање 

и национално понижење, коме је Србија изложена од стране 

„властитог“  председника!? 

У наставку емисије се потом појављује уважена руска Академкиња 

Јелена Гускова, изузетан познавалац историјско-политичких прилика 

на Балкану, која наглашава следеће: 

„Они који добро познају историју балканске кризе, почев од 90-их 

година, свесни су да су Србима само постављане уцене, а да при томе 

Србе апсолутно нису никада награђивали“ 

„Сада ће испоставити нове уцене. Сасвим недавно је амерички 

амбасадор у Приштини, изјавио да сада Србија мора да испуни 
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следећи услов, а то је признавање лажне државе „Косова“. Затим, 

дубоко сам уверена да ће Србији бити испостављене нове уцене… 

Један је независност северне србске покрајине Војводине, затим уз 

давање „одређених права“ и даље цепање јужних делова Србије.“ 

 

ЗАПАД СЕ НЕЋЕ СМИРИТИ СВЕ ДОК СРБИЈА НЕ ПОСТАНЕ 

„БЕЖИВОТНО ТЕЛО“ 

У наставку емисије водитељ наглашава како је досадашња лицемерна 

политика уцена Запада према Србији, јасно показала да Запад не 

верује Србији, и да се неће смирити до потпуног уништења србске 

државе. То су уосталом показали недавни закљуци „братиславске 

нато“ конференције из 2002, када је према немачком посланику 

Вимеру, према Србији поново успостављена стара Бизмаркова 

расистичка стратегија, са циљем потпуног онеспособљавањ србске 

државе на Балкану, као највеће сметње Западним неоколонијалним 

интересима. 

По водитељу Леонтњеву, на Западу постоји страх да Србија може 

нагло да промени „ћуд“, без обзира на тренутну безусловну сарадњу, 

да би то описао следећим речима: 

„Данас испоручили Хагу, сутра се предомислили? Зато ће Запад 

Србију разбијати све док не постане беживотно тело- Да се она не дај 

Боже, поново не усправи! И онда не почне да се обрачунава са  

западним „хуманитарним интервенционистима“ за сва „добра“ која су 

јој починили“(ова део интервјуа руска телевизија илуструје веома 

графичким видео записом, масакра недужних Србских цивила 

касетним бомбама, у Нишу, током илегалног НАТО рата 1999). 

Руска државна телевизија наглашава да је Хашки трибунал, основан 

1993 од стране НАТО агресора, да би правно оправдали своју 

такозвану „хуманитарну интервенцију“ у Југославији. 

Овде у се, у наставку емисије, истиче један веома важан сегмент 

злочиначког деловања НАТО снага против србског народа. Господин 

Леонтњев наводи поверљиве податке из докумената америчкког 
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Пентагона, из којих се види да Пентагон и НАТО приликом 

планирања такозваних „хуманитарних интернвенција“ и „прецизних“ 

бомбардовања, такође свесно планирају масовна убиства цивила- јер 

по њиховим властитим тактичким проценама приликом таквих 

операција, на једног убијеног „непријатељског“ војника, долази до 

„колатералног“ убиства бар четири цивила. Дакле при таквим 

операцијама, НАТО, и то не само у бившој Југославији, већ и у Ираку, 

Афганистану, Либији, и ко зна где све не, свесно планира масовна 

убиства недужних цивила. Овакво НАТО „планирање“ по мени би 

требало сматрати геноцидном радњом, или у најмању руку тешким 

ратним и хуманитарним злочинима. 

 

НАТО СВЕСНО ПЛАНИРА МАСОВНА УБИСТВА ЦИВИЛА, 

КАО ДЕО СТРАТЕГИЈЕ „ИНТИМДАЦИЈЕ ЦИВИЛНЕ 

ПОПУЛАЦИЈЕ“ 

Уосталом, аутору су одавно познати детаљи Пентагон стратегије 

„интимидације цивилног становништва“, коју је, гле случајности, 

разрадио управо НАТО командант у време илегалног НАТО рата 

против наше отаџбине, генерал Весли Кларк. Генерал Кларк је, како је 

то објаснио у својим тезама, разрадио ту стратегију у циљу ломљења 

отпора цивилног становништва, нарочито у и ситуацијама када се 

становништво „галванизује“ уз свог вођу у одбрани земље од стране 

окупације. По њему, у таквим ситуацијама намерна масовна убиства 

цивила су „прихватљива“ у циљу постизања циљева. Уосталом, 

већина нас се сећа рата 1999, када је генерал Кларк захтевао да се 

ракетама гађа Бранков мост, у време када су на њему биле хиљаде 

Србских патриота!? Мало разумнији НАТО савезници су га обуздали 

у то време, плашећи се уласка Русије у рат на страни Србије. У 

наставку те своје стратегије, генерал Кларк је нагласио потребу 

стварања организоване пете колоне и извођења спонтаног „државног“ 

удара, по престанку ратних дејстава. Тај сценарио- „интимидације 

цивилног“ становништва (читај намерних ратних злочина) и потом 

организовања пете колоне и „спонтаног државног удара“, смо видели 

у време агресије 99-те, и потом на петооктобарском државном 

преврату петоколонашких елемената из редова тзв. „Отпора“ и ДОС-
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овских велеиздајника, који су на жалост у Србији, и дан данас на 

власти… 

 

„ЕВРОПСКИ ИЗБОР“ СРБИЈЕ- ПРИЧА О ИЗДАЈИ И ПРИЧА О 

ИЗДАЈНИЦИМА! 

Господин Леонтњев не штеди „тешке речи“ да би описао садашње 

„петоколонашко“ стање у Србији, и то следећим речима: „И некако 

сасвим природно, десило се да је прича о „европском избору“ Србије- 

управо прича о испуњавању услова тог избора- то је прича о ИЗДАЈИ 

и прича о ИЗДАЈНИЦИМА!“ 

Водитељ такође наглашава да је приликом хапшења председника 

Милошевића 2001, издајник Зоран Ђинђић, прекршио Србски устав и 

србске законе, и незаконито га испоручио Хагу, где је Милошевић 

умро у притвору 2006 године под сумњивим околностима. Закључује 

да је Ђинђић ликвидиран у Београду 2003 године (такође под 

сумњивим околностима). 

Овде је важно истаћи сегмент емисије о Радовану Караџићу, за кога 

господин Леонтњев каже да је напустио место председника Републике 

Србске, после гаранција од стране америчке администрације, да ћи 

имати имунитет од Хашког трибунала, да би потом и он 

ИЗДАЈНИЧКИ био ухапшен и испоручен Хагу. Наравно, американци 

су погазили то своје обећање, као што и данас газе сва обећања која 

су давали овом однарођеном србском режиму, заузврат за њихове 

издајничке услуге…. 

 

ТАДИЋ ИЗДАО НАЦИЈУ- НИКОЛИЋ ИЗДАО СРБСКУ 

ОПОЗИЦИЈУ 

У емисији се наводи као најфрагрантнији пример кршења људских 

права и принципа правде, суђење Др Војиславу Шешељу, који је 

заточен у Хагу више од осам година без пресуде. Водитељ наглашава 

да Шешељ у време ратних збивања и наводних злочина за које се 

терети, није био на никаквим државним и војним функцијама, и да 
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поред очајничких напора, Хашки суд за све ове године, није могао да 

пронађе никакве доказе његове кривице. У наставку водитељ 

наговештава да је такво протузаконито и нехумано заточеништво Др 

Шешеља, лакше разумети у контексту издајничког преврата 

потпредседника радикала Томе Николића (томе стиропора), који 

разбија тада  највећу србску опозициону партију (СРС), кршећи при 

томе закон и скупштински пословник, преводећи своје издајничко 

чланство у крило владајуће коалиције. 

Уместо свог закључка ове анализе руског тв дневника, послужићу се 

завршном реченицом водитеља Леонтњева: „Бити ИЗДАЈНИК у 

Србији није ни мало пријатно. Чак је и опасно, тако нас бар учи 

историја. Тако да ипак треба одати „признање“ политичарима који на 

себе преузимају одговорност за ИЗДАЈНИЧКЕ одлуке. И то би било 

све, довиђења.“... 
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ВИКИЛИКС20: ТАДИЋЕВ РЕЖИМ СЕЧЕ 
ВЕЗЕ СА МОСКВОМ  

 

14 Децембар 2010, М. Новаковић 

Из још једног строго поверљивог дипломатског документа, чији је 

извор наравно Викиликс, и који под ознаком „09BELGRADE841“, 

упућен у Септембру прошле године из америчке амбасаде у Београду  

надлежним министарствима у САД, државном секретару Х. Клинтон, 

као и једном броју америчких амбасада у региону- сазнајемо да су 

Тадић и његови сарадници чинили све да импресионирају своје 

америчке налогодавце са својом одлучношћу да остану на 

„вашингтонско-бриселском“ путу, чак и по цену тоталне алијенације 

братске Русије и других неутралних великих сила-  које за разлику од 

Западних сила, уместо „евроунијске фатаморгане“ – Србији нуде 

огромну конкретну финансијску, привредну и војну помоћ, која би 

резултирала у потпуни опоравак наше отаџбине, још видљиво 

унакажене бомбама „истих“ који нам данас продају ту „евроунијску 

фатаморгану“. 

Амерички извори у овом документу наглашавају „сукоб“ који постоји 

између Тадића и Јеремића, и мање више описују министра Јеремића 

као „лошег момка.“ Наглашавају да се Тадић у својим билатералним 

односима са Русијом не руководи Србским државним интересима, већ 

пре свега интересима европске уније и америчких налогодаваца, и да 

строго води рачуна да, како се у документу дословце наводи: 

„Председник Тадић и његови блиски сарадници очигледно 

„попуштају“ Русима само онолико колико то неће изнервирати 

Европљане(ЕУ)- док други међу којима и спољни министар Јеремић 

покушавају да блиске везе са Русијом користе као „адут“ у 

преговорима са ЕУ и САД.“У уводном делу ове америчке „депеше“ се 

наглашава да се иза Тадићеве лажне пријатељске реторике са Русима 
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(уочи посете руског председника Медведева), сакрива стварна  

„неспремност“ за „обострано-корисну сарадњу са Русима у области 

политике, економије и заједничке безбедности.“ 

Наглашавајући у извештају да је већи део србске штампе уочи посете 

руског председника Медведева, ту посету описивао као „повратак 

братске Русије“, што није било по вољи Београдског режима, те је у 

поводу те посете 20-ог Августа 2009, саветник председника Тадића- 

Александар Кнежевић посетио америчку амбасаду- где је према 

америчким изворима изјавио да је председник Тадић одбио руску 

понуду да се поводом 65-то годишњице ослобођења Београда од 

стране совјетских трупа приреди  „грандиозна прослава“ чији би део 

била и заједничка српско-руска војна парада- И да је Тадић у 

плановима за обележавање тог историјског догађаја, пропорционално 

смањио значај и улогу совјетске армије у ослобођењу Србије и 

Београда, да би нагласио значај западних савезника (који нису имали 

никаквог удела у ослобођењу Београда) у „ширем ратном контексту.“  

Овде је више него очигледно Тадићево омаловажање руских жртава и 

руске улоге у ослобођењу наше отаџбине у завршници другог 

светског рата. 

Докуменат наглашава Тадићеву дилему између свог прозападног 

опредељења и потребе за Руском подршком у Савету Безбедности УН 

по питању Косова- да би према америчким изворима- Тадић ту 

дилему решио на тај начин како у документу дословце стоји: „Тадић и 

његови најближи сарадници посвећују сву своју енергију европским 

интеграцијама, фокусирајући се на Русију једино када им је то 

потребно ради политичког баланса, да би у јавности створили привид 

нормалности српско-руских односа.“ 

У наставку отправница америчке амбасаде Џенифер Браш описује 

Вука Јеремића дијаметрално супротно од Тадића, наглашавајући  да 

су Јеремић и његов тима неспремни да се посвете реторички или 

политички  „евроунијском курсу“, и да се, како дословце стоји у 

документу:  „…ослањају на Русију, Кину и покрет несврстаних, као 

противтежу и алтернативу ЕУ.“ Отправница Браш овде наглашава да 

Јеремић, користећи се тиме да је: „свака позитивна интеракција 

Београда са Москвом, виђена као „шамар“ Вашингтону“- покушава да 
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учврсти своју позицију у србској влади, инсистирањем на личном 

састанку са америчким државним секретаром Клинтон. 

Што се тиче економске сарадње Србије и Русије, овде је очигледна 

забринутост американаца са стабилним растом економске сарадње са 

Русијом. У документу се наводи да је у 2008 билатерална размена 

између Русије и Србије нарасла на преко 4 милијарде долара, док 13 

посто србског увоза чини увоз из Русије. 

Када је у питању србска сарадња са Русијом по питању безбедности, 

американци то описују следећим речима: „Безбедносна сарадња: 

Празни разговори- без конкретне акције.“ 

Амерички дипломатски извори наглашавају да Србија безбедносну 

сарадњу своди више на симболичну, него истинску; И ту наглашавају 

„улогу“ министра одбране Шутановца, који се састаје тек повремено 

са Русима- углавном поводом „шачице Србских полазника који 

похађају руске војне институте“, искључиво „ради фото-пропаганде.“ 

Након овако негативног описа руско-србске војне сарадње, 

отправница Браш у ову дипломатску депешу убацује посебан 

коментар у коме наводи: „У супротности са веома ограниченом 

сарадњом са Русијом, србске војне везе са Америком и НАТО-ом 

расту веома динамично. Само прошле године (2008) преко 60 

припадника војске Србије су тренирани у оквиру америчке војске, као 

командни кадар, питомци војних академија и ратних колеџа; Једини 

ратни колеџ за странце у Америци је озлоглашена тзв. „Школа свих 

Америка“, каква би то била сврха школовања србских официра у тој 

„школи убица“ посебно дезигнираној за марионетске диктаторске 

режиме широм света, можемо само да претпоставимо.  

Отправница Браш наглашава да Србски режим убрзано реорганизује 

војску у складу са НАТО моделом, да има веома „динамичну“(!?) 

сарадњу са америчком националном гардом из државе Охајо, и да се 

„нуди“ за учешће у „партнерству за мир“ у оквиру НАТО-а, као и да 

се ставља на располагање америчкој војној команди у Европи за 

„хуманитарну“ вежбу MEDCEUR- крај коментара америчке 

отправнице спољних послова. 
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У наставку госпођа Браш наводи како се Тадићев шеф кабинета Ракић 

жалио да Русија одбија да сарађује са „Србским“ властима по питању 

хватања Младића, и да он (Ракић) верује да се Младић сакрива у 

Србији уз руску помоћ. Ракић је овде такође нагласио да србске 

службе безбедности врше присмотру руског дипломатског особља и 

Србских грађана за које сумњају да су асоцирани са Младићем. 

У наставку отправница Браш препоручује својим надлежним 

органима даљи план акције  САД, према њеним речима: „Ми требамо 

да ојачамо позицију прагматичних снага у Србији, тако што ћемо 

јавно да подржимо „здрав“ и балансирани однос Србије и Русије. Ми 

можемо да приуштимо у овом случају да будемо великодушни, зато 

што смо у стању да Србима продамо „бољу причу… иако србска 

јавност не прихвата у потпуности те „чињенице“, наша офензивна 

дипломатска пропаганда већ рађа резултатима… и треба да 

ангажујемо Србију по билатералним питањима, строго избегавајући 

да у јавности вршимо наше директно поређење са Русијом.“ 

Очигледно је да иза оваквих „јавних“ политичко пропагандних потеза 

постоје и тајни планови америчке дипломатије, које можемо једино да 

наслутимо из неких детаља у овом извештају, на пример: српско-

америчке војне сарадње, и јавне америчке политичке пропагандне 

кампање- која излази из оквира деловања дипломатско конзуларних  

представништава у једној неутралној земљи. 

Овај извештај такође показује да, „Србски“ режим на челу са Тадићем 

активно ради на „увлачењу“ Србије у НАТО, противно вољи 

већинског бирачког тела, као и политичке већине у Србији. 

Али оно што је најпогубније за историјски позитивне и пријатељске 

односе Србије и Русије, јесте малициозно деловање „про-србског“ 

председника Тадића на трајној алијенацији два братска народа, да не 

говоримо о потенцијалном губитку, историјски доказано,  најјачег и 

најискренијег србског савезника на светској сцени! 

У таквој ситуацији би Народна Скупштина Србије морала да распише 

демократски референдум на коме би се бирачком телу у Србији дала 

шанса да се изјасе „за“ или „против“ уласка Србије у горњи 

злочиначки евро-атлантски војни савез (НАТО)- организацију која је 
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пре само десетак година починила масовне ратне злочине према 

нашем народу. 

Такође је крајње време да патриотске снаге Србије покрену петицију, 

или сличну политичку иницијативу,  за опозив „анти-србског“ 

председника Бориса Тадића, пре него што му се укаже прилика да се у 

блиској будућности појави пред националним медијима (попут некад- 

„југословенског велеиздајника“  Стипе Месића), са речима: „Ја сам 

извршио свој задатак- држава Србија више не постоји!“ 
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Прича о Србском Калигули и коњу 
који је постао Министар војни  

 

27 март 2011 Миодраг Новаковић 

 

РЕВОЛУЦИЈА КОЈА ЈЕДЕ ТУЂУ ДЕЦУ... 

Овај наш данашњи, „пројевропски-антиСрбски“ демократски 

политички систем у Србији, неодољиво подсећа на онај стари Брозов 

„пројугословенски-антиСрбски“ социјалистички, у бишој СФРЈ. Не 

само због чињенице, да су данас у Србији на власти углавном деца 

бивших Брозових комунистичких „јастребова“- већ и због наметања 

сличног (у неким случајевима идентичног) тоталитарног система 

вредности, који је у историји остао популарно запамћен као 

„револуција која једе своју децу“. У конкретном случају овог 

Тадићевог тоталитарног „про-јевропског“ система- „жута револуција“ 

који ових дана пустоши Србију тактиком „спржене земље“, једе „неку 

туђу децу“! 

Сви ми знамо веома добро да ова такозвана „демократска“ власт, која 

нам ових дана исписује колективну националну смртовницу, није 

дошла на власт демократским путем, већ у западно режираном 

обавештајно-терористичком пучу, 5-ог октобра, 2000. Неверним 

„Томама“, који увек гледају сумњичаво на домаће изворе, бих 

саветовао да пажљиво прочитају недавно преведени, и на страницама 

овог сајта објављен, чланак Британског Гардијана, из 2003, под 

насловом „Ђинђић- Квислинг из Београда“, и све ће им бити јасно. 

Постоје и друге сличности „овог“ и „оног“ система, нарочито у 

обострано репрезентативној колекцији „безвредних“ политичких 

кадрова. Оно што је данас познато и широј јавности у Србији, као и 

врапцима на грани јесте да су у Србији на власти, посебно у кључним 

државним ресорима необразовани, нестручни кадрови, неки чак и без 
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дана радног искуства- а богами и неки који су буквално закићени 

свим овим атрибутима… 

 

УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ „СРБСКИХ“ КАДРОВА… 

Као што смо у старом Брозовом комунистичком систему, у Србији 

имали на власти разне „Стамболиће“, „Марковиће“, у Милошевићом 

„Соколовиће“, „Шуваковиће“… Тако данас, у овом „Тадићевом 

систему“, имамо разне „Дачиће“, „Шутановце“ итд. Свима њима је 

једна ствар заједничка- немају скоро никакву „тржишну“ вредност, 

али зато имају високу „употребну вредност“. 

Тако нам данас у „србској“ влади седе министри просвете без 

факултетског образовања, одбрану нам воде машинци, здравство они 

који се лече искључиво у иностранству- половина њих без и једног 

дана правог радног искуства… Листа је уистину сувише дугачка да 

бих то овде набрајао, али ћу се зато у овом тексту фокусирати на 

једног, и то репрезентативног примерка- бившег „горилу“ и портира 

(овде говоримо о радном искуству), данас министра војног. Погађате 

већ, реч је о назочном Драгану Шутановцу- касније ћемо се у овој 

причи вратити и на његовог ментора Бориса Тадића. Поред свих 

других штеточина из жуте коалиције, који седе у србској влади, и 

воде нам отаџбину у неповрат- ова двојица заслужују посебну 

медијску обраду- и то из разлога што су њих двојица главни носиоци 

и извршиоци такозване „евро-атлантске“ интеграције Србије у НАТО. 

Намерно кажем у НАТО, јер за разлику од НАТО чланства, који је 

означен као приоритет за Србију од стране вашингтонско-бриселских 

господара, чланство Србије у ЕУ, није чак више ни на дневном реду 

наших „западних добротвора“. 

Дакле да се вратимо министру војном и његовој употребној 

вредности. Они старији међу нама се сећају Шутановчевих 

„предесестора“ из старих тоталитарних система. Већина њих једва да 

је имала средњу школу, неки само основну. Назочни Шутановац је, ту 

му скидам капу (под условом да је то урадио легално), дипломирао на 

машинском факултету, али очигледно погрешној квалификацији за 

његов данашњи „министарски пост“. Али као што рекох, свима њима, 
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у оквирима режима у којима су еволуирали у „политичке комесаре“, 

једино је била важна њихова употребна вредност… 

 

КАКО ЈЕ КОЊ ПОСТАО СЕНАТОР (ЧИТАЈ МИНИСТАР 

ВОЈНИ) 

Но, њихови дресери су надокнађивали ту њихову фелеричност, 

идеолошким обрађивањем у разним „кумровачким, брионским и 

ЦеКа школама“, читај брзопотезним курсевима, након којих су ови 

„фелерични“ кадрови излазили испраних мозгова и орни да ломе 

кичму властитом народу. У овом пост-Брозовом србском 

тоталитаризму, ти флексибилни кадрови су обрађивани на разним 

западним „колеџима“, „гете-институтима“, „ратним школама-свих 

америка“, обавештајним „ЕфБиАј“ курсевима итд. Опет, листа је 

исувише дугачка, чак и за „папир који трпи све“… 

За ову причу, Шутановчева употребна вредност је веома ограничена, 

и може слободно да се каже једнократна. Он је добио улогу, да 

заједно са својим ментором Борисем Тадићем- Србију, потајно и иза 

леђа свом народу, подведе и преда у, још свеже „окрвављене“ 

(србском крвљу) руке НАТО алијансе. Конкретни докази за то су 

обелодањени у дипломатској депеши америчке амбасаде из 2009, под 

шифром „#09BELGRADE765“21, у време посете Београду, од стране 

америчког потпредседника Џозефа Бајдена- једног од главних 

заговорника НАТО рата 1999 против наше отаџбине. 

Наравно, Шутановцу је та улога намењена, још давно пре Бајденове 

посете Србији, 2009. Ту се сада враћамо на „причу“ из наслова: „о 

Калигули и коњу који је постао сенатор“. У овом случају „Калигула“ 

се појављује у лику „царског конзула“ Тадића, а „коњ“ је наравно 

Шутановац. Њиховим „евро-атлантским“ дресерима је било јасно, да 

на Шутановцу, репрезентативном примерку једино по физичким 

димензијама, мора још доста да се ради, те је њихов пулен зато 

упућен на брзопотезну дораду и обраду. 

                                                      
21

 http://wikileaks.ch/cable/2009/07/09BELGRADE765.html 
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ШПИЈУН НА АМЕРИЧКИМ ШТИКЛАМА 

Из биографије22 назочног Шутановца  видимо да је прво додатно 

„обрађен“ у „Маршал Центру“ за Безбедносне Студије у Гермиш- 

Партеркирхену, у Немачкој. Овде мора да се истакне, да поред 

немачког министарства унутрашњих послова и Бундестаг армије, иза 

овог „центра“ стоји такође америчка војска, али оно што је веома 

индикативно један од главних спонзора тог центра јесте “USAID”- 

параван агенција америчке ЦИА-е, специјализована за насилне 

промене режима у „дезигнираним земљама“. Такође смо од самог 

Шутановца сазнали, током једних од његових хвалоспева, да је 

дошколоваван на једном брзопотезном курсу ЕфБиАј-а у САД. Ту је 

„пропустио“ да наведе, о каквом се то конкретном курсу ради. Те сам 

ја урадио додатно претраживање: Једини курс, који је у оквиру ове 

америчке „државно безбедносне службе“ понуђен странцима, а 

нарочито страним политичким кадровима, јесте Интернационални 

тренинг за стране ОБАВЕШТАЈНЕ АГЕНТЕ (читај шпијуне), при 

ФБИ23 академији у Квантику, у Вирџинији . Дакле Шутановац је 

тамо школован као шпијун!? Иначе у програму стоји, да се на 

академији школују „амерички савезници“, и да је њихова улога по 

повратку у матичне земље, да тамо промовишу „амерички систем 

вредности“. Сада из овог пасуса може да нам буде много јаснија 

Шутановчева огромна приврженост НАТО-у и „америчком идеалу“. 

Дакле, са тако западно војно-обавештајно обрађеним и „одељаним“ 

Шутановцем, се 20 маја 2009 у Београду, у четири ока састао 

амерички потпредседник Бајден. Конкретан садржај њиховог 

разговора није обелодањен, али је сам Бајден по изласку нагласио да 

је сада главни задатак америчке владе и њихових Србских намесника, 

пре свега ту је мислио на Тадића и Шутановца, да искористе створени 

моментум и „гурају“ Србију у правцу „евро-атлантске интеграције“. 

Наравно да је овде Бајден пре свега мислио на укључивање Србије у 

                                                      
22

 http://www.silobreaker.com/biography-for-dragan-sutanovac-5_2260544529654349824_4 

23
 http://www.criminaljusticeschoolinfo.com/fbi-special-agent-training.html 
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НАТО, што је касније у овом документу24 и потврђено. У том 

документу се наглашава да је тај састанак Бајдена, са својим Србским 

протежеима, означио прекретницу у билатералним односима, и да се 

већ након два месеца после те посете, видео велики заокрет у Србској 

политици!? По повратку у Вашингтон, Бајден је дао инструкције 

америчким дипломатама и државним функционерима да што чешће 

посећују Београд, и на тај начин одржавају „створени моментум и 

притисак“ на србску владу, нарочито по питању „евро-атлантских 

интеграција“(читај уласку у НАТО). 

 

БАЈДЕН: ШУТАНОВАЦ ЈЕ СРБСКИ ПРО-НАТО АДВОКАТ 

Посланица америчке амбасаде Џенифер Браш, посебно истиче да је 

Бајден послао јасну „поруку“ србској влади да Америка тражи од 

Србије да на дневни ред стави што пре приступање НАТО алијанси, 

али се ипак суздржао од снажнијих притисака, свестан велике 

опозиције у Србском народу. Посланица Браш овде описује састанак 

иза затворених врата између Бајдена и Шутановца, као састанак са 

„реформистички-оријентисаним адвокатом за кооперацију са НАТО-

ом“(Шутановцем). Такође на том састанку је захтевано од Србије да 

упути полицијску јединицу у Авганистан, да учествује у оквиру 

НАТО окупационих снага “ISAF”. 

У овом документу се истиче да је Бајденов притисак на Тадића током 

овог мајског сусрета очигледно уродио плодом. Што се по њима види 

већ два месеца после те посете, и то конкретно у „охрабривању 

косовских Срба од стране србске владе, да се пријављују за службу у 

„косовској полицији“ (илегалне шиптарске државе), као и у 

наговарању србског становништва на Косову да са „Косовском 

Електро Дистрибуцијом“ (опет илегалне шиптарске државе) 

потписују уговоре. Американци посебно похваљују Тадићев режим 

за, како они кажу: уклањање са дужности директора Митровичког 

Дома Здравља, тврдокорног националисте Марка Јакшића“. Све то по 

њима отвара пут ка „интеграцији“ Севера у илегалну шиптарску 

                                                      
24

 http://wikileaks.ch/cable/2009/07/09BELGRADE765.html 
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државу. Овде практично, американци сами документују издају 

Србских националних интереса на Косову од такозване „србске“ 

владе у Београду. 

 

БАЈДЕН- СРБИ НЕ СМЕЈУ ДА МРЗЕ АМЕРИКАНЦЕ 

Једини део овог документа, у коме су американци поприлично 

објективни, јесте део где описују катастрофалну економску политику 

„србске“ владе, где истичу да лоша економија у Србији тера стране 

улагаче, и да је „србска“ влада у својој „економској стратегији“ 

постала зависна искључиво од даљег позајмљивања новца, којим 

покушава да само попуни буџетске рупе. 

Американци посебно истучу да су разочарани са анти-америчким 

сентиментом код србског народа, истичући да ту Србија дели прво 

место у свету, заједно са Пакистаном. Није ни чудо- и ми и 

пакистанци, имамо амерички инсталиране „петоколонашке“ владе!? 

Потом отправница америчке амбасаде истиче, да управо због таквог 

анти-америчког сентимента у Србији, они (американци) очекују од 

„србске“ владе да у свим јавним наступима говори о афирмативно о 

САД, и у ту сврху предлажу интензивирану јавну медијску про-

америчку кампању у србској јавности. 

У закључку документа, амерички дипломате истичу да је још током 

Бајденове посете дошло до неке врсте симболичног награђивања 

„србског“ режима од стране САД, и да ће Тадићев режим, у 

зависности од тога, како буде спроводио амерички-задате реформе, 

тек осетити „благодети“ такве сарадње! 
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Хронологија злочина мржње Соње 
Бисерко према србској  нацији  

 

Април 2011, Пише: Миодраг Новаковић 

 

ДОКУМЕНТОВАНО НЕПРИЈАТЕЉСКО ДЕЛОВАЊЕ… 

1998– На симпозијуму „Косово као пример аутономије, у 

организацији Принцетон Универзитета, у Њу Џерсију, 1 и 2 априла 

1998, где је учествовала заједно са шиптарским сепаратистом 

Ветоном Суроијем (чланом озлоглашене „Билдерберг групе“), Соња 

Бисерко је изнела следеће антисрбске ставове: Оптужила је Србију да 

планира да анексира Републику Србску; Да Србија има територијалне 

претензије према Македонији; Заложила се за оштрије санкције према 

Србији као и за пленидбу србске државне имовине и валуте на Кипру 

и у Хонг Конгу; Заједно са Суроијем је захтевала да се за Косово 

закаже „Нови Дејтон“, како би се Косово издвојило из Србије! 

2004– Учествујући у „Асоцијацији Босне и Херцеговине“ у Сарајеву, 

5 и 6 маја 2004, назочна Бисерко је истакла следеће: Да све док 

постоје ентитети (нарочито онај Републике Србске), БиХ ће остати 

подељена, индиректно се залажући за укидање етничких ентитета 

(овде је сувишно напоменути да би бројчано слабији србски ентитет у 

таквој заједници био осуђен на нестанак); Оптужила је Дејтонски 

споразум као неправичан, који оправдава србски „геноцид“, који се по 

њеним речима србима „исплатио“; Такође је оптужила Србију да 

„профитира“ из таквих важећих односа, као „шампион статус квоа“. 

2005– Витенберг Универзитет је 2007 објавио есеј под називом 

„Етничко чишћење и Србска Православна Црква“, у оквиру рубрике 

Хуманизам и друштво (Волум 31, број 1, Фебруар). Ова институција 

се, као кључним аргументом у оптуживању СПЦ за учешће у 

етничком чишћењу, послужила „предавањем“ назочне Бисерко у 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

98 

оквиру Вудроу Вилсон Центра, 2005, следи цитат њеног још једног у 

низу антисрбских иступања: „Са доласком Милошевића на власт, 

СПЦ се вратила на јавну сцену са циљем спровођења Србског 

националног програма. СПЦ је овде одиграла веома важну улогу, 

потпаљујући србски етнички национализам и хегемонистичке 

аспирације верничких маса, манипулишући њихова религијска и 

патриотска осећања…“(Соња Бисерко) 

2006– Између 8 и 14 маја 2006 је учествовала на Семинару „Ратни 

злочини, геноцид и успомене“ у организацији хрватске државе, у 

Дубровнику. Ту је и изјавила следеће: „На Балкану, 10 година после 

Дејтона, укључујући БиХ „посао“ је обављен до пола; етничке поделе 

су присутне; неправедно решење је наградило ратне злочине (овде 

опет упућује на „србске злочине“). У наставку је нагласила да 

„догађаји у Србији“ упућују да разрешење Југословенског питања 

није решено, и да је стога веома важно успоставити БиХ као унитарну 

државу (опет се залаже за укидање Републике Србске)“; Оптужила је 

међународну заједницу што није искористила „антисрбске пресуде“ у 

Хагу за укидање Републике Србске; У закључку је нагласила да 

србска држава сматра Републику Србску својим „ратним пленом“! 

2007– Своје иступање на симпозијуму под насловом „Опасности 

Религијског Национализма“,  на Универзитету „Свети Јован“, у 

Колеџвилу, САД,  је искористила за напад на Србску Православну 

Цркву: Оптужила је СПЦ за стварање „атмосфере нетолеранције“; Да 

је СПЦ напустила принцип раздвајања цркве и државе, и да је постала 

гласноговорник „пан-србског уједињења“; Навела је као пример 

„говора мржње“ говор Амфилохија Радовића, који је приликом 

сахране Ђинђића спомињао Вожда Карађорђа- овде је важно 

напоменути да се „назочна“ Бисерко на једном тако стручном 

међународном симпозијуму послужила фалсификатом, тврдећи да је 

Карађорђе србски „мученик“ кога су „пре 200 година убили 

муслимани“- да би наставила да су такви говори званичника СПЦ 

подстицали србе да иду у ратове почетком 90-их; Горе наведени говор 

Амфилохија Радовића је искористила као пример „везе између СПЦ и 

екстремиста“; Али вероватно највише инкриминирајући део њеног 

антисрбског иступања је било цитирање наводних речи Патријарха 

Павла: „…свештеник мора да буде и учитељ, али и судија, и такође 
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мора да буде способан да посегне за оружјем да би одбранио себе и 

своју породицу…“. Мислим да је на ово задње сваки коментар 

сувишан. Овде је евидентно да се „назочна“ Бисерко у својим 

иступањима  у иностранству служи тешким фалсификатима, који су 

до сада пролазили некажњено… 

2008 – У „њеној“ Хелсиншкој повељи (јул-август 2008), „назочна“ 

Бисерко тврди следеће: „Нажалост, Србија нема међународну 

политику, увек је имала само ратну, коју и сада по инерцији следи.“! 

2011– УНМИКОВ извештај датиран 16 фебруара 2011, се користи 

ради спровођења властите антисрбске агенде на Косову, јавно 

изреченом тврдњом „назочне Бисерко“– „да је Север Косова у рукама 

радикалних србских елемената…“! 

—————————————————————- 

 Док пишем овај текст, окупира ме вест, да је пре свега неколико дана, 

приликом сусрета ЕУ парламентараца и представника „Западног 

Балкана“, уводну реч имала „назочна“ Соња Бисерко, где је „безочно“ 

изјавила следеће: „Једна од највећих препрека за битан напредак у 

региону јесте став Србије према суседима, и посебно стална жеља 

Србије да има преовлађујући уплив над њима.“– дакле и овакву 

данашњу, територијално осакаћену и несуверену Србију, која је 

сведена на голи „нато пашалук“, ова бестидница оптужује за наводни 

„великосрбски хегемонизам“! 

 

ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ НОСИОЦА НЕОУСТАШКОГ 

ОДЛИКОВАЊА „РЕД КНЕЗА ТРПИМИРА“,СОЊЕ БИСЕРКО 

На сајту ноторне Наташе Кандић и њеног „хуманитарног центра“, је 

објављен транскрипт са суђења Слободану Милошевићу 10-ог јула 

2003. На том суђењу се појављује бивши амбасадор Југославије 

Едхем Пашић, иначе један од водећих муслиманских екстремиста из 

БиХ, који је свој положај у МИП-у Југославије искористио за 

уништавање земље чије је наводне интересе заступао. 
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Овде морам одмах да укажем на чињеницу, да се његово службовање 

у блискоисточним земљама поклапа са службовањем тадашњег 

припадника Савезног СУП-а  Ђуре Бисерка (иначе Соњиног оца) у 

Египту и Алжиру (као службеника ССУП-а на пословима обезбеђења 

амбасада СФРЈ). 

Ђуриног сина Жељка (Соњиног брата) касније управо и запослило 

Министарство иностраних послова (гле случајности) у коме је управо 

„исламиста“ Пашић био једна од кључних „фигура“. 

(Иначе „партизанско-комунистички“ породични педигре је обезбедио 

добро плаћено „партијско“, и лагодно радно место“назочној“ Соњи 

Бисерко– која крајем 80их добија поверљиви посао у Савезном 

секретаријату иностраних послова, у кабинету министра Будимира 

Лончара. Вероватно је сувишно напоменути да су у то време такви 

послови захтевали поред „доброг“ породичног педигреа и обавезну 

партијску (комунистичку) припадност. Овај детаљ је такође по мени 

важан, јер „југословенски комунизам“ је готово немогуће раздвојити 

од појма „антисрбизам“- који је био и остао главна одредница 

карактера „назочне“ Соње Бисерко…) 

Овде је кључан податак који је Пашић изнео на суђењу Милошевићу 

(26 страница), и то следећим речима: „Мој изузетно драги колега са 

којим сам радио некад је био господин Жељко Бисерко. Он је прије 

мене успео да побегне у ту исту Мађарску. Ја не знам, али ваша 

штампа је писала да је тек након што је побегао у Мађарску извршио 

самоубиство. И ваши људи који су ме контролисали често су ми знали 

рећи: „Не смијеш отићи без нашег знања, јер ти се може десити ето и 

самоубиство“.“ 

Дакле у овом цитату
25

, Пашић недвосмислено оптужује тадашњи 

србски режим за наводно убиство Соњиног брата Жељка Бисерка… 

 

                                                      
25http://www.hlc-

rdc.org/Transkripti/Milosevic/Transkripti/Transkripti%20sa%20sudjenja%20Slobodanu%20Milosevicu

%20%2838%29/Transkript%20sa%20sudjenja%20Slobodanu%20Milosevicu%20-

%2010.%20jul%202003..pdf  
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Да ли се иза оволиког антисрбизма и патолошке мржње Соње Бисерко 

према Србској нацији крије „самоубиство“ њеног брата Жељка, или 

она просто чини све ово зарад прљавог западног новца? 

Ја бих рекао- и једно и друго… 
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Ватикански „Конкордат“  као  
предуслов за евро-атлантске 

интеграције !?  
 

05 јул 2011  – Миодраг Новаковић 

 

Ако знамо да је у Европи још увек на снази „рајх-конкордат“ 

потписан пре више од седам деценија, између тадашње Европске 

уније, боље познате као Трећи Рајх и Свете Столице; прецизније, 

потписан својеручно између озлоглашеног Папе Пија XI и Адолфа 

Хитлера… Онда вероватно не треба да нас чуде „неки нови“ 

конкордати који ових дана запљускују балканске и источно-европске  

православне земље, у форми политичких ултиматума, праћени добро 

познатом ватиканско-евроунијском политиком „штапа и шаргарепе“. 

У овој фази се нашој србској и „црногорској“ браћи из Црне Горе 

засада нуди само шаргарепа, али зато римокатолички поглавар (по 

католицима „бог на земљи“) скрива иза леђа чворновату батину, коју 

ће црногорски верски превратници и сви они наивни који их за сада 

слепо следе, тек да осете… 

Неко ће се овде упитати, па добро, какве везе имају евро-атлантске 

интеграције са конкордатом? Одговор на то питање нам управо нуди 

сам црногорски премијер Игор Лукшић. Наиме он се у марту ове 

године, одмах по именовању на функцију премијера састао са 

апостолским нунцијем у Црној Гори Алесандром Де Ериком, који му 

је „понудио“ подршку Свете Столице на путу ка „евро-атлантским“ 

интеграцијама, као и честитке Папе Бенедикта XVI за именовање на 

ту одговорну функцију. Другим речима, та подршка је била 

„шаргарепа“, а „батина“ у форми конкордата је дошла мало касније. 

Наравно омекшавање корумпираног црногорског државног врха 

„шаргарепом“ је почело мало раније, прецизније у јануару ове године. 
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Ватикан је тада упутио званичан позив црногорској влади, да дође у 

Рим и потпише „великодушни“ Споразум о сарадњи између Ватикана 

и црногорског министарстава здравља, о лечењу и образовању 

кадрова, у ватиканској педијатријској болници „Бамбино Гес“. 

Наравно ова ватиканска великодушна понуда је била „бесплатна“. Не 

оспоравајући хуманитарни карактер такве понуде, овде ипак мора да 

се скрене пажња на временски контекст ових наизглед неповезаних 

догађаја: „Здравствени споразум“ у јануару, Ватиканска подршка 

Црној Гори у евро-атлантским интеграцијама у марту, и сада у јуну, 

потписивање конкордата у Риму. Веома чудна подударност? 

Приликом потписивања конкордата (који није важећи све док га 

лично не парафира Папа и одобри црногорска скупштина), премијер 

Лукшић је изјавио следеће: 

„Чини нам посебно задовољство што је Црна Гора прва савремена 

држава са православном већином која потписује овакав уговор, што 

сведочи о њеној екуменској вокацији. Овим уговором наши 

билатерални односи добијају на квалитету, а истовремено се 

регулише однос католичке цркве и државе. Темељни принципи на 

којима почива овај документ омогућавају да се по истим 

критеријумима регулишу и односи са другим верским заједницама у 

Црној Гори.“ 

Управо овај задњи пасус отвара многа питања и указује на  

контрадикторности црногорске политике. Наиме, ако је Црна Гора 

уистину секуларна демократска држава, како то да се онда овакви 

„верски уговори“ уздижу на државни ниво. Може се чак слободно 

рећи, да се католичка црква (која према званичним пописима 

репрезентује једва нешто изнад 3% црногорског становништва) овим 

актом ставља у неким сегментима изнад црногорске државе. Какви су 

то национални и државни интереси, за којима се поводи црногорска 

влада, да своје грађане, који су у апсолутној већини православни 

верници, стави у подређени положај, у односу на бројно занемарљиву 

католичку заједницу. 

Приметићете, да се у свом говору премијер Лукшић позива на то како 

се конкордатом регулишу и односи са другим верским заједницама у 
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Црној Гори. То је апсолутно нетачно. Овим „уговором“ се једино 

регулишу односи са католичком црквом, што је посебно понижавајуће 

за православну цркву, која иако репрезентује већинско становништво, 

на овај начин се грубо маргинализује и дискриминише. 

Ових дана су се у нашим медијима по овим питањима огласили многи 

умни и стручни људи, доказујући неодрживост оваквог произвољног 

акта који је у супротности са црногорским уставом и важећим 

законима. У том контексту се поставља следеће питање: Ко стоји иза 

овог „брзоплетог“ акта, осим Свете Столице? Наравно, интерес Свете 

Столице у свему овоме је очигледан – продор на „православно 

тржиште“, и у спрези са Евро-Атлантским војно-политичким савезом, 

наметање новог („рајха“) европског поретка на традиционалном 

православном простору. 

Али ко стоји у Црној Гори, иза оваквог анти-уставног и анти-

православног пројекта? Прво сам покушао да сазнам нешто више о 

новом младом и полетном (такав „дизајн“ нам је добро познат на 

србској политичкој сцени) црногорском премијеру Игору Лукшићу. 

Његова званична биографија на Викепедији је скоро „празна“. Не 

садржи националност, верску припадност, скоро ниједан релевантан 

податак. Ипак, увид у његову „нашминкану“ биографију, на његовом 

личном блогу, нам пружа неке релевантне податке. Прво, попут 

„наших“ новокомпованих петооктобарских србских политичара, ради 

се  о младом, и „радно“ скоро потпуно неискусном човеку, који је 

своју каријеру углавном провео као народни посланик, и у 

функцијама разних државних „асистената“ и политичких 

„сарадника“- али истовремено сам за себе наглашава како је 

својевремно био најмлађи црногорски министар и заменик 

председника владе. Како сада видимо,  и најмлађи председник 

црногорске владе. 

Други релевантни подаци из његове блоговске биографије су следећи: 

Поред тога што је дипломирао на економском факултету на тему 

„политичких и економских транзиција“, додатно је „дошколоваван“ 

на разним „дипломатским курсевима“ у Бечу и Вашингтону (опет 

звучи познато)!? 
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Као што сам напоменуо, господин Лукшић и нема неког „стварног“ 

радног искуства, највећи део своје „радне каријере“ је провео као 

посланик у Црногорској скупштини. Ипак веома индикативан његов 

први посао асистента на имплементацији програма „Обнова“ 

Европске Комисије (1998-2000), у 2006 је постао црногорски гувернер 

при Светској банци и Европској банци за реконструкцију и развој. 

Чак је и својевремно био „интеграционо шлифован“ кроз неке курсеве 

Г17 у Београду. 

Дакле, управо такав: „западно“ интензивно обрађиван, радно – скоро 

потпуно неискусан, национално дефинисан као „монтенегрин“ и 

верски (јавно) неопредељен, господин Лукшић гура већинску 

црногорску православну већину у раље папског конкордата… 

                                                                                                                                                         

Ако нам и господин Лукшић, овакав какав је, и оставља неке дилеме 

око „верских мотива“ извршења овог ватиканског пројекта у 

православној Црној Гори, онда друга контроверзна личност, која се 

појављује у улози директног носиоца и извршиоца овог пројекта, нас 

сигурно лишава те дилеме. Наиме, главни човек у сенци ове, сада 

можемо слободно да кажемо „ватиканске завере“, је црногорски 

амбасадор у Ватикану, др Антон Сбутега (лекар), тврдокорни 

римокатолик, и гле случајности, рођени брат покојног 

римокатоличког свештеника дон Бранка Сбутеге… 

Та „прича“, да нама Србима, или другим православним народима на 

овим просторима у задње време све више, као по неком „неписаном 

правилу“, судбину одређују, не-србски или не-православни, 

политички елементи, уграђени у државно-политичке структуре наших 

већински православних држава, понавља се поново и поново, у једном 

предвидљивом патерну, да са сигурношћу можемо да тврдимо да 

више није случајна. Ви то можете да називате „сензационализмом“ 

или просто теоријом завере, али по мени та прича засигурно држи 

воду. 

Контраверзност Лукшићевог конкордата се управо наставља у 

његовом родном граду Бару. Наиме он је изгледа потписао такве 

ставке „ового уговора“, којима се негира чак постојање Црногораца 
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католика, и они своде (већински) на Албанце, и (мањински) на 

Хрвате. Тако је бар према реакцијама црногорске католичке заједнице 

из Бара… 

У том смислу, члан надбискупског одбора за изградњу катедрале 

Светог Петра у Бару, мр Иван Јововић наглашава да је из 

конкордатског „уговора“ избачена чињеница да апсолутну већину 

међу католицима у Бару представљају Црногорци, те да се као 

већински верски језик прихвата албански, док се „црногорски“ 

потпуно елиминише. 

Који би то онда били мотиви Свете Столице да у име Албаније 

својата црногорску територију? По мени историјски. Ако се вратимо 

уназад на први црногорско-ватикански конкордат из 1866, потписан 

између Књаза Николе и Свете Столице. 

Тај стари конкордат је практично више штитио интересе црногорске 

државе, него што је заступао интересе Свете Столице. Такође, мало 

позната чињеница око тог конкордата, јесте да тај историјски 

документ на најбољи начин демантује данашње „црногорске 

националисте“, који се налазе на ратној стази против свега што носи 

предзнак „србски“. Стари конкордат управо регулише прихватање 

србског језика у римокатоличку службу као јединог званичног и 

изворног језика у Краљевини Црној Гори, и дефиницију 

римокатолика, као „Црногораца“. Дакле мудри Књаз Никола је 

обезбедио тим уговором да се заштити црногорски државни 

идентитет и србски национали идентитет већинског србског 

становништва у Црној Гори. Тиме се практично ставља тачка на све 

неразумну дилему данашњих црногорских националиста: Шта је 

старије, кокошка или јаје? Штавише, Књаз Никола је обезбедио да 

црногорски држављани који су се  у то време упућивали на 

школовање у католичке школе у Ватикану, тамо буду образовани на 

србском језику. Да не спомињемо да је својим мудрим деловањем 

спречио напоре „Призренске лиге“ за стварање Велике Албаније на 

територији србске Црне Горе. Изгледа да ови његови данашњи 

кукавни „потомци“ управо раде супротно… 
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Управо овај нови конкордат, би требао да буде отрежњујући документ 

и за те његове кукавне „потомке“- црногорске националисте, јер у он 

у крајњој инстанци негира и новокомповану црногорску нацију, тако 

што негира њено постојање међу римокатоличким верницима. Што би 

наш народ рекао – ко другоме јаму копа сам у њу упада… Оваква 

подмукла политка Свете Столице на нашим просторима, је веома 

добро позната нама православним Србима. Забележени су записи у 

архивама Аустро-Угарског Царства, где је давано упутство царским 

званичницима и римокатоличким свештеницима, да у граничним 

областима са Отоманском Империјом, подржавају напоре на 

„потурчивању“ православних Срба. Образложење за такву злочиначку 

и хришћански неморалну праксу је било- да ће, када се Срби једном 

преведу на Ислам, бити лакше да се они касније преведу на 

католичанство. Практичну примену такве „идеологије“ смо видели на 

примеру Павелићеве НДХ, који је одмах по доласку на власт, Србе 

мухамеданске вероисповести са територије Босне, Херцеговине и 

Крајина, назвао „хрватским цвијећем“ и позвао их да крену у покољ 

своје србске браће (по крви)… 

Да ли се то данас историја понавља, у свом најмрачнијем облику на 

овим просторима, и да ли се то Света Столица, поново служи 

„турским“ и „велико-албанским“ пројектима, у ширењу свог „римског 

царства“- остаје нам да видимо. Да ли ће већински србски народ у 

Црној Гори увидети историјску превару „свог“ руководства и евро-

ватиканске „алијансе“, и успети да сачува свој национални, верски и 

државни идентитет, такође нам остаје да видимо.  Чињеница је да је 

овај „конкордат“ грубо кршење црногорског устава и издаја 

националних интереса. Сада треба смоћи довољно снаге, чојства и 

јунаштва, и то све назвати правим именом и спречити свако слично 

грубо негирање православне Црне Горе… 

У закључку бих хтео да укажем, да иако је овај конкордат историјски 

и политички веома важан, с обзиром да представља први такав 

„продор“ у пост-Берлинској Европи на традиционалан православни 

простор, он ипак треба се посматра, не као усамљени случај, већ као 

наговештај новог ватиканског „крсташког похода“ на традционалне 

словенске православне просторе. По мени нема сумње, да је  и „наш“ 

председник Тадић, иза леђа своме народу, у Риму уговарао неке нове 
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„конкордате“. Али вероватно да је планерима тог пројекта у 

Ватикану, било јасно, да у данашњој непредвидивој и запаљивој 

политичкој ситуацији у Србији, не треба долевати уље на ватру… 

Све ово горе речено, се на индиректан начин потврђује на искуству 

Белорусије. Наиме, тамо тренутно непопуларан председник 

Лукашенко (код свог народа, али и широм европске заједнице) 

очајнички покушава да ојача своју репутацију код куће и у Европи. У 

том смислу је Лукашенко покушао да добије подршку за „властите“ 

евроатлантске интеграције од Папе Бенедикта XVI… И добио је 27 

априла 2009, али наравно уз један велики предуслов. Можете да 

претпоставите који је то предуслов. Конкордат, наравно! Опет иза 

леђа већинском (бело)руском православном народу, опет иза 

затворених врата у папској библиотеци Апостолског дворца. 

Лукашенко, се такође попут Лукшића (верујем да је им је сличност у 

презименима случајна), састао „тајно“ иза затворених врата, кршећи 

све временске протоколе (Лукшић је по строгом ватиканском 

протоколу био предвиђен да се види насамо са Папом 15 минута, а 

остао је скоро дупло дуже). Наравно садржина тих разговора, и тачан 

садржај конкордатских уговора, су и даље непознати широј јавности. 

Према, руском аналитичару Александру Золотњицком, то је управо 

оно због чега би требала да буде забринута, не само белоруска, већ и 

црногорска јавност. Како он наглашава Конкордат није обичан 

споразум, већ практично међудржавни уговор, за чије се спровођење 

стара, не само Света Столица, већ све државе које признају Свету 

Столицу (значи све веће западне силе) и има пуну међународну 

правну снагу. Тај „уговор“ једном када се донесе, је готово немогуће 

променити, нарочито не без сагласности обе стране. Конкретно, 

белоруски конкордат (који још није усвојен од стране белоруског 

парламента) је тако сачињен, да у многим питањима ставља 

римокатоличку заједницу на раван белоруске државе, а у неким 

случајевим изнад. Ако и то није доста, тај закон спречава белоруску 

владу и парламент да донесу било какве прописе, уставне промене, 

или законе, ако Света Столица сматра да су у супротности са њеним 

интересима регулисаним конкордатом. Другим речима, прихватањем 

таквог једностраног акта, Белорусија практично губи свој 

суверенитет. По Золотњицком, то све је мање више познато 
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белоруској јавности, и вероватно ће утицати на одбацивање папског 

конкордата у белоруском парламенту. Тим пре што пуно њих верује, 

да прихватање конкордата у Белорусији може да доведе до даље 

поларизације у друштву, па чак и до грађанског рата. 

Шта ће бити у случају Црне Горе, остаје нам да видимо. Оно мало 

што је познато из тог мистериозног документа, јесте да се поред 

маргинализације црногорских државних интереса, маргинализује и 

понижава и сама православна заједница  у Црној Гори. Парадоксално 

је да се тренутно за заштиту православних интереса, у односу на овај 

конкордат, једино залаже Србска православна црква у ЦГ, док се 

сепаратистичка Црногорска православна црква јавно залаже за 

прихватање конкордата, коју и њу саму маргинализује и ставља у 

подређени положај. Тако да се овде поставља отворено и легитимно 

питање: Чије то интересе у Црној Гори заступа Црногорска 

православна црква, православаца или римокатолика? 

Можда би разрешењу свих ових дилема  и отклањању свих сумњи, 

могао највише да допринесе контраверзни (верски „недефинисани“) 

црногорски премијер Игор Лукшић. Рецимо тако што би на увид 

црногорској јавности ставио потпуни и нецензурисани текст папског 

конкордата – па онда нека грађани Црне Горе сами просуде и 

„пресуде“… 
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ПАРАНОЈА ДИКТАТОРА ТАДИЋА  
 

20 септембар 2011, М. Новаковић 

Председник, коме је потребна блиндирана лимузина од милион 

долара да би се са Дедиња пребацио до Пинирског парка, који не сме 

више да зађе међу „свој“ народ, и коме се све више по глави мота 

„румунски сценарио“ у коме хорде изгладнелих и обесправљених 

оружара, путара, малинара, ратара, и кога још све не, јуришају на 

Црвено Дедиње (црвеније него икада- што због срама који његови 

станари наносе Србској нацији, што због комунистичког педигреа 

владајуће елите која се ту скрасила)- ових дана се сигурно осећа 

„нелагодно“. У ствари „нелагодност“ је исувише благ израз за опис 

параноје у којој се налази диктатор Борис Тадић… 

 Ми смо сви могли да пратимо ту параноју диктатора Тадића од 

његовог доласка на власт „давне“ 2006 до сада- „сечу Србских 

кнезова“ коју је започео његов претходник, Борис се потрудио да 

заврши… Уследили су недемократски и по много чему диктаторски 

закони о медијима, унутрашњим пословима, крвичном 

законодавству…,  да не говоримо о уграђивању морално  девијантних 

евроатлантских норми у Српско законодавство… И сво време 

хапшења, хапшења и само хапшења… Борис је напунио казамате 

Хашког Трибунала Србским херојима  а своје режимске казамате 

бунтовном србском омладином и политичким опонентима… 

Ових дана, послушно пратећи наређења својих бриселско-

вашингтонских господара диктатор Тадић је практично ухапсио целу 

Србију. Да би спречио добронамерне појединце, патриотске и верске 

организације да ураде оно, што „његова“ држава не жели, или не сме- 

А то је да испуне своју патриотску дужност и помогну нашој 

поробљеној косметској браћи- Диктатор Тадић је увео полицијски час 

и полицијске рације, који се у земљи Србији данас примењују само на 

православне Србе (не на „санџачке сепаратисте, или мађарске 

фашисте из Кањиже)… Срби су на Србским друмовима хватани као 
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зечеви од стране режимских полицијских  и жандармеријских 

фаланги. 

Довољно је било да режимски буздовани осмотре православни крст 

или икону на шофершајбни возила па да путнике приведу на 

„информативни разговор, искључе из саобраћаја, или пошаљу на 

„технички преглед“… Јужно од Рашке их хапсе са упереним „дугим 

цевима“… У тој антисрбској параноји „Србски“ председник је отишао 

тако далеко, да је чак ухапсио часног Владику Артемија, све са 

пратњом  и аутобусом пуног монаха… Наравно, водећи и режимски 

медији су све то прећутали, или бар заташкали… 

Замислите да су те десетине хиљада режимске полицијске паравојске 

биле послате на југ, у такозвану административну зону, не да се 

конфронтирају са НАТО-ом (али и то ако треба заштити животе 

голоруког србског народа на Космету) већ да обезбеде све 

алтернативне прелазе на КиМ, и помогну да се разбије нехумани и 

варварски НАТО карантин, у који су ставили Србски „Северни Гето“. 

Не, диктатор Тадић је урадио управо супротно- сву ту булументу 

режимских буздована је ставио на располагање НАТО окупатору 

(објашњење за читаоце- НАТО је „видљив“ окупатор на КиМ, и 

„невидљив“ у Србији- кроз НАТО делегирану режимску окупацију 

наше отаџбине) да би спроводили репресију над Србима с обе стране 

линије „разграничења“… 

И ако смо за тренутак помислили да је ту крај параноје диктатора 

Тадића, онда грешимо. Наравно да би нас већина психо-аналитичара 

упутила на чињеницу да је параноја прогресивна ментална болест, 

која евентуално доводи до „лудила“. Ја лично мислим да је диктатор 

Тадић одавно ушао у ту фазу… Сам диктатор Тадић нам управо 

потврђује то своје стање параноје хапшњем неких нових „ЈСО“ 

завереника, који су попут сакривене прашине извучени испод 

режимског тепиха… 

Интересантно је да су се овај пут на списку нашли људи, који су се по 

„паду“ Милошевића безрезервно ставили у службу новог режима, и 

људи за које се већина аналитичара слаже да су у нову службу ушли 

„чистих прстију“, односно да се нису огрешили о законе, како им сада 
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параноидни диктатор приписује. Међу њима су водећи људи БИА-е, 

Жандармерије и још неких стубова власти диктаторског режима у 

Србији…. Изгледа да Диктаторова параноја више не бира своје жртве- 

„бојим се“ да ће се ускоро на списку наћи чак и неки његови „блиски 

сарадници“… 

Ако на све то додамо помпезну режимску најаву хапшења 

Караџићевих и Младићевих „јатака“, онда се ова Диктаторова 

параноја заокружује у једну монструозну целину… Тим пре ако 

знамо, да Диктатор Тадић на те спискове убацује, или покушава да 

убаци све бивше, или садашње опозиционе опоненте. Већини нас су 

позната нека звучна имена, која се одједном напрасно доводе у везу са 

„атентатима“ „јаташтвом“ и другим фантомским оптужбама- поред 

Коштунице, Др Шешеља (коме вероватно спремају хапшње чим слети 

на Сурчин), ево сада чак су и Човића извукли из нафталина. 

На списковима су и многи други, који наивно верују да су безбедни 

седећи уз Диктаторове скуте и верно му служећи, и наравно свесрдно 

издајући националне интересе. Уосталом шта ће нам бољи пример од 

тога како се евроатлантски господари и издајнички Србски режим 

односе према издајицама „из наших редова“ јесте драконска хашка 

пресуда генералу Момчилу Перишићу. Наравно, да сви „употребљиви 

људи“ имају свој рок употребе. Има га чак и Тадић (за његове 

евроатлантске господаре), али му његова параноја не дозвољава да то 

види… 

Дакле шта се све још крије иза ове председникове параноје- јер 

упркос чињеници да је „наш“ председник „полудео“, треба имати у 

виду чињеницу да се у неким „лудацима“ често крије и „геније“- тако 

да се иза њихове болесне параноје врло често прикрива „здрава 

логика“. 

Ако погледамо листе оних који су већ ухапшени, и листе оних који ће 

тек бити ухапшени, или ће бар бити покушано њихово хапшење(?)- 

приметићемо две категорије „ухапшеника“ које су се нашле на 

Диктаторовим „гулаг“ списковима… 

У прву категорију спадају политички опоненти, који имају потенцијал 

да угрозе дикатоторову власт на регуларним политичким изборима- и 
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наравно ту су поред фамозног Коштунице, Шешеља, и многи други- 

нарочито они за сада „невидљиви“, који још увек послушно седе уз 

диктаторове скуте молећи Бога да их Тадићева „евроатлатнска сабља“ 

заобиђе, али за које постоје озбиљне индиције да за њих Хашко 

тужилаштво држи у фијокама тајне и тренутно „замрзнуте“ 

оптужнице. Кажу да су кандидати за фијоку, између осталих: ноторни 

Вук Драшковић (због наводних злочина Гишкине Србске Гарде, која 

је својевремено била Вукова партијска војска), Тома Николић, због 

наводних ратних злочина у Славонији као добровољац, па чак и 

„Слобин мали“ Ивица Дачић (њему још увек пакују),  и још неки. 

Наравно да су сви они у садашњјој фази још увек „употребљиви 

кадрови“- али како расте Диктаторова параноја, тако и њиховој 

употребној вредности убрзано истиче рок…. 

Наравно, овде желим да истакнем да за ове горње „про-режимске 

политичаре“, бар како сам ја лично убеђен, не постоје било какви 

чврсти докази за подизања хашке оптужнице- као што нису постојали 

ни за већину Срба већ осуђених на деценијске робије у хашком 

казамату- али то их ипак није спасило зле судбине. За то је управо 

најбољи пример генерала Перишића… 

Али Хашки победнички суд не функционише ни по каквим 

приниципима правде и хуманости- тај политички трибунал, управо 

доноси одлуке базиране на политичким потребама евроатлантских 

господара и њихових поданичких режима, попут овог Тадићевог. У 

адвокатским круговима кружи анегдота, да је у Хагу „свако невин док 

му се не докаже да је Србин“- та анегдота на пластичан начин 

дочарава сурову реалност те квази-правне институције. Дакле, ових 

дана не бих био у кожи Тадићевих парламентарних опозиционих 

опонената, али ни његових коалиционих поданика… 

Остаје нам још друга категорија, која посебно добија на тежини 

задњих месеци- то су људи из редова режимског репресивног апарата. 

Углавном кадрови који су преузети од старог Милошевићевог 

режима, и за оданост у новој служби, им је обећан имунитет од било 

каквих будућих просекуција. Наравно, као што видимо на овим 

задњим примерима, то је било „обећање лудом радовање“. 
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Ти „кадрови“ који су се напрасно нашли на списку за одстрел- не 

само ових дана, већ зањих месеци, па и година. Сво врем су вукли 

стигму „кадровских потурица“ и режим их никада није ни сматрао 

„морално-политички подобним“, нити им веровао. Њима је рок 

употребе, можда само на први поглед истекао напрасно… 

Параноидни диктатор Тадић има своје „дебеле“ разлоге да им не 

верује, и да их из истог разлога стрпа у „ћорку“. Ако смо пратили у 

задње време неке изјаве из кругова тих „кадрова“, које су се 

појављивале у штампи, али су такође кружиле и „иза сцене“, могли 

смо да приметимо да се у редовима Тадићеве „Преторијанске гарде“ 

појављују напрслине, и да су поједини званичници, али и читаве 

полицијске и жандармеријске синдикалне организације, почели јавно 

да се дистанцирају од „недемократске“ употребе полиције и осталог 

репресивног апарата према властитом народу, од стране Диктатора 

Тадића. 

Ако на то додамо недавно чувено писмо официра Војске Србије 

министру одбране Шутановцу, у коме свог команданта отворено 

прозивају збо некомпетентности- и чињеницу да је у медијима, 

посебно на „социјалним мрежама“ (интернет форумима, ФБ, Твитеру) 

све више званичника и официра из редова полиције, жандармерије и 

Војске Србије, који јавно стављају до знања да се не слажу са 

погубном и издајничком политиком Диктатора Тадића, неки чак и 

отворено прилазе патриотским групама на тим медијима… Онда се та 

слика заокружује! 

Можда ће некима овакав текст звучати фантастично и 

сензационалистички- али чињенице које су већини нас видљиве чак и 

„голим оком“: препуни Србски затвори србске младежи и политичких 

опонената, безграничне колоне Србских сужњева које Србски режим 

и даље шаље на „хашко губилиште“- сви они: похапшени, они који ће 

тек бити ухапшени, као и они који се надају да неће никад- из редова 

политичке елите, државних званичника, официра и многих других- 

све то само потврђују. 

Да не спомињем најаве политичких и судских забрана родољубивих 

покрета и партија, и консеквентно хапшење и просекуције њихових 
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чланова и лидера… Горња слика, онда не само да се заокружује, већ 

постаје све мрачнија… 

Закључак: Време, је не само да разбијемо режимски медијски мрак, 

већ да разбијемо и сам параноидни, и диктаторски Тадићев режим- то 

морамо да урадимо не сутра и „можда“, већ данас и одмах… Време не 

ради за нас- ћутање и повијање главе ће само резултирати у то да ће 

нас тај режимски параноидни мрак прогутати једног по једног, све 

док не прогута и целу Србију… 

 

 У НАСТАВКУ ОРИГИНАЛАН ПРИЛОГ АГЕНЦИЈЕ ТАНЈУГ: 

Приведена три бивша припадника ЈСО… 

Полиција је данас привела на информативни разговор три бивша 

припадника Јединице за специјалне операције (ЈСО) Ресора државне 

безбедности МУП у оквиру истраге о побуни те јединице у новембру 

2002. године, изјавио је министар унутрашњих послова Ивица Дачић. 

Приведени су некадашањи помоћник команданта ЈСО задужен за 

контраобавештајни сектор, а сада припадник Безбедносно-

информативне агенције Веселин Лечић (51), припадник Жандармерије 

Мића Петраковић (39) и жандарм из Противтерористичке јединице 

Владимир Потић (37), рекао је Дачић новинарима.Они су приведени у 

просторије Полицијске управе Београд у 29. новембра и чека се 

долазак тужиоца који ће, према Дачићевим речима, одредити њихов 

статус. Њима може да буде одређено полицијско задржавање, а 

могли би и да после давања исказа буду пуштени на слободу.Дачић је 

подсетио да је преткривични поступак који води Тужилаштво за 

организованикриминал у току више од шест месеци и да се он одвија 

узимањем различтих изјава грађана. Како ће се даље поступак 

развијати зависи од става тужилаштва по чијем се налогу обављају 

информативни разговори, напоменуо је Дачић.За побуну припадника 

ЈСО, који су 8. новембра 2001. године отказали послушност и 

наоружани изашли на улице Тужилаштво за организовани криминал 

верује да је била увод у убиство премијера Зорана Ђинђића. Тужилац 

Миљко Радисављевић раније је рекао Танјугу да ће та побуна бити 
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истразена у оквиру истраге поводом расветљавања политичке 

позадине убиства Ђинђића.До побуне је, како су тада образлагали 

команданти јединице, било незадовољство њених припадника због 

хапшења браће близанаца Бановић, Ненада и Предрага, оптужених у 

Хагу, а „беретке“ су захтевале да се хитно донесе и Закон о сарадњи 

са Трибуналом.Браћа Бановић, која су у Србији живела са лажним 

документима, ухапшена су на пијаци у Обреновцу и исте вечери су 

пребачени у притворску јединицу у Схевенингену. Близанци су били 

оптужени за ратне злочине почињене у логору Кератерм.Побуна је 

трајала недељу дана, а припадници ЈСО су блокирали пут код Врбаса 

и део аутопута код Центра &лдqуо;Сава&рдqуо; у Београду. 

Завршила се договором са Владом Србије. 

Маловић очекује расветљавање позадине убиства Ђинђића 

Министарка правде Снежана Маловић изјавила је вечерас Танјугу да 

се нада да је полицијска акција привођења три бивша припадника 

ЈСО почетак расветљавања свих питања у вези са убиством 

премијера Зорана Ђинђића. 

„Убиство премијер Ђинђића је најтежи злочин у савременој 

политичкој историји и дужни смо и породици и грађанима Србије да 

дамо одговор на питање ко је све учествовао у завери и да ли је 

побуна ЈСО у новембру 2001. године била увод у злочин“, рекла је 

Маловић. 

Према њеним речима, проналежење доказа и расветљавање овог 

случаја није ни мало лако не само због природе кривичног дела него и 

због чињенице да је много времена изгубљено. 

„Подсетићу да у периоду када су докази још били свежи, а дошло је 

до промене власти, 2004. године, истрага не само да је тапкала у 

месту, него је није ни било“, указала је Маловић. 

Она је изразила уверење да ће се упорним радом пронаћи сви докази и 

да „ћемо послати јасну поруку да овакви злочини никада не 

застаревају и да ће сви кривци сигурно бити изведени пред лице 

правде“. 
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ВУК КОЈИ ЈЕ ПРОМЕНИО МНОГО 
ДЛАКА…  

 

5 октобар 2011, М. Новаковић 

 

ОПАСНЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ КРВОПРОЛИЋА НА ЈАРИЊУ... 

 

ЈАВНА ВЕРЗИЈА ИСТИНЕ СА СЕДНИЦЕ ЗАТВОРЕНЕ ЗА 

ЈАВНОСТ!? 

Председник СПО Вук Драшковић је још један у низу режимских 

политичара који је кренуо опасним путем криминализације 

косметских Срба, односно јавног  правдања окупаторске репресије, и 

монструозног НАТО злочина на Јарињу, који се одиграо на 

Крстовдан- када су немачке и америчке КФОР трупе пуцале 

ненаоружаним Србима у леђа… 

Наиме господин Драшковић је јуче изјавио како он поседује 

информације да су за инцидент на Јарињу криви искључиво Срби- 

што би требало да подразумева да је и 

коришћење смртоносне силе према њима било оправдано. Његове 

наводне информације долазе из извора Србских служби безбедности, 

са седнице Скупштинског Одбора за 

безбедност, коју је режимска посланичка већина затворила за јавност- 

тиме стварајући услове за овакву врсту манипулација којима се овде 

бави господин Драшковић. 

 

ПО ДРАШКОВИЋУ ПУЦАЛИ СУ И СРБИ- АЛИ СЕ НЕ ЗНА ИЗ 

ЧЕГА… 
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Господин Драшковић наводи да је наводно организована група Срба 

напала физички окупаторске војнике, али чак ни он не наводи 

децидирано да су Срби том приликом користили оружје (додуше 

тврди неодређено да је било пуцања са обе стране, али без икакве 

аргументације), већ да су насилно хтели да секу жицу, те да су том 

приликом када су их заскочили амерички војници једном војнику 

отели пушку (према нашим информацијама, то јесте урадио један 

деда, када му је војник гурнуо пушку под нос, и свака част деди за 

то)… 

По Вуку, то је био довољан разлог да окупаторски војници отворе 

ватру, не само по Србима на барикадама, већ и по околним 

посматрачима, па чак (као што је то непобитно документовано) и по 

санитетском особљу и возилу… 

Господин Драшковић поново овде износи тезу о обостраној паљби, 

али без икаквих конкретних доказа, као и да је наводно 5 

окупаторских војника повређено. Сам КФОР је иницијално тврдио да 

је само један војник повређен, да би следећег дана изашао на цифру 

од 4, која је дан касније мистериозно нарасла на чак 9 војника- али се 

чак ни сами окупатори нису усудили да устврде да су те наводне 

повреде последица ватреног оружја… 

 

СРБСКЕ СЛУЖБЕ КОЈЕ ТО НИСУ… 

Збиља, одакле господину Драшковићу такве информације- наводно са 

седнице Одбора, па чак и да те информације и јесу са седнице одбора- 

што је онда једино могуће да су дошле из западних извора, али онда 

то више нису независне информације, већ једнострано виђење 

инцидента- што (под условом да долазе из западних извора 

посредством Србских служби безбедности) теоретски и јесте могуће, 

јер су наше службе под директним надзором западних војних и 

других безбедносних служби. Нама су одређени дипломатски извори 

потврдили да је својевремно цео спрат у Србском генералштабу био 

уступљен НАТО официрима, а Викиликс је писао да се у седишту 

БИА-е одмах до канцеларије директора те службе налази канцеларија  

америчког функционера ФБИ-аја, који дефакто надзире рад Србске 
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тајне службе… Тако да није искључено да је наводна информација 

Србских служби на седници Одбора уствари подметнута од стране 

Западних служби… 

Иако је Вук ову своју „бомбасту“ изјаву умотао у „антирежимску 

фолију“, наводно критикујући Тадићев режим због „сакривања истине 

од јавности“- очигледно је да је његова тендециозна изјава била 

срачуната на додатну криминализацију Србског народа на КиМ, и 

оправдање репресије према србском живљу од стране окупатора. Он 

је ту чак и отишао и корак даље, тврдећи да ће као резултат ове 

наводне србске провокације на барикадама, у наредних месец дана 

доћи до неке нове „косовске олује“!? 

 

ВУК КОЈИ ЈЕ ПРОМЕНИО МНОГО ДЛАКА 

Познавајаућу лик и дело господина Драшковића, који је „еволуирао“ 

од тврдокорног србског националисте из 90-их, који је тада јавно 

претио да ће посећи све муслиманске руке у Србији које носе турске 

барјаке… И познавајући га као и првог команданта, прве страначке 

војске у Србији, (његовог СПО-а) такозване Србске Гарде под 

командом Гишке, која је иницијално била под истрагом за ратне 

злочине у Хрватској- да би након Вуковог напрасног преображаја у 

заговорника Евроатлантизма и Натоизма у Србији- све то било 

гурнуто под тепих, а Вук (који је променио много длака) потом 

постао незаменљиви министар у свим владама!? 

Дакле узимајући у обзир све те Вукове „чудне преображаје“, овде се с 

правом поставља питање његовог кредибилитета… Али такође пада у 

очи друга чудна подударност- да се овај његов „вапај“ за истином о 

масакру на Јарињу поклапа, са видно пољуљаним кредибилитетом 

НАТО(КФОР) везано за тај исти инцидент- који је сада у фокусу 

светских медија и међународне политичке јавности. 

 

ПРИЧА О КРЕДИБИЛИТЕТУ- ИЛИ НАШЛА КРПА ЗАКРПУ… 
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Изгледа да се Вук овде појављује у улози њиховог „спасиоца“- 

проблем је само што су они којима је кредибилитет пољуљан, за свог 

адвоката изабрали човека који је свој већ одавно изгубио… 

Наравно да ову Вукову верзију догађаја на Јарињу, из наводних 

извора „Србских служби безбедности“, демантују и очевици, и жртве, 

као и стручно медицинско особље са србске стране. Такође га 

демантују независни медијски извори, који су били присутни током 

инцидента, да би се данас огласио и Државни секретар за КиМ 

Оливер Ивановић такође демантујући те тендециозне изјаве напрасно 

„истинољубивог“ господина Драшковића…. 

На крају није тешко претпоставити из чије „кухиње“ долазе овакве 

тврдње, које смо чули из уста овог „Вучка- који је променио много 

длака“. Такође није тешко претпоставити и који разлози стоје иза 

свега тога- као и чију агенду спроводе, не само господин Драшковић, 

већ и  Тадић, Шутановац, као и још неки- који су се ових дана сви 

нашли на заједничком 

задатку „демонизације“ властитог народа на Космету, и пружању 

алибија НАТО окупатору- да би тамо могао да обави свој „прљави 

посао“ до краја… 
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ЛИЦЕМЕРЈЕ И НАЛИЧЈЕ ПРЕДСЕДНИКА 
ТАДИЋА…  

 

29 новембар 2011, М. Новаковић 

У свом данашњем, „телевизијском“ обраћању нацији, председник 

Србије Борис Тадић је упутио јавни позив, или је можда боље рећи 

„политички ултиматум“, косметским Србима на „северу“ да уклоне 

барикаде. 

Ултиматум је ипак много боља дефиниција ове његове најновије 

политичке „камелеонске“ изјаве, јер том ултиматуму су претходили, у 

задњих пар седмица, разни облици државних санкција и уцена према 

властитом народу на Космету: од државне блокаде административне 

линије са „србијанске стране“, прекида или намерног ометања 

испорука електричне енергије Србском становништву на КиМ од 

стране ЕПС-а, ускраћивања, или одлагања исплате, плата, пензија, 

трудничких додатака, режимским економским санкцијама, и чега још 

све не… 

Очигледно је да је наш „јуначки“ председник одлучио да се обрачуна 

са властитим народом- и то са оним, најбеспомоћнијим и 

најугроженијим… Такво понашање Председника „камелеона“- чији 

досадашњи државнички потези, нарочито по питању Косова и 

Метохије, су јавно квалификовани и верификовани од многих 

релеватних фактора, као велеиздајнички- овим последњим потезима, 

може се слободно рећи, квалификују се и као кукавички и подли! 

Само да подсетимо читаоце, да је тај исти председник (заједно са 

његовим „доглавницима“), још колико пре пар месеци- Србске 

барикаде на Југу Србије (овде прихватам сугестију Др Коштунице да 

је погрешно називати Србске слободне територије на КиМ- Севером, 

јер то само иде на руку сепаратистима) називао „легитимним обликом 

одбране Србског народа“ на Југу Србије… Дакле шта је то, што је 

мотивисало „нашег“ председника да окрене ћурак? 
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За оне неупућуне, који су данас пратили овај његов „тв проглас“ 

нацији, могло је да звучи да је „наш“ председник уистину забринут 

над судбином свог народа. Нажалост то није тако. Кренимо прво од 

неких његових контраверзија у том говору… 

Одмах на почетку, „наш“ превртљиви председник је направио 

политички „салто мортале“ и негирао сам себе следећом изјавом: 

„Барикаде не доприносе одбрани Србских националних интереса на 

КиМ.“ Дакле, оно што сам већ навео у претходном пасусу- он је овде 

негирао сам себе, јер је пре свега пар месеци тврдио управо супротно, 

и штавише „наговарао“ наше косовске мученике да истрају на 

барикадама… Ево уосталом шта су пренели Србски медији 19 

октобра ове године (Танјуг, С-медиа, Магацин): „Како преносе 

београдски медији, Тадић је стално у контакту са министром за 

Косово и Метохију Гораном Богдановићем и шефом београдског 

преговарачког тима Бориславом Стефановићем. Председник је преко 

њих двојице послао поруку Србима који даноноћно стоје у близини 

прелаза Брњак и Јариње да се и даље боре за своје интересе, али 

искључиво мирним путем, да је држава Србија уз њих, како у 

политичком тако и у финансијском смислу…“ Дакле, то је била 

порука председника Тадића косметским Србима пре нешто више од 

месец дана- и данас овај „салто мортале“!? 

Наравно, његовом лицемерју нема краја, јер он већ у следећој 

реченици позива „политичке представнике Срба“ да уклоне барикаде 

јер сада напрасно „оне угрожавају животе грађана, а не обезбеђују да 

се одбрани национални интерес“ (касније ћу образложити како 

несрећни Борис под јединим националним интересом сматра 

„фиктивну ЕУ кандидатуру“)… И ту сам себе допуњује следећом 

констатацијом- да ће опстанак барикада угрозити одбрану 

националних интереса у „међународној арени“… Којој то 

међународној арени, и чије то „националне интересе“ друже 

председниче? Србске, или нечије стране!? 

Наравно, да је овакава председнички „салто мортале“ тешко сварити 

без сагледавања међународног контекста и евроатлантских планова за 

„непоћудну“ Србску нацију. Да би то схватили, помогла нам је 

Известитељка Европског Парламента за Косово, аустријска швабица 
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Улрике Луначек, која је данас упутила последњу (само још једну у 

низу безбројних) уцену Србској држави, следећим речима: 

 „Србија не може озбиљно да очекује да ће наредних седмица добити 

статус кандидата за ЕУ, док на њеним „границама“ ескалира насиље. 

Без окончања насилних сукоба и значајног побољшања суседских 

односа између ДВЕ ДРЖАВЕ путем спровођења договора из дијалога, 

не може бити статуса кандидата за Србију.“(У. Луначек) 

Дакле ето објашњења за политички „салто мортале“ председничког 

„камелеона“ Бориса Тадића. На страну- што је ова, наводно неутрална 

Известитељка ЕП, поново грубо повредила државни суверенитет 

Србије, називајући административну линију „границом“ и Косово 

„државом“- она је овде јасно дефинисала „бриселске разговоре“ као 

разговоре две равноправне „државе“- и јавно демаскирала лажну ЕУ 

позицију, да Србији приступ ЕУ није условљен признавањем лажне 

косовске „државности“… 

…И више од тога, она је овде дала јасне политичке смернице „нашем“ 

председнику, који је свега пар сати након њеног ултиматума- јавно 

упутио ултиматум „свом народу“ на Југу Србије. Овај редослед 

догађаја само указује на  чињеницу да је „наш“ председник, један 

обичан бескичмени евроатлантски пион, који не води независну 

националну политику (како то воли сам да истакне)- и који се само 

повија како дувају бриселско-вашингтонски ветрови… 

Доказа за све ове горње наводе је пуно, али за сада је довољно да се 

задржимо на овом последњем вероломном председничком обраћању 

нацији- политичког камелеона Бориса Тадића, као и на његовом 

сабсеквентном интервјуу представницима седме силе… 

Он је у свом говору отворено прозвао председнике Србских општина 

на Југу Србије, отворено стављајући на њихова плећа одговорност за 

судбину целе Србије, и отворено их оптужио да спроводе „нечије 

страначке интересе“, а не интересе свог народа. Наравно да је то једна 

велика лаж, јер вероватно једино место у држави Србији, где су 

страначки интереси гурнути у страну (осим превртљивог 

демократског председника СО Лепосавић, који покушава да их тамо 

саботира по налогу Тадића), и на прво место стављени Србски 
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национални интереси, управо јесте ЗСО- Заједница Србских општина 

на Југу Србије. 

У својој следећој изјави „наш“ председник је вероватно изрекао једну 

делимичну истину, тврдећи да „Србија нема потенцијал да своје 

интересе брани државним средствима“. Наравно, господине Тадићу, 

тај потенцијал је озбиљно угрожен, јер сте управо ви и ваши 

„демократски претходници“ провели задњу деценију намерно 

разграђући Србску Војску(која је у време вашег доласка на власт и 

даље била најјача војна сила на Западном Балкану), и свесно 

подривајући одбрамбену моћ дражаве- наравно све по налогу ваших 

евроатлантских господара… Овде нам се поново намеће само један 

закључак и једна реч: Велеиздаја- и то управо од стране оног који би 

требао да буде први у одбрани националних интереса земље, на чијем 

је челу!? 

Али оно што је мене у најмању руку запрепастило су речи које је 

председник Тадић изрекао на пратећој конференцији за штампу- где 

је нагласио да „догађаји на Северу Косова(читај Југу Србије) 

урушавају кредибилитет Србије и њене капацитете да брани 

националне интересе.“ 

Ова изјава је озбиљна и свесна замена теза- Како могу да догађаји на 

Југу Србије, које је изазвао окупациони КФОР својом 

непромишљеном и атроцијском агресијом против голоруког народа 

на барикадама, да угражавају кредибилитет Србије и капацитете за 

одбрану… 

Прво, тај инцидент је изазвао окупатор, и ако је нечији кредибилитет 

угрожен овим „ицидентом“, онда је то окупациони НАТО пакт, који 

се налази на Косову. Уосталом, то су закључци свих светских медија, 

осим Западних (наравно и међу западним има часних изузетака), и 

Србских режимских (који су нажалост своју судбину везали за 

„умирући“ Тадићев режим)… 

Друго, како је могла ова НАТО агресија на Југ Србије да угрози 

одбрамбене капацитете када НАТО није напао „режимску“ Војску 

Србије, већ наш самоорганизовани народ на барикадама… И где је та 

агресја изазвала управо супротни ефекат- Ојачала је народне 
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одбрамбене капацитете, и решеност да се одбране од окупатора по 

сваку цену, и више од тога. Појачала је и решеност Србских патриота 

из Централне Србије и свих Србских земаља, који ових дана стижу на 

Космет у хиљадама, и за које је одбрана Србских барикада сада 

постала нови Свети Косовски Завет. 

Да не спомињемо, да све то заједно галванизује општи Србски отпор, 

и утиче на буђење Србске националне свести свуда, пре свега у 

„успаваној“ Централној Србији… То је изгледа оно чега се „наш“ 

председник и плаши- националног буђења властитог народа, и 

сабсеквентног, стварног јачања „одбрамбеног капацитета“ Србије 

(наравно не плаши се само Тадић, већ и његови налогодавци из 

Брисела и Вашингтона, зато и покушавају да сломе тај отпор свим 

средствима)… 

Наравно да тај Тадићев политички „салто мортале“ не би био оно што 

јесте, да он није отишао и корак даље у својој антисрбској кампањи 

против „властитог“ народа, и директно га оптужио- да све то што раде 

раду у спрези са „спољним и унутрашњим непријатељима“, да би 

врхунац његовог цинизма била оптужба да косметски Срби делују у 

спрези са „Приштином“- 

 „Има много оних који имају интерес да Србија не добије статус 

кандидата- од неких земаља ЕУ… интереса криминала… интереса 

политичких странка… политичких екстремиста… међу онима којима 

није у интересу да Србија добије тај статус је и Приштина…“, 

изајавио је између осталог Тадић. 

Е, ако је од политичког камелеона Тадића, много је… Опет замена 

теза, и приписивање кривице за све своје политичке промашаје, 

косметском Србском народу, који се овде бори за голи опстанак… 

Читајући ову претходну изјаву Тадића, свако нормалан би се запитао- 

зашто би неке земље ЕУ стајале „иза Срба на барикадама“, када могу 

једноставно да блокирају кандидатуру Србије (друга је ствар, што ЕУ 

нема намеру да нас икада прими у унију- и што већина грађана, чак и 

„београђана“, не желе више у ЕУ)!? 
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…“Интереса криминала“- овде је очигледно да „наш“ председник 

опет криминализује цео народ на слободном Југу Србије… „Интереса 

политичких партија“- па управо јединство Србског народа на Југу 

Србије је показало да тамо нема интереса политичких партија, осим 

пар Тадићевић „демократских послушника“ који безуспешно 

покушавају да унесу раздор међи косметске Србе… 

Наравно да је врхунац политичког цинизма и вређања властитог 

косметског  народа садржан у његовој последњој инсунуацији- да се 

све то ради у корист „Приштине“. Оптужити Србски народ на 

Космету, који је тако сурово страдао (и још увек страдава) у недавној 

прошлости од геноцидне шиптарске руке; Да одбраном својих голих 

живота, својих огњишта, и своје вере и националног достојанства- 

делује „у интересу Приштине“, је не само политичи некоректно, 

неморално- већ пре свега отворена национална издаја тог истог 

народа од стране „нашег“ председника. 

По мени оваква председникова изјава, посматрана у склопу са свим 

претходним „вероломним“ изјавама Бориса Тадића, отворено је 

срачуната да оправда неку будућу „Олују“ на слободном Југу Србије, 

и тиме запечати судбину десетина хиљада наших суграђана, као и да 

заокружи лажну шиптарску „државност“, и тиме лиши „нашег“ 

председника једне „велике главобоље“… 

Бојим се, да праве „главобоље“ председника Тадића, тек сада почињу- 

јер ето и њему је почео да се „дешава народ“- данас на Космету- сутра 

у Београду… 

 

Извор: РТС, Танјуг, Бета, Курир, С-медиа, Магацин… 
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У раљама режимских маказа- Избори, 
па „електрична столица“…  

 

8 фебруар 2012, М. Новаковић 

 

СРБИЈА ДОБИЈА „ЛОВЦЕ НА ДУЖНИЧКЕ ГЛАВЕ“… 

У време када се над нашом отаџбином надвијају разне врсте 

метафоричних мракова, из канцеларија „наше“ Владе стиже нам и 

буквална најава мрачног и леденог доба… Истини за вољу, то мрачно 

и ледено доба је већ погодило многе наше социјално унесрећене 

суграђане… 

…И тек када сви снегови окопне, и путеви у разне сеоске, али и 

приградске забити, поново постану проходни- вероватно ћемо тек 

тада сазнати праве размере ове временске непогоде и цену у људским 

жртвама- која се поред свих већ постојећих, окомила на ову нашу 

несрећну нацију… 

Симптоматично је, да нам овај наш однарођени Србски режим, који 

нас ето већ деценију води „чврстим корацима“ у „европско 

ништавило“(читај ЕУ)- када су у питању „благодети“(новине) те 

заједнице неравноправних народа- у наше животе уводи само оне 

репресивне и „једносмерне“, и оне од којих могу да профитирају сви, 

осим наравно нас самих… 

Тако нам „наше“ Министарство (не)правде ових дана на сва звона 

најављује и објављује нову институцију у нашем законодавно-

репресивном систему- институцију (читај „казнену експедицију“) 

приватних судских извршитеља, или народски речено утеривача 

дугова; Пре свега за потребе Електропривреде Србије (ЕПС)… 

Како сазнајемо из министарства (не)правде, ти приватни судски 

извршитељи- полулегални и полудивљи „балкански шерифи“- ће 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

132 

имати право да упадају у приватне куће, плене новац, имовину, 

проваљују, разваљују, апсе…., и да потом свој „ратни плен“ и 

приватно складиште… Није тешко наслутити да ће у тај (режимски 

поклоњен) „ћуп са медом“ да упадају многи прстићи, који тамо, бар 

формално, не припадају… 

Већ има поприлично кандидата за ову незахвалну и прљаву работу, 

упркос формално високим критеријима, за отварање ове „делатности“ 

(правни факултет, новчани депозит)- овде треба нагласити да се 

факултетска (правна) диплома захтева само за носиоце ове 

„делатности“- док се њима самима оставља на вољу и самовољу, да у 

ту сврху унајмљују разне балване и бандераше… 

Свакако да је један од разлога за интересовања међу нашим 

„академским суграђанима“ за овај „прљави полурежимски бизнис“ и 

општа национална беспарица и безнађе, у коме су се и они сами 

нашли. Под таквим условима, и имајући у виду да режимски судови 

имају у архиви буквално милионе неизвршених налога „за принудну 

наплату“- и нарочито чињеницу да србски одрарођени режим, овим 

модерним ловцима на „потрошачке главе“ обећава богате награде по 

свакој „одрубљеној дужничкој глави“- није наслутити праве разлоге 

великог интересавања за ову нечасну професију. 

И све то у Србији, земљи дембелији, која под диригентском палицом 

„нашег“ Вође, чврстим корацима (не)напредује ка „европском 

ништавилу“… Ако је и од нашег Вође- много је… 
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НАСТАВАК „У раљама режимских маказа...“ 

ХРОНОЛОГИЈА РЕЖИМСКИХ ЗЛОЧИНА 
ПРЕМА (НЕ)ДУЖНИМ ГРАЂАНИМА  

 

Хронологија режимског насиља, пљачке, душевног и физичког 

бола, и у неким случајевима и (ин)директних убистава над 

властитим осиромашеним грађанима је огромна, и требало би 

нам много више простора и времена од оног којим ја располажем, 

тако да ћу се у овом случају задржати само на неким 

упечатљивим примерима из недавне прошлости: 

  

-РАДНИЦИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ „ЛИКВИДИРАЛИ“ 

ПЕНЗИОНЕРА БОГДАНОВИЋА 

1ог марта 2011 у Старој Пазови бахати радници Електровојводине су 

упали на приватни посед пензионера Драгише Богдановића- који је 

иронијом судбине, у то време у пошти плаћао дуг према ЕВ. 

Режимски извршитељи су се бахато понашали, разваљивали капију и 

малтретирали његову ћерку. По повратку кући, несрећни Богдановић, 

видно узрујан због ситуације у којој је нашао своје дете, сео је за сто и 

доживео срчани удар и умро. Јадник се тог дана одрекао и 

неопходних лекова само да би намирио свој „дуг“ према предаторској 

електродистрибуцији… 

 

-СИРОМАШНОМ ЧАЧАНИНУ ОДУЗЕЛИ СТАН ЗБОГ ДУГА 

ОД  6,500 ЕВРА, ДОК СУ ВЛАСНИКУ ВИЛЕ НА ДЕДИЊУ 

„ОПРОСТИЛИ“ ДУГ ОД 20,000 ЕВРА 

Ово је један од драстичних примера режимске неправде са почетка 

прошле године. У Чачку је суд наложио одузимање стана 

сиромашном Љубодрагу Тадићу због дуга топлани (6,500 евра). 
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Иронично, Љубодрагу Тадићу држава дугује десетине хиљада евра 

неисплаћених плата за његов вишегодишњи рад у Магнохрому, и када 

је понудио да се цео тај износ државног дуга према њему, исплати 

Чачанској топлани- режимски суд је глатко одбио ту великодушну 

понуду. 

 Истовремено, бахати власник виле на Дедињу у Београду, који поред 

тога што је дуговао преко 20,000 евра ЕПС-у, па чак и физички напао 

њихове раднике- није сносио никакве последице… 

У овом случају није проблем „сабрати два и два“… 

(Овде морамо да напоменемо чињеницу да су у Чачку прошле године 

одузета још два стана сиромашним грађанима, и то за дугове испод 

6,000!?) 

-У НОВОМ САДУ ПОЛИЦИЈА И СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉИ 

„ЛИКВИДИРАЛИ“ СРЧАНОГ БОЛЕСНИКА ЈОВАНОВА, ЗБОГ 

СИНОВЉЕВОГ ДУГА 

Ово је још један драстичан пример режимског „службеног убиства“ 

недужног грађана, са почетка маја прошле године. Када је судски 

извршитељ дошао у присуству полиције, да по приватној тужби, 

плени личну имовину Стевана Јованова- све то због дуга његовог 

сина Дејана (160,000 динара за неке рачунаре), и када су пред 

несрећним човеком (иначе уредним платишом) почели да разваљују 

капију на његовом дому- несрећни Стеван је доживео срчани удар и 

умро на лицу места. Посебну тежину овом режимском злочину над 

невиним грађанином Јовановим, додаје чињеница, да је режимској 

полицији било познато да је „убијени“ Јованов био срчани 

болесник… 

-ОСИОНИ БОГАТАШИ СА ДЕДИЊА УЗ ПОМОЋ 

ТЕЛОХРАНИТЕЉА СПРЕЧАВАЈУ ПРИНУДНУ НАПЛАТУ 

ПОРЕЗА- ДРЖАВА ЋУТИ И НЕ ИНТЕРВЕНИШЕ КАО У 

СЛУЧАЈЕВИМА СИРОМАШНИХ ГРАЂАНА 

Током прошле године је више медија извештавало о власнику три 

виле на Дедињу, који је дуговао држави преко 35,000 евра у 
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неплаћеним порезима- али против истог овај однарођени Србски 

режим није ни покушао да изврши принудну наплату… Из самих 

извора ЕПС-а нам је речено да су појединачно највећи дужници у 

Србској престоници, управо житељи Дедиња… Наравно њих не секу 

„режимске маказе“- вероватно ради добро-суседских односа… 

 

-КАДА ЖИВЕ ГРАЂАНЕ ПРОТЕРУЈУ НА ГРОБЉЕ- ЗБОГ 

ДУГА ЗА АВИОНСКУ КАРТУ ЧАЧАНИНУ Д. СРЕТЕНОВИЋУ 

ОДУЗЕЛИ  СТАН- САДА ЖИВИ СА ДЕТЕТОМ НА ГРАДСКОМ 

ГРОБЉУ 

Држава нарочито нема милости према најугроженијима. Драстичан је 

пример Чачанина Драгана Сретеновића, коме је општински суд због 

дуга за авионску карту отео стан.. Несрећни човек је морао да се са 

дванаестогодишњим сином усели у управну зграду гробљанског 

предузећа где је запошљен за цркавицу, наравно зграда се налази на 

гробљу. Док је режимски-опљачкан грађанин Сретеновић у неку руку 

срећан, што му је фирма бар омогућила какав такав смештај- у другу 

руку можемо само да замислимо какве трауме, поред очигледног 

људског понижења, доживљава његов дванаестогодишњи син- кога је 

бездушни Тадићев режим осудио да своју младост проводи међу 

надгробним споменицима!!! 

 

-ПРИСИЛИЛИ СРБСКОГ РОДОЉУБА И ДОБРОТВОРА КОЈИ 

ЈЕ УДОМИО ИЗБЕГЛИЦЕ (КОЈИ СУ МУ И НАПРАВИЛИ 

„ВИСОК“ РАЧУН ЗА СТРУЈУ) ДА ПРОДА ВЛАСТИТУ КУЋУ 

Ако смо и помислили да режимској суровости по питању обрачуна са 

грађанима „неплатишама“ можда и има краја, онда нас следећи случај 

у томе убедљиво демантује. 

Пензионер Милосав Милановић из Горњег Милановца, је 95 

великодушно уступио кућу и имање унесрећеној породици Србских 

избеглица из Двора на Уни, који су се из исте иселили 2008 и 

одселили у иностранство. Оно што доброћудни Милановић није знао, 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

136 

то је да су његови станари направили дуг ЕПС од 56,000 динара. Тај 

дуг је држава у међувремену кроз властите зеленашке камате 

вишеструко увећала, да би на крају  присилили јадног Милосава, чија 

је пензија једва 20,000 динара, да прода очеву кућу да би намирио 

„дуг“ према однарођеном Србском режимју… 

 

-ГРАЂАНИНА СЕНИЋА БУКВАЛНО „УБИЛЕ“ РЕЖИМСКЕ 

МАКАЗЕ- РАЗНЕО ГА ПЛИН У МРАЧНОМ СТАНУ… 

Овај случај из септембра прошле године је прави пример 

„индиректног убиства“, од стране бездушних режимских извршитеља. 

Марку Сенићу, старом 48 година, из Апатина, је покрајинска 

електродистрибуција искључила струју у његовом стану. Марко је 

био присиљен да у хладном и мрачном стану користи плинску боцу, 

тако да када је пробао да упали свећу, у близини неисправне плинске 

боце, дошло до експлозије и пожара. Несрећник је изгорео жив, у 

присуству више чланова породице, који су са њим делили заједничко 

двориште. Овде је вероватно сваки коментар сувишан… 

 

-КУРШУМЛИЈСКИ ЦИГАНСКИ РЕВОЛТ- БАРИКАДАМА НА 

„РЕЖИМСКЕ МАКАЗЕ“- ДА ЛИ ОВАЈ РЕЖИМ ЈЕДИНО 

ПРИЗНАЈЕ СИЛУ!? 

Када је почетком децембра прошле године ЕПС искључио струју 

читавом приградском ромском насељу у Куршумлији- Браћа цигани 

су без размишљања подигли барикаде на главном друму, и тако 

„исполитизовали“ тај случај. Према информацијама које имамо, већи 

део њиховог дуга је од стране овог нашег, суштински анти-србског 

режима, једноставно отписан. Да ли је овај цигански револт на тај 

начин указао и осталим грађанима Србије како треба поступати са 

овим „нашим“ силеџијским режимом!? 
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-СКАНДАЛОЗНО: ПЕТОЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ 

РАДОСАВЉЕВИЋ ДРЖАВА НАПРАВИЛА РАЧУН ЗА СТРУЈУ- 

ПА ИМ ЗБОГ ИСТОГ (ДРЖАВНОГ ТРОШКА)  САДА 

ИСКЉУЧУЈЕ СТРУЈУ!!! 

Ако је неко и помислио да овај однарођени Србски режим има образ- 

следећи пример ће га засигурно убедити у супротно; Дуг за струју 

породице Радосављевић из Чачка се „вуче“ још из времена 

бомбардовања 1999. Тада је држава Србија, односно војска за потребе 

своје радарске јединице од 15 људи, реквирирала кућу Милице 

Радосављевић, и у истој боравила 42 дана, сво време користећи 

(натпросечно) струју и телефонску линију- евентуално остављајући 

иза себе повећи рачун за струју- коју је Тадићева ажурна јавна 

електропривреда прерачунала у неких 50,000 динара (наравно све са 

зеленашким каматама). 

Док је, у овом случају, Телеком показао осећај за реалност, и 

Радосављевићима „опростио“ државни дуг што се тиче телефонског 

рачуна, дотле немилосрдан режимски ЕПС прети у ове ледене зимске 

дане сиромашној (од Радосављевића нико нема посао) петочланој 

породици са два мала детета, сечењем струје- И то све, ово морамо да 

нагласимо, због државног дуга. 

Има ли већег режимског цинизма, од овог примера!? 

  

-ИЛИЈА НАСЛЕДИО ДУГ ЗА СТРУЈУ ЗАЈЕДНО СА КУЋОМ- 

САДА, У СРЕД „ЛЕДЕНОГ ДОБА“ У СРБИЈИ ,ЊЕГОВОЈ 

ДВАНАЕСТОЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ ПРЕТЕ БЕЗДУШНЕ 

„РЕЖИМСКЕ МАКАЗЕ“ 

Ова горња информација, иако многима звучи невероватно, је веома 

вероватна, јер долази из извора прорежимског медија Б92(у контексту 

чињенице да про-режимски Б92 избегава извештавање о догађајима 

непријатним по режим)… 

Сиротом Илији Мијатовићу, са скромним примањима и десеторо 

деце, отац је оставио у наслеђе кућу, заједно са дуговима за струју. 
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 Неко би рекао „дуг је дуг“- али ако пренебрегнемо чињеницу да је 

највећи узрок ове наше данашње беде управо некомпетентни и 

корумпирани Србски режим- са правом требамо да се упитамо где је у 

овом случају хуманост и „режимска самилост“, према овој 

многочланој породици „србских југовића“- нарочито у ситуацији када 

нам нација изумире од беле куге… 

Очигледно је да се ретки случајеви режимске „хуманости и 

самилости“ односе само на Тадићеве и Чедине „дедињске комшије“- 

за сиромашан, изгладнео и понижен Србски народ овде нема 

милости- бар не од стране „србског“ режима... 

 

ШТА НАМ ЈЕ РАДИТИ? 

Мислим да су нам одговор на ово питање дала браћа цигани из горњег 

„куршумлијског примера“- Овај режим очигледно само признаје језик 

силе, шта ће нам бољи пример од велеиздаје која се спроводи у 

случају Космета, а која је настала као директан резултат отворених 

претњи и притисака од стране Западних сила- пред којима се Тадић и 

остали режимски пиони повијају као тополе под кошавом. 

Дакле, само солидарност и удружени отпор овој тиранији- која како 

видимо из горњих примера највише гази оне најбеспомоћније и 

најсиромашније. Чињеница је, да од кад смо „прихватили“ да своју 

судбину препустимо у руке овом корумпираном и некомптентном 

режиму, да се сваким даном све више нас уврштава у ту категорију 

беспомоћности и сиромштва- што значи да ћемо убрзо мање више сви 

доћи под удар разних „режимских маказа“. 

Те „маказе“ ће вероватно мање, више мировати у следећи пар месеци, 

док се не претерају медијски контролисани и режимски манипулисани 

избори- а онда ће кренути поново да раде пуном паром. 

[Када смо већ код избора, обратите пажњу на ове две сложенице: 

„медијски контролисани и режимски манипулисани“ избори,  и не 

препуштајте своју судбину олако владајућој партократији. 
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На Србској политичкој сцени данас ништа није онако како изгледа. 

Сви они који су напустили Тадићеву коалицију- у ствари је никада 

нису напустили, само су се прегруписали… Већина оних који га данас 

бездушно пљују- сутра ће му поново љубити скуте. Не кажем да не 

постоји начин да се и путем избора национално и грађански 

ослободимо овог наметнутог окуапаторског јарма, али указујем на 

чињеницу да је на данашњој политичкој сцени Србије, више него 

икада: квази-патриота, лажних „пророка „, и разних режимских 

фарисеја…] 

Сви ми видимо данас на примеру наше браће на северу КиМ, како 

јединство између народа и националних вођа, може да постане 

непремостива барикада, не само за бездушни „србски“ режим, већ и за 

највеће Западне моћнике. Видимо чак и на примеру ових храбрих 

куршумлијских цигана, како је режим спреман да преговара са 

народом, чак и око рачуна за струју!? 

Дакле, ако све то видимо и све то знамо, онда треба да нам буде јасно 

да нема више одлагања- из једног од горњих примера смо видели како 

„наш“ режим пљачка и обескућује властите грађане, а потом их 

присиљава да живе на гробљу! Замислите то- присилити живе људе 

да живе на гробљу!? 

Ако данас не реагујемо сви ћемо сутра постати нација „живих људи 

који живе на гробљу“- све док на крају од наше некад славне и 

многољудне нације, и не остане само једно велико гробље. Све то 

можемо да избегнемо једино јединством народа и националних вођа и 

снажим ненасилним грађанским отпором. 

То Јединство и  национални Вође су већ међу нама- само треба да их 

препознамо- а препознаћемо их лако тек када прво „препознамо“ сами 

себе.!? 

За почетак је довољно да станемо пред огледало и погледамо сами 

себе у очи… 

Извор: Блиц, Вести, Бета, Б92… 
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Велеиздаја која тече: Србски  
председник подмеће кукавичје јаје 

властитој нацији  (27) 
 

11 фебруар 2012, М. Новаковић 

 

СРБСКИ РЕЖИМ ЋЕ ДОЗВОЛИТИ НАЗИВ КОСОВА КАО 

ДРЖАВЕ, И ЧАК ЋЕ ТО ПАРАФИРАТИ ОДЛУКОМ „МСП“ ДА 

ЈЕ ШИПТАРСКА СЕЦЕСИЈА БИЛА ЛЕГАЛНА!? 

Према јучерашњеном писању добро обавештеног „Данаса“,  Србски 

режим у  свом очајању да добије ЕУ кандидатуру по сваку цену, се 

спрема да јавно погази сва своја „обећања“ да никада неће признати 

лажну државу Косово, и тако властитој нацији поново забије нож у 

леђа. 

Ако мислите да су ово тешке речи и да сам протерао, онда сами 

погледајте понуду Тадићевог режима својим „вашингтонско-

бриселским „ господарима- наиме овај однарођени Србски режим је  

саставио предлог Бриселу у коме самоиницијативно налази начин 

како је најбоље за шиптарску „државу“ Косово да буде представљена 

регионално (међународно)- и то следећим речима: 

„Последњи УСТУПАК (Тадић овде признаје да је до сада чинио 

„уступке“- до сада је негирао) који је Београд у ОВОМ ТРЕНУТКУ 

(то значи да ће касније, када изађе из „овог тренутка“, под условом да 

опстане на власти, бити спреман и на друге УСТУПКЕ) спреман да 

                                                      
27

 Референтни материјали коришћени у овом прилогу: 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/srbija_nudi_poslednji_ustupak_pristini.56.html?news_id=233781 

http://www.tanjug.rs/novosti1/31913/zbogar–pravi-je-trenutak-za-napredak-u-dijalogu.htm 

http://www.tanjug.rs/novosti1/31914/tahiri–nema-napretka-u-regionalnom-predstavljanju.htm 

 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/srbija_nudi_poslednji_ustupak_pristini.56.html?news_id=233781
http://www.tanjug.rs/novosti1/31913/zbogar–pravi-je-trenutak-za-napredak-u-dijalogu.htm
http://www.tanjug.rs/novosti1/31914/tahiri–nema-napretka-u-regionalnom-predstavljanju.htm
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учини у решавању питања РЕГИОНАЛНОГ ПРЕДСТАВЉАЊА 

ПРИШТИНЕ (овде Тадић избегава да користи реч Косово, због 

очигледне алузује на државу, али већ следећим речима прелази на ту 

„незгодну реч“) је да се уз НАЗИВ КОСОВО, у фусноти појаве и 

Резолуција СБ УН 1244 и МИШЉЕЊЕ Међународног суда правде 

(МСП) о једностраном проглашњу КОСОВСКЕ НЕЗАВИСНОСТИ 

(ово је кључни део где Србски режим документује властиту 

велеиздају- јер као што знамо МСП је потврдио „право“ Косова на 

независност, и тиме практично суспендовао резолуцију 1244, тако да 

позивање на исту нема никаквог ефекта- и само служи за обману 

домаће јавности)“ 

Ако можда и овде постоје још неке недоумице, сами режимски извори 

су се потрудили да то „појасне“: 

„У фусности би била наведена Резолуција 1244 плус оцена МСП да 

ЧИН ПРОГЛАШЕЊА НЕЗАВИСНОСТИ НИЈЕ БИО СУПРОТАН 

МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ.“ 

Да добро сте чули- ово је у ствари став Србског режима- да уз назив 

лажне државе Косово буде укључена формулација да је косовска 

независност проглашена легално!? По њима ту би се и „нашао“ број 

УН резолуције 1244- вероватно више у функцији „адресе“ за 

неупућене, да би знали где се налази лажна „држава Косово“… 

 

ВЛАДА ЗНА ДА ЗА ОВАЈ ИЗДАЈНИЧКИ ПОТЕЗ НЕМА 

ПОДРШКУ СРБСКЕ НАЦИЈЕ, АЛИ СА ПОНОСОМ ИСТИЧЕ 

КАКО ИМА ПОДРШКУ НЕМАЧКЕ!!! 

Потом режимски представници готово са поносом истичу да су за 

такав „потез“ добили пуну подршку од Немачке и Европске Комисије 

(па који се лопов не би обрадовао када му „домаћин“ оставља 

кључеве од куће). Сами истичу како их је за тај „јуначки потез“ по 

рамену лично потапшао  бриселски хохштаплер Роберт Купер. 

Оно што Србски режим сакрива од  јавности, овде наивно 

покушавајући да свој издајнички потез прикаже као „конструктивну 
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самоиницијативу“, јесте чињеница да је овај предлог уствари 

саставила „Међународна кризна група“ (под диригентском палицом 

Немачке), и да они (Србски режим) сада у ствари властитој нацији 

подмећу то швабско „кукавичје јаје“!? 

Да би овај режимски бућкуриш био комплетан, овде као мирођија 

ускаче одавно јавно раскринкани велеиздајник Борко Стефановић, 

безочно тврдећи новинарима Данаса да на Београд нико не врши 

притисак…. Борко наравно лаже… 

Да лаже, то одмах доказују горњи режимски извори тврдећи  „да је 

ово питање главни услов за Србију да крајем фебруара, односно 

почетком марта добије статус кандидата за чланство у ЕУ“. 

Дакле ако лаже коза не лаже рог… 

На крају ево пар недавних (јавно публикованих)  илустрација 

притисака на Србски режим од стране ЕУ , а које велеиздајник Борко 

Стефановић овде тако безочно негира… 

 

ЖБОГАРОВА „БАТИНА И ШАРГАРЕПА“ 

31 јануара, нови ЕУ амбасадор на Косову Самуел Жбогар је јавно 

изјавио да даје подршку Тадићевим „напорима“ да спречи 

референдум на северу КиМ. А који су то „напори“ видимо на примеру 

нехуманих санкција које је Србски режим увео властитом народу на 

северу КиМ- Поред полицијских блокада путних праваца и одбијања 

да на истим уклоне снег, увели су и бездуше полудневне рестрикције 

електричне енергије- које погађају пре свега децу, старе и немоћне… 

Да не спомињемо све друге облике „санкција“ о којима смо нашироко 

писали на страницама овог медија. 

Да би распршио сваку сумњу код Тадићевог режима око тога шта се 

то од њих „очекује“, господин Жбогар се послужио огољеном 

методом  „батине и шаргарепе“, и то следећим речима: 

„…Србија жели тај статус (кандидата), а Косову је стало да нађе 

начин  да буде представљено (као држава) на регионалним 
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скуповима….“ Овим речима амбасадор Жбогар  је недвосмислено 

саопштио Србском режиму да неће бити „статуса кандидата“, ако 

Косово не буде „регионално представљено“! 

У овом случају порука Београду је више него јасна… 

 

ДЕЖЕРОВИ УСЛОВИ: РЕГИОНАЛНО („ДРЖАВНО“) 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КОСОВА, УКЛАЊАЊЕ БАРИКАДА И 

СЛОБОДА КРЕТАЊА ЗА НАТО ОКУПАТОРЕ 

1 фебруара, приликом учешћа на скупу Клуба друштава лобиста 

Србије“, шеф ЕУ делегације Дежер је јавно од Србије захтевао да 

омогући међународно представљање лажне државе Косово, и то 

следећим речима: 

„Од Србије се очекује постизање инклузивног решења за регионално 

представљање Приштине (читај Косова)“…. 

Његов други „главни“ захтев је био уклањање барикада на северу 

КиМ и пуна слобода кретања за НАТО окупаторе (КФОР и Еулекс). 

Дежер је  на крају нагласио да ће Србија наравно бити „награђена“ 

ако буде сарађивала по овим питањима (читај  „питањима 

самосакаћења“)- такав став господина Дежера нам логично намеће 

закључак да ће у супротном случају Србија бити кажњена- ако не 

буде сарађивала!? 
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ДРЖАВНИ УДАР  ДРЖАВЕ СРБИЈЕ  НА 
СЕВЕРУ КиМ  

 

31 март 2012, М. Новаковић 

-Београд „удовољио“ Приштини и одбија да испуни своју Уставну 

обавезу и спроведе гласање- Србима на Северу следи „принудна 

управа“!? (28) 

 

ТАДИЋЕВ РЕЖИМ СПРЕМА ОВАКВУ СУДБИНУ 

ПРЕОСТАЛИМ СРБИМА СА КиМ!? 

Из штуре информације коју преносе Вечерње Новости из поузданих 

Владиних извора- сазнајемо да је издајнички Србски режим „одустао“ 

од локалних избора на КиМ, на шта га обавезује Устав и закон- 

наводно из разлога „безбедности“!? 

Али пажљивим увидом у сам чланак, и узимајућу у обзир друге 

факторе, попут јавних притисака и уцена из Брисела да се зарад 

фиктивне ЕУ кандидатуре, не само откажу локални избори на КиМ, 

него да се „дефакто“ пар стотина хиљада наших косметских 

сународника предају на милост и немилост шиптарским 

сепаратистима и терористима, и НАТО окупаторима – очигледно је да 

је овде много више „у игри“, осим (илегалног) отказивања избора 

ради наводне  „безбедности“. 

…Као да овај режим свим својим досадашњим потезима није показао 

у пракси, колико им је уистину стало до безбедности Србских грађана 

са КиМ… 

                                                      
28

 Референца: http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/214621/Beograd-se-povlaci-Kosovo-ne-glasa 
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Прво, оно што не држи воду, то је чињеница да Београд (бар 

званично) најављује парламентарне изборе на КиМ, док истовремено 

отказује локалне изборе… 

Како је могуће да за једне постоје безбедни услови, а да за друге не 

постоје. Зашто не би могли и једни и други избори истовремено? 

Ради се о томе, да одбијањем спровођења властитог Устава и закона, 

држава Србија (читај издајнички Тадићев режим), чини „уступак“ 

Бриселу, односно легализује лажну шиптарску државу на властитој 

територији… 

Сада је већ јаснија позадина недавне режимске репресије на северу 

КиМ, када су тамо послате  жандармеријске фаланге да пребијају и 

хапсе младе Србске родољубе, и затварају алтернативне правце, и на 

тај начин „утерују“ нашу косметску браћу и сестре у шиптарске 

„сачекуше“ и њихове илегалне казамате… 

Очигледно да је све то део синхронизованог плана, направљеног у 

„антисрбском троуглу“:  Београд-Приштина-Брисел… 

Народни прваци са севера Космета, који су овој прљавој игри, у 

ствари права „мета“  завере горњег „антисрбског троугла“,  су 

поводом ових најава учинили једину могућу ствар– они су позвали и 

прозвали Тадићев издајнички режим- да или промени закон и тиме 

суспендује не само локалне изборе, већ и саму себе (државу Србију) 

на КиМ (што би наравно било равно акту велеиздаје)- или да спроведе 

властити Устав и испуни закон, и спроведе локалне изборе. 

У својој изјави Новостима, председник Скупштине општине Звечан 

Добросав Добрић  је нагласио да њих, легалне народне представнике, 

постојећи Устав и закони обавезују да спроведу изборе за одборнике  

скупштина општина, и да ће они то свакако учинити. Он је такође 

изјавио да за тако нешто већ постоји сва потребна логистика… 

Из јучерашњег саопштења министра за КиМ Горана Богдановића, 

који иначе тамо не ужива никакав кредибилитет и више служи 

шиптарским него Србским интересима- очигледно је да су се Тадићев 
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режим и и издајничка Влада определили, не само да не спроведу 

локалне изборе, већ и да прекршеУстав Србије и властите законе!? 

Но, права позадина (по мишљењу аутора) овог ДРЖАВНОГ УДАРА 

на србске институције на КиМ од стране саме „државе“- јесте уствари 

уклањање популарних и харизматичних Србских лидера, нарочито на 

северу КиМ, и довођења на њихово место режимских послушника, 

чији ће посао бити тотална албанизација КиМ и „самосакаћење“ 

Србске државне територије! 

…Што би све на крају довело до новог егзодуса преосталих 

косметских Срба и трајног етничког чишћења наше јужне Србске 

покрајије. ..  

Све зарад кандидатуре? 

Овакав закључак (о „државном удару“ на КиМ, од стране државе 

Србије) је очигледан и из изјаве неименованог Владиног извора: 

„…на локалу ће, уместо изабраних, бити постављени функционери 

које ће именовати „нова“ влада, у складу са Законом о локалној 

самоуправи. Они ће обављати функције до стицања услова да се 

органи изаберу…“ 

Очигледно је да издајнички Србски режим  има „стомак“ за овако 

нешто- питање је- да ли га имамо и ми!? 
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КРИМИНАЛНЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОД СТРАНЕ 
ТАДИЋЕВОГ РЕЖИМА ПРЕДМЕТ 

РАСПРАВЕ У ЕВРОПСКОМ 
ПАРЛАМЕНТУ  

 

3 април 2012, М. Новаковић 

 

Клупко режимске корупције је почело да  се одмотава- Али не у 

Србији, већ у Европском Парламенту! 

Још се није слегла прашина на нашем извештају „Криминал столећа о 

коме се у држави Србији ћути…“, који смо објавили уз помоћ нашег 

сарадника Тике Живановића, и мање од недељу дана од када је у нашу 

редакцију стигла вест да су аустријске власти коначно одлучиле да 

поведу властиту истрагу поводом међународне корупције везане за 

Мобтел (укључујући наравно аустријске држављане)… 

…Посредством листа Данас, стиже нам најновија вест, да је Европски 

парламент упутио Србском режиму енергичан захтев (малтене у 

форми ултиматума) да изврши под ХИТНО ревизију СПОРНИХ 

ПРИВАТИЗАЦИЈА! На листи „корупционашких“ приватизација, коју 

је ЕП управо упутио Влади Србије, се налази 24 великих фирми… 

По мишљењу многих експерата, то је само врх леденог брега… 

ЕП је посебно „забринут“ због умешаности државних институција у 

корупционашке афере у предметима: Мобтела, Сартида, Југоремедије, 

Ц-маркета и АТП Војводине. Тим поводом ЕП је 1 априла издао 

резолуцију (није „априлили“) којом захтева од Тадићевог режима да 

отвори сва документа везана за те приватизације- посебно она која 

носе ознаку „државна тајна“. Вероватно је за „европејце“ 
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несхватљиво да неко може да једну „обичну“ економску трансакцију 

означи као „државну тајну“. 

За нас (обавештене) грађане Србије је то нарочито несхватљиво, ако 

знамо (како смо то и сазнали прошле године из извора Викиликса) да 

је Србски режим до пре пар година дозвољавао страним НАТО 

официрима да присуствују седницама Државног ратног савета, које по 

Србском Уставу представљају највиши степен државне тајне!?  Дакле, 

овде имамо ситуацију да наш корумпирани режим „трговачке 

трансакције“ проглашава државним тајнама, а државне тајне 

блатантно предаје „у руке“ непријатељским НАТО официрима- 

јучерашњим ратним злочинцима на овим истим просторима!? 

Истовремено у овом конкретном случају, обичан процес 

приватизације јавних предузећа се сакрива од јавности под ознаком 

„државне тајне“. Једини логичан закључак које нам се овде намеће, 

јесте „да има нешто труло у држави Србији“!!! 

ЕП у свом „ултиматуму“ захтева од Србског режима да изврши 

ревизију не само приватизације, већ и јавних набавки, да покрене 

истрагу и „починиоце“ изведе пред суд. Од Србских власти се захтева 

да обезбеде рад Државне ревизорске институције, Комисије за 

заштиту конкуренције, Управе за јавне набавке и Комисије за заштиту 

права понуђача! 

Овде треба нагласити да је ЕП посебно упозорио Србски режим да не 

„намешта изборе“, јер у последње време стиже све више упозорења, 

не само из земље, већ и споља, да Србски режим спрема велику 

„изборну мућку“. Ово последње је „разумљиво“ ако се имају у виду, 

не само ове гигантске корупционашке афере, већ и документована 

велеиздаја националних интереса од стране Тадићевог режима 

(нарочито по питању Космета)– што у пракси значи да би за многе 

режимске челнике губитак избора, вероватно значио и губитак личне 

слободе, у виду вишедеценијских затворских казни. .. 

Брисел је нарочито упозорио Србски режим да ће током разговора у 

јуну, везано за утврђивање датума „фиктивне“ кандидатуре за 

ЕУ,прве тачке дневног реда бити „поглавља 23 и 24“, која се управо 

односе на борбу против организованог криминала, корупције, 
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реформе правосуђа  и независности „регулаторних тела“, нагласивши 

да  по тим питањима од стране Брисела неће бити никаквих уступака, 

нити одступања у тим захтевима… 

Брисел је такође упозорио Београд да неће бити разговора о 

„кандидатури“ док се сва документа везана за ове корупције не 

„декласификују“ (отворе за јавност), а „починиоци“ не похапсе!? 

Данас сазнаје да су поред: Мобтела, Сартида, Југоремедије, Ц-маркета 

и АТП Војводине– на корупционашком списку  „спорних продаја“, 

који је саставио ЕП, и следеће компаније, чији списак је према Данасу 

до сада био скриван од србске јавности: Ветеринарски Завод Земун, 

Керамика из Кањиже, Застава електро, Технохемија, Срболек, Лука 

Београд, Новости, Шинвоза, Трудбеник градња, Просвета и Азотара 

Панчево. 

Као „спорна“ означава се и продаја пословног простора бившег 

Завода за обрачун и плаћање Националној штедионици, концесија за 

аутопут Хоргош-Пожега, и постављање оптичких каблова кроз 

Србију, у изведби Нуба инвест… 

Вероватно да као нација, никада нисмо били даље од пријема у 

ЕвроАтлатнске институције- али исто тако изгледа да добар део 

режимских лопова и тајкунских гангстера,  није никад био ближе 

Србским пенолошким институцијама… 
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БЕОГРАД НИЈЕ СРБИЈА  
 

29 април 2012, М. Новаковић 

 

Наравно, да Србија јесте и Београд… 

…Ипак осећао сам потребу да уочи долазећих избора- на којима се у 

скоро свим опцијама Србији нуди да гласа, не за себе, већ за 

„развратни и издајнички“ Београд као транзитну станицу према, оној 

већој, евроунијској „Содоми и Гомори“ (гледајућу само интерес 

бриселске, и делимично београдске „Содоме и Гоморе“)- покушам да 

разбијем ту стигму… Стигму- да је Београд Србија!? 

Управо из тог разлога,пре свега  из мог личног убеђења да је овај 

данашњи ужутели и криминално-политички корумпирани „Београд“ 

отео Србију од саме себе, и да је сада нуди развратној Европи као свој 

коцкарски улог у партији покера коју је унапред изгубио- предлажем 

да одмах по доласку родољубивих снага на власт у Србији- Србска 

престоница буде премештена ван Београда, рецимо у Крушевац!? 

Данашњи Београд је поред своје новокомповане „архитектонске“ 

ружноће, постао симбол свега лошег, свих промашених инвестиција- 

материјалних и духовних, симбол нечега- чега Србија може само да се 

стиди! Бар она стара Србија, земља наших славних предака, чије име 

је некад у свету симболизовало поносну државу и неустрашиву 

нацију, која још увек постоји једино у неким старим историјским 

уџбеницима (које овај распамећени режим још није пронашао и 

послао на ломаче)- а не „ово осакаћено“ што имамо данас… 

За све оне који већ сада цокћу и врте главом на ове моје речи, пре 

свега за оне који највећим личним  успехом сматрају статус 

„натурализованог београђанина“, и који се тако острашћено стиде 

свог опаначког порекла и шајкаче свога „ђеда“- тако да сада са жаром, 

који је  једино раван оном „бившосрбском“ херцeговачких усташа,  
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потиру то своје порекло на сваком кораку, газе по својој вери, одричу 

се свог писма, парадирају Србском престоницом у дугиним бојама 

евроунијатских покондирених тикви- навешћу само неке разлоге 

зашто не заслужују више да скрнаве Српско име, и нашом 

престоницом „себе“ зову… 

Прво, та „црна лоповска рупа“ без дна, усисава у себе не само новац 

крваво зарађен од стране радника и сељака из васцеле Србије, већ и 

већину дужничког новца (који каче о врат целој Србској нацији, ма 

где била) присвајају за своје властите промашене инвестиције, али 

пре свега за своје властите лоповске џепове. О томе смо доста писали 

ових дана на страницама овог гласила, али и многих других 

независних, или мање зависних медија у нашој „земљи дембелији“. 

Новински ступци су пуни афера разних Динкића,  Ђиласа, кумовског 

пара Тадић-Шутановац на челу државе, и да их поново не набрајам 

овде све поименично… Статистике наводе неумољиву чињеницу да 

око 40% свих прихода, што режимског харача, што Западних 

зеленашких дугова, иде у „Београд- који није Србија“!? 

Ако погледамо и ону другу, нематеријалну компоненту и покушамо 

да нађемо у Београду упориште за тврдњу да је Београд центар нашег 

духовног, верског, интелектуалног, али и моралног елитизма- бојим 

се да ћемо поново лупити главом у зид… 

Наравно да у Београду,  и оваквом какав јесте, и даље има пуно 

родољуба; водећих Србских интелектуалаца, националиста, идеолога, 

духовника, као и водећих патриотских покрета и партија- али као што 

сви то (мање , више) знамо, они су тамо ипак у мањини. Шта ће нам 

бољи доказ од тога, чињеница да су на недавним годишњицима 

отимања наше Свете Србске земље Косова и погрома над косметским 

Србима, у „нашој“ престоници окупило свега пар стотина родољуба- 

док су истим поводом у братским источноевропским државама 

изашле хиљаде њихових грађана на улице!? 

Наша, наводно водећа национална институција је у овим можда 

најсудбоноснијим тренуцима за нашу нацију, Србска Академија 

Наука и Уметноси- постала је режимски дебатни клуб, завукла се у 

мишју рупу- док њени олињали и оронули штићеници крцкају 
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националне пензије и очајнички се труде да не“таласају“… Иза њих 

не заостају  пуно ни дични књижевници из УКС- част изузецима, али 

ипак су у питању само изузеци… 

Наши студенти су само бледа копија оних револуционарних, 

слободоумних, и пре свега националних авангардиста, из 60их, 70их, 

или 80их, и осим изолованих „донкихотовских група“, као ове 

последње са Филолошког, не боре се за своја права, већ за неке 

„ситносопственичке привилегије“… И као што нам поново 

неумољива статистика показује, у садашњој Србској престоници, и 

којекуде другде, стичу знања и дипломе, да бих уновчили негде у 

белом свету!? По статистици таквих је бар пола. Но, ја не бих њих 

кривио за такво жалосно стање њиховог духа и националне свести, јер 

ипак су то деца чији су мозгови у овој „жутој пројевропској 

транзицији“ суровије испирани, него и у најцрње Брозово 

комунистичко доба… 

Наш Свети Синод је нажалост, можда и најупечатљивија слика и 

прилика те „ужутеле евроатлантско-ватиканске транзиције“, и осим  

пар часних Владика- већина се већ привила (Не)Светој Столици уз 

скуте. Ипак овде позивам све вернике и родољубе да не поистовећују 

те појединце са целом Србском православном црквом, јер нашу цркву 

чини много више од неколико корумпираних владика, чини је пре 

свега наш мученичких православни народ и часни православни 

духовници који живе (и умиру) са својим народом- и она је 

иниституција која нам је кроз векове очувала национални идентитет,   

обезбедила не само јединство народа и Србске државе, већ и опстанак 

и опоравак наше нације, након свих страшних Голгота којима смо 

били изложени кроз нашу крваву и славну историју… 

На крају овог мог монолога који ће се некима свидети, некима 

вероватно неће (али и није писан зарад неког „контеста лепоте“)… 

Поново наглашавам да на долазећим изборима када гласате не 

тражите „савет“ на нашим алтернативним родољубивим гласилима, 

већ на оним режимским и прорежимским, и гласајте само за оне за 

које вам они кажу да „не ваљају“. Наравно не за њихове дојучерашње 

коалиционе савезнике, већ за праве патриотске опције, пре свега за 

оне које се до сада нису огрешиле саучествовањем  у издајничким 
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пројектима прозападних петооктобарски режима, који „владају“ 

нашом отаџбином у деценијском издајничком континуитету, као и за 

оне ретке (мени пада на памет само једна) које су опстале у Србском 

парламенту, али су остали доследни и принципијелни у својој 

националној и патриотској политици. Наравно и за све ове нове 

патриотске покрете и партије, који су се последњих пар година 

доказали  у акцији, пре свега на косметским барикадама, али и на 

београдским улицама пркосећи режимским баханалијама, и чији 

храбри припадници и данас чаме у режимским казаматима као 

политички затвореници… 

Дакле, овог „Ђурђевданског“ изборног дана, не гласајте за Београд, 

већ гласајте за Србију! Ово нам је можда и последња шанса да је 

спасимо из канџи ових „натовских слуга“, који су нажалост још увек 

на власти у Србији… 
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ПОСЛЕДЊИ ЧИН ИЗДАЈЕ: 
ЧЕДОМОРСТВО  ДРЖАВЕ СРБИЈЕ!  

 

7 април 2012, М. Новаковић 

Управо док исписујем ове редове, наш дописник са КиМ нам јавља да 

су поново почеле редовне „полудневне“ рестрикције електричне 

енергије на целом северном Космету. И овај пут је то пре свега део 

окупационе стратегије и „психолошког рата“ против  Срба у северном 

„гетоу“- овај пут са једном великом разликом. Сада им то не ради 

маћеха Србија, већ илегална приштинска „влада“- све уз Тадићев 

благослов… 

… О чему се ради- Јуче смо сазнали посредством Радио КиМ-а да је 

права сврха прекјучерашње посете делегације Србске владе илегалној 

сепаратистичкој шиптарској „влади“, у ствари била предаја 

Електропривреде севера КиМ у шиптарске руке. Наводно се ради о 

„привременом повезивању на систем „КЕК“ илегалне шиптарске 

државе ради ремонта ЕПС постројења на северу, али ми верујемо да је 

у питању само „пробни балон“ и увод у стварну предају свих Србских 

индустријских и државних  ресурса на северу КиМ у руке 

сепаратиста.  Уосталом за тако нешто имамо више него довољно 

доказа из досадашње режимске праксе…  

…Да су све то знали дивљи арбанаси, који су у својој антисрбској 

острашћености каменовали „нашу“ Владу- не би то чинили, већ би им 

радије „љубили скуте“.  На жалост(нашу), данас шиптарски 

сепаратисти, веће шиптаре од себе самих, једино могу да нађу међу 

припадницима издајничког Србског режима… 

Наравно да о овим „стварима“ нема никаквих детаља у србским 

режимским медијима, као што није било ни детаља о режимској-

жандармеријској испомоћи шиптарским сецесионистима крајем 

фебруара, када су под окриљем ноћи, полууниформисани жандарми и 

агенти БИА мучки напали голобраде Србске родољубе из СНП1389, 
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на барикади у међузони Јариње, и исту уклонили. Под окриљем ноћи, 

далеко од медијских камера, урадили су то подло тукући нашу србску 

децу, и претећи им чак и убиствима… 

…Чак су и припадници КФОР-а то све посматрали са неверицом, не 

схватајући како могу људи „од части“ и ауторитета, који су се заклели 

на верност својој држави и народу- да газе Устав исте, и да пребијају 

тај исти (свој) народ- стављајући себе у службу оних, који су њихове 

сународнике, колико јуче, комадали живе, и њиховим органима 

трговали. 

И ако је неко помислио да ова „србска“ држава не може да падне на 

ниже гране од ових, дошао је 22 март. Београдски диктатор Тадић 

тада наређује издајничкој Србској жандармерији да запоседне 

алтернативне правце између централне Србије и севера КиМ- да  

руши путеве… 

….И ако то није било довољно код Мура су чак копали огромне рупе 

на алтернативним друмовима, не би ли отерали нашу косметску браћу 

у удес. Хвала  Богу нико није страдао, али је зато издајничка 

жандармерија успела тим подлим потезима да десетине наше браће и 

сестара отера у шиптарске „сачекуше“. 

Десетине наших косметских мученика су на тај начин пали у руке, и 

немилост илегалне шиптарске полиције( илегалне шиптарске државе). 

Неки су још у затвору, многи су пребијени, опљачкани и понижени, 

њихова имовина вандализована. Наравно о свему томе у Београдским 

режимским медијима ни речи… 

Све смо то документовали на страницама овог сајта- снимили смо 

„србске“ жандарме како се ко последње фукаре скривају од медијских 

камера у жбуњу у јаругама око алтернативних праваца- и сами свесни 

своје подле издаје, али и даље спремни да свој образ продају, и своју 

отаџбину издају за бедну полицијску „надницу за страх“… 

Наравно не треба ове режимске јаднике, који срамоте грб државе 

Србије,  који носе на рукавима униформе, кривити за све ово- али их 

се зато треба гадити, и у лице им рећи „оно“ што јесу… 
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Главни кривац за ову издају епских размера, која се ових дана 

одиграва на Србском Косову, је наравно Београдски диктатор Тадић и 

владајућа режимска „фаланга“, 

пре свега чланови издајничке Владе, али и други „ситнији“  режимски 

„апартчици“… 

Тадић је потписао више (не издајничких, већ) велеиздајничик аката, у 

свом кратком „председничком животу“, склопио на стотине тајних 

споразума иза затворених врата, не само Западних београдских 

амбасада, већ и суседних „хронично анити-србских“ квазидржавних 

ентитета, и свугде другде у свету, где му је то „понуђено“… 

Да их овде не набрајамо све, али да почнемо са споразумом „Софа“ 

(тихој војној окупацији Србије од стране НАТО-а), „натоизацијом“ 

Србске војске и паралелним разоружавањем исте, илегалним 

хапшењем Србских држављана, и још илегалнијим  њиховим 

испорукама анти-србском трибуналу у Хагу, укидањем грађанских и 

медијских слобода у Србији, криминалном „приватизацијом“ 

националних ресурса у земљи (о којима наравно Београдски 

режимски медији ћуте, али ових дана све гласније пишу не само 

западни, већ и многе европске владе, укључујући и Савет Европе, 

отварају своје истраге- ми смо о томе опширно писали везано за 

аферу Мобтел, други материјали су у припреми),безусловним 

прихватањем „царинских печата“ илегалне шиптарске државе, али и 

свих других споразума са сецесионистима по диктату Брисела и 

Вашингтона- наравно све на штету Србске државе, чије интересе 

„они“ наводно штите… 

…И ако то све није било довољно, управно сазнајемо да је издајнички 

Србски режим, у једној нелегалној законској процедури „неуставно“ 

променио Устав- да би омогућио диктатору Тадићу да се кандидује за 

председника и по трећи пут!? 

Како смо ми већ о томе писали на овом сајту пре пар дана- преносећи 

ставове угледног академика Косте Чавошког- Борис Тадић је недавно 

иницирао „промену Уставног закона“ и самим тиме промену Устава 

зарад личне користи; Користећи се послушном режимском већином, и 
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„индиферентном“ опозиционом скупштинскм мањином- кроз 

Скупштину је „прогурао“ закон којим је де-факто „променио“ Устав. 

Сам Устав изричито каже да је Устав могуће мењати само на 

народном референдуму, и апсолутном скупштинском већином. Тако 

да само овај последњи потез владајућег  режима представља један 

„репрезентативни“ чин Велеиздаје националних интереса, и 

криминалне злоупотребе власти- од стране Тадићевог режима… 

Наравно, да су сви ови потези (нарочито ако се посматрају у светлу 

„режимско индуцираних“ сепаратистичких покрета широм Србије)  

део једне веће издајничке игре, чији последњи чин треба да се одигра 

„ампутацијом“ (или самосакаћењем државе) Србских провинција на 

југу и северу (све то по „западном диктату“, на чијем платном списку 

и јесте већина припадника Тадићевог издајничког режимског 

апаратуса). 

Свакако, да ће се потенцијално најтрагичније консеквенце, овог 

Последњег Чина Издаје  манифестовати  (у нашој  „Србској Спарти“) 

на северу КиМ, на шта нас упућују ових дана активне припреме- не 

само шиптарских сепаратиста-терориста, већ и њихових НАТО 

спонзора- који  у садејству са издајничком Србском жандармеријом 

затварају Србе на северу у једну велику „мишоловку“… 

…Истовремено, добро наоружане шиптарске  „режимске“ и 

племенске хорде, отворено најављују репризу „мартовског погрома“ 

из 2004. Шта ће нам бољи доказ од тога од јучерашњег линча групе 

Србских „тинејџера“ од  стране разуларених шиптарских „навијача“ у 

центру србске Грачанице!? Да подсетимо, и „мартовски погром“  је 

пре осам година био планиран и оркестриран из Западних и НАТО 

центара моћи (и како смо то овде на нашем сајту документовали-  

никако није био спонтан). 

Наређење од другог априла ове године да се „затворе“ сви 

алтернативни правци на северу КиМ- које је добио КФОР и Еулекс, 

није стигло из седишта Унмика који је званично и формално 

„задужен“ за КиМ по резолуцији 1244 (иронично ту резолуцију сваког 

дана поништава својим потезима управо Тадићев издајнички режим)– 

већ из оперативне НАТО команде у Напуљу… 
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Најбоља илустрација шта се спрема нашој косметској браћи,  управо 

нам стиже из „наших“ највиших државних институција- 

 Готово сви, и малтене до последњег, режимског припадника Владе, 

али и других функционера, су прекјуче свесно саботирали (још један 

документован чин издаје) кључну седницу Скупштинског одбора за 

КиМ. 

Наравно то је све део већ раније најављеног плана-  да се по сваку 

цену спречи одржавање локалних избора на КиМ.  Односно,  другим 

речима, то је прљава работа од стране „људи“ које смо ми бирали  у 

Скупштинска тела и у Владу да би штитили Устав и законе наше 

државе- прљава работа која се практично своди на гажење Устава од 

стране оних који су  бирани да тај исти Устав штите. 

Устав јасно каже да сви избори који су легално расписани(у овом 

случају поред савезних и локални), морају и да се спроведу. Шта ће 

нам онда бољи доказ да највећи непријатељи нашег Уставног поретка  

седе у највишим „уставним телима“ државе Србије!? 

Зашто је ово последње важно? -То смо сазнали из извора србске 

Владе пре неких недељу дана. Тада нам је речено, да  локални избори 

наводно неће бити одржани из безбедносних и логистичких разлога 

(тако нешто  су демантовали сами косметски Срби и њихови 

челници,нагласивши да прихватају „безбедносни ризик, и да поседују 

сву „логистику“ за изборе, што и јесте логично, јер ако има логистике 

за савезне, зашто је не би било и за локалне изборе- наравно иста 

логика важи и за „безбедносне ризике“?)– и да ће (овај део све 

објашњава) у случају неизбора локалних структура, нарочито на 

Северу, исте бити постављене од стране београдског режима, по 

принципу принудне управе. 

Да то није само „београдска игра“, упућује нас и изјава ратног 

злочинца Хашима Тачија од пре пар дана, који каже да он прихвата 

Србске парламентарне изборе на Северу КиМ под надзором ОЕБС-а, 

под условом да се тамо дозволи довођење  „приштинских кадрова“ 

илегалне шиптарске државе… 
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…Овде опет није тешко сабрати два и два, и схватити  какву то 

принудну локалну управу на Северу КиМ припрема издајнички 

Београд (наравно у дослуху са Тачијем и Бриселом)… 
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ДОКАЗИ: ПЛАЋЕНИ ЗАПАДНИ АГЕНТИ 
ИЗ БЕОГРАДА…  

 

29 фебруар 2012, М. Новаковић 

 

СТРАТФОР- МЕДИЈСКО КРИЛО ЦИА 

ФБР М. НОВАКОВИЋ: У НАСТАВКУ ЈЕ „ФАЈЛ“ СА СПИСКОМ 

НЕКОЛИКО НОВИНАРА Б92 И ПОЛИТИКЕ КОЈИ СУ ТОКОМ 2009 

ПОТПИСАЛИ „УГОВОР“ СА ОПЕРАТИВЦЕМ „СТРАТФОРА“- У 

ПРИЛОГУ СЕ ВОДИ ПОД ПСЕУДОНИМОМ „МАРКО“, СТРАТФОР 

ЈЕ ИНАЧЕ ПОЗНАТ У ДОБРО ОБАВЕШТЕНИМ КРУГОВИМА КАО 

„МЕДИЈСКО ГЛАСИЛО ЦИА“,  О ЧЕМУ САМ ЈА СВОЈЕВРЕМЕНО 

ПИСАО У ТЕКСТУ ПОД НАЗИВОМ „АМЕРИЧКИ ЗАДАХ СМРТИ 

СЕ ШИРИ ЕВРОПОМ“. У НАСТАВКУ ЈЕ ИЗВОД ИЗ ТОГ ЧЛАНКА 

КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА СТРАТФОР, КАО И ЛИНК НА ЦЕО 

ЧЛАНАК… ИНАЧЕ ПРОВЕРИО САМ АУТЕНТИЧНОСТ „ФАЈЛА“, И 

ОН ЈЕ ЛОЦИРАН НА ОРИГИНАЛНОМ САЈТУ ВИКИЛИКСА- ТАКО 

ДА НЕМАМО РАЗЛОГА ДА СУМЊАМО У КРЕДИБИЛИТЕТ ОВИХ 

ПОДАТАКА, ВИШЕ НЕГО ШТО  СМО ТО РАДИЛИ ЗА СВЕ ДРУГЕ 

ЈАВНО ПУБЛИКОВАНЕ ДОКУМЕНТЕ СА ВИКИЛИКСА… ИНАЧЕ 

УПРАВО РАДИМ И НА ДРУГИМ ЗАПАДНИМ ДОКУМЕНТИМА 

КОЈИ ДИРЕКТНО ПОДРЖАВАЈУ ОВЕ ПОДАТКЕ, И ОНИ ЋЕ 

УСКОРО ТАКОЂЕ БИТИ ОБЕЛОДАЊЕНИ НАШОЈ ЈАВНОСТИ…  

ДАКЛЕ НИЈЕ СЛУЧАЈНОСТ ДА СУ УПРАВО ДОЛЕ НАВЕДЕНИ 

„НОВИНАРИ“ ПОЗНАТИ У НАШОЈ ЈАВНОСТ ПО СВОЈИМ АНТИ-

СПРСКИМ СТАВОВИМА… УРЕДНИК М. НОВАКОВИЋ 
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ОНО ШТО НЕ ЖЕЛЕ ДА ЗНАМО… 

Оно што није познато широј јавности,  је да се иза 

Стратфора(медијског крила ЦИА-према “Global Research”-u);    Кога 

је на страницама овог магазина (Видовдана) споменуо уважени 

господин Калабић, у своме чланку „До последњег  поданичког даха“; 

Литерално стоји организацијски и финансијски Америчка  ЦИА.  

Стратфор је моћно америчко оруђе у пропагандно-психолошком рату 

против последњих независних земаља широм света, али истовремено 

служи и као медијски портал и интернет библиотека за ЦИА агенте и 

стране плаћенике широм света. Из тог разлога је потпун приступ овом 

сајту заштићен  регистрацијом, „претплатом“ и лозинкама. 

За Стратфор се путем стипендија  и бесплатног тренинга  врбују 

„расни“ интелектуалци, из горе споменутих независних нација, као и 

из „зависних“  попут Србије, али потенцијално нестабилних и у том 

смислу и даље предмету специјалних војно- обавештајно 

субверзивних операција Америчке државе. Најважнији услов за 

приступ овој фантомској организацији, поред употребљивог 

интелекта, је да тим појединцима патриотизам према властитим 

земљама „није јача страна“. Тако Стратфор унамљује њихов интелект 

за субверзивна дејства према углавном властитим  земљама. 

Нормално ти појединци, пошто ЦИА улаже доста тренинга и пара у 

њихово оспособљавање, се сматрају употребљивим и за „више 

циљеве“, па се повремено користе и као „расадник кадрова“ и шаљу 

назад своје етничке државе; Где се употребљавају за успостављање и 

одржавање марионетских про-западних режима „којима се ништа не 

гади“, попут  овог нашег Србског. 

Када су у питању кадрови за „режиме којима се ништа не гади“, 

постоје и многе друге западне институције, кроз које је прошла 

већина данашњих, као  и бившиих, Србских политичких 

„петооктобарских“ кадрова. Те западне институције су  скоро све 

полицијске и војне  државне школе, углавном у окриљу САД, Велике 

Британије, Француске и Немачке, али такође и неки веома угледни 

универзитети и колеџи, попут: Војне Школе Америка, Масачеутс 

Универзитета, Оксфорда,  Сорбоне, Гете Института, итд.  Један од 
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највише „обрађиваних“  србских кадрова у западним режимским  

„школама“,  је „наш“ дични министар одбране Шутановац. 

 Разлог за то је прост- Србији у новом „европском поретку“  није 

дозвољено да има Одбрану, нарочито не у блиској будућности, када је 

предвиђена и физичка НАТО окупација наше отаџбине… 

Спектар специјалних дејстава према независним земљама почиње 

(али и траје) са агенцијама попут Стратфора, али се ту не завршава; 

То посебно важи приликом припрема за оружану агресију, што смо 

видели за време илегалног и криминалног НАТО рата против наше 

отаџбине 1999-те године. Наша земља је у тим данима  литерално 

била окружена медијским пропагандним електронским зидом; По 

Србији, а нарочито у Београду су се одједном појавили ( али и 

„препородили“ они постојећи)  такозвани независни медији. Поред 

кадровског појачања, којима  је Енглески језик по правилу био бољи 

него Србски, у те медије су стизали и џакови „прљавих“ Америчких 

долара.  После „ваздушног“ НАТО рата, одмах су вршене субверзивне 

припреме за насилну промену режима јединог демократски изабраног 

председника у Пост-Титовој Србији-  „Србског Аљендеа“ Слободана 

Милошевића.  „Наши“ омладинци „отпораши“( или како се „њихова 

браћа по улици“  популарно називају ових дана у Србији-  „фашисти и 

силе мрака“), су обрађивани и финанскијски подмазивани у Западним 

амбасадама; Разне НВО, такође пуне „прљавих“ америчких долара, и 

попуњене НеСрбима или „формалним Србима“- који се гаде свог 

„опаначког порекла“,   почеле су да ничу као печурке после кише.  

Тако је у земљи Србији обезбеђен континуитет комунистичког 

једноумља, овај пут у форми „жуте демократије“… 

Наравно, сви су „они“ и данас присутни на територији наше државе 

или боље речено остатка Србске државе,  бестидно  настављајући свој 

плаћенички посао „родоскрнављења“  и комадања „властите“ 

отаџбине… 

Сва ова психолошко-пропагандна дејства, медијски ратови, „прање 

мозгова“, наметање хедонистичког потрошачког менталитета, 

срозавање моралних вредности, брисање националног,  верског и 

културног идентитета;  Су најважнији спектар специјалних ратова 
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против независних нација као што је наша Србска (ово сам намерно 

рекао, јер иако наш режим није-  ми као Србски народ јесмо и 

остаћемо Независни…); Могу у одређеној фази да прерасту и у прави 

атроцијски специјални рат према Србском народу, у коме бојим се, 

овај наш однарођени режим „коме се ништа не гади“ је више него 

спреман да учествује. 

—————————————————————————————— 

ВИКИЛИКС СПИСАК НЕКИХ ЗАПАДНИХ ШПИЈУНА ИЗ 

БЕОГРАДА („МАРКО“ ЈЕ ПСЕУДОНИМ ЗА ОПЕРАТИВЦА 

СТРАТФОРА (ЦИА) КОЈИ ЈЕ ВРБОВАО ДОЛЕ НАВЕДЕНЕ 

САРАДНИКЕ ОВЕ ЗАПАДНЕ ШПИЈУНСКЕ СЛУЖБЕ…. 

http://wikileaks.org/gifiles/docs/1149294_confed-fuckhouse-.html 

Email-ID 1149294 

Date 2011-04-04 23:14:10 

From matthew.powers@stratfor.com 

To kevin.stech@stratfor.com 

— 

Matthew Powers 

STRATFOR Senior Researcher 

Matthew.Powers@stratfor.com 

Attached Files 

# Filename Size 

102203 102203_stratfor   – confederation program.xlsx 29.5KiB 

Kevin’s Notes    Date      Region  Country                Country Status  News 

Service     News Service Status       STRATFOR POC                Contact Name   

Contact Email     Contact Mobile Contact Title       Notes    Update 

01/09/2009         Eurasia  Serbia                   B92                         Marko   Veran 

Matic       veran.bojana@b92.net                                 Agreement signed 
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01/09/2009         Eurasia  Serbia                   B92                         Marko   Tanja 

Veselinovic             tanja.veselinovic@b92.net                                                

Agreement signed 

01/09/2009         Eurasia  Serbia                   B92                         Marko   Veljko 

Popovic  veljko.popovic@b92.net                              Web Editor         Agreement 

signed 

01/09/2009         Eurasia  Serbia                   B92                         Marko   Ivana 

Pesic          ivana.pesic@b92.net                                      Agreement signed 

01/09/2009         Eurasia  Serbia                   B92                         Marko   Sasa 

Mirkovic     sasa.mirkovic@b92.net                                 Agreement signed 

01/09/2009         Eurasia  Serbia                   B92                         Marko   Dragica 

Rankovic              dragica.rankovic@b92.net                                English site 

editor            Agreement signed 

Need date                          Eurasia  Serbia                   Politika                 Marko   

Bosko Jaksic       bosko.jaksic@politika.rs                                               Marko has 

made contact and sent them a sample contract to consider.  They are interested 

. 

09/11/2010         Eurasia  Serbia                   Politika                 Marko   Bosko 

Jaksic       bosko.jaksic@politika.rs                                               Sent a contract for 

them to review and gave them a subscription 

—————————————————————————————————

— 

Stratfor ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ О „ФИРМИ“ 

Type Private ПРИВАТНА 

Industry intelligence ОБАВЕШТАЈНА ДЕЛАТНОСТ 

Founded 1996 ОСНОВАНА 1996 

Headquarters Austin, Texas, USA НАЛАЗИ СЕ У АМЕРИЦИ 

Key people 
George Friedman (founder, chairman and Chief Intelligence 
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Officer) ВЛАСНИК И ГЛАВНИ ОБАВЕШТАЈНИ ОФИЦИР 

Products 

strategic intelligence, tactical intelligence, custom intelligence, 

written and multimedia analysis, corporate security analysis, 

geopoliticsОПИС ДЕЛАТНОСТИ: СТРАТЕШКИ ОБАШТАЈНИ 

РАД, ТАКТИЧИ ОБАВЕШТАЈНИ РАД (НА ТЕРЕНУ), 

„ШПИЈУНИРАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ“,ПИСАНИ И 

МУЛТИМЕДИЈСКИ ОБАВЕШТАЈНИ ИЗВЕШТАЈИ, 

БЕЗБЕДНОСНА ЗАШТИТА КАПИТАЛИСТИЧКИХ 

КОРПОРАЦИЈА-АНАЛИЗЕ,ГЕПОЛИТИКА…. 

Employees 70 (2004) ЗАПОШЉЕНИХ ПРЕМА ПОДАЦИМА ИЗ 2004 

Website 
www.stratfor.com ЗВАНИЧАН САЈТ 

 

 

РЕФЕРЕНЦЕ
29

: 

 

 

 

 

 

                                                      
29 http://www.alaskadispatch.com/article/stratfor-shadow-cia-firm-wikileaks-claims-so 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/9111784/Stratfor-executive-

boasted-of-trusted-former-CIA-cronies.html 

http://online.barrons.com/article/SB1002927557434087960.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stratfor 

http://www.huffingtonpost.com/2012/02/27/stratfor-emails-wikileaks_n_1304501.html 

http://english.al-akhbar.com/content/stratfor-inside-world-private-cia 
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Chapter 36 of MI6: Тајни документ 
британске тајне службе открива 

начин регрутовања србских 
новинара-шпијуна…  

 

29 фебруар 2012, М. Новаковић 

УВОД 

У наставку текста су обрађени неки делови тајног документа 

(британске државне тајне)  под називом: „Chapter 36 of MI6“, који је 

процурео у јавност први пут у априлу 2001, потом уклоњен са 

интернета, па поново публикован у јуну 2004. Овај документ садржи 

компромитујуће податке по британску владу, као и у детаље описане 

тајне методе рада, имена агената, и прецизан опис „обавештајне 

технологије“ британске МИ6- из тог разлога је британска влада овај 

документ „цензорисала“ и уклањала са интернета, да би исти „контра-

активностима“ „Анонимуса“ био рестауриран… Из тог разлога ја сам 

се одлучио да не публикујем јавно  интернет адресу овог фајла, да 

исти не би био поново уклоњен. У документу се такође садржи тајни 

подаци везани за рат у Босни, као и необориви докази о организовању 

атентата на покојног председника Слободана Милошевића, али и 

друге светске лидере, и многи други подаци… Ми ћемо се овде за 

сада ограничити на тему из наслова… 

 

КАКО ДИСКРЕДИТОВАТИ КРИТИКЕ РАДА МИ6… 

У овом делу документа се прецизирају упутства како се регрутују 

домаћи новинари за обавештајни рад, превасходно у циљу заштите 

МИ6 агенције… 
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Обавештајни оперативци се упућују да ступају у контакт са 

новинарима који се симпатишу са радом службе, врбују из за 

сарадњу, и да их затим инструишу да „техником“ румора и 

дезинформација дискредитују јавне критичаре рада МИ6. 

Оперативци МИ6 се такође упућују да о својим сарадницима 

(доушницима) из редова новинара не говоре као о „шпијунима“ и 

наравно не откривају њихов идентитет, већ да у редовној 

комуникацији их описују као „асет“, „асистент“, или „спољни 

момак“.. 

МИ6 званичник Ричард Томлисон- који је почетком 90-их постао 

„шеф“ за МИ6 активности у бившој Југославији, са аспектом на 

Србији и регрутовању србских новинара „сарадника“ за обавештајни 

рад- наводи да су у исто време (90их) у Лондону регрутовали за 

шпијунски посао двојицу главних уредника (овде је важно 

напоменути да је у све ово била директно упућена британска влада, 

јер по правилима МИ6 није дозвољено да за сараднике регрутују 

главне уреднике националних медија, без потписа и личне 

сагласности британског премијера) водећих британских медија, као и 

више „редовних новинара“. Овде је аспект био на регрутовању оних 

који су говорили „српско-хрватски“ и имали своје везе на Балкану.. 

 

ПОСЕБАН АКЦЕНАТ НА РЕГРУТОВАЊУ ВОДЕЋИХ 

НОВИНАРА У ЗЕМЉИ И У ИНОСТРАНСТВУ 

ОРИГИНАЛНИ ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА Chapter 36 of MI6:  

„Новинари сваке националности су били посебно мета обраде од 

стране МИ6 на Балкану, јер су били доказано продуктивнији 

(шпијуни) од  других извора-  а нарочито пример (претпостављамо 

„продуктивности“) је био лидер албанске опозиције у Македонији. 

1993, током патролирања границе између Македоније и Србије (КиМ) 

УН „плави шлемови“ су известили да је МИ6 користио ваздушне 

пошиљке (падобранима) да би формирао „складишта оружја и 

муниције“  у граничном појасу Македоније, као део мреже „убачене 

гериле“… 
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Касније ћемо видети да је све то рађено у циљу стварања шпијунске 

мреже у земљама бивше Југославије… Иначе овде је интересентан 

детаљ, како је МИ6 „прескакао“ властита правила службе, која се 

односе на горе споменуту политику да ниједан главни уредник  

водећих медија не може да буде регрутован без сагласности 

премијера.. Наиме руководство МИ6 је инструисало оперативце да 

анализирају и „предвиде“ водеће новинаре који ће у блиској 

будућности постати главни уредници, и на тај начин „прескоче“ 

канцеларију британског премијера…. Ови извори тврде да су у томе 

били веома успешни… Иначе те водеће „едиторе“ су плаћали унапред 

авансом од 100,000 фунти, отварали им рачуне у „оф-шор“ банкама и 

издавали им лажне пасоше да би могли да обављају илегалне 

активности у трећим земљама- попут Србије… 

Интересентан је случај Доминика Лосона(сарадника МИ6), главног 

уредника „Спектатора“ (1990), и потом „Сандеј Дејли Телеграфа“ 

(1995), који када је раскринкан у јавности, то наравно негирао. Други 

независни медији му наравно нису поверовали, тим пре што су нашли 

„извор“ његовог регрутовања за МИ6. Наиме његова снајка 

(братовљева жена) Роза Монктон је радила у МИ6 од 1987 до 1996, да 

би у 1996 била послата као „дипломатски шпијун“ у Загреб, при 

британској амбасади, као такозвани Први секретар амбасаде за 

„политичка питања“…  Није тешко закључити каквим се то 

„политичким питањима“ бавио(ла) овај оперативац МИ6 у време 

најжешћих ратних сукоба у Хрватској… 

 

Agent D/813317 Richard Tomlinson,  MI6 (од 1991) стиже у Србију… 

Један од водећих оперативаца, који додуше није говорио течно 

„српско-хрватски“, што је иначе предуслов за рад у страним земљама 

(да се зна језик „домаћина“), Ричард Томлисон се обрео у бившој 

Југославији, одмах по распаду исте. 

 

По његовим тврдњама он је затекао очајну ситуацију у смислу 

недостатка обавештајних извора на терену- читај домаћих шпијуна… 
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У том циљу МИ6 је формирао „Current Intelligence Group (CIG)“, у 

наставку ЦИГ, која се показала веома успешна, јер је након тога у 

свега неколико месеци дошло до регрутације (за исту је био задужен 

такозвани МИ6 „Контролерат“) домаћих шпијуна из „високих 

ешалона“ војних кругова и водећих политичара (овде се ради о 

шпијунима из свих бивших југословенски република, са акцентом на 

Србију, Хрватску, Македонију и Словенију). 

 

ШПИЈУНИ СУ МЕЂУ НАМА… 

Томлисон је овде имао улогу „главног официра за идентификацију 

„асета“ из високих и интелектуалних кругова“. Оперативац Томлисон 

је према овом извештају провео шест месеци током 1993 путујући са 

лажним пасошем као новинар на релацији између четири републичке 

престонице: Љубљане, Загреба, Београда и Скопља…Према МИ6 то је 

био „опасан задатак“ 

Томлисон и наравно МИ6 су били нарочито заинтересовани за 

регрутацији угледних домаћих новинара, са нагласком на 

регрутовање Србских новинара (During 1993, as a ‘targeting officer’ 

within the Balkans Controllerate, whose job was to identify potential 

informants, Tomlinson spent a harrowing and dangerous six months 

travelling as a journalist to Belgrade, Skopje, Zagreb and Ljubljana, in the 

process recruiting a Serb journalists). 

ПРЕВОД: „Током 1993, као „регрутни официр“ у оквиру Балканског 

„Контролерата“ (Секције, или команде) чији је посао био да 

идентификује потенцијалне информанте (шпијуне), Томлисаон је 

провео шест, мучних и опасних, месеци- путујући као новинар 

(лажни) на релацији: Београд, Скопље, Загреб и Љубљана, у процесу 

регрутовања Србских новинара “ 
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ДОКАЗИ О ВОЈНОЈ БРИТАНСКОЈ ПОДРШЦИ ТЕРОРИЗМУ  

НА КОСОВУ И У МАКЕДОНИЈИ 

Извештај не наводи специфично и поименично новинаре који су тада 

били регрутовани за обавештајни рад (вероватно су те информације и 

данас под специјалном заштитом),  али наводе за су за свој рад 

врбовали на пример једног водећег албанског опозиционог лидера у 

Македонији (93), да би нам исти извештај наговестио праве разлоге 

тог врбовања, који су били шиптарска оружана побуна, која је потом 

уследила у Македонији. Овај извештај специфично наводи да су има 

такви шпијуни били потребни на терену, да би организовали тајно 

слање пошиљки са оружјем и муницијом,  избацивање из авиона у 

граничном појасу Македоје и Србије(Косова), да би се то оружје 

потом пребацивало на КиМ, за потребе терористичке ОВК. Шта ће 

нам бољи доказ о британској умешаности у тероризам на КиМ. 

Ево извода из тог извештаја који то (британску подршку тероризму на 

КиМ) документује: „Јournalists of every nationality were a particular MI6 

target in the Balkans, as they proved to be more productive than most other 

sources – and a leader of the Albanian opposition in Macedonia. In 1993, 

UN blue-helmeted troops started patrolling the borders of the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia. According to sources, MI6 used air-

drops in an operation to set up arms dumps on the border of Macedonia as 

part of a stay-behind network.“ 

Овде ћемо превести овај пасус јер у истом се јасно види да су енглези 

највише били заинтересовано за шпијуне из редова новинара (као 

„најпродктивнијег“ соја)…Превод: 

„Новинари сваке националности су били посебно мета обраде од 

стране МИ6 на Балкану, јер су  били доказано продуктивнији 

(шпијуни) од  других извора-  а нарочито пример (претпостављамо 

„продуктивности“) је био лидер албанске опозиције у Македонији. 

1993, током патролирања границе између Македоније и Србије (КиМ) 

УН „плави шлемови“ су известили да је МИ6 користио ваздушне 

пошиљке (падобранима) да би формирао „складишта оружја и 

муниције“  у граничном појасу Македоније, као део мреже „убачене 

гериле“… 
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ШПИЈУН „ГВОЗДЕНОВИЋ“ 

Посебно је пикантан детаљ из овог  извештаја и з кога се види да је 

чест гост у Србској престоници у то време био британски „Тори“,  

члан парламента Џон Кенеди, који се у фајловима МИ6 водио као 

„Гвозденовић“, и у чијем кабинету је тајно радио МИ6 оперативац  

Харолд Елестон, иначе оригинално Естонац, и стручњак за Источну 

Европу (течно говори руски и друге словенске језике). „Гвозденовић“ 

је званично лобирао за британску Конзервативну партију, Џона 

Мејџера. 

Ово је интересантан случај, јер су та два МИ6 агента радили 

практично један против другог. По овом извештају Србске службе су 

успеле да „купе“ Кенедија (Гвозденовића) и да преко њега шаљу 

директне донације за Мејџерову конзервативну партију (овај је 

касније прао руке, да није имао појма) ради „британске наклоности“. 

Превртљиви „естонац“ Елестон је у међувремену извештавао и неке 

друге „шефове“ о овој афери, тако да је члан британског горњег дома 

Сер Колин Мек Кол оштро упозорио Џона Мејџера на „прљави 

новац“ коју му стиже од стране Милошевићевог режима… 

  

ЗАКЉУЧАК 

Ово је кратак „уреднички брифинг“ овог извештаја, који због своје 

обимности и „комплексности“ нисмо били у ситуацији да овде 

презентирамо у целости. Материјал је аутентичан, и ми ћемо се као 

редакција потрудити да вам у догледно време презентирамо цео 

извештај у виду репортерске обраде, или превода…. Иначе у поседу 

смо већег броја сличних докумената, који до сада  нису јавно 

публиковани, или ако јесу, нису били учињени доступни широј 

јавност, Ми ћемо се потрудити да те „грешке“ исправимо,  и учиним 

их доступним широј јавности... 
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„Kony 2012“ –  ПРИЧА О „КОНИРАЊУ“ 
СРБСКЕ ЈАВНОСТИ...  

 

„Kony 2012“ грозница стигла и у Србију – Шта се крије иза 

најновијег америчког „конирања“ светске јавности – Изгледа 

неки нови „Рачак“ и афричка нафта!? 

10 март 2012, М. Новаковић 

 

„РАТОМ ПРОТИВ ИСТИНЕ“ – ИЛИ „ЋУЈ БА, СРАЊА У 

РУАНДИ“… 

Збиља срцепарајући, овај холивудски режирани, видео о „бруталном 

господару рата“ из Уганде Џозефу Конију.  Док сам га гледао, и сам 

сам пожелео да дотичног набијем на колац, побијем му целу породицу 

и комшилук, његову земљу „хуманитарно избомбардујем“, и потом 

тамо успоставим трајно војно присуство… и евентуално доведем неке 

нове „шиптаре“ на власт… 

Али шта се заправо крије иза овог мултимилионски (у америчким 

доларима) режираног сценарија? 

Шта је то што је „понукало“  децу и омладину широм Србије – па чак 

и ону нашу Србску чељад, који и сами живе у „нато конц логору“ на 

Космету – да својим укућанима или наставницима донесу ту 

срцепарајућу причу о „Конију“, са вапајем на устима, да и ми Срби 

морамо нешто да учинимо против те „звери у људском облику“, и 

спасемо оних „10 000“ угандске дечице, коју брутални Кони сецка на 

комадиће, и из њих пумпа људску крв!? 

Везано за ову последњу реченицу, одмах ми је пала на памет 

„срцепарајућа вест“ канадске Глобалне ТВ из (не)давне 99, како 

„брутални србски господари рата“ у једном логору поред Ђаковице 

држе заточених 10.000 шиптарских дечака, и из њих „ваде крв“ за 
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болничке потребе… И један добар део света је „прогутао ту вест“, нас 

су још дивљачкије бомбардовали, и многу невину Србску дечицу 

побили бомбама на којима (бар оним које нису експлодирале)  је 

писало „Срби, Срећан вам Васкрс“… 

И када се сва та прашина од „бомбардерског тепиха“ слегла, хиљаде 

нас побијено, десетине хиљада осакаћено (на разне начине), југ наше 

отаџбине војно окупиран (и још хиљаде наших србских суграђана 

киднаповано од стране шиптарских крволока да би били раскомадани 

а њихови делови тела продани на „црном тржишту“), а остатак земље 

„паравојно окупиран“  жутом петом колоном… Глобална ТВ се 

„извинила“ за погрешно објављену (дез)информацију…., ЦНН се 

никада није извинио за монструозне лажи о 10.000 силованих 

шиптарки, 100.000 побијених шиптара, и један милион „етнички 

почишћених“ –  многи на Западу данас све отвореније говоре како је 

„масакр у Рачку“, који је послужио као увертира у варварско НАТО 

бомбардовање и комадање наше отаџбине, једноставно био пажљиво 

и лажно режирани догађај, такође у Холивудском стилу (они који су 

гледали амерички филм „Ратом против истине“- Wag the dog), знају 

тачно о чему причам… 

Ипак када ми је колегиница са Космета (највећег  „ на(ци)то конц 

логора“ за Србе, у данашњој „демократској“ Европи) испричала 

причу о њеној ученици која је (након гледања горњег „срцепарајућег“ 

пропагандног видеа, и сабсеквентне оркестриране кампање на Фејсу) 

„дотрчала“ код ње сва усплахирена, са захтевом да се нешто предузме 

против „бруталнг Конија“ – морам да признам да ми је одмах пала на 

памет она историјска сцена из филма „Ничија земља“ у којој два 

„бошњачка ратника“ леже у рову приковани србском паљбом, и када 

један од њих, такође сав усплахирен саопштава другом вест коју је 

чуо са радија:  „Јој болан, види срања у Руанди“ , а овај му одговара 

са: ( наравно имајућу у виду њихову тренутну ситуацију)  „Па ти ниси 

нормалан…“ Можда нисам описао ту филмску сцену од речи до речи, 

али смисао је је остао исти… 
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АМЕРИКАНЦИ СЕ ИЗМЕЂУ ДВА „ГОСПОДАРА РАТА“ 

ОПРЕДЕЉУЈУ ЗА ТРЕЋЕГ- СЕБЕ… 

Али да се вратимо „Конију“ и онима који стоје иза најновијег 

„конирања“ (на енглеском скраћеница  „кон“ је осуђеник, преварант) 

– Ко овде кога уистину „конира“? 

Упрошћени начин да се објасни ова „холивудско-стејтдепартментска“ 

мућка – јесте да се ради о вишедеценијском унутрашњем конфликту 

између бруталног угандског диктатора Јоверија Мусевенија, и 

вероватно још бруталнијег господара рата, верског фанатика, бившег 

католичког свештеника Џозефа Конија – и наравно о (конфликту) 

интерес(а)у, моћне, али економски руиниране Америке, и њеној 

хроничној жеђи за јевтином (или бесплатном) нафтом… 

Чињеница је да угандски народ већ деценијама пати у рукама ова два 

господара рата, а управо је на путу да се у њиховој земљи отворе још 

једна „врата пакла“, и да почну да пате и у рукама америчких 

окупатора (који су већ тамо отворили своју војну базу). Али 

чињеница, која се пажљиво сакрива од стране западне (и 

„прозападне“ као у случају Србије) јавности, јесте да је Џозеф Кони 

постао „издувана прича“, да је већ седам година протеран из Уганде, 

десеткован, и да се његова некад моћна армија, свела на пар стотина 

герилаца… Наравно да му треба судити за све страшне злочине које је 

својевремено починио, и које још увек чини када му се укаже 

прилика... 

…али то никако не оправдава страну војну интервенцију (америчку), 

наоружавање и одржавање на власти диктатора Мусевинија, и 

практично војну дестабилизацију тог дела Африке (довољно је 

послати неколико „америчких шерифова“, или самог Чак Нориса, и 

дотични ће бити „уваћен“….) 

НАФТА, НАФТОВОД И КИНЕСКИ ФАКТОР… 

…Не оправдава, али зато указује на то, да је „браћи американцима“ то 

управо и циљ – циљ иза кога се пажљиво прикрива тајна агенда 

освајања извора нафте на северу Уганде и Јужном Судану и источном 

Конгу. Када се на то додају недавно обелодањени планови (на 
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конференцији у Кенији, у септембру прошле године) за изградњу 

нафтовода из тог региона до Индијског океана. 

…И ако на то додамо све присутнији „кинески фактор“ у том делу 

свету (Нигерија), који такође трага за изворима нафте, и то плаћа 

сувим златом (не војном силом попут американаца), онда слика 

постаје јаснија. Многи критичари указуу да је један од главних 

разлога амерички оркестриране НАТО интервенције у Либији, у 

ствари било спречавање Кине да стекне „контролу“ над либијском 

нафтом, што је Гадафи прећутно  дозвољавао, отварајућу Либију за 

кинеске „инвестиције“… 

Америчка војна команда за Африку „AFRICOM“ већ дуже времена 

разрађује све сценарије за заузимање и преузимање контроле над 

нафтним ресурсима у том делу Африке, нарочито спречавања кинеске 

„експанзије“ тактиком „милитаризације“ континента.  Американци су 

већ војно присутни у Кенији, Сомалији, Етиопији (у Џибутију имају 

такође војну базу). 

Такву отворено војно-експанзионистичку политику  САД,  које су 

саме пред „банкротом“ и тоталним економским колапсом- најбоље је 

описао у својој јавној критици амерички конгресмен и председнички 

кандидат Рон Пол – „Ми смо данас војно присутни у 130 земаља 

широм света, широм света имамо око 900 војних база (са четврт 

милиона војника), а код куће смо практично банкротирали“…. 

Додајмо на то податак да је Пентагон само у јуну прошле године 

одобрио војну „помоћ“  Уганди и Бурундију, од преко 45 милиона 

долара, онда  оваква отворена и јавна фрустрација конгресмена Пола 

постаје разумљивија. 

 

Овај сулуди амерички сценарио у Уганди описује и доказује у својим 

елаборатима више угледних јавних публициста, попут: новинарке Ен 

Гарисон, Милтон Алимандија, главног уредника „Блек Стара“, руског 

политиколога Николаја Тихомирова, професора Московског 

универзитета Андреја Сидорова, и многи други (у дну чланка су 

приложене референце на те материјале)… 
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ШТА КАЖУ ДРУГИ КРИТИЧАРИ И ЈАВНЕ ЛИЧНОСТИ 

Листа угледних критичара и јавних личности по овом питању је 

исувише дуга и аргументована, да би могла олако да се 

дискредитује… 

Угледни новинар из Уганде Џошуа Кетинг наводи следеће аргументе 

против америчког војног присуства и помоћи уганданском диктатору 

Мусевинију- по њему, прво Кони се не налази у Уганди већ седам 

година, друго- његова „војска“ је десеткована и једва броји пар 

стотина герилаца(разбојника)… Господин Кетинг отворено поставља 

питање, како ће се под тим условима оправдати трошење милиона 

долара, прикупљених од наивних и добронамерних донатора широм 

света, у једној кампањи са сумњивим мотивима, када очигледно 

ситуација на терену није „црно-бела“, и много је више компликована 

него што се то види у пропагандном видео споту „Кони 2012“… 

Канадски ратни дописник Ерик Магнолис отворено каже да иза овог 

„срцепарајућег“ видео спота и америчке кампање у Африци, нема 

никаквих алтруистичких мотива, већ огољени економски  и војни 

интерес. По њему то се види по чињеници, да су американци кренули 

у ову „хуманитарну кампању“ сами, без учешћа треће неутралне 

стране, што би једино било транспарентно, ако су у питању били  

уистину хуманитарни мотиви. То све указаје да нешто крију. По њему 

главни разлози иза америчке војне експедиције у Уганди су: 

Сомалија- где американци и даље спроводе тајне војне операције, 

Етиопија где одржавају отворено војно присуство, али кључни разлог 

америчке војне експанзије, по господину Магнолису, јесте 

спречавање кинеског „продора“ у регион Централне Африке. 

Обама је 14. октобра 2011. упутио у Уганду први контигент од 

стотинак „војних саветника“ наводно у трениг мисију, са „обећањем“ 

да они тамо неће ратовати!? Међутим такав његов став управо 

демантује „председник америчког парламента“ (House Speaker) Џон 

Бонер: „… речено нам је да ће они (амерички војници) обезбеђивати 

информације, савете и помоћ партнерској армији Уганде, али нам је 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

180 

такође речено, да имају право да се ангажују у борбеним дејствима, 

под изговором само-одбране!?“ 

Угледни дописиник „Asia Times“ Пепе Ескобар, каже да га све ово 

подсећа на Вијетнам (1961-62), када је све такође почело слањем 

групе „војних саветника“, и по њему се иза свега крију амерички гео-

стратегијски планови у региону. По Ескобару, највећа иронија је у 

томе да американци овде отворено помажу репресију над угандским 

становништвом од стране председника диктатора Мусевинија, који 

влада земљом већ 26 година, и за кога су доказана многобројна 

злодела према властитом становништву, од убистава, пљачке, 

разарања… Док истовремено широм света финансирају разне 

„демократске револуције“ ради уклањања наводних диктатора… 

Познати блогер из Уганде, ТМС Руге наводи да сама чињеница да у 

извршном одбору организације „Невидљива деца“ (која стоји иза ове 

„хуманитарне“ кампање) нема ниједног африканца (у чије име се све 

ово и ради) говори сама за себе. Он поручује американцима: 

„Престаните да нас сматрате наивнима, и да све ово наводно радите за 

нас, док истовремено нас гурате у страну“. 

За угандског писца Росела Кагумирија ова кампања је обична 

„сензационализација“ и своди се на глорификацију Америке „која 

спашава свет“, иако у овом случају Конијева герилска армија ЛРА чак 

више и не постоји у Уганди (протерана је пре скоро 7 година). 

Истовремено војно и финансијски се помаже угандска армија, која је 

већ дуже време на „црној листи“ у свету због разних кршења људских 

права (убистава, мучења, силовања)… 

 

„НЕВИДЉИВА ДЕЦА“ – МЕДИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ЗЛОУПОТРЕБЕ – ИЛИ ПРИЧА О ХУМАНИТАРНОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ПРОПАГИРА РАТ!? 

Џулија Јорк, директорка „Electronic Frontier Foundation“ медијске 

организације, наводи да се ова група у медијској кампањи не служи 

документованим чињеницама, већ манипулацијама и преувеличавању 

чињеница, слично као што то данас чини сиријска опозиција. 
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Од свих ових признатих и угледних критичара, ипак је највећу 

медијску пажњу привукао један 19 годишњи студент из Канаде Грант 

Оистон (универзитет „Акадиа“) који је јавно демаскирао праве мотиве 

иза ове кампање, као и указао на финансијске злоупотребе од  стране 

чланова извршног одбора ове наводно хуманитарне организације. 

Он је успео користећи се „социјалним мрежама“ на интернету,  да за 

свега 18 сати на свом блогу генерише преко милион посета. Наравно, 

млади Грант је претходно  урадио озбиљно истраживање ове 

хуманитарне организације и јавности презентовао чињенице које 

јасно указују на њихове злоупотребе. 

Грант је указао на чињеницу да се годишњи приход ове организације 

од око 14 милиона долара, углавном остварен донацијама младих са 

социјалних мрежа, троши „ненаменски“. Односно уставновио је да се 

скоро 70% новца не троши на помоћ жртвама грађанског рата у 

Уганди, што је наводна сврха фонда, већ на плате чланова 

организације, путовања и пропагандне материјале. Он је урадио своју 

анализу на прошлогодишњој потрошњи од 8.676.614 долара, и 

установио је да је само 32% тог новца отишло жртвама, у чије име се 

и скупља!? Сваки коментар овоме је сувишан. 

Млади Грант такође наглашава, да се и у овом случају највећи део 

америчке званичне помоћи даје армији Уганде, која је и сама на 

„оптуженичкој клупи“ за злочине и пљачку свог становништва.  По 

њему све то указује на лицемерје, не само америчке званичне 

политике, већ и организатора и спонзора ове наводне хуманитарне 

кампање. 

Ове његове оптужбе индиректно поткрепљују налази угледне 

организације „Charity Navigator“  која се бави праћењем активности 

хуманитарних организација, и  која је „Невидљивој Деци“ дала 

релативно ниски „рејтинг“ # 2 (на скали од 4) за своју јавну 

одговорност и транспарентност. 
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КО СТОЈИ ИЗА „НЕВИДЉИВЕ ДЕЦЕ“ И „КОНИЈА 2012“? 

На челу организације и главна медијска личност видео спота јесте 

директор Џејсон Расел, он се сам хвали да његову акцију подржавају 

многе јавне личности, попут: Џенет Џексон, Леди Гаге, Тејлора 

Свита, Дидија, Риане, Зои Дешнел, Оливије Вајлд, Џулијете Луис, и 

многих других медијских звезда и  јавних личности. 

Господин Расел не крије и  јавну подршку америчке државне 

секретарке Хилари Клинтон (која је на крају и послала оних стотинак 

америчких командоса – професионалних убица у Уганду), али оно 

што нам не каже господин Расел, а то је да његову кампању 

прикривено подржавају десничарски јастребови из америчког 

Конгреса – из војног и нафтног лобија. 

Ту чињеницу је до сада потврдила и већина критичара које сам већ 

навео у овој анализи, а јуче у јавној тв емисији на „Русији Данас“, је 

отворено речено  да се иза ове „хуманитарне операције“ крије (поред 

њене параван агенције “US AID” која отворено подржава ову 

кампању), и озлоглашена ЦИА. 

Зато, ако Вам данас дотрчи Ваше узбуђено дете из школе, или са неке 

„социјалне мреже“ и затражи да из Ваше већ исцеђене и избушене 

„кесе“ исцедите још неку кинту за помоћ јадним жртвама рата у 

Уганди и за „ватање“ Конија – немојте да га отерате „тамо где не 

треба“, већ му дајте да прочита ово штиво, или му бар Ви препричајте 

садржај. 

Ако већ ови амерички лопови који владају светом (и овом нашом 

„државом“) нису транспарентни, иде ред да бар ми то будемо… 
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ЕПИЛОГ 
 

 ВЕЛИКИ ХУМАНИСТА И „РОЛ-МОДЕЛ“ МЛАДИХ, ТВОРАЦ 

„КОНИЈА 2012“ УХАПШЕН ЗБОГ МАСТУРБИРАЊА  И 

ВАНДАЛИЗОВАЊА ВОЗИЛА НА ЈАВНОМ МЕСТУ- И ПОСЛАТ НА 

ПСИХИЈАТРИЈСКО ПОСМАТРАЊЕ! 

16 март 2012, 22:30, М. Новаковић 

 

ФБР- Управо нам стиже вест посредством Русије Данас, да је Џејсон 

Расел творац и „главни глумац“ филма „Кони 2012“, као и човек иза 

наводне хуманитарне операције у Африци- у четвртак у раним 

јутарњим сатима ухапшен од стране Сан Дијего полиције у САД. 

Расел је пријављен од више узнемирених грађана, када је је осмотрен 

у близини популарне калифорнијске плаже (на Пацифику) како дивља 

улицом, вандализује возила, а у паузама мастурбира- све то пред 

гомилом очевидаца. 

Све је то било исувише, чак и за уврнуте америчке стандарде, те је 

америчка полиција послала више патролних јединица, које су 

ухватиле господина Расела у току извршења кривичних  радњи. 

Остаје нејасно, да ли су га ухватили како вандализује путничке 

аутомобиле, или у еротском трансу приликом мастурбирања. 

У сваком случају, према полицијским изворима господин Расел је био 

у таквом стању (и под утицајем неких „субстанци“), да су одмах 

одлучили да га задрже и пошаљу на психијатријско вештачење. 

Да није трагично, онда би саопштење групе „Невидљива деца“ иза 

које стоји господин Расел било смешно- наиме њихов представник 

Бен Киси, је издао саопштење- према коме је господин Расел патио од 

исцрпљености, дехидрације и глади (ваљда се солидарисао са гладном 

афричком децом, из чијег фонда хуманитарне помоћи је трошио око 

70% средстава- како смо на ФБР писали недавно, Расел је у тај фонд 
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прикупио у последњих годину дана 14 милиона долара прихода, и 

јавно је оптужен за проневере). 

Господин Киси је такође покушао да оправда силеџијско и 

криминално понашање Џејсона Расела у овом последњем инциденту у 

Сан Дијегу, тиме да је Расел наводно био толико емотивно истрошен 

(ваљда од ненаменског трошења пара за афричку децу), тако да је тај 

„стрес“  резултирао у горњи  „Сан Дијего инцидент“. 

По њему испада, да је емотивни стрес господина Расела  био оправдан 

и да је „захтевао“ од њега да се „мало“ истресе-  тако што ће мало да 

треска туђе аутомобиле, и да се повремено, на сред прометне улице 

„сексуално истреса“ на присутне грађане… 

Шта рећи на све ово, осим да је још једна „срцепарајућа“ америчка 

хуманитарна фарса, раскринкана на један веома бизаран начин. 

Аутор овог чланка је пре свега пар дана упозоравао на злоупотребе и 

праве мотиве који се крију иза наводне хуманитарне акције: Џејсона 

Расела, „Невидљиве деце“, као  и на проблематичан садржај 

документарног филма „Кони 2102“. 

 

РЕФЕРЕНЦЕ
30

 

 

 

                                                      
30 http://www.theglobeandmail.com/news/world/invisible-children-and-its-kony-2012-

campaign-in-the-spotlight/article2362416/singlepage/#articlecontent 

http://ca.news.yahoo.com/blogs/dailybrew/kony-2012-backlash-begins-acadia-student-blog-

201758566.html 

http://www.invisiblechildren.com/index.html 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y4MnpzG5Sqc 

http://www.vostok.rs/index.php?option=btg_novosti&idnovost=12709 

http://rt.com/ 
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ИЗДАЈА НАЦИЈЕ: Или зашто је Борис 
подметнуо Србима „ Сребренички 

Геноцид“…  
 

Миодраг Новаковић, 24 јул 2012 

 

МОСКОВСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА- ЗАШТО НЕ ТРЕБА 

ВЕРОВАТИ ХАГУ… 

У Москви је 22 и 23 априла 2009  одржана научна расправа у 

организацији Руске Академије Наука- Института за Словенске 

студије, и „Сребреничког Историјског пројекта“ (НВО из Холандије 

на чијем је челу г. Стефан Каргановић), под називом: „Деловање 

Хашког трибунала (ICTY) за бившу Југославију- његови резултати, 

сфера и ефикасност деловања“…. 

На конференцији је учествовало више од 30 научника (историчара, 

правника, форензичких специјалиста, демографа и других стручњака) 

из Русије, Америке, Србије, Републике Србске, Бугарске, Велике 

Британије и Холандије.  Они су урадили детаљну и стручну анализу 

рада Хашког трибунала, која је указала на пристраност и 

необјективност трибунала (посебно са аспектом на „Сребреницу“)-  и 

дошли до следећих налаза: 

–          У раду трибунала је дошло до грубих кршења легалних 

(правних) принципа међународног закондавства 

–          Процедура у односу на окривљене (готово ексклузивно Србе) 

је грубо кршена 

–          Грубе повреде поступка током саслушања и давања исказа 

сведока и експерата 

–          Масовно коришћење „лажних сведока“ у процесу против Срба 
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–          Злоупотреба и мисрепрезентација судских списа и доказних 

материјала 

–          Злоупотреба и „фалсификовање“ термина „геноцида“ 

–          Игнорисање шиптарског тероризма на Косову и Метохији 

–          „Пропуст“ да се пред Трибунал , или друге надлежне судове, 

изведу терористи из редова „муџахединске паравојске“ и њихови 

спонзори (Босна и Херцеговина) 

–          Одбијање спровођења истраге, и заташкавање ратних и 

хуманитарних злочина НАТО алијансе током илегалног рата против 

Југославије, 1999 

Најгрубље повреде судског поступка и легалних принципа су 

почињене у процесу против Слободана Милошевића и Војислава 

Шешеља. У ствари сам трибунал је у тим конкретним случајевима 

деловао више као „продужена рука“ НАТО агресије против Србије, 

него непристрасна међународна правна институција!? 

У оба горња случаја (Милошевић, Шешељ) трибунал  је прво 

илегално ухапсио „окривљене“, практично без икаквих чврстих 

доказа и правне основе- да би потом кренуо у „сакупљање“ и 

фабриковање доказа против њих. Током ове конференције у Москви, 

посебно је изражено мишљење, да је поступак против др Шешеља 

злоупотребљен са аспекта његових отворено „про-руских“ ставова- да 

би се евентуално претворио у „прикривени поступак против  

Русије“!? 

Сама статистика Хашког трибунала, је била сведочанство 

дискриминације Срба и злоупотребе трибунала у политичке и друге 

сврхе (Србима је „одрезано“ 904 године робије((до почетка 2009))- 

Хрватима 171- Муслиманима 39- Шиптарима 19!?). 

 

Ова научна конференција је указала на неке непобитне чињенице 

везано за наводни „геноцид“  над муслиманима у Сребреници- 

демографске анализе, форензички докази и други „егзактни“ налази 
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до којих су дошли учесници конференције, су се знатно разликовали 

од оних „презентованих“ у Хашком трибуналу!? Трибунал је потпуно 

игнорисао тада презентоване доказе о припреми „пада Сребренице“  у 

режији муслиманских власти и неких водећих Западних земаља 

(темпирано повлачење 28 муслиманске дивизије, уочи „пада“ 

Сребренце?)… 

Конференција је посебно указала да су у процесу формирања и рада 

Хашког трибунала, практично поништени или грубо кршени сви 

легални принципи (међународног законодавства): 

    Трибунал је формиран у супротности са легалним принципима- 

конференција је извела снажне аргументе да је Хашки трибунал 

формиран супротно нормама међународног права и са неприкривеном 

политичком („победничком“) агендом… 

    У конкретним случајевима судског поступка против Крстића, 

Галића, Шешеља, Милошевића , и других Србских сужњева, је 

доказано да су поступак и сабсеквентне судске одлуке, били груба 

повреда међународног права и отворена дискриминација једне 

етничке групе (србске). За међународне стручњаке је посебно било 

узнемиравајуће то што су током тих поступака масовно коришћени 

лажни сведоци и фабриковани докази- и због тога су отворено изнели 

мишљење да је Хашки трибунал „де-факто“  сам себе дискредитовао 

као „међународну правну институцију“… 

    Дошло је до грубих и очигледних повреда међународног права- 

стварањем опасних преседана који ће у будућности  практично 

„онемогућити“ стварање сличних „независних међународних 

институција“ (креирањем „атмосфере линча“ према одређеним 

етничким и другим групама)!? 

    4.       У светлу свега овог, конференција је дошла до закључка да 

Хашки трибунал „не заслужује више да постоји“ и да би га требало 

под хитно затворити, и спровести озбиљну истрагу о његовом раду! 

Овакав закључак, међународни експерти, учесници  ове научне 

конференције у Москви, су поткрепили  не само доказима да је у 

случају Хашког трибунала кршено међународно право, већ и властити 

статут и процедуре (трибунала), и у том смислу су се позвали на 
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правни принцип „Rebus Sic Stantibus”, који „захтева“ хитну аболицију 

овог илегалног трибунала (Rebus sic stantibus (промењене околности) 

је могућност да једна уговорна страна тражи промену своје 

престације (давања, чињења, нечињења) и то услед наступања 

околности које угрожавају првобитну вољу уговорних страна, а нису 

се могле предвидети. Све у циљу да би се постигла еквиваленција 

узајамних давања. Коси се са начелом pacta sunt servanda – Извор: 

Википедија). 

Конференција је посебно захтевала хитну истрагу због пропуста да се 

процесурирају ратни и злочини против хуманости такозване 

„Ослободилачке војске Косова“- где је доказано да ј Хашко 

тужилаштво намерно игнорисало и практично заташкавало злочине 

шиптарских „званичника“. 

Такође је захтевана посебна истрага злоупотребе судског процеса и 

„фалсиковања“ доказа и сведока у случајевима Шешеља, Крстића, 

Галића, Крајишника, Милошевића и Мартића… 

Захтевана је и појединачна одговорност судија, тужилаца и другог 

особља Хашког трибунала за „пропусте“ у раду трибунала!? 

Посебно је захтевана ревизија такозваног „Сребреничког геноцида“ 

над муслиманским цивилима и борцима- у светлу доказа који су 

недавно откривени (2009). Овде је посебно наглашен опасан преседан 

у процесу против генерала Р. Крстића, када је трибунал уврстио у 

оптужнцу произвољни термин наводног „геноцида“ против 

сребреничких муслимана 1995, који је био потпуно правно и 

историјски неутемељен, односно без икакве „фактичке“ подлоге у 

форензичким и другим доказима. Овај преседан, према учесницима 

конференције је посебно „опасан“ јер је послужио као изговор 

трибуналу да 2007, и званично прогласи Србију „одговорном“ у 

контексту „Конвенције о геноциду“ из 1948!? Касније, у наставку 

овог текста ћемо доказати какву „прљаву“ улогу у свему томе је 

одиграо, сада већ бивши, Србски председник Борис Тадић, и његов 

про-западни поданички режим…. 

У закључку ове конференције је захтевана ревизија судских процеса, 

посебно са аспектом на „енормусно“ високе казне, против Србских 
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хашких сужњева- и као контраст, „енормусно“ ниских казни, или 

ослобађајућих пресуда, када су у питању били хрвати, муслимани, 

или шиптари!? 

Посебна истрага је захтевана у случајевима ратних злочина, и повреда 

хуманитарног и ратног права у периоду 1991-1999, са нагласком на 

„нападе“ на ЈНА колону у Добровољачкој, експлозије (сарајевске 

бомбашке нападе) у улици Васе Мишкина, и на пијаци Маркале, и 

другим „нерасветљеним“ случајевима… 

 

КАКО ЈЕ БОРИС ТАДИЋ САБОТИРАО „ВЛАСТИТУ“ 

НАЦИЈУ 

2010, угледни амерички аутор Џорџ Памфри је објавио анализу под 

насловом: „Сребренички масакр: Анализа и историја једне легенде“. 

Овај рад је веома значајан са аспекта политизације термина 

„геноцид“, и посебно као једна од наснажнијих (страних) и 

најаргументованијих оптужби против тадашњег Србског председника 

Бориса Тадића, и других режимских званичника- за дела издаје и 

жртвовања властитих националних интереса…. 

Већина нас се сећа, како је Тадићев режим у то време, подметнуо 

Србској скупштини „кукавичје јаје“ у виду наводног „Сребреничкког 

геноцида“- захтевајући од Народне скупштине да практично прихвати 

„кривицу“ за наводни геноцид- изгласавањем издајничке резолуције, 

која ће касније послужити за масовну просекуцију Српскх родољуба и 

националних хероја…  Наравно, Борис Тадић је све то урадио по 

налогу својих „бриселско-вашингтонских газда“! 

Посебно је поражавајуће, да су Борис Тадић и Србски парламент 

игнорисали апел(петицију), водећих страних интелектуалаца и 

угледних личности, углавном из Западних земаља- који су захтевали 

од парламента да не гласа за такву резолуцију, чак ни у „ублаженом 

облику“, где је термин „геноцид“, замењен термином „злочин“. Они 

су тада упозоравали да је резолуција и у тако „ублаженом облику“ 

прихватање колективне кривице целе Србске нације- наглашавајући 

чињеницу да Србија као држава није имала никаквог удела у тим 
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догађајима, и да Србски парламент нема право да „проглашава 

кривицу“ босанских Срба- као ни да прихвата „колективну кривицу“ 

властите нације. Ти стручњаци су такође нагласили  да је неразумно 

прихватати кривицу за „нешто“, што још није добило ни коначан 

судски епилог  у самом Хашком трибуналу!? Тим пре што теорија 

наводног „геноцида“ у Сребреници-  до сада није била поткрепљена 

никаквим научним фактима (овде можете преузети оригинални 

садржај те петиције: http://inicijativagis.wordpress.com/?s=appel )… 

Господин Памфри посебно наглашава „контраверзну“ улогу Расима 

Љајића, тадашњег Министра у Тадићевој влади и председника 

Националног савета за сарадњу са Хашким трибуналом- који се 

отворено залагао (и вршио притисак на парламент) да се усвоји 

резолуција о Сребреници. Цитирамо његове речи: „…важно је да 

усвоји резолуција о Сребреници, пре свега из моралних и политичких  

разлога!“ Управо у овом цитату, нам сам министар Љајић открива 

праве мотиве усвајања резолуције-  „…ПОЛИТИЧКИХ РАЗЛОГА!“ 

Дакле овај издајнички поступак председника Тадића, тадашње Србске 

владе и Србског парламента, је био пре свега руковођен политичким 

мотивима- а не интересима правде и истине, о томе шта се у ствари 

догодило у Сребреници!? 

Џорџ Памфри је упозорио да је усвајање такве резолуције од стране 

Србског парламента (по „наговору“ Бориса Тадића) произвело, не 

само негативне ефекте по Србску нацију- већ и да је  произведен један 

опасан историјски преседан… 

За њега је непојмљиво „наше“ колективно прихватање кривице за 

„злочин“ који није поткрепљен веродостојним форензичким и другим 

материјалним доказима, сводећи  се искључиво  на „ауто-

инкриминацију“ Србског парламента базирану на (наметнутој) 

ПРЕТПОСТАВЦИ  да се „нешто“ догодило. Како видимо ових дана, 

све те „сребреничке претпоставке“  и фантомске оптужбе, полако 

једна за другом падају у воду! 

 

Ево цитата једног дела тог „апила“, који најбоље илуструје  

„информисаност упућене западне јавности“ у Сребренички случај: 
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„Егзекуција муслиманских ратних заробљеника у јулу 1995 од стране 

босанских Србских снага, које су заузеле Сребреницу, представља 

ратни злочин, али не на оној скали ( и не у форми наводног 

„геноцида“) како се то званично презентује светској јавности. 

Обавештени људи на Западу добро знају да Срби у Сребреници нису 

ликвидирали већи број муслимана (и та цифра данас, под светлом 

нових доказа пада у воду)- од броја Србских цивила, које су 

муслимани ликвидирали у претходне три године (92-95, у залеђу 

Сребренице)!“ 

Овај цитат је важан, јер показује да водећи независни Западни 

интелектуалци, упркос бесомучној медијској Западној пропаганди и 

пласирања мита о „сребреничком геноциду“, једноставно нису 

„купили“ ту причу… 

 

КАКО ЈЕ ХАШКИ ТРИБУНАЛ ДИСКРЕДИТОВАО САМ 

СЕБЕ… 

Овај докуменет аргументовано руши мит о наводном „геноциду“ у 

Сребреници, наводећи шест кључних аргумената против такве 

теорије: 

    1.       Сами, и веома веродостојни муслимански извори оспоравају 

ту теорију. Индикативно је сведочење Хакије Мехољића, бившег 

председника муслиманске Социјал-демократске партије у 

Сребреници, и бившег сребреничког шефа полиције- који веома 

убедљиво сведочи о свесном жртвовању Сребренице од стране Алије 

Изетбеговића, а по „налогу“ тадашњег америчког председника Била 

Клинтона- „Да знаш, мени (Алији Изетбеговићу) је Бил Клинтон 

обећао (у априлу 1993) да ако се деси да четници уђу Сребреницу и 

том приликом „ликвидирају“ бар 5 хиљада муслимана, Америка ће 

ући у рат на нашој страни“… 

Овај детаљ указује на то да је наводни Сребренички масакр, пажљиво 

планиран од стране босанско-муслиманског руководства и америчке 

владе, скоро две године пре пада Сребренице!? 
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    Наводни „Сребренички геноцид“ се одиграо „симултано“ са 

стварним геноцидом који су „неоусташке“ хрватске трупе починиле 

почетком августа 1995 у Крајини, током „операције Олуја“. Тада је 

спроведено највеће етничко чишћење (Срба) у Европи, после Другог 

светског рата, у режији „неоусташке“ хрватске власти и уз активну 

воно-обавештајну подршку од стране САД. Управо да би прикрили 

своју улогу у тој геноцидној операцији „неоусташких“ хрватских 

власти, САД су у УН посредовањем ноторног „србомрзца“ 

амбасадорке  Мадлен Олбрајт, користећи се монтираним 

„ваздушним“ фото снимцима наводног „геноцида“ у Сребреници над 

муслиманима од стране босанских Срба- уместо стављања на дневни 

ред стварног хрватског геноцида над крајишким Србима, наметнули 

агенду лажног „сребреничког геноцида“- спроводећи на тај начин 

својеврсну „политичку диверзију“! 

Ево шта је тада тим поводом написао престижни „Њујорк Тајмс“: 

„Презентација (Сребренице) госпође Олбрајт се дешава и у време 

када хиљаде Србских цивила напуштају своје куће пред терором 

хрватских снага, које то чине уз отворену америчку подршку…“ 

Свесна, да је „Сребреница“ једна обична фабрикација, Олбрајтова је 

током говора у УН изјавила (она је већ тада припремала светску 

јавност на чињеницу да се наводни Србски „геноцид“ у Сребреници 

никада неће материјализовати):  „Ми ћемо посматрати Србе, да би их 

спречли да униште доказе о ономе што чине?“ Наравно, ни до 

данашњег дана, уз сво то „посматрање“ нису успели да произведу 

доказе који би поткрепили ту  њихову „теорију геноцида“! 

    Оно што је мало познато нашој јавности, јесте неколико добро 

документованих случајева фабриковања, или прикривања доказа 

везаних за наводни „сребренички геноцид“, од стране неких водећих 

Западних медија и новинара… 

 

У време хрватске „неоусташке“ операције „Олуја“, новинар 

„Хришћанског научног монитора“, Дејвид Род, који је у то време био 

лоциран у Загребу, написао је „фиктиван“ извештај из Сребренице, 

наводно документујући Србске злочине, иако није био ни присутан у 
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време извршења тих наводних злочина у Сребреници (сво време је 

провео у Загребу,  у удобној хотелској соби). Род је тврдио да је био 

присутан масовним егзекуцијама, заседама, да је видео силне лешеве. 

Овде је био само један „мали проблем“- да би илустровао своје 

„доказе“ господин Род се користио архивским снимцима, догађаја и 

ратних злочина,који нису имали везе са Сребреницом. Он, као 

искусан новинар, није успео да обезбеди никакав фото, тонски, или 

видео запис наводних масакра у Сребреници- чак ни поуздане 

сведоке!? Ипак то све није сметало водећим Западним медијима да 

пренесу ту његову „причу“! И тако је кренуо још један, у низу других, 

процеса демонизације Срба… Оно што је иронично у целој овој 

причи, за овај новинарски плагијат на тему „Сребренице“, Дејвид Род 

је чак добио и „Пулицерову награду“- Два месеца након наводног 

масакра, он је ипак отишао у Сребреницу, где је ухваћен од стране 

припадника ВРС, приликом покушаја „шпијунирања“ у корист 

муслимана,  и протеран из те области… 

Оно што се такође скрива од Западне и светске јавности, јесте 

чињеница да је након објављивања сателитиских фото снимака 

наводних масовних гробница муслимана, које је Мадлен Олбрајт 

презентовала у УН- једна велика група водећих Западних новинара из 

ЦБС, ББЦ и ЦНН, и других агенција, њих 24 укупно, кренула у 

потрагу за „масовним гробницама“, пратећи координате из извештаја 

Олбрајтове.  Резултат њихове претраге је био негативан, односно нису 

успели да пронађу ниједну „масовну гробницу“ упркос „сателитским 

снимцима“ и прецизним координатама.  Наравно, већ претпостављате 

да са таквим налазима нису никада изашли у јавност. Једноставно, све 

је заташкано- толико о „објективности“ водећих западних медија… 

    Два месеца након пада Сребренице, 13 септембра 1995, 

међународни Црвени Крст (Анђело Гнедингер) је водио „независну 

истрагу“ на локацији Сребренице, и том приликом ВРС му је 

омогућила приступ 200 заробљених муслимана- истовремено је од 

муслиманских босанских власти добио „потврду“ да је у Сребреници 

нестало око 5.000 муслимана, за које му је речено да је један део 

нашао уточиште у централној Босни. 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

194 

Оно што је проблематично око овог извештаја Црвеног Крста, јесте 

чињеница да (према писању „Њујорк Тајмса“- 15 септембар 1995)- 

Црвени Крст напрасно мења „причу“ и практично утростручава 

цифру несталих или убијених муслимана, овај пут тврдећи да је 

нестало око 10.000, да за 5.000 имају „доказе“ да су „просто нестали“, 

и да се Срби „заробили“ 3.000 мушкараца!?  Поред очигледне „игре 

бројевима“(користе се искључиво заокружене цифре у хиљадама- што 

је озбиљна индикација фалсификата)- овде пада у очи да је за свега 

два дана број несталих муслимана у главама званичника Црвеног 

Крста напрасно дуплиран!? 

Дакле поред Западних медија, очигледно да су и неке међународне, 

наводно неутралне, организације, фалсификовале своје извештаје. 

Када смо већ код медија, ево шта је „Њујорк Тајмс“ извештавао 

непосредно по паду Сребренице, у свом чланку од 18 јула 1995: 

„…нешто између 3 до 4 хиљаде босанским муслимана-мушкараца, 

које су УН званичници водили као нестале, су у ствари успели да се 

пробију на територију под контролом босанске владе.“ 

Такође лондонски „Тајмс“ је 2 августа 1995 известио: „…хиљаде 

несталих босанских муслиманских војника из Сребренице, за које се 

тврдило да су жртве наводног стрељања од стране Срба, сада су 

безбедни у североисточној области Тузле. И Црвени Крст из Женеве 

је прву пут објавио јуче, да је из својих извора у Босни да су око 2.000 

припадника трупа босанске владе сада у зони северно од Тузле.Они су 

напустили Сребреницу,не обавештавајући о томе, чак ни своје 

најближе- додао је представник Црвеног Крста, наглашавајући- да 

они то нису могли да верификују, јер босанске власти нису дозволиле 

Црвеном Крсту приступ избеглим  сребреничким војницима у 

рејонуТузле.“ 

Из свега овог наведеног у овом пасусу, очигледно је да су не само 

неки водећи Западни медији, него и наводно неутралне међународне 

организације, учествовале у фабрикације наводних доказа и наводно 

несталих муслимана, наводног „сребреничког геноцида“!? 

    Хашки трибунал је одмах по паду Сребренице уврстио у свој 

„антисрбски репертоар“ и нове фантомске оптужбе за злочине против 
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хуманости и наводног „геноцида“-  да би одмах потом и подигао нове 

оптужнице  против ратног руководства босанских Срба, који су 

тренутно илегално утамничени у затворској јединици „Шевенген“ при 

трибуналу. Индикативно је да су те оптужбе подигнуте на основу 

медијских извештаја и пропагандних политичких говора Западних 

представника, пре свега у Савету Безбедности УН- а не на основу 

веродостојних форензичких и других фактичких доказа (јер такви 

очигледно и не постоје)!? 

Једна од кључних „фабрикација“ наводних Србских злочина у 

Сребреници је дошла у виду „крунског сведока“ Драгана Ердемовића, 

припадника фантомске јединице „Шкорпиони“(о којима се све зна, 

осим ко им је „газда“), хрвата коме је „запала“ част да докаже србске 

„злочине“. 

Сам процес како је Ердемовић  врбован за Хаг је у најмању руку 

чудан, као и све околности које су пратиле суђења у којима је 

учествовао овај хашки „крунски сведок“, и по властитом „признању“ 

масовни убица муслимана за „рачун Срба“- и на крају оно што је 

најчудније, њему и осталим припадницима Шкорпиона, Хаг је 

волшебно и великодушно опростио сва почињена злодела. Касније 

ћемо и видети зашто… 

Ових дана(месеци) на случај „Шкорпиона“ је бачено ново светло, у 

виду сведочења француског обавештајца, мајора Н. Н.- пребега, који 

је недавно добио политички азил у Белорусији, у замену за кофер пун 

тајних докумената- између осталих и  оних који доказују да су иза 

наводног масакра муслимана у Сребреници стајале Западне службе!? 

Оно што нас овде интересује, то је чињеница коју је документовао 

овај француски мајор, да је иза Шкорпиона (којима је припадао и 

Ердемовић) стајала француска обавештајна служба ДРМ. 

 

Ердемовић је један од ретких ратних злочинаца, који је својеручно 

ликвидирао више стотина муслимана (према властитом сведочењу) да 

је затражио уточиште у Хашком трибуналу, који управо гони „такве 

као што је он“? И, оно што је чудније- за тако монструозне злочине, 

Хашки трибунал га је практично „унапред помиловао“- очигледно да 
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би „купио“ његово сведочење, противи свих оних Срба, за које има 

„зафале“ докази!? Опет у хашкој инструментализацији Ердемовића 

кључју улогу су играли неки Западни медији. Прво га је „преузео“ 

амерички АБЦ, да би потом „предали“ Ле Фигару, који је лансирао 

причу о злочинима наводно Србских „Шкорпиона“ (за које се касније 

установило, да уопште нису Србски, штавише већина припадника 

нису чак ни „технички“ Срби!? Ердемовић, који је лажно сведочио у 

Хагу против више Србских заточеника,  и кога је веома ефикасно 

демаскирао бивши(и покојни) председник Милошевић- је за властите 

злочине формално осуђен на 10 година, да би му се волшебно та казна 

смањила на пар година (практично период његовог сведочења у 

Хагу), да би данас уживао слободу и пуну заштиту (уз материјалну 

„бригу“) у једној од  северно-европских земаља… 

Опште је позната чињеница да је Ердемовићево сведочанство 

раскринкано не само од стране Милошевића, али и осталих 

оптуженика (или њихових адвоката), већ пре  сведа од њега самог. 

Наиме, његово сведочанство о броју убијених и временском оквиру у 

коме се то десило, може да уђе у анале научне фантастике. Он је 

наиме устврдио да је његова група од десетак плаћеника, за 5 сати 

стрељала 1.200 муслимана на фарми Брањево, у групама од 10(120 

група?), које су до стратишта (од аутобуса) корачале пар стотина 

метара(у једном правцу). По тој „рачуници“ за једну групу 

заробљеника је било „довољно“ 2,5 минута да буде спроведена 

стратиште и погубљена- што је и теоретски немогуће. Наравно Хашки 

трибунал је игнорисао ову нелогичност. И не само то, Хашки 

трибунал је прихватио његову тврдњу да је на фарми Брањево 

стрељано 1.200 муслимана, иако је ексхумација на тој локацији 

открила само 153 тела (од којих вероватно нису сви ни муслимани)!? 

Из свега овог је очигледно да је Ердемовић из своје улоге плаћеника 

Шкорпиона, сасвим „елегантно“ прешао у улогу „плаћеника“ Хашког 

трибунала… 

Ипак највећи доказ пристраности и корупције која влада у Хашком 

трибуналу, јесте чињеница да унаточ овако „бомбастом“ признању и 

„доказима“ од стране Ердемовића о злочинима наводне србске 

паравојне формације „Шкорпиони“- Хашко тужилаштво (и трибунал) 

одбило да подигне оптужницу против других припадника те 
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формације- иако је (бар по њиховим стандардима) Ердемовић 

предочио обилне доказе о њиховим злочинима… Шта то (и кога) 

прикрива  „непристрасни“ Хашки трибунал? 

Командант Шкорпиона који је руководио наводним егзекуцијама 

муслимана Милорад Пелемиш је и даље на слободи, кажу у Београду. 

Можда најбоља илустрација зашто се „ратним злочинцима“ из 

формације Шкорпиони дозвољава да живе некажењно на слободи, 

јесте случај Марка Бошкића, бившех „Шкорпиона“, који живи у 

Америци као имигрант, где је недавно хапшен због „лагања 

имиграционим властима“. Наиме, о чему се овде ради- када је Бошкић 

рутински приведен од стране имиграционих власти након што су 

сазнали да је прикрио своју „ратничку прошлост“, он је такође 

рутински саслушан од стране америчке службе безбеднсти- ФБИ. 

Током саслушања он је признао учешће у Шкорпионима, и признао да 

су инкримисаног дана на фарми Брањево ликвидирали групу 

муслимана- једино је оспорио Ердемовићеву „астрономску цифру“ 

сводећи број убијених на „више десетина“, и тиме је сасвим  довољно 

дискредитовао сведочење Ердемовића(који је очигледно ту цифру по 

потреби надувавао ради „геноцидних потреба“ Хашког тужилаштва).  

ФБИ је те нове доказе предочио Хашком трибуналу- и шта се онда 

десило: Хашки трибунал, уместо да захтева његово изручење, 

великодушно га „поклања“ американцима. Наравно, све то из простог 

разлога, да његово сведочење не би угрозило већ климаву позицију 

њиховог „крунског лажног сведока“ Ердемовића… 

    Можда највећа неправда и фабрикација доказа од стране Хашког 

тужилаштва је учињена у случају генерала Радислава Крстића, који је 

осуђен на вишедеценијску робију (46 година- више него било који 

Хитлеров нациста) за наводни „геноцид“ у Сребреници, иако је чак и 

у судници доказано, да он није чак ни био присутан у Сребреници, у 

време наводног „геноцида“. Доказе за ту неправду нам нехотице 

презентују сами Западни медији. Наиме он је осуђен за „масакр“ 7.000 

муслимана у Сребреници- то је цифра која му се приписује у 

оптужници. Проблем са овом цифром је у томе, што у време 

доношења пресуде, према писању „Њујорк Тајмса“(3 август 2001) у 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

198 

Сребреници је ексхумирано свега 2.028 тела, и наводно је 

установљена локација за још 2.500 тела. Дакле ако на ову прву цифру 

од 2.028 убијених додамо и ових наводних 2.500- добијамо цифру од 

4.528- дакле ни близу бројке од 7.000 убијених, које је Хашки 

трибунал унео у судске списе, „приписао“ их генералу Крстићу, и 

потом га осудио на вишедеценијску робију  у суровим енглеским 

казаматима, где је већ било покушаја његовог убиства од стране 

радикалних муслимана. Овде се поставља, пре свега легално и етичко 

питање о карактеру Хашког трибунала- какав је то суд, који доноси 

пресуде на основу претпоставки (политичких и медијских), а не на 

основу егзактних чињеница(које у овом случају очигледно и не 

постије)!? 

 

„СРЕБРЕНИЧКА САМО-ИНКРИМИНАЦИЈА“ СРБСКОГ 

ПАРЛАМЕНТА ОТВАРА ПУТ ЗА НОВЕ ЗАПАДНЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ? 

Дакле да се вратимо на Тадићеву издајничку „сребреничку 

резолуцију“ коју је усвојио  тадашњи (такође) издајнички Србски 

парламент. У време усвајања те резолуције, Хашки трибунал није 

успео „де-факто“ ни у једном судском процесу да докаже чак ни 

кривицу босанских Срба за наводни „геноцид“. Такође, чак ни у 

таквим фантомским процесима против босанских Срба, ни једном 

судском одлуком није имплицирана Југославија, или Србија. Онда, по 

ком то основу су Борис Тадић, Срска влада и парламент, наметнулу 

властитом народу „колективну кривицу“, за нешто што се „легално“ 

није чак ни десило, и које, ако се и неким чудом накнадно  „легално 

деси“- опет неће имати никакве (легалне) везе, нити легалне 

импликације по Србску државу? 

У томе и јесте поента- Пошто Србију није могуће „легално 

имплицирати“ у такозваном највећем злочину столећа, онда је то 

потребно урадити политички, да би могло да се настави некажњено и 

неометано са комадањем наше отаџбине. Ту онда поново долазе до 

изражаја типови попут Бориса Тадића, Расима Љајића и других 

„прозападних“ слугу и послушника, којима је задатак да се Србској 
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нацији наметне стигма „геноцидног народа“ (иако је Србски народ 

историјски одувек био жртва туђих геноцида, а сам никад починилац, 

па ни у овим последњим сукобима)- и онда потом некажњно докрајчи. 

Онима, који не верују овим мојим речима, можда ни угледним 

светским перима на које се овде позивам, и које сам овде цитирао- 

нека само погледају шта се данас дешава у Војводини, Рашкој, 

Тимоку, Прешеву-или  како се у Србији решава ромско питање- и све 

ће вам верујем бити јасно. Нама Србима Запад никада није био, нити 

ће бити „пријатељ“- што пре то схватимо то боље. 

На крају, да бих илустровао тврдњу да нам се крвави грађански рат 

1991 и сабсеквентни распад Југославије није десио случајно, цитираћу 

овде речи тадашњег немачког министра одбране Руперта 

Шулца(иначе врхунског експерта уставног права), на „војној  и 

бизнис конференцији“ у Немачкој,   у септембру 1991- који се тада 

отворено заложио за уништење Југославије: 

 „… југословенски конфликт има  свој пан-европски значај… Ми 

верујемо да су принципи наслеђа (нових граница у Европи) Другог 

светског рата превазиђени (он овде мисли на уједињење две Немачке 

и пун немачки суверенитет).. Али и даље морамо да превазиђемо 

консеквенце Првог светског рата, које су вештачка творевина- попут 

Југославије. Ја сматрам да морамо одмах да признамо Словенију и 

Хрватску  као независне државе. И када се то деси, онда ћемо успети 

да интернационализујемо Југословенски конфликт, који онда више 

неће бити њихов домаћи проблем. Онда ће за нас бити могућа и 

директна спољна интервенција!“ 

(На жалост наш нови председник Томислав Николић и даље верује- 

бар тако јавно изјављује- да је Србији данас највећи „пријатељ“ 

Немачка?) 

Овај последњи пасус, не само да нам објашњава неке, верујем за 

већину читалаца, непознате детаље распада Југославије- него нам и 

омогућује да схватимо разлоге за политизацију наводног 

„сребреничког геноцида“ и „само-инкриминацију“ Србске нације 

подметнуту  од стране разних (анти-србских) политичких уљеза, 

попут Бориса Тадића, Расима Љајића, али и многих других. Таква 
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„само-инкриминација“ не само да добро служи као оправдање за све 

прошле злочине наших „сусједа“ и њихових НАТО спонзора над 

србским народом на балканским просторима- већ и ствара погодно 

тле за будуће „спољне интервенције“  унутар Србије… 

Што пре то схватимо, и што пре се решимо свих анти-србских уљеза 

на данашњој Србској политичкој сцени, боље за све нас. Сутра ће 

вероватно бити већ касно…. 
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Анализа издајничке скупштинске 
платформе  о Косову  из јануара 2013  

 

13 јануар 2013, М. Новаковић 

 

ОНИ НАС ВОДЕ: 

НИКОЛИЋ ЈЕ БАЗИРАО СВОЈУ ОДЛУКУ НА ПРИНЦИПУ „ДА 

СРБИЈА НЕ СМЕ ДА НАЉУТИ ЕВРОПСКУ УНИЈУ“– РЕЗОЛУЦИЈУ 

ЈЕ ПРИЛАГОДИО, НЕ НАЦИОНАЛНИМ ИНТЕРЕСИМА, ВЕЋ  

ЦИЉУ ДА У СКУПШТИНИ ОСТВАРИ ВЕЋИНСКУ ПОДРШКУ ЗА 

РЕЗОЛУЦИЈУ!? 

———————————————— 

ЗА ДАЧИЋА ЈЕ ОСТВАРИВАЊЕ „АУТОНОМНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СРБСКИХ ОПШТИНА“ НА СЕВЕРУ КИМ СТАВЉАЊЕ ТАЧКЕ НА 

„ПРОБЛЕМ КОСОВА“!? ИВИЦА СЕ ОДРЕКАО И ВЛАСТИТОГ 

ПРИНЦИПА „ДА НИШТА НИЈЕ ДОГОВОРЕНО ДОК СВЕ НИЈЕ 

ДОГОВОРЕНО“ У КОРИСТ ПРИНЦИПА „ДАЈ ШТА ДАШ“!? ЗА 

ПИТАЊА „ПОСЕБНОГ УГОВОРА“ ЗА СПЦ НА КиМ, И УСВАЈАЊЕ 

ЗАКОНА О ПОВРАТКУ РАСЕЉЕНИХ СРБА НА КиМ, ЗА ДАЧИЋА 

НЕМА МЕСТА У РЕЗОЛУЦИЈИ, ВЕЋ ЋЕ ТО БИТИ ДЕО 

ПОЛИТИЧКЕ ПЛАТФОРМЕ (ВЕРОВАТНО ОПЕТ ПО ПРИНЦИПУ 

„ДАЈ ШТА ДАШ“)!? ЊЕГОВ РУКОВОДЕЋИ  ПРИНЦИП У 

РЕШАВАЊУ ПИТАЊА „КиМ“ ЈЕ „ДА НЕШТО СПАСИМО“, И 

ВЕРУЈЕ ДА ЋЕ НА ТОМ ПРИНЦИПУ „УЈЕДИНИТИ СРБСКИ 

НАРОД!? НА КРАЈУ ЈЕ (ДА БИ „СПАСИО НАРОД“) ПОНУДИО ДА 

СЕ „ЧАСНО ЖРТВУЈУ ПОЈЕДИНЦИ“, ЛУКАВО ИЗБЕГАВШИ ДА 

ПОНУДИ САМ СЕБЕ- ДРЖЕЋИ СЕ ВАЉДА ПРИНИЦИПА- 

„ДРЖАВА, ТО САМ ЈА“… 
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ИЗДАЈА КОЈА ТЕЧЕ… 

БЕОГРАД – Народна Скупштина Републике Србије изгласала је у 

недељу после поноћи предлог резолуције о Косову и Метохији. 

За предлог резолуције гласало је 175 народних посланика, док је 19 

било против. 

Ово је Политичка платформа за Косово и Метохију 

Аутор: Агенција ТАНЈУГ 

Текст Платформе праћен коментарима ФБР уредника Миодрага 

Новаковића: 

Република Србија ће, с циљем заштите државних интереса, у даљим 

договорима са привременим институцијама самоуправе у Приштини 

полазити од тога да свако решење, било општег или неког посебног 

питања, о привременом, прелазном или коначном статусу 

Аутономне покрајине Косово и Метохија, о положају Срба у 

Покрајини или о заштити србског верског и културног наслеђа, мора 

да буде у складу са Уставом Републике Србије и Резолуцијом Савета 

безбедности Уједињених нација 1244. 

ФБР: Већ у уводном делу се даје политички легитимитет шиптарским 

сепаратистима, који се овде називају „привременим институцијама 

самоуправе“. Зашто нису названи легитимним термином у складу са 

Србским уставом и кривичним законом ове државе. А то је: 

„сепаратисти, терористи и оружани побуњеници“? 

Република Србија, у доброј вери (бона фиде), тежи наставку 

разговора са представницима ПИС у Приштини, убеђена у то да је 

трајно и одрживо решење за Косово и Метохију могуће достићи кроз 

искрени дијалог две стране. 

ФБР: Сепаратисти не могу у ниједној варијанти да буду „друта 

страна“, јер се и сама Народна Скупштина (у даљем тексту: НС)  у 

уводном делу овог документа позива на УН резолуцију 1244, која 

јасно дефинише да „друга страна“ наспрам Републике Србије на 
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привремено окупираном Косову и Метохији, могу да буду само 

органи УН. 

У том смислу једини исправан потез НС би био да тражи пуни 

повратак органа УНМИК на КиМ, и напуштање КиМ од стране 

окупационог ЕУЛЕКС-а који је на КиМ илегално довео западни агент 

Борис Тадић (у време свог последњег председничког мандата). 

Влада ће, ради утврђивања основних оквира за разговоре са 

представницима привремених институција самоуправе (ПИС) у 

Приштини, предложити Резолуцију о основним принципима за 

политичке разговоре са представницима привремених институција 

самоуправе на Косову и Метохији: 

ФБР: И овде НС даје шипатарским сепаратистима правни и 

политички легитимитет, супротан Уставу Републике Србије и УН 

резолуцији 1244!? 

Резолуција ће бити заснована на следећим елементима: 

* да основна полазна премиса за разговоре са ПИС у Приштини на 

високом политичком нивоу буде да Република Србија, у складу са 

међународним правом, Уставом и вољом грађана, не признаје и 

никада неће признати једнострано проглашену „независност“ 

Косова; 

ФБР: Поново НС потврђује правни и политички легитимитет 

приштиниских сепаратиста- дајући будућим разговорима „висок 

политички ниво“ под окриљем „међународног права“. Једино право 

које може да буде у примени на целој територији државе Србије, 

укључујујићи привремено окупирано КиМ, може и мора да буде 

Србски Устав и Србско законодавство. 

* сва права и надлежности који као резултат преговора буду 

признати ПИС у Приштини биће пренети законом на органе 

Аутономне покрајине Косово и Метохија у складу са Уставом, 

законима и другим прописима Републике Србије; 
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ФБР: Поново легализација сепаратиста као „ПИС“ и понуда да се 

постојећи Устав Р. Србије и постојећи покрајински закони, политички 

прилагоде према потребама приштински сепаратиста!? 

* да основна тежња током наставка разговора са представницима 

ПИС у Приштини буде постизање свеобухватног решења, а да сви 

појединачни договори буду у складу са циљевима државне политике 

утврђеним Резолуцијом; 

ФБР: Недореченост у овом пасусу: „…са циљевима државне (?) 

политике…“ оставља простор за (зло)тумачење- да ли се то односи и 

на „државну политику“ илегалне шиптарске државе!? 

* да полазећи од чињенице да је Република Србија у досадашњем 

току политичког процеса, упркос и након нелегалне једностране 

проглашене независности Косова, својим поступцима пружила ПИС 

у Приштини ограничени правни и међународни субјективитет и 

легитимитет, разговори на високом политичком нивоу треба да буду 

вођени о превазилажењу институционалних паралелизама на 

подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија, не задирући у 

питање међународног и државно-правног статуса ПИС у 

Приштини. Циљ је успостављање органа власти на подручју 

Покрајине који би били признати од свих страна укључених у процес и 

успостављање чврстих правних и политичких гаранција на нивоу 

Покрајине и међународне заједнице за политичка, територијална и 

друга права националних заједница на читавом подручју Покрајине; 

ФБР: Овај пасус је веома контрадикторан и отворено издајнички- 

Иако у уводном делу пасуса НС указује на „нелегалну и једнострано 

проглашену независност Косова“- одмах у следећој реченици се јавно 

одриче свог државног суверенитета, и права на легалну заштиту 

погаженог Уставног поретка на КиМ: „Не задирући у питање 

међународног и државно-правног статуса ПИС у Приштини„. Ово је 

по мени веома опасна формулација, јер у овој реченици се држава 

Србија не само одриче права на заштиту властитог Уставног поретка, 

него и коришћењем термина „државно-правног статуса ПИС„- 

шиптарском сепаратистичком ентитету дефакто додељује статус 

„државе“!? 
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* да Република Србија посебно инсистира на: 

А) успостављању Аутономне заједнице србских општина на Косову и 

Метохији, коју би чиниле територијална аутономија четири 

општине севера Косова и Метохије и друге општине са већинским 

србским и мањинским становништвом (нпр. Грачаница, Штрпце, 

Гора итд.), засноване на посебном Статуту о аутономији Заједнице 

србских општина на Косову и Метохији и јемчене Уставом покрајине 

и јавном декларацијом представника међународне заједнице 

укључених у процес; 

ФБР: Ово је још једна опасна политичко-правна формулација којом 

се додатно деградира Уставни поредак Републике Србије- Захтевањем 

аутономије на северу КиМ, поново се даје легитимитет илегалној 

шиптарској држави, на чији „устав“ се НС овде отворено позива, и 

практично иницира будућа подела КиМ између легалне Србске 

државе и илегалне шиптарске… 

Прилично неуко и уопштено, за све то се траже (не чврсте гаранције) 

већ једна обична „јавна декларација представника међународне 

заједнице“- Које заједнице? Окупаторске у форми Еулекса и НАТО 

трупа, који ионако сво време раде Србији о глави? 

Зашто се отворено не захтева заштита Србских државних интереса 

искључиво кроз УН, уз гаранције свих велики сила, пре свега братске 

Русије? 

– Изворне надлежности и елементи унутрашњег уређења Аутономне 

заједнице србских општина на Косову и Метохији биће усаглашени 

кроз политички дијалог. 

ФБР: Овим предлогом шиптарском илегалном сепаратистичком 

ентитету на КиМ отворено и написмено приписује ингеренције и 

надлежности државе!? 

– Република Србија сматра да ова аутономија подразумева 

постојање изворних надлежности у областима: 

– просвете (основног, средњег и високог школства), 
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– здравства (сви нивои здравствене заштите), 

– спорта, 

– културе, 

– јавног информисања, 

– заштите животне средине, 

креирање и спровођење политике заштите животне средине и 

одрживог развоја; 

– просторног планирања, 

искључива надлежност у регулацији просторног планирања и 

механизама за управљање читавим процесом, као и у процедурама за 

процесуирање захтева и њихово одобравање, 

 

искључива надлежност у регулацији система за развој јавног 

земљишта, што укључује одређивање критеријума за намену 

различите врсте земљишта и за коришћење земљишта, 

искључива надлежност у управљању механизмом за утврђивање 

законитости власништва над земљиштем и некретнинама, 

искључива надлежност у креирају политике развоја земљишта и 

станоградње, управљање јавним површинама уз постојање система 

ефикасне административне интервенције у процесу изградње, 

просторног планирања и коришћења земљишта. 

– пољопривреде, 

– шумарства, 

– водопривреде, 

– лова, риболова, 

– правосуђа (тужилаштва у првом и судства у првом и другом 

степену, судови на подручју Аутономне заједнице србских општина 
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на Косову и Метохији били би установљени законима на нивоу 

Покрајине, али би споразумом који проистекне из политичког процеса 

било утврђено да закон мора да предвиди механизам путем којег 

грађани Аутономне заједнице преко својих представника утучу на 

избор и састав судова. Ови судови би имали овлашћење да на подручју 

Аутономне заједнице, у складу са прописима важећим у Покрајини, 

одлучују у споровима о основним личним односима, правима и 

обавезама грађана, да изричу казне и друге мере према учиниоцима 

кривичних дела и других кажњивих дела одређених законом, да 

одлучују о законитости појединачних аката органа и организација 

које врше јавна овлашћења, решавају спорове о имовинским и радним 

односима и одлучују о другим питањима у складу са важећим 

законима), 

 

ФБР: Овај горњи пасус поново признаје сепаратисте као „државу“ у 

форми „Покрајине“. НС се овде залаже за наводну независност судова 

на северу КиМ, али одмах позива на њихову подчињеност 

„сепаратистичком законодавству“. НС овде такође суспендује 

постојеће Србске институције на северу КиМ и предаје их у руке 

сецесиониста. 

Овде пада у очи да иако се НС формално залаже за независност 

судова на северу, и „неформално“ признаје „законодавну“ 

ингеренцију сепаратиста- избегава да дефинише пенологију која би 

неминовно резултирала из неког будућег рада  судова на северу. Где 

би рецимо издржавали казну Србски грађани са севера које ти 

„независни судови“ осуде на затворске казне. Јужно од Ибра, у 

Тачијевим суровим (и анти-србским) казаматима? 

– унутрашњих послова (Аутономна полиција била би у формалном 

смислу део полицијских снага Косова и Метохије, а функционисала би 

под ауторитетом Извршног већа Аутономне заједнице србских 

општина на Косову и Метохији, на територији Аутономије и у 

складу са овлашћењима која су дефинисана законима у сагласју са 

највишим правним актом Аутономне покрајине Косово и Метохија и 
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Статутом Аутономне заједнице србских општина на Косову и 

Метохији.) 

ФБР: Из овог горњег пасуса је очигледно да би нека будућа независна 

(србска) полиција на северу КиМ била под искључивом надлежношћу 

сепаратистичко-терористичке полиције из Приштине. Део у коме се 

позивају на највиши правни акт АП КиМ је нејасан- пошто ни до сада 

(од почетка стране окупације 1999) на северу КиМ није постојао 

полицијски део институција државе Србије- на који „правни акт“ (које 

„државе“?) се онда овде позивају? 

– рударства, 

– енергетике, 

– телекомуникација, 

– трговине и економске политике, 

Извршно веће има искључиву надлежност у питањима трговине и 

организације сајмова, укључујући административно планирање 

трговинских активности, као и регулацију сајамских активности на 

територији Аутономне заједнице србских општина на Косову и 

Метохији: 

– фискалне политике и финансија, 

– посебна овлашћења Аутономне заједнице србских општина на 

Косову и Метохији везана за јединствене регистре привредних 

друштава, друштвено-политичких организација и верских заједница; 

– органи Аутономне заједнице србских општина на Косову и 

Метохији требало би да Уставом Аутономне покрајине Косово и 

Метохија имају гарантовану могућност успостављања непосредне 

сарадње са органима Републике Србије, као и право на допунско 

финансирање из средстава предвиђених буџетом Републике Србије; 

ФБР: Опет двосмислена формулација резолуције- на који Устав се 

НС овде позива? По мени то може да се тумачи на само два начина- 

Или се позивају на Тачијев „сепаратистички“- Или имају намеру да 
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мењају постојећи Устав Р. Србије (јер у њему се нигде не спомиње 

аутономија у оквиру аутономије АП КиМ)? 

У сваком случају, свака непромишљена промена Устава Србије, 

нарочито са оваквом калкулантском и „необразованом“ коалиционом 

већином, може да има несагледиве штетне последице. И по мени би 

морала да буде спроведена једино кроз општенародни референдум. 

Иза овако на брзину склепане резолуције, која је подметнута 

посланицима (по мени смишљено) за викенд и дан пред дочек Србске 

нове године, највероватније стоји (недобронамерни) страни фактор, 

коме се жури са стварањем Велике Албаније, на уштрб  највреднијег 

дела Србске територије и нације!? 

– Аутономна заједница србских општина на Косову и Метохији 

самостално одлучује о изгледу и употреби својих симбола (грба, 

заставе, химне и др.), док је законом на нивоу Покрајине прецизније 

уређена употреба симбола Покрајине, као и заједничка употреба 

симбола Покрајине и територијалне аутономије; 

ФБР: У овом пасусу НС напушта властити „легалистички концепт“ и 

сепаратистички ентитет на КиМ више и не назива АП, већ само 

„Покрајином“- јасно стављајући до знања Србима са севера, да ће им 

приштински сепаратисти „законски“ уређивати (и надзирати?) 

употребу националних симбола („аутономних“ и „покрајинских“)!? 

Аутономна заједница србских општина на Косову и Метохији има 

Скупштину Аутономне заједнице и Извршно веће Аутономне 

заједнице који би се старали о вршењу послова из делокруга Заједнице 

србских општина на Косову и Метохији утврђених Статутом. 

Б) успостављању специјалног статуса за сеоске енклаве у којима 

Срби и други неалбанци чине већинско становништво, евентуално и 

за подручје општине Гора (ово последње је само могућност, у случају 

да већина становништва у Гори не жели да ова општина уђе у 

састав Аутономне заједнице србских општина на Косову и 

Метохији); 
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ФБР: Овај „потуљени“ део резолуције, из претходна два пасуса, су 

очигледно саставили без икаквих консултација са Горанцима, о чијој 

судбини такође (брзоплето) одлучују!? 

– Подручја обухваћена специјалним статусом, нарочито изван 

градских средина, треба где год је то могуће да за полазну основу 

приликом одређења територије имају етничку структуру која је 

постојала пре етничког чишћења, с обзиром на то да и за 

међународну заједницу мора бити неприхватљиво да резултати 

етничког чишћења у 21. веку у Европи буду полазна тачка за 

изналежење неког политичког решења; 

ФБР: По мени је недопустиво да један овакав „легалистички“ 

документ садржи изразе попут „треба“? 

НС   је морала или да заузме став да се за „одређење територије“- или 

користи, или не користи, етничка структура која је постојала пре 

етничког чишћења! Али овде је очигледно бачена на папир једна 

паушална формулација, без озбиљне намере да заживи у пракси. 

Очигледно да су овом делу избегнуте било какве ближе одреднице и 

прецизнија терминологија, којом би се дефинисао тај „специјални 

статус“. Поред тога што није децидирано означен претходни етнички 

састав као услов, такође „етничко чишћење“  није дефинисано 

временски. Јер како знамо- етничко чишћење Срба од почетка сукоба 

крајем 90их је обављено у више фаза, и временска одредница је овде 

веома важна. 

Овако се оставља простор за манипулације. Али као што рекох ово је 

само бачено „на папир“ више као нека врста политичке декорације, а 

не као озбиљна намера да се реши, или бар побољша, статус Срба 

јужно од Ибра… 

– Изворне надлежности подручја са специјалним статусом биле би 

уже од надлежности Аутономне заједнице србских општина, али би 

нужно требало да обухвате утицај на избор кадрова и структуру 

органа унутрашњих послова за дата подручја, правосуђе у првој 

инстанци, просвету, здравство, као и питања која задиру у област 

основних политичких и економских права; 
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– Споразумом може бити утврђено да подручја специјалног статуса 

поједине од ових надлежности врше у сарадњи са органима 

Аутономне заједнице србских општина, у складу са законима и 

другим прописима који важе у Покрајини; 

 

ФБР: И овде се очигледно Србске заједнице јужно од Ибра стављају 

(сада кроз овај документ и званично од стране НС) под јурисдикцију 

сепаратиста у Приштини- што је наравно у супротности са постојећим 

Уставом Р. Србије, који би овај скупштински сазив морао да брани, а 

не да га на овакав начин руши!? 

В) успостављање посебног уговорног односа између Србске 

православне цркве и ПИС у Приштини; 

– Овим уговором, који би требало да узме у обзир искуства из 

статуса Римокатоличке цркве у Италији, требало би да буде 

утврђена међународно валидна гаранција за објекте Србске 

православне цркве, црквене поседе и деловање Србске православне 

цркве на подручју Покрајине; 

ФБР: Још једна легализација илегалне шиптарске државе, овај пут 

кроз „институционалну сарадњу“ сепаратиста и СПЦ. И ако све то 

није било довољно- НС се овде позива на искуства Римокатоличке 

цркве у Италији, што све опет неодољиво подсећа на постојећи 

„екуменистички тренд“ у врху СПЦ. 

Зашто се нису позвали на искуства Православне цркве у свету- осим 

ако не очекују да СПЦ на КиМ добије статус „Ватикана“ (црквеног 

ентитета-државе) о оквиру шиптарске терористичке „државе“ (под 

чијим окриљем је СПЦ до сада и претрпела највећа разарања и 

скрнављења)!? 

– Детаљи везани за преговарачку позицију по овом питању морају 

бити усаглашени са представницима Србске православне цркве. 

Г) да у Уставу Аутономне покрајине Косово и Метохија буде 

предвиђена трајна гаранција за прокламовани повратак лица 
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расељених са Косова и Метохије и њихових потомака на основу 

политичког решења усвојеног преговорима; 

 

– Потребно је усвајање Закона о повратку на нивоу Покрајине, којим 

ће бити утврђене обавезе органа Аутономне покрајине Косово и 

Метохија, Аутономне заједнице србских општина и јединица локалне 

самоуправе у погледу повратка избеглих и интерно расељених лица; 

ФБР: Пошто ова резолуција НС треба (према њеним творцима) да 

послужи као платформа за преговоре са сепаратистима, који се у овом 

документу као такви нигде не спомињу- онда је очигледно да се под 

„органима АП КиМ“ подразумевају илегални шиптарски 

сепаратисти!? Још једна (потуљена) легализација илегалне шиптарске 

државе… 

– Потребно је на територији Аутономне заједнице србских општина 

на Косову и Метохији, обезбедити и гарантовати право и услове за 

одржив повратак за она прогнана лица са Косова и Метохије којима 

је онемогућен повратак у њихове домове у другим деловима 

Аутономне покрајине Косово и Метохија. 

Д) резултат преговора мора да буде и стварање ефикасног правног и 

организационог механизма који би омогућио укључивање 

представника србског и другог неалбанског становништва у рад и 

одлучивање свих институција и органа власти Аутономне покрајине 

Косово и Метохија, а на начин да се онемогући било који облик 

мајоризације од стране албанских представника у тим 

институцијама и органима власти: 

ФБР: Ако је и било недоумице на „шта или кога“ се односи 

формулација „Власти АП КиМ“, из овог горњег пасуса је очигледно 

да се та формулација (читај легализација) односи на илегалне 

шиптарске сепаратисте- док се истовремено (потенцијални) Срби 

повратници охрабрују да се укључују у рад тих сепаратистичких 

институција, које су већински контролисане од стране косовских 

шиптара- на шта и ова резолуција сама указује. 
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Шта друго рећи, него- Врхунац политичког сарказма и дилентатизма 

НС, која је изгласала овакав издајнички, полуписмен, нетачан и 

незграпно срочен документ! Који као што то овде видимо, чак и „сам 

себи скаче у стомак“… 

– Србска страна предлаже поделу Аутономне покрајине Косово и 

Метохија на неколико региона, од којих би један засебан 

представљала Аутономна заједница србских општина на Косову и 

Метохији; 

– Србска страна предлаже формирање дводоме Скупштине 

Аутономне покрајине Косово и Метохија, у којој би горњи дом 

представљао Дом региона и верских заједница, а доњи дом би био 

Дом грађана; 

У складу са овим предлогом, у Дому региона и верских заједница би 

сви региони и главне верске заједнице били равноправно заступљени, а 

у Дому грађана би српско и неалбанско становништво било 

заступљено у складу са гарантованим квотама и изборним 

резултатима; 

Председавајући једног од два дома, као и потпредседник другог од 

два дома, требало би да буду представници србског и неалбанског 

становништва за које се изјасни већина представника изабраних из 

редова србског и неалбанског становништва у том дому; 

ФБР: Поред тога што су предлози у ова претходна 4 пасуса једна 

обична политичка небулоза- јер сепаратисти и њихови НАТО 

налогодавци никад неће пристати да им једна осакаћена, и војно и 

економски инфериорна Србија прописује „државно уређење- кроз 

неке горње и доње домове“ (сепаратистичког ентитета на територији 

привремено окупиране КиМ)– 

Овде се поново једним таквим „политичко-правним предлогом“ 

легализује илегална шиптарска држава на територији Србије, и то од 

стране највишег Србског државног органа!? 

Морају постојати ефикасни процедурални механизми који би 

онемогућили доношење одлука прегласавањем у питањима која 
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директно задиру у надлежности Аутономне заједнице србских 

општина на Косову и Метохији и права србског и другог неалбанског 

становништва у Аутономној покрајини Косово и Метохија. 

Ђ) имовинска питања морају да буду трајно решена у складу са 

важећим међународним конвенцијама, општеприхваћеним правним 

принципима и стандардима, а свакако ради успостављања правне 

сигурности и стабилног пословног и инвестиционог окружења на 

територији Аутономне покрајине Косово и Метохија. 

Е) ову политичку платформу за разговоре са представницима 

привремених институција самоуправе у Приштини Влада усваја на 

предлог председника Републике Србије. 

ФБР: Овај последњи пасус указује на то да је овај полуписмени 

предлог политичке платформе (сада већ усвојене резолуције) Влади 

непосредно проследио председник Републике Србије Томислав 

Николић. 

Да ли је „Несрећни Тома“ уистину знао шта ради, или је само 

потписао оно што су му саставили „они исти“ који су му састављали и  

„анти-кумовски“ програм СНС странке, остаје отворено питање!? 
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Србска  распродаја националних 
интереса из угла Западних медија…  

 

29 јануар 2013, М. Новаковић 

 

ТАЧИ И ДАЧИ 

„Економист“: Независно „Косово“ је за Дачића реалност- А Тачи му 

је „најбољи пријатељ“… 

Када „ми“ алтернативни медији пишемо о издаји националних 

интереса и другим  негагативним појавама које се дешавају у врху ове 

наше „по(евро)унијаћене“ и територијално (и у сваком другом 

погледу) осакаћене државе, и не очекујемо да ће наши ставови (без 

обзира колико добро утемељени и документовани) бити прихваћени 

од свих наших читалаца. Нарочито не од оних, увек критички 

расположених, и нарочито не од оних који нас читају „по службеном 

задатку“… 

…Али када то исто раде, додуше пажљивијом и „увијенијом“ 

терминологијом, многи водећи западни и светски медији, онда би 

многи наши „неверни Томе“ морали да се куцну прстом у чело, и 

запитају  „куда то плови овај брод“. 

Ја по том питању одавно немам дилеме, наш „Тит(оистички)аник“ је 

одавно на колизионом курсу, и само је питање времена када ћемо 

погодити дно „свих дна“- ако то до сада већ и нисмо!? 

Угледни британски магазин „Економист“, у свом недавном чланку,  

није могао да прикрије сарказам и „усхићење“, описујући сервилност, 

подаништво и распродају националних интереса од стране водећих 

људи Србског режима… 
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Кажу да нико на Западу ни у сну није очекивао такав „ниво сарадње“ 

који су добили од стране новог „напредњачко-социјалистичког“ 

Србског режима. „Економист“ (ин)директно сугерише да су наши 

режимлије очигледно преварили властито бирачко тело, премашили 

чак и ишчекивања прозападних либерала, и дубоко разочарали 

братску Русију. 

Описујући председника Србије Томислава Николића као „човека који 

пали свећу у јеврејској Синагоги“, националисту само на речима, али 

не и на делима- наглашавају да је у много чему премашио и свог 

претходника Бориса Тадића. Они овде наравно мисле на његов без-

компромисни „евроатлантски пут“… 

Дачића описују као бившег Милошевићевог потпарола који је 

напустио све „Слобине принципе“, и напрасно постао веома погодан 

за „сарадњу“ са евро-атлатнским структурама– по принципу „вежи 

коња где ти газда каже“. Посебно је саркастичан коментар 

„Економиста“ који наводи да је Дачић постао „најбољи пријатељ са 

најомраженијом личношћу у Србији“– ратним злочинцем Хашимом 

Тачијем! 

„Економист“  наглашава властиту тврдњу да су се „србски лидери 

декларативно зарекли да никада неће признати Косово“, и потом 

наводи примере како ти исти „србски лидери“ одмах сами себи скачу 

у стомак у пракси- успостављањем „границе између Србије и Србије“- 

И наглашавају да су такозвани „технички преговори“ између 

сепаратистичког Косова и Србије, сада дигнути на виши политички 

ниво. Следећа фаза би онда требала да буде: „међудржавна“? 

Посебну посластицу им причињава цитирање речи Дачића, где он 

„признаје“- да је „Косово изгубљено“, а србске држављане са КиМ 

отворено назива „националном мањином“ (у властитој држави?). 

Сарказам „Економиста“ се наставља цитирањем речи Дачића да је 

„његова влада са националистичким педигреом и да је ОН кад је био 

на власти 1999 за то исто Косово ратовао са НАТО-ом“… сугеришући 

да управо зато, ОН једини има право да тим истим Косовом сада 

„тргује“ (како му се ћефне?)! 
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„Економист“ није поштедео ни Вучића, истичући да му је као 

министру одбране један од првих приоритета био да посети Америчке 

оружане снаге (Националну гарду Охаја), наглашавајући како 

оружане снаге САД „обучавају и помажу“ србску војску (коју су 

претходно избомбардовали и свели на ниво „ловачког друштва“ из 

Јагодине, примедба аутора). 

Поново отворени сарказам у делу чланка где наглашавају да је ЕУ 

одложила отварање формалних проговора о чланству са Србијом- 

овде наводе речи председнице одбора НС за евроинтеграције Милице 

Делевић, која чак и поред таквог „одлагања“ описије ситуацију као 

„обећавајућу“!? 

У последњем пасусу „Економист“ предвиђа мрачан сценарио за 

Србију- односно повратак на власт „староиздајничког“ режима 

Тадића (овај пут под руководством Ђиласа) у коалицији са 

„новоиздајничким“ режимом Дачића. 

Мислим да је овде сваки коментар сувишан, осим да можда треба 

поново нагласити да је „Економист“ један веома озбиљан лист, и да 

њихове тврдње по многима  „држе воду“. Изгледа да „енглези“ данас 

виде оно што већи део србске јавности- или не види, или још увек 

једноставно не жели да види. Бојим се, да кад многи од нас 

евентуално „прогледају“, може да буде сувише касно… 

 

У.Н.П.О.:  Одређен „амбасадор“ Косова у Србији- Дачић дао 

сагласност 

„УНПО“ је организација која представља 42 сепаратистичка ентитета 

у Свету, иза које стоје озбиљни западни ресурси, и која има званичну 

презентацију у УН. Тако да њихови ставови, попут овог саопштења на 

њиховом званичном сајту- везано за успостављање „дипломатских“ 

односа између Косова и Србије- очигледно имају своју „политичку 

тежину“. 

У сваком случају, овакав и слични текстови у светским медијима, 

показују да је прича о отварању канцеларија наводних „официра за 
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везу“ (а не „амбасада“) између Београда и Приштине, једино прича за 

домаћу (србску) конзумацију, и да она нигде изван Србије не „држи 

воду“. Наравно у такву причу, и овде у Србији верују само наивни, 

необавештени, и свакако „злонамерни“… 

Овај лист цитира „реторику“ Србског режима, описујући како се 

Дачић формално противи успостављању „дипломатских односа“ и 

отварању „канцеларије Приштине“ у Београду, али зато беспоговорно 

прихвата албанског „официра за везу“ из Приштине, који ће у 

Београду деловати из „дипломатског офиса“ ЕУ (и “vice versa” за 

„србског амбасадора“ у Приштини)!? 

Овде се очигледно ради о „политичкој козметици“ да би се од 

јавности прикрила чињеница, да ће та „лица“ имати свакако 

дипломатски статус (имунитет), који ће на њих бити делегиран преко 

„ЕУ офиса“ у Београду и Приштини. Возиће дипломатска возила ЕУ, 

и уживаће практично међународни дипломатски имунитет. 

Што у пракси значи да ће будући „албански амбасадор Косова“ 

Лулжим Пећи  (вероватно само још један од бивших УЧК терориста) 

моћи да ради у Србији шта хоће, а да нико неће смети да га пипне!? 

Вашингтонски „Нац. Интерест“: За ЕУ и САД, Србија је „црна овца“, 

и без експлицитног признања Косова као „државе“  за њу нема 

будућности… 

У свом чланку од 22 јануара(„Национални Интерес“), Тед Гален 

Карпентер, у уводнику наглашава да је безпоговорна спремност новог 

Србског режима да прави уступке по питању Косова, изненадила 

многе на Западу (очекивали су ваљда од нас мало више националног 

достојанства и бар неку дозу патриотизма?). 

Карпентер одмах потом подвлачи- да „бучну реторику“ Београда, да 

„никада неће признати Косово“ демантују потези србског режима у 

пракси. Као један од таквих контрадикторних потеза Срспског 

режима он наводи упорно инсистирање Београда на аутономији 

србског севера КиМ- што је по њему „имплицитно признавање“ 

Косова као државе од стране Србије. Што по аутору ових редова и 

јесте логично резоновање- зашто би Србија тражила аутономију за 
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део властите територије, осим ако већ не признаје постојећи 

„сепаратистичку ентитет“ на тој истој територији? 

…У прилог овом свом ставу, Карпентер наводи (јавно 

документовану) спремност Ивице Дачића да Србија „под одређеним 

условима“ дозволи Косову чланство у УН (наравно као „држави“).  

Превртљиви Дачић је ту своју изјаву накнадно (опет, за домаћу 

„конзумацију“) повукао. 

Ипак да та изјава није била случајна „брљотина“ превртљивог србског 

премијера, и да се иза ње крије (за сада скривена) стварна „еуро-

београдска“ агенда , сазнали смо пре 4 дана из домаће штампе током 

посете немачког амбасадора Хајнца Вилхелма (у друштву Ивице 

Дачића) Вршцу- када је на питање о „столици у УН“ за Приштину, 

Дачић поново потврдио, у присуству немачког амбасадора (и под 

надзором?) да је та опција и даље отворена у оквиру неке 

„свеобухватне солуције“. 

Мислим да свему овоме никакав даљи коментар није потребан. 

Овај лист такође извештава „(саркастично) о напорима садашњег 

Србског режима да тргује севером Косова, оцењујући то као потпуно 

нереалистично. Карпентер наводи да су САД и Немачка заузеле 

чврсти заједнички став да по том питању неће бити никаквих 

уступака Србији (али да се зато од Србије очекује даљи „уступци“?). 

Он овде цитира речи Хилари Клинтон: „То питање је ван сваке 

дискусије. Границе самосталног и независног Косова су јасне и 

утврђене за сва времена“. 

Поред Хилари Клинтон, и немачка канцеларка Ангела Меркел је 

нагласила свој став по питању Косова, наглашавајући да је једини пут 

Србије у ЕУ, претходна „нормализација односа са Косовом“. Потом је 

појаснила шта мисли под „нормализацијом“- по њој то значи да 

Србија мора да међународно призна „независно Косово у постојећим 

границама“, без икаквих даљих покушаја да отвара питање тих 

„граница“!? 

Овај угледни вашингтонски недељник наглашава да је такво додатно 

условљавање (читај уцењивање) Србије „екстра-легално“ и у 
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контрасту са самим ЕУ стандардима. Они наводе пример Кипра- коме 

никад није постављен као услов (за чланство у ЕУ), признање 

сепаратистичке „Турске републике“ на северу Кипра. 

Очигледно кад је у питању Србија, ЕУ и САД примењују двоструке 

стандарде… 

Посебно је забрињавајући и „понижавајући“ (за нас као нацију) начин 

на који многи западни медији описују овакво ирационално политичко 

понашање Србског режима. Рецимо, у овом тексту угледни новинар 

Карпентер описује покушаје Србије да уђе у ЕУ као: „…толико 

очајничке, да су србски лидери већ спремни да усвоје политику 

безпоговорне предаје по питању Косова.“ 

По Карпентеру то може за србски режим да буде веома „лоша и 

опасна рачуница“, јер такви ставови (србска дипломатски 

„компромиси“) се и на западу оцењују као супротстављање већинској 

вољи србске јавности, и самом режиму може да се врати попут 

бумеранга. 

Он правилно уочава да је у Србији све јача „национална фракција“ 

која по питању Косова неће дозволити никакве компромисе нити 

територијалну поделу. Карпентер наглашава да је Косово за Србе 

историјска и верска „колевка“, односно како он то описује „србски 

еквивалент Јерусалему“… 

Прогноза овог угледног аутора јесте да ће оваква „перверзна потреба“ 

САД и ЕУ за наставком уцењивања и условљавања Дачића и осталих 

про-западних србских политичара- евенутално довести до развоја 

националног „екстремизма“ у Србији, који ће за нужно изнедрити 

неки нови и изразитно анти-западни режим (том контексту спомиње 

ДСС, за који каже да је већ јавно захтевао Дачићеву оставку)… 

Карпентер упозорава да оваквим нефлексибилним ставом и сталним 

уцењивањем Србије, Запад практично уништава сваку могућност за 

„разумно решење“ питања Косова. 

Он је посебно критичан према политици Вашингтона по овом питању. 

По Карпентеру америчка влада не би смела да подржава сваки потез 
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„Косова“ без икакве резерве, али за њега је такође проблематично 

било какво америчко мешање у проблем Косова, пошто по 

Карпентеру САД би требало да препусте Балкан европљанима; А, ако 

се већ „мешају“ онда не би требало да вуку потезе који су срачунати 

да спрече свако решење које би било у „обостраном интересу“!? 

 

Ројтерс: Јавни дефетизам премијера Дачића… 

Ројтерс  у свом билтену од 23 јануара наглашава Дачићеву изјаву 

током заседања владе- „да Србија више нема суверенитет над 

Косовом, и да мора да се фокусира на обезбеђивању аутономије за 

Србе на северу КиМ“. 

Наравно да је овакав дефетистички став (поред тога што је противан 

Уставу Србије, који би први морао да спроводи и брани управо 

Србски премијер, који га, како овде видимо, немилице гази)-  

очигледно „нелегалан“ и политички неутемељен, и као такав оставља 

простор нашим непријатељима да га тумаче као званично признавање 

„независности Косова“. 

У претходним пасусима сам цитирао ставове америчке и немачке 

владе (које воде не само главну реч на Косову, већ је воде и у 

Београду) – да неће дозволити никакву аутономију у оквиру Косова, и 

да Србија не треба да се нада уласку у ЕУ, све док експлицитно и 

безусловно не призна Косово као „самосталну државу“. 

Узимајући у обзир такву „политичку реалност“, онда је очигледно да 

Дачићева (али и осталих режимских челника) промоција аутономије 

на северу и њихова на моменте запаљива „национална реторика“ има 

пре свега улогу политичког седатива за ионако већ прилично 

„умртвљену“ србску јавност. 

Ројтерс: „Србија држи отвореном опцију чланства Косова у УН“- 

Такође, у једном од својих прошлонедељних чланака, Ројтерс је 

нагласио спремност Србије на компромис са ЕУ, чак и по штету 

својих националних интереса (“…contradicting a historic claim over its 

former province as it tries to remove the biggest obstacle to joining the 
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European Union.”)– у том контексту наводе речи Дачића: „Ми смо 

спремни да се сложимо са свиме…“ 

 

ЗАКЉУЧАК 

У овој краткој анализи сам се послужио изводима из неколико 

ауторитативних (углавном) западних медија.  Перцепција и тумачења 

политичких дешавања у Србији од стране тих медија имају своју 

тежину и по мени јесу одраз стварне политике Запада према Србији. 

Ови документи нам показују и доказују да су скоро сви потези 

Србског режима од недавног доласка на власт, па до сада, пре свега 

усклађени са националним интересима других, а не нације коју они 

наводно представљајају!? 

Оно што је посебно поражавајуће, јесте чињеница да су чак и сами 

западни едитори запрепашћени количином сервилности и 

беспоговорне послушности србских политичара (на власти) према 

Западу. 

Из њихових текстова избија очигледан сарказам, али и неверица- да 

једна држава може тако олако да погази своје националне, историјске 

и легалне интересе, у „очајничкој жељи“ за неком „утопијском ЕУ 

кандидатуром“!? 

На крају, опет једно вечито питање за све нас: Има ли Срба у Србији!? 

 У власти их очигледно нема… 

 

РЕФЕРЕНЦЕ
32

 

                                                      
32 http://news.yahoo.com/serbia-holds-chance-u-n-seat-kosovo-160946109.html 

http://www.b92.net/eng/news/politics-

article.php?yyyy=2013&mm=01&dd=25&nav_id=84345 

http://ca.reuters.com/article/topNews/idCABRE90M18820130123?pageNumber=2&virtual

BrandChannel=0 
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Србска  опозиција – Разједињени 
поново „јашу“ у заборав !?  

 

12. фебруар 2013, М. Новаковић 

  

САМО СЛОГА СРБИНА СПАШАВА 

Сретење 2013- дан(и) када ће већина србских опозиционих покрета и 

партија изаћи на улице- али свако у свој „ћошак“; Свако са својим 

захтевима: или за политичким променама, или неким ситним 

привилегијама, или можда само „скромном“ медијском пажњом … 

… И тако из дана у дан, из месеца у месец, из године у годину- а све 

на радост и весеље параноичног и очигледно „урушеног“ режима, 

који се за власт држи отупелим канџама, ко престрављени мачак за 

трули плафон- и коме би требао само један омањи „букурештански 

поветарац“ да га одува, за сва времена, на историјско ђубриште!? 

Дакле, историјски тренутак, и све (не)повољне околности су се 

стекли. Народ никад није живео бедније, режим никад није продавао 

националне интересе бестидније, спољни непријатељ нас никад није 

комадао беспоштедније… 

… И све што нам сада треба- то је један национално одговоран и 

уједињен опозицини патриотски фронт- који ће на властитом примеру 

показати овом ојађеном и збуњеном народу, да смо ми Срби ипак 

способни да се ујединимо; Ако ни око чега другог, онда бар око: 

                                                                                                                          
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCABRE90M18820130123 

http://nationalinterest.org/commentary/serbias-olive-branch-7993 

http://www.unpo.org/article/15422 

 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

226 

голог опстанка нације, одбране уставног поретка и целовитости ове 

земље, и очувања нашег људског и националног достојанства! 

 

НИКАД ГРАНИЦА- СРЕТАЊЕ НА „СРЕТЕЊЕ“ 

10 децембра ове године чланови и симпатизери покрета „Никад 

граница“ су усред циче зиме успели да изведу на улице Србске 

престонице скоро 10,000 србских родољуба на мирољубив (али бучан) 

протест против издајничког режимског потеза- поводом 

успостављања „шиптарске границе“ на територији Србије, и то у 

отвореној спрези Србске владе са шиптарским сепаратистима. Том 

приликом, у склопу овог родољубивог (и ванпартијског) покрета су 

заједно наступили припадници: Србског народног покрета Наши, 

Србског сабора заветници, Србског Образа, Покрета за Србију, 

ЖЕКИМ, Двери, Србске народне одбране, Покрета 1389 и других 

родољубивих удружења, и србских интелектуалаца. 

Режим је тада упозорен да је тај протест само почетак једног процеса 

који ће трајати, све док се таква издајничка политика и њени носиоци 

из врха режима не уклоне. То упозорење је очигледно пало на глуве 

уши. Ових дана распамећени и продани србски режим наставља своју 

(туђом руком) зацртану издајничку политику још крупнијим 

корацима… 

И сада, на „Сретење“ ове 2013 године,  је изгледа уистину куцнуо 

последњи час да се сви србски патриотски фактори уједине, и то око 

само једног циља: Одбране уставног поретка наше отаџбине! Онај 

који је за то плаћен и изабран од стране народа- не само да га не 

брани, већ га шта више „острашћено“ руши. И на овај свети и 

историјски дан поново ће се скупити пред Храмом Светог Саве 

многобројни србски родољуби, и поново под окриљем и у 

организацији ванстраначког и родољубивог покрета „Никад граница“. 

Организатори су упутили отворени позив свим грађанима и 

странкама, којима је Србија у срцу, да им се придруже. 
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ДОЛАЗИ ВРЕМЕ КАДА ЋЕ И „БЕЖАНОВА МАЈКА“ ДА 

ЗАКУКА 

На жалост, као што смо и сами сведоци, на овај историјски датум, 

209-то годишњицу Србске државности, скоро све „патриотске“ 

опозиционе партије ће или остати „код куће“, или ће кренути на неке 

своје „личне“ сретењске и пост-сретењске скупове, и на неке друге 

локације… 

…Неки ће у Радовањски луг да се сретну са „престолонаследником“ 

који једва замуцкује на србском језику… 

…Неки– којима су лидери ових дана постали предмет режимске 

полицијске репресије и који имају добре шансе да заглаве робијање 

због јавног спаљивања фашистичких застава окупаторских ентитета- 

стидљиво ће кренути у протестну шетњу… 

…Други ће се појавити са дебелом временском дистанцом на 

степеницама Народне скупштине, са неопозиво оправданим 

протестима, који ће потом неопозиво пасти на глуве уши… 

…Трећи– који су се докопали тапацираних клупа, у том истом здању, 

неће наравно нигде мрднути, све док њихове гузице имају 

привилегију да жуљају те исте клупе, и примају посланичке плате 

(финансиране насилном РТС претплатом или уцењивачким 

бриселским кредитима- њима је ионако свеједно, све док се 

„слива“…); Очајнички се плашећи да не угрозе своје „политичко-

ситносопственичке“ привилегије, и послушно пратећи „дугорочну 

страначку политику“ преживљавања, па макар само једног, мандата!? 

  

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ВАН-ИНСТИТУЦИОНАЛНУ БОРБУ- НЕКИ ТО 

ЗОВУ „УЛИЦА“ 

У овом свом обраћању србској родољубивој јавности- Скидам капу 

неустрашивим и родољубивим организаторима покрета „Никад 

граница“- И тражим од ових потоњих (горе побројаних као „неки, 

други и трећи“- верујем да ће се лако препознати, иако сам се трудио 
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да их не именујем), да пажљиво прочитају (у наставку) „мото“ 

покрета „ Никад граница“: 

„Сретењски сабор за слободу Србије, 

За Косово и Метохију у Србији, 

За Србију на Косову и Метохији !!! 

За ослобођење државних институција, 

За право да будемо своји на своме, 

За част ратних ветерана и одбрану карактера рата !!! 

За самостални привредни модел, 

За очување сопственог културног модела и србског језика , 

За поштовање сваке странице наше славне историје !!! 

За успостављање линије личног и националног достојанства, 

За безбедност, опстанак и напредак сваке породице, 

За одбрану права на мирни и сопствени развој !!! 

За елиминацију постојећег, туђинског политичког система, 

За успостављање суверене демократије, 

За слободну отаџбину која ће све ово гарантовати !!!“ 

——————————————————————————– 

… И ако нађу иједну ставку са којом се не слажу, онда слободно нека 

остану „код куће“ на Сретење 2013 године, јер тамо онда ни не 

припадају; Али, ако се у потпуности слажу са овим горе сроченим, 

онда нека дођу на „Сретање на Сретење“ на плато код Храма Светог 

Саве, 15 фебруара тачно у подне, и тим чином покажу да им је стало 

до Србије! 
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ПЕТОКОЛОНАШКА СТРУКТУРА МОРА ДА БУДЕ 

УКЛОЊЕНА 

Натовска страховлада у Србији, која траје у континуитету од 

„петооктобарског државног удара“ 2000 па до данас, је у пракси 

доказала да у Србији не може доћи до истинских демократских 

промена, заустављања процеса издаје и разградње наше отаџбине, 

нормалним политичким процесима… 

… Не може из простог разлога, јер је Србија окупирана земља у чији 

врх су уграђене петоколонашке државне, али и парадржавне 

институције. Те институције данас контролишу: поред репресивног 

режимског „медијско-полицијског“ апаратуса, практично и све друге 

кључне сегменте нашег друштва- укључујући, судство, школство, чак 

и СПЦ… 

Једини начин да до тих промена дође, јесте комплетно уклањање те 

петоколонашке структуре. С обзиром да та „структура“ контролише 

све такозване демократске и правне инструменте државе Србије- онда 

је очигледно да до тог циља може доћи само кроз демократске ван-

институционалне  облике борбе! 

Другим речима родољубивој „позицији и опозицији“ је преостала 

само „УЛИЦА“! Што пре то схвате, то боље. Прошло је време 

„салонске“ политике и протестних „шетњица“. Време је за удружени 

наступ свих патриотских фактора. Што масовнији буде њихов наступ, 

то су веће шансе да до промена дође ненасилним путем (масовним 

грађанским отпором, какви се данас одвијају широм света, и то 

углавном, много „безазленијим“ поводима?). 

Моментум је створен, „родољубива машинерија“ је у покрету! Начин 

на који ће се доћи до „критичне масе“ је још непознат. Вероватно 

највише зависи од „ових горе побројаних“- ако схвате озбиљност 

историјског тренутка, и ставе се на чело свог народа- онда та промена 

може да буде веома скора и безболна… 

… Ако подвију реп, и оставе на брисаном простору, ове неустрашиве 

младе родољубе из покрета „Никад граница“- до промене (читај 

ослобођења) ће опет доћи, вероватно радикализацијом опште-
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народног отпора, али да ће се то десити, то је већ видљиво и голим 

оком! 

У том случају, бојим се, „ови горе побројани“ ће се наћи у пораженом 

(издајничком) табору, и консеквентно на историјском ђубришту… 

… А можда ће тако и бити боље, можда ће се тако у земљи Србији 

коначно одвојити жито од кукоља!? 
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Компаративна анализа издајничког 
„београдско-приштинског“ 
споразума“ из марта 2013  

 

17 март 2013, М. Новаковић 

„Споразум“ су потписали почетком 2013 председник србске владе 

Ивица Дачић и ратни злочинац са Косова Хашим Тачи, под надзором 

ЕУ комесарке Кетрин Ештон- Следи компаративна анализа, а у 

прилогу чланка је оригинални текст издајничког „споразума“, којим 

се наговештава укидање УН резолуције 1244 и омогућује 

„подржављавање“ шиптарског терористичког ентитета, уз пуну 

сагласност издајничког србског режима... 

 

НАЦРТ „РАЧУНА БЕЗ КРЧМАРА“: 

УВОД: Циљ овог (не)споразума је промовисање немира међу 

косметским Србима, нестабилности у целој Србији и коначном 

етничком чишћењу преосталих Срба са Косова и Метохије- те даљој 

дезинтеграцији ост(п)атка Србије. Он представља коначну и 

неодрживу кулминацију издаје (не)србске стране и експанзије 

сепаратизма шиптарске стране, уклањајући на тај начин било какву 

безбедност грађана Србије и уништавајући услове за њихов опстанак 

на вековним огњиштима. 

Овај „рачун без крчмара“ је у складу са свим нелегитимним 

издајничким споразумима постигнутим од стране жуте издајничке 

багре (ови садашњи испадоше још већа…), који су неовлашћено 

нарушили једину легитимну резолуцију  1244 УН, као и 

нелегитимним и антисрбским ставом евроатлантског такозваног 

међународног суда правде, који је на захтев жуте издајничке багре 

„легализовао“ шиптарску терористичку „државу“, а све зарад 
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легализације комадања Србске вековне територије, и комадања и 

крађе делова тела стотина киднапованих Србских мученика. 

Овај (не)споразум никако не доводи у питање позицију илегалне 

шиптарске стране, и свакако не доводи у питање непостојећу 

позицију легалне издајничке србске стране. 

 Обе издајничко-сепаратистичке стране су се споразумеле о следећем 

наставку  сепаратистичко-издајничких активности: 

 

1.       СПРОВОЂЕЊУ ИЗДАЈЕ, И КОМАДАЊА СРБИЈЕ ДО 

КРАЈА… 

Већ постигнути квислиншки споразуми биће спроведени под 

надзором „европског рајха“ до краја, односно до потпуног одумирања 

Србске државе и нације. 

Споразум о о поклањању Србских националних ресурса из области 

телекомукација и електричне енергије биће спроведен искључиво у 

корист шиптарских сепаратиста, као што је већ  договорено у 

„минхенској пивници“. 

 

2.       ЈУГ СРБИЈЕ 

– Општине и друге по Србском уставу легалне институције државе 

Србије, северно од Ибра ће бити предате у руке илегалних 

шиптарских сепаратиста и терориста (трговаца хероином и деловима 

људских тела). Тако ће „северне општине“ изгубити сва права која су 

им гарантована Уставом Србије. 

–          Полазећи од начела еу-робског рајха о окупационој власти у 

новостеченим колонијама, „северне општине“  немају више право на 

било какву политичку или управну организацију у складу са легалним 

Уставом државе Србије. Да би се Србима замазале очи, таквом 

непостојећем савезу даће се фантомско име, неке фантомске 

„европске регије“, са надом да ће се  наивни, нарочито они 

јевропејске (и сваке друге девијантне) оријентације упецати. 
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–          Представници такве фантомске јевропејске регије, могли би 

(али неће никад, или оће на свети никад) бити позвати да учествују у 

раду комитета „динкићевих региона“.  Такође мораће да оснују 

поданичко тело, које ће се подати безусловно приштинским 

сепаратистима, а све у складу са принципима евроунијског Четвртог 

рајха (који наставља славну традицију свог претходника Трећег 

рајха). 

–          Избори у том поданичком телу ће се одржавати „кобајаги“ и 

„изабраници“ ће потом морати да иду на поклоњење шиптарским 

терористима у Приштину. 

–          То поданичко тело мораће да сарађује са евроатлантским 

окупационим властима, а контакти са „матицом Србијом“ (њеним 

ост(п)атком“) ће бити строго надзирани и максимално онемогућавани. 

 

3.       АКТИВНОСТИ СРБСКЕ ВЛАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

СРБИЈЕ 

–          Србија више неће смети да буде држава, и под претњом смртне 

казне неће смети да привири у свој јужни део. Све јавне и државне 

службе на југу Србије биће беспоговорно предате у руке шиптарских 

сецесиониста. 

–          Србски судски органи на Југу Србије од сада ће се звати 

шиптарски, и биће под командом Тачија и осталих водећих 

шиптарских терориста. У таквим сепаратистичким судовима надаље 

већину ће чинити шиптари. 

–          Свака активност Србских органа на Југу Србије биће оштро 

санкционисана, а сви припадници легалних Србских органа 

безбедности који буду ухваћени на Југу Србије, завршиће или у Абу 

Грејву, Гвантанамо Беју, или ће им једноставно бити повађени 

органи. 
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Србска полиција ће се укинути и од сада ће се звати „учк 

фелджандермија“. У таквим „северноопштинским“ формацијама 

већину ће чинити шиптарски криминалаци. 

–          Од Србије ће се захтевати да финансира такве илегалне 

шиптарске институције на јужном делу своје територије, али тамо 

неће смети ни да привири. 

 

4.       ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА СРБИЈЕ 

–          У светлу опредељености ка уништењу Србије и даљем 

комадању њене територије шиптарски сепаратисти  ће извршити 

чистку у „северним општинама“  да би обезбедили њихово уништење 

и спречили њихову сваку потенцијалну ревитализацију. 

 

5.       СРБСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ СВЕТИЊЕ И СВИ ДРУГИ 

СРБСКИ КУЛТУРНИ И ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ НА ЈУГУ СРБИЈЕ, 

У ОКВИРУ КОСОВА  И МЕТОХИЈЕ 

–          Овим актом се отимају од Србске нације и поклањају еу-

робском рајху и шиптарским сепаратистима неправославне вере. 

 

6.       СРБСКО ДРЖАВЉАНСТВО ГРАЂАНА СА ЈУГА СРБИЈЕ 

–          Припадаће само онима који се иселе са окупираног Косова и 

Метохије, а они који остану да живе у гету под окупацијом биће 

дозвољен „боравак“ само ако буду у поседу важећег евроатланско-

шиптарског  „аусвајса“. 

 

7.       АМБАСАДОРИ ЛАЖНЕ ШИПТАРСКЕ И ЛЕГАЛНЕ 

СРБСКЕ ДРЖАВЕ 
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–          Биће постављени од стране еу-робског рајха у Београду и 

Приштини. Шиптарског нико неће смети да пипне, а Србском ће моћи 

да раде шта хоће (?) 

 

8.       ДРЖАВНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИЛЕГАЛНЕ ШИПТАРСКЕ 

ДРЖАВЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ФОРУМИМА 

–          У оквиру даљег понижавања Србије и сламања сваког 

потенцијалног отпора, Србија неће смети (под претњом смртне казне) 

да блокира, нити да дозволи правим пријатељима Србске нације да 

блокирају чланство илегалне шиптарско-терористичке „државе 

Косово“ у међународним правним телима, а Дачић ће морати под 

хитно да „удели“ столицу у УН Тачију, онако како му је то јавно 

обећао у својим медијским наступима. 

 

9.       СПРОВОЂЕЊЕ (НЕ)СПОРАЗУМА – „РАЧУНА БЕЗ 

КРЧМАРА“ 

–          Обе издајничко-сепаратистичке стране ће спроводити овај 

споразум по диктату еу-робског рајха. Берлинска „вучја јазбина“ ће 

пратити спровођење овог уцењивачког (не)споразума, и уколико се 

деси да Србска страна  не испуни безусловно  све тачке овог „рачуна 

без крчмара“, Србији се неће одобрити датум чак ни 3.000-те године, 

како је то с усхићењем недавно (на предлог британског) прихватио 

Европски парламент. 

 

10.   УКИДАЊЕ ЛЕГИТИМНЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1244 УН И ЊЕНА 

ЗАМЕНА СА НОВОМ НЕЛЕГИТМНОМ 

–          Обе сепаратистичко-издајничке стране (али се превасходно 

односи на (не)србску) морају да омогуће да се постојећа легитимна 

УН резолуција 1244, замени новом нелегитимном којом ће се потом 

негирати било какав суверенитет државе Србије над својом 

територијом. 
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ПРИЛОГ- ТЕКСТ ОРИГИНАЛНОГ СПОРАЗУМА: 

НАЦРТ СПОРАЗУМА 

Увод 

Циљ овог споразума је промовисање мира, стабилности и помирења 

на западном Балкану, те даљем напретку европских интеграција 

обеју страна. Он представља суштинску и одрживу нормализацију 

њихових односа, унапређујући на тај начин безбедност њихових 

грађана и побољшавајући услове за њихов свакодневни живот. 

Овај споразум у складу је са споразумима постигнутим у дијалогу 

према резолуцији ГСУН 64/298 од 13. септембра 2010, узима у обзир 

Резолуцију СБУН 1244/1999. и Саветодавно мишљење МСП од 22. 

јула 2010. Споразум не доводи у питање позицију иједне стране у 

погледу статуса Косова. Две стране су се споразумеле о следећем: 

1. Спровођење претходних споразума – Већ постигнути споразуми 

биће спроведени. 

– Споразум о телекомуникацијама и електричној енергији биће 

постигнут на основу постојећих нацрта и у складу с међународним 

обавезама двеју страна (Атински споразум). 

2. Север Косова и Метохије – Општине и друге институције на 

северу Космета (Северна Митровица, Звечан, Лепосавић и Зубин 

Поток) представљају саставни део институционалног и правног 

оквира Косова. Наведене општине уживају иста права и имају иста 

проширена овлашћења и надлежности предвиђене за остале 

општине на Космету. 

– Полазећи од начела Европске повеље о локалној самоуправи, 

општине на северу Косова имају право да образују савез у циљу 

заштите и промовисања заједничких интереса. Поменути савез 

општина могао би се звати Европски регион север Косова (ЕРСК). 

– Представници ЕРСК могли би у догледно време бити позвани да 

учествују у раду Комитета региона ЕУ.ЕРСК може основати 
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скупштину општина учесница, а оне могу одредити извршно тело 

које ће им бити одговорно, које ће остваривати сва права која су им 

дата према косовском закону и пружати услуге засноване на 

најбољим европским праксама и стандардима. 

– Избори у ЕРСК одвијаће се према косовском закону и изабрани 

представници ће имати своје место у институцијама Косова. 

– ЕРСК може сарађивати са међународним партнерима. Између 

осталог, то би подразумевало и договоре о локалној и прекограничној 

сарадњи са Србијом. 

3. Активности србске Владе на Косову – Србија ће престати да 

обавља главне државне функције на Косову, укључујући општинску 

управу, судове, полицију и остале органе, као што су пореске службе, 

поште. 

Судски органи ће радити у правном оквиру Косова. Састав судова ће 

одражавати локални етнички састав. У ЕРСК биће основав 

апелациони суд. 

– На Косову неће бити активних службеника србских органа јавног 

реда, безбедности или цивилне заштите без дозволе косовских 

органа. Сва полиција ће функционисати у оквиру косовске полиције. 

Једино полиција која одражава етнички састав биће распоређена на 

северу Косова. 

– Косовске институције ће обављати административне функције као 

што су пореске службе, поште, општинске управе. 

– Финансирање општина, као и појединаца од стране Србије, а у 

сврху унапређења добробити локалних заједница, вршиће се путем 

механизама о којем ће се договорити две стране и који ће омогућити 

одвојене и транспарентне буџете за сваки сектор (нпр. здравство, 

образовање, пензије). 

4. Децентрализација – У светлу опредељности за децентрализацију, 

косовски органи ће прегледати функционисање недавно 

успостављених општинских органа да би обезбедили њихов рад и 

одрживост њихових активности. 
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5. Верска и културна баштина – Договори о заштити верске и 

културне баштине предвиђени косовским законом биће 

загарантовани споразумом ЕУ и Косова. 

6. Двојно држављанство – Права лица с двојним држављанством 

биће у потпуности поштована. 

7. Официри за везу – Србски органи и косовски органи упутиће 

официре за везу у Приштину и Београд да би омогућили радне 

контакте. 

8. Представљање Косова на међународним форумима – У оквиру 

нормализације односа, Србија неће блокирати нити подстицати 

друге да блокирају чланство Косова у међународним телима 

основаним у економске, културне и друштвене (укључујући и спорт) 

сврхе. Србија неће блокирати чланство Косова у ОЕБС. 

9. Спровођење Споразума – Обе стране ће спроводити овај споразум 

уз помоћ ЕУ сагласно приложеном распореду. ЕУ ће пратити 

спровођење. Уколико једна од двеју страна не испуни обавезе или 

распоред, процеси везани за ту страну замрзнуће се. 

10. Нова Резолуција Савета безбедности УН – Две стране могу 

размотрити / сложити се да наведу поменуте договоре/споразум у 

резолуцији СБУН. 

Извор: http://srbin.info/2013/03/vlast-izdala-srpski-narod-na-kosmetu-nacrt-sporazuma-

beograda-i-pristine/ 
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Како су Западне службе и 
(Про)Западни медији манипулисали 

изборну кампању 2013 у циљу 
контроле Србског парламента  

 

Западне службе спремају „државни удар“: Стварају двотрећинску 

издајничку коалицију СНС, ДС,СПС- да би избацили КиМ из 

Устава Србије!? 

19 март 2013 Миодраг Новаковић 

 

НА ПОМОЛУ ЈЕ ВЕЛЕИЗДАЈА КОЛОСАЛНИХ РАЗМЕРА!? 

Ових дана су неки медији (НСПМ, СРНА) пренели изјаве челних 

људи Радикалне странке (СРС) да је на помолу „Западно 

спонзорисана“ политичка коалиција, која би требало да запечати 

судбину Србији. Односно- да обезбеди двотрећинску скупштинску 

већину за промену Устава мимо већинске воље грађана, и да потом 

избаци Косово и Метохију из Устава Србије, и на тај начин удовољи 

захтеву евроатлантских окупатора и омогући легализацију илегалне 

шиптарске државе на југу Србије. По писцу овог текста, таква изјава 

је веома утемељена узимајући у обзир све чињенице и недавне 

догађаје на србској политичкој сцени. 

Истовремено, овакве „најављене“ промене треба да обезбеде 

апсолутистичку демократску власт у северној србској покрајини 

Војводини, која би временом добила прерогативе самосталне државе. 

Ови процеси по налогу Брисела и Вашингтона имају за циљ да 

обезбеде потпуну територијалну дезинтеграцију Србске државе и 

Србске нације у целини на својим историјским просторима. Такво 

политичко кастрирање државе Србије, би потом створило услове за 

„коначну солуцију“ за Републику Србску, за коју евроатлантски 
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окупатори не виде никакву будућност као независног националног 

ентитета у Западно анексираној БиХ. 

У прилог овој теорији иду и недавне изјаве „београдског жутог 

императора“ Драгана Ђиласа да ће ДС и он лично подржати 

напредњачко-социјалистичку владу по питању Космета, јер је (по 

њему очигледно) да су они схватили да је Косово и Метохија 

изгубљено и да га се треба „решити“… 

Из свега овог је очигледно да су западно-обавештајни планери 

обавили сву неопходну „политичку припрему“ за нови државни удар 

по узору на „5 октобар“, овај пут делујући кроз наводно легалне 

институције државе Србије. Тако да вероватно очекују да ће се те 

промене одиграти далеко од очију јавности, у мрачним кулоарима 

скупштинских и владиних здања, на чијем су челу данас удружени 

„србски“ политичко-петоколонашки елементи- оличени у 

неприродној напредњачко-социјалистичкој-(демократској?) 

коалицији. 

У целој овој причи пада у очи, да је истурени пион у овој перфидној 

велеиздајничкој игри, већ исувише компромитовани премијер Ивица 

Дачић. Имамо добре основе да претпоставимо да је властољубивом и 

„политички ограниченом“ Дачићу, поред тренутне улоге „кључног 

играча“ намењена и ултимативна улога „жртвеног јарца“. 

Очигледно је да бивши Слобин СПС у овом моменту неопходан 

„западним планерима“ да би спровели у (не)дело план за елиминацију 

постојећег Устава Србије, и консеквентну ампутацију Косова и 

Метохије, као и за стварање основе за даљу територијалну и 

националну дезинтеграцију Србије. Али је исто тако очигледно, да 

једном када се ти процеси (бар би они тако желели) заокруже, 

(не)симпатични „Буцко“ им више неће бити потребан, тако да ће 

највероватније и он сам бити политички (ако не и физички) 

ликвидиран, а „његова“, некад кредибилна партија послата на 

„ђубриште историје“. Судбина „отпатка“ Србске државе и остатка 

Србске нације би потом била препуштена у руке „криминалне“ 

напредњачко-демократске коалиције!? 
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Наравно, ако им пре тога народ- у чије име наступају, не „помрси 

конце“…. 

 

ЗАПАД УБАЦУЈЕ У ИГРУ СВОЈЕ ОБАВЕШТАЈНО-

СУБВЕРЗИВНЕ РЕСУРСЕ… 

Наравно ови западни планови су у развоју и прогресу већ дуже време, 

и кулминирали су током прошлогодишњих „режираних“ избора у 

Србији. Докази за такву западно обавештајно-субверзивну (у овом 

конкретном примеру- америчку) делатност су били најуочљивији 

током прошлогодишње јавне предизборне кампање на нашој 

националној телевизији РТС. 

Овде ћемо се фокусирати на предизборну емисију РТС-а „Реч на реч: 

економска дебата“, која је емитована уживо 26. априла 2012. 

Цела предизборна дебата је финанисирана (и организована?) од 

стране америчког републиканског института на чијем челу је тада 

„седео“ (изузетно анти-србски расположен) сенатор Џон Мекејн, и 

америчког демократског института (NDI – National Democratic 

Institute for International Affairs) – НДИ на чијем челу је осведочени 

„србомрзац“ Мадлен Олбрајт. Обе ове организације (које су под 

директном контролом Републиканске и Демократске партије САД) су 

директно финансиране од стране америчког конгреса (односно владе)- 

док се као један од организатора (и финансијера?) предизборне србске 

кампање појављује и озлоглашени београдски Центар за слободне 

изборе и демократију: „ЦЕСИД“, иза кога стоји још озлоглашенија 

америчка („ЦИА-параван“) агенција National Endowment for 

Democracy (НЕД). 

ЗАПАДНО СПОНЗОРИСАНИ ДЕМОКРАТСКИ КАДРОВИ 

ТАДИЋ И ЂИЛАС 

Иначе према истраживањима нашег сарадника ИРИ и НДИ су 

активно учествовали у „образовању“ наших политичара, нарочито 

кадрова Демократске странке. Директор ИРИ-ја (амерички 

обавештајац) Кенет Брикер је био директно укључен у председничку 
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кампању Бориса Тадића, и вероватно је у том процесу одиграо 

кључну улогу (у формирању јавног мнења у Србији). 

Ове америчке „пара-државне“ организације су такође организовале 

током 2006 и 2007 више специјалних курсева за „србске демократе“, 

где је посебну улогу имао, данашњи лидер ДС Драган Ђилас, који је 

тада лично потписао око хиљаду „америчких сертификата“ издатих 

полазницима курса под називом: „1.000 младих лидера“. 

ИРИ је такође био један од Западних спонзора озлоглашеног 

„Отпора“ који је одиграо кључну улогу у „западно-обавештајно“ 

спонзорисаном пучу против тадашњег, легално изабраног, 

председника Србије Слободана Милошевића, 5. октобра 2000. 

———————————————————————————— 

Ако одгледате пажљиво видео клип у прилогу РТС емисије на 

следећом линку: „Реч на реч: економска дебата“, приметићете да је 

„јавни сервис“ грађана Србије, односно национална телевизија РТС у 

подножју „својих“ графикона приказивала као свог „спонзора“ 

„Ипсос- ИРИ“. Дакле овде се отворено наводи као један од 

„спонзора“- Мекејнов амерички републикански институт ИРИ. Тако 

нешто не само да је скандалозно, већ је и свим земљама које себе 

сматрају слободним и демократским, недопустиво да им изборну 

политичку кампању отворено спонзоришу стране политичке партије и 

владине организације (у овом случају водећа америчка)!? 

Такође, у одјавној шпици ове РТС емисије појављује се (поред већ 

споменутог ЦЕСИД-а) као финансијер прошлогишње Србске изборне 

политичке дебате амерички демократски институт НДИ (под 

контролом Демократске партије), на чијем челу је тада била 

озлоглашена Мадлен Олбрајт. 

Овде треба напоменути да се овде појављује као заједнички фактор 

који повезује ове три страна финансијера наводно независне Србске 

изборне кампање на државној РТС телевизији (прошле године)- 

National Endowment for Democracy (НЕД). 
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Они боље обавештени знају да су управо такозваном „Регановом 

директивом“ из 1984, све „пара-легалне“ активности ЦИА пренешене 

у надлежност:  USAID – OTI и National Endowment for Democracy– 

које се овде појављују на челу ове америчке „обавештајно-

субверзивне“ пирамиде. Другим речима ток и исход прошлогодишње 

предизборне дебате у Србији су директно манипулисали и 

контролисали Западни обавештајци, пре свега горе поменуте 

америчке „паравладине“ организације. 

 

ГДЕ ЈЕ У ЦЕЛОЈ ОВОЈ ПРИЧИ ИВИЦА ДАЧИЋ? 

Ако узмемо у обзир ово претходно изречено, као скорашње 

политичке, али и медијски „сензационалистичке“ догађаје у Србији- 

онда је очигледно да је Дачићу намењена улога „жртвеног јарца“, 

односно човека за једнократну употребу (лично сматрам да је слична 

судбина намењена и водећим људима будуће (?) напредњачко-

демократске коалиције, али са „одложеним плаћањем). 

Пре свега Дачић је „потурен“ да парафира све издајничке споразуме 

везано за КиМ, иза којих наравно чврсто стоји напредњачко-

социјалистичка коалиција, али у овом случају очигледно је да су ови 

први „тактички“ заузели резервна седишта, тако да сва бламажа и 

гнев народа буду усмерени на (недораслог премијерском задатку) 

Ивицу Дачића. 

Такође, били смо сведоци ових дана да се од стране неких наводних 

Дачићевих савезника (полу)отворено нарушава његов (готово 

непостојећи) морални и политички кредибилитет, да би у погодном 

тренутку био уклоњен (илустративан је пример недавне 

порнографско-политичке ТВ емисије, у којој је Дачић „перверзно 

карикиран“- и тај „компромитујући материјал ће сигурно бити 

употребљен у догледној будућности за његову додатну 

дискредитацију?) 

То се наравно неће десити све док се не оствари потребна 

двотрећинска скупштинска већина, која је потребна за „последњи чин 
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издаје“ (промену устава)- односно легализацију илегалне шиптарске 

државе на територији Србије. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Интересантно је да је ниједан учесник прошлогодишње „западно 

финансиране предизборне кампање“ у Србији није јавно изразио 

протест, или бар имао примедбу, на очигледну чињеницу да је 

оваквим грубим страним мешањем у унутрашње послове Србије и 

отвореним учешћем америчких политичких фактора као и западно 

финансираних НВО, у организацији националне политичке дебате- 

очигледно доведена у питање и сама легитимност прошлогодишњих 

избора- који су чак и по оценама челника СНС били „покрадени“!? 

У тој емисији су учествовали испред листе „Избор за бољи живот- 

Борис Тадић“- Божидар Ђелић; Испред листе „Србска радикална 

странка- Др Војислав Шешељ“- Иван Нинић; Испред листе 

„Уједињени региони Србије- Млађан Динкић“- Влајко Сенић; Испред 

листе „Чедомир Јовановић- Преокрет“- Иван Андрић; Испред листе 

„Покренимо Србију- Томислав Николић“- Јоргованка Табаковић; 

Испред листе „Демократска Странка Србије- Војислав Коштуница“- 

Ненад Поповић; И испред листе „Ивица Дачић- Социјалистичка 

партија Србије, Партија уједињених пензионера Србије, Јединствена 

Србија“- Душан Бајатовић. 

Дакле, никоме од горе споменутих није засметало (или бар пало у 

очи) да учествују у америчко (обавештајно) спонзорисаној политичкој 

дебати- предизборној јавној кампањи (у оквиру Јавног РТС сервиса 

Србије- који је финансиран од стране грађана Србије)!? 

А да би отклонили сваку недоумицу, ко је стајао иза, наводно 

слободних, избора у Србији прошле године, потрудио се и РТС, који 

је поред цитирања својих „западних спонзора“ у видео клипу, исте 

цитирао и у закључној реченици свог текстуалног извештаја... 

Што би наш народ рекао- „ако лаже коза, не лаже рог“… 
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БРИСЕЛСКИ ХАРАКИРИ- РЕЖИМСКО  
ПРИХВАТАЊЕ „НЕВИДЉИВОГ“ 

БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА!?  
 

17 април 2013, М. Новаковић 

 

Видели смо ових дана „панику“ која је завладала у бриселско-

вашингтонским круговима,након иницијалног „одбијања“ споразума 

од стране нашег политички превртљивог руководства. Одмах су 

почеле из Брисела да нам стижу многобројне „контра-понуде“…. 

…Одједном рок више није рок, извештај Европског парламента о 

стицању услова Србије за датум је напрасно одложен, дежурни 

„србомрзац“ Кацин је најавио потезање шампањца за своје србске 

„пријатеље“, највећи Западни „србомрзци“ Американци (после 

шваба“) одједном су изашли са неким својим „планом“… 

Све у стилу „да се Власи не досете“. 

Европом је очигледно овладао страх да ће Србија остати Србија, да ће 

Косово и даље остати уставни и правно неотуђиви део наше државе, и 

да ће наша нација ускоро уз подршку братске Русије „васкрснути“ у 

сваком погледу. За такав „страх“ наравно да има пуно основа. 

Бечки „коњушари“ попут Кацина то итекако добро знају… 

Уплашиле су их-  Најава из Русије да ће нам помоћи да убрзано 

ојачамо, и економски и војно; Најава потиписивања споразума о 

стратешкој сарадњи са Руском федерацијом; Србија је већ добила 

место војног посматрача у „евроазијској одбрамбеној алијанси“… а 

листа се тек шири. На другој страни, све „фатаморганске опције“ у 

аранжману умируће Евроуније, пред нашим очима се распршују 

попут магле.. 
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Ипак наши режимски политички развратници и даље хитају у Брисел 

„грлом у јагоде“. Крчме и још мало онога што се да раскрчмити… Све 

„плодове“ свог јаловог неспособњаштва, корупције, пљачке, и 

политичког банкротства- сада покушавају да крунишу неким 

„историјским“ потписом на комаду безвредне хартије… 

 Да ли они тим чином секу грану на којој сами седе, уништавају сваку 

наду у часну и безбедну будућност, не само за своју нацију, већ и 

властито потомство- то им изгледа више није битно!? 

Битно им је само, да попут ромских чергара, политички преживе овај 

данашњи дан, а шта ће их (не)сачекати сутра, о томе, или немају 

појма, или су неко своје „боље сутра“ већ обезбедили далеко ван 

граница ове уклете земље, у којој људски живот никада није био 

безвреднији, него што је то данас. 

Наравно, највише захваљујући њима- и онима пре њих… 

Да ли ће они  ноћас, или можда сутра, под надзором својих 

бриселско-вашингтонских комесара, својим потписом запечатити 

судбину свих нас… погазити Устав своје земље у који су се заклели, 

прегазити резолуцију УН-1244 која једина има пуни међународни 

легитимитет на КиМ као неотуђивом делу Србије, и што је најгоре- да 

ли ће згазити референдумску вољу нашег храброг косметског народа- 

то њима изгледа уопште није важно… 

….Важно им је изгледа, само преживети још један дан, извући само 

још један еу-робски зеленашки кредит… тако да  „петооктобарско-

петоколонашка“ србска политичка черга може да иде даље, па макар и 

„само још један дан живота“… 

Њихова  политичка (једнодневна и једнократна) девиза је очигледно 

она сулудог француског краља Луја: „После мене потоп“…    

На жалост, изгледа да се данас у Бриселу одиграва последњи чин 

новокомповане србске политичке драме. „Наше“ руководство је 

очигледно спремно да изврши колективни политички харакири- 

харакири у коме они неће бити директне жртве , већ наша нација. 
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На Бриселски сто им је бачена празна понуда декорисана безвредним 

украсним папиром. Њихова штампа већ јавља како ће наши Срби на 

КиМ добити своју полицију, своје судове, гаранцију војног окупатора 

(НАТО) да шиптарске илегалне терористичке паравојне формације 

неће терорисати наш народ на Северу (за оне на Југу нема никаквих 

гаранција). 

Дакле добићемо гаранције од оних истих што су 1999- 2004… 

„напујдали“ те исте терористе (тада ОВК) на беспомоћно Српско 

становништво, и пружили им сву „логистичку подршку“ да живим 

људима чупају органе… 

Посебна прича је наводно „посебна србска полиција и посебно 

судство“ на КиМ- Нема ту никакве „посебности“, све те институције 

ће бити строго под ингеренцијом илегалне шиптарске државе, да би 

евентуално биле „силом или милом“ инкорпориране у канцерогено 

шиптарско терористичко ткиво. 

Наравно да би Србија добила то „велико ништа“, услов ће бити једно 

„велико свашта“- пре свега… 

…. да Србија избаци из властитог Устава саму себе и легално се 

одрекне свог најсветијег и највреднијег дела територије, Косова и 

Метохије- И наравно да карикатура од нашег премијера Ивица 

(познатији као „Еврица“) испуни оно своје „телевизовано“ обећање, и  

лично испоручи свом ортаку Тачију (у организованом злочиначком 

подухвату против државе Србије) ону „столицу“ у УН (коју му је 

јавно обећао)… 

И тако запечати судбину властитој нацији… 

 

Наравно, на крају ипак постоји једна права алтернатива  оваквом 

бриселски спонзорисаном „србском харакирију“- уместо да им 

дозволимо  да изврше „харакири“ над целом нашом нацијом- 

помозимо им да изврше један „ријалити харакири“ и то над самима 

собом… 
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ЕПИЛОГ 1 

ИЗДАЈА ЈЕ ПАРАФИРАНА: ДАЧИЋ ЈЕ ДАНАС 
ЈАВНО ПОГАЗИО УСТАВНИ ПОРЕДАК СРБИЈЕ  
 

19. април 2013. | 00:00 → 16:41 | Извор: Танјуг, Бета,РТВ 

ФБР- обрада текста и пратећи коментари- Миодраг Новаковић 

Ештонова: (Издајнички) преговори завршени, текст парафирале 

обе (издајничко-сепаратистичке) стране... 

—————————————- 

БРИСЕЛ –Лажни ремијери Косова и Србије ратни злочинац Хашим 

Тачи и издајник Ивица Дачић парафирали су данас у Бриселу 

противуставни споразум Београда и Приштине, саопштила је висока 

представница ЕУ Кетрин Ештон. 

Ештон је рекла да су преговори завршени и да ће две издајничко-

сепаратистичке стране накнадно обавестити Брисел о прихватању. 

Дачић је рекао да су у споразуму који је парафиран остале 

формулације о полицији, а да је измењена тачка која се односила на 

чланство „Косова“ у међународним организацијама (о коме ће бити 

додатних преговора у духу са Дачићевеим јавним „тв обећањем“ да ће 

Тачију обезбедити столицу у УН?). 

„Прихваћени су сви козметички предлози Србије (да се оствари 

привремена равноправност Срба по неким питањима, али строго у 

оквру илегалне сепаратистичке „државе“ Косово), парафирао сам 

(издао сам Устав Србије и „свој“ народ) да је ово предлог текста о 

чијем прихватању или одбијању ће се изјаснити обе стране у 

наредним данима“, изјавио је лажни премијер Србије Ивица Дачић. 

„У финалној верзији текста прихваћени сви козметички србски 

предлози који суштиниски легализују нелегалну државу на властитој 
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територији, недирнута је тачка 9 и по србској жељи модификована 

тачка 14″, изјавио је саучесник у чину велеиздаје вицепремијер 

Александар Вучић. 

Србска делегација налази се на путу ка седишту НАТО, где ће се 

поклонити НАТО окупаторима и са Андерсом Фогом Расмусеном 

разговарати о привременом неприсуству сепаратистичко-

терористичке косовске војске на северу и гаранцијама за безбедност 

Срба- на период од пар година, а после шта им буде, ако их буде. 

Лажни премијери Србије и Косова издајник Ивица Дачић и ратни 

злочинац Хашим Тачи претходно су у седишту Европске комисије 

одвојено разговарали са  Ештоновом, у оквиру десет рунде дијалога, 

после чега је било најављено да ће отићи код Расмусена. 

Делегација издајничког Београда обавестила је Ештонову да је 

издајнички споразум могућ уколико се промени тачка 14 која се 

односи на чланство „Косова“ у међународним организацијама, 

укључујући УН (али само привремено, до прве згодне прилике- „да се 

Власи не досете“), и уколико не буде промењено ни једно једино 

слово тачке 9, која предвиђа да заједница србских општина бира 

регионалног команданта полиције који ће бити под директном 

командом ратног злочинца Тачија. 

Саветник политички уштројеног и национално дезоријентисаног 

председника Србије Марко Ђурић изјавио је раније  да је споразум 

могућ уколико не буде одступања од предлога који је на столу и који 

је од виталног интереса за шиптарску терористичку (и кобајаги за 

„србску“) заједницу. 

О гаранцијама НАТО окупатора и ратних злочинаца (који су још увек 

„у бекству“, и „сакривају“ се на Косову)-а да на северу неће бити 

терористичке косовске војске – незванично? 

Београдски преговарачко-издајнички тим састаће се са Главним 

Окупаторским Инквизитором- генералним секретаром НАТО 

Андерсом Фог Расмусеном у поподневним сатима, а тема је захтев 

србске издајничке стране да ратни злочинац НАТО гарантује да на 

северу Косова неће бити терористичке (ратно злочиначке ОВК) 
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косовске војске, за онај период док се сви Срби са Севера- или 

протерају, или албанизују, а крајње „непоћудни“ физички ливидирају 

и утамниче у бившим терористичким логорима ОВК, и евенутулано 

им се почупају људски органи!? Према сазнањима Танјуга, састанак 

србских издајника са генералним секретаром ратно-злочиначког 

НАТО планиран је за 15 сати. Из Расмусенове прес службе кратко је 

поручено да овај састанак „није званичне природе“, а сам генерални 

секретар ратно-злочиначког НАТО је на конференцији за новинаре 

избегао да одговори на питање да ли ће окупаторски НАТО дати 

гаранције да њихов ратно-злочиначки савезник, тзв. „косовска војска“ 

не залази у (и не пустоши) србске општине. 

Он је рекао да је „у сталном контакту“ са ружном Бароницом Ештон, 

шефицом европске дипломатије и да ТрећеРајховска „ЕУ и ратно-

злочиначки НАТО уско сарађују и координирају своје (према 

Србском народу атроцијске) потезе“. Окупаторски НАТО је спреман 

да одигра своју прљаву улогу у спровођењу издајничко-

сепаратистичког споразума Београда и Приштине који Расмусен 

очекује, како је казао, „веома брзо“. 

Ратни злочинац Тачи: Србија да размисли – заједница србских 

општина неће имати никаква извршна и законодавна овлашћења, и у 

фунционисаће строго у стилу „варшавског наци гетоа“ под 

шиптарско-терористичком јурисдикцијом… 

Лажни косовски премијер и ратни злочинац Хашим Тачи рекао је да 

се нада да ће издајнички договор бити постигнут и да је Србија (она 

„беда, јад и чемер“ што је представља у Бриселу) спремна да прихвати 

окупаторск0-терористичку анексацију Свете србске земље. 

Према његовим речима, ова рунда је важна, да ће издајнички 

споразум бити постигнут и да ће се кренути у фазу његове 

имплементације и активног рушења Уставног поретка Србије, како би 

се „омогућила слобода кретања шиптарских терориста и ловаца на 

Србске главе, на северу Косова и укидање легалних (јединих легалних 

државних структура на целом сеапаратистичко-терористичком 

Косову) србских државних структура, посебно безбедносних“. 
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„Јавно упозоравам (претим мојим „целим терористичким бићем“) 

Србију да размисли“, рекао је ратни злочинац Тачи и додао да 

заједница србских општина неће имати никаква извршна и 

законодавна овлашћења и да њеним формирањем неће бити створен 

нов ниво власти на сепаратистичком Косову, већ да ће то бити 

јединствен шиптарски терористички “ безбедносни и правосудни“ 

систем, у складу са илегалним косовским „уставом и законима“. 

Лажни косовски премијер и ратни злочинацТачи је новинарима пре 

уласка у зграду европске дипломатије рекао да ће тиме бити створен 

услов за прве слободне изборе за све шиптаре (а за Србе само 

„кобајаги“) на Косову и да ће сепаратистичко-терористичке косовске 

институције позвати пристрасни ОЕБС да подржи тај сепаратистичко-

терористички процес. 

Главни одбор петоколонашког СНС заседа у недељу због Косова 

Седница Главног одбора Србске „ненародне“ странке (СНС) заказана 

је за недељу, 21. април, речено је данас у тој странци.Како је речено 

агенцији Бета, очекује се да тема седнице Главног одбора 

петоколонашког СНС, која је заказана за недељу у 10 сати, буде 

последња рунда преговора издајничког Београда и сепаратистичке 

Приштине у Бриселу. 

Марко Ђурић: Срби ће имати кобајаги извршна овлашћења кроз избор 

команданта полиције, који ће служити сепаратистичко-окупаторским 

институцијама у Приштини… 

Саветник кукавног председника Србије Марко Ђурић изјавио је данас 

да ће заједница Србских општина на Косову имати „кобајаги“ 

извршна овлашћења и оптужио ратног злочинца Тачија и лажног 

премијера Косова да манипулише јавношћу и континуирано износи 

(не)истине о садржају издајничко-сепаратистичког предлога о којем 

се разговара у колонијалном Бриселу. 

„Заједница србских општина ће „кобајаги“ имати извршна 

овлашћења, имаће их на(о)рочито у полицији кроз избор команданта, 

што ће бити у директној надлежности заједнице и сепаратистичко-

окупаторске Приштине, уколико данас овде треба да се договоримо 
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око нечега. То је за србску страну услов без којег не можемо да 

преведемо свој народ жедне преко воде“, рекао је Ђурић новинарима 

у Бриселу. 

Ђурић је навео да ће заједница имати „кобајаги“ извршна овлашћења 

и кроз надлежности општина, као и кроз „комплетно вршење 

функција“ у области просвете, здравства, школства- под надзором 

„добронамерних“ шиптарских сепаратиста и НАТО окупатора. 

„Дакле, издајничко-стратешки преглед онако како је то формулисано 

у предлогу ВелеИздајничког споразума о којем се расправља“, рекао 

је Ђурић. 

Ђурић је оценио да је за шиптарско-терористичку Приштину 

политички „најизазовније“ (да не повуку обарач пре времена) то што 

ће по издајничком споразуму на северу Косова бити присутни 

(кобајаги- јер сам „споразум“ каже да ће бити по националном кључу, 

који се већ мења на Србску штету?) „искључиво полицајци србске 

националности“(?), а сепаратистчко-терористичке косовске „снаге 

безбедности“ неће моћи да буду присутне на северу Косова без 

одобрења НАТО (које ће свакако добити) и без сагласности србске 

заједнице (коју у пракси нико ништа неће да пита, јер је „гарантор“ 

окупаторски НАТО). 

„О томе разговарамо (и распарчавамо „нашу“ отаџбину) данас, а не о 

било чему другом. Косовски (он овде већ назива Србске полицајце 

„косовским“, што говори о стварном и прикривеном карактеру ове 

отворене издаје) полицајци на северу Косова су и данас у саставу 

полицијске структуре, а од нас је од кључног значаја је да 

сепаратистичко-окуупаторски контролисана „заједница србских 

општина“ поставља „морално-политички подобног“(по диктату 

Приштине) регионалног команданта, да је то њено „кобајаги“ 

директно извршно овлашћење и да ће састав полиције одражавати 

етничку структуру (дакле овде поново сам себи скаче у стомак, пошто 

је претходно изјаво да ће на северу бити искључиво Србски 

полицајци?), а не као што је до сада предлагала Приштина да однос у 

саставу полицајаца буде 80:20 или 60:40 у корист Албанаца“, рекао је 

политички „с(п)инер“ Ђурић. 
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Додао је да за издајнички договор има наде и да не би требало 

истином „манипулисати“ јавношћу. 

“ Нашег издајничког договора може бити ако се будемо држали онога 

што је у предлогу и ако не буде одступања од виталног интереса 

шиптарске (србске?) заједнице у овом процесу“, рекао је Ђурић.  

„Гаранције анти-србске Европске уније да је тачка 14 споразума 

модификована“ 

У Брисел су отпутовали лажни премијер и издајник Ивица Дачић, 

први саучесник у издаји, тзв. потпредседник Владе Александар 

Вучић, саветник национално и политички уштројеног председника 

Србије „с(п)инер“ Марко Ђурић и шеф Канцеларије „плача“ за КиМ 

(и за „ниКиМ“) политички хохштаплер Александар Вулин, а овог 

пута у тиму Београда није потпредседница владе задужена за 

евроинтеграције Сузана Грубјешић-пошто никаквих 

„евроинтерграција“ више неће ни бити једном кад Србија буде 

територијално распарчана (у складу са регионалном атроцијском 

политиком њеног шефа Владана Динкића, против кога се свуда у 

„комшилуку“ воде криминалне истраге за корупцију, осим у Србији, 

где се људи бирају на власт по принципу- „што гори, то бољи“). 

Девета рунда дијалога издајничког Београда и сепаратистичке 

Приштине одржана је у среду, али после 15 сати, разговор није 

резултирао коначним договором. 

„Кренули смо поново „грлом у јагоде“ у Брисел, јер смо добили 

гаранције од лажовске Европске уније да је тачка 14 споразума 

модификована“ (ал како, неће вам кажемо), рекли су у четвртак вече 

„с(п)инерски“ извори блиски издајничком преговарачком тиму 

Београда. 

Према тим „изворима“, београдски тим неће пристати (кобајаги) да 

потпише споразум уколико Србима са севера Косова не буде 

дозвољено да изаберу регионалног команданта полиције (под 

дирекнтим надзором ратног злочинца Тачија и окупационих НАТО 

снага), што се односи на 9. тачку предлога споразума и уколико 

Приштина буде сувише рано инсистирала на столици у УН (14. 
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тачка)- коју име ја Дачић јавно обећао, а у овом случају је решио 

искрено да испуни обећање (да га не би утепали). 

По повратку издајничког државног тима из Брисела, о споразуму мора 

да се изјасни Влада Србије (и све водеће Западне амбасаде у 

Београду), која ће највероватније имати седницу у понедељак, а након 

тога и „зомбирано-фарматизована“ скупштина „политичких 

маникина“, рекли су исти сумњиви извори. 

У недељу ће, како је раније речено Танјугу, бити Главни одбор 

петоколонашког СНС-а, једине странке која (чува ноге као змија) није 

још увек саопштила (издајнички?) став по том питању. 

Лажни косовски премијер и ратни злочинац Хашим Тачи који се у 

четвртак, на позив високе представнице, ружне баронице Ештон, с 

приштинском делегацијом сепаратиста и терориста вратио у 

колонијални Брисел, сматра да је поновни повратак диктираном 

дијалогу у „вавилонском“ Бриселу добар знак да је Србија 

дефинитивно увидела нову губитничку реалност и да је оно што се 

предвиђа издајничким споразумом – најбоље (за шиптаре) и „коначно 

решење“ за Србе (попут нацистичког „Die Endlösung“-а за жидове). 

Уколико до недеље, односно понедељка до подне буде постигнут 

издајнички договор Београда и Приштине, министри иностраних 

послова ЕУ ће својим шефовима држава и влада препоручити да на 

самиту у јуну Србија добије датум (обећање лудом радовање) за 

почетак преговора „почетка преговора“ о „датуму за почетак 

преговора“ о прикључењу Европској унији (на „свети никад“), каже 

лиценцирани „бечки коњушар“ и дежурни „србомрзац“ сумњиве 

сексуалне оријентације, „назочни“ известилац Европског парламента 

(читај Рајхстага) Кацин. 

Директор владине Канцеларије за Косово и Метохију (и за „ниКиМ“) 

политички хохштаплер Александар Вулин изјавио је данас у 

Косовској Митровици да издајничко-преговарачки тим Србије неће 

урадити ништа током дијалога у Бриселу што (ни)је у складу са 

Уставом, Резолуцијом и интересима грађана Србије- а урадиће све 

што је у складу са „уставом“ и интересима лажне државе Косово!? 
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Вулин је (дез)информисао представнике локалне самоуправе са севера 

Косова о развоју издајничке ситуације на преговорима у Бриселу и 

пренео уверавања нашег преговарачког тима да ни(сва)ко (не)ће 

урадити ни(сва)шта што није у складу са Уставом, Резолуцијом и 

интересима грађана. 
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ЕПИЛОГ 2 

КАКО ВОДЕЋИ ЗАПАДНИ МЕДИЈИ ТУМАЧЕ 
„СРБСКИ“ ПОТПИС НА СПОРАЗУМУ КОЈИМ 
ЈЕ ПОГАЖЕН УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ…  

 

20 април 2013, М. Новаковић 

———————————————————– 

ОВАКО ЗВАНИЧНА ЕВРОПА ТУМАЧИ „СПОРАЗУМ“- У 

НАСТАВКУ ИЗВЕШТАЈ Euronewsa– БРИСЕЛСКОГ БИРОА: 

„Both agree not to block each other’s bids to join international 

organisations; a sticking point that led to the breakdown of talks on 

Wednesday.“ОБЕ СТРАНЕ СУ СЕ СЛОЖИЛЕ ДА НЕ БЛОКИРАЈУ 

НАПОРЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДА СЕ ПРИКЉУЧИ МЕЂУНАРОДНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ШТО ЈЕ БИЛА „ПРЕПРЕКА“ ЗБОГ КОЈЕ СУ 

КОЛАПСИРАЛИ ПРЕГОВОРИ У СРЕДУ. ДРУГИМ РЕЧИМА- 

ОДБИЈАЊЕ СПОРАЗУМА ОД СТРАНЕ „СРБСКОГ РЕЖИМА“ У 

СРЕДУ ЈЕ БИЛО ГЛУМА, ЈЕР СУ ДАНАС(ЈУЧЕ) ПРИХВАТИЛИ 

СВЕ ШТО ЈЕ ОД ЊИХ ТРАЖЕНО. 

ПОРЕД ТОГА ШТО СУ ПРИЗНАЛИ ЗВАНИЧНО (И ПОТПИСАЛИ) 

ДРЖАВНЕ ИНГЕРЕНЦИЈЕ ИЛЕГАЛНОЈ ШИПТАРСКОЈ ДРЖАВИ 

НА ДЕЛУ СВОЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ И ТИМЕ НЕДВОСМИСЛЕНО 

ПОГАЗИЛИ УСТАВ ВЛАСТИТЕ ЗЕМЉЕ, ОВИМ СПОРАЗУМОМ 

СУ СЕ ТАКОЂЕ ОБАВЕЗАЛИ И ДА „КОСОВУ“ ОБЕЗБЕДЕ 

ЧЛАНСТВО У ЕУ И „ПОСРЕДНО“ У УН… 

Извор: http://www.euronews.com/2013/04/19/serbia-kosovo-agree-

tentative-deal-on-improving-ties/ 

—————————————————————————— 

НЕМЦИ (ДОЈЧЕ ВЕЛЕ) ИСТИЧУ ДА РОЈТЕРС ИЗВЕШТАВА ДА 

ЈЕ ТАЧКА 14 СПОРАЗУМА ПО КОЈОЈ ЋЕ СРБИЈА ОМОГУЋИТИ 
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„КОСОВУ“ ЧЛАНСТВО У ЕУ (И УН) ИЗОСТАВЉЕНА 

(НАМЕРНО?) ДА СЕ ОБМАНЕ СРБСКА ЈАВНОСТ!? 

ВЕРОВАТНО ДА ИЗДАЈА НЕ БИ ИЗГЛЕДАЛА ТАКО ОЧИГЛЕДНА 

И ДА БИ СЕ СРБСКА ЈАВНОСТ „ПРИПРЕМИЛА“- МЕДИЈСКИ 

СПИНОВАЛА (ОД СТРАНЕ РЕЖИМСКИХ И ПАРТОКРАТСКИХ 

МЕДИЈА)!? 

„News agency Reuters reported that point 14 of the accord, which is yet 

to be publicly released, stated „that neither side will block or encourage 

other to block the other side’s progress in their respective EU paths.“ 

Извор: http://www.dw.de/serbia-and-kosovo-sign-deal-to-normalize-ties/a-

16758588 

———————————————————————————- 

ДОЈЧЕ ВЕЛЕ–  ОВДЕ НАС ИСМЕЈАВАЈУ- КАЖУ ДА СМО МИ 

БАЛКАНЦИ „ЈЕДИНИ ПАЦОВИ“ КОЈИ СЕ ВРАЋАЈУ НА БРОД 

КОЈИ ТОНЕ (ЕУ)- ИСТИЧУ ДА ИСЛАНД И ТУРСКА СУПРОТНО 

НАМА НЕ НАМЕРАВАЈУ ВИШЕ ДА СЕ ПРИДРУЖЕ ЕУ, ДОК СЕ 

БРИТАНЦИ СПРЕМАЈУ ДА ЈЕ НАПУСТЕ… АЛИ ОД СВИХ 

БАЛКАНАСКИХ „ПАЦОВА“- СРБИ СУ ЈЕДИНИ КОЈИ 

РАСПРОДАЈУ И ИЗДАЈУ СВЕ ШТО ИМАЈУ ДА БИ СЕ УКРЦАЛИ 

НА ЕУ ОЛУПИНУ…. 

„Despite its debt crises, the EU remains attractive in the Balkans, with all 

countries seeking accession. Iceland and Turkey, in contrast, question 

whether they should enter, while Great Britain considers leaving. “ 

Извор: http://www.dw.de/who-is-where-on-the-path-to-eu-membership/a-

16748597 

———————————————————————– 

ВАШИНГТОН ПОСТ КАЖЕ ДА ЈЕ СРБСКИ РЕЖИМ 

(ПОТПИСОМ НА ОВОМ СПОРАЗУМУ) САОПШТИО 

КОСМЕТСКИМ СРБИМА ДА ОНИ НИСУ ВИШЕ ДЕО СРБИЈЕ И 

ДА САДА МОРАЈУ ДА ЖИВЕ ПОД ШИПТАРСКОМ 

(СЕПАРАТИСТИЧКОМ) УПРАВОМ ИЗ ПРИШТИНЕ… 
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„It appeared that the deal meant that the Kosovo Serbs were being told 

by the Serbian government in Belgrade to live in Kosovo, under the 

authority of the ethnic Albanian government in Pristina — and not in 

Serbia, of which they claim to be a part.“ 

Извор: http://www.washingtonpost.com/world/europe/eu-says-serbia-

kosovo-reach-deal-to-normalize-relations-between-the-balkan-

neighbors/2013/04/19/b2794e1a-a901-11e2-9e1c-

bb0fb0c2edd9_story_1.html 

——————————————————————————— 

ЊУЈОРК ТАЈМС ИСТИЧЕ ДА ОВИМ СПОРАЗУМОМ СРБСКИ 

РЕЖИМ ПРИЗНАЈЕ ЛЕГАЛНИ АУТОРИТЕТ ШИПТАРСКИХ 

СЕПАРАТИСТА НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, 

А ДА ЗА УЗВРАТ ДОБИЈА „НЕШТО АУТОНОМИЈЕ“ НА 

СЕВЕРУ… 

 „Under the agreement, Serbs in the small majority-Serb area in 

northern Kosovo will gain more autonomy in return for the Serbian 

government’s recognizing the authority of the Kosovo government. “ 

Извор: http://www.nytimes.com/2013/04/20/world/europe/serbia-and-

kosovo-reach-milestone-deal.html?pagewanted=all&_r=0 

——————————————————————————- 

НЕМАЧКА ДРЖАВНА ТВ: ОДЛУКА СРБСКЕ ВЛАДЕ 

НЕДЕМОКРАТСКА И ПРОТИВ ВОЉЕ СВОЈИХ ГРАЂАНА НА 

КиМ (видео
33

) 

ИЗВЕШТАЈ СА НЕМАЧКЕ ДРЖАВНЕ ТВ СТАНИЦЕ # 1- “DAS 

ERSTE”- О КОСОВУ И СРБИЈИ ГОВОРЕ У 9:34 МИНУТУ 

                                                      
33

 

http://facebookreportermonitor.wordpress.com/2013/04/23/%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0

%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-

%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b2-

%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b0-

%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b5-

%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4/ 
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ПРИЛОГА, ЗА ЛИНК НА ЕМИСИЈУ КЛИКНИТЕ НА ОВАЈ 

ТЕКСТ
34

…. 
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 http://mediathek.daserste.de/sendung-verpasst/14256352_tagesschau-20-00-

uhr/14256370_tagesschau-20-00-uhr?datum=20130422 
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ЕПИЛОГ 3 

Новаковић- Анализа споразума: Или 
како су „србски представници“ 

потписали „мачку у џаку“…  
 

20 април 2013, Компаративна анализа и Превод: Миодраг Новаковић 

———————————————- 

Agreement of principles governing the normalization of relations – 

Споразум „принципа“ који уређују нормализацију односа 

 

1. There will be an Association/Community of Serb majority municipalities 

in Kosovo. Membership will be open to any other municipality provided 

the members are in agreement 

1. Постојаће Заједница општина са већинским србским 

становништвом на Косову. Биће отворена за чланство за било коју 

опшину под условом да се чланови слажу 

Овде је важно разумети да се ради о лабавој „асоцијацији“ (заједници) 

која дефакто неће имати никакав легалан статус у оквиру „уставног 

поретка“ илегалне шиптарске државе…. 

—————————————————————- 

2. The Community/Association will be created by statute. Its dissolution 

shall only take place by a decision of the participating municipalities. 

Legal guarantees will be provided by applicable law and constitutional 

law (including the 2/3 majority rule). 
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2. Заједница ће бити створена статутом. Њен распад може се 

догодити искључиво одлуком опшина које у њој суделују. Правна 

јемства налазе се у одговарајућем закону и уставном закону 

(укључујући правило о двотрећинској већини) 

Најбољи доказ за горњу тврдњу да се ради о „лабавој асоцијацији“ 

јесте чињеница да ће она бити уређена административним статутом а 

не законом, илегалне шиптарске државе, што значи да неће имати 

стварни легални имунитет у случају конфликта са „косовским 

правним системом“…. Спомињу се легалне гаранције законима 

илегалне шиптарске државе и „устава“, али се спомиње и 

„двотрећинска већина“, без икаквог додатног објашњења- што може 

да значи да би гаранције тек требале да се добију накнадно 

двотрећинском већином у илегалном косовском парламенту– Не каже 

се шта ће бити ако се не постигне та двотрећинска већина? 

———————————————————————- 

3. The structures of the Association/Community will be established on the 

same basis as the existing statute of the Association of Kosovo 

municipalities e.g. President, vice President, Assembly, Council 

3. Структуре Заједнице успоставиће се по истој основи као и 

постојећи статути заједнице србских општина, тј. председник, 

потпредседник, скупштина, Веће 

Трећа тачка има различито тумачење у енглеској верзији и различито 

у србској. С обзиром да се ради о једном од кључних питања, и да 

енглеска верзија уствари демаскира напоре Србског режима да 

прикажу Заједницу општина као неку „регионалну аутономију“, 

тешко је поверовати да је „грешка“ у преводу случајна- Наиме овде се 

у енглеској верзији јасно наглашава да ће Статут „заједнице општина“ 

бити идентичан Статуту било које појединачне општине (асоцијације 

општина) у оквиру илегалне шиптарске државе. Другим речима, та 

„заједница општина“ неће бити никаква посебна „аутономија“ како се 

то презентује од стране режима и њихових медија- већ ће у 

стварности бити само једна „гломазна општина“  у оквиру илегалне 

шиптарске државе, чију структуру ће чинити председник, 

потпредседник, скупштина и веће(„општине“)!? 
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—————————————————————————— 

4. In accordance with the competences given by the European Charter of 

Local Self Government and Kosovo law the participating municipalities 

shall be entitled to cooperate in exercising their powers through the 

Community/Association collectively. The Association/Community will have 

full overview of the areas of economic development, education, health, 

urban and rural planning 

4. У складу са овлашћењима прописаним Европском повељом о 

локалној самоуправи и косовским законом, општине које суделују 

имаће право да сарађују у колективном остваривању својих 

овлашћења кроз Заједницу. Заједница ће имати потпуни надзор над 

подручјима привредног развоја, образовања, здравства, урбаног и 

руралног планирања 

У оквиру ове тачке се наводи да ће локалне општине делегирати 

(пренети) „заједници општина“ овлашћења из области привредног 

развоја, образовања, здравства, урбаног развоја- овде се наравно не 

наводи да ће све те делатности морати да буду у складу (и под 

надзором) са законима илегалне шиптарске државе…. 

—————————————————————————- 

5. The Association/Community will exercise other additional competences 

as may be delegated by the central authorities 

5. Заједница ће примењивати и друга додатна овлашћења која јој 

могу бити додељена од централне власти 

Овде се каже да ће „централна власт“ (илегална шиптарска) моћи, ако 

буде желела да удели још нека овлашћења „заједници општина“- што 

је наравно у сфери научне фантастике… 

————————————————————————– 

6. The Community/Association shall have a representative role to the 

central authorities and will have a seat in the communities consultative 

council for this purpose. In the pursuit of this role a monitoring function is 

envisaged 
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6. Заједница ће имати представничку улогу пред централном влашћу 

и у ту сврху имаће место у саветодавном већу заједница. У 

остваривању те улоге предвиђена је функција надзора 

Овде се децидирано каже да ће цела „заједница“, значи цео северни 

регион имати (једно) место (у функцији „надзора“?) при 

„саветодавном већу заједница“ илегалне шиптарске државе. Овде се 

очигледно ради о декоративној улози тог представника „заједнице“…. 

——————————————————————— 

7. There shall be one police force in Kosovo called the Kosovo Police. All 

police in northern Kosovo shall be integrated in the Kosovo Police 

Framework. Salaries will be only from KP. 

7. Постојаће једна полиција на Косову која се зове Косовска полиција. 

Сви полицајци на северу Косова биће интегрисани у склопу Косовске 

полиције. Плате ће искључиво исплаћивати КП 

У оквиру ове тачке се Србима јасно ставља до знања да на Косову 

постоји само једна „полиција“ и то она „илегалне шиптарске државе“- 

што у пракси значи, да не само да ће Србе у тој полицији плаћати 

сепаратистичка влада из Приштине, већ ће морати да носе униформе 

са сепаратистичким симболима и спроводе законе илегалне 

шиптарске државе- и вероватно ће у једној од следећих фаза бити 

додат захтев за двојезичност, што ће онда неминовно резултирати у 

етничко чишћење „србске полиције“ на северу, и њихову 

сабсеквентну замену са шиптарима!? 

———————————————————— 

8. Members of other Serbian security structures will be offered a place in 

equivalent Kosovo structures 

8. Припадницима осталих србских безбедносних структура биће 

понуђено одговарајуће место у косовским структурама 

 

Ова тачка је нејасна и уопштена- не каже се којим „безбедносним 

структурама“, не каже се која места (шта је то „еквивалент“), и што је 
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најважније не каже се да ће та места бити „ОБЕЗБЕЂЕНА“, већ да ће 

бити „ПОНУЂЕНА“, што онда имплицира да та „понуда“ нема 

обавезујући карактер (материјалног и радног збрињавања постојећих 

припадника МУП-а Србије)!? 

——————————————————– 

9. There shall be a Police Regional Commander for the four northern Serb 

majority municipalities (Northern Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok and 

Leposavici). The Commander of this region shall be a Kosovo Serb 

nominated by the Ministry of Internal Affairs from a list provided by the 

four mayors on behalf of the Community/Association. The composition of 

the KP in the north will reflect the ethnic composition of the population of 

the four municipalities. (There will be another Regional Commander for 

the municipalities of Mitrovica South, Skenderaj and Vushtri). The 

regional commander of the four northern municipalities will cooperate 

with other regional commanders. 

9. Постојаће регионални полицијски заповедник за четири северне 

општине са већинским србским становништвом (Северна 

Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић). Заповедник те регије 

биће косовски Србин предложен од Министарства унутрашњих 

послова према листи коју ће дати четири начелника опшине у име 

Заједнице. (Постојаће још један регионални заповедник за општине 

Јужна Митровица, Србица и Вучитрн). Регионални заповедник 

четири северне општине сарађиваће са осталим регионалним 

заповедницима 

Овде је све (не)јасно- за заповедника регионалне полиције 

(„заједнице) ће бити постављен Србин, али се одмах наводи да ће он 

морати да сарађује са осталим регионалним  заповедницима изван 

„заједнице општина“, из Јужне Митровице, Србице и Звечана, који су 

очигледно шиптарске националности. Овде се не разјашњава каква ће 

то бити „сарадња“, и да ли ће се сарађивати путем „прегласавања“, 

што би аутоматски довело да шиптарске мајоризације!? Али оно што 

је по мени забрињавајуће, у оквиру ове тачке се индиректно крши 

наводно постигнут договор да Србској „заједници општина“ не могу 

да се прикључе шиптарске општине из окружења, да би се управо 
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сачувала национална хомогеност. Имам утисак да се оваквом 

полицијском „организацијом“  шиптарска мајоризација већ уводи на 

мала врата на „север“? 

——————————————————————— 

10. The judicial authorities will be integrated and operate within the 

Kosovo legal framework. The Appellate Court in Pristina will establish a 

panel composed of a majority of K/S judges to deal with all Kosovo Serb 

majority municipalities. A division of this Appellate Court, composed both 

by administrative staff and judges, will sit permanently in northern 

Mitrovica (Mitrovica District Court). Each panel of the above division will 

be composed by a majority of K/S judges. Appropriate judges will sit 

dependant on the nature of the case involved. 

10. Правосудне власти биће интегрисане и радиће у склопу правног 

састава Косова. Апелациони суд у Приштини успоставиће 

поверенство састављено од већине К/С судија (К/С је скраћеница за 

косовске Србе, оп.а.) које ће се бавити свим опшинама с косовским 

Србима као већинским становништвом. Одељење тог Апелационог 

суда, састављено од административног особља и судија, седеће 

трајно у Северној Митровици (Окружни суд Митровице). Свако 

радно тело наведеног одељења биће састављено већином од К/С 

судија. Одговарајуће судије седеће у завинсости од природе случаја у 

који су укључени. 

Дакле на северу више неће бити Србског правосуђа, већ ће 

сепаратистички и илегални „Апелациони суд“ из Приштине (наравно 

састављен од шиптара) одређивати судије у чисто Србској средини на 

Северу. У енглеској верзији ове тачке чак се и не спомињу 

децидирано „Србски судије“, већ се користи израз „К/С“, који је 

преводилац овог споразума превео као скраћеницу за „косовске србе“, 

што по мени отвара простор за манипулацију у имплементацији ове 

тачке јер се овде „дефакто“ не спомиње нигде реч Србин (не у 

енглеској верзији- коју је Дачић потписао). Ако знамо ону адвокатску 

узречицу „да се ђаво крије у детаљима“, онда ни ова „омашка“ по 

мени није случајна!? 

——————————————————————– 
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11. Municipal elections shall be organised in the northern municipalities 

in 2013. with the facilitation of the OSCE in accordance with Kosovo law 

and international standards. 

11. У северним општинама биће организовани општински избори 

током 2013, уз посредовање ОЕБС-а, а у складу с косовским законима 

и међународним стандардима 

Тачка 11 наводи да ће на Србском северу већ у току ове године бити 

спроведени обавезни локални избори у складу са илегалним 

шиптарским законима… 

——————————————————————— 

12. An implementation plan including time frame shall be produced by 

April 26. In implementing this agreement the principle of transparent 

funding will be addressed. 

12. До 26. априла биће написан план спровођења (овог споразума, 

оп.а.) са временским оквиром. У спровођењу овог споразума 

размотриће се и принцип транспарентног финансирања. 

Инсистира се на имплементацији овог „споразуму“ у неразумно 

кратком року (до 26 априла), вероватно „да се власи не досете“, и да 

се тако „набрзака“ запечати судбина и Србског живља на Космету и 

судбина целе Србске државе!? 

————————————————————- 

13. Discussions on Energy and Telecoms will be intensified by the two 

sides and completed by Junbe 16 

13. Две стране интензивираће расправу о енергетици и 

телекомуникацијама и довршити је до 16. јуна 

Ако се тачка 13 преведе на обичан језик, онда нам она каже да до 13 

јуна мора да се дозволи шиптарским сепаратистима да „украду“ и 

Електроенергетски систем Србије и Телеком, као што су до сада већ 

обавили пљачку скоро све Србске привредне и друге имовине на 

Косову и Метохији…. 
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—————————————————————— 

14. It is agreed that neither side will block or encourage others to block 

the other side’s progress in their respective EU paths 

14. Усаглашено је да ниједна страна неће блокирати ни подстицати 

друге да блокирају другу страну у напретку на њеном путу према ЕУ. 

Ову тачку водећи људи Србског режима и њихови Бриселски 

налогодавци иницијално одбили да обелодане јавности, јер она 

представља најочитији пример напада на Уставни поредак Србије.  Од 

Србије се захтева (и Дачић је то већ потписао) да омогући 

међународно признање илегалне шиптарске државе на својој легалној 

и Уставом дефинисаној територији!!! И не само то, од Србије се не 

захтева само да сама не омета чланство „Косова“ у ЕУ и консеквентно 

у УН, већ се од Србије захтева да „не сме да подстиче друге“ да не 

признају Косово- или ако се и то преведе на обичан језик, од Србије 

се очекује да утиче и на све друге, који до сада то нису урадили, да 

признају лажну државу „Косово“!? 

———————————————————— 

15. An implementation committee will be established by the two sides with 

the facilitation of the EU 

15. Две стране успоставиће одбор за спровођење (овог споразума, 

оп.а.), уз посредовање ЕУ. 

Имплементација овог споразума биће обављена од стране Евроуније 

(која нема никакав правни легитимитет за тако нешто) у супротности 

са важећом УН резолуцијом 1244. Односно, србски потпис на овом 

„велеиздајничком“ споразуму ће омогућити да Евроунија у садејству 

са САД „дефакто“ развласти и стави ван закона постојећу резолуцију 

1244, која је до сада једина уважавала територијални и Уставни 

интегритет државе Србије. 
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Односно, оно што до сада није пошло за руком Клинтону, Блеру, 

Олбрајтовој, Кларку- да издвоје Косово и Метохију из нашег уставно-

правног поретка, изгледа да ће поћи за руком Дачићу, Вучићу и 

Николићу…. 

…Или су се можда они (и њихови бриселско-вашингтонкси 

господари) мало прешли у рачуници… 
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ЕПИЛОГ 4 

(НЕ)КВАЛИФИКОВАНА ИЗДАЈА  
 

8 мај 2013, М. Новаковић 

—————————————— 

Неке ствари у србској политици су једноставно за „Риплија“… 

Управо нам стиже вест из Брисела да су наводно „пропали“ договори 

између Београда и Приштине, о имплементацији (не)споразума. 

Делегација косовских сепаратиста коју је предводио изасланик ратног 

злочинца Хашима Тачија, Хајредин Кучи, је демонстративно 

напустила „договоре“- очигледно разочарана покушајем Србске 

издајничке „екипе“ (на чијем челу је Дачићев пион Марко Ђурић) да 

већ потписани, и недвосмислено „неповољан“ по србску страну, 

споразум промене, и у његову имплементацију унесу одредбе које се 

у споразуму не помињу… 

По мом личном убеђењу ради се договореном (између Приштине и 

Београда) медијском спиновању јавности, наравно у режији Брисела, 

како би се створио привид наводне „србске борбе за национални 

интерес“, да би се евентуално „приволила“ шиптарска страна да 

примени споразум управо по тачкама, које „србска екипа“ тренутно 

наводно одбија. 

Како би све то, потом било презентовано широј (деполитизованој и 

национално отупелој) Србској јавности као још једна велика победа 

(не)србског режима- који ће ето успети да нас „усрећи“ ампутирањем 

„вишка“ наших вековних националних територија, од којих (неке) 

„само боли глава“… 

Ако се компаративном анализом простудирају ове последње изјаве и 

сам текст споразума, који је успут „непроменљива политичка 
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константа“- коју Брисел, другим речима, неће дозволити да се 

преуреди ни за један „милиметар“… 

…Онда је јасно да Србију у Бриселу (и у Београду) представљају 

(не)обични издајници, који су уз пут, и веома неквалификовани и 

полуобразовани „политички балвани“. 

Одмах на почетку „србског“ обраћања новинарима, у поводу 

„пропалих“ договора, Србска „екипа“ наводи да је шиптарска страна 

прво захтевала укидање Србских државних институција (које су иначе 

сами режимски челници Дачић и Вучић ових дана назвали 

„паралелним“) и формирање сепаратистичких у складу са законима 

илегалне шиптарске државе. 

Овакав став Србске „екипе“ по мени не стоји, пошто је сам премијер 

Дачић већ ставио свој параф на споразум, у коме се у тачки 2. наводи 

да ће нова заједница општина бити формирана у складу са статутом и 

уставом илегалне шиптарске државе. 

Тако да легалистички гледано (у односу на садржај споразума, овде 

не улазим у његову легалну недрживост у односу на важећи Устав 

Србије) шиптарска страна јесте у праву кад захтева да то буде 

обављено „уз превасходно учешће приштинских власти“– јер то им је 

својим потписом управо омогућио Ивица Дачић!? 

Као следећу спорну тачку, Србска „екипа“ види примену тачке 10. 

споразума, оспоравајући право Приштине да такозвани „србски 

судије“ који ће бити запошљени на северу у оквиру новог (на 

„темељима“ будуће расформираног,али још увек постојећег суда 

легалне државе Србије, које Србски режим јавно назива „паралелним 

институцијама“) суда илегалне шиптарске државе, претходно „прођу 

конкурс који би расписала Приштина“… 

 

..Па управо је Ивица Дачић својим потписом на споразуму 

„легализовао“ такво тумачење Приштине, засновано на, од стране 

Србског режима и Народне скупштине, већ одобреног споразума: „10. 

Правосудне власти биће интегрисане и радиће у склопу правног 
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састава Косова. Апелациони суд у Приштини успоставиће 

поверенство састављено од већине К/С судија.“… 

…Овде се јасно наглашава (што је Ивица парафирао својим 

потписом), да ће нови суд бити „у оквиру правног састава“ илегалне 

шиптарске државе, и да ће састав суда одредити илегални 

Апелациони суд у Приштини. 

Као додатну примедбу на овакво инсистирање Приштине 

(не)квалификована Србска „екипа“ износи захтев „Косова“ да састав 

тих судија буде одређен путем конкурса!? Па шта ту има нелогично? 

Па у свакој демократији, па чак и у оваквој илегалној шиптарској, 

избор судија се обавља путем конкурса „државних институција“ у 

оквиру њихове јурисдикције. 

Шта је издајнички режим у Београду очекивао- да након што је 

својим потписом и сабсеквентним послушничким парафирањем 

издајничког споразума од стране национално уштројене Народне 

скупштине, легализиовао сепаратистички ентитет на властитој 

територији, чак и  признао њихов „устав и све пратеће правне акте“– 

да ће моћи потом, у стилу „увређене величине“, да захтева право- да 

он на територији те друге „државе“ бира судије!? 

Изгледа да их овде шиптарски сепаратисти поново уче принципе 

„евроатлантске демократије“, којој они (србски режим) још увек хрле 

„грлом у јагоде“, очигледно игноришући већински став властите 

нације… 

Сепаратистичка шиптарска „страна“ је наравно спремно оптужила 

Србску „екипу“ за  опструкцију примене споразума и покушај 

његовог накнадног „проширења“. Изгледа да су и овде сепаратисти 

били  „технички“ у праву!? 

 

Прво, главна замерка Србске стране јесте да да шиптарска страна 

инсистира на примени споразума строго у оквиру илегалног 

шиптарског устава и других закона. Дакле законских аката које је 

својим потписом на споразуму управо легализовао сам Србски режим. 
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То што режим за домаћу конзумацију (и обмањивање већински 

полуписмене скупштине) уставне и законске акте приказује на тај 

начин да се јавност свесно доведе у забуну (о „чијим“ се актима овде 

ради), и што илегалну сепаратичку шиптарску државу (опет за домаћу 

конзумацију) у јавности упорно приказује као аутономну покрајину 

КиМ, у оквиру уставног поретка Србије- Тако нешто очигледно не 

може  да прође у бриселским-вашингтонским политичким кулоарима 

(где је овај „антисрбски споразум“ и склепан)… 

Ипак, изгледа да све то још увек пролази на водећим (про)режимским 

Србским медијима, и у главама њихових бескичмених политичких 

послушника у Влади и Скупштини. 

Док с друге стране је очигледно да је за „бриселске легалисте“, та 

прича завршена… 

Такође је очигледно, да је неквалификована Србска „екипа“ отишла у 

Брисел неспремна да се суочи са „лагалистичким“ ефектима већ 

(властито) потписаног издајничког споразума. Тако да је тамо сваки 

њихов покушај да „на сто“ ставе додатна- „имовинска питања, 

положај СПЦ и веће учешће Срба у Тачијевој власти“, игнорисан и 

галантно одбачен… 

Уосталом, управо зато су „евроатлантски вукови“ и инсистирали на 

овако брзопотезној реализацији споразума, да би првенствено 

спречили да „питања“, због којих је Косово у  првом реду и отето од 

Србије (индустријска, рудна, али и национална и верска богатства) 

буду икада поново отворена. 

 

Ако тако нешто овај Србски режим није био у стању да (пред)види, 

онда се овде не ради само о домаћим (веле)издајницима, већ пре свега 

о неквалификованим „политички будалама“!? 

За недобронамерни Брисел, србским потписом на овај анти-србски 

споразум, сви преговори су окончани. Споразумом се заокружује 

илегална шиптарска државност и укидају постојеће легалне Србске 

државне институције на северу КиМ, све у уз „благослов“ Србског 
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режима (који упорно и мазохистички постојеће властите државне 

институције на КиМ назива „паралелним“- тиме отворено газећи 

Устав Србије, који бо закону требао да штити).  Брисел сада очекује 

једино „имплементацију“, и искључиво везано за то, сада спонзорише 

„договоре“ између шиптарских сепаратиста, и (не)квалификованих 

србских издајника… 

То још једино будале и тотални политички лаици не могу да 

схвате… А у Србији су изгледа данас на власти, не само 

(веле)издајници, већ и праве, правцате, политичке 

„(веле)будале“… 
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ЕПИЛОГ 5 

Британски „BBC“ о Споразуму: НОЋНА 
МОРА ЗА КОСОВСКЕ СРБЕ…  

 

КОСОВСКИ СРБИ НЕ ЖЕЛЕ ДА БУДУ ЖРТВОВАНИ ЗА 

ЧЛАНСТВО ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ У ЕУ… СУШТИНА ДОГОВОРА 

ЈЕ БИЛА ДА СЕ ЖИВОТ СРБА НА КиМ УЧИНИ БОЉИМ ЗА ЊИХ- 

АЛИ ОНИ ТО ОДБИЈАЈУ ОГРОМНОМ ВЕЋИНОМ- САДА СЕ 

ПОСТАВЉА ОПРАВДАНО ПИТАЊЕ ИСКРЕНОСТИ ТОГ 

ПРОЦЕСА!?- BBC 

—————————————————- 

15 мај 2013, М. Новаковић 

 

У јучерашњем интернет издању, британски ББЦ је објавио чланак 

Гаја Де Лонија, под насловом: 

„ОСЕЋАЈ ИЗДАЈЕ НА СЕВЕРУ КОСОВА- Косовски Срби, окупљени 

у Митровици, су исмејали Србске политичаре, на постерима где су 

они приказани са албанским капама…“ 

У уводном делу чланка, новинар Лони цитира речи уличног продавца, 

Србина: „Кад би ми допао шака убио бих га“ (мислећи на Александра 

Вучића). 

ББЦ потом наглашава да је рејтинг србског потпредседника владе 

доста висок у централној Србији, али да је овде на северу КиМ „у 

блату“… 

…Такође наводе да је Вучић био кључна фигура иза споразума у 

Бриселу, који би требало да нормализује односе између Србије и 

Косова- али наглашавају да је најконтраверзнији део тог „дила“ који 

тек треба да се спроведе, будућност Србског народа на северу Косова. 
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„Тај народ је одбио да призна надлежност већинске албанске владе из 

Приштине, која је једнострано прогласила независност од Србије 

2008.“- наводи овај угледни медиј. 

„У оквиру „бриселског споразума“ од прошлег месеца, Срби губе све 

своје националне институције (судство, образовање, здравство…), и 

уместо тога добијају „неку“ аутономију у оквиру система Републике 

Косово. За све оне (на северу) који себе још увек сматрају Србима, и 

поседују регистарске таблице, личне карте и школска сведочанства, 

издате од стране дражаве Србије- то је неприхватљива ситуација“- 

наставља ББЦ. 

 

У оквиру поднаслова: „ОСЕЋАЈ ИЗДАЈЕ“ 

…Овај угледни медијски портал цитира речи наставника Александра 

Арсића у митровачкој средњој школи: „Народ  је овде сада у страху, и 

сви се осећају изданим од стране Србске владе!… Они сада тврде да 

ће нас заштити, али ово није начин да се то уради.“ 

„Ово је сада ноћна мора, ово све је ружан сан“- наставља Арсић 

ББЦ потом наводи податке ОЕБС, по којима је око 200,000 Срба 

прогнано са Косова после 1999, и никада се нису вратили- 

наглашавајућу: Да се сви они који су остали, као и шачица оних који 

су се вратили, сада осећају изданим. 

„Неки бирократе из ЕУ, Србске владе, и „косовске владе“- су 

одлучили да је у реду да народ из једне државе „ставе“ у другу, не 

питајући их како се они осећају по том питању. То је права ноћна 

мора, то је ружни сан“- закључује Арсић. 

ББЦ наводи да је доласку Вучића у Митровицу претходио београдски 

протест косметских Срба на коме су Срби са КиМ упутили позив 

својој Србског браћи да им помогну  зауставе овај „споразум“. 

Такође наглашавају да су на митингу учествовали и високо рангирани 

свештеници СПЦ, и да је њихово присуство значило да постоје 

различита мишљења у оквиру цркве по питању Косова. 
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Описујући долазак Александра Вучића у Митровицу, ББЦ ставља 

нагласак на његов „цинизам“, цитирајући Вучићеве речи којима је он 

описао звиждуке и добацивања присутних грађана: 

„То је један стари србски инструмент (звиждање)“- он се нашалио, 

пре него што је почео да брани свој став по питању споразума- 

новинар Лони описује Вучићев иступ, да би потом цитирао његово 

обраћање Србима у митровачкој општинској сали:  „По први пут 

имаћете Србску заједницу коју ће признавати цео свет, што ће бити 

јасан индикатор да албанска чизма неће крочити на север Косова.“ 

Потом ББЦ ставља знак питања на овакав Вучићев „оптимизам“: 

„Али требаће много више од празних речи да би се Срби приволели 

да прихвате споразум. Судећи по мрачним лицима локалних 

градоначелника, требаће овде још доста политичког обарања руку. 

Остаје чињеница да без сарадње народа са севера Косова, овај 

споразум једноставно неће заживети.“ 

У наставку чланка ББЦ цитира речи Срђана Јерића, балканског 

аналитичара при „Интернационалној кризној групи“: 

„Ниво јединства локалног становништва у одбацивању овог 

споразума је импресиван, и веома је тешко видети како ће овај 

споразум без прихватања или усвајања од стране локалног 

становништва , уопште заживети!?“ 

„Једино је питање- колико ће остати јединствени у одбацивању овог 

споразума, и са каквим репресалијама ће се суочити, током отпора?“ 

 

„Али ако наставе да одбацују споразум, то онда ставља под знак 

питања процес у целини- јер ако је цела (наводна) суштина споразума 

била да он учини живот лакшим за њих (косметске србе)- а они су 

овде одбацили споразум, апсолутном већином?“ 

ББЦ закључује овај извештај следећим речима: 

„Ово би могла да буде једна дуга и болна битка- супростављајући 

најутицајнијег и најпопуларнијег(?) политичара у Србији, и жилаву 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

280 

народну заједницу која дубоко верује да је у праву. Једна страна је 

жељна да се обнове преговори о чланству у ЕУ- док је друга страна 

очајна да спречи да буде жртвована у ту сврху.“ 

„Ако је неко и помислио да је постизање споразума са Косовом био 

најтежи део овог „дила“- сада ће морати да промени мишљење.“ – 

закључио је новинар ББЦ-а…. 
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Како је Вучићев режим омогућио 
службену посету Београду 

„министарки“ илегалне шиптарске 
„државе“ на КиМ...  

 

22 јун 2013, М. Новаковић 

 

ИЗДАЈА НА ДЕЛУ: Илегална косовска „министарка“ држи усред 

Београда легалну конференцију  за штампу- Државни органи не 

реагују !!! 

Такозвана „министарка за европске интеграције лажне државе 

„Косово“ Вљора Читаку, је посетила Србску престоницу у 

„субверзивној акцији Форума за етничке односе“ (цитат из Блица
35

)–  

где је одржала јавну и неометану конференцију за новинаре у 

организацији горе цитиране (про)западне „шпијунске“ НВО „Форум 

за етничке односе“. Иначе овај „форум“ је директно финансиран од 

стране озлоглашене Сорош фондације, и других Западних пара-

обавештајних институција…. 

У свом чланку, (про)западни Блиц представља сепаратисткињу 

Читаку као „министарку Владе Косова“, наглашавајући велико 

интересовање новинара за разговор са овим чланом „удруженог 

шиптарског злочиначког подухвата“ против државе Србије… 

Према самим речима ове лажне министарке- она је дошла у Београд 

да „спроведе нормализацију односа на терену“, нагласивши да су „ 

наши премијери нормализовали односе у Бриселу“. Изјава  ове 

сепаратистиње  (и извршитеља кривичног дела „напада на уставни 

                                                      
35

 http://www.blic.rs/Vesti/Politika/389375/Prva-kosovska-ministarska-u-Beogradu-Rado-

bih-popila-kafu-sa-Suzanom-Grubjesic 
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поредак државе Србије“) индицира да је њена илегална и 

провокативна посета Србији организована у сарадњи са 

министарском Сузаном Грубјешић, која је према наводима 

сепаратистикње Читаку „требало да попије кафу са колегиницом 

Сузаном Грубјешић“ (потрепдседницом Владе Србије за Европске 

интеграције)… 

Приликом „разговора“ са новинарем Блица, сепаратисткиња Читаку је 

изјавила да се у Београду осећа веома безбедно, што такође 

имплицира да је њен илегални боравак у Србској престоници 

организован уз знање и гаранције самог државног врха Србије!? 

Индикативно је да је сепаратисткиња Читаку (зло)употребила ову 

конференцију за штампу да упозори Србску државу да „одржавање 

статуса кво значи ескалацију“ (што је де-факто индиректна претња 

Србима на КиМ). 

Али оно што се, од стране водећих домаћих медија, скрива од Србске 

јавности, јесте права суштина Бриселског споразума (легализација 

илегалне шиптарске државе од стране саме Србије), коју је сама 

Читаку описала следећим речима „да ће Србија и Косово 28 јуна 

добити могућност да даље напредују (у пакету- као равноправне 

државе) ка ЕУ“!? 

Иначе наша министарка Грубјешић је коментарисала ову илегалну 

посету шиптарске сепаратисткиње следећим речима: „Два премијера 

се виђају у Бриселу уз присуство и посредовање ЕУ. Верујем да ћемо 

се и нас две у догледно време срести неком приликом“… 

Из свега горе изложеног недвосмислено произилази да је наводна 

„косовска министарка“ данас боравила у Београду илегално и да је то 

изведено не само „у субверзивној акцији Форума за етничке односе“ 

(од кога се, као западног плаћеника, то и очекује), већ и у сарадњи са 

Србским режимским институцијама… 

…Такође је недвосмислено да се овде ради о „посети“ члана илегалне 

сепаратистичке „косовске владе“, који отворено учествује у нападу 

(удруженом злочиначком подухвату) на важећи Уставни поредак 

државе Србије“… 
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…Дакле питање које ја постављам нашим правосудним и органима 

безбедности јесте- Ако већ нисте спречили илегални улазак ове 

шиптарске сепаратисткиње у Србију, зашто је онда нисте бар 

ухапсили (и протерали, или судски процесирали) приликом њене 

наводно режимски несанкционисане, субверзивне и отворено 

сепаратистичке „агитације“ у центру наше Србске престонице? 

…Али право питање „нашим“ државним органима (правосудним и 

безбедносним) јесте- шта сте (ћете) учинити поводом отворене 

„субверзивне“ делатности петоколонашког „Форума за етничке 

односе“, и отворено издајничке делатности Режимских 

сепаратистичких колаборатора у врху Србије!? 

Наравно ово моје питање „стоји“, једино ако у држави Србије уопште 

данас и постоје СРБСКИ правосудни и органи безбедности- или су и 

они, попут овог издајничког Форума за етничке односе, постали само 

још једна „прозападна Сорошка експозитура“ на Балкану!? 

Или ја можда овде постављам сувишна и погрешна питања? Већини 

нас је ипак јасно да ти „наши“ државни органи, већ (по)одавно нису 

„наши“… 
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МАСОНСКИ РЕЦЕПТ ЗА СРБСКУ  
КАТАСТРОФУ…  

 

3 април 2013, М. Новаковић 

 

ORDO ABO CHAOS… 

… Стари масонски мото „РЕД ИЗ ХАОСА“, који већ вековима 

успешно примењују сви империјалисти (данас глобалисти) је изгледа 

ових дана поново у примени у Србији. 

Онима који нису чули причу о страственом ватрогасцу који је 

подметао пожаре, па се потом први појављивао на подметнутим 

локацијама, наоружан „знањем“ о својој прљавој работи, и тамо „на 

лицу места“ истицао у гашењу истих- да би евентуално завршио на 

победничком постољу, са „ореолом“ хероја-спасиоца- оних истих , 

које је сам „потпаљивао“… 

…Вероватно треба додатно разјаснити како ради овај стари опробани 

масонски рецепт, да се не бих овде „губио“ у безбројним примерима 

најновије „глобалистичке историје“, потрудићу се да овде изнесем 

сценарио гашења пожара, који ће се тек одиграти ових дана пред 

нашим очима- наравно у режији анти-србског Брисела и изведби 

наших режимских марионетских лутки…. 

 

КОЦКА ЈЕ БАЧЕНА… 

Пре свега не верујем да у Бриселу није постигнут „договор“, односно 

да „србска“ страна није већ прихватила издајнички споразум (тотално 

и безусловно признање илегалне шиптарске државе на властитој 

територији). Једноствано, наши „домаћи издајници“ и њихови 

„бриселски налогодавци“ нису имали стомак да такву одлуку 
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обелодане,- из разлога, да ове наше „политичке гологузане“ код куће 

не би сачекала кука и мотика изгладнелог и обездржављеног Србског 

народа!? 

Јер, да је споразум за србску страну био уистину неприхватљив, он 

онда не би ни био прихваћен (и то би нама било тако саопштено), и 

тачка. Не би ту било никаквих рокова „за размишљање“ до уторка, јер 

ту једноставно нема о чему да се размишља. 

 „Нашој“ страни је ружна бароница Ештонка једноставно поставила 

ултиматум у стилу: „пољуби или остави“- Другим речима, није им 

дата опција да о било чему преговарају, нити им је још мање дата 

било каква шанса да то учине до уторка. 

Тај мистични рок, који се („види врага“) поклапа са даном 

државности усташке НДХ, је само још једна варка смишљена да се 

домаћа јавност у међувремену припреми за смртоносну пилулу, а та 

смртоносна пилула потом прикаже као „спасоносни лек“… 

 

СПИНЕРИ У АКЦИЈИ- РТС: „Срби са Космета уз државни 

врх“… 

…Управо овако је режимска РТС пренела  реакције нашег косметског 

живља на „бриселску папјазанију“.  Информација коју могу да „купе“ 

једино тотално неупућени, зомбирани и „фарма-тизовани“ 

другосрбијанци. 

Ако данас постоји неко, уз кога НИЈЕ наш србски косметски народ, 

онда је то овај (веле)издајнички врх Србије. У целој овој (и сличним) 

информацији која се врти у ударним шпицама режимских медија, има 

само једно ЗРНЦЕ истине, а то је чињеница да су косметски Срби 

поздравили наводну одлуку да се одбије Бриселски ултиматум, по 

„аустроугарском рецепту“. 

Сва остала „решења“ њиховог статуса која им је уделио, или се 

спрема да им их додатно удели, овај распамећни и морално 

банкротирани режим, они са гнушањем одбацују. Нажалост ако 
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гледате водеће режимске, партократске и тајкунске медије, нећете 

добити такву слику. 

 

 „НАШ“ ДРЖАВНИ ВРХ ЈЕ ВЕЋ ПОЧИНИО КРИВИЧНО 

ДЕЛО ВЕЛЕИЗДАЈЕ… 

Ради илустрације овог наслова,  у наставку ћу се послужити цитатом 

са страница уваженог „Србског Листа“: 

„Територијалну целовитости и недељивост Републике Србије ујемчује 

чл. 8. Устава, а општу обавезу свих државних органа да чувају 

територијалну целовитости Републике Србије, нарочито у погледу 

Косова и Метохије, истиче већ преамбула Устава. Територијална 

целовитост државе Србије ужива и кривичноправну заштиту, чл. 307 

Кривичног законика Републике Србије гонећи кривично дело 

угрожавања територијалне целине државе. Тај злочин против 

уставног уређења и безбедности земље се дефинише као покушај да 

се силом или на други противуставан начин отцепи неки део 

територије Србије, и за њега следи казна затвором од три до петнаест 

година. Уз то, по чл. 320 Кривичног законика, код дела угрожавања 

територијалне целине кажњиве су и припремне радње, а оне будући, 

како изричито стоји у ст. 2. истог члана, између осталог и у 

отклањању препрека за извршење кривичног дела, као и у другим 

радњама којима се стварају услови за непосредно извршење злочина. 

За извршење припремних радњи за ово недело запрећена је казна 

затвором од једне до пет година. (З. Стојановић, Коментар Кривичног 

законика, Београд 2007, стр. 673-674, 693-694) 

Када се изјаве појединих србских политичара о територијалној подели 

Косова или о признању сепаратистичке творевине „Косово” оцене из 

угла наведених одредби Кривичног законика државе Србије, постаје 

савршено јасно да се ради о извршењу припремних радњи за 

кривично дело угрожавања територијалне целине. Реч је наиме о 

појединим члановима Владе Србије, односно народним посланицима 

и функционерима и угледним члановима странака владајуће 

коалиције који оваквим својим, макар вербалним ставовима, а с 

обзиром на јавну позицију са које говоре, охрабрују шиптарске 
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сепаратисте у надању да ће њихови покушаји да отцепе део 

територије државе Србије проћи некажњено – чиме заправо врше 

припремну радњу отклањања препрека за извршење кривичног дела 

из чл. 320 нашег Кривичног законика. Следствено, и умишљај као 

неопходни услов за постојање кривичног дела угрожавања 

територијалне целине, Закоником описан као свест да ће се радња 

остварити употребом силе или на други противуставан начин, због 

јавне позиције учинилаца постаје неспоран. (З. Стојановић, Коментар 

Кривичног законика, стр. 674, 693-694) Зато избор ЕУ уместо Косова 

и Метохије који чине поједини србски политичари у правној држави 

не може значити до избор затвора уместо слободе. 

Покретањем кривичних поступака против свих који речју или делом 

отклањањају препреке за извршење злочина угрожавања 

територијалне целине, држава би сузбила ширење дефетизма спрам 

могућности очувања Косова и Метохије у оквиру државе Србије. 

Покретањем оваквих кривичних поступака, и иностраним чиниоцима 

би се послала недвосмислена порука о спремности наше државе да 

најодлучније настави борбу за очување своје територијалне 

целовитости. Под садашњим режимом, међутим, не само да оваквих 

тужби и суђења неће бити, већ су и сви чланови Владе, као и 

Председник Републике, пристајући на одлуке из „преговора” са 

шиптарским сепаратистима, починили читав низ кажњивих 

припремних радњи којима се отклањањају препреке за извршење 

угрожавања територијалне целине. „ 

 

ЗАКЉУЧАК: НАРОД ИМА СВАКО ПРАВО ДА РАЗВЛАСТИ 

ОВУ ИЗДАЈНИЧКУ ВЛАСТ… 

„Но, у државама у којима је народ носилац суверености, као што је то 

и у Републици Србији (чл. 2. Устава), постоји само један могући излаз 

из оваквог државно и национално погубног стања – народ мора да 

развласти оне који су, уместо Уставу Републике Србије, одани 

налозима евроатлантске бирократије. То јест, или ћемо по угледу на 

своје славне претке зауставити издају и даље дробљење државе, или 

ћемо у евроатлантском ропству изгубити обрисе свог националног и 
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државног лика. Овај једноставни морални и историјски избор мора да 

буде срп којим ће се на србској политичкој сцени одвојити патриотско 

жито од издајничког кукоља.(Србски лист) „ 

Као што се види из горњег цитата, цела ова прича је „дотерала цара до 

дувара“. Једноставно, ми немамо више ни једну ваљану 

институционалну опцију заштите уставног поретка и целовитости 

наше отаџбине, осим институције самог народа- који уколико жели да 

сачува не само национални, већ и лични суверенитет, мора сам да 

постане „мач правде“ и обезбеди спровођење Устава републике 

Србије и то свим средствима. 

Другим речима, овом режиму се не сме дозволити да нас почетком 

следеће седмице стави поново пред политику свршеног чина (овај пут 

„завршног чина издаје“), односно тај режим мора да се спречи у 

самом свом „постојању“. 

 Јер тај режим очигледно више није „народни“, и очигледно је постао 

једно обично делегирано окупационо тело бриселских 

евроатлантиста- на чијем челу се иронијом судбине нашао један 

бивши „гробар“, коме је данас поново додељена иста улога,  овог пута 

гробара властите нације. 

Сада је на нама да дозволимо, или да не дозволимо, да живи будемо 

упокојени, наше светиње разграбљене и раскомадане, а историја 

избрисана и „докторисана“… 
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У Русији све гласнији захтеви да се 
Званична Москва дистанцира од 
издајничке политике Званичног 

Београда…  
 

23 мај 2013, М. Новаковић 

——————————————- 

ИМА ЛИ СРБА У ВОДЕЋИМ „СРБСКИМ“ МЕДИЈИМА? 

Када је у септембру 2011, у срцу Србске престонице, у Дому војске 

Србије, часни руски амбасадор Александар Конузин дубоко 

разочаран (недостатаком србског националног достојанства и 

самопоштовања), завапио: „Има ли међу вама Срба?“- Већини је било 

јасно, да у бар у том тренутку, у Београду није било већег Србина од 

Руса Александра Конузина…  

…Ако би данас, дакле скоро годину и по дана касније, „сели“ и 

методом компаративне анализе упоредили  водеће србске и руске 

медије, могли би с правом да завапимо: „Има ли у Срба у водећим 

србским медијима?“ 

Србска држава и нација- у чије темеље су вековима, милиони наших 

славних предака, уграђивали несебично своје кости, своју крв и свој 

зној- данас се буквално распада пред нашим очима… 

…И то не у рату, не под окупаторском чизмом агресора- већ у рукама 

домаћих издајничких изрода, који су се дочепали власти у једној 

најбезочнијој и најподлијој изборној превари- играјући са 

националним осећањима  наших најугроженијих сународника на 

привремено окупираном Косову и Метохији, као и националном 

солидарношћу целе Србске нације… 
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…Коју су слагали (не трепнувши) у очи, да ће одмах по доласку на 

власт „прекинуту издајничке преговоре са Приштином“- да би ето 

ових дана пред очима целе Србије завршили „у кревету“ са ратним 

злочинцем Тачијем и „злонамерном бароницом“ Ештонком!? 

Наравно такву, пре свега медијску, „превару столећа“ властите 

нације, ови полуквалификовани  „бриселски лакеји“,  који су данас на 

власти у Србији не би могли да спроведу без свесрдне подршке 

(про)режимских „медијских лакеја“ у водећим Србским медијима… 

… Државним, корпорацијским, западно-обавештајним (или само 

„сорошким), тајкунским- другим речима са свима њима, на гомили! 

„Гомили“ са које се данас широм Србије шири неподношљиви 

режимско-медијски смрад… 

 

КОМЕРСАНТ: РУСИЈА ДА СКИНЕ СА СЕБЕ ОДГОВОРНОСТ 

ЗА ТУЂУ ИЗДАЈУ… 

Већ сам овај наслов (један од многих „сличних“ из водећих руских 

медија на тему „бриселског споразума) угледног руског журнала- 

документује моју „теорију“, да чак и кад су и медији у питању- Руси 

су изгледа „већи Срби и од самих Срба“. 

Наравно било би наивно тумачити да такав руски став произилази 

само из братске Словенске или православне солидарности. Такав став 

је наравно ојачан свешћу заједничке угрожености од стране 

помахниталог Западног империјализма и „Вермахта“ новог Светског 

поретка, оличеног у фашистоидном НАТО савезу, који више и не 

сакрива отворене милитарне претензије према Руској федерацији (као 

и све јасније дефинисаним руским званичним ставом о потреби за 

снажном и независном Србијом која би о(п)стала ван канџи 

Империјалистичког запада)… 

 …Како то у свом тексту објављеном на страницама „Осткрафта“ под 

насловом „Колико ће Русију коштати неспособност Москве да не 

призна капитулацију Србије“, примећује угледни руски историчар и 
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политиколог Модест Колеров, који је ту „заједничку свест“ описао 

следећим речима: 

„И ми смо Срби“. Тако се 1999. осећала већина грађана Русије, и тај 

осећај је био веома снажан…. 1999. је постало јасно да НАТО-ов 

модел уништења Југославије, а нарочито Србије (са циљем да се 

терористима и мафијашима на Косову додели независност), може 

бити примењен и у Русији.“ 

Историчар Колеров потом отворено пита: „Шта то званична Москва 

„подржава“ у политици актуелних србских власти по питању 

Косова?….  Од руске дипломатије нико не очекује велике подвиге. 

Али имамо право да очекујемо, па и да захтевамо професионално 

испуњавање обавеза у смислу да Русија скине са себе одговорност за 

туђу издају.(цитат из руског Комерсанта)“ 

 

КОЛЕРОВ: БИВШИ „ГРОТЕКСНИ РУСОФИЛ“ НИКОЛИЋ 

СПРОВОДИ ПОЛИТИКУ УЖУРБАНЕ ПРЕДАЈЕ КОСОВА НА 

МИЛОСТ И НЕМИЛОСТ ОКУПАТОРИМА… 

„Руска дипломатија, међутим, као да не сагледава позадину 

Николићевих потеза и све више гура наш просрбски консензус у омчу 

погодби Европске уније са новим властима Србије.“ (Модест 

Колеров) 

У наставку своје анализе Колеров описује Србског председника 

Томислава Николића као „гротексног русофила“, који је са себе 

збацио баласт радикалног национализма и потом уложио огромне 

материјалне напоре да своју „протоколарну фотографију“ украси 

„московским и руским декором“, иако је по Колерову, било сасвим 

довољно да се држи наслеђа стратешког споразума о Србском учешћу 

у пројекту гасовода „Јужни ток“. 

ЦрниТомаНаравно, сада је јасно, да је политичком камелеону и 

„бриселском лакеју“  Томиславу Николићу била потребна „чвршћа 

камуфлажа“ за његов планирани (и споља диктирани) напад на 

Уставни поредак државе на чијем је челу, од  једног  „стратешког 
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споразума“- и он је такву „чвршћу камуфлажу“ покушао да пронађе у 

наводној подршци  Кремља за своју, сада већ отворену и огољену, 

(веле)издајничку политику. 

Колеров истиче Николићеву дволичност, наводећи да је садашњи 

Србски председник дошао на власт „на крилима масовне идеје о 

одбрани србског Косова“, да би одмах потом почео да ужурбано ради 

на признавању независности „албанског Косова“ прихватајући 

„ништавне гаранције права локалних Срба“ од стране окупатора 

(Европске Уније) који по Колерову, већ током тих преговора, већ 

јасно формулише темеље за даље разбијање целовитости Србије у 

корист нових албанских заједница!? 

Наши руски пријатељи се отворено питају- „Какву то линију 

спроводи“ руководство Србије по питању Косова? Зашто се све то 

ради „ужурбано“ под окриљем ЕУ која очигледно ни једном речју не 

гарантује „европска права косовским Србима“ и „гура их у канџе“ 

албанских сепаратиста? 

За Русе је потпуно несхватљиво да је Србски режим ставио параф на 

документ, којим се косовским Србима „не гарантују чак ни она права 

која је Охридски споразум из 2001. гарантовао албанцима у 

Македонији!?“ 

На крају ове своје аналитичке „вивисекције“ политичког камелеона 

Томислава Николића, историчар Колеров поставља и сасвим логичко 

питање: 

„Чему толика журба? Ко или шта спречава србске власти да једном 

засвагда правно униште терористички и мафијашки режим албанског 

Косова који је умешан и у трговину органима убијених Срба, тако 

што ће, на пример, одложити свако разматрање питања о његовој 

легитимизацији у наредних 100 година?“ 

 

 

КОЛЕРОВ: ОДГОВОРНОСТ ЗА „САМОУБИСТВО“ СРБИЈЕ 

ЋЕ СНОСИТИ РУСИЈА… 
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„Капитулацију и самоуништење Србије диктира Брисел, а Москва то 

подржава!?“ (Модест Колеров)Колеров 

Историчар Колеров је у овом тексту такође веома критичан у односу 

на руско Министарство иностраних послова, пре свега на министра 

Сергеја Лаврова, због тога што није успео да на време уочи прави 

карактер Србске политике, коју Колеров описује следећим речима: 

„„Да би се схватило шта заправо подржава Министарство спољних 

послова Русије у политици коју власти Србије спроводе на Косову, 

треба отворено признати да је та политика систематски и доследно 

оријентисана на етапну капитулацију и самоуништење Србије. Ту 

капитулацију и самоуништење Србији диктира Брисел, а „Москва то 

подржава“. А то даље значи да ће огроман део одговорности за 

самоубиство Србије сносити Русија, у коју се на сва уста куну 

Николић и његови саборци у Београду, тврдећи, на пример, чак и то 

да су премијера Србије Ивицу Дачића поставили лично Владимир 

Путин и (због нечега) Сергеј Шојгу…““ 

У овом сегменту своје анализе, Колеров је ставио посебан нагласак на 

контрадикторну изјаву Лаврова (5 март 2013) поводом најављених 

кључних „бриселских преговора“ у априлу ове године: 

С.В. Лавров: „Погрешно је и неприхватљиво разговарати са било 

којом земљом путем ултиматума. Ми доследно подржавамо линију 

коју спроводи руководство Србије у вези са косовским питањем.“ 

 

ОСТКРАФТ: ВУЧИЋ-  „ЛИЦЕМЕР И УЗУРПАТОР“, КОМЕ ЈЕ 

ЗАПАД НАМЕНИО УЛОГУ БУДУЋЕГ ПРЕДСЕДНИКА 

СРБИЈЕ… 

Колеров објашњава све већу (статистичку) популарност у србском 

народу, првог потпредседнка Владе Србије и министра одбране 

Србије, Александра Вучића, медијско пропагандним напорима 

Европске Уније- које он описује као „напоре европских стручњака за 

јавно мнење који су одрадили свој посао“.  По Колерову је очигледно 
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да је захваљујући таквим бриселским „пропагандним активностима“  

у Србији популарност Вучића убедљиво већа од Николићеве… 

Као посебно лицемерну активност, новог „бриселско-вашингтонског 

пулена“ Александра Вучића, Колеров описује начин на који је Вучић 

обмануо шефа руског „Гаспрома“ Алексеја Милера који је у марту 

ове године дошао у Београд  да испита шта то кочи напредак пројекта 

„Јужног тока“. 

(У овом сегменту своје анализе Колеров је такође описао „подмуклу 

политизацију“ тог пројекта од стране председника Николића, који је 

те разговоре покушао да прикаже као „руску политичку подршку“ 

бриселском споразуму!?) 

Током разговора са Милером, Вучић је као највећу препреку „Јужном 

току“ именовао заменика министра енергетике и директора 

„Србијагаса“  Душана Бајатовића, да би потом искористио себи одану 

министарку енергетике Зорану Михајловић, за обрачун са овом 

двојицом. 

Овде је важно нагласити да је потпредседница СНС и министарка 

енергетике  Зорана Михајловић, (за коју је забележено да је 

једнострано мењала, читај саботирала, одредбе „међудржавног“  

уговора између „Гаспрома“ и „Србијагаса“), сарадница Западног 

антируског фонда “ISAC”, и да као таква има „обавезу сузбијања 

руских стратегија на Балкану“. Поред тога је асоцирана (кроз своје 

чланство у НВО „East-WestBridge”, чији је и оснивач) са  водећим 

„западним србофобима“ члановима озлоглашене „Трилатералне 

комисије“… 

Дакле у сврху саботирања „Јужног тока“, а користећи се својим 

неограниченим утицајем на србске тајне службе (по историчару 

Колареву) чији је и „координатор“  у оквиру Владе Србије- 

Александар Вучић је у јавно „телевизованом“ обраћању нацији, одмах 

по одласку Милера, „обелоданио“ наводну корупцију од 700 милиона 

у „Србијагасу“!? 

За историчара Коларева је овде, поред осталог, и проблематично то 

што је такву  наводну корупцију, јавности обелоданио потпредседник 
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владе и министар одбране Вучић (који надзире све србске тајне 

службе, које у пракси спроводе „западне интересе“), а не председник 

Владе Србије и министар унутрашњих послова, или рецимо министар 

правде- у чијој ингеренцији би  и требало да буду такве активности!? 

 

ЗА РУСЕ ЈЕ СПОРНА И НИКОЛИЋЕВА ПОДРШКА 

„РЕВИЗИОНИСТИЧКЕ И АНТИСРБСКЕ ПОЛИТИКЕ“ 

ЦРНОГОРСКИХ ВЛАСТИ… 

Описујући црногорски режим као антисрбски, и који је у журби да 

„промени идентитет народа у својој земљи“, Колеров  описује прогон 

(по њему) србске већине у Црној Гори, где се „онај ко се декларише 

као Србин већ сада практично не може да се запосли у државној 

фирми“. 

Овде се Црна Гора описује као држава где се плански потискује 

Србски језик и укида Србска православна црква „којој је створена 

неканонска алтернатива и чији су поклоници једино црногорски 

функциониери“ . 

И као највећу „историјску перверзију“ почињену од стране 

црногорског режима (коме легитимитет овде даје Томислав Николић), 

Колеров наводи пример да је тај режим штавише прогласио 

историјску 1918. годину- „Годином окупације Црне Горе од стране 

Србије“, и да чак санкционише све оне који то поричу!? 

 

КОЛЕРОВ:  У ПАКЕТУ БРИСЕЛСКИХ УЛТИМАТУМА 

СРБИЈИ ЈЕ И „УКИДАЊЕ“ РЕПУБЛИКЕ СРБСКЕ, И 

„НЕЗАВИСНОСТ“ ВОЈВОДИНЕ… 

У својој анализи текуће србске политике историчар Колеров баца 

посебан акценат на покушаје режима Томислава Николића, да 

омогући евроатлантске планове на уништењу Републике Србске. 

Он цитира светски реномираног режисера и великог србског 

родољуба Емира Кустурицу, који је недавно обелоданио планове 
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Београда да у „државном удару“ смени председника Републике 

Србске Милорада Додика, и тако спречи да он спроведе најављени 

„референдум о независности Републике Србске“ од Босне и 

Херцеговине (што је иначе „демократска тековина“ било где у свету). 

По Колерову, оваква активност Београда према братској Републици 

Србској,  је директно условљена и диктирана из Брисела, и део је 

наставка ултиматума који се намећу „русофилу“ Николићу и остатку 

прозападног Србског режима. 

У том „пакету ултиматума“ по Колерову се налази и одвајање 

Војводине од Србије са својим мањинским мађарским 

становништвом. И он наводи као аргумент текућу ревизију историје у 

виду (његове речи): „…формулисаних оптужби Срба за геноцид 

против Мађара 1945, када су се Мађари, као што сви знамо, свесрдно 

борили на Хитлеровој страни.“Кустурица - фото РТРС 

У контексту горњих оптужби, Колеров наводи као пример лицемерја 

Србског режима, фантомске оптужбе против угледног србског 

режисера Кустурице за наводну корупцију у пословању туристичког 

комплекса „Мокра Гора“- наводећи да је Кустурица својим радом и 

својим средствима и створио тај комплекс, и да по режимским 

оптужбама испада да је сам себе поткрадао!? 

За наше руске пријатеље овакав однос према светски реномираном 

режисеру Кустурици- кога иначе у Русији сматрају једним од 

највећих Србских родољуба (поред славног генерала Ратка Младића), 

и нашим највећим „амбасадором добре воље“- је не само несхватљив, 

већ и крајње понижавајући… 

 

ЗАКЉУЧАК 

У завршном делу ове своје бриљантне анализе  србске политике у 

контексту „бриселског споразума“, историчар Модест Колеров 

захтева од Русије да „скине са себе одговорност за туђу издају“, и да 

руска дипломатија не обмањује никога „када захтевамо правду са 
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Србе, јер тај наш захтев је један од ретких ставова у којима је руско 

друштво постигло консензус“(Модест Колеров). 

Он овде поставља отворена питања- Шта је руска дипломатија 

учинила по питању заштите Срба у Црној Гори и Републици 

Србској… Шта је учинила да се спречи даља територијална 

дезинтеграција Србије, не само на Косову, већ  и у Војводини… 

Зашто се отворено не подрже напори Руске православне цркве на 

заштити сестринске СПЦ у Црној Гори… И на крају, Модест Колеров 

захтева да се Руска држава јавно огради од отвореног антисрбског 

деловања Србских власти!? 

Овакве ставове господина Колерова, по мени, треба схватити веома 

озбиљно. Не само зато што је он угледни руски аналитичар и 

историчар (кандидат за доктора историјских наука)- већ пре свега што 

је господин Коларев акутелни државни саветник Руске федерације 

Првог ранга, директор руске издавачке куће „Регнум“, и бивши шеф 

кабинета Председника РФ за регионалне и културне везе… 

…А речи једног таквог врсног интелектулца и утицајне јавне 

личности, итекако имају „тежину“… 
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ЛАЖИ, ВИДЕО ТРАКЕ И „МЕДИЈСКИ 
СЕКС“, НА ЛИНИЈИ ВАШИНГТОН- 

БЕОГРАД…  
 

2 септембар 2013,  Миодраг Новаковић 

 

ЛАЖИ, ВИДЕО ТРАКЕ И „МЕДИЈСКИ СЕКС“, НА ЛИНИЈИ 

ВАШИНГТОН- БЕОГРАД… ИЛИ О СЛИЧНОСТИ ЗАПАДНОГ 

ПРОПАГАНДНОГ РАТА ПРОТИВ СИРИЈЕ, И СРПСКО-

РЕЖИМСКОГ ПРОПАГАНДНОГ РАТА ПРОТИВ СРБИЈЕ… 

 

Новак Ђоковић се јавно изјаснио против бомбардовања Сирије. Он и 

Ана Ивановић су новинарима у Њујорку причали о страхотама НАТО 

бомбардовања које су преживели као деца у Београду. Ове 

информације нема у данашњим водећим медијима у Србији… 

Режимско медијско извештавање (о Сирији) у Србији је практично на 

линији ратнохушкачког извештавања америчких медија. Уосталом, 

исто као  режимско медијско извештавање (лажирање) о догађајима, 

на (и у вези са) КиМ, које је такође на (партијској) линији са 

извештавањем медија Западних окупатора, чија је агенда да Србију 

осакате територијално- и то не само на КиМ, већ и другим деловима 

Србије, где су већ подстакнути сепаратистички процеси… 

Танјуг и остале (про)режимске агенције преносе непотпуну и 

„обмањујућу“ информацију у вези данашњег наступа руског министра 

спољних послова Сергеја Лаврова на Московском универзитету за 

интернационалне студије. Током наступа Лавров је (одговарајући на 

студентска питања) америчке доказе против Сиријске владе, 

практично назвао лажним и ратно-хушкачким. Он је нагласио да нема 

никаквих факата у такозваним доказима америчке админстрације у 

вези бојних отрова у Сирији. Нема прецизног времена, географске 
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локације, имена укључених у наводни акт сиријске владе. Све се 

базира на аматерском снимку и наводима неименованих сведока… 

Лавров је назвао америчко „произвођење доказа“ ратнохушкачким 

напорима који мотивишу такозвану опозицију за рат, а не за 

преговоре. 

Такође Србски медији не преносе најновију информацију да Путин 

шаље делегацију руских парламентараца да посете амерички конгрес 

и тамо на лицу месту предоче аргументе против оружане 

интервенције у Сирији, као и да испитају „доказе“ везано за америчке 

фантомске оптужбе против сиријског режима… 

Западни медији, посебно амерички, преносе лажне информације и о 

другим дешавањима везано за Сирију. На пример све водеће западне 

агенције извештавају да Арапска лига захтева војну интервенцију 

против Сирије, док је у стварности Арапска лига подељена 

(разједињена) по том питању… 

У водећим медијима „Западне хемисфере“ ове планете, и очигледно у 

НЕалтернативним медијима северне хемисфере Београдског 

пашалука, у току је бестијална медијска пропаганда, које се ни један 

Гебелс (министар Наци пропаганде у време Хитлерове Немачке) не би 

постидео… 

——————————————– 

 

Референце:
36

 

 

 

 

 

                                                      
36

 http://rt.com/news/syria-crisis-live-updates-047/ 

http://www.theage.com.au/sport/tennis/novak-djokovic-hits-out-at-syria-strike-plans-

20130902-2t01w.html 
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ФИКТИВНИ  ШИПТАРСКИ  ИЗБОРИ 3 . 
НОВЕМБРА ПОСТОЈЕ САМО У 

ИЗДАЈНИЧКИМ И СЕПАРАТИСТИЧКИМ 
ГЛАВАМА…  

 

27. октобар 2013 • М. Новаковић 

 

ОПСТАНАК београдског режима је директно везан за НЕСТАНАК 

србске државе и србског народа на Космету –  Управо један од 

разлога зашто тако фанатично раде на заокруживању шиптарске 

„државности“ у оквиру државе на чијем су челу, јесте то што су 

уцењени од стране својих западних господара. Њихова (без)вредност 

је употребна и пролазна – пропуст да Западу на ноге испоруче 

заокружену „Тачијеву државу“ коштаће их каријере, а неке вероватно 

и главе… 

… Западни окупатори на КиМ  су„легалисти“. Они знају веома добро 

да је поступак Србских власти нелегитиман и у супротности са 

важећим србским Уставом и законима, и свака нова и национално 

одговорна Србска власт имаће пуно законско, морално и свако друго 

право (и обавезу), да такав споразум , као и све друге противуставне 

законе и одлуке, претходних квислиншких режима, поништи. Управо 

је то главни разлог зашто сепаратисти и окупатори, у сарадњи са 

идајничким Београдом, покушавају да обману и уцене косметске Србе 

да постану саучесници (анти)србског режима у нападу на Уставни 

поредак властите државе- и тиме „де-факто“ укину сами себе као 

уставотворни народ у оквиру Србије. 

 

ФИКТИВНИ ИЗБОРИ 3 НОВЕМБРА 2013, НА КиМ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ НАТО ОКУПАТОРА, ИЛЕГАЛНЕ ШИПТАРСКЕ 

КВАЗИ-ДРЖАВЕ, И УЗ ПОЛИТИЧКУ ПОДРШКУ ВУЧИЋЕВОГ 
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РЕЖИМА, ПОСТОЈЕ САМО У ИЗДАЈНИЧКИМ И 

СЕПАРАТИСТИЧКИМ ГЛАВАМА… 

Ми смо на страницама СРБског ФБРепортера писали, у „безброј 

наврата“, на тему најављених лажних локалних избора на КиМ (у 

режији сепаратистичких власти, њихових западних спонзора и уз 

свесрдну подршку издајничког режима из Београда) и такозваног 

Бриселског споразума (који је у много чему историјски еквивалент 

Аустроугарском ултиматуму из 1914.). 

У наставку овог коментара вам прилажемо цитате  неких наших 

водећих духовника, родољуба, интелектуалаца и политичких 

личности и организација који су се огласили на горњу тему, а које смо 

ми недавно публиковали на овом сајту…. 

Из свих ових изјава провејава једнодушни став да је у овом, вероватно 

последњем, чину издаје, дошао тренутак да се мобилишу све 

родољубиве снаге у Србији, и спрече – не само нелегалне и 

противуставне изборе шиптарских сепаратиста, већ и да се 

ултимативно обрачунају са издајничким режимом из Београда, који  

данас предњачи у комадању „властите“ државе и шиканирању (и 

елиминисању) Србских родољуба широм наше отаџбине, пре свега 

наше неустрашиве браће на Косову и Метохији. 

Србски народ мора да схвати да је нашој нацији, у овим 

„орвелијанским временима“, највећи непријатељ у Београду, па тек 

онда у Приштини, Бриселу, Вашингтону и којекуде другде. Вероватно 

да је у нашој историји до сада незапамћен овакав квислиншки режим, 

какав је на челу данашње Србије. 

Овај издајнички режим (оличен у напредњачко-социјалистичком 

„неприродном политичком блуду“), који је „дошао“ на власт, пре 

свега издајом властитих страначких и политичких принципа, крађом и 

лажирањем избора, бескрупулозном преваром властитог бирачког 

тела – данас спроводи и ради управо све супротно од онога на чему 

је“ градио“ свој предизборни политички имиџ да би евентуално своју 

„страначку издају“, претворио у бескомпромисну издају државе и 

нације на чијем је челу. 
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(Зло)чинећи све то, они у то уносе невероватну количину 

острашћености која се граничи са патолошком мржњом према 

властитој нацији и држави, вероватно покушавајући да се додворе 

својим бриселско-вашинтонским господарима у духу оне народне 

пословице „Ако је Турчин крвав до лаката потурица мора до рамена“ 

(нпр. Дачић „версус“ Тачи)… 

Избор који је наметнут нашим косметским сународницима јесте 

лажан, јер тај „избор“, односно „избори“ и не постоје– нити у оквиру 

уставног и законског поретка државе Србије, нити су воља Србског 

народа са КиМ (они су се јасно, и апсолутно већински, изјаснили на 

референдуму пре више од годину дана да једино признају Србску 

државу). Дакле ти „избори“ постоје само у главама оних који раде 

Србској држави и нацији, а пре свега нашем србском народу на 

Косову и Метохији, о глави! 

Наш ИЗБОР је учињен давне 1389. на Видовдан, када је славни 

Србски кнез Лазар заложио своју главу на Газиместану и својом 

крвљу исписао границу између нас Лазаревих следбеника, и овог 

издајничког накота, који је данас на жалост на власти у Србији… 

Али овај србски квислиншки режим пада као кула од карата, и то 3 

новембра – „Падом“ фиктивних и илегалних „шиптарских избора“… 

ОПСТАНАК београдског режима је директно везан за НЕСТАНАК 

србске државе и србског народа на Космету –  Управо један од 

разлога зашто тако фанатично раде на заокруживању шиптарске 

„државности“ у оквиру државе на чијем су челу, јесте то што су 

уцењени од стране својих западних господара. Њихова (без)вредност 

је употребна и пролазна – пропуст да Западу на ноге испоруче 

заокружену „Тачијеву државу“ коштаће их каријере, а неке вероватно 

и главе. 

Други разлог јесте у томе што су Западни окупатори на КиМ 

„легалисти“. Они знају веома добро да је поступак Србских власти 

(нарочито у погледу потписивања фантомског „Споразума“ којим 

држава Србија „легализује“ сепаратизам на властитој територији) 

нелегитиман и у супротности са важећим србским Уставом и 

законима, и свака нова и национално одговорна Србска власт имаће 
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пуно законско, морално и свако друго право (и обавезу), да такав 

споразум , као и све друге противуставне законе и одлуке, претходних 

квислиншких режима, поништи. Управо је то главни разлог зашто 

сепаратисти и окупатори, у сарадњи са идајничким Београдом, 

покушавају да обману и уцене косметске Србе да постану саучесници 

режима у нападу на Уставни поредак властите државе- и тиме „де-

факто“ укину сами себе као уставотворни народ у оквиру Србије, на 

КиМ… 

Бојкотом фиктивних сепаратистичких избора и опстанком на својим 

огњиштима у оквиру своје (једине легалне) државе Републике Србије 

Ви ћете Браћо и Сестре са Србског Косова и Метохије, том 

издајничком „споразуму“ (а вероватно и режиму) задати смртни 

ударац… 

Зато 3. новембра будите оно што и јесте – Своји на Своме –  останите 

у својим домовима, не подлежите никаквим лажима, претњама и 

уценама… 

На вама је само да наставите да будете оно што сте и до сада били, 

поносни Срби – са својим  именом и презименом, вером својом 

православном, крсном славом, поносни грађани Републике Србије, 

Уставобранитељи уставног поретка своје једине државе – у чије 

темеље је, заједно са милионима наших славних предака, своју главу 

уградио и наш Свети Кнез Лазар, давног Видовдана 1389. Године- 

Оставивши нам у аманет Косовски Завет… 

Дакле будите оно што јесте, и што сте одувек и били, и верујте нам, 

овај продани  и подани режим ће се, још колико сутра, срушити као 

кула од карата… 
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ОНИ СУ РЕКЛИ…. 
 

Владика Артемије: 

„Нико не жели да у историји буде записан као издајник. Не желе то ни 

они који су потписали бриселски споразум и који вас позивају и 

принуђавају да изађете на ове изборе. Зато они желе да оперу 

пилатски своје руке а да сва одговорност за губитак Косова, за 

одвајање Косова од Србије, за стварање нове албанске независне 

државе на територији Србије, да то пребаце на вас и на вашу децу 

којој ћете оставити у наслеђе онај одговор за који се ви определите.“ 

 

Ања Филимонова: 

Бојкот избора на северу Космета представља једину могућност како 

би међународна заједница почела да трага за решењем проблема 

Косова и Метохије у другој равни, другим средствима, на 

принципијелно новим основама. Нико и никада – истичу «северњаци» 

– није могао поразити спољашњег непријатеља или бар задржати 

постојеће позиције, бацајући му под ноге своју територију и свој 

суверенитет. Тако се може добити само један велики надгробни 

споменик – србској државности на Косову и Метохији. 

…Међутим, поновно исељавање Срба може бити потпуно 

закономерна реакција на учвршћивање власти Приштине по слову и 

духу Бриселског споразума. Као друго, то ће целом свету 

демонстрирати очигледно – Бриселски споразум не само да формира 

државност глобалне организоване криминалне групе под називом 

«Република Косово», већ Тачију предаје и територију данашњег 

севера покрајине, коју је комунистички режим административно 

припојио Косову и Метохији. Дакле, у јавну свест се убрзано убацује 

илузија о могућој изградњи «нове Републике Србске», међутим, ти 

планови су у противуречности са међународним политичким и 

правним условима, који су фундаментално различити од ситуације у 

Републици Србској, као и сам споразум и више пута истакнута 

позиција међународних представника на Косову и у Приштини. 
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Саша Касаловић: 

„Кампања од стране Београда за одржавање локалних избора у 

”независном косову” увелико тече на подручју севера Косова и 

Метохије. На жалост, партијски чиновници СНС-а и СПС-а, ти 

СРБОАРНАУТИ навикнути на партијско ”послушаније” су већ 

увелико у игри и припремају своје окружење на неминовност изласка 

на те, погубне по србски народ, локалне изборе… 

… нама, једној шачици Срба не остаје ништа друго него да као и у 

времену барикада почнемо да разрађујемо модалитете могућег отпора 

белосветској фукари и домаћим изродима. 

Наравно да вам сада и овде нећу говорити о могућим начинима да се 

крене у нови отпор. Рећи ћу само да је он могућ и да су могућности 

велике. Зато браћо наша, ви којима је свето Косово и Метохија у срцу 

а Србија ваздух који дишемо…. приберимо се, пребројмо се…“ 

 

Марко Јакшић: 

„На северу се бије и највећа битка за очување државе Србије на 

Косову и Метохији. Бојкотом избора, организовањем трибина, 

лепљењем плаката, дељењем фајлова чуће се наш глас и јужно од 

Ибра. 

Објаснићемо народу да излазак на сепаратистичке изборе значи да се 

губи сопствена државност, губе се радна места, нестаје Срба са ових 

простора – и додаје да – ову антикампању не организује ДСС него иза 

целог пројекта стоји Привремена скупштина АП КиМ, и све странке 

које у њој делују.” 
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ЖеКиМ : 

ЗАКЉУЧЦИ ОКРУГЛОГ СТОЛА: Позивају се грађани да бојкотују 

изборе, Расписани избори су нелегитимни и у супротности са Уставом 

РСрбије, Државни органи да одмах прекину све радње и договоре са 

сепаратистичком власти у Приштини јер је то чин издаје Србије и 

њених националних интереса и подлеже кривичном законику 

РСрбије… 

 

Зоран Чворовић: 

„Ако изађете на изборе признаћете легитимитет Тачијеве 

сепаратистичке власти. И после тога, ако се било ко од вас, 

појединачно или у групи супротстави примени било ког закона 

такозване државе Косово, та такозвана држава Косово ће пред лицем 

међународне јавности имати право, пуно право да примени сву силу 

према ономе ко се није повиновао заповести закона те такозване 

државе. 

Уколико не изађете на изборе, ви задржавате право да устанете 

против примене силе једне власти коју нисте признали као своју, којој 

нисте дали легитимитет. Ако на изборе не изађе 80 или 90% Срба са 

севера Косова и Метохије и других делова Косова и Метохије, онда та 

власт, власт сепаратистичка из Приштине неће моћи према вама да 

употреби силу у случају да се не повинујете ни једном њеном закону. 

Пред лицем светске јавности ви имате, у том случају, право да 

одбијете сваки акт, сваку радњу једне власти коју не сматрате 

природном, коју не сматрате својом, већ је сматрате тиранском и 

туђинском. 

Зато, браћо Срби, земљачки вас молим да у овом судбоносном 

тренутку добро размислите у којој ће држави живети ваша деца и 

ваши унуци.“ 
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Небојша Јовић: 

 Не дозволите да вас деца живе забораве… 

„Данас, кад више избегавања нема од суочавања са стварношћу која 

каже да ћемо 3.11.2013. лета Господњег или на Космету, у Србији 

својој остати, или са њега заувек отићи, они би морали, не зарад мене 

или њих или иког другог, већ пре свега РАДИ ДЕЦЕ СВОЈЕ, 

МОРАЈУ БАРЕМ РЕЧ ЈЕДНУ РЕЋИ, ТАЈ СТРАХ ПОБЕДИТИ, ТУ 

НАВИКУ ДА ИМ ДРУГИ ДЕЦУ, РОДИТЕЉЕ И ЖЕНЕ ЊИХОВЕ 

ЧУВАЈУ, ПРОМЕНИТИ И ПОКАЗАТИ ДА СУ ИОЛЕ АКО НЕ 

МУШКАРЦИ А ОНО БАРЕМ ЉУДИ, РОДИТЕЉИ!!!!!“ 

Нама Београд заиста вређа интелигенцију када нам поручује да су ови 

избори статусно неутрални, јер статусно неутрални би били само у 

случају да их расписује УНМИК или ОЕБС, а ако их расписује 

‘такозвана председница самопрокламоване државе Косово Атифете 

Јахјага’ онда они то свакако нису. Није битан чак ни онај лого, ево 

нека буду листићи са албанским логом, али да их распише србски 

парламент.“ 

 

Никола Малбашки: 

„Србски тријумвират нема још много времена да доказује своју 

верност Европи, којој су под ноге бацили све, па и свој некадашњи 

патриотизам, којег су заменили за издају и аутошовинизам још већи и 

одурнији од оног њихових претходника. Док нервозно одбројавају 

минуте до избора, њихови говори, гестови и чинови све више показују 

презир, нетолеранцију и агресивност према сопственој нацији и 

народу. Избори од којих зависи не само даља судбина косовских 

Срба, већ и самог србског тријумвирата су све ближи, али се већ 

увелико говори да се, упркос агресивној и прљавој кампањи која се 

води из Београда, очекује јако мала излазност локалних Срба – што би 

представљало пораз званичног Београда и пропаст Бриселског 

споразума. Чак и они грађани на северу КиМ који су у почетку 

веровали у добре намере Вучића, Дачића, Вулина и осталих, огорчени 

су последњим одлукама и понашањем тзв. „србске владе“.“ 
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Драгана Трифковић: 

„Шта се може очекивати од власти која велича злочинце у покушају 

прикривања велеиздаје? Ивица Дачић наводи: “Било је потребно, 

народу који је живео у миту, показати да Хашим Тачи није никаква 

‘апокалиптична аждаја, стара змија’ која је насрнула на наше небеско 

царство, већ обичан, овоземаљски човек, противник, али не митски, 

него политички, са којим се може, и мора разговарати”. За њега је 

терориста УЧК под надимком Змија, умешан у највеће злочине над 

Србима, укључујући и трговину људским органима, само обичан 

човек. У таквој монструозној поставци ствари није чудно што су 

обични људи са КиМ који бране своју породицу и дом, најгори 

криминалци. Када једно друштво усвоји погрешан систем вредности 

на сигурном је путу да допринесе неминовном самоуништењу. 

Привремена Скупштина АП Косово и Метохија донела је следећи 

закључак: “Без обзира на свакодневне притиске, уцене, претње, лажне 

оптужбе и незаконите мере које државни врх Р. Србије предузима на 

КиМ, позивамо грађане на бојкот избора и на тај начин избегнемо 

одговорност, коју нам припремају они, који су потписали Бриселски 

споразум за предају Косова, за одвајање Косова од Србије, за 

стварање нове албанске независне државе на територији Србије, и 

избегну да у историји буду записани као издајници”. 

Уверена сам да Срби на КиМ неће изаћи на изборе које је власт из 

Београда договорила, како би их неуставно интегрисала у систем 

нарко-терористичке “државе” (не рачунајући оне који су то сами 

добровољно већ урадили). Дивим им се на храбрости и доследности 

којом бране задње трунке србског достојанства. Они су оличење снаге 

коју су Срби умели да покажу у најтежим тренуцима кроз нашу 

историју. Ако упоредимо Србе са КиМ и Србе који на њих гледају као 

на непријатеље, постаће нам јасно да дух једног народа не слама 

пораз, већ безусловна предаја.“ 

Љубомир Т. Грујић: 
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„Господо другови / другови господо, Ваша одлука о укидању 

Привремене скупштине Косова и Метохије, успостављене по Уставу 

и на основу њега, је ништавна јер је против Устава, против Републике 

Србије, протива народне воље, исказиване од давнина и сада исказане 

у Уставу. Једини легитиман врховни покрајински државни орган на 

Косову и Метохији је та Скупштина. 

…Време неумитно пролази. У његовом току та група људи, која је 

узурписала власт, која експлоатише народни страх од рата, која то 

користи да преко подчињених јој медија продубљује у народу тај 

страх, безвољност, апатију, малодушност, да преко њих себе 

приказује искреним и одлучним борцима против корупције 

скривајући истину да они чине највећу, најдубљу и најстрашнију 

корупцију предајући србску територију Косово и Метохију и Србски 

народ на њој окупаторима добијајући за то кредите и подршку да 

наставе узурписање власти и уништавање Србије и Србског народа.“ 

 

ДВЕРИ: 

„Укидање органа локалне самоуправе Србима на КиМ београдски 

режим је ушао у ред оних „историјских величина“ какве су биле 

османлијске, фашистичке и титоистичке власти. С друге стране, 

укидање Србима права да сами бирају своју локалну власт је и доказ о 

томе како београдске режимлије замишљају демократију и колико су 

у томе једнаки са Тачијем. Једном речју, крваве Тачијеве руке којима 

се рукују све више остављају србске крви и на рукама Дачића и 

Вучића. 

Двери имају једноставан и јасан став: Србија мора обновити све 

видове своје државности на Косову и Метохији и то свим легитимним 

средствима којим би то обнављала свака држава на свету. Једино што 

одговорна власт треба да ради јесте прилагођавање тих средстава 

датим могућностима. Међутим, укидање својих органа на КиМ за 

рачун опстанка на власти јесте чин слугерањства и издаје и то нема 

никакве везе са реалном политиком. 

 



 ХРОНОЛОГИЈА ЈЕДНЕ ВЕЛЕИЗДАЈЕ 

 

313 

Поздрављамо одлуку представника локалних органа власти на Косову 

и Метохији да не прихвате овај чин окупаторске Владе Србије док се 

уставни суд не изјасни о уставности тзв. „бриселских споразума“.“ 

 

Небојша Малић: 

„Суштинска црта србског карактера, оно што нас чини посебним, је 

Косовски завет. Спремност да се изгуби глава али да се не огреши 

душа. Слобода као највећа вредност. Чојство и јунаштво. Да све буде 

„свето и честито… и миломе Богу приступачно“. Они Срби који су, 

током многих мрачних векова, одустајали од тих убеђења – не само да 

су престали да буду Срби, него су постали најсвирепији србождери. 

Између њих и следбеника квислиншког култа нема ама баш никакве 

разлике. 

Супротстављање освајачима је природно понашање народа који цени 

слободу, духовност („царство небеско“) и чојство. Док је подаништво 

природно понашање оних који верују у царство земаљско, да све има 

цену, да душа не постоји, и да је сила једина врлина.“ 

 

Војислав Коштуница: 

Ова влада ради брже и преданије на одвајању Косова од Србије. 

Забрињавајуће је да је кандидат за генералног секретара НАТО 

саветник у држави која је војно неутрална и право је питање како то 

Влади Србије не смета… 

….Подсећам вас на јесен прошле године и платформу председника 

Републике у којој се указивало да се не може даље срљати кроз 

преговоре у Бриселу на штету Србије, већ је потребно да коначна реч 

о Косову и Метохији падне оног часа када се преговори заврше. 

Дакле, није ништа договорено док није све договорено. Међутим 

платформа председника, док је стигла до Скупштине се обезличила, 

разводнила, изгубила првобитни смисао. Извесну наду су давала и 

нека обећања која је СНС шаком и капом делио уочи самих избора. 

Међутим, после одређеног времена се показало да се обећања из 
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кампање полако заборављају и да је политика коју води СНС нешто 

сасвим друго. 

 

Слободан Антонић: 

У понедељак сам готово повраћао од мучнине при погледу на бахато 

лицемерје, које је допирало са ТВ-а. Вучић и Николић су нас 

обавестили да ће са својом „храброшћу“ још „одлучније“ да наставе, 

да ћемо „сви морати подносити жртве“, али да ће „Србија – ево ми 

гарантујемо! – ући у ЕУ 2020. године“. 

Та њихова „храброст“, наравно, друго је име за капитулацију. 

Капитулирали су у Бриселу и издали 60.000 севернокосовских Срба. 

Капитулирали су пред ММФ-ом и издали сиромашне (повећавши 

ПДВ за хлеб и млеко), као и оне средњестојеће (додатним порезом на 

плате). Капитулирали су пред Хрватима за цигарете, капитулирали су 

пред Монсантом за ГМО… Шта је следеће на њиховој листи 

„храбрости“? 

Немачки амбасадор претходног дана каза: „Ми не тражимо да Србија 

данас призна Косово, а да ли ће то некада бити тражено, сада се не 

може рећи“. Ама тражите одмах! Зар не видите колико су ови наши 

„храбри“?! 

 

Раденко Недељковић: 

Руководство Србије је решено да спроведе бриселски споразум без 

обзира на то што се руководство и грађани на северу Косова противе 

томе јер сматрају да је штетан… 

… Он је навео да ће “у историји бити записано да државно 

руководства позива свој народ да гласа за државу коју ни сами не 

признају”. Недељковић је изразио уверење да се грађани неће 

поколебати јер су, како је рекао, “политички сазрели и виде у чему је 

суштина”. 
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– Изласком на изборе, Срби аболирају државно руководство, 

прихватају гашење институција, повлачење државе Србије са ових 

простора, одрицање од суверенитета над Косовом и пристају да живе 

у великој Албанији – проценио је Недељковић. 

*** 

НАПОМЕНА- ОВАЈ ЧЛАНАК ЈЕ ОБЈАВЉЕН У НАЈНОВИЈЕМ БРОЈУ 

ШТАМПАНОГ ИЗДАЊА ЛИСТА „ПРАВОСЛАВНИ ГЛАС“, ЧИЈИ ПРИЛОЗИ СУ 

ТАКОЂЕ ДОСТУПНИ НА САЈТУ- „ЕПАРХИЈЕ РАШКО ПРИЗРЕНСКЕ У 

ЕГЗИЛУ“... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ХРОНОЛОГИЈА ЈЕДНЕ ВЕЛЕИЗДАЈЕ 

 

317 

 

Новаковић: Свакако бојкотовати 
илегалне шиптарске изборе- Или шта 

се крије иза „изборног иступања“ 
Патријарха Иринеја!?  

 

ФБР, 1 новембар 2013, Миодраг Новаковић 

 

Национално најсвеснији (најистрајнији и најхрабрији  у борби за 

очување уставног поретка наше државе) део србског народа, са КиМ, 

нема никакву дилему, да ли треба или не треба да бојкотује илегалне 

изборе непризнате „републике Косово“.  Одговор апсолутне већине 

косметских Срба је одлучно НЕ… 

Упркос великим притисцима, про-бриселског и про-приштинског, 

режима из Београда, огромна већина косметских Срба, нарочито оних 

северно од Ибра, је данас више него икада одлучна да не попусти 

прљавим притисцима и разноразним уценама београдских 

властодржаца. Ти притисци су утолико већи, јер у њима спремно и 

безобзирно учествују сви водећи (про)режимски, али и квази-

патриотски, медији у Србији. Страх од истине у данашњој Србији, 

која „стење“ под  дилетантским београдским  „дахијским режимом“  

је толико велики, да се у гушењу истине прибегава и отвореним 

полицијско-репресивним мерама, попут јучерашњег упада и 

„онеспособљавања“  ново-основаног патриотског радија „Снага 

Народа“. 

ОТРОВНА РЕЖИМСКА ПИЛУЛА– Данас се на Србском Космету, 

у режији евроатлантских окупатора, и у изведби приштинских и 

београдских слугу, одвија последњи чин издајничко-сепаратистичке 

драме. У тој драми, „државотворност“ косовометохијске колевке 

наше србске државе, и њених Лазаревих следбеника, је осуђена на 

„смрт“. Улога целата је наравно припала „орним“ шиптарским 
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сепаратистима. Србски квислиншки режим је својим грађанима са 

КиМ, уместо спаса, понудио „еутаназију“, односно што безболнију 

„смрт“ !? Другим речима, београдски петоколонашки режим је на 

себе преузео улогу џелата властитог народа – И сада, свима нама 

покушава да то представи као успех своје „државотворне“ политике… 

Има ли овде Срба, који у то верују ? 

Да подсетимо наше читаоце- Србски режим је прихватањем и 

потписивањем анти-уставног Бриселског споразума, дефакто починио 

кривично дело издаје. 

Такво кривично дело (односно његов починилац- режим)  по својој 

дефиницији је могао једино да произведе један нелегалан споразум- 

потписан од стране нелегитимног београдског режима (који је себи 

одузео сваки легитимитет нападом на уставни поредак земље на чијем 

се челу налази), нелегитимне Европске Уније (нелегитимне у овом 

„спору“ јер Србија није чланица ЕУ), и нелегитимне „државе“ Косово 

(која није призната од Србије, као ни од Скупштине ОУН, нити 

већине њених чланица као таква)… 

… Дакле овде се ради о једној очигледној нелегитимности и 

нелегалности, и са становишта Србског устава и закона, али и са 

становишта свих међународних закона, нарочито повеље УН! 

Пристанак на преговоре о судбини Косова и Метохије у Бриселу од 

стране претходног петоколонашког режима, као и пристанак (али и 

неразумно „убрзавање“) на наставак тих илегалних преговора од 

стране садашњег режима, представља директни напад на уставни 

поредак и територијални интегритет државе Србије… 

…И одбијање да се у таквој илегалној и нелегитимној активности 

учествује (као и да се цео „спор“ врати под окриље УН, у оквиру 

важеће резолуције 1244, што би била једина могућа и разумна опција 

за Србију) би за сваку национално одговорну владу била једина 

могућа опција. 

Наравно, све ово не би могло да се да се одиграва данас пред нашим 

очима, да се на челу наше државе налази једна таква национално 
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одговорна и независна влада (што очигледно није случај у данашњој 

Србији)… 

Наравно, сад је најопасније поклекнути пред нелегитимним 

режимским, али  и притисцима (про)режимских медија, и њиховој 

опасној тези, да „сада немамо избора него да прихватимо „изборе“, и 

то на своју штету“!? 

Како нам данас водећи србски родољуби и духовници са Космета, али 

и водећи, патриотски опредељени, србски интелектуалци указују, 

веома аргументовано- излазак већине косметских Срба, на ове назови 

изборе, би дефакто означио легализовање илегалне косовске „државе“ 

(што и јесте права позадина ових избора)– и потом омогућио 

петоколонашком режиму и „строго контролисаној“ Народној 

скупштини да из устава Србије комотно потпуно избаце Косово и 

Метохију (уз аргументацију- „тако су хтели косовски Срби“)- што у 

мозговима вашингтонско-бриселских планера и јесте „крај игре“… 

…Крај игре, за сада на том нашем, најсветијем и природним 

ресурсима најбогатијем, делу србске територије- док и други делови 

не стигну на ред. Уосталом такав маћехински однос према „спољним 

Србима“ је присутан на србској политичкој сцени још од 

Милошевића, који је користио „спољне Србе“ из Србских Крајина као 

„монету за политичко поткусуривање“. Република Србска је избегла 

сличну судбину највише захваљујћи Караџићу и Младићу. Данас је 

улога „спољних Срба“ намењена кссметским Србима. Сутра ће то 

бити „прешевски“, прекосутра рашки, наксутра банатски, итд.- док се 

евентуално на „листи за одстрел“ не нађу и шумадијски. Онда, 

драматично питање Конузина усред Србске престонице „Има ли овде 

Срба“, неће више бити хипотетичко- већ фактичко и сурово 

статистичко. Ово кажем пре свега, да се неки „(друго)србијански 

Срби“ не заваравају, да ће жртвовањем своје косметске браће за себе 

обезбедити благодети „европске шаралаже“. Евроунија у свом 

смртоносном змијском загрљају свакако жели Србију, али мртву- 

„обезсрбљену“, албанизовану, потурчену, хомосексуализовану, 

похрваћену, мађаризовану- свакакву, само не србску!? Што пре то 

схватимо, боље по нас… 
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Управо због чињенице, да је малобројна србска заједница јужно од 

Ибра (препуштена већ низ година сама себи), уцењена, подељена и 

застрашена (већина живи у правим гетоима ограђена бодљикавом 

жицом попут жидова у нацистичкој Европи), и да ће они вероватно 

обезбедити какву такву легалност овим долазећимТачијевим 

нелегалним изборима- Императив је, данас више него икада, да 

компактна србска заједница на северу КиМ, одржи своје јединство, и 

у бојкоту ових сепаратистичких (приштинско-београдских) избора 

оствари сличан проценат (99%) који је остварила на импозантном 

референдуму прошле године, када је јасно исказала вољу огромне 

већине србских -житеља са севера, да желе да живе искључиво у 

својој србској држави. 

Свакако треба бити свестан да ће западни окупатори (у  форми 

Еулекса и НАТО), сепаратистички режим из Приштине, и отворено 

петоколонашки режим из Београда, покушати да прикажу било какав 

(нема везе колико миноран) излазак Срба на КиМ као тотални успех 

своје наручене „изборне кампање“- али такође треба бити свестан да 

такви избори (за које се ових дана и руски званичници отворено 

изјашњавају да их неће признати) неће бити легитимни, не само са 

становишта нашег устава (да имамо независтан и частан Уставни суд, 

он би се по овом питању већ одавно огласио) ни постојећих србских 

закона, већ ни у очима шире међународне заједнице (данас многи 

доживљавају мањинске западне земље као „међународну заједницу“, 

што наравно није случај). 

Дакле, бојкот на северу КиМ ће сигурно успети, и евротлантски 

окупатори, шиптарски сепаратисти и београдски квислинзи, неће 

имати никакав легитимитет да легализују своју илегалну шиптарску 

„републику“ на северу КиМ- али ће то свакако покушати, као што су 

то и покушавали сво време, од 1999 до данас. Трагично, не само за 

косметске Србе, већ и за оне у централној Србији, садашњи про-

бриселски режим је спреман на све оно, чега се чак и бестидни 

Тадићев режим устручавао !? 

Шта се крије иза такве фанатичне посвећености издаји своје нације, 

верујем да ће показати време… 
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Наравно за све оне косметске Србе, који су у протеклих деценију и 

по, под НАТО окупацијом успешно очували свој национални 

идентитет и веру, и који и даље бескомпромисно поштују уставни 

поредак  државе Србије- само је један пут… 

…А тај пут сигурно није пут ка гласачким кутијима са симболима 

шиптарске „републике“ (премазаним коректором или не, то не мења 

чињеницу да се ти избори одржавају у организацији илегалне 

шиптарске државе, а не легалне србске) под чијим УЧК симболима су 

до недавно одрубљиване србске главе, и вађени органи из полуживих 

тела наше браће и сестара. 

Дакле, онај ко жели добро косметским Србима, сигурно их не би 

данас наговарао да узму учешће у овим квази-изборима, и тиме сами 

себе елиминишу као уставотворни народ у властитој отаџбини!? 

Бојкот ових избора, нарочито на србски компактном северу, ће 

свакако јасно показати демократску вољу  тамошњих грађана Србије, 

коју ће шира међународна заједница морати да уважи. Овим бојкотом 

Срби са севера КиМ немају шта да изгубе, чак ни неке наводне 

позиције у власти јер су их већ претходно изгубили, илегалним и 

противуставним распуштањем општинских органа на северу од 

стране „уставокршитељског“ квислиншког режима из Београда. 

Бојкот ће свакако пролонгирати постојећи „државни вакум“ који је 

створен криминалним и анти-уставним деловањем србских власти, 

али ће такође извршити притисак на србске органе, пре свега на 

Народну скупштину, да „рестаурира“  све, режимски нелегално 

укинуте, државне институције србског народа на северу КиМ. 

Наравно, (анти)србски режим је оваквим неодговорним и отворено 

криминалним поступцима створио услове за изговор окупаторима и 

сепаратистима на КиМ да покушају нелегално успостављање 

приштинских институција и  паравојно запоседање србског севера. 

Зато је, сада више него икад, неопходно да се на северу КиМ одржи 

јединство између национално одговорнх вођа, пре свега 

новоуспостављене Скупштине АП КиМ, и народа- и да се таквим 

намерама супротставе свим легитимни облицима цивилне 
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непослушности, укључујући пасивни физички отпор (у чему иначе 

имају огромно и успешно искуство). 

Такође је неумесно поређење (од стране неких србских аналитичара) 

севера КиМ, и раштркане србске заједнице јужно од Ибра. Нарочито 

је неодговорно, чак и злонамерно, ширење страха да ће Србима на 

северу, у случају бојкота избора- „управљати шиптари“!? 

Тако нешто се никако не може остварити у пракси на једној 

национално хомогеној територији,  где је народ већ доказао у пракси 

своју спремност и одлучност у бојкоту и неприхватању било каквих 

споља наметнутих опција (институција)- нарочито оних које иду 

директно против референдумски исказане демократске воље огромне 

већине грађана са севера. 

За Србе јужно од Ибра, ови избори неће променити ништа 

фундаментално- они ће и даље наставити да живе под Тачијевим 

„терористичким законима“, и бити препуштени самовољи илегалне 

шиптарске „дражаве“. За њих је тренутно  најважније да опстану 

„физички“ на својим огњиштима, и очувају свој национални и верски 

идентитет (све док се историјске и геополитичке околности не 

промене, што ће се према свим показатељима десити у блиској 

будућности). 

За Србе, северно од Ибра, судбина „јужне браће“ је више него добар 

индикатор, шта ће се десити њима њима ако наседну приштинско-

београдској пропаганди и прихвате „бриселског тројанског коња“ у 

форми такозване „Заједнице србских општина“, чији ће „државни 

прерогативи“ бити сведени на ниво обичне општине, али овај пут у 

оквиру Тачијевог „уставног поретка“. 

Данашњи тежак положај косметскх Срба јужно од Ибра јесте 

резултат, не само „шиптарско-евроунијске“ окупације, већ и 

недоследне и издајничке политике овог и претходних београдских 

режима- који су у прошлости слали политички двосмислене поруке 

нашим малобројним преживелим Србима у том региону… 

…Сваки пут их препуштајући својој судбини и остављајући на милост 

и немилост сепаратистима, под притиском својих западних спонзора. 
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Шта ћете бољи пример од претходног отворено про-западног 

(петооктобарског) Тадићевог режима, који је на северу КиМ „дизао 

барикаде“, да би те исте барикаде данас рушио наводни 

„националистички и патриотски“ Вучићев режим, на челу са 

„четничким војводом“ Томиславом Николићем! 

 

Режимски „СНС Патриоте“ који руше барикаде, које се чак ни 

„ужутели“ Тадић није усудио да пипне ? 

Неки данас плаше Србе на северу, да ће неизласком (и бојкотом) на 

илегалне шиптарске изборе, омогућити да тамо на власт дођу 

шиптари!? То јесте теоретски могуће- и то једино тако, што би 

рецимо под окриљем нелегалне шиптарске „републике“ и „законски 

ненадлежне“ Евроуније, чак и излазак једног посто гласача, био 

проглашен „изборним успехом“, и потом покушано узурпирање 

постојеће србске власти на северу. 

Међутим јасно, да тако нешто може да буде остварено једино на 

насилан, потпуно недемократски и на нецивилизован начин. Убеђен 

сам, да су Срби са севера итекако спремни да се успешно супротставе 

сваком таквом покушају приштинског „државног удара“. 

Критике неких „добронамерних“ аналитичара-  да „сви они који се 

залажу за бојкот раде у корист србске штете“, и у интересу Приштине, 

Брисела, и београдских  квислинга- су не само злонамерне, него и 

занемарују опште познату чињеницу да је огромна већина србских 

грађана са севера, одлучна у бојкоту илегалних избора, непостојеће 

„републике Косово“. 

Дакле, рећи за све њих да се понашају „анти-србски“ је неодговорно и 

крајње малициозно. Тврдити да већина наших грађана са севера 

бојкотују изборе из „огорчења и ината“, показује фундаментално 

непознавање ситуације на терену, али и отворено омаловажавање 

интелигенције нашег национално најсвеснијег србског корпуса 

(косметских Срба). 
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Слажем се неким тезама да западним окупаторима и њиховим 

србским слугама одговара чак и „полу-бојкот“ ових квази-избора, тим 

пре што смо ми доказали овде, на страницама ФБР портала, да у тој 

својој прљавој намери „заокруживања шиптарске државности“, они 

отворено користе потпуно недемократске методе (попут доказаних 

изборних фалсификата, и намераваног признавања „убедљиво 

мањинске излазности“, као легитимног резултата ових квази-избора). 

Ако се све то комбинује са отвореним обавештајно-субверзивним и 

медијско-политичким притисцима на косметске Србе, патриотске 

организације и  независне медије- онда постаје јасно да је код нашег 

режима очигледан огроман страх од бојкота долазећих квази-

избора… 

…Управо из тих разлога, бојкот „избора“ је једини легитиман и 

частан пут за косметске Србе. Док ће неуспех тих квази-избора 

довести готово сигурно до пада петоколонашког србског режима 

(односно до превремених избора). Зато данас, режимски притисци и 

уцене, попримају јасне и видљиве размере хистерије и параноје, која 

се пре свега огледа у огољеним и бруталним „мафијашким“ 

притисцима на грађане са севера, или рецимо у паравојним 

режимским упадима у просторије независних радио станица… 

Успешан бојкот избора ће само ојачати спремност Срба са севера да 

се одлучније боре за своја грађанска и људска права у оквиру своје 

легитимне србске државе. Наравно, неминовно политичко 

заоштравање ситуације( и потенцијални шиптарски упад) на северу, 

које свих ових година Приштина пажљиво планира, у сарадњи са 

Бриселом (и дослуху са Београдом), ће сигурно довести до 

радикализације (и вероватно милитаризације) једног дела србског 

становништва- али то ће онда бити последична одлука (ако до ње 

дође) тамошњих Срба, која ће неминовно резултирати у повратак 

решавања питања  под окриље јединих легитимних међународних 

органа- Уједињених нација и Међународног суда правде! 

По мени, погрешне су процене неких „добронамерних“ аналитичара 

да ће бојкот ових квази-избора довести до „пада Митровице и целог 

севера“, што је по њима „горе од Бриселског споразума“… 
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Прво како могу да се последични „квази-избори“ (њихов бојкот), и  

узрочни „квази-споразум“ тумаче у посебном контексту?  Ови 

шиптарски квази-избори (које данас активније заговара Београд него 

Приштина) јесу директан производ бриселског квази-споразума 

између Београда и Приштине (односно, „парафиране“ режимске 

издаје)… 

 …Потписивање, од стране „србског“ режима, тог нелегитимног (са 

становишта нашег Устава) документа је резултирало у нелегитимно 

укидање Србских институција на северу од стране Београда, и 

покушај организовања нелегитимних избора од стране нелегитимне 

шиптарске „дражаве“… 

… И једини могућ и легитимни одговор Србског народа са севера је 

био (последично) успостављање лигитимне (са становишта Устава 

Србије) Скупштине АП КиМ и легитимни позив на бојкот 

нелегитимних квази-избора, и „тачка“! 

Дакле, ту нема неке „средње опције“ или избора између „мањег од два 

зла“, како то ови „добронамерни“ и (про)режимски  аналитичари 

данас заговарају. 

Када се ради о легитимним националним интересима и легитимном 

уставном поретку наше отаџбине, једини избор који може да се 

„наметне“ грађанима Србије, јесте избор између ЛЕГИТИМНОГ и 

НЕлегитимног- избор између ДОБРА и ЗЛА.  Не постоји ту никакав 

ПОЛУлегитиметет, и не постоји ту никакво ПОЛУзло. Нешто- Или 

јесте; Или није!? 

Очигледно је да данас многи покушавају да профитирају (што 

политички, што материјално) на невољи нашег косметског народа, 

али ту се пре свега ради о нашим „режимлијама“, који су се дочепали 

власти обећавајући све супротно од онога шта данас раде. 

Дакле изборном преваром својих бирача- који чак и да нису били 

„насамарени“ (претпоставимо да сви они свесно учествују у овој 

издаји), представљају једну фактичку мањину у Србији- и као такви 

немају никакво право да крчме и поклањају нашу дедовину, ни 

шиптарима, ни евро-атлантским окупаторима. 
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Такође је очигледно, да и многи други политички и медијски 

смутљивци покушавају да профитирају на несрећи наше косметске 

браће и сестара, али то сигурно нису они који их данас подржавају у 

њиховој праведној борби, и легитимном залагању за рестаурацију 

илегално укинутих (од стране Београда) србских државних 

институција на северу КиМ, и легитиман бојкот шиптарских 

илегалних „избора“ … 

… Дакле, сви ти „медијски и политички смутљивци“ ће моћи лако да 

се препознају, у табору оних који су се данас нашли у истом строју са 

београдским  и приштинским режимом, и који се грчевито залажу за 

заокруживање „шиптарске државности“ пропагирањем и 

признавањем легалности НЕЛЕГАЛНИХ шиптарских „избора“. 

За мене лично, ту су ствари јасне као дан !? А ко у свему томе 

политички и медијски профитира, и ко је чија „шпијунска кртица“ 

или чак и страни агент, то ће такође показати време… 

Свакако, један од најтежих удараца јединству србског народа северу 

КиМ, и појаву дефетизма код једног дела нашег народа, изазвала је 

(не)промишљена и очигледно политички темпирана изјава србског 

Патријарха Иринеја који је (не)двосмислено позвао косметске Србе да 

изађу на локалне квази-изборе расписане од стране илегалне 

„косовске републике“.  

Врло је тешко поверовати да ова његова изјава нема политичку 

позадину, јер је дошла управо у тренутку када је београдска „изборна 

кампања“ Тачијевих квази-избора доживљавала свуда на северу КиМ 

прави фијаско, и када су режимски плаћеници  буквално протеривани 

из свих србских средина северно од Ибра. 

Наравно, консеквентно огорчење и  критике упућене Патријарху од 

стране многих косметских Срба и србских родољуба и верника 

(многих претходно  разочараним отвореним екуменизмом неких 

чланова Синода, али вероватно још више нелегитмним уклањањем 

уваженог Владике Артемија са КиМ, који о свему овоме има веома 

јасан став) из свих средина и аспеката јавног и медијског живота- 

јесте било адресирано на Иринејеву личност, а не на СПЦ у целини 

(као нашу највишу верску и националну инститицију). 
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Дакле, изједњачавање Патријарха Иринеја са целом СПЦ, по мени је 

непримерено у нашој православној вери- за разлику, од рецимо 

католичке цркве- код нас, верски поглавар се не ставља изнад 

институције саме цркве. Али коначан суд о овом аспекту ове моје 

анализе препуштам компетентним  теолозима и духовницима. 

Свакако, још непримереније, ако не и скадалозније, јесте медијско 

прозивање и квалификовање верника (који су се јавно успротивили 

оваквом чину свог патријарха)  „лошим православцима“. 

Таква квалификација би по мени боље пристајала оном челнику СПЦ, 

који је у веома кратком временском периоду „ревидирао“ свој лични 

став о нелегитимности шиптарских „избора“, да би ових дана, 

користећи се својим „духовним троном“, накнадно позвао своје 

вернике, да изласком на изборе „легитимизирају“ шиптарску квази-

државу… 

…И тако „пошаљу“ све наше косовске светиње у страну „државу“ (да 

не говоримо да је овај његов став и у контрадикцији са ставом Светог 

Синода по истом питању)!? 

Могу да се сложим са неким аналитичарима да је погрешно усмерити- 

гнев и разочарање са оваквим ставом Србског Патријарха, и са 

екуменистичким деловањем неких црквених званичника- према СПЦ 

у целини. И нарочито је погрешно поистовећивати такво понашање са 

свим часним свештеницима, и нападати СПЦ у целини (коју свакако 

треба очувати као нашу највишу верску и националну институцију). 

Али сам такође убеђен, да већина огорчених грађана, као и већина 

патриотских (углавном алтернативних медија) праве јасну разлику 

између ових појединаца, и СПЦ у целини. 

Генерализовати, и једнострано тумачити медијске и личне реакције 

огорчених родољуба на овако упадљив, и може се рећи провокативан, 

„про-режимски“ иступ Патријарха, али и неких других званичника 

СПЦ- И квалификовати све те грађане и медије  „у пакету“, као 

„спољне и унутрашње непријатеље“ нашег „црквеног система“, мени  

више личи на деловање неких „политичких комесара“ из прошлости, 
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него на квалификације озбиљних историјских, или политичких 

аналитичара !? 

Пошто је ова моја анализа усмерена првенствено, на  „добронамерне 

критике“ неких тзв. независних медијских посленика (који ће се 

верујем препознати у овом тексту)– коначан суд о томе, ко је овде 

„жито“ а ко „кукољ“- као и увек, препуштам суду јавности… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ХРОНОЛОГИЈА ЈЕДНЕ ВЕЛЕИЗДАЈЕ 

 

329 

 

Руској Федерацији: Омогућите нам 45 
минута да се обрачунамо са 

Екстремистима из Немањине 11 …  
 

6 новембар 2013,  Миодраг Новаковић 

 

ПОВОДОМ ЈАВНОГ (ВЕЛЕ)ИЗДАЈНИЧКОГ ЗАХТЕВА 

АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА УПУЋЕНОГ „НАТО-УЧК“ 

ОКУПАТОРИМА ДА МУ ОМОГУЋЕ („45минута“) ДА УГУШИ 

„СРБСКУ ПОБУНУ“ НА СЕВЕРУ КиМ... 

Србски народ је ових дана на евротлантској ветрометини, препуштен 

сам себи, и немилости властитог „однарођеног“ режима, и његових 

бриселских налогодаваца. 

Србски народ на КиМ се данас налази пред биолошком, културном и 

духовном „екстинкцијом“– којом му прете, поред шиптарских 

сепаратиста, и властодржци из Србије. 

Београдски квислинзи нашем народу на КиМ спремају судбину 

идентичну судбини крајишких Срба. Са једном јасном дистинкцијом- 

геноцид и етничко чишћење над крајишким Србима је спровела једна 

страна држава- док ће овај „косметски“ остати упамћен у историји као 

„геноцид“ Србске државе над властитим народом. 

У таквој ситуацији, када је домаћа власт узурпирана од стране евро-

атлантске агентуре, и када се све водеће Западне силе упиру из петних 

жила, да трајно издвоје Косово и Метохију из уставног поретка 

Србије, и потом распарчају остатак земље- једина нада и спас за 

опстанак, не само косметских Срба у својој матичној држави, већ и за 

опстанак Србске нације на Балкану, јесте пријатељска Руска 

Федерација. 
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Лично верујем да је Србски народ заслужио, својим историјски 

доказаним савезништвом и пријатељством према Руској држави- да 

му у овим „армагедонским“ историјским временима Братска Русија 

пружи сваку помоћ, укључујући и „директно мешање“ у унутрашње 

послове Србије, јер „унутрашњи послови“ Србије које спроводи 

„западно-инсталирани“ србски режим, данас немају никакве везе са 

Србским националним интересима, већ представљају вољу и 

самовољу Западних сила (амбасада) у Београду. 

Ако је Запад имао такву дрскост, и дао себи за право, да 5 октобра 

2000 организује и спроведе државни удар против тада легитимног и 

демократски изабраног председника Србије Слободана Милошевића, 

и на власт у Србији доведе своју петоколонашку агентуру- онда Руска 

Федерација (по мени) има свако право (па чак и обавезу) да отворено 

и активно помогне новоформирани уједињени Србски родољубиви 

фронт- да са власти уклони „издајничке естремисте“ из Немањине 11 

(Владе Србије), који су потписивањем и активним спровођењем 

против-уставног Бриселског споразума и низа пратећих уредби, 

починили кривично дело велеиздаје, и извршили практично још један 

„пост-петооктобарски“ државни удар. 

Дакле, уједињеним родољубивим снагама Србије није потребна 

подршка братске Русије за још један „државни удар“, који је ионако 

већ изведен у режији издајничке владе, већ је потребна конкретна 

подршка да се поново успостави и заштити важећи Уставни поредак у 

Србији, и заштити национални и територијални интегритет наше 

земље. 

Догађаји последњих дана на северу КиМ, јасно указују докле је 

спреман да иде распамаћени Србски режим, који од сепаратиста и 

узурпатора Свете Србске земље бестидно тражи дозволу, да уђе на 

север Косова и насилном (оружаном) интервенцијом „за 45 минута“ 

заведе „ред „међу припадницима властититог народа , које бестидно 

назива „екстремистима“. 

Ако је Руској Федерацији до сада можда и недостајао чврсти доказ, да 

се овде ради о велеиздаји Србије од стране властитог режима (у виду 

напредњачко-социјалистичке коалиције)- онда је тај доказ ових дана 
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изашао у форми једног званичног државног документа- „Издвојеном 

мишљењу“ о неуставности бриселских споразума и уредби Владе 

Србије“- троје часних и храбрих судија Уставног суда Србије . 

Ми смо на страницама ФБР портала
37

 објавили тај документ у целини 

под насловом: 

Побуна у Уставном суду Србије – Заједничко издвојено мишљење 

троје судија о закључку Уставног суда о Косову и Метохији 

Ово троје часних судија- ДР ОЛИВЕРЕА ВУЧИЋ, КАТАРИНА 

МАНОЈЛОВИЋ АНДРИЋ И ДР БОСА НЕНАДИЋ – су 

недвосмислено доказале да је Уставни поредак Србије нападнут и 

угрожен од стране властитог режима (Србске владе) уз подршку и 

обструкцију председавајућег Уставног суда Слијепчевића и његових 

„уставних судских полтрона). 

У издвојеном мишљењу се јасно види да је Влада Србије свесно 

нарушила Уставни поредак земље у сва четири случаја потписивања 

незаконитих докумената (владиних уредби) са сепаратистима из 

Приштине, и да је потом свесно саботирала и игнорисала све захтеве 

Уставног суда за достављање неопходне документације да би се 

судски поступак окончао, са јединим циљем- обструкције Уставног 

суда; И да би се издајнички споразуми са косовским сепаратистима и 

бриселским налогодавцима спровели до краја и на трајну штету 

Србске нациије. 

Такође овај документ недвосмислено доказује је већина уставних 

судија непобитно утврдила неуставност Бриселског споразума и сва 

четири консеквента акта (уредбе) Србске владе- али такође доказује и 

да председавајући суда Слијепчевић, бирократсикм смицалицама и у 

сарадњи са владом, покушава да неразуман и нелегалан захтев владе- 

да се одлука суда (који је већ оценио неуставност свих горњих аката) 

одложи на додатних шест месеци (да би се Србска јавност и Народна 

скупштина Србије довели пред политику „свршеног чина“ када 

илегални Бриселски споразум и против-уставне уредбе владе заживе у 
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пракси)- и да се додатно,ово неразумно нелегално одлагање одлуке 

суда на чијем је челу судија Слијепчевић, одложи за додатних 6 

месеци- односно на читавих ГОДИНУ ДАНА !? 

Ја се овде нећу упуштати у све детаље овог документа, који је свакако 

доступан свим заинтересованим на горњем линку, већ ћу у овом 

завршном поглављу, образложити кључни пасус издвојеног мишљења 

(односно оцене неуставности поступака и законских аката Владе 

Србије) ове три часне жене, судије Уставног суда Србије- који 

недвосмислено указује на катастрофалне последице овакве издајничке 

политике и потеза Србског режима… 

 

ЦИТАТ КЉУЧНОГ ДЕЛА ЗАКЉУЧКА ОДЛУКЕ ТРОЈЕ 

УСТВНИХ СУДИЈА УСС: 

„Застајањем са поступком у овом случају не отклања наступање 

штетних последица за физичка и правна лица, а посебно у ситуацији 

када доносилац оспорене уредбе ни у једном од три поднета захтева 

није указао на евентуалне штетне последице које би наступиле 

доношењем одлуке о касирању Уредбе. Управо обратно, даљим 

важењем и применом оспорене Уредбе продужавају се штетне 

последице њене неуставности, а одређивањем рока од шест месеци за 

застајање са поступком заправо се омогућава да неуставна Уредба у 

потпуности буде извршена.“ 

Прва реченица указује на опасност намерног временског одлагања 

одлуке Уставног суда, које ће неминовно довести до наступања 

„штетних последица за физичка и правна лица“ –Овде се ради о 

штетним последицама успостављања илегалне шиптарске државе на 

територији суверене Републике Србије. Те штетне последице ће 

угрозити „физичка и правна лица“- овде се ради о Србском народу на 

Космету и легалним државним институцијам државе Србије на северу 

КиМ. 
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Судије такође наглашавају да Влада Србије ни у једном од три 

поднета документа није доказала да би поништавање њених аката 

(уредби) са сепаратистима из Приштине наступиле било какве штетне 

последице по уставни поредак земље (што је сасвим логично- јер би 

поништавање незаконитих уредби владе ишло у прилог уставности). 

Ови три часне жене- судије УСС, потом наглашавају да „даљим 

важењем и применом оспорене Уредбе продужавају се штетне 

последице њене неуставности“ –овде се недвосмислено указује на 

чињеницу да је Влада Србије потписивањем и спровођењем 

неуставних уредби са Приштином намерно произвела „штетне 

последице“ по Устав Србије, њену територију и посебно по Србски 

народ са КиМ- односно напала Уставни поредак властите земље. И да 

ће свака даљна примена тих споразума и уредби значити 

континиураино и свесно кршење Устава Србије од стране њеног 

режима. 

Последња реченица је кључна за разумевање „велеиздајничке намере“ 

београдског режима- „одређивањем рока од шест месеци за застајање 

са поступком заправо се омогућава да неуставна Уредба у потпуности 

буде извршена.“- Овде судије Уставног суда јасно указују на 

позадину опструкције УСС од стране Владе Србије и председавајућег 

суда Слијепћчевића- а то је да се накнадним роковима од 6 месеци, 

блокира рад и одлука Уставног суда, и у међувремену Косово и 

Метохија у потпуности (илегално) издвоје из Уставног поретка 

Србије (као што то видимо ових дана на примеру залагања Србског 

режима да на територији властите државе спроведе по сваку цену 

изборе једне стране „државе“). 

Дакле овде постоји очигледна намера србских властодржаца да се 

„неуставност“ у земљи одржи по сваку цену, све док се не заокружи 

државност илегалне шиптарске државе на територији АП Косово и 

Метохија, и потом Народна скупштина Србије и Србска јавност ставе 

пред политику свршеног чина… 

Из свега овог јасно произилази да је Уставни поредак и опстанак 

Србске нације данас највише угрожен, не само од Западних 

хегемониста и њихових обавештајно-војних ресурса, већ пре свега од 
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стране властитот петоколонашког режима из Београда („екстремиста 

из Немањине 11). 

Такође је јасно, да Србски народ, а нарочито онај његов национално 

најсвеснији и најродољубивији корпус, није у стању да се самостално 

избори против такве удружене и западно спонзорисање издајничке 

машинерије, која поред контроле власти, контролише и све водеће 

медије… 

…И такође је јасно, да у тој борби између „Давида и Голијата“ 

Србски народ може да изађе као победник само уз помоћ свог 

„великог Руског брата“. 

Дакле Браћо Руси, помозите нам да сачувамо своју државу и нацију, и 

то данас, јер сутра нас више неће бити. 

Снажна, територијално целовита, и национално независна Србија ће 

бити не само гарант опстанка Србске нације, већ и бескомпромисни 

пријатељ и гарант руских интереса на Балкану. Ако данас „падне“ 

Србија, следећа мета, наших заједничких непријатеља, биће Русија… 
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Шта је заједничко „исламизацији, 
азилантизацији и регионализацији“ 

Србије !?  
 

28 новембар 2013, Миодраг Новаковић 

 

АЗИЛАНТИЗАЦИЈА СРБИЈЕ… 

Ових дана смо сведоци, спорадичних, али све више 

распрострањенијих и „жустријих“, протеста грађана Србије против 

„азилантизације“ њихових локалних заједница. Многи 

„душебрижници“ оптужују те јавне и спонтане манифестације 

забринутих грађана за ксенофобију, расизам, нехуманост, исл. Али да 

ли је то прави разлог (или једини разлог) за такво понашање наших 

грађана, који су и сами у огромном броју осиромашени, 

обесправљени и остављени на маргинама овог друштва- док 

истовремено широм Србије, и то више од две деценије, живе десетине 

хиљада протераних Срба (из наших бивших „братских република и 

покрајина“) у оронулим баракама, контејнерима, или приградским 

кућерцима- који се на развијеном северу нашег континента не би 

квалификовали ни као кокошињац !? 

——————- 

Још колико јуче, стотине огорчених грађана из Ушћа и Скеле, у 

близини Термо-електране Обреновац, су својим телима спречавали 

смештај- пар стотина, углавном тамнопутих азиланата, са „рога“ 

Африке и са Блиског Истока- у дотрајале бараке ТЕ Обреновац; Које 

по речима обреновачког председника општине Мирослава Чучковића, 

не испуњавају елементарне услове за живот, јер су у тим баракама 

разваљене све инсталације, нема грејања, недостају прозори итд. 
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Чучковић је такође поставио и питање безбедности ТЕ Обреновац, 

нашег стратегијског енергетског постројења, у чије „двориште“ 

држава намерава да усели пар стотина, углавном млађих мушкараца 

„војног доба“ (већина су иначе исламског порекла), за које није 

урађена никаква, или можда површна, безбедносна провера (ако је 

уопште била и могућа, с обзиром да већина њих долази без икаквих 

докумената)!? За саме мештане околних насеља, највећа је брига, да 

кад им се деца, супруге и ћерке враћају ноћу касно кући да им се 

нешто не деси (и крајем у коме живе „нови тамнопути суседи“, који 

им не улевају много поверења)… 

Иначе ови азиланти стижу у „обреновачки комшилук“, управо 

„протерани“ од стране забринутих становника Боговађе, из њихове 

средине- у нову, такође „непожељну“. Слична прича се последњих 

пар година понавља широм Србије. Забележени су високопрофилни 

инциденти са азилантима у Бањи Ковиљачи, и више места у 

Војводини као и на другим локацијама… 

Овде се поставља и оправдано питање, зашто је овај проблем оволико 

„интензивиран“ последњих пар година, да ли се ради само о 

„неразумевању“ грађана Србије, или просто о револту већинског и 

осиромашеног становништва, које не жели да им неко на већ 

постојећу властиту беду, прикачи и туђу, или можда наша 

осиромашена држава једноставно нема више ресурса за животно 

адекватне и безбедне институције, па ове несрећнике трпа где год им 

се укаже неко „празно пољанче“? 

Или се можда овде ради о нечему другом? Јер на крају крајева, 

азиланти су на ове просторе стизали и у прошлости, и у другим 

сличним кризним временима, али никада у оволиком броју, и никада 

нису изазивали сличне негативне реакције локалног становништва 

(бар не на овој скали). 

Својим истраживањем сам дошао до закључка, да се овде ипак ради о 

нечему другом. 

Наша држава, укључујући и њене „претходнице“, је већ деценијама 

потписница Женевске конвенције из 1951 и Протокола из 1967- о 

заштити избеглица. Ти акти обавезују државе потписнице да прихвате 
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избеглице (азиланте) којима је у матичним земљама угрожено право 

на живот или слободу. И ту нема ништа погрешно, такви „азиланти“ 

већ више од пола века, стижу на наше просторе, и то углавном у 

транзиту, јер су им одувек биле атрактивније Западне државе, од ове 

наше- и по одобреном азилу у тим земљама, напуштају наше просторе 

за стално. 

Такав тренд постоји и код ових данашњих „модерних азиланата“, 

већина једноставно жели да се дочепа „богате и просперитне“ Европе, 

или бар северно-америчког континента. Овде постоји само један мали 

проблем- тај „богати и просперитни“ Западни свет, њих једноставно 

не жели… 

…Тај„мали проблем“, за нас у Србији, потом постаје много већи, јер 

ми овде имамо на власти прозападну, сервилну и бескичмену владу, 

који чини све да задовољи своје господаре у Бриселу- па макар и по 

цену „комплетне азилантизације и нихилизације“ наше отаџбине. 

———————– 

О чему се овде ради? 

Наша западно-поданичка власт, је почевши од 2007, у склопу 

такозваних преговора са ЕУ „о придруживању“, потписала низ 

билатералних уговора о „ре-адмисији“ азиланата (али и других 

сродних докумената)- који се пре свега односе на обавезу пријема (и 

то по скраћеном поступку) протераних „лажних азиланата“ 

држављана Србије, из земаља Евроуније- али наша влада је такође 

потписала и обавезу да прихвати (назад) и све остале азиланте који су 

у Србији били у транзиту, и илегално се докопали Евроуније, шта 

више, прецизне ставке тих уговора обавезују Србију да прихвати и 

протеране азиланте из ЕУ, који немају ничије држављанство. 

Наравно, сада већ постаје јасније, зашто је „азилантски проблем“ у 

Србији у последњих пар година толико видљив и све више „болан“ за 

наше грађане- Једноставно Србија је постала једна од ободних 

„азилантских депонија“ Евроуније… 
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Да документујемо горњу тврдњу… 

Европа је већ дуже време припремала терен за овакво „коначно 

решење“ азилантског питања. 

– Савет министара ЕУ је 1997 наложио потписивање билатералних 

уговора о ре-адмисији азиланата, и то не само држављана земаља 

потписница, већ и лица из трећих земаља у транзиту… 

– Терен за такву одлуку је припремила Даблинска конвенција из 1990, 

која је ступила на снагу 1997 (исте године кад је донешена одлука ЕУ 

о „ре-адмисији“. Та конвенција је дефинисала „концепт трећих 

земаља“, што је био темељ за горњу одлуку. 

– Амстердамским уговором из 1997, чланице ЕУ су препустиле своја 

овлашћења из области имиграције и „азилантизма“ Бриселу. Европска 

комисија, 2002 године доноси посебан пропис којим регулише 

проблем азиланата на целој територији ЕУ. 

Дакле, из ових горњих аката, се јасно види да је „богата и 

просперитетна“ Европа све учинила са своје стране да (се)реши 

проблем азиланата- наравно на туђу штету. 

—————————– 

А сада, да видимо шта је осиромашена (и обогаћена евроатлантским 

осиромашеним уранијумом) Србија учинила, да би задовољила своје 

бриселске (НАТО) газде…. 

– Србија је у склопу споразума о придруживању прихватила 

беспоговорно све понуђене „билатералне уговоре“, и у складу са 

њима донела Закон о азилу 2007 (ступио на снагу 2008)- тим законом 

је јасно прецизирано да Србија има обавезу да прихвати назад (ре-

адмисија) све азиланте које протерује Евроунија, укључујући и оне 

који нису њени држављани (то је уређено у посебној ставци 

билатералног споразума, који је у то време потписала Тадићева 

влада). Оно што је посебно индикативно, Тадићев режим је потписао 

и ставку да овај „билатерални азилантски споразум“ са 

Еврозаједницом (којој чак и не припадамо), има ПРИМАТ над свим 

осталим споразумима и међународним актима, које је Србија 
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претходно потписала. Тако да се, по мом личном убеђењу, овде 

поставља и питање уставности таквих „деградирајућих“ правних 

аката које је потписала влада Србије са Евроунијом!? 

Све ово што сам изложио у претходном пасусу, детаљано је описала 

професорка Факултета политичких наука у Београду, Дренка 

Вуковић, у свом научном раду под насловом: „Реадмисија и 

управљање емиграцијом“. 

 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА СРБИЈЕ… 

29 августа 2009, свом раду под насловом „Докусурити србску 

државност“, старији научни сарадник Руске Академије наука, 

магистар Пјотр Искендеров, је у детаље описао планове Евроуније из 

2008 да кроз такозвани процес „административно територијалне 

реформе“ трансформише Србску државу у „Заједницу србских 

региона (ЗСР)“. 

ЕУ је 2008 наложила Србији горњи процес као услов за наводни 

пријем у Европску заједницу. Колико су евроатлантски колонизатори 

„немаштовити“, сведочи и примена исте терминологије (и 

методологије) коју ЕУ данас примењује на северу Косова, у форми 

„Заједнице србских општина (ЗСО)“, са идентичним циљем- 

елиминације Србске државе (на нашем вековном простору)!? 

Но, кренимо редом… 

– Приликом своје посете Београду 2008, ЕУ изасланик Јелко Кацин је 

отворено уценио србске власти „регионализацијом“ Србије, 

нагласивши да ће им бити укинута финансијска асистенција из 

Брисела, ако не испуне тај захтев. 

– Одмах потом (2009) тадашњи председник Србије Борис Тадиће је 

иницирао тај „дезинтеграциони“ процес у Народној скупштини. Он је 

шта више, захтевао да се неке кључне ингеренције државе одмах 

пренесу на будуће регионе. 
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– У јулу 2009 Скупштина Србија усваја Закон о регионализацији, 

којим се Србија (у почетној фази) дели на седам региона. Овде је 

индикативно да је овај закон дефинисао и Косово и Метохију као 

један од региона Србије, али је Брисел одбио да тако нешто усвоји у 

својим документима, инсистирајући на посебном статусу Косова, под 

контролом цивилно-полицијске мисије ЕУ. Кацин је отишао и корак 

даље, нагласивши да „нерегулисани статус Косова“ не сме да буде 

препрека регионализацији остатка Србије. Том приликом је поново 

прибегао уценом, ускраћивања помоћи Србији из ЕУ фондова, ако не 

„заборави“ Косово… 

– Као носиоци пројекта регионализације Србије, одређени су Млађан 

Динкић, Ненад Чанак и Бошко Ничић (Млађин „пајтос“ и Чанков 

колега у „Савету за децентрализацију“). Ничић није крио, да је 

регионализација осмишљена као оживљавање „социјалистичког 

конфедералног“ уређења Брозове Југославије, чији је концепт 

почивао на принципу „Слаба Србија, Јака Југославија“. У тој новој 

квази-држави (ЗСР) Србијом би управљала дводомна Скупштина са 

Већем региона и Већем грађана. Слично, Брозовој анти-србској 

Југославији, региони би имали право вета у односу на „републичку 

власт“, региони би били охрабрени да се директно повезују са 

„сродним“ суседним земљама, и од њих примају финансијску и сваку 

другу асистенцију. Другим речима- Албанија би била присутна у 

Јужном (прешевском) региону (где локални албански челници већ 

најављују интеграцију са Косовом, одмах по ступању на снагу 

„регионализације), Босна и Турска у Западни (рашки) регион, 

Мађарска у Војвођански, Румунија и Бугарска у Источи, Другим 

речима отвара се „Пандорина кутија“. 

Док је посебна прича са Централним регионом (област Шумадије и 

Поморавља), овде се сада враћамо на „азилантизацију“ Србије. 

Наиме, према истраживању професора Искендерова, постоји план ЕУ 

да се у „Централни регион“ населе Роми из бивших чланица 

Југославије и других региона Србије. Тиме би дефакто Централни 

регион Србије постао „Ромска република“ са главним градом Нишом. 

Иначе ЕУ у последње време потенцира трајно решење ромског 

статуса (стварању ромске државе), али наравно изван самог језгра ЕУ. 

Очигледно је данашња, ослабљена, осирмашена и издана Србија, са 
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квислиншком гарнитуром на власти, више него погодна дестинација 

за тај пројекат (бар у главама бриселских планера). За овако нешто је 

већ припремљен терен од стране Тадићеве гарнитуре, наиме 

потписани билатерални споразуми о „реадмисији“ азиланата, 

предвиђају „повратак у Србију“ ромских азиланата који нису наши 

држављани (и већина вероватно никада нису ни живели у Србији), 

или немају ничије држављанство (што је иначе чест случај са ромском 

етничком скупином). 

 

ИСЛАМИЗАЦИЈА СРБИЈЕ… 

Да би овај наш планирани „јад“ у форми дезинтеграције и 

десрбизације Србије био потпун, потрудио се и овај најновији 

плагијаторски Србски режим, оличен у „Станлију и Олију“ наше 

политичке сцене- Алексу Вучићу и Ивици „коферчету“ Дачићу, који 

поред распродаје најплодније Србске земље арапским шеицима, 

планирају и „мега-исламизацију“ Србских универзитета. 

О чему се овде ради… 

Према тврдњи министра просвете Томислава Јовановића (од 11 

октобра 2013) Србски режим планира да у Србију „увезе“, 

посредством једне блискоисточне „родитељске“ фондације богатих 

арапских земаља, ни мање ни више- него 10,000 арапских студената. 

По речима министра Јовановића, долазак ове једне целе дивизије 

младих арапских академских грађана у Србију (пре свега у Београд) 

би знатно ојачао нашу економију, и о нама створио бољу слику у 

свету!? 

Ако занемаримо чињеницу, да је и Осама Бин Ладен био гакође 

просперитетни арапски академски грађанин из богате породице, као и 

већина терориста који су се обрушили авионима на америчке 

солитере у Њујорку и Пентагон 2001 године – сам долазак овакве 

читаве армије младих академаца из земаља са стриктним Шарија 

законом, би неизоставно за собом повукао одговарајућу „исламску 
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инфраструктру“ у форми верских објеката, НВО, угоститељских 

објеката, и вероватно других „институција“… 

 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА… 

Сада се поставља питање, да ли је нама у Србији, са већ постојећим 

процесима исламизације југа Србије и Рашке области, потребна и 

оваква „академска исламизација“ наших универзитетских градова. 

Или је можда то све део једног ширег плана, стављања целе Србије 

„под турбан“. 

Ако се пак све ово постави у шири контекст, горе споменуте- 

„азилантизације“, регионализације (читај ромизације) и ове последње 

„академске исламизације“, неизоставно се намеће закључак, да ће ова 

наша Србиј(иц)а постати комфорна за све друге, осима нас Србе!? 

Или ја можда нисам у праву- осталом сами извуците своје закључке… 
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Провидна замена теза: О позадини 
„фашистичког етикетирања“ Србских 
Родољуба од стране (Про)Западних и 

Режимских медија у Србији  
 

28 децембар 2013, Миодраг Новаковић 

 

ПОЗАДИНА ЕТИКЕТИРАЊА СРБСКИХ РОДОЉУБА ОД 

СТРАНЕ „ЕВРОАТЛАНТСКИХ ФАШИСТА“ И 

ГЛОБАЛИСТИЧКИХ МЕДИЈА… 

Ако знамо, да ми живимо у земљи, која је последњих седам деценија 

грађена на „коминтеровским вредностима“ анти-фашизма, комунизма 

(касније социјализма- значи друге, вероватно још више атроцијске 

врсте политичког  тоталитаризма) и да је тај пост-комунистички 

тоталитаризам итекако данас присутан, не само у политичким 

структурама које су на власти у Србији, већ и у многим 

„националним“ институцијама- Онда и лаику постаје јасно, да се овде 

ради о „замени теза“, односно да џелат на себе преузима улогу 

жртве… 

Свакодневно смо сведоци „провидне“ замене теза од стране 

режимских „спинера“ и њихових медијских „синера“(грешника) – 

који услед своје интелектуалне импотенције и страха од уступања 

„мега-медијског“ простора својим неистомишљеницима- прибегавају 

организованом и оркестрираном медијском, али често и јавном 

(понекад и физичком) линчу својих неистомишљеника… 

…Догодило се пре пар седмица на Филозофском факултету, када је 

добро логистички организована и инструментализована група младих 

„антифашиста“ ометала трибину о ГМО- односно учешће у јавној 

расправи познатог публицисте и еколошког активисте Биљане 
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Ђоровић, и представника Двери, експерта за ГМО Мирослава 

Живковића… 

…Догодило се и јуче на званичној седници Скупштине града Земуна, 

када је „општинска режимска клика“ спречила одборника Двери да у 

дневни ред уврсти веома виталну тачку о непланском и дивљем 

насељавању Земуна (повод је био тај што је одборник Тврдишић 

уместо исполитизоване и идеолошке  речи „ром“ користио народну 

„циган“). 

Наравно, у оба случаја, неистомишљеници и политички опоненти су 

спремно „крштени“ изразима: фашисти, десничари… отворено су 

вређани национални и верски симболи Србске нације, и јавно су 

изречене многе друге увреде. Наравно, све то некажњено, и медијски 

игнорисано, или Србској јавности накнадно представљено у 

„искривљеном светлу“. 

Ако се питате како је то могуће, одговор је једноставан- такве ствари 

се данас у Србији раде уз отворену подршку и учешће режима, и 

њихових спонзора, у виду- западних амбасада, односно налогодаваца 

из Брисела и Вашингтона. Све је то једноставно део осмишљеног 

„духовног и културног геноцида“ над Србском нацијом… 

Још педесетих, Џорџ Орвел је писао да је политичка употреба појма 

„фашизам“ постала бесмислена. Орвел је нагласио да је тај појам 

изразито политизован и коришћен за дискредитацију појединаца или 

одређених група, и да самом таквом употребом тај израз губи свој 

смисао. Он појам фашизма везује за „систем“- идеолошки, државни, 

политички, империјалистички исл… 

…Тако, да ако у Србији данас и постоји фашизам као појава,  по овом 

Орвеловом тумачењу, он може да буде једино „системски и 

институционализовани“- односно спроведен од стране државе, или 

владајућих политичких партија, а не појединаца и маргинализованих 

група !? 

Орвел је још пре више од пола века указао на тенденцију да се сви 

национализми, чак и ако они презентују оправдану борбу за 

национална права (као што је то рецимо случај у данашњој Србији), 
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етикетирају као „фашизми“- шта више, да се било какав организовани 

покушај јавног деловања, уколико није по вољи оних других, 

једноставно прогласи „фашизмом“. 

Ако знамо, да ми живимо у земљи, која је последњих седам деценија 

грађена на „коминтеровским вредностима“ анти-фашизма, комунизма 

(касније социјализма- значи друге, вероватно још више атроцијске 

врсте политичког  тоталитаризма) и да је тај пост-комунистички 

тоталитаризам итекако данас присутан, не само у политичким 

структурама које су на власти у Србији, већ и у многим 

„националним“ институцијама- Онда и лаику постаје јасно, да се овде 

ради о „замени теза“, односно да џелат сада на себе преузима улогу 

жртве !? 

Ако погледамо дефиницију фашизма у разним енциклопедијама на 

интернету, видећемо да се она углавном примењује као опис 

„идеологије државне репресије над личним слободама“ (Википедија). 

Дакле, ако познајемо стање слободе медија у данашњој Србији, стање 

личних слобода- пре свега, слободе окупљања, говора и протеста, 

онда је очиглено да је једина страна на коју може да се примени 

идеолошка квалификација „фашизама“- режим који је данас на власти 

у Србији, што сам ја и учинио у својој последњој анализи под 

насловом: „НационалСоцијалистичка“ Страховлада- Или политика 

једног Бешчашћа“. 

„Етикетирање“ идеолошких противника оваквим (претходно 

наведеним) тешким вербалним квалификацијама, није данас присутно 

једино у Србији, мада овде поприма димензије параноје и „лова на 

вештице“- ова појава је такође веома присутна и такозваним високо 

цивилизованим западним земљама. 

Професор Калифорнијског државног универзитета (хрватског 

порекла) Том Сунић наводи опасности од овакве неодговорне 

политичке употребе појма фашизма, називајући такве појаве 

„совјетизацијом“ Западног друштва. Професор Сунић каже да свако 

ко жели да дисквалификује либералне или неке друге вредности, 

данас посеже за таквим квалификацијама. Он тврди да је таква пракса 

видљиво присутна у последњих тридесет година на Западним 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

346 

високошколским институцијама, који су се претворили у „политичке 

комесаријате“- где је су професори доведени  у ситуацију да више 

воде рачуна о „политичкој коректности“ својих наступа, али такође и 

својих студената (чији цензори постају на тај начин), него 

усавршавању својих академских вештина и промоцији 

интелектуалних вредности. 

Он конкретно наводи пример (зло)употребе речи анти-семитизам, 

нацизам, и фашизам, где се инсистирањем на институлизацији 

префикса „анти“ (семитизам) и  појмова фашизам и нацизам, тим 

терминима тако даје „негативна легитимација“ и одрживост у јавној 

употреби чак и онда „када би сви анти-семисти, нацисти и фашисти 

(хипотетички) нестали- по Сунићу ти идеолошки произведени 

термини (од стране „система“) би се онда „регенерисали“ тражећи 

(измишљајући) оне којима би могла да се прикачи таква етикета, као 

симбол новог универзалног зла. 

Као пример такве само-инкриминације и идеолошког етикетирања, па 

чак и пенолошког санкционисања, професор Сунић наводи данашњу 

Немачку, где Кривични закон предвиђа кажњавање „за погрешно 

приказивање историје“, не само немачке ратне прошлости, већ 

рецимо и улоге „савезника“ у рату. Ако се узме у обзир да истим 

законом у Немачкој није дефинисан ни холокауст, чаки ни опис 

геноцида над јеврејима, а да истовремено немачки устав гарантује 

пуну слободу говора- онда су по Сунићу отворена врата за системске 

злоупотребе таквог закона. 

Злоупотребе термина „фашизам“ су забележене и у области верских 

слобода и религијских опредељења. Тако се на Западу данас комотно 

етикетирају разне верске групе као фашистичке, зато што то погодује 

политичкој и ратној агенди водећих Западних сила. 

Рецимо Хиндутва група у Ираку, Исламистички ирански режим, 

Исламске побуњеничке групе у Ираку- све се оне данас од стране 

водећих НАТО земаља, пре свега Америке, декларишу фашистичким. 

Иста логика се примењује према марксистичким револуционарним 

покретима у Индији- УСФИ и Хекматистима (како наводи 

Википедија). Интересантно је да на страницама ове интернет 
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енциклопедије пише да је употреба израза фашизам, у смислу изворне 

дефиниције, заправо најприкладнија за опис државно 

монополистичког капитализма базираног на војно индустријском 

комплексу, какав је постојао у Америци 60их година !? 

Наравно, многи водећи Западни интелектуалци и данас декларишу 

амерички нео-либерални капиталистички концепт, као отворено 

фашистички… 

О политичкој злоупотреби појма „фашизам“ је доста писао и угледни 

амерички интелектуалац Доналд Шнајдер. 

Његово истраживање (анкета) америчких грађана је показало да 85 

посто испитаника немају појма шта значе изрази „фашизам и 

комунизам“ али верују да се ради о „лошим речима“. 

Шнајдер у указао на чињеницу да је реч „фашизам“ једна од најчешће 

коришћених речи у америчким изборним кампањама (од стране свих 

учесника) управо из разлога што просечан грађанин нема појма шта је 

права дефиниција тог израза, али зато „зна да се ради о лошој речи“. 

Овде је очигледно да се ради политизацији и злоупотреби тог 

идеолошког термина… 

Други угледни амерички интелектуалац Марк Ејмс, је пре пар година, 

у свом раду „Слобода, само још једна реч која замењује фашизам“, 

описао да је интернационалној злоупотреби термина „фашизам“ 

највише допринела америчка про-владина НВО „Фридом Хаус“, коју 

је 1941 основала Елеонор Рузвелт (супруга америчког председника 

Теодора Рузвелта). 

Као пример злоупотребе тог термина у иделошко-пропагандном рату, 

Марк Ејмс је цитирао речи Џејмса Вулсија, председника „Фридом 

Хауса“ који је пре пар година у интервјуу за Радио Европу отворено 

изјавио да је „главни циљ“ њихове пропаганде Русија- да би потом 

више пута узастопно етикетирао „Путинову Русију“ као фашистичку. 

Наравно  исти „Фридом Хаус“ има можда најзаслужнију улогу у 

инстигирању анти-владиних немира у Украјини ових дана. Ако свему 

томе додамо чињеницу, да јеј Џејмс Вулси до недавно био на челу 

америчке ЦИА, онда се добија комплетна слика и позадина оваквог 
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интернационалног „фашистичког етикетирања“ својих идеолошких и 

стратешких опонената. 

„Неизоставна пропагандна одлука актуелног политичког сукоба у 

данашњој Србији, у све већој мери постаје бесмислено етикетирање, 

то јест прозивање супротне стране за фашизам, уз самоповезивање на 

антифашизам. Као што потпуно неосновано владајући антисрбски 

кругови упорно поистовећују србски национализам са фашизмом… 

 …Поистовећивање србског национализма са фашизмом већ је 

потпуно компромитовано, истрошено и неубедљиво. Ово најчешће 

долази од стране оних који ни о фашизму не знају скоро ништа, јер у 

супротном, знали би да је фашизам идеологија настала у конкретном 

народу и времену и да није намењена копирању нити имитирању. 

Супротно, али ни мало исправнија тенденција долази из кругова који 

данашњи србски националистички отпор глобалном завојевачу 

настоје да прогласе антифашистичком борбом… (цитат из текста 

„Бесмисао србског антифашизма“) 

По Дејану Савићу (његов текст из 2012 „Пројекат: Србија земља 

фашизма“)- „Фашизам је систем јачања државе или народа или 

колективитета, без обазирања, па чак и вршењем репресије,против 

права појединаца, то јест индивидуалних права појединаца“ 

И по овој дефиницији фашизма, очигледно је да се на примеру 

данашње Србије етикета фашизма једино може прикачити постојећем 

напредњачко-социјалистичком режиму, а не родољубивим 

појединицима, независним интелектуалцима и патриотским 

покретима!? 

Дејан потом каже: „Када сваког политичког или идеолошког 

противника називате фашистом, понашате се фашистички. 

Антифашисти су савремени фашисти.“ 

У свом тексту „Друга Србија и фашизација Срба“, Златан Богдановић 

доказује зашто у Србији нема фашизма, тамо где га „виде“ режимски 

идеолози и њихови налогодавци, али такође и указује на опасност 

такве (про)режимске индоктринације, којој су свакодневно изложени 

грађани Србије: 
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„У односу на суседну Хрватску, а тек на Мађарску, Србија је попут 

доброћудне земље дембелије. У Србији нема таквих и тако 

популарних певача попут чувеног Томпсона, нити странке попут 

праваша, нити има масовних демонстрација против увођења 

службених табли на писму неке националне мањине у неразвијеној 

општини У Србији нема странке попут мађарског Јобика, а камо ли да 

се таква странка налази у парламенту или учествује у власти. Нема 

чак ничег налик Фидесу Виктора Орбана, а камо ли неког попут тог 

истог Орбана. 

У Србији нема параде нациста као у прибалтичким државама. У 

србском парламенту не седе посланици ничега налик грчкој Златној 

зори. У Србији нема антимуслиманских партија попут оне у 

Холандији, нити је могуће замислити постојање партије која се зове 

Прави Срби, по угледу на финску партију Прави Финци. У Србији 

нема чак ни нечег што би подсећало на аустријску Слободарску 

партију, нити на покрете какви постоје у Шведској, Шпанији, нити 

има клерофашистичких странака каквих имамо у Пољској. Замислимо 

у Србији постојање Лиге србских породица по угледу на Лигу 

пољских породица! 

Истина је, у Србији постоје политички и верски екстремисти, постоје 

расисти, ксенофоби, антисемити, шовинисти, сви они постоје, али зар 

такви не постоје свуда по државама ЕУ, па су чак ту и тамо на власти? 

Још их у Србији мало и има, с обзиром да је та „фашизација“ заправо 

последица невиђеног денацификаторског вербалног терора 

постпетооктобарских власти, медија, невладиних организација, 

интелектуалаца, уметника, политичара, страног фактора итд., него 

некакве ендемско-патолошки србске склоности ка фашизму и 

расизму. 

Свако појављивање разних гротескних ликова из тзв Друге Србије на 

националним фреквенцијама у овој земљи створи најмање стотину 

нових „фашиста“. На појаву неких индивидуа многи у Србији 

аутоматски и несвесно реагују напрасном аутофашизацијом као 

својственом одбрамбеном рефлексу. 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

350 

 

На сваки талас неконтролисане медијске хистерије поводом стварног 

или умишљеног говора мржње или каквог графита, просечан 

становник Србије, гледалац тих медија, згрожен таквом паником, 

може да реагује једино развијањем симпатије спрам сваког ко је томе 

изложен.“ 

На крају, уместо властитог, закључке по обичају препуштам 

читаоцима. 

Ја лично немам дилему, с које стране „евроатлантске завесе“, у 

данашњој Србији се налазе прави фашисти– а ви? 

 

РЕФЕРЕНЦЕ:
38
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Политика једног Бешчашћа-Или 
Бешчашће једне Политике…  

 

28. јануар 2014, М. Новаковић 

 

„(Квази)Национал-Социјалистичка“ Страховлада- Или политика 

једног Бешчашћа… 

Србски Титаник, чији капетан седи у Бриселу, а унајмљена посада и 

богаташи у чамцима за спашавање- док је обичан народ закључан у 

потпалубљу- хита пуном паром ка својој леденој судбини, и када се 

евроатлантски вртлог затвори над њим, на површини вероватно неће 

остати трагова, да је икада и постојао… 

У свету постоји мало (али много вероватније ниједан) народа на чијем 

челу седе људи, заклети (неком другом) да униште ту свој државу и 

народ,  чијих „сељачких опанака“ и Светиња се тако отворено стиде- а 

да се тај народ овако резигнирано, и поданички беспоговорно 

препушта планираној трагичној судбини!? 

Сви претходни, „постпетооктобарски“ режими, су ревносно радили да 

нам државу и нацију разграде, за рачун својих Западних господара- 

Али ниједан то није чинио са овако беспоговорном ревношћу, 

острашћеношћу и нескривеним анимозитетом према властитом 

народу- као што то данас чини овај трагикомични трио састављен од: 

– самоубилачког параноида Вучића а.к.а. Алекс, који је у себи 

објединио све државне и партијске функције, 

– Вечитог чепића за шуљеве свих „анте & пост“ петооктобарских 

(анти)србских режима, џемкастог и „неприродно руменог“ премијера 

Дачића а.к.а. „Коферче“ (који више воли пендрек и „Тачијев 

рукољуб“ него леба да једе), 
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– И на крају наравно оног ноторног идеолошког превратника, 

националистичког мутанта, и дописног „доктора наука“, а.к.а. 

„казанџија из Бајчетине“ који нам је и закувао ову „брљу“…, друга, 

брата и господина Николића (у народу познатијег као „Тома 

Гробар“)… 

Дакле, они нам отворено раде о глави, и што дубље засецају 

режимском сабљом у наше вратове, ми и оно мало остатка од наших 

глава, забијамо још дубље у песак. Вероватно надајући да ће та ноћна 

мора проћи сама од себе… 

…(Само се надајмо, и све док нас има, па чак и када остане последњи 

од нас, и он нека се нада. Ко зна можда је тако и боље- да нас овде на 

родној груди гиљотинира наша рођена издајничка рука, него сутра да 

завршимо као сапун у евроунијским конц-логорима!?) 

Приметили сте у наслову да сам режимску страховладу описао као 

„национал-социјалистичку“, односно отворено сам је упоредио са 

нацистичком– Википедија: (Нацизам или националсоцијализам (нем. 

Nationalsozialismus), односи се углавном на тоталитарну идеологију и 

праксу Националсоцијалистичке немачке радничке партије 

(Нацистичке партије, на нем. Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei или скраћено NSDAP)… 

…То сам наравно намерно урадио, да бих указао на тоталитарни, 

недемократски, и репресивни карактер данашњег политичког режима- 

као што то можемо да видимо на безбројним примерима ових дана. 

Овај „наш“ Евроунији лојалан режим вуче потезе од којих (неких) се 

отворено згражавају и ограђују, чак и његови бриселско-

вашингтонски налогодавци- 

Ево шта рецимо о Србији ових дана пише(31.10.2013) угледни 

“Financial Times”> 

„Mr Vasic fears Brussels and Washington may turn a blind eye to 

democracy and media freedoms in Serbia provided its government 

“complies and delivers” on issues such as Kosovo. One senior foreign 

diplomat insists the EU will be vigilant. “With the opening of 

[membership] negotiations, Serbia and the government are going to be 
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much more under the spotlight,” he says. “If they stray from the path of 

reform on big things like independence of the judiciary, they’re going to be 

upbraided.” 

„Господин Васић страхује да су Брисел и Вашингтон спремни да 

игноришу ускраћивање демократије и медијских слобода у Србији, 

под условом да Србска влада беспоговорно „преда“ Косово. Један 

угледни европски дипломата инсистира да ће ЕУ бити на опрезу- „Са 

новом фазом преговора о чланству у ЕУ, Србија и њена влада ће бити 

изложени скрутини“, он тврди-  „Ако напусте зацртану стазу 

реформи,нарочито на крупним стварима као што је независност 

судства, биће стављени на поводац“ 

Наравно нама није потребно тумачење људских слобода и 

независности судства у Србији, од стране угледног британског 

недељника, или неког високо рангираног ЕУ дипломате. Ми смо 

свакодневно сведоци веома озбиљних аномалија не само нашег 

судства, већ и насиља над уставним поретком земље, које може да се 

пореди једино са „ауто-државним ударом“. 

Врхунски фијаско србске „национал-социјалистичке“ политике јесте 

Косово, где је србски режим успео за пар месеци да изведе оно што 

шиптарски терористи и сепаратисти на челу са ратним злочинцем 

Тачијем нису успели ни за две деценије- да заокружи „државност“ 

овог сепаратистичког ентитета на властитој и још увек међународно 

признатој територији. 

Ових дана све њихове приче о остваривању аутономије и засебности 

неке фантомске заједнице општина на северу КиМ падају у воду. ЕУ 

званичници и шиптарски сепаратисти терају отворену спрдњу са 

срспким режимом (а ко не би) дозвољавајући „стидљиво“ да та 

заједница евентуално добије ингеренције неке уштројене НВО. 

Овде је потребно додати да оваквом насиљу над Србским уставом и 

отвореном кршењу уставног поретка земље, отворено и бестидно, 

доприноси и највиши судски орган Србије- Уставни суд, који под 

„про-режимском“ палицом „суца“ Слијепчевића, не само одбија да 

пресуди у предмету легално заведених безбројних тужби (грађана и 

организација) о уставности Бриселског споразума и осталих пратећих 
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илегалних аката потписаних  између Владе Србије, Евроуније, и 

приштинских сепаратиста, већ штавише отворено саботира тај 

процес, стално га одлажући у недоглед (вероватно по узору на 

бешчасни хашки процес др Шешељу?) 

Нашем, себи препуштеном,  изданом и проданом косметском народу 

ових дана, бивши шиптарски УЧК терористи, сада одевени у рухо 

„цариника и полицајаца“ бездушно наплаћују царине и остале хараче, 

на потпуно логистички опремљеним „граничним прелазима“, чији 

легитимитет са наше (северне) стране обезбеђују Србски цариници и 

полицајци, чији је задатак да обезбеде, не фунционисање државе 

Србије, на шта их иначе устав и заклетва обавезују, већ да обезбеде 

постојање и функционисање „терористичке државе“ на властитој 

територији… 

Ових дана Приштина отворено најављује прикључивање већинских 

(суседних) шиптарских општина Северу, чиме ће се преостали Срби у 

„северном гетоу“ свести на мањину, и тако аутоматски обезбедити 

мајоризација шиптарске већине над Србима- у свим пољима, а пре 

свега судству и полицији. Што јесте претпоставка за свеобухватно 

етничко чишћење Севера КиМ од Срба. Уосталом тај сценарио је 

постао очигледан, оног момента када су шиптарски сепаратисти 

готово листом одбили да приме „у своје редове“ бивше припаднике 

МУП-а Србије, који су иначе по наређењу из Београда већ били 

спремни да изразе беспоговорну лојалност ратном злочинцу Тачију и 

„уставном поретку републике косово“- али ни таква „учк лојалност“ 

им није помогла да не буду елиминисани са списка. 

У свему овоме је најжалосније и најтрагичније, што је увод у све ово 

била једна бесомучна анти-уставна и анти-србска кампања „србског 

режима“, зачињена претњама, застрашивањима, уценама, медијским 

испирањем мозга- усмерена против косметског србског живља, пре 

свега оног на северу КиМ. На жалост, изгледа да је један миноран 

(али довољан да обезбеди легитимитет шиптарским квази-изборима) 

на све то и насео. 

…И сада, када се показује и наличје ове прљаве режимске игре, из 

Брисела и „берлинске Вучје јазбине“, нам стижу нове уцене. По 
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принципу, „вруће – хладно“, или „мотка – шаргарепа“- Челична леди 

Ештон нам пружа листић шаргарепе у виду „датума за датум“, док 

нам немачки Рајхстаг (сада Бундестаг) прети новим „блицкригом“ 

(батином) да уколико сами не „обуздамо своје дете док га силоватељ 

напаствује“, односно сами не омогућимо ратном злочинцу Тачију да 

стекне  „пуноправни посед“ над највреднијим делом наше отаџбине- 

јер супротно, наравно нећемо добити „датум за датум“!? 

На жалост, у Србији је данас много резигнираних грађана, који су 

спремни зарад „америчке жваке и швабске кобасице“, да се одрекну и 

сами себе, а камоли југа Србије- надајући се вероватно да ће ту и бити 

крај ове ноћне море. Несвесни да краја нема све док постоји и један 

педаљ Србске земље у нашем поседу. Пандорина кутија је тек сада 

отворена, и многа, вероватно и много већа зла нас очекују, али не 

више тамо негде далеко, у некој „косовској или личкој забити“, већ у 

нашем дворишту, сокаку, суседном атару… 

…То је једноставно предаторски закон природе, којим се руководи 

овај нацистички глобалистички поредак- Ништа не привлачи боље 

лешинаре и хијене, од полуживог трупла, а то на жалост данас јесте 

ова наша мученица Србија, једно полуживо и располућено трупло, 

којим се хране, не само спољни предатори, већ и ови наши домаћи, 

режимски (које смо уосталом ми сами довели на власт оног трагичног 

5 октобра, када смо у „нео-глобалистичким ешалонима“ јуришали на 

своју државу, и спаљивали властиту Народну скупштину- да би данас 

сви ти заведени „јуришници“ завршили као последњи „Игоови 

јадници“, а њихови „политички комесари“ (отпораши и канвасовци) 

се башкарили на приватним острвима на Пацифику, отворено се 

подсмевајући нашој муци и пропасти… 

Сведоци смо да режимска репресија ових дана кулминира и граничи 

се са паранојом, нарочито је то видљиво у наступима и (не)делима 

апсолутистичког потпредседника владе Србије, А. Вучића. Овај 

бивши „Шешељев“ омладинац и „радикалски превратник“ 

свакодневно излази са неком афером о новом покушају атентата на 

властити „лик и (не)дело“. 
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Најсвежији је свакако, пример србског репрезентативца-падобранца 

А. Цветковића, чији отворени и камером снимљени, емотивни али 

кохерентни, позив (на међународном такмичењу) да је време да се 

народ дигне против овог режима, је видело на интернет медијима 

најмање стотину хиљада грађана Србије. Цветковић је наравно одмах 

ухапшен, и када полиција није успела да нађе наводне доказе за 

наводни „терористички напад“ (непостојећих 14 кг. експлозива) на 

вицепремијера Вучића (што је био иницијални повод хапшења младог 

Цветковића) у (режиму лојалне) медије су одмах процуреле 

информације о наводној менталној неурачунљивости спортисте 

Цветковића. 

…Овде је присутан већ раније виђени сценарио- ако некога не успеју 

да „легално“ затворе или елиминишу, онда се приступа медијском 

убијању карактера,  и у овом случају чак и медијској припреми за 

„психијатријски затвор“. То је изгледа судбина намењена нашем 

суграђанину Цветковићу, јер његов високо-профилни наступ је био 

исувише опасан за овај већ пољуљани режим- осим ако ми као његови 

сународници не станемо у одбрану његових грађанских и људских 

права!? 

Уосталом режимска параноја је такође, и то веома очигледно, недавно 

демонстрирана и на случају нашег брата Славише Милетића- „који је 

ухапшен приликом обележавања 99 година од Церске битке на 

Текеришу, ових дана је добио судску пресуду којом је кажњен због 

вербалног деликта јер је премијеру Ивици Дачићу добацио да је 

издајник Косова и Метохије“. 

…Случај локалног представника Двери Милетића јесте у много чему 

драстичан, јер је он ухапшен по кратком поступку и судски 

процесуиран, због наводног вербалног деликта- што најбоље говори о 

стању грађанских слобода и слободе говора и мишљења у данашњој 

„национал-социјалистичкој“ Србији- „која само што није ушла- тамо 

где иначе никад ући неће..“ 

Наравно, државна репресија према политичким неистомишљеницима 

и независним медијима овде нити почиње, нити завршава. 
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Још један веома драстичан пример удара на медијске слободе, 

слободу говора и мишљења и права на информације- је показан у 

недавном режимском „паравојном упаду“ у новоосновани и 

независни радио „Снага Народа“ чији, један од спонзора, поред 

грађана и „дијаспоре“, јесте патриотски покрет Двери, који је сам 

ових дана изложен невиђеном политичко-правном прогону, и 

медијској блокади, нарочито за време управо завршених (још јединих 

у низу, режимски монтираних) локалних избора, на којима је  

„апсолутно победио наш апсолутистички потпредседник владе“ 

(наравно то је званична верзија, ако верујете водећим медијима). 

…Режимски паратрупери“ су приликом упада у просторије радио 

станице „Снага Народа“ (последњег „слободног гласа“ у данашњој 

окупираној Србији) полупале и заплениле скоро сву  опрему, и 

наравно одузели им и „радио-фреквенцију“- што њих (радио Снага 

Народа) очигледно није спречило да наставе рад на интернету (Линк 

на радио станицу „Снага Народа“ је доступан у заглављу ФБР сајта, 

или кликом на овај текст). 

Ово све сведочи о болесном страху и параноји „национал-

социјалистичког“ режима који се нажалост данас још увек „копрца“ 

на челу Србије… 
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Зашто је Вучић увео у владу Србије 
ММФ Предатора и Силоватеља  

Доминика Строс Кана!?  
 

27 септембар 2013, Анализа и превод: Миодраг Новаковић 

 

СИЛОВАТЕЉ У ВЛАДИ СРБИЈЕ: Дугачка листа Строс Канових 

злочина- Видео о предаторском концепту ММФ и Кановој улози 

… 

Британски „Индепендент“: „Сигурно је да господин Строс Кан има 

мрачну прошлост из свог приватног живота- али овде се ради о 

Србији, земљи где пуно људи (нарочито политичари) имају 

разноврсну мрачну прошлост“… 

„Дејли Мејл“: Вучић је у Србску владу довео криминалца Строс 

Кана… „Индепендент“: „Тамо ће се наћи у сличном друштву…“ 

 

УВОД 

Одмах на почетку да „рашчистимо“ једну ствар. Када говоримо о 

Доминику Строс Кану, најновијем саветнику у Влади Србије, онда се 

овде не ради о једном „случајном деликвенту“ који је подлегао 

тренутку слабости, нити о жртви теорије завере- како он сам себе, уз 

подршку других глобалиста, (без)успешно представља у јавности. 

Прво, он није ослобођен оптужбе за силовање собарице у Њујоршком 

хотелу зато што он наводно није починио то злодело. Ослобођен је 

зато, што трули амерички правосудни систем, чак и у случајевима 

тешких кривичних дела попут силовања, дозвољава нагодбу ван 

суднице. Што је Кан наравно и искористио, исплатио је дебелу 

одштету сиромашној собарици, и тиме купио њено ћутање. Шта ћете 
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бољи доказ о његовој кривици, од тога да је он чак и након такве 

„нагодбе“ буквално протеран из САД уз полицијски ескорт. 

Али најубедљивији начин да поткрепимо криминални карактер 

господина Строс Кана, јесте да овде документујемо дугачку листу 

његових злодела. Иначе, за опис карактера господина Кана, не само 

угледни медији на западу, већ и људи веома блиски њему, често 

користе једну реч која провејава у многим медијским и биографским 

документима: „сексуални предатор“. Чак га је његова бивша 

љубавница у својој књизи описала као „получовек- полусвиња“. 

Дакле такву једну особу је под маском експерта у Србску владу увео 

контраверзни и неморални (доказани хронични лажов) вицепремијер 

Александар Вучић, за кога по његовим властитим речима,“ моралне 

вредности нису предуслов за људе који воде нашу државу“ (уосталом 

ми обични грађани, то итекако добро знамо). 

Но пођимо редом… 

 

ХРОНОЛОГИЈА СЕКСУАЛНОГ ПРЕДАТОРСТВА 

ДОМИНИКА СТРОС КАНА… 

    Господин Строс Кан се тренутно налази под кривичном истрагом у 

Француској, под оптужбом „озбиљног“ организовања проституционог 

ринга у оквиру криминалне групе (“proxénétisme aggravé en bande 

organisée”) у француском граду Лилу. Та чињеница очигледно  није 

сметала вицепремијеру Србије да запосли и изда потребне документе 

овом криминалцу- иако ниједна нормална и демократска држава не 

прихвата, нарочито не као државне службенике лица, против којих се 

води кривична истрага у другој земљи. У овом конкретном случају 

одбрана г. Кана против ових оптужби, након што је ухваћен у оргији 

„маторих перверзњака“ са младим девојкама“ је била саркастичан 

коментар у медијима- „Када видим голу жену, ја не могу да знам да 

ли је поштена или је проститутка“ – Строс Кан (чак ни када по 

годинама може да му буде унука?). Иначе, у овом случају, француска 

полиција је документовала изјаве младих проститутки које су навеле 
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да је г. Кан према њима био веома насилан и да их је физички 

злостављао током тих оргија. 

    У време (2011) када је Строс Кан силовао Њујоршку собарицу 

Нафисоту Диало у хотелу „Софител“ на Манхатану, он је био на 

врхунцу политичке моћи, и спремао се да се кандидује за француског 

председника на долазећим изборима у 2012. Он је тада покушавао да 

овај инцидент у јавности прикаже као „намештаљку“ и покушај 

политичке конкуренције да га дискредитује као председничког 

кандидата. Наравно истина је била друга– он се у низу година служио 

својим положајем моћника у француској влади (био је министар 

финансија), политичког лидера и директора ММФ-а, и уз подршку 

својих моћних заштитника – да многобројне „сексуалне инциденте“ 

заташка, а оштећене једноставно „ућутка“– углавном подмићивањем. 

    Западни новинари су такође дошли у посед  „текст порука“ које је г. 

Кан размењивао са својим пријатељима, али и „пимповима“ 

(подводачима проститутки), у којима је г. Кан размењивао бизарне 

поруке везано за планиране сексуалне оргије у више земаља. Овде је 

индикативан шовинистички „говор мржње“ према женама (које је Кан 

сматрао објектима), којима се он служио- називајући проститутке 

„пртљагом и опремом за забаву“. 

    4.       2007 Доминик Строс Кан је био приморан да се јавно извини 

због „сексуалне злоупотребе, младој студенткињи Пироски Наги са 

„јуниорског колеџа“, са којом је имао „љубавну аферу“. Млада 

францускиња га је оптужила да је злоупребио свој утицај и службену 

моћ, да би је присилио (уценио) на сексуалну везу. 

    Такође, 2007, веома угледна посланица француског парламента 

Аурелија Филипети,  из редова социјалиста, је оптужила Строс Кана 

(иначе партијског колегу) да је покушао да је напаствује, и да ју је чак 

физички зграбио отпозади. Она је изјавила медијима да је отада 

предузела „мере“ да се више никада не нађе сама са Каном у истој 

просторији. Овај инцидент је вероватно заташкан из „партијских 

разлога“. 

    У време „Њјујоршког инцидента“ који се нашао у медијском споту 

широм света, више жена је добровољно контактирало полицију са 
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оптужбама да је Строс Кан и њих сексуално злостављао, или силовао. 

Једна од њих је била угледна француска новинарка Тристејн Бенон. 

Она је описала медијима да је 2002, када је она била стара 22 године, 

Строс Кан, злоупотребљавајући блиске везе и кумство са њеном 

породицом, покушао да је силује, али да му то није пошло за руком 

захваљујући њеном снажном физичком отпору, који је она описала 

следећим речима: „Шутирала сам га ногама, викала да је силоватељ, 

али он на све то није обраћао пажњу- понашао се као подивљали 

шимпанза“. Иначе Бенон је била „кумица“ од Канове друге жене 

Брижит Гилемет. 

    Интересантно је да је „сексуално-предаторски  карактер“ Строс 

Кана потврђен и од стране мајке новинарке Бенон, Ане Мансурет, 

која је признала да је њен однос у прошлости са Каном почео као 

„добровољна афера“, али да су њени сексуални односи са Каном 

убрзо простали „веома брутални“, и да се он према њој односио као 

„окупаторски војник“, да би га на крају дефинисала као „сексуалног 

предатора“ који је опседнут доминацијом над женама. 

    2012. у САД је против Строс Кана такође покренута истрага за 

учешће у групном силовању једне проститутке у Вашингтонском 

хотелу “W”, та истрага је још увек отворена. У међувремену је Строс 

Кан протеран из Америке. 

    9.       Западни медији су забележили и случај једне белгијске жене 

из „ескорт сервиса“ којој је плаћена авионска карта до Америке да би 

учествовала у приватној оргији (са Каном). Она је такође пријавила да 

је у једном моменту Строс Кан технички силовао– када је након 

његовоих насилних садистичких напада захтевала да престане са 

сексом. По њој Строс Кан је наставио са сексуалним 

садизмом(силовањем) попут разјарене животиње… 

    За сексуални садизам и физичко злостављање Доминик Строс Кан 

је оптужен и (не)давне 2006 од стране једне америчке проститутке. О 

чему такође постоји документација. 

    Да силовање америчке собарице у Њујоршком хотелу „Софител“ 

није био тренутак слабости и изоловани инцидент „распаљеног и 

распамећеног“ Строс (Џингис) Кана доказује и случај сексуалног 
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злостављања собарице у једном мексичком хотелу 2010 године од 

стране овог „моћника“. Тај случај је описан у биографској књизи о 

Строс Кану, уз коментар да је он то(зло)учинио у време његове 

службене посете овој земљи. 

    Током 2008 чак је и озлоглашени ММФ био присиљен да поведе 

интерналну истрагу против свог „навалентног“ директора Доминика 

Строс Кана, након више оптужби од стране особља (женског) да је 

Кан злоупотребљавао свој службени положај  и сексуално их 

„злостављао“. Наравно, овај случај је такође заташкан, и испливао је 

на површину тек када је у Мају 2011 Строс Кан ухапшен у Њујорку 

због силовања собарице у хотелу „Софител“… 

Листа сексуалних злодела Доминика Строс Кана, је према западним 

медијима, дужа и њу чине најмање 14 регистрованих случајева 

силовања, покушаја силовања, наношења телесних повреда и 

сексуалног садизма… 

Западни медији такође истичу, да је Строс Кан успешно избегавао 

одговорност за своје злочине, захваљујући својој позицији у власти, и 

припадништву „глобалном елитизму“, одакле му је стизала подршка 

од стране светских силеџија (моћника) његовог калибра. 

Интернет портал Публиус  поставља следеће питање: „Свако би 

требао да се запита да ли је могуће да уз оволико ‘дима’ нема и 

‘ватре’, и то се све дешава уз одвратно дугачку листу оптужби, што 

побија сваку наводну теорију завере против Строс Кана“(цитат). 

  

ЗАКЉУЧАК 

Угледни британски „Индепендент“ у свом тексту од 31 јула ове 

године наглашава да је Србска влада оберучке прихватила за новог 

члана свог кабинета човека против кога се води најмање једна 

кривична истрага у Француској (али и  широм света). Они сматрају 

долазак Доминика Строс Кана на позицију саветника у Влади Србије, 

његовим покушајем бекства од „спектакуларног невремена гомиле 
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скандала“(цитат) ,  и покушајем рестаурације његовог потпуно 

урушеног моралног кредибилитета и „бизнис репутације“. 

„Индепендент“ наводи да су цене „бизнис“ услуга контраверзног 

Строс Кана екстремно високе, и пита се како једна сиромашна 

балканска земља попут Србије може да приушти таквог „стручњака“.  

Овај британски медиј наглашава да се цео овај „дил“ одвија под 

притиском вицепремијера Александра Вучића кога сматрају 

најутицајнијим човеком Србског режима. 

Наравно, овде остаје забележена контраверзна изјава А. Вучића 

поводом унајмљивања Строс Кана „да за једног члана Србске владе 

нису пресудне моралне вредности , већ неке друге“. 

Индепендент у свом чланку цитира неименовани извор из Владе 

Србије који наводи следеће: „Нама је потребан неки економски 

ауторитет, и Строс Кан нама личи на таквог. То што се дешава у 

његовом приватном животу нема везе са његовим професионалним 

услугама које очекујемо од њега. Немојте да заборавите да је тај човек 

до скора био директор ММФ-а“. 

–          Ово је управо део са којим ја имам проблема. Србски 

званичници се не либе да истакну да за члана владе (вероватно 

најрепрезентативнијег дела наше државе) нису битне моралне 

вредности. Такође, бесрамно наглашавају да његов приватни живот, 

па чак иако је документовано- криминалан и неморалан, нема везе са 

његовим „професионалним услугама“. По мени је ово ништа мање, 

него суноврат не само морала, него и „државништва“ у Србији, 

вероватно незабележен у модерној Србској историји. Нарочито ако се 

на то додају све режимске лажи, изневерена предизборна обећања, 

преваре, скрнављена уставног акта наше земље итд (о којима смо ми 

опширно писали на страницама овог портала). 

–          Такође, за мене је веома проблематичан део наводне 

експертизе Строс Кана, који се односи на његово службовање као 

директора ММФ (Међународног монетарног фонда), који је (ммф)- 

ништа друго него глобална економска мафијашка организација иза 

које стоји светска елита са својим плановима за финансијско 
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поробљавање и пљачкање „инферириорних економија“ широм света 

(ми смо само једна од „земаља мета“ на том списку). 

На крају овог закључка, обраћам се свим „утицајним“ НВО 

организацијама у Србији, пре свега „доказаним хуманитарцима“-  

Хуманитарном фонду, Хелсиншком одбору за људска права, Женама 

у црном… 

…“Где је сада ваш глас у одбрани права  и достојанства жена, када 

овај корумпирани и западно контролисани Србски режим у кабинет 

владе доводи једног осведоченог (белосветског) сексуалног предатора 

и насилника?“ 

Убеђен сам, да је овде реч о неком србском министру, из ранијих 

(мање западу поданих) „режима“, да би се ваш „громки глас“ већ 

увелико чуо, и да би били сведоци ваших енергичних акција и 

физичких демонстрација против оваквог дубоко неморалног (и 

криминалног) чина Србске владе, на чијем је челу данас(„дефакто“, 

али још увек не „дејуре“) ноторни (лажов) Александар Вучић. 

Или је можда проблем у томе да исти вашингтонско-бриселски 

„луткари“ вуку и ваше конце !? 

  

ПРИЛОГ О ММФ-у: 

Мислим да је овде потребно разјаснити за оне мање обавештене „ко је 

и шта је ММФ“… 

Ево кратког резимеа ММФ, светског „финансијског предатора“ који у 

власништву и под контролом ноторне породице Ротшилд (Н.М. 

Ротшилд) и елитистичке групе од око 40 најбогатијих људи у свету. 

Бивши директор Светске Банке (СБ) Џо Штиглиц, пре него што је 

„изгубио“ посао у тој банкарској мафијашкој организацији, успео да 

прошверцује аутентична документа , која доказују- да свака земља у 

свету, којом се „позабаве“ Светска Банка и ММФ, заврши са 

уништеном економијом, смењеном владом и врло често у жестоким 

социјалним нередима. 
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Документи СБ и ММФ објашњавају у детаље како СБ и ММФ 

наступају предаторски према „инфериорним економијама (земљама-

метама)“: 

    1.       Прво их присиле да потпишу уговор под  111 тачака. 

    2.       У тим уговорима сиромашне земље морају да пристану да 

распродају своје „јавне ресурсе“- воду, електропривреду, гас, рудна 

богатства, итд… 

    3.       Буду присиљени да предузму „економске мере („остерити“)“ 

које ће их евентуално уништити. 

    4.       Присиљени су да уплате западним политичарима и 

моћницима „светске елите“ милијарде долара (вредности „фиксних“ 

добара) на њихове рачуне у швајцарским банкама. 

Уколико то не учине, онда им се прети обуставама (зеленашких) 

кредита и покретањем стечајних поступака. Рецимо,најбољи пример 

за такву предаторску праксу СБ и ММФ јесте Грчка. У Грчкој је 

недавно чак и покренут судски поступак против више (нижих) 

директора СБ и ММФ. Током суђења адвокати ових глобалистичких 

финансијских мафијаша су се послужили „нирнбершком одбраном“, 

саветујући своје штићенике да на оптужбе одговоре да су „они само 

извршавали наређења одозго“ (на тај начин су се бранили и 

нацистички генерали у Нирнбергу тврдећи да су „само пратили 

наређења“). 

Документи које сам пронашао на „нету“ садрже много детаља и 

описују комплетну методологију предаторске праксе СБ и ММФ-а на 

чијем је челу донедавно био и најновији члан Владе Србије, Доминик 

Строс Кан. 

Овде се поставља логично питање- да ли га такво (ммф-предаторско) 

искуство чини „финансијским експертом“ који ће помоћи да се наша 

руинирана економија (од стране глобалне елите , чије је извршно 

оруђе управо ММФ) опорави- или га чини будућим „финансијсим 

гробаром“ наше већ умируће економије!? 
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Мени ово последње звучи убедљивије. Уосталом ако нам је већ на 

челу државе један „гробар“, није далеко од памети да су нам 

глобалисти на чело владе, под маском финансијског „гуруа“ довели 

још једног „гробара“. 

На крају погледајте веома убедљиви и веома добро документовани 

руски видео прилог (са србским титлом) који у потпуности демаскира 

„лик и (не)дело“  Строс Кана и предаторског ММФа- 

(http://www.youtube.com/watch?v=QRKlBIM9Acg) 

 

РЕФЕРЕНЦЕ
39

: 

                                                      
39

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2121603/Dominique-Strauss-Kahn-

called-women-luggage-text-messages-planning-sex-parties.html 

http://www.unitypublishing.com/Government/IMF.htm 

www.rense.com www.narconews.com 

http://www.breitbart.com/Big-Peace/2013/07/27/Ex-IMF-chief-Strauss-Kahn-to-

be-tried-in-France 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2121603/Dominique-Strauss-Kahn-

called-women-luggage-text-messages-planning-sex-parties.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_v._Strauss-Kahn 

http://www.thedailybeast.com/articles/2011/05/18/dominique-strauss-kahn-arrest-

leaves-his-french-supporters-in-despair.html 

http://www.nytimes.com/2011/05/17/world/europe/17fund.html?_r=0 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8515092/Dominique-

Strauss-Kahn-t 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1387621/Tristane-Banon-says-IMF-boss-

Dominique-Strauss-Kahn-tried-rape-TOO.htmlimeline-of-controversies.html 

http://www.thedailybeast.com/articles/2012/05/21/dominique-strauss-kahn-faces-

gang-rape-investigation.html 
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Режимска и НВО манипулација 
косметске трагедије- Вучићева 

страшна истина о масакру у „Панди“  
 

Други аспект Вучићевог јавно обелодањеног програма „промене 

свести и суочавања са страшном истином“ у Срба, јесте 

сламање духовног отпора, па чак и потирање националног 

идентитета код Срба, нарочито оних, који ће неуставном 

одлуком (уколико их „неко“ у међувремену не заустави) 

постојећег Србског режима, у блиској будућности бити 

„ампутирани“ од матице Србије. 

*** 

Страшна истина о масакру у „Панди“- Или још 

један салто-мортале Александра Минхаузена 

20 јануар 2014, Пише: Миодраг Новаковић 

————————————————————— 

СВЕ ЈЕ ПОЧЕЛО ОВАКО, НЕДАВНО… 

Вучићева „тешка реч“ у интервјуу Пинку, 28 децембра 2013: 

„On je rekao da ima mnogo strašnih stvari sa kojima ćemo morati da se 

suočimo, navodeći primer ubistva Srba u kafiću Panda na KiM 1998. 

godine, za koji je rekao da nema dokaza da su ubistvo izvršili Albanci, 

kako se to verovalo.“ (Цитат: Блиц) 

Мелодраматични вице-премијер Србије Алекс Вучић, у народу такође 

познат као „Аца Минхаузен“, је недавно широј србској (али и 

светској) јавности најавио суочавање Срба са „страшном истином“. 
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Дакле, Вучић је 28 децембра 2013 почео са „ватреном припремом“ 

свог недавно најављеног програма „промене свести у Срба“ – јер 

национално свесним и истинољубивим Србима једноставно данас 

нема места у евроунијској (не)срећној заједници!? 

„Страшна истина“ коју Вучић припремио за „свој“ народ се „свела на 

то“- да терористички напад у децембру 1998 на кафић Панда у Пећи,  

када је бездушно убијено шесторо Србске деце, није било  недело 

шиптарских терориста под командом Рамуша Харадинаја, већ „неког 

другог“… 

…Наравно, мелодраматични и превртљиви Вучић није имао петљу да 

пред камерама „пинк боје“, јавно к(сл)аже „да су Срби побили своју 

децу“, већ је тај „посао“ препустио „таблоидима под својом 

контролом“.  И негде на линији „Западне амбасаде- Вучић- 

Таблоиди“, изгледа да је дошло до куршлуса, па је један од његових 

„најлојалнијих таблоида“ за овај доказани злочин шиптарских 

терориста оптужио, ни мање ни више, него једну од најмоћнијих 

Западних обавештајних служби  и њен (не)званични „ескадрон 

смрти“- Британски „МИ6“ и „САС“. 

Тај таблоид се, пласирајући такав „сензационалистички текст“, 

вероватно водио жељом да ублажи гнев народа према „вољеном 

вођи“, који је произвела ова јавно телевизована Вучићева изјава, коју 

је видело и чуло (својим неверујућим ушима) више милиона грађана 

Србије !? 

Та невероватна вест је вероватно толико била невероватна, и 

вероватно веома непријатна за Вучићеве Западне спонзоре (не 

заборавимо програм СНС је, у време „торпедирања“ Србске 

Радикалне Странке и крађе њених мандата у Народној скупштини од 

стране Николића и Вучића, написао бивши амерички амбасадор 

Монтгомери) – да је Вучић био „присиљен“ да јавно демантује 

писање „свог омиљеног таблоида“: 

„Moram da demantujem da su u ubistvu srpskih dečaka u kafiću „Panda“ 

u Peći učestvovali MI6 ili SAS. To nanosi štetu našoj zemlji, mi s njima 

imamo odlične odnose, a oni s tim nemaju veze. Tu ima čudnih stvari i 

veoma je teško da o tome danas govorim. Kada budemo imali više detalja, 
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mi ćemo o njima obavestiti javnost – rekao je Vučić nedavno.“ (Цитат: 

Курир) 

Овде је веома интересантан детаљ да Вучић, не само што овде 

„имперсонира“ гласноговорника „МИ6“ и „САС“, већ се јавно хвали 

како држава Србија има „одличне односе“ са овим озлоглашеним 

британским „обавештајно-терористичким“ организацијама, које су у 

време ратова 90их на Косову и у Босни, бездушно убијале Србске 

цивиле и војнике!? 

 

ВУЧКОВО „ДУБОКО ГРЛО“… 

Детаљи „страшне истине“, које сам Вучић није имао петљу да 

саопшти србској јавности, пуштени су у оптицај, прво путем његових 

„омиљених таблоида“, да би их потом преузели и сви водећи (а самим 

тим и про-режимски) медији: 

„Izvor blizak Vladi Srbije tvrdi da je Radomir Marković, bivši načelnik 

DB, ponudio nadležnima konkretne dokaze da je napad na kafić „Panda“ 

14. decembra 1998. izveden u organizaciji Milorada Ulemeka Legije! 

Marković, navodno, ima dokaze da je grupu koja je izvela tu akciju, za 

koju se godinama verovalo da je delo albanskih ekstremista, organizovao 

bivši komandant JSO.“ (Цитат: Курир) 

Како ови „медији“ наводе, информације о „страшној истини“ са којем 

ће морати Срби да се суоче ових дана, долазе из веома поверљивих (и 

блиских влади) извора. Наравно не именујући те „изворе“, вероватно 

да би цела прича попримила још „страшније димензије“… 

…Ипак евроунијски „психолошко-пропагандни“ медији, који излазе 

на „српско-хрватском“ језику се нису либили да именују те „изворе 

блиске Влади Србије“: 

“Tog 14. decembra 1998. godine Peć ne kontroliše nikakva UČK, Peć 

kontroliše vojska naša, policija naša, tamo je i JSO i druge parapolicijske 

snage. I sada odjednom kroz tu Peć, kroz tu našu silu, vojsku u jedan kafić 

u centru grada ulaze dvojica maskiranih UČK terorista, ubijaju mladiće i 

pobegnu. Ministar policije kaže u intervjuu da o tom događaju nije vođena 
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nikakva istraga. Strašno. Zašto nije? Pa, tamo gde DB ubija, ne vodi se 

istraga. Svi tragovi vode ka JSO, to je bila teroristička jedinica SDB”, 

kaže Drašković (Цитат: Радио Слободна Европа) 

Очигледно, бивши олињали министар свих издајничких влада, и 

медијски запостављени квази-опозициони лидер Вук Драшковић, је 

одлучио да се огласи, и себе уздигне на „пиједестал“ поверљивог 

„владиног извора“. 

А ко још Вуку верује, осим доказаних анти-србских медија? 

 

КРАТКОЋА КРАТКОГ ПАМЋЕЊА… 

Вучић је таквом „страшном истином“ напрасно одлучио да сам себи 

скочи у стомак, вероватно ускраћен чак и за своје кратко памћење- 

потпуно заборавивши свој драматичан „експозе“ пред Саветом 

безбедности пре годину дана. Да подсетимо: 

UNITED NATIONS- SECURITY COUNCIL 

S T A T E M E N T  by H.E. MR. ALEKSANDAR VUČIĆ 

FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF SERBIA 

New York, 5 December 2012 

Mr. President, 

Distinguished members of the Security Council, 

…On 14 December 1998, 6 young men, Ivan Obradovic (15), Dragan 

Trifovic (17), Zoran Stanojevic(17), Svetislav Ristic (17), Vukosav 

Gvozdenovic (18) and Ivan Radevic (25) were killed in a terrorist attack in 

café Panda in Pec. The perpetrators of the crime were under the command 

of Ramush Haradinaj.  

My question today is: Who is responsible for the death of these people?… 

Serbia is on its road to Europe and is interested in cooperating with all 

peoples and countries in the region. It has undertaken to fulfil all its 
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international obligations, it conducts the dialogue with Pristina under the 

aegis of the European Union and the only thing that Serbia is asking for is 

JUSTICE. Nothing more, nothing less. 

Thank you, Mr. President 

(Alexandar Vuchich) 

ПРЕВОД
40

: 

„Александар Вучић: „Уважени чланови Савета Безбедности: „14 

децембра 1998, шест младих људи, Иван Обрадовић (15), Драган 

Трифовић (17), Зоран Станојевић (17), Светислав Ристић (17), 

Вукосав Гвозденовић (18) и Иван Радевић (25) су убијени у 

терористичком нападу на кафе „Панда“ у Пећи. Извршиоци тог 

злочина су били под непосредном командом Рамуша Харадинаја. 

Моје питање за вас данас, јесте: Ко ће одговарати за смрт ове 

омладине?...“  

Потрепдседник Владе Србије А. Вучић, 5 децембра 2012, у Њујорку, 

током званичног „експозеа“ државе Србије, у седишту УН… 

*** 

Дакле, пре само годину дана, наш „преподобни“ вице-премијер А. 

Вучић је у свом драматичном говору у Савету безбедности УН, 

посебно цитирао терористички случај убиства наше Србске деце у 

кафићу Панда у Пећи 1998, категорично оптуживши за то недело 

припаднике ОВК под командом Рамуша Харадинаја, и захтевајући 

одговорност за злочинце. 

Ако имамо у виду, да је испред „највишег светског органа“ Вучић 

наступио у својству „другог по чину“ Србског државника, и да је 

презентовао СБ детаљан извештај владиних органа, утемељен на 

чињеницама, овде се сада поставља једно просто питање- 

Да ли је А. Вучић приликом свог јавног и формалног обраћања 

(посредством светских медија), и подношења званичног „експозеа“ 

                                                      
40

 Превод уводног параграфа- Миодраг Новаковић 
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највишем међународном ауторитету изговарио лаж- или је А. Вучић 

изговорио лаж, приликом свог јавног, али неформалног  обраћања 

(посредством телевизије „пинк боје“). 

Вероватно, гледајући из легалног угла, његове речи изговорене у 

контексту обраћања СБ УН имају већу тежину и одговорност, него 

оно што је изговорено у контексту неформалног ћаскања на једној 

„тајкунској телевизији“… 

Поред тога што горње чињенице покрећу питање кредибилитета 

нашег поптредседника Владе, оно што је по мени овде веома 

забрињавајуће (поред чињенице да је наш вице-премијер већ 

небројено пута ухваћен у лажи), јесте документована чињеница да је 

„наш“ вице-премијер једна доказано „емотивно нестабилна личност“, 

и да једноставно, у овој земљи, нико више не може да предвиди да ли 

ће се „следеће јутро“ из кабинета „нашег“ вице-премијера огласити 

„Аца- Др Џекил“ или „Аца- Мр Хајд“? 

 

ИСТИНА О ПОЗАДИНИ ОВОГ И СЛИЧНИХ ЗЛОЧИНА „УЧК“ 

ТЕРОРИСТА ЈЕ ВЕЋ УТВРЂЕНА ОД СТРАНЕ СРБСКИХ 

ИСТРАЖНИХ ОРГАНА… 

Оно чиме се истражни органи воде приликом утврђивања идентитета 

починиоца оваквих монструозних злочина (а те 1998, и наредних 

година, сви злочини почињени над Србима од стране шиптарске 

„УЧК“, су били монструозни), јесте утврђивање мотива, начина 

извршења (М.О.), уколико се ради о терористичким актима или 

серијским убиствима- континуитета (криминалног „патерна“) и 

упоређивање сличности М.О.  између тих аката, и наравно 

процесиуирању места извршења кривичног дела и скупљања 

форензичких доказа. 

Наравно, у практично ратним условима какви су били на Косову 

крајем 1998, немогуће је урадити „стерилне“ истражне и форензичке 

радње какве данас виђамо у холивудским филмовима типа “CSI”. Али 

увидом у поступке припаднка МУП-а Србије непосредно након 

извршења злочина, види се да су они урадили практично све у својој 
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моћи да открију, поред нападача, и њихове налогодавце и саучеснике 

из редова „УЧК“. У овом конкретном случају утврђено је да су 

извршиоци и саучесници овог злочина били под непосредном 

командом озлоглашеног Рамуша Харадинаја. 

Мотив– у овом случају је био очигледан и непобитан: 

УЧК је у свом програму имала за циљ етничко чишћење Срба са КиМ, 

и у ту сврху ширење страха и терора међу Србима, који би их 

„стимулисали“ на исељавање са Косова. 

Такође, УЧК је ишла на намерно изазивање „репресалија“ од стране 

полицијских и војних јединица, које су тим поводом биле присиљене 

на масовне операције чишћења терена од УЧК терориста, али и на 

проналажење и елиминисање њихових јатака и логистике, који су по 

правилу били лоцирани у добро утврђеним шиптарским селима. 

Улазак у таква села „тврђаве“ – биле су компликоване војно-

полицијске операције, које су некад доводиле до жртава међу 

шиптарским цивилима и уништења њихове имовине. Што би потом 

галванизовало отпор код једног дела шиптарске популације. 

Ипак, крајњи циљ ових константних напада на србске цивиле, органе 

безбедности и државну инфраструктуру Србије на КиМ, јесте било 

распламсавање рата и „присиљавање“ НАТО-а (који је иначе тражио 

формални изговор за интервенцију) да се „умеша“ у сукоб на КиМ. 

 

Континуитет УЧК терористичких аката (криминални „патерн“) и 

сличност начина извршења напада (М.О.)– утврђен је непосредно 

пре, и након, масакра у Панди (овде је важно напоменути да је 

ескалација насиља од стране УЧК забележена средином 90их 

година, и наставила се и по окончању НАТО агресије на СРЈ): 

–          Април 1996, Троструко УЧК убиство у кафани „Чакор“ у 

Дечанима- Средином 90их напади на Србе, убиства, отмице и 

уништавање србске имовине, али и слични напади на албанце који су 

од стране УЧК били означени као „издајници“ су били свакодневна 

појава. Овде ћемо ипак из тог период издвојити један инцидент који је 
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индиректно указује ко је стајао иза масакра у „Панди“. У општини 

Дечани, у вечерњим сатима 22 априла 1996 двојица маскираних УЧК 

терориста су са улазних врата србске кафане „Чакор“ отворили ватру 

из аутоматског оружја на присутне госте и особље, да би потом 

убацили и ручну бомбу у ресторан. Том приликом су усмртили 

келнерицу Стану Радусиновић, и двојицу грађевинских радника 

Ђорђа Драгића и Благоја Окуку, трећи грађевински радник Бранко 

Бибић је тада тешко рањен. Ова кафана је изабрана за циљ, након што 

је означена од стране Тачијевих УЧК терориста као „српско-

црногорско“ стециште, и као место где су повремено одседали 

припадници МУП-а Србије. Терористи су се ипак приликом самог 

напада одлучили за „меки циљ“- присутне невине цивиле.  Каква је 

веза овог инцидента са масакром у „Панди“? Па готово идентичан 

М.О.- нападачи су оба случаја били маскирани, оба пута су извршили 

напад аутоматским оружјем са улазних врата ресторана са циљем да 

побију што више Срба, и у оба случају су брзо побегли са места 

злочина уз помоћ сарадника (УЧК „сабораца“). 

–          Април 1998, Шестоструко УЧК убиство на пумпи у Клини- 

Следећи масовни злочин УЧК терориста је уследио у априлу 1998, у 

вечерњим сатима, када су Харадинајеви терористи брутално 

ликвидирали шиптара Сали Беришу власника бензинске пумпе у 

Клини, и пет његових радника, опет невине цивиле ( углавном 

чланове породице и пријатеље). Бериша и 5 радника су изведени из 

радње, и стрељани аутоматским оружјем у јарку поред пута 

Малешево- Ораховица.  Они су ликвидирани само зато што се Бериша 

претходно оглушио на захтев УЧК да престане да продаје гориво 

Србима и да се не дружи са њима. У односу на претходни описани 

злочин у Дечанима, овде пада у очи „сличност“, да се и ово масовно 

убиство одиграло такође у месецу априлу, у вечерњим сатима, и да су 

жртве стрељане из аутоматског оружја… 

–          Децембар 1998, Шестоструко УЧК убиство у кафићу „Панда“ у 

Пећи– Овде се враћамо на стравичан злочин шиптарских терориста 14 

децембра 1998, када су у вечерњим сатима, двојица маскираних УЧК 

терориста са врата кафића Панда отворили ватру из аутоматског 

оружја са циљем да побију све присутне невине цивиле, у овом 

случају већином малолетне србске дечаке. Том приликом су убијени: 
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Иван Обрадовић (15), Драган Трифовић (17), Зоран Станојевић (17), 

Светислав Ристић (17),Вукосав Гвозденовић (18) и Иван Радевић (25). 

За овај злочин припадници антитерористичке јединице МУП-а Србије 

(исте коју сада Вучићево „дубоко грло“ Вук Драшковић оптужује за 

убиство србске деце) су закључно са 17 децембром ухапсили УЧК 

терористе: Агрона Колчакуа, Газменда Бајрамија, Џевдет Бајрамија и 

Верђеђа Влазнимија. У наредним данима ухапшено је укупно 34 

припадника УЧК јединица који су посредно или непосредно били 

повезани са овим нападом. Приликом хапшења двојица УЧК 

терориста су ликвидирани. Оно што је инидикативно за овај 

стравичан злочин јесте сурова чињеница да се за једну породицу која 

је изгубила сина у том нападу, злочин УЧК терориста није завршио на 

томе- Наиме отац убијеног Ивана Радевића, Благоје (такође невин 

цивил) је накнадно киднапован у Пећи 1999 по окончању рата, од 

стране Харадинајевих УЧК терориста, и након тога му се губи сваки 

траг…  

–          Јануар 1999, УЧК напад на србски кафић „Кул“ и рањавање 4 

цивила- На Бадње вече 6 јануара 1999 УЧК терористи су напали 

кафић „Кул“ у Приштини и том приликом ранили 4 србска младића- 

опет невине цивиле… 

–          Фебруар 1999, УЧК напад на србски ресторан „Алиби“ и 

троструко убиство испред пиљаре- Истог дана у Фебруару 1999, у 

Приштини су УЧК терористи извршили два напада, неуспешан 

бомбашки напад на србски кафић „Алиби“, да би потом у вечерњим 

сатима активирали експлозивну направу испред пиљаре, и том 

приликом усмртили три невина цивила… 

–          Фебруар 1999, УЧК бомбашки напад на градско језгро 

Урошевца, 13 рањених цивила- У подне 13 фебруара 1999, на пијачни 

дан, у центру Урошевца, УЧК терористи су активирали експлозивну 

направу са намером убиства или рањавања што већег броја цивила. 

Том приликом 13 особа је повређено… 

–          Март 1999, УЧК бомбашки напад на пијацу у Митровици, 

троструко убиство- 13 марта 1999, тачно у подне, УЧК терористи су 
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извршили терористички напад на србску пијацу у Косовоској 

Митровици, усмртивши троје цивила, и рањавајући 48 других… 

–          Март 1999, УЧК двоструки бомбашки напад на „пијачни дан“ 

у Подујеву, троструко убиство- Истог дана и готово у исто време, 

када се одиграо претходни УЧК напад на пијацу у Митровици- 13 

марта у Подујеву УЧК терористи су активирали  две експлозивне 

направе у градском језгру. Томо приликом су усмртили троје цивила, 

и ранили 24 других… 

Ја сам овде навео „само“ осам УЧК терористичких аката који су се 

одиграли у периоду 1996 – 1999., и који се издвајају по својој 

бруталности, али пре свега по сличности у криминално-

терористичком патерну, и начину извршења злочина- М.О. 

 

Оно што је заједничко за ове документоване терористичке нападе 

од стране шиптарске мафијске гериле под егзотичним називом 

„УЧК“ јесу следеће чињенице: 

–          Мета терористичких УЧК напада су били углавном србски 

цивили 

–          Напади су изведени са намером убијања и рањавања што већег 

броја цивила 

–          Средство извршења ових злочина је било аутоматско оружје и 

експлозивне направе 

–          Објекти напада су углавном били србски кафићи, трговински 

објекти и јавна места 

–          Нападе су извршили маскирани или непознати УЧК терористи 

(у случајевима подметања експлозивних направа) 

–          Ови цитирани примери, јасно указују на континуитет 

(криминални „патерн“) терористичких напада,  пре и после мучког 

убиства шесторице србских младића у „Панди“. 

 



 ХРОНОЛОГИЈА ЈЕДНЕ ВЕЛЕИЗДАЈЕ 

 

379 

–          Посебно пада у очи готово идентичан М.О. (модус операнди) 

извршења напада на ресторан „Чакор“ и кафић „Панда“. У оба случаја 

напад су извршили двојица маскираних нападача, тако што су са 

улазних врата отворили ватру из аутоматског оружја на присутне 

госте и особље ресторана. У оба случаја као мета је изабран 

угоститељски објекат где се окупљају Срби. Такође, у оба случаја 

напад је извршен у вечерњим сатима, у време када је у тим објектима 

највише гостију, и вероватно са калкулацијом да је у то време мање 

присуство органа безбедности на улици… 

„Чуо сам страховит тресак врата, а затим и пуцњаву. Моји 

другови су падали као снопље један за другим. На вратима су 

стајали двојица терориста обучена у црно с капама на глави и 

немилосрдно пуцали по нама. Први метак је погодио Ивана, који је 

пао на мене…“- Изјава преживелог сведока Николе Рајовића 

 

ШТА НАМ ЈЕ ТО ОБЗНАНИО АЛЕКС ВУЧИЋ КРОЗ „ДУБОКО 

ГРЛО“ ВУКА ДРАШКОВИЋА, И ЈОШ НЕКА „ПЛИЋА 

ГРЛА“… 

Као што сам нагласио у уводнику, цела ова прича о потреби „промене 

свести“ у Срба, и суочавањем са „страшном истином“ из наше 

прошлости је потекла из кабинета „апсолутистичког“ потпредседника 

Владе Србије, Алекса Вучића.. 

Пошто г. Вучић није имао петљу да јавности сам саопшти „страшну 

истину“, мада је 28 децембра 2013, категорично изјавио да иза 

терористичког напада и убиства шесторице србских младића у Пећи 

сигурно не стоје Тачијеви шиптари, одбивши истовремено да јавности 

саопшти, ко онда стоји иза тог стравичног злочина. Сама оваква 

изјава, и начин саопштавања овакве шокантне тврдње (у 

неформалном разговору на „тајкунској телевизији) јесу веома 

манипулативни и срачунати да у јавност унесу страх, недоумицу и 

сумњу, у званичну и правосудно документовану верзију овог злочина. 

Дакле, такав начин „припреме јавности“ за нешто што ће потом бити 

подметнуно јавности од стране тајкунских таблоида, 
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компромитованих политичара, и отворено Западних агената, јесте 

веома малициозан- и најбоље одсликава неморални и лажљиви 

карактер нашег потпредседника Владе. 

А све је саопштено јавности на следећи начин: 

–          АЛЕКС ВУЧИЋ, 28 децембра 2013, Вучић је саопштио у 

емисији „Тешка реч“ телевизије „пинк боје“ да злочин у кафићу 

Панда нису починили шиптари, упозорио србску јавност да буде 

спремна да се суочи са „страшним сазнањима“… 

–          Потом је новинарима у поводу те изјаве „ала Баба Ванга“ 

изјавио кратко „Радимо на томе…“ 

–          ИВИЦА ДАЧИЋ, очигледно затечен оваквом изјавом, пошто 

изгледа у Србији председник Владе не сме да зна шта ради његов 

потпредседник- само се збуњено чешао, изјавивши да су све то 

„нагађања по медијима“ и да ту нема никакве истраге. Ови детаљи 

Дачићеве изјаве су веома интересантни: Јер ако он као Премијер и 

министар полиције изјави поводом изјаве његовог потпредседника 

„да званична верзија злочина у „Панди“ није више званична и да је 

„неважећа““– да нема никакве истраге по том питању; Шта онда 

значи изјава потпредседника Владе- „Радимо на томе“. Како то они (и 

ко су то „они“) „раде на томе“ , ако не воде званичну истрагу, или ако 

је воде, зашто је онда воде иза леђа премијера Србије!? 

–          ВУК ДРАШКОВИЋ, Наравно сад долазимо до напрасног 

излива савести Вучићевог „дубоког грла“ ове афере, олињалог Вука 

Драшковића, који напрасно сазнаје из „поузданих извора“ да су 

терористички акт у „Панди“ извршили „Легијини ескадрони смрти“.  

Да цела прича добије још више тривијални карактер побринуо се 

„таблоид близак Александу Вучићу“, који је свега пар дана пре наглог 

„информативног сазревања“ олињалог Вука Драшковића, обелоданио 

слична сазнања из такође „поузданих извора блиских влади“. Што на 

крају упућује да је тај поуздани извор близак Влади, олињали Вук. 

Интересантно је да и олињали Вук као мотив за „ДБ убиство“ у 

Панди, наводи потребу да се УЧК прикаже као терористичка 

организација, и тврди да је наређење за убиство србске деце лично 

дао Милошевић (како згодан сведок- најбоље је цитирати покојника, 
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јер мртва уста не говоре?) Сад, још само треба поверовати олињалом 

Вуку? 

–          НАТАША КАНДИЋ, Одмах након олињалог Вука, јавности 

путем нама „пријатељског“ Радија „Слободна Европа“ се обраћа и 

озлоглашени Хашки „пас гонич“ Наташа Кандић (интересантно је да 

је претходна изјава В. Драшковића, такође дата РСЕ медију) са 

изјавом да она има лична сазнања о овом злочину. Кандићка наводи 

да је била у Пећи у јесен 1998, и да су по њеним запажањима шиптари 

били престрављени од анти-терористичке јединице ЈСО,  и потом 

каже за РСЕ следеће: „Причало се о томе да делује Црна Рука, да 

нестају људи…“ Кандића наглашава да су њу лично тамошњи 

шиптари убедили да они нису починили масакр у „Панди“, и да им је 

она наравно поверовала. 

 

–          ТАБЛОИД, Вучићев омиљени таблод наводи да из „извора 

блиских Влади Србије“ сазнаје да је бивши начелник РДБ Раде 

Марковић „понудио доказе“ да је напад на кафић „Панда“ извршен од 

стране Милорада Улемека Легије (бившег команданта ЈСО). 

Марковић је наводно понудио доказе и објаснио мотив наводног 

извршења злочина од стране ЈСО, као „да се у очима међународне 

јавности ОВК прикаже као терористичка организација и оправдају 

акције србских снага на подручју Косова“. 

 

–          МИ6, Након што је његов „омиљени таблоид“ истрчао са 

тезом о британском „МИ6 и САС“ као непосредним извршиоцима 

злочина у „Панди“, вице-премијер Алекс Вучић се „нашао у 

дефанзиви“ и након што га је контактирала „његова екселенција“, наш 

Алекс је категорично демантовао да озлоглашени британски „МИ6 и 

САС“ имају с тим злочином икакве везе. Нагласивши  да „ми са њима 

имамо одличне односе“. Овај детаљ „пласирања“ ове афере у 

јавности, по мени је веома „пикантан“. Прво, како Алекс може да зна 

да „МИ6 и САС“ са УЧК нападом немају никакве везе, када је 

упућеној и стручној јавности познато да су управо они још од средине 

90их тренирали и припремали Тачијеве терористе за „ратовање“ 
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против Србије. По којој то „линији“ србски вице-премијер наступа 

као представник за штампу „МИ6 и САС“?  И ко то „ми“ има одличне 

односе са овим строго тајним обавештајно-терористичким 

организацијама? Овде је индикативно да Вучић сада, поред „страшне 

истине“ говори и о „чудним стварима“- опет једна врло 

манипулативна мистериозност.  Ако Вучић настави да иступа на 

националним и тајкунским телевизијама у оваквом маниру- у Србији 

ускоро нико виће неће гледати „Фарму“ и „Великог брата“!? 

 

ЗАШТО ОБЗНАНА „АЦЕ МИНХАУЗЕНА“ И ЊЕГОВИХ 

„ДУБОКИХ И ПЛИЋИХ ГРЛА“ НЕ ДРЖИ ВОДУ… 

АЦА МИНХАУЗЕН
41

- Најава суочавања са „страшном истином“ 

(Вучићева тврдња да поуздано зна да иза масакра у Панди не стоје 

шиптари) је обелодањена свега годину дана након Вучићевог 

„лагања“ Савету Безбедности УН и његовим утицајним чланицама, да 

држава Србија има чврста сазнања да иза убиства невиних србских 

младића стоји шиптарски крволок Рамуш Харадинај!? 

Међутим, управо ауторатитивни извори из редова тих утицајних 

(западних) чланица СБ и „коресподентних међународних тела“ су 

јавности презентовали да иза овог монструозног злочина управо стоје 

шиптарски УЧК терористи… 

–          Под насловом „Србски цивили, жртве злочина УЧК“, ОЕБС је 

12 маја 2003, објавио листу УЧК недела са следећим уводником: „У 

време боравка посматрача ОЕБС-а на Косову трајао је  међусобни 

сукоб између југословенских и србских снага на једној страни, и  УЧК 

на другој. Обе стране су биле у обавези да поштују међународно и 

хуманитарно право и провизије у оквиру Додатног Протокола бр.2 

Женевске конвенције из 1949, које укључују следеће: забрану убијања 

цивила, нехумани третман и ширење терора међу становништвом. 

Највећа претња Србима је била УЧК.“  Потом ОЕБС наводи следеће: 

„УБИЈАЊЕ СРБСКИХ ЦИВИЛА- Постојао је велики броје наизглед 

                                                      
41

 Александар Вучић 
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необјашњивих убистава. У одређеним случајевима сумњали смо да су 

припадници УЧК убијали не само умерене Албанце- 14 децембра 

1998 неиндетификовани наоружани нападачи су убили шест младих 

Срба у кафићу „Панда“ у Пећи. Овај напад је резултат освете , за 

убиство 30 УЧК бораца, који су страдали претходних дана  у 

обрачуну приликом илегалног преласка државне границе.“  Дакле овај 

(про)западни и на терену присутни извор директно доводи у везу са 

злочином у „Панди“ припаднике УЧК… 

–          Такође, током суђења бившем србском председнику 

Слободану Милошевићу у Хашком трибуналу, британски генерал 

(обавештајац) Карол Древијенкејевич, који је пред трибуналом 

изјавио- Да је, након што су 34 припадника УЧК ликвидирани у 

„легитимној заседи Војске Југославије“, уследила освета у форми 

напада на кафић у Пећи. По убеђењу тадашњег помоћника 

озлоглашеног амбасадора Волкера (режисера Западне „подвале“ у 

Рачку, која је била окидач за илегални НАТО рат против СР 

Југославије) том приликом у кафићу је убијено 4 србска младића. 

Што технички јесте било тачно, јер су две жртве накнадно преминуле 

од рана у болници. Британски генерал је касније током (и после) 

суђења пробао да коригује и ублажи ову изјаву- али је веома 

очигледно да је и он сам УЧК злочин довео у директну везу са 

инцидентом на државној граници… 

–          „Хјуман Рајтс Воч“ у свом извештају под насловом „Повреде 

људских права које починио ОВК (УЧК) 1998 године“ наводи 

следеће: „У овом  периоду, као и почетком 1999, ОВК је такође 

озбиљно кришила одредбе међународног права… Војска је 13 

децембра убила више од тридесет косовских Албанаца између 

границе са Албанијом док су наводно кријумчарили оружје- 

неиндетификовани наоружани људи су 14 децембра напали кафе 

Панда у Пећи, убивши притом шест србских младића…“ Овде је 

очигледно да и „Хјуман Рајтс Воч“ доводи УЧК у везу са нападом на 

кафић „Панда“ у Пећи… 
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–          Током суђења Слободану Милошевићу у Хашком трибуналу 

сведочио је пуковник Радован Папоњак, у време ових збивања 

начелник Криминалистичке управе МУП-а Србије. Пуковник 

Папоњак је такође потврдио да су према утврђеним чињеницама 

злочин у „Панди“ извршили припадници УЧК… 

–          Такође, током суђења Слободану Милошевићу, у Хагу се 

појавио у својству сведока и отац једног од убијених србских младића 

Звонимир Гвозденовић. Господин Гвозденовић је у Хашкој судници 

категорично изјавио да је убеђен да иза убиства његовог сина Вукоте 

стоје шиптарски терористи. Током суђења сведок Гвозденовић је 

отворено конфронтирао тужиоца Најса, оптужујући га да покушава да 

прикаже шиптаре као „добре бандите“.  Гвозденовић је такође 

посведочио да је акција Србске полиције одмах након злочина била 

брза и да је полиција блокирала све прилазе Пећи. Он је такође 

посведочио да је на место масакра у кафићу убрзо дошао и 

озлоглашени амерички амбасадор Волкер, али да није био много 

заинтересован за овај монструозни УЧК злочин. Гвозденовић је то 

описао следећим речима: „Да, господин Волкер је изашао на минут 

само, два. Погледао и отишао…“ Интересантно је да је на директно 

питање тужиоца Саксона- да ли је био члан неке политичке странке?- 

Звонимир Гвозденовић изјавио да је у то време био члан Србског 

покрета обнове, странке Вука Драшковића… 

–          Угледни британски часопис „Обзервер“, у чланку од 19 

септембра 2000, цитира званичнике Владе В.Б. наводећи следеће: 

„Харадинај је био кључни асет Америчке војске и обавештајних 

служби на Косову током грађанског рата и НАТО бомбардовања које 

је уследило. Британски званичници су га описали као психопату који 

је одговоран за убиство 6 тинејџера у кафићу Панда у Пећи, и за 

убиство и уклањање лешева 40 цивила у каналу Радоњић језера, 

1999.“ 

–          Још један угледни Западни магазин „Асошијејтед Прес“ 

(новинарка Ен Томпсон) у свом чланку од 3 августа 1999, наводи 

следеће: „Харадинај је један од најратоборнијих војних команданата у 

побуњеичкој војсци, и неки Западни посматрачи су забринути да 

екстремисти (попут Харадинаја) могу да наставе рат, чак и ако 
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политичари и други побуњенички лидери прихвате мир. Његови људи 

су већ осумњичени за убиства у кафићу Панда, када су маскирани 

побуњеници (УЧК) отворили ватру у децембру, на ресторан у Пећи, 

убивши шест србских тинејџера. Његови људи су такође осумњичени 

за отварање ватре на америчке дипломатске мониторе. Сам Харадинај 

је на листи србског режима као терориста.“ 

 

ДУБОКО ГРЛО ВУКА ДРАШКОВИЋА- 

Олињали и „истрошени“ опозициони лидер Драшковић као 

главни мотив за наводно „ДБ убиство србске деце у Панди“ 

наводи потребу Србских државних органа да се УЧК прикаже као 

терористичка организација(?). Веома наиван и неутемељен 

мотив, узимајући у обзир следеће чињенице: 

–          Ево каква је била класификације УЧК у архивама америчке 

владе све до почетка 1999 (када је УЧК постала неформално војни 

савезник САД у илегалном НАТО рату против СР Југославије): 

Terrorist Organization Profile: Kosovo Liberation Army (KLA) 

Mothertongue Name: Ushtria Clirimtare E Koseves (UCK) Bases of 

Operation: Macedonia, The Republic of, Serbia and Montenegro Date 

Formed: 1992  

ПРЕВОД: Профил терористичке организације: Ослободилачка 

Војска Косова (ОВК), Урођенички назив: Ushtria Clirimtare E 

Koseves (UCK), Област деловања: Македонија, Република Србија и 

Црна Гора, Датум формирања: 1992… 

–          Роберт Гелбард, Специјални изасланик за Косово америчког 

председника Била Клинтона је у својој изјави за француски „Прес“ 

(Agence France Presse, 2/23/98), изјавио следеће: „Веома оштро 

осуђујемо терористичке активности на Косову. УЧК је ван сваке 

сумње терористичка организација!“ 

НАТАША КАНДИЋ- Овде треба обратити пажњу  на део изјаве 

Кандићке Радију „Слободна Европа“ (цитирану у претходном 

поглављу):  „Причало се о томе да делује Црна Рука, да нестају 
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људи…“ Она је ова своја „сазнања“ о Црној Руци ставила у контекст 

наводног криминалног деловања припадника МУП из састава 

антитерористичке јединице (ЈСО), и њихове наводне умешаности у 

убиство србске деце у кафићу „Панда“… 

Истини за вољу, у овом издвојеном сегменту Кандићка јесте 

(условно) изнела тачну тврдњу. У Пећи и околини, у јесен 1998 јесте 

владао велики страх од терористичке групе под називом Црна Рука, 

али не  у недореченом контексту који је Кандићка намерно пласирала 

у јавност, и који сугерише постојање неке „србске терористичке 

групе“ која реплицира историјску завереничку групу из времена 

Краљевине Србије (1910) под називом „Црна Рука Апис“ (или 

„Уједињење или Смрт) 

Али овде није проблем у томе што је Кандићка изнела „истину“ о 

постојању и деловању терористичке групе „Црна Рука“ на КиМ 1998- 

већ је проблем у томе што је она намерно покушала да створи слику у 

јавности да је у оквиру „Легијине ЈСО јединице“ постојао наводни 

ескадром смрти под тим називом, који очигледно асоцира на српско 

тајно удружење са почетка прошлог века… 

…Док је у стварности у околини Пећи постојао шиптарски 

ескадрон смрти под идентичним именом (када се преведе на 

србски): “Dora e Zeze”(Црна Рука).  

Наташа Кандић није прва особа која је пробала да на перфидан начин 

збуни и обмане јавност манипулацијом оригиналног назива србске 

завереничке групе- „Апис“. Слично је покушано и у  Хашком 

трибуналу током суђења Милошевићу, али је бивши председник 

недвосмислено доказао да се ради о шиптарском ескадрону смрти под 

таквим називом, који је деловао под непосредном командом Рамуша 

Харадинаја: 

 

–           Пуковник Радован Папоњак, начелник криминалистичке 

управе МУП Србије, у време (пред)ратних збивања на КиМ, је 4 маја 

2005 сведочио на суђењу Слободану Милошевићу, у Хашком 

трибуналу, и том приликом изјавио следеће: „Подручје СУП-а Пећ је 
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припадало Оперативној зони, како су они звали Дукађини, 

оперативној зони Метохија. Командант те Оперативне зоне је 

био Рамуш Харадинај. Он је имао потчињене команде такозваних 

бригада ОВК, које су биле распоређене на овим просторима о 

којима сам говорио. У оквиру бригада је било нижих јединица. 

Даље, имали су своју полицију, имали су своје специјалне јединице, 

такозвана Црна рука (Dora e zeze). Командант те Црне Руке био је 

Мето Краснићи, који је по месту у коме је рођен и живео, имао 

надимак Мето Врановци. Јако велики број злочина је извршен баш 

под његовом командом и он је лично неке извршио...“ 

–          Потом је у наставку суђења у Хагу, Слободан Милошевић, у 

склопу питања цитирао део изјаве сведока Радована Папоњка: 

„Пуковниче, стали смо код овога у изјави коју сам цитирао, код ове 

особе која се зове Мет Врановци Краснићи, који је био командант 

Црне Руке, каже се , јединице са више од 1.000 људи из 19 села. На 

трећој страни, на крају овог великог пасуса каже: Мет је био 

близак сарадник Рамуша Харадинаја.“ 

 

ВУЧИЋЕВ ОМИЉЕНИ ТАБЛОИД– На крај ове колоне ноторних 

режимски лажова и дезинформатора, стижемо и на аноними извор 

„близак влади“ (Ациног омиљеног таблоида), који наводи следеће: 

Марковић је наводно понудио доказе и објаснио мотив наводног 

извршења злочина од стране ЈСО, као „да се у очима међународне 

јавности ОВК прикаже као терористичка организација и оправдају 

акције србских снага на подручју Косова“. 

–          Мислим да смо у претходним поглављима неоспорно доказали 

да је овај главни аргумент режимских дезинформатора „приказивања 

УЧК као терористичке организације“, апсурдан и исфабрикован, јер 

америчка администрација је давно пре масакра у Панди ставила 

УЧК на светску листу терористичких организација, а такву 

тврдњу да су УЧК „борци“ терористи је јавно и недвосмислено 

потврдио специјални изасланик Америчког председника за Косово. Ту 

информацију је недвосмислено имао и тадашњи начелник РДБ Србије 
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Раде Марковић, и ја чисто сумњам да је он тако нешто изјавио (бар не 

здраве памети). 

–          Уосталом у прилог мојој тези да се ради о свесно пласираној 

дезинформацији „Вучићевог омиљеног таблоида“, иде информација 

коју је накнадно објавио сам „Вучићев омиљени таблоид“. Они 

цитирају у последњем пасусу чланка изјаву Марковићевог адвоката 

Владимира Маринкова, који каже следеће: „Он нема никакву архиву. 

То су све спекулације. Кад је напустио место шефа ДБ, он се 

раздужио, све је вратио, о чему постоји записник. Те приче да има 

своју архиву да би се осигурао нису тачне јер у супротном не би био 

тамо где јесте.“ 

Фонд стратешке културе (21.01.2014) наводи следеће: „Марковићев 

адвокат је све демантовао, али то нико није ни приметио...“ 

 

ЗАКЉУЧАК… 

На крају свега овога се поставља логичко питање: Која је сврха 

оваквог тендециозног „спиновања“ јавног мишљења и припрема 

грађана Србије да се суоче са „страшном истином“- у режији 

„апсолутистичког потпредседника“ Владе Србије, Александра 

Вучића!? 

По мом личном убеђењу све ово је део процеса даљег условљавања 

наводног чланства Србије у ЕУ, и део психолошке припреме 

грађанства да прихвате колективну кривицу за наводне „страшне 

злочине“ које су претходни режими наводно починили у име Србске 

нације, и да евентуално безусловно прихвате постојање и 

легализацију илегалне шиптарске „државе“ на властитој територији. 

Други аспект Вучићевог јавно обелодањеног програма „промене 

свести и суочавања са страшном истином“ у Срба, јесте сламање 

духовног отпора, па чак и потирање националног идентитета код 

Срба, нарочито оних, који ће неуставном одлуком (уколико их „неко“ 

у међувремену не заустави) постојећег Србског режима, у блиској 

будућности бити „ампутирани“ од матице Србије. Ја сам пратећи 
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дискусије на неким водећим медијима који су пренели вест из 

„дубоког грла“, већ могао да приметим дефетистичке и депресивне 

реакције неких читалаца (нарочито са КиМ), настале као последица 

Вучићевог „таблоидног“ саопштавања страшне истине о наводом 

„државном чедоморству“ у Пећи. 

Ипак, добру индикацију „шта се иза брега ваља“ је наговестио, иначе 

добро обавештени београдски лист Данас у свом чланку од пре два 

дана: „У дипломатским круговима спекулише се да је реч о некој 

врсти припреме србске јавности за извињење Србије косовским 

Албанцима, што би наводно, могао да буде и један од услова за 

србски пут у ЕУ…“ 

Коначне закључке, као и увек препуштам Вама читаоцима… 

 

РЕФЕРЕНЦЕ
42
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 http://www.crveneberetke.com/prava-istina-o-ubistvu-srpskih-mladica-u-kaficu-
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http://www.tenc.net/milo/lovie.htm#9 
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http://www.pravda.rs/2014/01/19/draskovic-masakr-u-pandi-naredio-je-milosevic/ 
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http://www.danas.rs/danasrs/hronika/relativizacija_zlocina_ili_drzavna_katarza.3.
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http://www.kurir-info.rs/ispovest-porodica-masakriranih-decaka-danas-su-nasa-
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ДЕМАСКИРАНА ПОЗАДИНА „ОБОЈЕНИХ 
РЕВОЛУЦИЈА“ НА ПРИМЕРУ 

ОЗЛОГЛАШЕНОГ СРБСКОГ „ОТПОРА“ 
(КАНВАСА)  

 

29 април 2014, СРБски ФБРепортер 

Уводни коментар и превод: Миодраг Новаковић 

 

Аутор Sam Muhho посвећује значај део текста, прљавој улози 

америчких парадржавних и параобавештајних НВО: НЕД и Фридом 

Хаус, у режирању разних „обојених револуција широм света (попут 

недавне „мајданске“ у Кијеву)- стављајући у центар свих тих 

криминалних и „полујавних“ обавештајно-субверзивних делатности 

(за рачун САД): озлоглашени србски Канвас (Отпор) и његовог вођу 

Срђу Поповића… 

 

ПРЕВОД: 

ДЕМАСКИРАНА ПОЗАДИНА „ОБОЈЕНИХ РЕВОЛУЦИЈА“ НА 

ПРИМЕРУ ОЗЛОГЛАШЕНЕ СРБСКЕ НВО (Глобал Рисерч) 

„Републикански и Демократски институти су дискретно повезани са 

Републиканском и Демократском партијом. Они су основани од 

стране Америчког Конгреса и финансирани преко НЕД (National 

Endowment for Democracy) основаном 1983 године, и ФД (Freedom 

House)- у сврху каналисања „новчаних поклона“ ради „промоције 

демократије“ у земљама у развоју. 

Сам НЕД добија од Конгреса око 100 милиона долара годишње, док 

ФД добија такође велике своте државног новца, али директно из 

извора америчке владе, углавном од „Стејт Департмента“. 
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Улога амерички финансиране НВО, и базиране у Србији, под именом 

КАНВАС (претходно познате под именом ОТПОР), у координисању 

„спонтаних протеста“ у свету, за потребе америчких геополитичких 

интереса, је описана у „JourneyMan Pictures“ документарном филму: 

“The Revolution Business.” 

Лидер те србске НВО Срђа Поповић отворено признаје своје „грехе“ 

и потврђује да се „легендарна песница“ Отпора, коришћена од стране 

србских демонстраната 2000 када је у пучу срушен Слободан 

Милошевић, намерно реплицира у разним другим „обојеним 

револуцијама“ (see here -примери на овом линку). 

Нико не оспорава да су масе људи на улицама широм света оправдано 

незадовољен и да желе промене. Али оно на шта морамо да укажемо, 

свакако јесте да су ти злоупотребљени људи вођени од стране 

појединаца који намећу западну агенду и каналишу њихово 

незадовољство да би дошли до циља, који им намећу западни 

политичари и моћне финансијске корпорације. У свему томе је 

интересантна улога НЕД-а ( National Endowment for Democracy ) у 

финансирању тих НВО и покрета: Према тврдњи једног од оснивача 

НЕД, Алена Вајнстајна- „Већина оног што данас јавно ради НЕД, пре 

25 година је било тајно рађено од стране ЦИА.“ 

Интересантно је да америчка влада(US State Department) покушава 

сада да прикрије своје трагове (учешће) у свим тим акцијама, у светлу 

јавног раскринкавања (посебно на примеру Украјине и Египта) тих 

закулисаних радњи, ових дана…     

 

РЕФЕРЕНЦА
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Дипломци трче почасни круг- 
Анализа најезде фалсификованих 

факултетских диплома и доктората 
челника СНС  

 

Миодраг Новаковић, 5 јун 2014 

 

Најезда „сумњиво доквалификованих“ режимских „скакаваца“ у 

нашем политичком и парламентарном животу поприма забрињавајуће 

размере. Скупштинске клупе, али што је још „стравичније“, и 

врхунске државничке функције, и министарске фотеље су данас, више 

него икада пре, препуне оних који не само што немају дана стварног 

радног (или чак и „животног искуства“), него је сада ту 

новокомповану политичку буржоазију спопала и права 

„титуломанијска“ пошаст… 

…Тако да ових дана готово свакодневно сазнајемо, углавном путем 

режимских таблоида, како су перјаници ново успостављене 

„апсолутистичке политичке позиције“, напрасно и „пост-мортем“ 

докторирали, или бар дискретно дипломирали, на неком од 

новокомпованих, ниско-академских, али зато високо-профитних- 

високо-школских институција, сумњивог (про-западног) морала… 

Вероватно је најдрастичнији случај „преподобног“ председника 

државе Србије, познатијег као „Тома од Бајчетине“, за кога је 

педантни адвокат Зоран Красић, иначе његов бивши страначки 

колега, непобитно утврдио да је у (наводно) време када је полагао 

испите на факултету, седео у посланичкој клупи Народног 

парламента, побијајући тиме све законе физике. Касније смо сазнали, 

да је г. Николић, чак и напрасно докторирао док је „пеко ракију у 

родној Бајчетини. Ево, уосталом шта је „Блиц“ забележио тим 

поводом: 
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    „Beograd — Blic piše, posle uvida u studentski dosije lidera 

SNS Tomislava Nikolića, da je on drugu godinu završio za samo 

tri dana. 

    List navodi da je došao u posed originalnog studentskog dosijea 

Tomislava Nikolića iz koga se može videti da je tu godinu 

predsednički kandidat SNS na Fakultetu za menadžment u Novom 

Sadu završio u roku od 13. do 16. juna 2005. 

    Blic navodi da u Nikolićevom ŠV obrascu nisu navedeni adresa 

ni telefon, a da u semestralnim listovima nema pečata fakulteta ni 

potpisa dekana. 

    Kako se vidi iz dokumentacije, Nikolić je Fakultet za 

menadžment upisao 2003. Ipak, on je diplomu i svedočanstva iz 

srednje škole, što se jasno vidi na njima, izvadio tek u avgustu 

2004, što znači da je morao da ih priloži fakultetu sa najmanje 

godinu dana zakašnjenja. Za većinu, ni polaganje prijemnog ne bi 

bilo moguće bez tih dokumenata, piše Blic. 

    Taj list tvrdi i da je Nikolić većinu ispita polagao onda kada mu 

je politička karijera bila najintenzivnija. Naime, prvu godinu je 

“očistio“, kako tvrdi Blic, 2004. u jeku kampanje za lokalne 

izbore. Drugu je završio za samo tri dana, od 13. do 16 juna 2005, 

dok je u isto vreme po svim medijima odgovarao na optužbe 

Nataše Kandić da jeu mešan u ratne zločine . 

    Tokom 2005. i 2006, kada mu je zbog visokog proseka 

odobreno ubrzano studiranje treće i četvrte godine zajedno, uspeo 

je da ugovara predizborne kampanje, dodaje Blic. 

    Ispada da je Nikolić tokom 2006. uspevao da u samo nekoliko 

sati da gostuje na radiju, daje intervjue novinama i da stiže na ispit. 

Jedan je čak položio jutro nakon proslave dvogodišnjice postojanja 

SNS u beogradskoj Areni. 
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    Interesantno je takođe, dodaje Blic, da je 30. septembra 2004. 

položio ispit iz psihologije, a veče pre toga je bio na završnom 

mitingu Vučića u Beogradu. 

    Svo vreme studija na Fakultetu za menadžment i mastera na 

FIMEK-u Nikolić je imao podršku profesora Ljubiše Stojmirovića, 

jedinog čoveka koji ga se seća sa studija i inače člana GO SNS-a. 

Isti profesor bio je i na rednom broju 24 na izbornj listi 

naprednjaka. 

    Blic saznaje i da je Nikolić kod tog profesora položio 6 ispita, a 

on mu je kasnije bio i jedan od mentora i član komisije kada je 

branio master na FIMEK-u. 

    Ispada takođe, da je Nikolić i diplomski i master rad uspeo da 

pripremi u jeku dve kampanje, za manje od dva meseca. Diplomski 

rad je odbranio 19. januara 2007, za vreme kampanje za 

parlamentarne izbore, a koji je prijavio 26. novembra 2006. Temu 

iz mastera je prijavio 15 aprila , 11. maja je formirana komisije, a 

već 26. juna 2011. on je uspešno odbranio rad, zaključuje Blic. 

(sreda 16.05.2012)  

Најновији случај „најновије склепаног“ министра унутрашњих 

послова „Др“ Небојше Стефановића, поред тога што је изазвао 

политичке и легалне контраверзије, такође је постао предмет 

„хумористичке обраде“ у медијима, али оно што је веома 

забрињавајуће, и предмет „пара-државне“ цензуре. 

Иницијални чланак на сајту „Пешчаник“, који је веома исцрпно и 

аргументовано документовао, у најмању руку, сумњиву вредност 

његове „брзопотезне докторације“, је такође брзо-потезно уклоњен са 

интернета. Наравно да је то изазвало контраефекат, па је тај чланак 

„реанимиран“ на стотинама других сајтова и блогова. 

Наравно „интернет форензички“ траг о битисању тог чланка на 

„Пешчанику“ постоји (у доњем фото прилогу) и недвосмислено 

доказује прљаве „сајбер игре“ напредњачког режима, који више не 

преза ни од најцрњих облика цензура и полицијске репресије. 

Свакако, то све не треба да нас чуди, када се на челу полиције управо 
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налази главни осумњичени „плагијатор“, једног „доктората сумњивог 

морала“… 

Не упуштајући се у све академске аргументе оспоравања ове сумњиве 

докторске дисертације, следећи пасус (из инкриминисаног чланка 

„Пешчаника“) неоспорно указује на сву безвредност овог „квази-

академског“ папира, који је себе нашао у функцији малограђанског 

декорисања новокомповане србске „политичке буржаозије“, која као 

да је пресликана из „историјско-орвелијанског“ књижевног дела 

Бранислава Нушића: „Госпођа Министарка“… 

        Према званичној биографији, министар Стефановић је 2011. 

године стекао звање магистра економских наука на Мегатренд 

универзитету, да би јуна 2013.године, на истом универзитету 

одбранио докторат. Тема докторске дисертације је “Нова улога 

стратегијског менаџмента у управљању локалном самоуправом 

(пример града Београда)”. Докторске студије са израдом дисертације 

обично трају од три до пет година и одликује их мукотрпни рад и 

велика посвећеност. (Пешчаник) 

…И као што је недавно (током гостовања у „Утиску недеље“) наш 

чувени драмски писац Душко Ковачевић приметио – да је наша 

политичка малограђанска сцена још трагикомичнија (од описа у овом 

књижевном делу), јер су се наши новокомповани и „титуло-манијски“ 

искомплексирани државници и министри, готово сви до једног 

претворили, не у „Нушићеве министре“, већ у „Министарке Живке“… 

Ипак прави мотиви драстичне (пара)режимске цензуре овог 

новинарског артикла, вероватно леже у закључном пасусу чланка 

„Пешчаника“ на горњу тему: 

        У свом експозеу Народној скупштини, председник Владе 

Александар Вучић навео је да је забрињавајуће што “школовани кадар 

који остаје [у Србији] у великој мери има дипломе сумњивог 

квалитета захваљујући урушеном образовном систему”. Ево прилике 

да председник Владе и остале надлежне институције реагују, и речи 

поткрепе делима. (Пешчаник) 
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Очигледно се „Пешчаник“ дрзнуо да прозове апсолутистичког 

господара Србије, Александра Вучића (такође познатог као „Аца 

Минхаузен“) да своје речи (на овом конкретном примеру) поткрепи 

делима. 

Узимајући у обзир осведочени „рекорд“ г. Вучића да ради управо 

супротно, и да у свом политичко-државничком деловању, готово 

„педантно хронично“ демонстрира раскорак између својих речи и 

дела – онда није тешко разазнати мотиве режимске „сајбер репресије“ 

према „Пешчанику“… 

Овде бих, ипак хтео да укажем на другу врсту проблема са којом се, 

суочава данашња „евро-поунијаћена“ Србија, којој се у поплави свих 

могућих приватизација и других „националих девалвација“, намећу и 

приватне школске институције „сумњивог морала“. 

За разлику од наше земље, на чијем челу се налази обешчашћена 

режимска клика и „Нушићевска покондирена тиква“, на 

(хипотетички) „трулом западу“, са кога углавном увозимо литералну 

трулеж- приватне високо школске институције, нарочито 

„брзопотезни колеџи“ су најмање вредновани, и ако неко жели да 

пронађе добар посао у признатој струци (често и државни) онда је то 

готово немогуће остварити са дипломом приватних универзитета и 

колеџа. 

Чак и тај „трули запад“ препознаје чињеницу да профитни карактер 

тих институција успоставља примат у односу на академски, тако да су 

приватне „пост-средњошколске интитуције (“post-secondary 

institutions”) на Западу углавном прихваћене као „нужно зло“, и то 

већински у случајевима краткорочних специјализованих образовања 

за неке дефицитарне струке, када јавни школски систем није у 

ситуацији да произведе довољан број одређених кадрова 

(дефицитарних професија). 

Испити на већини тих приватних колеџа су описног карактера, или у 

„ниским“ процентима (рецимо 60%- пролазна оцена) уз дозвољено 

преписивање („open book“ систем) – те су тако дизајнирани да на 

њима „падну“ једино они, који на њих и не изађу. Али као што је то 

демонстрирано на примеру председника наше државе, овде да би неко 
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положио испит на приватним факултетима „сумњивог морала“, не 

мора чак ни да буде тамо „физички присутан“!? 

Наравно, све је то везано за претходно споменути профитни карактер 

тих приватних „високо-школских установа“, који је очигледно у 

сталном „конфликту интереса“ са својим наводним академским 

карактером. Једноставно, „приватници“ (власници тих квази-

школских установа) знају да ако студенти (који иначе дебело плаћају 

за њихове „образовне“ услуге) падају на испитима, онда аутоматски 

пада и интересовање, нарочито код дела србске „титуломанијске 

јавности“ за њиховим „дипломама и докторатима“. 

…А наше „Госпође Живке“ дебело плаћају за своје дипломе и 

докторате, не питајући шта кошта… 

————— 

 

    У ПРИЛОГУ, НЕКИ ИНТЕРЕСАТНИ ИЗВОДИ ИЗ „ГОСПОЂЕ 

МИНИСТАРКЕ“, Б. НУШИЋА (НАСТАЛЕ ПРЕ ЈЕДНОГ ВЕКА), 

КОЈИ У МНОГИМ ДЕТАЉИМА ВЕРНО ОДСЛИКАВАЈУ 

МАЛОГРАЂАНСКИ И ПОЛТРОНСКИ КАРАКТЕР ДАНАШЊЕ 

СРБСКЕ „ВЛАДАЈУЋЕ КЛИКЕ“….. 

    „ЖИВКА: Па шта, има ваљда неке разлике између мене и Нате. 

Моја мајка је шила у Војној шивари, али је зато мене лепо васпитала. 

Ја сам свршила три разреда основне школе и,  да сам хтела, могла сам 

још да свршим. Да ја нисам била таква, не би мене твој отац узео, он 

је био већ чиновник кад ме је узео. 

—————— 

    ЖИВКА: Како шта? Још питаш. Ја сам rocпoђa министарка! (Удари 

у сладаксмех од задовољства.) Ју, убио ме бог, чисто не верујем 

својим рођеним ушима. Кажи ми, Даро, ти! 

—————- 
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    РАКА (улети): Мама, знаш шта је ново? Тата је постао министар. 

ЖИВКА (љуби га): Е, а ко ти је казао, чедо. РАКА: Кажу ми деца и 

мене су одмах прозвали министарско прасе. ЖИВКА: Мангупска 

посла. Више се нећеш дружити са тим мангупима. РАКА: Него с ким 

ћу? ЖИВКА: Дружићеш се одсад с децом енглеског конзула. РАКА: 

А није то ништа што су ме назвали прасе, него су ми псовали и мајку. 

ЖИВКА: А знају ли они да је твој отац министар? РАКА: Знају, па 

баш зато и псују! ЖИВКА: Записаћеш ми ту безобразну децу, па ћемо 

их преместити у  унутрашњост: и децу и разред и учитеља. У овој 

земљи мора једанпут да буде реда и да се зна коме се сме псовати 

матер, а коме не сме. 

—————– 

    ПОПОВИЋ (појављује се на вратима под цилиндром). ЖИВКА 

(грли га): Министре мој! ЧЕДА и ДАРА (љубе му руку): Честитамо! 

РАКА (раздере се из свег гласа): Доле влада! ЖИВКА (скочи као 

опарена и, како је била већ прихватила из Поповићеве рукецилиндер, 

она га натуче Раки на главу да му тако угуши глас): Куш, проклето 

штене! Убио га бог, да га убије, и кад га родих овако проклета! 

——————— 

    ЖИВКА: Наредите да одмах после подне, у четири сата, дође овде 

министарски фијакер. ПОПОВИЋ: Шта ће ти то? ЖИВКА: Пусти ме, 

молим те! Хоћу да се провозам трипут од Калемегдана доСлавије, па 

макар после умрла. Наредите, господине Перо! 

—————– 

    ЧЕДА (отвори пакет, вади једну визиткарту и слатко се смеје). 

ДАРА (наилази из собе): Шта се ти тако слатко смејеш?… ЧЕДА: 

Ама, како да се не смејем? Читај, молим те! (Даје јој визиткарту.) 

ДАРА (чита): „Живана Поповић министарка”. (Говори.) Па шта? 

ЧЕДА: Како па шта? Откуд се на картама пише „министарка”! Као да 

је то занимање: министарка. ДАРА: Па кад она неће никог да запита, 

но све сама ради. ЧЕДА: Па онда- шест стотина визиткарата! Колико 

година мисли она да ће бити министарка? Или мисли можда да своје 

визиткарте растура по народу као прокламације? ДАРА: А, видиш, 
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написала Живана.ЧЕДА: Па да, госпа Живка јој је просто, није 

министарско име. А где је она, богати, од јутрос? 

————— 

    ЧЕДА: Златан зуб. ДАРА: Забога, мама, па теби је тај зуб био 

потпуно здрав. ЖИВКА: Па био је здрав, дабоме. ДАРА: Па што си 

навукла злато на њега? ЖИВКА: Него! Какво је то питање? Зар госпа 

Драга има златан зуб, зар госпаНата има два златна зуба, па чак и 

госпа Рокса протиница има златан зуб, а ја да га немам! ЧЕДА: Па да, 

откуд има смисла то: министарка, а да нема златан зуб… ЖИВКА: Па 

дабоме! Кад дође тако неко отменији у посету, па се у разговору 

насмејем, а мене чисто срамота. 

——————- 

    ЖИВКА (прилази телефону. Вади из ташне једну цедуљу на којој је 

записан дотични телефонски број): … Је л’ то централа?… Дајте ми, 

молим вас, (гледа у цедуљу) 5872… ало… је л’ то фотограф 

Пешић?… Ви сте?… Овде је госпа Живка министарка. Је л’ те, молим 

вас, нисам вас ни питала, кад ће бити готове слике?… Тако… а не 

може раније?… Ал’ гледајте, молим вас, да испадне лепо. Највише ми 

је, знате, стало до тога, ако потражи који страни лист моју 

фотографију, па да буде лепо. Знате како је то за иностранство!… 

—————– 

    ЖИВКА: Хтела сам да вас замолим за једну услугу. НИНКОВИЋ: 

На мене можете, госпођо са поуздањем рачунати. Же сви ту та феа 

вотр диспозисион! ЖИВКА: Кажу да ви знате сва правила… како да 

кажем… НИНКОВИЋ: Правила отменог друштва; л бон тон ди гран 

монд. О госпођо, отменост, то је готово атмосфера без које ја нисам 

кадар да дишем; отменост је моја природа. ЖИВКА: Па, знате, ја сам 

обавезна да примам. Мислим, знате, да ступим у везе и са овдашњим 

страним посланицима, па бих желела да уведем у моју кућу отменост. 

——————– 

    НИНКОВИЋ: Госпођа, разуме се, пуши? ЖИВКА: Таман! Не могу 

чак ни дим да трпим. НИНКОВИЋ: И то, госпођо, морате научити, јер 
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без цигарете се не да ни замислити отмена дама. ЖИВКА:. Јух, бојим 

се угушићу се од кашља. НИНКОВИЋ: Знате како је: отмености ради 

човек мора погдешто и да поднесе. Ноблес оближ. И још нешто, 

госпођо, ако ми дозволите само да вас питам? ЖИВКА: Је л’ то опет 

због отмености? НИНКОВИЋ: Да, госпођо. Само, питање је… како да 

кажем… ви ми, је л’ те, нећете замерити, питање је врло деликатно. 

Ин кестион ту та фе дискрет? ЖИВКА: Молим! НИНКОВИЋ: Има ли 

госпођа љубавника? ЖИВКА (изненађена и увређена): Како? Ју, па за 

какву ви мене држите? НИНКОВИЋ: Ја сам вам унапред рекао да је 

питање врло деликатно, али, ако желите да будете отмена дама, ин 

фам ди монд ви морате имати љубавника. ЖИВКА: Али ја сам 

поштена жена, господине! НИНКОВИЋ: Екселан! Па то је баш оно 

што је интересантно, јер кад непоштена жена има љубавника, то није 

више интересантно. ЖИВКА: Но, само ми још то треба. НИНКОВИЋ: 

Ја вас уверавам, госпођо, да само тако можете бити отмена дама, дама 

од положаја, ин фам ди мон, ако играте бриџ, ако пушите, и ако имате 

љубавника… ЖИВКА: Ју, тешко мени! ‘Ајде за тај бриџ и за то 

пушење како тако, али за тога љубавника… НИНКОВИЋ: Питали сте 

ме и ја сам сматрао за дужност да будем искрен и да вам кажем. 

Разуме се, ваша је ствар како ћете поступити. Можете ви бити 

министарка и без бриџа и без цигарета и без љубавника и уопште без 

отмености. ЖИВКА: Па добро, а госпођа Драга је л’ она играла бриџ? 

НИНКОВИЋ: Разуме се! Научила је! ЖИВКА: И пушила је? 

НИНКОВИЋ: Разуме се. ЖИВКА: И… оно?…НИНКОВИЋ: Да, 

госпођо, да, имала је и љубавника. 

———— 

    ЖИВКА: Чудновата та отменост! Бива да су жене за свет поштене а 

за себе непоштене, а ово сасвим наопако! Па добро, је л’ ви и мој 

љубавник да будете? НИНКОВИЋ: То је, госпођо, ствар вашег укуса, 

ствар ваших… како да се изразим, ин кестион д во сантиман ентим!… 

Само, ако ме питате за савет, боље вам је узети некога који је већ 

испрактициран. ЖИВКА: Ама, како испрактициран? НИНКОВИЋ: 

Па, рецимо, ја знам већ све начине да вас врло брзо компромитујем; 

па онда ја знам толико ствар да развијем и да јој дам једну нарочиту 

форму, ин форм спесиал, да на крају крајева и ви сами почнете о себи 

рђаво да мислите и најзад, е са се ла шоз пренсипал, чим кабинет да 
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оставку, ја умем да појмим да ми је дужност да и ја дам оставку. 

Уосталом, можете се распитати о мени, па ћете, у то сам уверен, 

добити само најповољније информације. ЖИВКА: О, људи, шта ме 

снађе! Да сам јуче умрла, то не би’ данас доживела. НИНКОВИЋ: Да, 

али да сте јуче умрли, ви не би данас били госпођа министарка. 

ЖИВКА: И то је истина! (После размишљања.) Па добро, како ви то 

мислите? НИНКОВИЋ: Боже мој, ствар јеврло проста. Се семпл ком 

ту!1 Што се тичебриџа, ту се морате, вежбати; што се тиче пушења, и 

ту се морате вежбати, а што сетиче љубавника, ту немате шта да се 

вежбате. ЖИВКА: Ама, како ви мени „немам шта да се вежбам”? 

Мени то изгледа као да ви нешто ружно мислите. НИНКОВИЋ: 

Најбоље би видели, госпођо, како ја мислим све то да изведем ако 

одмах пређемо на ствар. ЖИВКА(престрашено): На коју ствар? 

——————– 

    ЖИВКА: А за оно… је л’ не може то малко да почека? 

НИНКОВИЋ: Ако немате храбрости, најбоље је и не мислити на то. 

ЖИВКА: О, брате!… Напослетку шта ћу му, кад мора да буде, нека 

буде! Ето, сматрајте да сте од данас уведени у дужност. НИНКОВИЋ: 

Какву дужност? ЖИВКА: Па… то… као љубавник. НИНКОВИЋ: 

Молим (Љуби јој нежно руку.) Уверевам вас да ћете бити задовољни. 

ЖИВКА: Па сад већ како му бог да. Кад је отмено, нек је отмено! 

——————– 

    ЖИВКА (на телефону): Ало… централа? Молим Министарство 

спољних послова… Је ли то Министарство спољних послова? Да!… 

Молим вас да се позове нателефон г. Нинковић, секретар… Да!… 

Реците, зове га госпођа Живка министарка. (Пауза.) То сте ви, 

господине Нинковићу (Пауза.) Тако! Дакле, потписано је… Е, па 

честитам вам унапређење. Видите, дакле, да сам одржала реч. Али 

морам вам рећи даније ишло баш тако глатко. Бунио се ваш министар, 

каже: добили сте класу пре три месеца. Али сам ја наваљивала и 

нисам му никако дала мира, па сам чак натерала и свог мужа те га је 

он окупио. Да, да, и он га је окупио. (Пауза.) Него, знате шта, друго 

сам нешто хтела да вас замолим. Овај мој несрећник, онај мали 

гимназиста Рака, био је данас на игралишту, са  децом енглеског 
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конзула. Ја сам га нарочито послала, јер, знате, он сад припада томе 

друштву… Да! Па замислите, разбио нос сину енглеског конзула и 

опсовао му оца. (Пауза.) Па да, увиђам и ја сама да је то врло 

незгодно, али, шта ћу, не могу из ове коже. Та како казнити, нећу га 

казнити, него ћу га испребијати, али је мени главно да се некако 

заташка ствар код енглеског конзула, да се он не љути. Па то сам 

хтела да вас умолим, да одете ви до њега, у име моје, и да му кажете: 

нека не узме ствар озбиљно, деца кÔ деца! (Пауза.) Е, па шта друго 

могу да му кажем? Ја мислим, он је паметан човек, неће ваљда 

дозволити да се две државе заваде због једног носа; а што му је 

псовао оца, реците да то у нашем језику не значи ништа ружно, то је 

као кад би се енглески казало „добар дан”. И уопште, реците му да је 

то наш народни обичај да псујемо оца једно другом. Па дабоме! ‘Ајде, 

молим вас, па отидите одмах а дођите затим да ми јавите шта сте 

урадили. Како?… А… па па? Па добро, нек вам буде и папа, само 

молим вас свршите ми то. Довиђења! (Оставља слушалицу.) 

—————- 

    ЖИВКА: Не питам те ја шта је право а шта није, него те питам 

какви су то закони у овој земљи, кад полиција не може да забрани 

новине које вређају једну министарку? ВАСА: Ти си била код 

управника вароши? ЖИВКА: Сад сам дошла отуд! ВАСА: Па шта ти 

каже? ЖИВКА: Не могу, вели, по закону; то није, вели, права увреда, 

то је само алузија. Ама, каква алузија, побогу брате, зар назвао ме 

одвратном бабом па тоалузија? ВАСА: Па то није, ал’ биће оно 

алузија што је Симу назвао мандарином. Ја мислим. То ће бити 

алузија. ЖИВКА: А ако ја томе који је писао разбијем нос, хоће ли и 

то бити алузија? ВАСА: Остави се, бога ти, Живка, тога. Ја не знам 

каква је то манија у твојој породици, сви хоћете да разбијате носеве. 

Него стишај се ти мало, па да разговарамо отоме: шта да се ради? 

ЖИВКА: Ама, какво те стишавање снашло, црни Васо! Зар изгрдили 

ме и нагрдили и нафарбали свима бојама у новинама, а ти мени да се 

стишам! Море, земљу  ћу да прогризем, па ћу да га нађем, а већ кад га 

нађем, запиштаће мајци и проклињаће час када је научио да пише. 

Задавићу га, разумеш ли, ево овим ћу га рукама задавити. 
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—————– 

    ЖИВКА: А што се ви церекате мојој судбини? Не заборавите да сад 

нисам министарка па не морам више да будем отмена, и онда нека вам 

не буде криво ако распалим језиком по вама! ‘Ајде, идите кући, 

идите, нећете ваљда до краја да ми стајете на муку. Идите и немојте, 

ђаво да вас однесе, да ме оговарате, јер, ко зна, данас сутра могу ја 

опет бити министарка. Само док се заборави ово нешто мало бруке, 

ево мене опет, па после да не буде: што нам ниси казала. Ајде,’ајде, 

идите сад!“ (крај цитата „Госпође Министарке“) 
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О салто, о мортале- Или шта се крије 
иза нагле Николићеве и Вучићеве 
трансформације у ЕвроФанатике...  

 

Миодраг Новаковић, 11. јун 2014 

 

Вучић као своју државничку врлину наводи лични „принципијелни 

став“ о неповредивости територијалног интегритета и подршци 

суверенитету данашње неофашистичке Украјине, потпуно 

игноришући геноцид који Кијев спроводи над руском мањином на 

истоку земље… 

*** 

„О салто, о мортале“- или како нам је Запад на чело 

Србије довео неке нове „брозове и маршале“… 

 

УВОДНА РЕЧ… 

Људске, моралне, политичке, па чак и физичке трансформације које 

су одиграле у „телима“ двојице апсолутистичких владара данашње 

унесрећене (у сваком погледу) државе Србије, су- верујем до сада 

незабележене у аналима модерне: историје, социјалне антропологије, 

политикологије, психијатрије, па чак и „козметичке медицине“… 

Двојац „сумњивог политичког морала“ који у име бриселске 

Вавилонске куле, данас ведри и облачи нашом отаџбином- која је 

дефакто успела да сачува своју националну одредницу једино у свом 

службеном називу (мада није искључено да ће нека од „владајућих 

мањина“ у нашој земљи ускоро покренути и питање легалности и 

„моралности“ постојећег имена државе „Србије“)- приликом јавних 

наступа у последње време све чешће потеже за терминима попут: 
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„…мој маршалов план“ (Вучић), „…потребна нам је Брозова 

политика“ (Николић)… 

 

СНС АМБИВАЛЕНТНОСТ: ВУЧИЋ ПОДРЖАВА 

УКРАЈИНСКИ ФАШИЗАМ, А НИКОЛИЋ БИ ДА ВОДИ 

ТИТОВУ ПОЛИТИКУ 

Ако ту камелеонску трансформацију овог „монтипајтонског“ 

режимског двојца сагледамо у контексту њихових најновијих 

политичких ставова- 

…Где Вучић као своју државничку врлину наводи лични 

„принципијелни став“ о неповредивости територијалног интегритета 

и подршци суверенитету данашње неофашистичке Украјине, потпуно 

игноришући геноцид који Кијев спроводи над руском мањином на 

истоку земље ( само узгред помињући тренутну апстиненцију од 

увођење санкција Русији, вероватно као нужну политичку 

калкулацију), и потом чак наглашавајући: „да нико није очекивао да 

ћемо јавно рећи да подржавамо територијални интегритет и 

суверенитет Украјине“(Вучићеве речи). Ипак оно што је по писцу 

ових редова поражавајуће за нас као (наводно) независну нацију, јесте 

Вучићева изјава током недавне посете Бечу, да је „међународна 

позиција Србије у сагласности позицијом Европске уније“. 

Другим речима, Србија нема своју, већ ЕУробску позицију по 

кључним међународним питањима, попут Украјине!? Или ако се то 

преведе на обичан речник- Док Србија на међународном плану 

безрезервно подржава (у складу са политиком ЕУ) суверенитет 

украјинске неофашистичке државе, која је заклета на истребљење 

нама братског Руског народа; На домаћем плану свој државни 

суверенитет, опет безрезервно предаје у руке „анти-словенске“ 

Евроуније и њених бриселских комесара. 

 

…Истовремено, Вучићев дојучерашњи ментор и „партијски тата“, 

Тома Николић наводно контрира оваквом Вучићевом ставу својом 
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тезом да „Србија не сме да се опредељује и волио бих да води 

политику као што је некада Јосип Броз Тито, али треба усклађује 

своју спољну политику са ЕУ“ (Николићеве речи)… Овај Николићев 

став је не само контрадикторан, већ и небулозан, и слободно може да 

се каже чак и „про-комунистички обојен“. Наиме председник Србије у 

својој изјави наводно тврди да „Србија не сме да се опредељује“ да би 

у закључном делу исте реченице истакао да „треба да усклађује своју 

политику са ЕУ“ – дакле контрадикторност „до коске“, јер шта је 

усклађивање спољне политике „независне“ Србије са мега-државним 

ЕУ ентитетом (коме чак ни не припадамо), него опредељивање!? 

Наравно, део ове изјаве који ће у јавности изазвати највише расправе 

и контрверзије, јесте Николићев став да Србија треба „да води 

политику ко што је некада Јосип Броз Тито“… Ову последњу 

Николићеву „политичку небулозу“ треба вероватно схватити у 

контексту спољне политике Србије, и поређења са Брозовом 

„несврстаном политиком“ бивше СФРЈ- не верујем да би се Николић 

рецимо усудио да јавно афирмише Брозов геноцид над Србском 

интелигенцијом (претежно у Београду), масовна стрељања Краљевих 

официра код Суботице, или комунистички покољ србске младежи на 

Сремском фронту!? 

Али, ако се ова његова „небулозна изјава“ посматра и у том 

контексту, опет је потпуно неутемељена и у најблажу руку наивна. 

Пре свега, Броз није био неопредељен, и имао је веома блиске везе са 

Западом, често спроводећи и штитећи интересе западне политике. 

Званично, Броз је био један од лидера „Несврстаног покрета“ 

ванблоковских регионалних сила, и званично је водио „несврстану 

политику“ у складу са именом тог „трећег блока“. Но, овде је 

очигледно да је и та „несврстана политика“ била снажно опредељење 

за „несврстани блок“. 

Данас не постоји такав трећи (несврстани) блок, и Томина аспирација 

„да води политику као што је некада Јосип Броз Тито“ звучи комично 

као и речи „брице“(Данила Лазовића) из „Три карте за холивуд“- „да 

би највише волео да заспи и да кад се пробуди, рат буде 

готов“(слободан „превод“). 
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Другим речима, и „Тома Броз“ и „Аца Маршал“ би изгледа највише 

волели да седе на две столице, али како ствари стоје, пропашће у ону 

„празнину између“… 

ЧЕДА ЈОВАНОВИЋ: „ИЗДАЈНИЦИ ЈЕДНИ, УКРАЛИ СТЕ 

НАШУ ИЗДАЈУ…“ 

Збиља, шта се то десило са овом двојицом дојучерашњих прекаљених 

четничких бораца и војвода, који су пре непуне две деценије 

„јуначки“ ратовали против усташких и муџахединских банди на 

Славонским пољима и обронцим Романије- да постану толико 

радикални евроатлантски следбеници, да су чак уништили и 

властиту(Војину) Радикалну странку, а затим постали и 

најрадикалнији „жути јастребови“ евро-спонзорисне дезинтеграције 

властите отаџбине. 

Њихова издајничка трансформација је била толико колосална, да је 

оставила у шоку чак и најревносније следбенике Тадићеве „жуте 

издајничке линије“- што је резултирало у то- да чак и „чедо („чеда 

прашак“) пето-октобарског издајничког пуча“, одмах након 

(претходног) „напредњачко-покварењачког“ заузимања 

скупштинских мандата, болно завапи са говорнице овог, некад 

високог (а сада веома „ниског“) дома: „Издајници једни, украли сте 

нашу издају“... 

…Да ли је могуће да два просечна људска створа, просечне политичке 

интелигенције, сами изведу и спроведу такву личну мега 

трансформацију „холивудско-пентагонског стила“, на којој би им, 

верујем, позавидео и оригинални творац „Др Џекила и Мр Хајда“!? 

Одговор је прост- није могуће. 

ДОК ЈЕ ШЕШЕЉ ДРЖАО ВАТРЕНЕ ГОВОРЕ, ОНИ СУ 

ОТВАРАЛИ ВАТРУ, И ТО ИЗ ОРУЖЈА УБОЈИТОГ!? 

Да би се овај проблем разумео, треба сагледати историјско-политичке 

околности под којима на (руко)водећу политичку сцену Србије 

лансирани „Тома Броз“ и „Аца Маршал“… 
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Већина нас, или бар ми мало старији, се сећамо јавно телевизоване 

инагурације бившег потпредседника Србске радикалне странке 

Томислава Николића у чин четничког војводе, и борбеног поклича са 

говорнице Народне скупштине Србије, тадашњег трећег човека СРС 

Александра Вучића, да „за једног Србина треба убити сто 

муслимана“. 

…Али њих двојица се у свом ватреном (велико)српству нису 

задржали само на речима. 

 „Тома Броз“ је 1991 године освануо наоружан до зуба и у униформи 

србског добровољца у хрватском селу Антин, где је према наводима 

хрватског тужилаштва, у време његовог боравка, ликвидирано 37 

старијих мештана хрвата. Да би по „несрећног“ Тому ствари биле још 

горе, бивши члан Владе Србије Владимир Поповић је емисији 

„Инсајдер“ јавно изнео тврдњу бившег начелника СДБ Јовице 

Станишића, да је „Тома Броз“ у том селу својеручно ликвидирао 

неколико хрватских стараца- хрватски медији му приписују убиство 

десет особа. 

Мистериозно, покренути поступак за подизање кривичне тужбе за 

ратне злочине против садашњег србског председника, код 

вуковарског Жупанијског суда, је суспендован пре него што је и 

започео!? 

Случај „Аце Маршала“ има доста сличности са његовим партијским 

ментором Николићем. Забележена је изјава четничког војводе Мирка 

Благојевића који је навео да Вучић почетком 90их био добровољац у 

четничком одреду војводе Славка Алексића и да је ратовао на 

падинама Сарајева, да би потом један део „ратовања“ провео радећи 

на Србској телевизији на Палама. Благојевић је такође изјавио за 

Вучића следеће: „Вучић је био ученик четничког војводе Славка 

Алексића, који је био командант Новосарајевског четничког одреда са 

седиштем на Грбавици.“ 

Најдуже заточени политички осуђеник у модерној европској историји 

др Војислав Шешељ је у хашкој судници изјавио следеће за „Ацу 

Маршала“: „Вучићу је тих неколико месеци проведених на ратишту 

послужило као цертификат да је искрени србски националиста. 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

410 

Горљивом реториком, говором мржње, па и директним позивима на 

насиље, ратне злочине и освету, Вучић није само стварао атмосферу 

страха, него је јавно подстицао на учешће у крвавим сукобима у 

Хрватској и БиХ“. 

ДА ЛИ СУ УЦЕЊЕНИ!? 

У изношењу горњих (наводних) чињеница не пада ми на памет да 

оптужим Николића и Вучића за то што су ратовали у Хрватској и 

Босни, штитећи србска огњишта од наших крвних непријатеља- Шта 

више за то им скидам капу. Лично не верујем ни у хрватске оптужбе 

да је Николић лично извршио егезкуцију неких стараца у селу Антин. 

Свима нама је добро позната пракса хрвата, бошњака, шиптара, али и 

хашке инквизиције, да Србима „пакују“ оптужнице, фалсификују 

доказе и сведоке, а не либе се ни да их осуде без икаквих доказа, 

кршећи све правне норме.. 

Ипак, оно што је у свему ово чудно, јесте чињеница да њихов бивши 

партијски лидер, коме су ова двојица били десне руке и најближи 

политички сарадници- због идеологије коју су тада заједно делили, 

данас испашта невин, заточен већ 12 година без правоснажне пресуде 

у Хашком трибуналу. 

Чудно је из тог угла, што др Војислав Шешељ, за разлику од ове 

двојице, никада није био припадник ниједне војне или паравојне 

формације, већ је у „инкриминисаном периоду“ деловао искључиво 

политички- док су Вучић и Николић, у истом времену и простору које 

је предмет оптужнице против Шешеља, ратовали са оружјем у руци!? 

 

Истовремено Хашком трибуналу је др Војислав Шешељ лично 

презентовао доказе о ратној прошлости ове двојице, у хрватским и 

бошњачким судовима су били иницирани судски поступци за ратне 

злочине против Николића и Вучића… 

И потом је све то мистериозно „пало у заборав“!? 

…Западне (окупационе) силе су безрезервно подржале напредњачку 

политичку опцију, штавише бивши амерички амбасадор Монтгомери 
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је лично написао предизборни политички програм СНС (и то 

оригинално на енглеском)- и након тога је „напрасно пао Тадић“, а на 

србску политичку сцену је ступила до сада „најфанатичнија 

евроунијска опција“ икада забележена на овим просторима, оличена у 

лику и делу другова „Томе Броза“ и „Аце Маршала“. 

…А можда у томе грму и лежи зец, можда главни „јунаци“ ове приче 

и нису имали другог избора, осим: „Евро-интеграција (via србска 

дезинтеграција) – или хашка инкарнација, и то доживотна“!? 

——————— 

РЕФЕРЕНЦЕ
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44

 http://www.dnevno.rs/vesti/srbija/126649-vucic-beograd-podrzava-suverenitet-

ukrajine.html 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/472233/Nikolic-Srbija-da-vodi-politiku-kao-Tito 

http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/72143-je-li-tomislav-nikolic-grobar-ubio-

deset-civila-u-hrvatskom-selu-antin.html 

http://www.klix.ba/vijesti/bih/bivsi-pripadnik-armije-bih-prijavio-nikolica-i-

vucica-tuzilastvu-bih/140201033 
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МИРДИТА И ПЕДЕРБАЛ-ИЛИ: 
„БЕОГРАДСКЕ ОРГИЈЕ МОРАЈУ ДА СЕ 

ОД-ОРГИЈАЈУ ПО СВАКУ ЦЕНУ“!?  
 

Миодраг Новаковић, 17. септембар 2014 

  

КО СТОЈИ ИЗА БЕОГРАДСКЕ ПРОМОЦИЈЕ „ШИПТАРСКЕ 

КУЛТУРЕ“ СЕПАРАТИСТИЧКОГ „УЧК ЕНТИТЕТА“ СА 

ОКУПИРАНОГ КиМ… 

„Овај текст је оригинално написан као коментар на наш чланак: 

„Тродневни шиптарски фестивал “Миредита” у Београду од 18. до 21. 

септембра“ 

 

ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ– Као главни организатор догађаја 

„шиптарског весеља“ у престоници србске земље- која још вида ране 

од сепаратистичких зулума на србском Косову и Метохији, и од 

недавних катастрофа- појављује се (анти)србска НВО „Грађанске 

иницијативе“ на чијем челу су „озлоглашени“ Миљенко Дерета, 

Жарко Кораћ, Надежда Гаће и други доказани „Србофоби“… Као 

своју „стратегију“ ГИ наводи следеће: „Strategija GI je da je samo 

uklanjanjem regionalnih, nacionalnih, etničkih, verskih, rodnih i socijalnih 

barijera…“– другим речима „десрбизација“ и „деправославизација“ 

србског друштва, у оквиру кога они делују као „легитимна“ 

прозападна НВО. Као главни спонзори ове НВО (на њиховом сајту) се 

наводе доказане (пара)обавештајне западне институције и НВО: 

амбасада САД, британска амбасада, USAID, Фридом хаус, Немачки 

маршалски фонд, НЕД (званично формиран 80их као ЦИА клон), 

Савет Европе, ЕУ, Фонд за отворено друштво (прикривени назив за 

Сорошеву фондацију), Светска банка, канадска држава (напомена, 

наведене су најпрепознатљивије)… 
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ЦЕНТАР ЗА ПРАКТИЧНУ ПОЛИТИКУ– Овај центар на чијем се 

челу налази извесни Драган Поповић, на први поглед промовише 

универзална права: „Program praktičnih politika i praksi svoj rad fokusira 

na istraživanje izazova u oblasti regionalne saradnje, prevencije konflikata 

i zaštite ljudskih prava sa kojima se suočavaju društva zapadnog Balkana. 

Posebnu pažnju program poklanja garancijama za neponavljanje zločina iz 

prošlosti i prevenciji konflikata u osetljivim područjima Zapadnog 

Balkana.“ Али увидом у листу спонзора и „партнера“ постаје јасно на 

чији млин ова прозападна НВО тера воду. Одмах пада у очи да су 

главни партнери ове НВО бошњачке НВО са изразито 

националистичким (и сепаратистичким) програмима: „Урбан ин“ 

Нови Пазар, „Санџачки одбор за заштиту људских права и слобода“ 

Нови Пазар, Културни центар „Дамад“ Нови Пазар, „Нова Визија“ 

Пријепоље… Наравно ту се надовезују: Британска амбасада, ОЕБС, 

претходно поменуте Грађанске иницијативе, идр… 

ИНТЕГРА– Ова шиптарска НВО из Приштине такође делује под 

маском „развоја косовског друштва, ширења демократије и 

равноправности“, али увид у спонзоре открива да иза њих стоје 

појединци и организације, уско повезани са ратним злочинима над, и 

прогоном србског народа са Косова и Метохије: Косовски „премијер“, 

разна косовска „министарства“ и друге илегалне шиптарске 

институције… Потом следе западни спонзори: Британски савет, 

амбасаде Холандије, Италије, Француске, Холандије (из Београда)… 

Владе Финске, Норвешке, Немачки маршалски фонд, USAID, Данска 

влада, и као један од највећих спонзора- озлоглашени Џорџ Сорош… 

ЗФД– Немачки форум за „грађански мир“, овај фонд делује под 

непосредном контролом немачке владе, спроводећи „декларативно“ 

мирољубиве програме и промоцију демократије. Специјализован је за 

деловање на Балкану, Блиском истоку и на Филипинима 

(информација са њиховог сајта). 

КОСОВСКИ ФОНД ОТВОРЕНОГ ДРУШТВА (СОРОШ)– Сам назив 

овог фонда говори за себе, иза њега је наравно озлоглашени Џорџ 

Сорош, један од главних финансијера прозападног петооктобарског 

преврата у Београду, 2000те. Овај фонд је формиран на Косову ратне 

1999те године. Највећи приход овог фонда стиже директно од 
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Сороша, али други спонзори су такође западне амбасаде, владе и 

(пара)обавештајне НВО. У свом програму ова НВО се формално 

залаже за демократију, националну равноправност и цивилизовано 

грађанско друштво. О каквој равноправности се у ствари овде ради 

најбоље говори речник програма тог фонда дефинисан под четири 

главне тачке. Друга тачка су „Мањине и Роми“. Под том другом 

тачком овај фонд истиче да су Срби највећа мањина на Косову, и да 

се решавању њихових проблема наводно посвећује највећа пажња… 

Овај део је сам по себи веома парадоксалан, јер у поређењу са 

Ромима, Срби су не само неупоредиво већа, већ и убедљиво највећа 

„национална мањина“ (читај обесправљени уставотворни народ) на 

окупираном Косову и Метохији- тако да је овај поднаслов програма 

„Мањине и Роми“, по писцу ових редова, тендициозно састављен тако 

да би Срби били додатно миноризовани- што се наравно све уклапа у 

програм албанизације косметских Срба, који на КиМ активно 

спроводе не само илегалне шиптарске институције, већ и њихови 

западни спонзори… 
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…НАРАВНО НА КРАЈУ ОСТАЈЕ И ПИТАЊЕ– ГДЕ ЈЕ У СВЕМУ ОВОМЕ 

СРБСКА ВЛАДА. ДА ЛИ ВУЧИЋЕВА ВЛАДА ПОДРЖАВА (ЛОГИСТИЧКИ) 

ОВУ (ПОЛУ)ОТВОРЕНУ ШИПТАРСКО-СЕПАРАТИСТИЧКУ 

ПРОВОКАЦИЈУ У СРЦУ СРБСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ, ИЛИ СЕ И ОВО УКЛАПА 

У ДРЖАВНО ОЗВАНИЧЕНУ ПОЛИТИКУ ПОНИЖАВАЊА СРБСКЕ 

НАЦИЈЕ, ОВИХ ДАНА ЈАВНО ДЕМОНСТРИРАНУ У ВИДУ „ПАРАДЕ 

СРАМЕ“ – КОЈА МОРА ДА СЕ СПРОВЕДЕ ПО СВАКУ ЦЕНУ И ПО НАЛОГУ 

БРИСЕЛА!? 

…МОЈ ЛИЧНИ САВЕТ СРБСКОМ ПРЕМИЈЕРУ БИ БИО, НЕ ДА ЗАБРАНИ 

ОВУ ПРО-ШИПТАРСКУ „КУЛТУРНУ МАНИФЕСТАЦИЈУ“ У СРБСКОЈ 

ПРЕСТОНИЦИ(ИЛИ УВЕЛИКО НАЈАВЉЕНИ „ПЕДЕРБАЛ“), ВЕЋ ДА ЈЕ 

ОБЈЕДИНИ ЗАЈЕДНО СА „ПАРАДОМ ПЕДЕРА“- ПА НЕКА ОНДА 

БЕОГРАДСКИ И БЕЛОСВЕТСКИ ПЕДЕРИ МАРШИРАЈУ УЗ 

НАИЗМЕНИЧНЕ ЗВУКЕ БАЛИСТИЧКЕ „ШОТЕ“ И ШВАБСКЕ „ЛИЛИ 

МАРЛЕН“- ОПКОЉЕНИ СНАЖНИМ ЖАНДАРМЕРИЈСКИМ СНАГАМА, 

ОКЛОПНИМ ТРАНСПОРТЕРИМА И СА ОНИХ НЕКОЛИКО ПРЕОСТАЛИХ 

ХЕЛИКОПТЕРА КОЈЕ ИМАМО, А КОЈИ ЋЕ ТОГ ДАНА БИТИ ПОВУЧЕНИ 

СА КАТАСТРОФАМА ПОГОЂЕНИХ ПОДРУЧЈА У СРБИЈИ… 

…ЈЕР „БЕОГРАДСКЕ ОРГИЈЕ“ МОРАЈУ ДА СЕ „ОД-ОРГИЈАЈУ“ ПО 

СВАКУ ЦЕНУ!? 
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СТРАДИЈА 2014- НОВЕ ДРЖАВНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ: „СУПРУГА 

ПРЕДСЕДНИКА“ И „БРАТ ПРЕМИЈЕРА“  
 

Миодраг Новаковић 1. октобар 2014. 

 

Да су којим случајем данас живи „највећи србски сатиричари свих 

времена“ Бранислав Нушић и Радоје Домановић, вероватно не би 

могли да верују „својим очима и ушима“- Како тренутна политичка 

(режимска) сцена у Србији увелико надмашује све њихове 

имагинарне сатиричне депикције владајуће (и малограђанске) касте са 

почетка 20-ог века у Србији. 

Још се није слегла прашина око гламурозног живота и још 

гламурознијих скандала „прве даме“ Србије, која о народном трошку 

(и уз помоћ сумњивих турско-арабских фондова) диже споменик 

властитом „лику и делу“- У форми званичног државног интернет сајта 

под звучним називом „Сајт супруге председника Србије“- и државно 

спонзорисане промоције блискоисточно-финансиране приватне 

„Фондације Драгице Николић“ (која „у позадини“ свог деловања има 

јачање Ислама у Србији), бахатих наступа ове „приучене“ прве даме, 

која тутњи србским друмовима у пратњи „робастних горилки“ и своју 

луксузну лимузину буквално „утерује у“ познате београдске 

православне храмове, да би се тамо „само показала“ збуњеним 

верницима и још збуњенијим свештеницима… 

А ето ових дана сазнајемо да је поред државно (читај народним 

парама) спонзорисане институције „Супруге председника републике“, 

у расчереченој и очерупаној земљи Србији, успостављена и 

институција „Премијеров брат“ у виду полубрата Александра Вучића, 

војвођанског тајкуна, донедавног „газде“ у Црвеној Звезди Андреја 

Вучића, који такође тутњи србским друмовима у пратњи режимске 
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„преторијанске гарде“, овај пут у форми припадника војне полиције 

(ВБА). 

Ако само погледате дневне вести (нарочито режимско-тајкунске тв 

станице) у водећим медијима, готово да нема дана да се у тим 

медијима не величају (или се бар јавно не стаје у њихову заштиту од 

фантомских претњи „спољних и унутрашњих непријатеља свих боја, 

који никада не спавају“) блиски рођаци напредњачког политичког 

двојца Николић – Вучић!? 

Ја се овде не бих упуштао у све скандалозне (и добро документоване) 

детаље везане за лик и дело „Супруге Председника“ и „Брата 

Премијера“- у прилогу је више интернет линкова на текстове са 

сајтова „ФБР медијске групе“, који то објашњавају више него добро… 

…Осврнуо бих се на злоупотребе државничких функција, оних који 

су овим цивилним лицима омогућили да „имперсонирају“ државне 

институције, и то све о трошку и на грбачи овог опљачканог народа (и 

оних неколико баксузних припадника жандармерије са југа Србије, 

који су дошли на „педербал“ у Београд да „ломе штрајк“ својих 

београдских колега). 

Након што је летос избио скандал око службеног сајта, који има за 

циљ промоцију „прве даме“ у оквиру званичног интернет домена 

председника Србије, надлежне службе (за заштиту лика и дела 

председничког пара Николић) су све учинили да „уклоне трагове“ 

председничке злоупотребе, али су тај посао урадили доста траљаво. 

Ево уосталом педантне анализе са „Данаса“ која објашњава све то у 

детаље: 

Данас: Нова институција – супруга председника? (субота, 

12 јул 2014 14:20) 

    Београд – У оквиру домена званичне интернет презентације 

председника Републике Србије http://www.predsednik.rs 

покренут је сајт његове жене Драгице Николић на адреси 

supruga.predsednik.rs. У Служби за сарадњу са медијима 

председника истичу за Данас да не одржавају тај сајт, већ да 

на њему раде „сарадници прве даме Србије“. Како се 
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финансирају одржавање сајта, сарадници Драгице Николић 

који раде на томе, да ли су то средства из буџета институције 

председника, нека су од питања на која јуче нисмо добили 

одговоре од службе за односе са јавношћу прве даме. 

    На сајту супруге председника наводи се да су особе 

задужене за односе са јавношћу саветница за медије 

Станислава Пак и координатор за сарадњу са медијима у 

Кабинету председника Вук Фатић, али нам је са Андрићевог 

венца поручено да прва дама има своје сараднике задужене за 

медије. „Сајт председника одржава Служба за сарадњу са 

медијима, друштвене мреже такође. 

    Рекламу на друштвеним мрежама у износу од око 100 евра 

плаћа председник. Сајт прве даме одржавају њени сарадници“, 

наводи Станислава Пак, одговарајући на питања Данаса ко 

ради на одржавању сајта и налога Драгице Николић на 

друштвеним мрежама. 

    Од Иве Жикић, асистенткиње Драгице Николић задужене за 

сарадњу са медијима, јуче нисмо добили одговоре на питања – 

из којих средстава се финансирају одржавање сајта и налога 

на друштвеним мрежама, као и сарадници прве даме, колико 

је коштала израда сајта и зашто је направљен на домену 

званичне интернет презентације институције председника 

Републике. 

    На двојезичном сајту супруга. председник.рс наводи се 

биографија Драгице Николић, текст о њеној хуманитарној 

фондацији, Устав Србије, као и вести и саопштења о њеним 

активностима… 

     Имајући у виду да је основни циљ Фондације, како се 

наводи, повећање наталитета Србије, на интернет 

презентацији се налази и рубрика „Више да нас буде“, која у 

енглеској верзији гласи „То маке море кидс“. Осим сајта, 

супруга Томислава Николића има и званичне налоге на 

Твитеру (@супругапрс) и Фејсбуку. 
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    Саговорници Данаса сагласни су да супрузи председника 

Србије никако није потребан сајт у оквиру званичног домена 

институције, пошто она не представља званичну личност, већ 

је њена фондација неформална институција. 

 

    Јелисавета Василић из Савета за борбу против корупције 

наводи за Данас да Драгица Николић нема никакве везе са 

институцијом председника осим што је повезана са њим 

брачним односом. „Она не представља званичну личност. 

Може да се појављује са председником Николићем у јавности, 

али не и да има свој сајт. Међутим, непримерено је и да се 

појављује са председником, као на пример у обиласку 

поплављених подручја, а да Николић рекламира њену 

фондацију, која на основу тога добија донације и поклоне“, 

напомиње Василићева. 

    Драган Поповић из Центра за практичну политику истиче за 

Данас да је сајт супруга.председник.рс „потпуно бесмислица“ 

оцењујући да је реч о покушају да се у Србији примени 

амерички систем (прим. аут. на сајту Беле куће налази се само 

биографија супруге Барака Обаме Мишел). „На први поглед 

делује бесмислено, али је иза тога нешто озбиљно, а то је 

страх да наши представници власти не разумеју своје 

функције. То никако не сме бити на званичном сајту 

председника Републике, јер на тај начин он излази озбиљно из 

својих овлашћења“, објашњава Поповић. 

    Из биографије прве даме-  „У Шумадији, срцу Србије, 

налази се град Крагујевац. Тамо, у скромној, патријархалној 

породици Нинковић, 26.04.1955. године рођена је Прва дама 

Србије, Драгица Николић. Детињство и девојачке дане у 

родном граду обележили су породица, пријатељи, школа и 

упис на Економски факултет. Још тада, у раном животном 

добу, Драгица Николић је имала визију животних циљева. Сви 

они су почињали и завршавали се у једној речи , истовремено 

скромној и очекиваној, женски и мајчински крупној и 
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узвишеној, речи Породица“, наводи се на почетку биографије 

прве даме Србије.  (Данас) 

Случај премијеровог „полу-брата“ Андреја Вучића је мање медијски 

„демаскиран“ (инцидент од 28 септембра), када је је „премијеров 

брат“ покушао да се пробије са војно-полицијском пратњом у цивилу 

(наоружаном до зуба) кроз кордон жандармерије, у тренутку када је 

Београд био „затворен (ухапшен) град“ по наређењу из Брисела- 

отвара слично питање као и у случају „председниковице Драгице“ (не 

улазећи у све детаље о наводној корупцији и криминалном понашању 

Андреја Вучића, о којима у детаље пише, недавно режимски-

цензурисани, магазин Таблоид у свом најновијем интернет издању– 

приложени „скрин шат“)- Овде пада у очи детаљ везан за инцидент са 

бахатим „полу-братом“ Алекса Вучича, који према мојим сазнањима 

није привукао готово никакву медијску пажњу- а то је више него 

очигледна (зло)употреба војних органа безбедности, и све пратеће 

„технике и државног возног парка“, ради „заштите“ блиског рођака 

председника Владе Србије… 

Анализирајући Закон о Војсци Србије, нисам могао да нађем нигде 

законску оправданост за употребу наоружаних припадника армије, 

зарад „заштите“ блиског рођака (цивилног лица) нашег премијера. 

Могу да разумем да у случају конкретне (и врло вероватне) претње 

члановима породице наших државника, дакле цивилним лицима, 

надлежни органи (у овом случају је то је МУП Србије- како то 

дефинише „Закон о полицији“) одреде мере заштите, али употреба 

наоружаних припадника специјалних војних јединица, који су 

саставни део армије чији је примарни задатак одбрана земље од 

спољне агресије (и у складу са законском регулативом могу да 

обезбеђује и чланове владе Србије), не само да нема никакаквог 

смисла, већ је у супротности са законом и представља тешку 

злоупотребу од стране премијера Србије (који је иначе у властитој 

кампањи 2012 критиковао расипање пара на обезбеђење разних 

појединаца?), како је то аргументовано образложио „Телепромптер“ у 

свом интернет издању од 30 септембра… 

На крају шта рећи, осим да и ова (о)тужна прича документује да 

данашња Србија, под маском (лажно) обећаног пута у светлију 
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евроунијску будућност (у виду економског и националног 

просперитета)- не само, да „путује у месту“, него се враћа у мрачна 

доба из прошлости. Овај пут и нека веома мрачна „идеолошка 

времена“, када су на челу Србије седели разни диктатори или 

комунистички олигарси, и када је привилегованим и бахатим 

члановима породице било дозвољено све, и то на грбачи народа. 

Иронично, нека од тих времена су бар економски, али и у неким 

другим видовима, била просперитетнија, па је све то народу тада 

падало мање тешко. 

Зато се данас, када је наша држава практично стигла на крај пута и 

„ударила главом у зид“, поставља оправдано питање да ли су нам 

потребне овакве (нео)званич(е)не државне институције, у режији 

„државничког пара“ Николић-Вучић!? 

Овде ми се неизоставно намеће следећа компарација- Да је у 

поређењу са овим нашим „државничким паром“, озлоглашени 

румунски диктаторски „пар Чаушеску“ (смакнут од свог народа 1989) 

, био прави мачји кашаљ. 

…У светлу свега овде изреченог, наши „државни олигарси“ би могли 

и да извуку неке поуке из блиске историје- јер кад сами почну (свесно 

или несвесно) да оживљавају нека прошла мрачна времена, онда та 

„мрачна историја“ може да се понови и њима самима… 
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Заташкавање случаја „Хеликоптер“ 
демаскира криминалну режимску 

корупцију…  
 

Миодраг Новаковић, 15. октобар 2014 

*** 

…Дакле, овде се отвара отворено и потпуно легитимно питање 

саучествовања највиших државних званичника Србије у удруженом 

злочиначком подухвату против нашег уставног поретка и 

организованог ремећења јавног реда и мира, изазивања опште 

опасности, и намерног прекида високо-профилног спортског 

догађаја- заједно са идентификованим страним агентима, којима је 

уз помоћ (засада неиндетификованих) режимских званичника 

омогућено да побегну са „лица места“ и последично, из наше земље!? 

*** 

„Хеликоптерски“ напад на уставни поредак Србије- Право лице 

наше бескичмене „државе“ … 

Данас је тешко отворити страницу, радио, или тв станицу неког од 

евроунијски оријентисаних и национално уштројених медија у Србији 

(а такви су данас нажалост у огромној већини) а не наићи на осуду 

„дивљачког понашања“ наших навијача- који су по њима, бар 

подједнако криви за, албански режирани, прекид синоћње утакмице. 

У свој тој анти-националној хистерији, и вероватно споља 

синхронизованој акцији, сви они заборављају једну кључну ствар- 

синоћ је на стадиону у Хумској дошло до организованог западно-

албанског удруженог злочиначког подухвата против уставног поретка 

државе Србије и јавног реда и мира. У том подухвату су активно 

учествовала албанска лица са америчким пасошима, рођени брат 
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албанског премијера (коме Вучић већ одмотава црвени тепих за 

најављену посету у среду) и цео албански државни фудбалски тим. 

Улога највиших србских државних званичника (председника 

републике Николића и министра полиције Стефановића), који су се 

„дружили“ са америчко-шиптарским извршиоцима више кривичних 

дела (у „ВИП“ ложи) пре, у току и непосредно након, извршења тих 

дела- за сада остаје неразјашњена, али по мом дубоком убеђењу, исти 

би требало да одговарају за више (не)дела: учествовање у 

организованој непријатељској групи, помагању у извршењу више 

кривичних дела, и омогућавању починициома да побегну из легалног 

полицијског притвора!? 

Ми смо имали недавни случај такозваног бруталног напада у центру 

Београда на младог немачког хомосексуалца од стране једног 

појединца (да не спомињем ноторни и монтирани процес „Татон“- 

који је произвео „сечу србске младежи“), када су похапшени и 

процесуирани сви они који су наводно били присутни у друштву 

починиоца, или су само виђени на истој локацији- а да нису имали 

никакве фактичке везе са нападом. 

Зашто се сада пред лице правде не изведу наши највиши србски 

државни званичници који су били у друштву, и врло вероватно 

саучествовали на разне друге начине у саизвршењу више кривичних 

дела- нарочито они државни званичници, који су по налогу западних 

амбасада, на стадион довели стране држављане (и омогућили им да 

неометано унесу „оружје-дрон“ и антисрбску пропаганду у форми 

„великоалбанске заставе“- дакле средства за извршење кривичних 

дела), којима је претходно забрањен улазак у земљу, пошто су на 

аеродром „Тесла“ дошли са јасно истакнутим терористичким „УЧК“ 

симболима!? 

 

Зар они мисле да би се у Америци било ко усудио да рецимо- на 

„Јенки“ стадион, и у ВИП ложу, заједно са Обамом стави стране 

провокаторе, који су се претходно усудили да на „ЛаГардији“ 

(њујоршки аеродром) јавно промовишу „ИСИС“ терористичке 
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симболе? Наравно да не би, исти би вероватно по кратком поступку 

завршили у „Гвантамо Беју“ (америчком конц логору за муслимане)… 

Дакле, овде се отвара отворено и потпуно легитимно питање 

саучествовања највиших државних званичника Србије у удруженом 

злочиначком подухвату против нашег уставног поретка и 

организованог ремећења јавног реда и мира, изазивања опште 

опасности, и намерног прекида високо-профилног спортског догађаја- 

заједно са идентификованим страним агентима, којима је уз помоћ 

(засада неиндетификованих) режимских званичника омогућено да 

побегну са „лица места“ и последично, из наше земље!? 

Наша јавност са правом очекује да наши државни органи и највише 

уставотворно тело републике Србије (народна скупштина) 

идентификују, и приведу правди све појединце, укључујући и 

државне руководиоце присутне у ВИП ложи- који су виђени у 

друштву криминалних извршилаца (којима су претходно омогућили 

илегални улазак у земљу) и који су такође истима омогућили 

неометано извршење напада на уставни поредак наше земље, и оно 

што је најгоре, потом истима омогућили бекство из земље. 

Мала је вероватноћа да ћемо те стране починиоце привести правди, 

пошто су сада већ далеко ван домашаја србске државе, и увелико 

збијају спрдачину са нашом нацијом- али су зато њихови „јатаци“ из 

„Партизанове“ ВИП ложе и Немањине 11, итекако на домашају 

наших легалних органа… 

…Друго је питање- да ли ико у овој нашој бескичменој држави има 

„ону ствар“, да изврши своју уставну и законску дужност!? 

 

 

У ПРИЛОГ СВЕГА ГОРЕ ИЗРЕЧЕНОГ ГОВОРИ И ДАНАШЊЕ 

САОПШТЕЊЕ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ- У КОМЕ СЕ 

ОПРАВДАНО ОТВАРА ПИТАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ НАДЛЕЖНИХ 

ОРГАНА: 
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САОПШТЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА: 

    Инцидент који се догодио на високоризичној фудбалској утакмици 

Србија-Албанија није само политичка провокација и непријатан 

ексцес већ и тежак безбедносни пропуст оних служби који се баве 

обавештајним и контраобавештајним радом. 

    Срамотно је и незамисливо да безбедносне и обавештајне службе 

државе Србије нису имале никаву информацију о планираним 

активностима, припреми и употреби беспилотне летелице која је 

изазвала ексцес носећи заставу Велике Албаније. 

    Беспилотна летелица је уместо заставе Велике Албаније могла да 

буде наоружана експлозивним средствима, хемијским или биолошким 

оружјем које је могло бити употребљено против државника 

највишег ранга, фудбалера, полицајац или грађана који су били на 

стадиону. 

    Овакав чин добро увежбаних и обучених лица, који су поред србских 

служби безбедности и полиције извеле добро осмишљену политичку 

провокацију у срцу Београду, уз употребу најмодерније технике и 

беспилотне летелице, отвара многа питања међу којима су и она о 

обучености и припремљености Србије да се избори са могућим 

терористичким претњама и акцијама. 

    Синдикат србске полиције, као струковно удружење 

професионалаца, изражава велику забринутост за безбедност својих 

чланова, полицијских службеника а пре свега грађане Србије који су 

могли бити објекат терористичког напада уз употребу предметне 

летелице. 

    Неопходно је да државни органи детаљно испитају читав случај и 

утврде одговорност и пропуст служби и лица која су биле надлежна 

да овакве инциденте спрече. 

Београд, 15.10.2014. године 

Председник Синдиката 

Глишо Видовић 
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Хоће ли икада бити суђено члановима 
Отпора за међународни тероризам? 
CANVAS на списку терориста у УАЕ…  

 

Миодраг Новаковић, 17. новембар 2014 (15 јун 2011 ) 

 

    ОРИГИНАЛНА ПРЕПИСКА ИЗМЕЂУ ОПЕРАТИВАЦА 

СТРАТФОРА – „МЕДИЈСКОГ КРИЛА“ АМЕРИЧКЕ ЦИА-е, КОЈИ 

ВРБУЈЕ АГЕНТЕ ШИРОМ СВЕТА. СРЂА ПОПОВИЋ СЕ СМАТРА 

ЈЕДНИМ ОД „НАЈПРОДУКТИВНИЈИХ“… СЛЕДИ ПРЕВОД 

НЕКИХ ЊЕГОВИХ (И КАНВАСА) АКТИВНОСТИ ИЗ ФЕБРУАРА 

2010: 

    Од: Марка Папића 

    Послато: Уторак, 2 фебруар 2002 

    За: Фреда Бартона 

    Предмет: Информације о Венецуели- Канвас анализа 

    (Канвас је исто што и Отпор) 

    Отпор је група студената из Београда који су збацили са 

власти Милошевића. Они су уско повезани са америчким 

финансијским фондовима типа НЕД, Фридом Хаус, института 

Алберт Ајнштајн и директно од америчке владе путем 

агенције за Међународни развој и саме Америчке владе(Стејт 

Департмента). Након што је схваћен њихов (обавештајно 

субверзивни) потенцијал, њима се додељују увећана средства. 

    Након што су свргнули Милошевића „клинци“ који стоје 

иза Отпора су сазрели, обукли одела и постали Канвас- 

Центар за ненасилне активности и стратегије… Другим 



                                                                                                                            М. Новаковић 

 

428 

речима постали су „група за извоз револуције, и њихови прсти 

су умешани у скоро све обојене револуције. Имају и свој 

сајт… Веома су зависни од америчких фондова и са тим 

средствима путују око света покушавајући да свргну 

„диктаторе“ и аутократске владе које нису по вољи САД. 

    Повезао сам се са њима крајем 2007 и они су нам 

достављали обавештајне податке из Венецуеле, Грузије, 

Србије исл. Мередит се заинтересовао за њих, тако да сам ја 

заказао сусрет између главног човека Канваса, Срђе Поповића 

и Џорџа Мередита (директора Стратфора) у Денверу, у 

пролеће 2008. Састанак је прошао добро, Џорџ је позвао Срђу 

и „канвасовце“ да поднесу извештај њиховим аналистима о 

томе како они „спроводе револуције“. Они су прихватили и ја 

сам у процесу подешавања датума када ћу их довести овде у 

Остин. 

    ФБР превод Миодраг Новаковић 

 

Египатски шегрт србског Отпора 

На иницијативу председника Чавеза, недавно је основан независтан 

Међународни трибунал за ратне злочине и тероризам, у оквиру Јужне 

Америке, који је замишљен као „еквивалент“ слободног света, 

западно-империјалистичком трибуналу у Хагу… 

….Е, још само да се господин Чавез некако дочепа Срђе Поповића, 

Слободана Хомена, Чеде Јовановића и још многих других, па да им 

пресуди како ваља. Можда би и ми могли да му помогнемо у свему 

томе? Рецимо тако, што би му дојавили, када се дотични издајници 

нађу у близини његове јурисдикције… 

 

НАЈНОВИЈЕ (17 новембар 2014)- Овај текст сам писао половином 

2011, одговарајућу на питања читалаца. На обнављање овог 

допуњеног садржаја ме је мотивисала вест да је коначно Отпор 

(CANVAS), за који постоји обиље доказа да је у питању западно 
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финансирана обавештајно субверзивна НВО, стављен на списак 

терористичких организација у Уједињеним Арапским Емиратима, 

држави која је веома блиска садашњем србском режиму. Потрудићу 

се да у наредним данима овде презентујем до сада неке необјављене 

документе који недвосмислено указују на обавештајно 

„терористички“ карактер оснивача CANVASA Срђе Поповића… 

Аутор 

————————————— 

ПИТАЊЕ 

ФБР редакцијски одговор на коментар читаоца С.П.: Да ли ће, када, 

и где, бити суђено водећим члановима Отпора (CANVAS), за 

кривично дело међународног тероризма? 

 

Срђа Поповић: НиЈЕсам терориста! 

ЦИТАТ:   „ Центар за примењене ненасилне акције и стратегије 

(CANVAS), се нашао на списку терористичких организација владе 

Уједињених арапских емирата 

    Изненађен сам и шокиран, изјавио је данас Срђа Поповић, 

коментаришићи вест да се невладина организација Канвас 

(CANVAS), чији је он извршни директор, налази на званичном списку 

терористичких организација који је објавила влада Уједињених 

арапских емирата. 

    – Учинићемо све да се овај неспоразум отклони – истакао је Срђа 

Поповић, извршни директор Канваса, Центра за примењене ненасилне 

акције и стратегије, која је, како истиче Поповић, постала светски 

ненасилни бренд. 

    Ова невладина организација се, такође, у појединим светским 

центрима, сматра „регрутним центром за обојене револуције”. 
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    Подсећајући како је Канвас од свог оснивања до данас постао 

Центар за примењену ненасилну акцију, доследно посвећен 

изучавању и примени мирних ненасилних метода у решавању 

друштвених конфликата, Поповић је указао како је у преко деценију 

дугом раду, Центар истовремено постао и синоним за ненасилну 

борбу широм света. 

    Срђи Поповићу је то, како је подсетио, донело бројна међународна 

признања и награде из области људских права, као и звања попут 

„водећи светски мислилац” Forinn polis magazina”  (2011), као и 

„Млади глобални лидер светског економског форума у Давосу” 

(2013). – Чак и они који су прошлости критиковали наш рад никада 

нису спорили нашу потпуну посвећеност ненасиљу, толеранцији и 

доследну  осуду сваке врсте насилног решавања проблема. Зато је 

наше изненађење и шок што смо се нашли на листи међу екстремним 

групама коју је усвојила влада Уједињених Арапских Емриата тим 

већи. Претпостављамо да је у питању или неспоразум или грешка и 

учинићемо све да га отклонимо. Данас смо упутили писмо и амбасади 

УАЕ у Србији управо са жељом да кроз дијалог тај неспоразум што 

пре отклонимо. Представнике амбасаде УАЕ позвали смо и да посете 

наше просторије и лично се увере шта и како радимо – нагласио је 

некадашњи лидер „Отпора”, указујући како му је жао што се овај 

неспоразум догодио управо са Уједињеним Арапским Емиратима, 

државом која је са нашом земљом у сјајним и пријатељским 

односима. 

    – Тиме је наша жеља да се овај неспоразум отклони само још 

искренија и јача – закључио је Поповић. 

    Да подсетимо, на списку владе Емирата, једна десетина 

организација је из Европе, а међу њима су муслиманске организације 

из Скандинавије, Белгије, Немачке, Француске, Велике Британије и 

Италије. Листу је направила влада УАЕ и у складу са законом о борби 

против тероризма, а објављена је у медијима, како преноси  званична 

агенција Емирата WАН, ради транспарентности и подизања свести 

друштва о тим организацијама. 
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    Међу организацијама које су означене као терористичке налазе се, 

између осталих, Муслиманско браство, Ал Ислах, Фатај ал Ислам, Ал 

каида у земљама Магреба, Ал каида, сомалијска Харакат ал Шабад ал 

муџахедин, британска Кордоба фондација, нигеријска Боко Харам, 

Хезболах, Исламски покрет Узбекистана, Ал Нусра фронт из Сирије, 

као и друге групације у Сирији. Из Европе су набројане организације 

попут Удружења муслимана Велике Британије, Исламске заједнице 

Немачке, Муслиманске лиге Белгије, Удружења муслимана Италије, 

Исламског удружења Финске, Удружења муслимана Шведске, 

британска Кордоба фондација, Савез исламских организација 

Француске… 

    Канвас је организација основана 2004. године, која искуства 

рушења Слободана Милошевића настоји да пренесе другим земљама 

у борби против ауторитативних режима.“ 

А. Апостоловски 

Политика 17.11.2014 

—————————————————— 

ОДГОВОР 

Поштовани читаоче, 

Као што сте то већ сами приметили, ја сам о свему томе опширно 

писао у више текстова- последњи је био „Пуковник Р. Хевли: Како 

смо Србима подметнули Отпор“. На жалост те чињенице нису 

познате широј јавности,нарочито не у Србији, осим малобројнима 

који читају независне медије на интернету. Ниједна од оваквих тема 

није могла да пробије режимску медијску блокаду у Србији, и осване 

на неком од водећих медија. То је разумљиво са становишта режима, 

јер исти је на власт дошао кроз терористичку обавештајно-

субверзивну активност западних служби, (не)давног петог октобра, 

али тај преврат је постигнут, не само путем „ЦИА контрактора“ 

Отпора, већ и путем других институција и појединаца, који су себе 

ставили у службу Западних окупатора. 
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Њихова енергија и жеља за демократским променама је 

злоупотребљена- Већина учесника у „петооктобарском преврату“ 

2000, данас се осећа преварена… 

Јавно обелодањивање тих чињеница би само убрзало њихов одлазак 

са власти, и потом, након успостављана независне националне владе у 

ослобођеној Србији, сигурно би били и суђени за злочине Велеиздаје, 

подстицање грађанског рата (јер пети октобар јесте био грађански рат 

у иницијалној фази) и тероризма против властите државе. 

Нажалост, данас у Србији, и у свим горе побројаним земљама са 

линкова из Вашег коментара- Западне силе, пре свега Америка, данас 

чврсто контролишу све полуге власти уз помоћ домаћих издајника, и 

спречавају, не само правоснажне судске поступке против наведених 

велеиздајника, већ и обелодањивање чињеница- и то из једног простог 

разлога- њихов посао овде још увек није завршен. Ако неко мисли да 

је ово што имамо данас Србији, најгоре што је могло да се нам деси, 

онда се вара. 

Најгоре нам нажалост тек предстоји. Ако сте пажљиво погледали 

списак земаља у којима је увезена и потом успешно изведена „отпор 

револуција“, као и списак земаља у којима је пропала, или се тек 

планира- приметићете да су то последње независне и слободне нације 

на планети (овде не говорим о степену личних слобода у тим земљама 

-које су различите, зависно од историјског и културног карактера, тих 

углавном традиционалних деспотских земаља- већ о нацијама 

независним од нео-колонијалног глобалног поретка, као и великих 

војно-политичких и економских блокова). 

Америчка обавештајна служба, путем разних „невладиних 

организација“, је само на Отпор потрошила (уложила) милионе 

долара… Према признању америчких конгресмена, „спонтана 

револуција“ 2000. против демократски изабраног Србског 

председника Слободана Милошевића, америчке порезнике је коштала 

преко 50 милиона долара… 
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Зашто мислим да нама тек предстоји најгоре– па зато што су највећа 

сметња том новом глобалистичком поретку, управо независне нације. 

Ми очигледно, под оваквом „тихом“ НАТО окупацијом и под оваквом 

про-западном издајничком влашћу, нисмо независна нација. Али 

такође очигледно- да још увек јесмо „нација“, и из тог разлога смо и 

даље претња том поретку, јер увек постоји „опасност“ да се, иако смо 

тренутно разбијена и ошамућена нација (планери тог поретка то веома 

добро то знају из наше крваве и слободољубиве историје), 

организујемо и ослободимо такве „тихе“ окупације, и тиме помрсимо 

рачуницу Западним империјалистима. 

Управо зато њихов „посао“ овде није завршен, све док не „заврше“ са 

нама као нацијом. Другим речима, све док нас потпуно не „укину“ као 

нацију, или боље речено, народ. Управо зато се над нама у овом 

тренутку спроводе процеси: интензивног испирања мозга, негирања 

вере, традиције, културе и језика; Фалсификовања историје, и пре 

свега негирања нашег права на националну државу. 

Амерички плаћеник, директор београдског "Канваса" Срђа Поповић 

је за свој "хуманитарни рад" дебело награђен, поред Западног 

"дисидентског признања" као једног од највећих "мислилаца света", и 

астрономских хонорара, недавно му је дато (поклоњено) на распогање 

(од стране његових америчких "спонзора") цело приватно острво на 

Пацифику... 

Амерички плаћеник, директор београдског „Канваса“ Срђа Поповић 

је за свој „хуманитарни рад“ дебело награђен, поред Западног 

„дисидентског признања“ као једног од највећих „мислилаца света“, и 

астрономских хонорара, недавно му је дато (поклоњено) на распогање 

(од стране његових америчких „спонзора“) цело приватно острво на 

Пацифику… 

Све се то ради веома перфидно, семе зла је већ убачено међу нас- ми 

смо данас подељена нација- и нове поделе кроз регионализацију, 

аутономашења и стварања нових квази-нација из већ умртвљеног и 

уситњеног србског национа, нам тек предстоје. 
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Који је излаз из свега тога– нисам сигуран. Не верујем да овај народ 

има довољно снажну националну свест (бар у ширим слојевима), нити 

да је свестан (нарочито не, живећи у данашњем стерилном режимском 

медијском карантину) опасности која се надвија над њим и будућим 

покољењима, за које једноставно (опет према планерима новог 

поретка) неће бити никакве „националне будућности“, у властитој 

земљи. 

Поред обичног народа, данас је хипокризија морала и националне 

свести, присутна и код већинске србске интелектуалне и духовне 

елите, који нажалост још увек држе главе у песку, у страху да не 

изгубе и оно мало друштвених привилегија које им режим даје на 

кашичицу, иако су они много више свесни свега овога о чему данас 

разговарамо. 

———————————————– 

Што се тиче дела Вашег питања- Да ли ће икада и игде у свету, 

издајници из Отпора бити суђени за међународно дело тероризма? 

Не верујем да ће се то икада десити у земљама Западне политичке 

хемисфере, нити под петоколонашким режимама у земљама где се 

недавно „спонтано догодио Отпор (попут данашњег србског режима). 

Али зато, у још увек независним земљама, где је покушај увожења 

револуције, у режији Отпора и под спонзорством америчке ЦИА-е, 

пропао- то је врло могуће. Уосталом на видео снимку, чији линк сте 

Ви приложили у вашем коментару, се јасно види како венецуелански 

председник Чавез, држи слику са два идентична симбола: србског и 

венецуеланског Отпора- што значи да му је добро познато са које 

стране му је империјалистички ветар донео пропали покушај 

„спонтане отпорашке револуције“. 

Уосталом, на иницијативу председника Чавеза, недавно је основан 

независтан Међународни трибунал за ратне злочине и тероризам, у 

оквиру Јужне Америке, који је замишљен као „еквивалент“ слободног 

света, западно-империјалистичком трибуналу у Хагу, и који ће судити 

правим ратним злочиницима, пре свега из редова НАТО земаља и 

њиховим „папет“ режимима и најамницима попут Отпора. О 
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оснивању латино-америчке верзије „Хашког Трибунала) сам писао 

недавно у чланку под називом „Хуго Чавез основао властити „Хашки 

Трибунал“ (линк за тај текст такође можете наћи на крају овог чланка 

међу референцама). 

——————————————- 

Е, још само да се господин Чавез некако дочепа Срђе Поповића, 

Слободана Хомена, Чеде Јовановића и још многих других, па да им 

пресуди како ваља. Можда би и ми могли да му помогнемо у свему 

томе? Рецимо тако, што би му дојавили, када се дотични издајници 

нађу у близини његове јурисдикције… 

 

Референце
45

 

 

                                                      
45

 Хуго Чавез основао властити „Хашки Трибунал„: 

http://srpskizurnal.wordpress.com/2011/06/16/%d1%85%d1%83%d0%b3%d0%b

e-%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b7-

%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%be-

%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b8-

%e2%80%9e%d1%85%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80/ 

Пуковник Р. Хевли: Како смо Србима подметнули Отпор: 

http://srpskizurnal.wordpress.com/2011/04/04/%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%be

%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%82-

%d1%85%d0%b5%d0%b2%d0%bb%d0%b8-

%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%be-

%d1%81%d1%80%d0%b1%d0%b8%d0%bc/ 

http://landdestroyer.blogspot.com/2011/06/fake-revolutions.html 

http://www.youtube.com/watch?v=5svj7nEj1ww 

http://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8 
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ТЕРОРИСТА СА ДЕДИЊА- Зашто је 
озлоглашени шеф Ал Фатаха добио 
србско држављанство указом Владе 

Србије !?  
 

Миодраг Новаковић 2 фебруар 2015 

  

Судећи по овим, широј јавности, непознатим детаљима „крваве“ 

биографије најновијег „почасног држављанина“ Србије, господина 

Мухамеда Далана- у данашњој Србији је на продају све, укључујући и 

образ… 

…Доводећи у Србију овакве, у најмању руку контраверезне личности, 

под маском „инвеститора“- Вучићев режим наноси непоправљиву 

штету, већ ионако окрњеном угледу наше државе, да не говоримо о 

потенцијалним безбедносним ризицима по грађане Србије, као и о 

потенцијалним дипломатским споровима!? 

*** 

ТЕРОРИСТА СА ДЕДИЊА– Зашто је озлоглашени шеф Ал Фатаха 

добио србско држављанство указом Владе Србије !? 

УАЕ ФАКТОР… 

Код домаће јавности је, готово незапажено, прошла вест, да је Влада 

Србије крајем 2013, дискретно доделила држављанство 

„палестинском апатриду“ Мухамеду Далану, његовој петочлоној 

породици, и петорици других палестинских „политичких 

активиста“… 

…Недавно је такође прошла, готово незапажено, вест да је један од 

оснивача „западно-обавештајно“ спонзорисаног и 

инструментализваног Отпора из 2000те (данас „Канваса“ са седиштем 
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у Београду) Срђа Поповић, стављен на терористичку листу, нама 

„пријатељских“ Уједињених Арабских Емирата. 

Зашто повезујем ове две вести- Зато што оба случаја, у позадини 

имају, исти „УАЕ фактор“- 

Полу-отворени западни агент Срђа Поповић је у УАЕ стављен на 

црну листу, због илегалних активности, идентичним оним које већ 

спроводио широм света, за потребе америчке ЦИА-е, а то је 

(не)насилна смена „непоћудних“ режима широм света. Прљави прсти 

Срђе Поповића и других оперативаца Канваса, су умешани у 

такозване ненасилне смене режима широм света, од Србије 5 октобра 

2000-те, до Украјине, Грузије, осујећених покушаја у Русији, Ирану, 

Египту, Венецуле идр…, све до најновијих субверзивних делатности у 

Уједињеним Арабским Емиратима. Иако су УАЕ формално пријатељи 

САД, очигледно је да овај високо-профилни сарадник  

„Стратфора“(медијског крила ЦИА), не би могао крене у такав 

подухват без аминовања Вашингтона. 

Такође, Мухамед Далан, бивши озлоглашени шеф палестинских 

служби безбедности, лидер Ал Фатаха, и однедавно криминалац у 

бекству и правоснажно осуђено лице (додуше за само за кривично 

дело увреде) у његовој родној Палестини- долази у Србију са 

функције специјалног „саветника за безбедност“ абсолутистичког 

владара УАЕ, нама добро познатог Вучићевог и Николићевог 

„спонзора“, Шеика Мухамеда Бин Заједа. 

——————— 

Овде сам повукао ову паралелу, иако на први поглед, позиције ове 

двојице из угла УАЕ, су дијаметрално супротне- да бих нагласио 

чињеницу, да противно вољи грађана Србије, београдски режим 

постаје уточиште и база за деловање, неких врло мрачних типова, 

који се на овај или онај начин, повезују са терористичким и 

илегалним активностима широм света. 
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О Срђи Поповићу и озлоглашеном Отпору (који је у међувремену 

прерастао у криминално предузеће „Канвас“) смо на страницама ФБР 

портала доста писали. Ја сам посебно обрадио њихову делатност у 

својој темељној анализи „Пуковник Роберт Хелви- Како смо Србима 

подметнули Оптор“… 

…Али оно о чему наша јавност готово ништа не зна, јесте веома 

мрачни, и доказано криминално-терористички карактер Мухамеда 

Далана, палестинског експерта (оснивача Ал Фатах „ескадрона 

смрти“) за политичка убиства (Далан је главни осумњичени за 

убиство Јасера Арафата), мучења и брутална убиства, својих 

опонената…, врло често у сарадњи са америчком ЦИА и израелским 

Мосадом. 

У наставку су неки изводи из биографије особе, којој је Вучићев 

режим, у име највиших националних интереса, поклонио Србско 

држављанством, и то по декретом Владе, и потом је уселио у вилу 

бившег србског председника Бориса Тадића, на Дедињу… 

ШТА ЗНАМО… 

Неки домаћи медији су преузели са портала Данас, скраћену анализу 

чланка британског Гардијана (која је обрадила кључне аспекте веома 

критичног текста реномираног лондонског листа). Овде ћемо 

пренести ту анализу у изворном облику: 

—————————— 

ЦИТАТ 

    Објављено: 31. јануар 2015.  

„Влада Србије без помпе доделила држављанство Мухамеду 

Далану 

    Београд – Влада Србије је без помпе доделила држављанство 

Мухамеду Далану, главном ривалу палестинског председника 

Махмуда Абаса и саветнику престолонаследника Абу Дабија, а 

аналитичари тврде да би Далан могао да употреби Србију као своју 

базу за покрет за свргавање вође Палестинске управе, навео је јуче 
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угледни британски дневник Гардијан, позивајући се на податке које је 

обелоданила Балканска истраживачка новинарска мрежа (БИРН). 

    У тексту се истиче да су држављанство Србије добили Далан, 

чланови његове породице и петорица кључних политичких 

присталица. Како се прецизира, то се догодило у периоду од фебруара 

2013. до јуна 2014, „показали су подаци из Службеног гласника које је 

објавио БИРН“. Наводи се да Влада Србије по закону може да додели 

држављанство на затвореној седници страним држављанима за које 

процени да доприносе „државним интересима“, без детаљног 

објашњења за јавност. 

    Гардијан пише да је Далан наводно заслужан за обећану 

инвестицију Абу Дабија у Србији вредну неколико милијарди евра, 

односно пројекат Београд на води. У том контексту, наводи се да је 

влада у Београду одбила да објасни да ли је то разлог због којег су он 

и још 11 Палестинаца добили држављанство у протекле две године. 

Искусни познаваоци Блиског истока рекли су Гардијану да Далан 

можда планира да искористи Србију као базу за покрет против Абаса, 

актуелног лидера Палестинске управе. Далана, некадашњег министра 

унутрашњих послова Палестинске управе, многи су сматрали за 

очекиваног наследника Јасера Арафата, али га је Абас оптужио за 

корупцију и избацио из Фатаха пре четири године. 

    Палестинска управа покренула је поступак против Далана, који је 

тада живео у Уједињеним Арапским Емиратима, због наводне 

клевете, односно због оптужби на рачун Абасовог руководства и 

снага безбедности Палестинске управе на Западној обали. У марту 

2014. у одсуству је осуђен на две године затвора. 

    Далан је јавно демантовао све оптужбе, али је одбио да одговори на 

питања које му је послао БИРН. Његове присталице кажу да су то 

монтирани политички процеси, док Абас и Палестинска управа тврде 

да поседују исцрпне документе о Далановом наводном кршењу 

закона. Абасов портпарол је рекао: „Према свим националним и 

међународним правилима, када неко жели да узме пасош друге земље, 

влада треба да провери да ли та особа има чист досије и чисту 

прошлост, а не само да му га уручи. Нису питали палестинску страну 
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о његовој прошлости нити о томе да ли су те особе криминалци или 

не“. 

    Гардијан преноси наводе БИРН-а да Далан изнајмљује луксузну 

вилу на Дедињу „која је донедавно била резиденција Бориса Тадића, 

некадашњег председника Србије“, а „сређена је уочи Далановог 

доласка у Београд како би палестинском политичару пружила 

максималну безбедност“. „Влада Србије одбила је да коментарише 

зашто је доделила држављанство Далану, његовој породици и 

пријатељима“, истиче британски лист.“ (Данас) 

———————————- 

ОНО ШТО НЕ ЗНАМО… 

Британски Гардијан такође преноси мишљење бившег србског 

амбасадора из Египта, Душана Симеуновића- да је овај потез србске 

владе очигледно мотивисан економским интересима, као „знак 

захвалности“ за све досадашње (фантомске) инвестиције УАЕ у 

Србију. 

Гардијан наводи- да многе европске земље, имају сличан поступак за 

ванредно додељивање држављанства, и да се оно омогућава углавном 

заслужним спортистима и великим инвеститорима- али наглашава да 

за такве случајеве постоје стриктни законски услови, од којих је 

најважнији, да се не налазе под кривичном истрагом других 

јурисдикција, или да нису осуђивани за криминална дела. Што у 

случају Мухамеда Далана, очигледно није био случај. 

Интересантан је детаљ, који наводи Гардијан, да је у априлу 2013, 

председник Србије Томислав Николић уручио Далану „Орден Србске 

Заставе“, за наводне економске заслуге „Шеиковог специјалног 

саветника за безбедност“. Према Гардијану, канцеларија председника 

Србије је одбила да детаљније коментарише ову одлуку, осим што су 

истакли да је „Далан близак сарадник Шеика Мухамеда Бин Заједа, 

који је допринео инвестицијама из УАЕ.“ 

Оно што је вероватно још интересантније из ове анализе, а што је 

Данас пропустио да наведе у свом чланку, јесте саркастичан коментар 
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Гардијана, у односу на наводне инвестиције УАЕ у србску привреду. 

Гардијан квалификује односе између наше две земље 

„контраверзним“ а велике инвестиције у милијардама евра, које 

наводно долазе из УАЕ, „обећаним новцем“. 

Гардијан то елаборира на следећим примерима: 

    Додељивање пола државног власништва бившег ЈАТ-а (садашњег 

Србија Ера) привредницима из УАЕ, за практично непостојећи новац, 

Гардијан сматра веома проблематичним… 

    Гардијан такође наводи пример „промашене инвестиције“ УАЕ и 

обећаних 150 милиона евра, у државна пољопривредна добра- која су 

на крају свела на много мању инвестицију и накнадни „дил“ са 

„прорежимским тајкуном“ Војином Лазаревићем… 

    Овај водећи британски лист наводи да такође постоје многи други 

„папирни уговори“ између две државе, попут уговора из 

пољопривреде, наоружања, електронике, лука…, да би били 

крунисани фантомским уговором „Београд на води“, наводно вредним 

2,8 милијарде евра- али истиче да на терену не постоје никакви 

стварни докази да су те наводне инвестиције у стварном поступку и 

примени. На питање амбасади УАЕ, од стране новинара БИРН-а 

(Балканске новинарске истраживачке мреже- на чија истраживања се 

овде позива Гардијан)- зашто све те наводне инвестиције нису 

видљиве на терену- представници УАЕ су одговорили ноншалантно 

да је „нормално да су пројекти тих размера одложени“ и да ће њихове 

инвестиције евентуално стићи у Србију!? 

—————— 

Оно што је проблематично, нарочито са формалног становишта, јесте 

податак да је палестински суд на Западној обали, осудио у одсуству 

2014 Мухамеда Далана на две године затвора– због наводних клевета 

и увреда челника постојећег режима Мухамеда Абаса. Наравно да 

овакве оптужбе и пресуде, које би се у већини демократских земаља, 

одбациле као повреда права на слободу говора и мишљења, не треба 

сматрати суштински значајним– али у процесу ванредног додељивања 

држављанства лицу које је правоснажно осуђено у матичној земљи, 
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србски органи су имали обавезу да се бар консултују у вези „случаја 

Далан“, са представницима палестинске управе, са којом наша земља 

наводно има добре односе. 

У том смислу (овом конкретном примеру), се овакав недостатак 

консултација и „безбедносне провере“ азиланта Мухамеда Далана, 

може сматрати у најмању руку политички неодговорним. Уосталом, 

палестински режим је и писмено захтевао објашњење од стране 

Србске владе, поводом случаја Далан… 

Иако све указује на политичку позадину овог случаја, у својој изјави 

за „Јаху Њуз“, вице-премијер Србије Ивица Дачић је нагласио да су 

разлози додељивања држављанства Далану „чисто економски“!? 

Упркос томе, што србски челници наводе Далана, као кључног човека 

за економску сарадњу, између Србије и УАЕ, у биографији Мухамеда 

Далана, нема никаквих података који указују на његову наводну 

економску експертизу (са изузетком „менаџмент“ дипломе са 

Исламског универзитета у Гази, и неколико високопрофилних 

случајева корупције, у које је он био умешан, и које се сматрају 

извором његовог личног богатства). 

Поред податка да је Далан до недавно био Шеиков специјални 

саветник за безбедност УАЕ, арабски извори наводе да је он такође 

био лични саветник Мубарака Ал Нахјана, „престолонаследника“ 

УАЕ и команданта оружаних снага Емирата. Дакле, призната 

експертиза од стране УАЕ, ове у најамњу руку контраверзне 

личности- јесу послови државне безбедности и оружаних снага!? 

…Из тог аспекта, боравак Далана у Београду би једино био разумљив 

са становишта, да га је УАЕ режим рецимо послао са задатком да 

обезбеди екстрадикцију (Емиратима), озлоглашеног западног агента 

Срђе Поповића (оснивача Канваса), који се већ налази на 

терористичкој листи УАЕ!? Али за тако нешто не би било потребе, 

нити логике, додељивати специјалним декретом држављанство наше 

државе, овом контраверзном „палестинском удбашу“!? 

——————– 
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Оно што по писцу ових редова чини Мухамеда Далана, безбедносним 

ризиком за нашу земљу, и свакако продубљује политичку 

контраверзију сумњиво мотивисане одлуке Србске владе, да му по 

хитном поступку удели држављанство, јесте његов „минули рад“ као 

борца Ал Фатаха, и шефа државне безбедности Палестинске државе 

(по правној класификацији Израела: терористе – провео је 6 година у 

израелским затворима, да би тамо наводно постао сарадник Мосада), 

и његова (полу)отворена сарадња са ЦИА и другим западним 

службама- наравно противно интересима властитог палестинског 

народа…. 

Према писањима више арабских медија, посебно су контраверзне 

блиске везе, Мухамеда Далана и садашњег војног диктатора и 

председника Египта Абдула Фатаха ал Сисија, и егигапске 

обавештајне службе. Та блискост је толика, да према неким изворима 

диктатор Ал Сиси жели да постави Далана за шефа безбедносног 

појаса према Гази, да би обезбедио у интересу Израела и Египта, да 

његови (Даланови) сународници остану заточени у свом 

„палестинском конц логору“!? 

Арабски извори такође наводе да је Далан био кључни човек који је 

обезбеђивао доток финансијске помоћи из УАЕ за потребе разних, па 

чак и  „терористичких“ активности (путем наводних хуманитарних 

фондова) Хамаса у појасу Газе- док је истовремено тесно сарађивао са 

израелским Мосадом и америчком ЦИА, саботирајући за њихов рачун 

Хамас!? 

Наравно, у свим овим активностима, главни мотиви иза оваквих 

„двоструких и вишеструких“ улога оперативца Далана, су били 

углавном лични економски мотиви. Рецимо, Далан је обезбедио да на 

чело Палестинског центра за хуманитарно самоодржање (ФАТА) буде 

постављена његова супруга Џалија– наводи „Ал Акбар“, издање на 

енглеском, у свом чланку из децембра 2014. Овај медиј наводи да су 

се до недавно одвијали удружени напори Египта, САД и Израела, да 

на чело Палестинске државе доведу свог човека- Мухамеда Далана, 

али да су ти проспекти све „мршавији“, пошто је у палестинској 

јавности исувише компромитован (добро је позната његова „мрачна 

прошлост“). 
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Ипак наводе, да он има и даље доста снажно упориште у Ал Фатаху. 

Једини је проблем што сам Ал Фатах има све мање упоришта (и 

угледа) у Палестини!? 

„ЦИА И МОСАД“ ЧОВЕК… 

Оно што практично чини Далана терористом и убицом, осведоченим 

западним шпијуном, који је према наводима из арабских извора 

такође огрезао и у финансијску корупцију, су неки мање познати 

детаљи његове биографије– 

Као тинејџер, Далан је био један од оснивача омладинског покрета 

„Фатах Јастребови“ у Гази. Између 1981 и 1986 израелске снаге 

безбедности су га ухапсиле 11 пута због командовања овом 

организацијом, коју је Израел класификовао као терористичку. У 

израелском затвору је научио да говори течно хебрејски језик, и 

према неким арабским аналитичарима тада је и заврбован од стране 

Мосада. 

2007 године је у сарадњи са ЦИА организовао пропали покушај 

државног удара на режим Хамаса у Гази- што је резултирало тешким 

губицима његове Ал Фатах оружане фракције. 

Након „Осло Акорда“ 1993 у аранжману америчког председника 

Клинтона, Далан је постављен за шефа државне безбедности у Гази. 

Формирао је оружане снаге јачине 20,000 људи. Тим потезом је 

постао „најмоћнији човек“ у Палестини. Енциклопедијски извори 

наводе да је у том периоду тесно сарађивао са ЦИА и Клинтоновим 

режимом. Толико је био моћан, да су Палестинци тада Газу 

„прекрстили“ у Даластан. У то време је доказано да је он био главни 

човек иза „Карни скандала“ када је у функцији шефа државне 

безбедности током 1997, 40% прихода од царина са главног „Карни 

прелаза“ између Палестине и Израела, преусмерио (опљачкао) на свој 

лични банковни рачун. Арабски медији „Википедија“ извори 

процењују да је Далан тада дневно пљачкао око 250.000 америчких 

долара (један милион Шекела). Наравно, тај његов злочин је прошао 

некажњен, пошто је у то време био у власти, и иза себе је имао најјачу 

оружану фракцију у појасу Газе. 
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Далан се такође доводи у везу са покушајем убиства палестинског 

председника владе из редова Хамаса, Исмаила Ханијеа, 14 децембра 

2006, на прелази између Газе и Египта. Том приликом су наводно 

Даланови људи убили једног телохранитеља премијера Ханијеа, и 

ранили петорицу других- док је сам премијер преживео напад. 

Интересантан је детаљ, да је након такозваног Хамас-Фатах примирја, 

потписано у Меки, 8 фебруара 2007, Далан, сада у функцији 

председника Савета за безбедност Палестине, организовао Ал Фатах 

паравојне формације јачине више хиљада људи, који су уз помоћ 

америчке државе војно трениране у суседним арабским земљама. 

Истовремено је Израел испоручио велике количине наоружања 

Далановом Ал Фатаху- да би се оружано обрачунао са Хамасом. 

Према поузданим информацијама, један велики део тих западно 

тренирани и наоружаних од стране Израела, герилаца, данас се бори у 

редовима терористичког ИСИС-а!? 

————————- 

У свом априлском издању 2008, чувени магазин „Венити Фер“ наводи 

да је након избора 2006, Далан био кључна „ЦИА фигура“ завере 

САД, да против демократски изабране владе Хамаса, изведе оружани 

државни удар. „Венити Фер“ наводи да су Американци обезбедили 

новац и оружје Далану, тренирали његове герилце и наредили му да 

изведе „војни удар“ против Хамаса- што је, као што већ знамо, 

резултирало у катастрофални војни пораз Ал Фатаха. Као резултат те 

пропале акције, која је такође разоткрила и „кукавички карактер“ 

Далана, јер током пропалог „војног удара“, он и други челници 

оружаног крила Ал Фатаха су се склонили из Газе- препустивши своје 

борце несрећној судбини (већина су ликвидирани, или заробљени). 

Након тог инцидента , бивши палестински министар унутрашњих 

послова Хани ал Хасан, у свом интервјуу за Ал Џазиру је нагласио да 

се у овом сукобу између Хамаса и пучиста вођеним Даланом, не ради 

о сукобу између Арафатовог покрета Ал Фатах и Хамаса, већ о сукобу 

са Фатах фракцијом коју према њему чине амерички и израелски 

плаћеници, вођени Мухамедом Даланом… 
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Као последица овако јавне прозивке Далана, који се у Палестини још 

увек котирао као значајни фактор, Ал Хасан је смењен са места 

министра, а наводни Даланови герилци су потом отворили ватру на 

Ал Хасанову кућу- који је преживео овај напад, да би одмах јавно 

оптужио Далана за тај пропали атентат…. 

Пошто је Далан (полу)отворено заступао америчке и изралске 

интересе у Палестини (продајући се као наводни „палестински 

родољуб“), у октобру 2007 под притиском Бушове администрације, 

Махмуд Абас је именовао Далана као свог заменика. У позадини 

свега је била намера САД и Израела да на чело палестинске државе 

поставе свог човека од поверења- Махмуда Далана. 

Колико је у то време Далан сматран америчким и израелским 

човеком, односно издајником, сведочи и надимак који је добио у 

палестинским политичким круговима- „Палестински Ахмед 

Чалаби“(први амерички сурогат за Садама Хусеина, након окупације 

Ирака 2003)… 

ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ЛИКВИДИРАО ЈАСЕР АРАФАТА? 

Током 2011 године дошло је до неочекиваног развоја догађаја, 

пратећи нова сазнања о напрасној смрти Јасера Арафата 11 новембра 

2004. Шеф палестинске државе Мухамед Абас је јавно оптужио 

Мухамеда Далана за Арафатово убиство- 

У јуну 2011 Далан је избачен из Фатах организације… 

У септембру 2011 Даланова кућа је опкољена од стране палестинских 

снага безбедности, и урађен је детаљни претрес, у потрази за 

доказима о наводном атентату на Арафата. Оптужбама против Далана 

за убиство Арафата, су се у августу 2011 Хамасу придружили и 

челници Ал Фатаха, наводећи да је Далан користио отров као „модус 

операнди“. 

 

У то време Западне силе, нарочито САД и Израел, као и водећи 

западни медији, су игнорисали или отворено заташкавали овакве 

оптужбе. Ипак једна група новинара Ал Џазире је провела 9 месеци 
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истражујући ове наводе. У јуну 2012, они су успешно детектовали 

(лабораторијским анализама) на одећи Јасера Арафата трагове 

радиоактивног отрова „полонијума“– што је потврдило претходне 

оптужбе руководстава Хамаса и Ал Фатаха, да је Арафат био отрован. 

Тиме су све претходне оптужбе против, сада већ бившег лидера Ал 

Фатаха, Мухамеда Далана, добиле и фактичко (форензичко) 

утемељење. Све индиције су указивале да је овај, сада већ „почасни 

србски држављанин“, оркестрирао и извршио убиство, једне од 

најзначајнијих историјских личности, у модерној историји- 

легендарног Јасеер Арафата… 

    Овде је важно познавати један детаљ- У марту и априлу 2002 Далан 

је био један од чланова такозване „Озлоглашене Петорке“, у време 

опсаде Арафатовог седишта у Рамали. У јулу 2002 је смењен са места 

Саветника за националну безбедност Палестине, да би га тадашњи 

премијер Мухамед Абас, упркос противљењу већ остарелог Арафата, 

поново поставио за министра унутрашњих послова. Заиста је 

фасцинантно какви су све „мрачни интереси и невидљиве силе“, били 

укључени у политичке контраверзије и „политичка васкрснућа“ овог 

новог „почасног држављанна“ Србије!? 

————– 

Поред оптужби за убиство Арафата, Далан се доводи у везу са још 

једним високопрофилним убиством- 

19 јануара 2010, у Дубаиу је ликвидиран један од водећих 

команданата Хамаса, Махмуд Абдел Рауф ал Мабу. Том приликом 

власти УАЕ су иницијално ухапсиле двојицу Палестинаца, под 

оптужбом да су обезбедили агентима израелског Мосада логистичку 

подршку за овај атентат. Мало је познати детаљ, да су ова двојица 

били чланови Ал Фатахове тајне ћелије, такозваних „ескадрона 

смрти“. У време убиства, обојица оптужених су били на платном 

списку Даланове грађевинске фирме у Дубаиу. Далан је тим поводом 

негирао да има било какве везе са овом двојиицом „бивших колега“ из 

Ал Фатаха, и радника његове грађевинске фирме у Емиратима!? 

-------------------------- 
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Према наводима новинара „Електронске Интифаде“, Арџана Ел 

Фаседа- Далан је оптужен за веома озбиљне повреде хуманитарног 

права и злочине против хуманости током 1994. У то време је водио 

оружану фракцију Ал Фатаха јачине 20,000 људи која је формално 

била у статусу „безбедносних снага“, и која је била опремљена и 

тренирана од стране САД и Израела. У том периоду Далан је 

незаконито ухапсио стотине Палестинаца, углавном чланове ривалног 

Хамаса. Током демонстрација 18 новембра 1994, Даланове снаге су 

убиле 15 Палестинаца и раниле стотине других. 

У то време озлоглашени палестински „шеф државне безбедности“ 

Махмуд Далан је био уплетен у разне насилне акте- његове снаге су 

незаконито хапсиле политичке опоненте, новинаре и друге… Људи су 

били затварани месецима, без икаквих оптужби, или суђења. 

Забележен је велики број смртних случајева у Далановим затворима, 

наводи новинар Ел Фасед. 

——————– 

Да је Далан био дефинитивно Мосадов човек, убедљиво сведоче 

догађаји из 1996, када је након таласа палестинских самоубилачких 

напада унутар Израела, Далан по налогу Мосада извршио незаконита 

и масовна хапшења унутар Газе- медији и хуманитарне организације 

су забележили да је Далан тада ухапсио преко 2,000 Палестинаца, од 

којих огромна већина никада нису били оптужени или осуђени за 

било каква дела- али су зато већина њих били предмет мучења и 

злостављања, од којих су многи подлегли повредама- у рукама 

Даланових „безбедњака“. 

ЗАКЉУЧАК 

Судећи по овим, широј јавности, непознатим детаљима „крваве“ 

биографије најновијег „почасног држављанина“ Србије, господина 

Мухамеда Далана- у данашњој Србији је на продају све, укључујући и 

образ… 

…Доводећи у Србију овакве, у најмању руку контраверезне личности, 

под маском „инвеститора“- Вучићев режим наноси непоправљиву 

штету, већ веома окрњеном угледу наше државе, да не говоримо о 
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потенцијалним безбедносним ризицима по грађане Србије, као и о 

потенцијалним дипломатским споровима!? 

Верујем да овакви случајеви нису усамљени, и да су само врх леденог 

брега, у мору режимских злоупотреба, и потеза дубоко супротних 

нашим националним интересима… 

…Али ко данас уопште води бригу о националним интересима наше 

отаџбине- која је изгледа данас заједно са свима нама на распродаји… 
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АНАЛИЗА ЈЕДНЕ ИЗДАЈЕ 1: „СОФА 
ВЕРСУС ИПАП  

 

Миодраг Новаковић 12. март 2015 

 

…Вероватно је сувишно напоменути да- овакво „политички 

проституисано“ подаништво ратно-злочиначкој војној алијанси која је 

1999 бесомучно водила тромесечни илегални рат против наше 

отаџбине, чији ратне ожиљци су и данас видљиви широм Србије- нас 

неумитно сврстава у непријатељски табор према братској руској 

нацији. Успостављање војног НАТО присуства на територији Србије, 

које ће у склопу агресивне НАТО стратегије према Руској 

Федерацији, евентуално ставити и саму Србију на листу руских 

дезигнираних циљева за војну одмазду (у случају војне 

конфронтације између НАТО и РФ). 

Развој догађаја у Украјини (и региону) нам јасно указује да је такав 

сценарио врло могућ. Ако свему томе додамо очигледне напоре 

Вучићевог режима да антагонише и свесно погорша односе Москве и 

Београда, а све по налогу Вашингтона и Брисела- онда се неумитно 

стварају услови да се Србија, по први пут у својој историји, нађе на 

погрешној страни, готово неумитног глобалног сукоба између „добра 

и зла“- у улози „најамника Западне империје зла“…. 

*** 

АНАЛИЗА ЈЕДНЕ ИЗДАЈЕ 1: „СОФА ВЕРСУС ИПАП“, М. 

Новаковић 

Почетком 1999 Србији је упућен, од стране водећих Западних 

чланица НАТО алијансе, „Рамбује ултиматум“- сличан 

аустроугарском ултиматуму из 1914, који је резултирао у 

аустроугарски геноцид над србским народом, и одвео свет у један од 

насуровијих глобалних сукоба. Слично аустроугарском, НАТО 
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ултиматум испостављен србској делегацији у Рамбујеу, у Француској, 

је био „дизајниран“ тако- да испостављањам неприхватљивих услова, 

за било коју независну нацију, ту нацију увуче у неравноправни рат. 

Једна од најнеприхватљивијих ставки „Рамбује ултиматума“ је била- 

да Србија (тадашња СР Југославија) мора да омогући НАТО трупама 

„дефакто“ физичку војну окупацију целе своје територије. И потом се 

„десио“ ЦИА режирани масакр над наводним „албанским цивилима“ 

у косовском селу Рачак, који је послужио за формални почетак 

илегалног НАТО бомбардовања наше отаџбине. 

Ја сам у јуну 2011 урадио детаљну анализу (издајничког) споразума 

„СОФА“ (проширена и дорађена верзија те анализе је доступна у 

мојој књизи „ПроЗападни Злочин, IV проширено издање, у издању 

Лулу.инц, 2014, странице 235-250), потписаног 2006 у Вашингтону 

између бившег председника Србије Бориса Тадића и америчке 

државне секретарке Кондолизе Рајс. Тим споразумом је теоретски и 

„легалистички“ омогућено да оружане снаге САД (и њихови 

партнери) добију неограничени физички приступ целој територији 

Србије, њеним цивилним и војним инсталацијама, практично без 

икакве накнаде, и оно што је било најскандолозније пун 

(дипломатски) имунитет у случају да припадници армије САД или 

њихови НАТО партнери, на територији Србије учине било какво 

кривично дело. Ставке тог споразума су се односиле чак и на НАТО 

цивилне контракторе из суседних балканских земаља, и широм света. 

Ако и то није било довољно, СОФА споразум је омогућио неометано 

и неконтролисано кретање наоружаних америчких војника и њихове 

војне технике широм Србије. Чак је посебна ставка тог споразума, 

дозвољавала „окупаторским војницима“ да могу да користе оружје 

„за самоодбрану“, и обавезивала србске полицијске и војне органе да 

им у таквим случајевима пруже пуну (ватрену?) подршку… 

…Све ово је било важно напоменути- јер пре пар месеци (20 децембар 

2014- 15 јануар 2015), између Србије и НАТО алијансе, ратификовани 

ИПАП (Индивидуални Акциони План Партнерства) споразум, се 

управо позива на СОФА документ. Увидом у ИПАП споразум ћемо 

лако сазнати, да одредбе тог документа „дефакто“ легализују физичку 
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окупацију Србије од стране НАТО трупа- дакле оно што је СОФА 

дефинисала теоретски, овај најновији издајнички споразум између 

Вучићеве владе и НАТО команде, омогућује у пракси… 

Оно што је такође важно напоменути- према изјавама НАТО 

званичника, Вучићев режим је добровољно и самоиницијативно 

потписао ИПАП. Шта више Србија се својевољно определила за 

највиши могући степен сарадње са НАТО алијансом, што практично 

значи „неформално чланство“ у оквиру ове агресивне алијансе (која је 

1999 починила стравичне злочине над нашим народом, и економски и 

еколошки опустошила нашу државу)… 

НАТО извори, са којима су разговарали новинари „Новости“ 

прецизирају да је овакав највиши степен војне сарадње између НАТО 

и Србије остварен по захтеву Београда, и да је и досада Србија 

доказивала у пракси своју лојалност НАТО-у својом „хипер-

активношћу“ у неким међународним мисијама. 

    „Била је активнија чак и од неких НАТО чланица“, дословце наводе 

ови извори. У овом случају је тешко избећи епско поређење између 

„Турчина (НАТО) коме је рука крвава до лаката, а Потурици (Србији) 

до рамена“. 

Очигледно, да у својој параноидној намери да Србију „уведе“ у ЕУ- 

чак и ако нам Брисел шаље неумољиве сигнале (својим бесконачним 

списком понижавајућих услова за „пријем“) да нас у стварности не 

жели, или да нас бар не жели као целовиту територију и независну 

нацију- Вучићев режим вуче потезе који су у тотално супротни 

расположењу и интересу грађана Србије, од којих се 75% оштро 

противи уласку у НАТО, као и потезе који су очигледно у директној 

супротности са војном неутралношћу, коју је Народна скупштина 

Србије прогласила 2007. 

Упркос празној и „политикантској“ реторици Београда (али и 

Брисела) да чланство у ЕУ, не подразумева чланство у НАТО, садржај 

ИПАП споразума управо доказује супротно. Овај документ садржи 

више одредби о усклађивању „стандарда“ између наше земље и ЕУ, 

него између Србије и НАТО. Такође досадашња пракса пријема свих 

других балканских и источно-европских чланица у Евроунију, 
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недвосмислено доказује да је НАТО чланство „дефакто“ мандаторно. 

Све ово указује на непоштене и прљаве намере према нашој нацији, 

не само од стране политички некомпетентног србског режима, већ и 

од стране цивилне и војне „бриселске администрације“… 

Вероватно је сувишно напоменути да- овакво „политички 

проституисано“ подаништво ратно-злочиначкој војној алијанси која је 

1999 бесомучно водила тромесечни илегални рат против наше 

отаџбине, чији ратне ожиљци су и данас видљиви широм Србије- нас 

неумитно сврстава у непријатељски табор према братској руској 

нацији. Успостављање војног НАТО присуства на територији Србије, 

које ће у склопу агресивне НАТО стратегије према Руској 

Федерацији, евентуално ставити и саму Србију на листу руских 

дезигнираних циљева за војну одмазду (у случају војне 

конфронтације између НАТО и РФ). 

Развој догађаја у Украјини (и региону) нам јасно указује да је такав 

сценарио врло могућ. Ако свему томе додамо очигледне напоре 

Вучићевог режима да антагонише и свесно погорша односе Москве и 

Београда, а све по налогу Вашингтона и Брисела- онда се неумитно 

стварају услови да се Србија, по први пут у својој историји, нађе на 

погрешној страни, готово неумитног глобалног сукоба између „добра 

и зла“- у улози „најамника Западне империје зла“… 
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АНАЛИЗА ЈЕДНЕ ИЗДАЈЕ 2: 
„РАШЧЛАЊИВАЊЕ ИПАП-а НА 

ИЗДАЈНИЧКЕ СЕГМЕНТЕ“  
 

Миодраг Новаковић, 14 март 2015 

Постаје јасно да се „ромско питање“ из сфере грађанских и 

људских права, преноси у сферу политичких. Која је позадина 

овакве политизације „ромског питања“ од стране НАТО војне 

алијансе. Да ли је руски научник мр Пјотр Искендеров био у 

праву, када је пре неколико година предвидео да ће 

евроатлантисти кроз процесе регионализације Србије, и 

процесе масовног протеривања Рома из ЕУ у Србију, створити 

услове за стварање „ромске државе“ у срцу Србије. Збиља су 

чудни мотиви ИПАП споразума да у овом документу посвети 

скоро читаво поглавље „политичкој инклузији Рома“. Да ли 

нам НАТО алијанса (која нас је 99те „бомбардовала за наше 

добро“) спрема политичку, и можда уставну, 

институционализацију Рома(наших домаћих, али изгледа и 

свих других који се процесом „азилантизације“ дочепали 

Србије!? 

Индивидуални акциони план партнерста (ИПАП) између Републике 

Србије и Северно Атлантског Пакта (НАТО) потписан је од стране 

србске владе у децембру прошле године. 

Овде је важно разумети да се, као и код свих легалних докумената, 

ђаво крије у детаљима- 

Одмах у заглављу овог документа под тачком 1.1, пада у очи да је у 

оквиру стратешких опредељења србске владе, на прво место стављена 

„1. Сарадња са НАТО/Партнерством за мир“… 
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…Потом на другом месту се налази „2. Процес интеграције у ЕУ“ !? 

Веома чудан редослед приоритета за земљу која наглашава своју 

војну неутралност, и чији режимски челници (Вучић, Николић, 

Дачић…) стално понављају у јавним наступима, како Србија наводно 

неће ући у НАТО. 

———————– 

У оквиру разраде овог првог (и претпостављамо главног стратешко 

опредељења Вучићевог режима- унапређења сарадње са НАТО) 

приметно је да речник који режимски представници користе у 

медијским наступима „да Србија неће ући у НАТО“- поприма други 

тон и у ИПАП споразуму се дефинише следећим речима: „без тежње 

за чланством“, али као средство за ангажовање у свеобухватним 

реформским процесима који ће олакшати и подстаћи пружање 

подршке НАТО, као и билатералне подршке чланица Алијансе “. Овај 

наизглед сувопарни легалистички речник нам у ствари говори много 

више, него што је креатор тог документа желео да каже. Јавна и 

медијска опција „неуласка у НАТО“ се замењује двосмисленом 

сложеницом „без тежње за чланством“- чија двосмисленост једино 

може да се објасни тренутним стањем „режимске нелагоде“, због 

великог отпора србске јавности према овој неофашистичкој 

алијанси!? 

Али други део овог пасуса (споразума) јасно указује на то да ће- 

„реформски процеси подстаћи пружање подршке НАТО“. Каква је то 

„НАТО подршка“ нама (и обрнуто) потребна, ако смо ми земља која 

је прогласила 2007 војну неутралност!? Једино би било исправно да са 

њима немамо ништа. 

У овом пасусу се такође наглашава сарадња са НАТО у процесу 

„уништавања и складиштења“ вишка муниције. По којим (и чијим) то 

критеријумима Србија има „вишак муниције“? Шта више у овом 

споразуму се дефинише да ће директни надзор над уништењем (или 

„складиштењем“) вишка муницје имати војна канцеларија НАТО у 

Београду. 
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У наставку споразума србски режим наглашава своју чврсту 

опредељеност за приступ ЕУ, да би под заједничким вредностима које 

дели са Евроунијом истакли следеће: „социјалну свест, мирно 

решавање спорова, поштовање других народа и култура исл…“ Овде 

пада у очи термин „социјална свест“- који у овом контексту звучи 

веома „колективистички“ и призива успомене неких прошлих 

„комунистичких времена“. Шта значи да Србија дели са Евроунијом, 

исту „социјалну свест“? Пре би се могло рећи да између наше земље и 

(на)стране Евроуније нема скоро ништа заједничко, бар у домену тзв. 

„социјалне свести“. Да ли србски режим под истом „социјалном 

свешћу и поштовањем култура“ мисли да је Србији и Евроунији 

заједничка јавна промоција хомосексуалних осећања или 

(полу)легална педофилија, као што је то веома приметно у 

„најразвијенијим“ земљама уније!? 

———– 

Већ у следећем пасусу, Србија се (добровољно) изјашњава да ће 

„применити правне тековине Евроуније“, и да ће „јачати 

административне и институционалне капацитете у циљу примене 

стандарда ЕУ“. И овај пасус на изглед делује сувопарно, али ако се 

запитате како једна независна држава (Србија) може (и сме) да 

примењује правне тековине стране државне творевине (ЕУ) којој не 

припада, и да чак у том циљу врши реорганизацију властитог 

унутрашњег уређења? Чији то устав и закони важе на територији 

наше државе- србски или евроунијски? 

Закључак овог уводног пасуса ИПАП споразума звучи прилично 

мазохистички- „Без обзира на захтевност и дуготрајност процеса ЕУ 

интеграције, он и даље представља најважнији процес на унутрашњем 

плану за даље напредовање Републике Србије и модернизацију њеног 

друштва…“ У овом закључку првог поглавља споразума, речи 

„захтевност“ и „дуготрајност“ су кључне за разумевање 

фатаморганског процеса уласка Србије у евроунијску конфедерацију, 

која ће се по свему судећи у међувремену (док ми стигнемо „на ред“) 

распасти сама од себе. Реч „захтевност“ треба схватити у смислу 

УЦЕНА које нам упорно стижу, након сваког испуњавања по Србију 

штетних захтева, који врло често представљају насиље над нашом 
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уставном конституцијом и традиционалним и моралним вредностима 

србског друштва (рецимо Косово, принудна вакцинација, принудна 

распродаја националне имовине, „денацификација нације“, исл…). 

Реч „дуготрајност“ треба схватити као БЕСКОНАЧНОСТ у процесу 

наводног „придруживања унији“ који траје последњих деценију и по, 

и према последњим сигналима из Брисела требаће нам најмање цела 

деценија да би били сматрани „озбиљним кандидатом“. Другим 

речима, најмање четврт века уцена и понижавања, за несигуран 

проспект пријема у климаву конфедерацијску творевину, под називом 

ЕУ- у чији опстанак не верују чак ни челници неких водећих земаља 

те исте уније… 

…И зарад тог „фатаморганског проспекта“ који ће се на крају уместо 

имагинарне ЕУ шаргарепе претворити у обичну батину, Србија се 

присиљава да се подаје, распродаје и парча на с(р)аставне делове!? 

Наравно, то се све не дешава једино са благословом корумпираног 

београдског петоколонашког режима, већ и уз благослов србског 

народа, који све то ћутке и покорно прихвата… 

————– 

У секцији која обрађује економске реформе, Србија се обавезује да ће 

„привести крају процес приватизације“- овде је јасно да је тај процес 

убрзане приватизације државне имовине пре свега у интересу страних 

корпорација и политичко-тајкунске мафије, који на тај начин добијају 

будзашто власништво над нашим националним ресурсима- а не у 

интересу Србије и (већ до голе коже опљачканог) народа. Али ето и 

НАТО је сада ту да буде „гарант тзв. приватизације“. Мени све то 

више личи на повратак НАТО окупатора на место (ратног) злочина из 

99те, који је сада дошао да покупи свој ратни плен- него на неку 

рационалну националну политику!? 

—————— 

У другом поглављу НАТО нам прописује како да вршимо 

„демократску контролу наших оружаних снага“. 
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У првом пасусу овог поглавља пада у очи реченица „Посебан значај 

придаје се узајамној сарадњи под покровитељством Групе Србија-

НАТО за реформу одбране“- овде вероватно није потребан никакво 

додатно тумачење. У овом пасусу стоји црно на бело да нам „реформу 

одбране“ врши (неофашистичка) НАТО алијанса– наравно све уз 

благослов издајничког србског режима. 

————– 

Треће поглавље ИПАП споразума већ залази у сферу „гебелсовске 

пропаганде“ и масовног и институционализованог „испирања мозга“ 

србског народа, препознавању „заједничких“ (читај НАТО 

непријатеља), и разијању пријатељски осећања, па и љубави према 

НАТО алијанси,која нас је 1999те „бомбардовала за наше добро“!? 

„Република Србија ће посебну пажњу посветити промоцији и 

подизању свести становништва о важности међународне и регионалне 

сарадње…“ – ако је овај уводни пасус трећег поглавља остао нејасан, 

већ следећи објашњава на шта се односи потреба „подизања свести“- 

„спровођење активне и свеобухватне информативне кампање о 

најважнијим питањима реформе сектора одбране (у коју је како смо 

видели у претходним поглављима активно укључена канцеларија 

НАТО у Београду), као и о карактеру, обиму и користи сарадње са 

НАТО, у оквиру ПЗМ, укључујући и ИПАП.“ Дакле овај пасус више 

него јасно дефинише да је србска држава мора да спроведе јавну 

медијску и политичку кампања у вези „промоције НАТО и подизања 

(позитивне) свети јавности“, у вези сарадње са НАТО и 

имплементацији ИПАП споразума, који подразумева и војно 

присуство НАТО трупа у Србији. У почетној фази у бази „Југ“, али то 

увек тако почиње… 

…Ипак, оно што је по писцу ових редова, најмрачнији аспект овог 

орвелијанског сценарија, јесте децидирано наглашавање потребе 

„Стратегије благовременог јавног информисања о односима Србије и 

НАТО… у штампаним и електронским медијима, јавним трибинама, 

округлим столовима, у оквиру академских и истраживачких 

иниституција, и наравно (прозападних) НВО.“ Аутор(и) овог 

издајничког споразума отворено наглашавају потребу „охрабривања 
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академских, истраживачких и научних институција да уђу у процес 

сарадње са НАТО.“ 

Дакле, србски режим више и не скрива потребу, да у сарадњи са 

геноцидном НАТО организацијом, спроведе масовну кампању 

промовисања и стварања „позитивне свести“ о овој агресорској 

алијанси. У ту сврху ће бити коришћени скоро сви друштвени научни, 

политички и медијски ресурси. Ако се ови монструозни гебелсовски 

планови масовног испирања „србских мозгова“ уистину спроведу у 

праксу, Џонг Ким ће у поређењу са Алеком Вучичем, више личити на 

безазленог волонтера Црвеног крста!? 

——————— 

Но, прави анти-србски и издајнички карактер, се јасно види из 

„Матрице активности“, која је приложена у наставку ИПАП 

споразума. У њој се оперативно разрађују начини увођења НАТО у 

Србију и Србије у НАТО, на мала (велика) врата. Такође, овај део 

документа разоткрива грубо мешања ове алијансе у унутрашње 

послове државе Србије… 

У оквиру „Политичког и безбедносног оквира“, тачке Циљ 2, 

Активности 1(стални процес), говори се о потреби „Обезбеђивања 

координације и комплементарности између ИПАП и процеса ЕУ 

интеграција“. – Ова ставка (ин)директно указује да је највиша 

сарадња са НАТО итекако део наводних ЕУ интеграција. Под 

активношћу бр. 7 поново се наглашава потреба о „унапређењу 

разумевања јавности о односима са НАТО“!? 

——— 

Циљ 3 овог поглавља описује потребу „Унапређења и бољег 

разумевања реформи и активности које се односе на интеграције у 

ЕУ“. Та потреба се потом прецизно објашњава: „Сталне активности и 

јавна кампања у правцу подизања нивоа подршке јавности процесу 

евроинтеграција“, додајући да ће у сврху „јавног иноформисања“ 

бити ангажовано „цивилно друштво и НВО“- Овде је важно разумети, 

да се под „разумевањем реформи и активности“ Циља 3, јавност не 
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упућује на „реформе и активности“ зарад наводних евроинтеграција, 

већ зарад интеграција Србије у НАТО. 

Циљ 4, који је описан као стални процес, уз тромесечно подношење 

извештаја Влади, описује потребу „Усклађивања законодавства са 

правним тековинама ЕУ“- Поново, закони државе Србије се усклађују 

са правним системом страног државног ентитета. Толико о 

независности Србије!? 

Под Активношћу бр. 5, ИПАП нам прописује „завршетак демаркације 

граничне линије са суседима и окончање сукцесије бивше СФРЈ“- 

није тешко у чију корист треба окончати ове процесе, нити да наши 

„НАТО пријатељи“ под „суседима“ сматрају и косовске 

сепаратисте… 

———— 

Циљ 6 нам прописује примену стандарда Савета Европе у домену 

„људских права“- да ли то значи да држава Србија нема властите 

стандарде, па мора да примењује туђе? 

——– 

Ако сму то имали било какве дилеме, следеће поглавље „Реформи 

унутрашње политике и економије“, нам прописује на који начин 

морамо да штитимо „људска права“ (наравно, овде није речи о 

правима већинског народа у Србији)- 

Циљ 2 овог поглавља споразума са НАТО нам прописије чак и 

„спровођење политичке инклузије Рома“. У објашњењу ове политике 

прецизира се да „ромска популација мора да учествује у спровођењу 

ове стратегије“, као и да морају да се спроведу ИПА пројекти 

Европске комисије „посвећени унапређењу положаја ромске 

популације“ (оне исте, коју масовно протерују из Европе?). – Као што 

сам нагласио на почетку овог другог дела моје анализе „ђаво се крије 

у детаљима“. У оквиру ове секције су кључне речи „политичка“ и 

„инклузија“. Сама (страна) реч „инклузија“(inclusion) према тумачењу 

„Мортон Бенсон“ енглеског речника у издању београдске „Просвете“ 

значи „укључивање и(ли) убројавање“- дакле војна НАТО алијанса 
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нам прописује кроз ИПАП споразум да требамо да „политички 

укључимо, или „убројимо“ Роме у оквиру „реформе унутрашње 

политике“. 

Шта то конкретно значи? 

Да ли се ради о „политичком убројавању“ Рома србских држављана, 

или се овде ради о „убројавању“ десетина, или чак стотина хиљада 

протераних Рома из Евроуније, од којих већина нема никакве везе са 

Србијом- или се Србија низом наметнутих уговора о „реадмисији“ са 

ЕУ, као и ЕУ сугерисанм променом Закона о азилу и Закона о 

држављанству, сада доводи у ситуациу да спроводи „политичку 

инклузију“ туђих, из ЕУ етнички почишћених Рома? Ми смо о томе 

опширно писали на страницама СРБског ФБРепортера. 

(Препоручујем мој чланак „Шта је заједничко Исламизацији, 

Азилантизацији и Регионализацији Србије!?“ ) 

У овој секцији, где нам НАТО прописује како да поступамо са 

Ромима, индикативна је реч „политичка“. Постаје јасно да се „ромско 

питање“ из сфере грађанских и људских права, преноси у сферу 

политичких. Која је позадина овакве политизације „ромског питања“ 

од стране НАТО војне алијансе. Да ли је руски научник мр Пјотр 

Искендеров био у праву, када је пре неколико година предвидео да ће 

евроатлантисти кроз процесе регионализације Србије, и процесе 

масовног протеривања Рома из ЕУ у Србију, створити услове за 

стварање „ромске државе“ у срцу Србије. Збиља су чудни мотиви 

ИПАП споразума да у овом документу посвети скоро читаво 

поглавље „политичкој инклузији Рома“. Да ли нам НАТО алијанса 

(која нас је 99те „бомбардовала за наше добро“) спрема политичку, и 

можда уставну, институционализацију Рома(наших домаћих, али 

изгледа и свих других који се процесом „азилантизације“ дочепали 

Србије!? 

———— 

У оквиру секције „Учешћа у Програму НАТО Партнерство за мир“ 

поново се наглашава потреба да се Војска Србије реформише у 

складу, и под надзором НАТО алијансе. Овај документ прописује чак 

и учешће у „мудрој одбрани“ и стандардизацију (србске војне технике 
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са НАТО стандардима). Као надлежна за ту сарадњу и надзор наводи 

се НАТО канцеларија у Београду („по питању реформе система 

одбране и помоћи“). 

Ако је неко имао неку дилему о правој позадиниј ових промена, онда 

то следећа секција која описује интегрисање Србије у НАТО систем, 

отклања сваку сумњу у праве намере овог споразума- У овом делу 

Србија се обавезује на „Учешће у НАТО програму изградње 

интегритета прилагођеном за југоисточну Европу.“ Сви знамо какав је 

НАТО програм за (југо)источну Европу. Односно, да има изразит 

анти-руски карактер… 

———– 

Директно мешање у одбрану и унутрашње послове Србије од стране 

ове злочиначке алијансе се такође конкретно описује у поглављу 

„Уништавања и безбедног складиштења вишка наоружања и 

муниције.“ 

Најављује се развој „пројекта НАТО поверилачког фонда за помоћ 

Војсци Србије у демилитаризацији вишка муниције…“ Такође НАТО 

се поставља у улогу контролора „управљања залихама 

конвенционалне муниције“. Другим речима, они исти који су нас 

бомбардовали 1999те, сада нас уз активну подршку Вучићевог 

режима разоружавају!? 

———- 

Прави доказ да је Србија већ једном ногом у НАТО (упркос 

противљењу огромне већине грађана) лежи у секцији о „Постизању 

интероперабилности“- 

Србија се обавезује да ће „успоставити национални систем 

кодификације (наоружања) који ће бити компатибилан са системо 

кодификације НАТО.“ Тако нешто раде само земље, које су или 

чланице НАТО, или се спремају да уђу у исту организацију!? 

Ова теза се потврђује и у секцији „Школовање“- ИПАП прописује 

„развој система професионалног војног образовања и обуке (за 

официре и подофицире) који је у потпуности у складу са стандардима 
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НАТО“.- Ова формулација не оставља никакву сумњу да будући 

официрски кадрови морају да буду школовани, не само војно већ и 

идеолошки, у складу са „НАТО стандардима“. Дакле постајемо 

„НАТО јањичари“!? 

—————- 

Као што сам у првом делу анализе нагласио, оно што је теоретски 

прописао издајнички СОФА споразум са САД, потписан од стране 

Бориса Тадића 2006, и због чега је Србија увучена у рат са НАТО 

алијанском 1999, након „Рамбује ултиматума“, који је захтевао 

физичко присуство НАТО трупа у Србији– Сада у пракси прописује 

ИПАП, под поглављем „Концепт оперативних способности“- У овом 

делу се конкретно наводи да се Центар за обуку Војске Србије у бази 

„Југ“ отвара за присуство НАТО трупа. Акциони план ИПАП-а 

предвиђа да се то оствари до краја 2015 године!? 

Дакле, Вучићев издајнички режим до краја године уводи у Србију 

НАТО трупе и то на велика врата… ИПАП се побринуо да све то 

добије и „уставни расплет“ у (издајничкој) Народној скупштини. 

Наиме, поглавље „Приступање Споразуму између држава потписница 

Северно атлантског уговора у ПЗМ и питању Статуса њихових снага 

(СОФА)“ прописује имплементацију СОФА споразума који мора да 

се ратификује у Скупштини. Као што сам већ раније нагласио, СОФА 

споразум са НАТО чланицама „дефакто“ легализује њихов 

окупациони статус у Србији, пружајући им „дипломатски статус“ и 

неконтролисано кретање (са техником и наоружањем) уз углавном 

бесплатно коришћење наше инфраструктуре… Дакле све оно што 

НАТО није постигао бомбардовањем Србије 1999, постигао је овим 

својим споразумом са Вучићем 2015!? 

—————– 

У завршном делу ИПАП-а се посебно наглашава потреба „испирања 

мозга“ србске јавности, и то се овај пут конкретизује- Захтева се 

оснивање „Информативног центра за НАТО“ (остварено 2014). 

Прописује се „увођење стратегије јавног информисања о сарадњи са 

НАТО“ и отворено се говори о „циљу добијања јавне подршке“!? 
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У ту сврху се чак планирају „Информативни дани у циљу промоције 

програма НАТО“!? 

—————– 

ЗАКЉУЧАК- Извуците сами… 

 

РЕФЕРЕНЦЕ
48
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М17 АФЕРА –  КОРУПЦИЈА И ЈАВАШЛУК 
У ВЛАДИ И ГЕНЕРАЛШТАБУ 

(компаративна анализа)  
 

Миодраг Новаковић 4. април 2015 

 

Ми17: Зашто је министар Гашић наредио генералу Бандићу да 

прекрши оперативну процедуру!? (ФБР анализа) 

Пред вама се налазе копије „конфликтних пасуса“ из управо 

обелодањених извештаја комисија Генералштаба и Команде РВиПВО, 

Војске Србије, као и пратећи коментари аутора овог текста. Приликом 

ове „ад-хок“ компаративне анализе трудио сам се да укажем 

читаоцима на нелогичности и контрадикторности, па чак и ненамерну 

„само-инкриминацију“, у многим пасусима ова два, очигледно 

„фризирана“ извештаја, који сву одговорност (уз покушај накнадног 

„убијања карактера“ пилота) сваљују на трагично преминулу посаду 

хеликоптера. По мом убеђењу, они то чине водећи се принципом „да 

мртва уста не говоре“… 

… Зато је задатак на свима нама, који не пристајемо на овакве 

режимске манипулације, које својом „провидношћу“ и баналном 

бруталношћу, вређају и обичну људску интелигенцију, да 

„проговоримо громко“, и раскринкамо све њихове лажи и 

манипулације. 

Јер на крају, једино истина ће нас ослободити.. 

Аутор 

Извештај Генералштаба Војске Србије- Анализа „инкриминисаних“ 

пасуса (напомена, пасуси се појављују у тексту као фотокопије под 

редним бројевима ГШ1…ГШ17) 
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ГШ1 На почетку извештаја се уочава да не постоји комплетна 

документација- Наводно нема документа о промени задуженог 

хеликоптера МИ8 за МИ17 (на захтев мајора Мехића)… 

ГШ2 Пре лета са МИ17 уклоњен магнетни компас, командант 204 вбр 

(ваздухопловне бригаде) наводно одобрио лет без компаса? 

ГШ3 Нема потписа особе која је вршило контролу рада техничара на 

МИ17? Извештај о исправности упркос томе је потписан као исправан 

(кршење процедуре). У хеликоптеру на месту удеса није пронађена 

„Листа одржавања ваздухоплова“? 

ГШ4 Сви метеоролошки услови у време лета били „испод прописаног 

метеоролошког минимума“ 

ГШ5 Иако су метео услови били „испод минимума“ Комисија ГШ 

није имала при руци нормативна документа за извршавање лета 

„испод минималних метео услова“, како би могла да правило 

протумачи ту аномалију? 

ГШ6 Иако други пилот није трениран за лет у ноћним и временски 

лошим условима, лет је ипак одоборен? 

ГШ7 ИГРА РЕЧИ- Гашић „иницирао“ лет (у извештају РВ ПВО се 

наводи да је „издао задатак“, и инсистирао да се лет обави кршењем 

процедуре СОП). Посада највероватније није уопште имала метео 

прогнозу 30 мин. пре лета и у току лета- указује овај пасус… 

ГШ8 Генерал Живак је инсистирао да се пре лета провери метео 

ситуација… 

ГШ9 ДИКОВИЋ ОБАВЕШТЕН у 21:12? 

ГШ10 Министар одбране лично наредио команданту 204 вбр лет 

хеликоптера (у овом делу наводно „иницирање“ министра Гашића 

постаје „издавање задатка“?)… 

ГШ11 Дежурни тим РВ ПВО (који је надлежан и одговоран) није био 

укључен у припреме лета- Заобиђен ланац команде и руковођења? 
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ГШ12 Овај део извештаја је контрадикторан секцији ГШ11 из које се 

види да ОДТ РВи ПВО није био укључен у припреме лета. У овом 

пасусу се наводи да је захтев за спасилачки лет примљен од стране 

руководиоца ОДТ РВиПВО? Такође, овде се наводи да је 

„пропуштено“ да се начелник ГШ Диковић извести о активностима 

министра одбране Гашића? 

ГШ13 Министарство одбране као и команда РВиПВО нису били 

обавештени о замени задуженог МИ8 хеликоптера за МИ17? Указује 

се на пропуст вође спасилачке екипе (ТиС) да о променама извести 

команду РВиПВО? 

Овде се између редова указује на потенцијално крупан пропуст- 

Кршењем прописане процедуре није омогућена приправност посаде 

ТиС, и НИСУ ПРЕНЕТИ БИТНИ ПОДАЦИ који могу да утичу на 

извршење задатка. Који су то подаци? Према овом делу извештаја 

Генералштаба испада да је лет обављен без наредбе и комуникације 

ТиС са РВиПВО- вероватно у директој комуникацији министра 

Гашића, команданта 204 вбр и посаде ТиС? 

ГШ14 У току лета због „процене метео ситуације“ дежурни РВиПВО 

у договору са генералом Бандићем усмерио хеликоптер на НТ 

(Никола Тесла). Да ли је то урађено само због метео услова? 

ГШ15 Овај део извештаја супротно извештају Команде РВиПВО 

имплицира да је посада безусловно прихватила инструкције за 

слетање на НТ уместо на ВМА? 

ГШ16 Овај део извештаја указује да су временски услови за лет и 

слетање били веома неповољни. Шта у ствари значи „испод 

метеоролошког минимума“? 

ГШ17 У закључку извештаја се захтева одговорност кључних 

оперативаца РВиПВО, али се заобилази одговорност стварног 

налогодавца лета министра Гашића? 

 

Захтева се израда новог СОП (промена важеће стандардне оперативне 

процедуре), али се не каже зашто? Из извештаја РВиПВО видећемо да 
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је генерал Бандић након наређења од стране министра Гашића да се 

лет обави у лошим условима, упозорио истог да он тим наређењем 

крши СОП. Гашић је игнорисао то упозорење и наредио лет!? 

*** 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ РВ И ПВО- АНАЛИЗА 

„ИНКРИМИНИСАНИХ „ ПАСУСА  

РВ1 На почетку извештаја команде РВиПВО се напомиње да је лет 

наређен путем мобилног телефона, без „дефинисања вежбе“, што 

имплицира да је већ на почетку прекршена процедура. 

РВ2 У време лета према Рашкој постојали су „минимални метео 

услови“… 

РВ3 КОНТРАДИКТОРНО ИЗВЕШТАЈУ ГШ КОЈИ КАЖЕ ДА (у 

19:36) РВ ПВО НИЈЕ БИО УПОЗНАТ СА ЗАДАТКОМ? 

РВ4 Најаву лета надлежним контролорима извршио мајор Мехић, без 

метео документације, и заобишавши ланац команде (како тврди 

извештај РВиПВО)? 

    РВ5 ДОКУМЕНТОВАНИ КОНФЛИКТ- ГЕНЕРАЛ БАНДИЋ 

(19:56) УПОЗОРИО МИНИСТРА ГАШИЋА ДА НИЈЕ 

ИСПОШТОВАНА СТАНДАРДНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА . 

ГАШИЋ НАРЕЂУЈЕ ЛЕТ БЕЗ ОБЗИРА НА УКАЗАНО КРШЕЊЕ 

ПРОТОКОЛА!!!  

РВ6 Супротно извешају ГШ који не помиње конфликт између посаде 

и контроле лета, из овог дела извештај РВиПВО се види јасно да је 

посада инсистирала на слетању на ВМА, или алтернативно на 

Батајници… Овакво инсистирање је и било логично, јер упућује на то 

да је у тако лошим условима пилот Мехић инсистирао на слетање на 

хелиодроме са којима је био фамилијаран. У том смислу војни 

аеородром Батајница би био „природан избор“!? 

РВ7 ПОСАДА ИНСИСТИРАЛА НА ВМА И БАТАЈНИЦИ- 

КОНТРОЛОР ЛЕТА ИХ ИНФОРМИШЕ ДА ЈЕ КОМПЛЕТАН 

ПРИХВАТ БЕБЕ ВЕЋ ОРГАНИЗОВАН НА СУРЧИНУ (НТ)- ПО 
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ЧИЈЕМ НАРЕЂЕЊУ? (ОВАЈ ДЕО ПРИЧЕ НЕДОСТАЈЕ У 

ИЗВЕШТАЈУ ГШ- ГДЕ СЕ ТВРДИ ДА ЈЕ ПОСАДА 

БЕСПОГОВОРНО ПРИХВАТИЛА НТ)!? 

РВ8 У закључном делу извештаја под тачком 8, комисија указује на 

могућност да је посада доживела „просторну дезоријентацију“ и да из 

тог разлога (и наводног пијанства) није успела „да одреди положај 

ваздухоплова у простору помоћу инструмената“!? Овде ја као лаик 

постављам једно, по мени логично, питање. Пошто је лет регистрован 

и планиран, због веома лоше видљивости и лошег времена, као 

ВИЗУЕЛАН, да ли је на извршење лета у тим условима „просторне 

оријентације“ имала утицај чињеница је хеликоптер послат на лет без 

„магнетног компаса“, као што то идентификује извештај ГШ? Ако се 

пилот и посада оптужују да су због „умора и пијанства“ имали 

проблем са „оријентацијом у простору помоћу инструмената“- Да ли 

су они уопште летели у исправном хеликоптеру са свим неопходним 

инструментима? Волео бих да чујем мишљење експерата везано за 

овај део моје анализе… 

У овом пасусу такође треба обратити пажњу на став комисије да су 

чланови посаде и њихови надлежни били „изложени притиску и 

очекивањима хитности медицинског збрињавања детета, што се 

посебно одразило на одабир коначне дестинације слетања“- Овај део 

је по мени веома важан, јер недвосмислено указује да је аеродром 

Никола Тесла изабран као одредиште за слетање хеликоптера због 

„притисака“ да се обави адекватно „медицинско збрињавања детета“, 

а не због наводно најбољих метео услова. Сада је лакше схватити 

упорно инсистирање посаде (чији је приоритет био безбедан лет) да се 

слетање обави на ВМА или Батајници. Наравно да нико нормалан не 

треба да игнорише добробит пацијента (у овом случају детета), али 

посада и надлежни оперативци РВиПВО требају да буду једини 

меродавни у процени где је безбедно слетети. Овде треба такође 

инсистирати на појашњењу термина „притисци“- Од кога су долазили 

и ко је (именом и презименом) стајао иза одлуке да хеликоптер мора 

да слети на НТ!? 
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РВ9 У контексту свега претходно изреченог (анализираног) веома је 

циничан закључак комисије РВиПВО да „одговорност за удес сноси 

вођа посаде хеликоптера ХТ-48!? 

РВ10 Такође је циничан закључак да део одговорности сноси и други 

пилот, када сам извештај наводи да други пилот није био уопште нити 

трениран, нити овлашћен да пилотира у ноћним и екстремним 

временским условима (испод метеоролошког минимума), у којима се 

одиграла ова трагедија… Такође на одговорност се позива командант 

204 вбр који је примио директно наређење за лет од министра 

Гашића. Где је у овој целој причи баксузни министар Гашић- његова 

глава по некој логици би требала прва да „иде на пањ“? 

РВ11 Под тачком 11 предлога за будуће избегавање оваквих 

инцидената даје се упутство да убудуће мора да се испоштује у 

потпуности СОП (стандардна оперативна процедура). У претходним 

пасусима ове анализе смо указали да је је управо министар Гашић 

директно наредио команданту 204 вбр (који га је претходно упозорио 

на кршење процедуре) да исту игнорише!? Такође се захтева да 

убудуће све комуникације везане за употребу ваздухоплова морају да 

иду преко службених телефона, и да буду звучно записане. Овај 

захтев указује на то да постоји конфликт у изјавама надлежних у 

РВиПВО и вероватно самог министра Гашића. Другим речима неко у 

врху министарства или команде РВиПВО „лаже“!? 

РВ12 У овом пасусу се тражи промена регулативе, која би у 

будућности омогућила летачкој посади да одбије лет у „условима 

немогућности“… Ова ставка такође сугерише да је комисија дошла до 

сазнања да је на посаду вршен притисак да изврше овај лет у 

небезбедним условима!? 

РВ13 У наставку комисија РВиПВО захтева „дефинисање метео 

минимума за вишечлане посаде“- што само по себи, уз већ 

анализиране делове извештаја који јасно указује да други пилот није 

био оспособљен за лет у овим условима, сугерише чињеницу да је и 

по овом питању био начињен пропуст… 

РВ14 Овај пасус се надовезује на претходни закључак, да сви чланови 

посаде морају да буду обучени за лет у екстремним условима… 
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Напомена, по аутору овог текста, овај пропуст је начињен у вишем 

ланцу команде, који укључује врховног команданта оружани снага 

председника Србије Т. Николића, министра Гашића и начелника ГШ 

Диковића, па тек онда „ситније рибе“… 

РВ15 Ово је интересантан закључак комисије „да треба набавити 

адекватне кациге за чланове посаде МИ17“- што само по себи упућује 

на закључак да сви, или неки чланови посаде, нису имали прописне 

кациге за лет на овом ваздухоплову. Што не само да утиче на личну 

безбедност, већ претпостављам утиче и на правилну и неометану 

комуникацију посаде!? Такође се захтева ажурна документације- већ 

смо претходно сазнали да је било озбиљних пропуста по том 

питању… Опет, и за ово, најодговорнији би требао да буде виши 

ланац команде. 

РВ16 Овај пасус указује да уништени МИ17, или није имао прописне 

(или су чак и физички недостајали) сигурносне појасеве!? На то 

упућује и чињеница да су, након пада на земљу, све жртве пронађене 

изван олупине хеликоптера… 

– 

Уместо закључка (који по обичају препуштам вама читаоцима) само 

желим да изнесем пар запажања… 

…Да ова два (у неким, по мени, кључним детаљима) контрадикторна 

извештаја, не само да нису успели да расветле овај трагични 

инцидент, већ су шта оставили очигледну сумњу да су додатно 

„докторисани“. Тим пре што наводна „неспособност и пијанство“ 

посаде. Као кључни елемент удеса, се појављује у новијем извештају 

РВиПВО од 31. марта, док се ти наводни кључни детаљи уопште не 

спомињу у иницијалном извештају Генералштаба од 18. марта? 

Такође ови извештаји, чак и да нису „докторисани“, сами по себи не 

би ништа доказали, без приложених форензичких доказа, попут аудио 

записа целе комуникације, пре свега са контролом лета и 

Оперативним дежурним тимовима, током лета трагичног 

хеликоптера… Као и техничке документације о стању ваздухоплова, и 

фактичким („испод дозвољеног минимума“) метео условима. 
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..Ипак треба дозволити надлежнима да и даље додатно „појашњавају“ 

овај инцидент, јер ако нешто крију (а да нешто крију, то је већ 

евидентно) то ће се лако приметити у њиховој консеквентној 

недоследности, која је типична за сличне фалсификате- Као рецимо 

чињеница да је министар Гашић одмах након пада хеликоптера, 

изјављивао медијима да он нема никаква сазнања о том лету- док из 

овог извештаја јасно видимо да је он био главни актер и директни 

налогодавац као и да је лично наредио кршење СОП (стандардне 

оперативне процедуре) везане за трагични лет… 

Резултат дилентантизма и бахатости, тог дојучерашњег „мајстора за 

плочице“, а у овој земљи „Страдији“ – напрасно устоличеног 

министра одбране (по писцу ових редова) врло је очигледан у овом 

трагичном инциденту, који је на жалост резултирао у губитак седам 

људских живота… 

…“Резултат“ који је вероватно веома повољан за стварне кривце ове 

трагедије- Јер МРТВА УСТА НЕ ГОВОРЕ. 
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ХОРОР СЦЕНАРИО 1- ДА ЛИ НАМ ЈЕ НА 
ЧЕЛУ ДРЖАВЕ „МЕНТАЛНИ 

ПАЦИЈЕНТ“!?  
 

Миодраг Новаковић 8 април 2015 

 

Ових дана читамо (и гледамо) вероватно исувише тога о 

мистериозном паду војног хеликоптера и трагичној судбини седморо 

људи, који су се те кобне ноћи 13 марта, нашли у утроби уклетог (и 

пре него што је полетео) „олдтајмера“ Ми17. На страну чињеница да 

би тај четврт века стар, оронуо и од неких виталних делова очерупан, 

ваздухоплов- у некој нормалној земљи, пре седео на подијуму 

историјског авио-музеја, него на писти војног аеродрома (и то у 

склопу елитне ескадриле „Трагања и Спасавања)“!? 

Исувише је ту (дез)информација и за нас „професионалце“, а камоли 

за „обичан људски мозак“, који је већински утрениран и 

кондициониран, да упија „офарбане“ мултимедијске прилоге са 

великог екрана „малог тв пријемника“, док од штампаних, има навику 

да чита само наслове, и гледа слике… 

Тако да се ја, данас у овом „есеју“, нећу бавити „хеликоптерским 

случајем“ и свим његовим последицама и непосредним узроцима, већ 

ћу покушати да проникнем у ширу позадину и узроке који су довели 

до оваквог жалосног стања наше државе и нације, у којој су елитне 

војне трупе и њихови команданти сведени на улогу режимског 

„келнераја“, и „бејбиситера“ размажене режимске родбине. 

Да се одмах разумемо, није Вучићев режим својим распамећеним 

понашањем, овде измислио „рупу на саксији“. Жалосно стање србске 

државе и нације, је отпочело још са Милошевићевским непотизмом и 

једнопартијском самовољом, да би ескалирало у пост-

петооктобарском, „партократском“ политичком дилетантизму- 
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осмишљеном на линији Брисел-Вашингтон, и оперативно 

спроведеном (и надзираном) у „западним амбасадама“… 

…Дакле, није Вучић измислио „рупу на саксији“, али је зато његов 

псеудо-нарцисоидни и болесно аутократски режим, ту „рупу“ толико 

проширио и рашчеречио, да се она више и не разликује од дна 

„саксије у којој данас живимо“ – тако да њен садржај (читај: наша 

држава) ту више не може ни физички да опстане, док се истовремено 

сви заједно налазимо на путањи „бесконачног пада“ (у тој „саксији 

без дна“). 

Оно што чини Вучићев режим, и његову (страхо)владу, потенцијално 

најпогубнијим и најопаснијим по интересе наше нације, јесте 

чињеница да је тај режим данас „дефакто“ сведен на једног човека 

(„њега“). Човека, који је, попут инфантилне царице Марије 

Антоанете, изгубио сваки контакт са реалношћу, затворио се у свет 

неких својих менталних (вероватно пубертетских) фикција, и оно што 

је највише поражавајуће- он за такво своје „стање“ не прима никакву 

„стручну терапију“!? 

Знам да ће се некима ове речи учинити исувише оштрим, али овај мој 

закључак је настао, не само као резултат пручавања тоне медијских 

материјала, већ и директне дискусије (и преписке) са више 

психоаналитичара (имена позната писцу ових редова), који су указали 

на неке специфичне детаље у Вучићевим јавним наступима, који по 

њима, нашег дичног премијера пуноправно квалификују као 

„менталног пацијента“. Уосталом, такви закључци се, након безброј 

„психотичних епизода“, током Вучићевих мело-драматичних 

(„телевизованих“) јавних наступа, намећу и обичном лаику. 

То што Вучићев нарцисоидно-аутократски режим додатно издваја, и 

избацује на „прво место некомпетентности“ да одлучује о судбини 

наше нације, посебно у овако судбоносним историјским временима- 

то је количина дилентатизма, неквалификованости и корупције, која 

је данас видљива на сваком кораку, у оквиру његовог „двопартијског“ 

владајућег корпуса. 
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Нису ту више у питању само професионални дилетантизам, лажне 

дипломе и фалсиковани докторати челних људи тог режима. 

Једноставно на србској политичкој сцени нису виђени овакви 

инкомпетентни и необразовани политички дилетанти, још од 

„четрдесет и пете“- када су полуписмени и гологузи пролетери на 

јуриш „освајали Дедиње“ и државне институције у нашој престоници- 

а србски народ „ослобађали“ његове интелектуалне и духовне елите. 

На жалост, један велики део нашег „идолопоклоничког народа“, који 

је у Брозовом комунистичком периоду пажљиво и темељито 

култивисан управо на „култу вође“, изгледа да у овој Вучићевој 

варијанти „Лажног цара Шћепана малог“, препознаје неког новог 

Месију, кога слепо, као у неком хипнотичком трансу, следи на 

његовом имагинарном путу за „Бриселску Меку“; Наивно верујући да 

ће евентуалним уласком у ту неоколонијалну „заједницу (не)срећних 

народа“ решити све своје (разби)бриге. 

ЦИТАТ: 

    „Sizofrenija… Kod osoba koje pate od shizofrenih poremećaja 

najčešće je prisutan strah i osećaj da se od njih suviše zahteva. 

…kod bolesnika se javlja neki oblik „sna u budnom stanju“ – 

halucinacije. On čuje glasove (akustične halucinacije), oseća 

mirise (mirisne halucinacije) ili vidi stvari koje ne postoje 

(vizuelne halucinacije) i takva zapažanja smatra realnim… 

    Sumanute ideje- Iz verovanja nastaju za bolesnika realna 

mišljenja. On čvrsto veruje da ga proganjaju (manija gonjenja), da 

je bog (religiozna manija) ili da se sve odnosi na njega (ideje 

odnosa), drži se čvrsto svojih uverenja od kojih se ne može 

odvratiti nikakvim uveravanjima ili dokazima da njegove ideje ne 

odgovaraju stvarnosti. Uzrok tome leži u činjenici da se bolesnik 

povukao u svoj unutrašnji svet i da je „navukao zavesu“, slično 

kao što smo videli kod halucinacija. Na taj način gubi mogućnost 

da svoje misli, svoju vlastitu „stvarnost“ uporedi sa realnošću u 

spoljašnjem svetu…. 

    Poremećaji mišljenja- Naročito u slučajevima kad je bolesnik 

emocionalno uzbuđen ili umoran njegove misli i govor postaju 
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nesuvisli ili teško razumljivi. Bolesnik će prekinuti razgovor u sred 

rečenice ili će potpuno izgubiti nit. Često oseća „nadiranje“ 

određenih misli…. 

    Gubitak osećanja- Bolesnik ne može ni da se veseli, ni da 

izražava svoja osećanja na način na koji je to ranije mogao… 

    Lečenje- Shizofrenija se leči antipsihoticima. Uz lekove mogu 

pomoći savetovanja i psihoterapija, kao deo procesa rehabilitacije. 

U akutnoj fazi bolesti, kada su jasno izraženi psihotični simptomi, 

bolesnika je vrlo često potrebno lečiti u bolnici…“ (Извор: 

http://www.stetoskop.info/Sizofrenija-656-c33-sickness.htm ) 

У целој овој причи Вучића не треба никако потцењивати, његова 

„лудост“ је пре свега продукт његове „генијалности“. Историја је 

препуна примера натпросечно интелигентних људи, који су по свим 

медицинским параметрима, истовремено били квалификовани и као 

лудаци (између генија и лудака је танка нит- каже стара изрека). Шта 

ће нам бољи пример од Адолфа Хитлера. Овде је проблем, што је 

(захваљујући генијалности свог поремећеног ума) „господар Вучић“- 

за којим се још увек тетура (и идолопоклонички блеји) један значајан, 

али надам се не и већински, део „србског стада“- истовремено и 

неприкосновени „мајстор медијске манипулације и политичке 

обсцене“. 

Док закључујем ове редове, са скоро свих програма националних 

телевизија, бомбардује ме „лик и дело“ господара Вучића. Његови 

наступи, у количини мелодраматичности, емотивне нестабилности и 

диктаторске параноје, морали би да забрину сваку нормалну особу, и 

сваког одговорног грађанина Србије (да не спомињем „одговорне 

институције“, јер њих у данашњој Србији вероватно да више и нема). 

…Са „малих екрана“ нам данас, громкије него икада, одјекује глас 

„Вође“, који себе безочно „визуализује“ као Исуса Христа, и (бар оној 

идолопоклоничкој) народној маси нуди да на себе прими све грехе 

својих „режимских апостола“, да би већ на следећем тв каналу, попут 

Баба Ванге, лапрдао о својим визијама реинкарнисане србске државе, 

негде у арабском дезерту. Да не спомињемо недавне психотичне 

епизоде нашег премијера на „копаоничком симпозијуму“, када је на 
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конференцији за новинаре сам себи реферисао као- „Вучићу педеру“. 

На жалост такво психотично и неуротично понашање режимског 

челника, и кабадахијско понашање његових „апостола“, није више 

само у домену безазлене „Шојићевске политичке сатире“; Управо 

горе наведени трагични инцидент са спасилачким хеликоптером који 

је однео седам невиних живота, нам јасно указује на могуће будуће 

трагичне консеквенце ескалације режимске самовоље и 

некомпетентности, и што је још горе, на режимску криминалну 

спремност да заташка сва своја недела, а кључне актере (криминалце) 

стави изнад закона. 

Сви ови трагични, и политички и економски катастрофални, догађаји, 

који прате нашу земљу, од доласка Николићевих „радикалских 

политичких пребега“ на власт, би у свакој нормалној држави, досада 

резултирали у пад таквог режима. Проблем је у томе, што Србија већ 

дуже време није нормална држава, њен „неприкосновени вођа“ 

очигледно није нормалан човек, а поставља се и логично питање да ли 

смо и ми „нормалан народ“!? 

А, ако јесмо ,зашто онда све ово трпимо… 
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ХОРОР СЦЕНАРИО 2: На челу државе 
нам је дефинитивно ментални 

пацијент- Како га 
„хоспитализовати“!?  

 

М. Новаковић, 30 јун 2016 

 

УВОД 

Када сам пре више од годину дана написао чланак „Хорор сценарио: 

Да ли нам је на челу државе ментални пацијент!?[1]“- упркос 

сведочанствима више анонимних психијатара и психолога (на жалост 

у данашњој „диктаторској и репресивној“ атмосфери у Србији, они се 

нису усудили да то потврде и јавно), да се када је у питању премијер 

Вучић, дефинитивно ради о ментално нестабилној особи, и да је 

веома проблематично да таква особа буде на челу наше нације- ја сам 

у то време можда и имао неке резерве, подсвесно дозвољавајући 

могућност да се ради и о неким пролазним „емотивним кризама“ 

особе недорасле државничким изазовима и кризним временима у 

којима данас живимо. На жалост у међувремену психотични и 

неуротични наступи премијера су све више учестали, и често се пред 

нашим очима претварају у отворени мобинг и вербално силеџијство, 

према медијским посленицима, политичким противницима, обичним 

грађанима, али и према његовим верним и (не)послушним 

политичким следбеницима и сарадницима… 

У многим својим недавним медијским наступима премијер (тренутно 

мандатор фантомске владе) Вучић нам је поново пружио непобитне 

доказе властите менталне поремећености. Ескалација његових 

психотичних и „манијакално-депресивних“ наступа у јавности је 

постала толико озбиљна, да више не би смела да буде игнорисана од 

стране (њему подређених?) државних органа, али много важније и од 
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оних кључних (њему послушних?), који су у реалности, и у уставном 

оквиру наше државе, њему надређени- овде мислим пре свега на 

Народну скупштину и Уставни суд Србије… 

…По мом личном мишљењу, за које поново наглашавам да га 

„потајно“ деле и многи компетентни психо-аналитичари, премијеру 

Вучићу (мандатару) је данас више него икад неопходна „стручна 

медицинска помоћ“, вероватно у виду психотерапије и медикамената, 

и у ту сврху он би требао, неким ванредним законским актом, да буде 

уклоњен са чела владе и других одговорних државничких и 

политичких функција, бар док не буде „излечен“. Наравно, овде 

позивам наше читаоце и генерално све грађане Србије, да се уздрже 

од негативних емоција и директних претњи г. Вучићу (уз пуно 

разумевање њиховог револта везаног за понижавајуће услове у којима 

многи од њих данас живе), јер ништа није више неморално и 

социјално непримерено, него особу са менталним поремећајима 

излагати вербалном и физичком насиљу. У овом случају,овде би била 

потпуно примерена наша хришћанска порука „Опростите му јер он не 

зна шта чини“… 

  

„ВОРКОХОЛИЗАМ“ Г. ВУЧИЋА СЕ СМАТРА МЕНТАЛНИМ 

ПОРЕМЕЋАЈЕМ- ДОКАЗИ ИЗ СТРУЧНИХ ИЗВОРА 

Унаточ уздржаности многих водећих психоаналитичара, који деле 

моје претходне изречене ставове у овом чланку, и другим анализама 

на тему нашег „ментално нестабилног премијера“, ја ћу се овде ипак 

усудити да лично анализирам (уз цитате компетентних и стручних 

анализа) његов веома видљив ментални поремећај, на западу познат 

као „воркохолик синдром“ (workaholic), што би могло да се преведе 

као „радни-наркоман (радна адикција)“, и који сам премијер Вучић у 

својим јавним медијским наступима[2] често истиче као врлину, 

вероватно несвестан чињенице да је „синдром воркохолизма“ на 

(њему пријатељском?) Западу дефинисан као озбиљан ментални 

поремећај. 

– 
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Ако на почетку погледамо дефиницију „воркохолизма“ на интернет 

Википедији[3], видећемо да тамо цитирају налазе угледног 

универзитетског професора и клиничког психолога Брајана 

Робинсона, који издваја две главне категорије „воркохолика“: 

    1. Оне који непрекидно раде, али демонстрирају ниску радну 

продуктивност, 

    2. Оне „силеџијске и неуморне“ који су хипер продуктивни. 

Овде се логично поставља питање у коју (или можда у обе) категорију 

треба сврстати нашег премијера, пошто упркос његовом „силеџијском 

и неуморном“ односу према раду, његова „висока продуктивност“ 

остаје релативна и условна категорија у смислу продуктивности, 

пошто су његови (цитирани) наводни велики успеси у државничким 

пословима, у очигледном раскораку са реалношћу на терену!? 

Професор Робинсон наглашава да фанатична потреба „воркохолика“ 

да буду стално упошљени и да притом извршавају беспотребне 

задатке, углавном резултира у неефикасност и ниску продуктивност. 

Он наглашава да „воркохолици“ имају проблем да делују као тим и да 

често исказују болесно неповерење према својим сарадницима којима 

одбијају да делегирају задатке из њихових ресора, већ их сами 

преузимају на себе, што како смо то навели у уводном делу овог 

пасуса резултира у неефикасност и ниску продуктивност 

„воркохолика“ – Верујем да су сви овде наведени симптоми веома 

уочљиви код нашег премијера. 

У овој анализи професора Робинсона се такође истиче да оваква 

ментална исцрпљеност „воркохолика“ неминовно доводи до хроничне 

неиспаваности, што опет негативно утиче на рад мозга и резултира у 

поремећај „когнитивних функција[4]“… 

– 

Угледни стручни портал „Психологија Данас[5]“ у дефиницији 

„воркохолизма“ иде корак даље, и тај синдром назива „менталном 

болешћу“ која се често преноси генетски. Овде се наводи подаци из 

студије која доказује да су „воркохолици“ емоционално нестабилне 
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особе са хроничним осећањем „неадекватности“. Фанатична 

посвећеност послу код њих стимулише високи адреналин, који потом 

резултира у психо-физички колапс организма; „Воркохолици“ потом 

демонстрирају упадљиву нервозу и нетрпељивост према другима, 

недостатак само-поштовања, психотичност и депресију (све симптоми 

које у последње време наш премијер демонстрира учестало?). 

У својој студији „воркохолизма“ овај стручни портал цитира и неке 

друге негативне ефекте овог психолошког поремећаја- опседнутост 

послом резултира у запостављање свих других социјалних и 

породичнх обавеза, нарочито према деци и другим блиским особама, 

а ако успеју и да посвете неко време својој деци и породици, често их 

условљавају властитим нереалним, и неостваривим  

перфекционистичким стандардима… Другим речима, такве особе су 

„погубне“, не само по своје сараднике и оне којима управљају, већ и 

за своје породице и друге блиске особе!? 

– 

Стручна асоцијација за психотерапеутске интервенције, под називом 

„Интервентна подршка[6]“ (ИП), менталном поремећају 

„воркохолизму“ посвећује посебну пажњу. У својој студији 

„воркохолика“  они „воркохолизам“ дефинишу као „отровну 

компулсивно обсесивну адикцију“ према послу. По њима људи који 

пате од „радне адикције“ се издвајају по томе да немају скоро никакав 

друштвени живот или хобије, и генерално не осећају потребу за било 

чим другим, осим за радом. Ова адикција често указује на хронични 

недостатак само-поштовања и одрастање у дисфункционалним 

породицама, тако да често „воркохолици“ користе посао као 

уточиште где „лече“ властите унутрашње конфликте и несигурност. 

Психоаналитичари ове асоцијације подвлаче чињеницу да радна 

атмосфера, чак и у неком динамичном компанијском амбијенту, не 

ствара „воркохолике“, већ сами „воркохолици“ имају стални нагон за 

„здравствено штетним дугачким радним временом“, и тако из 

„унутрашње потребе за самоубилачким радом“ избегавају властиту 

менталну несигурност, често повезану са несрећним породичним 

условима, и поремећеним личним животом.  Таква њихова перцепција 
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личног и породичног живота, веома често нема никакве везе са 

реалношћу. 

Ови експерти истичу да се „воркохолизам“ по многим 

карактеристикама не разликује од других „психолошких адикција“ 

(менталних поремећаја) због својих инхерентних[7] негативних 

ефеката. 

Овде је посебно важна стручна дефиниција „воркохолизма“ као 

адиктивне менталне болести, која се по стручњацима из „Интервентне 

подршке“ не разликује пуно од алхохолизма, и има веома негативне 

психолошке и друштвене последице, по пацијента и његову околину. 

Они наглашавају да „претња воркохолизма“ мора да буде 

идентификована у раној фази, да би се пацијенту благовремено 

указала стручна психотерапеутска и медицинска помоћ. 

ИП у овом раду цитира и симптоме „воркохолизма“, (такође 

публиковане у реномираном часопису „Форбес“), како би се 

„ментални пацијенти“ који пате од ове адикције благовремено 

идентификовали и подвргли терапији: 

    Стално мисле и говоре само о послу 

    Често имају главобоље, хроничну премореност и лоше варење, који 

су резултат претераног радног стреса 

    Упадљиве „бихејвиористичке[8]“ промене- нагла промена 

расположења, заборавност, досаду и недостатак концентрације… 

    Тотална посвећеност послу, која често искључује било какав хоби и 

лични и породични живот 

Овде се такође наводи да, због чињенице да ментални пацијенти 

„воркохолици“ често нису ни свесни своје адикције (менталног 

поремећаја), стручна интервенција је преко потребна. ИП истиче 

неопходност ране структуралне (психотерапеутске и психијатријске) 

интервенције, јер игнорисање ове болести може да доведе до „тешких 

последица“. 
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Они наводе да приликом тих интервенција од стране адикционих 

експерата, психолога, и „ментално-здравствених терапеута“, треба 

посебно узети у обзир претходну историју менталних болести, 

склоност ка насиљу, проблем контроле темперамента (наглих излива 

беса и љутње), али и да пацијенте треба тестирати за потенцијалну 

злоупотребу наркотика. 

Из ове студије је очигледно да се „воркохолизам“ који наш премијер 

демонстрира готово свакодневно, третира као озбиљан ментални 

поремећај, који је потребно третирати у раној фази, пре него што 

ескалира у неке озбиљне или трагичне последице, не само по 

пацијента, већ и његово окружење. Свакако, овде је вероватно 

сувишно нагласити, да „окружење“ нашег „воркохолизованог 

премијера“ де факто представља цела наша нација, на чијем је челу он 

данас!? 

– 

Експерт из области „воркохолзма“ Џесика Стилман[9] је недавно 

публиковала обимну студију на примерку од 16,246 испитаника 

(одраслих особа) која је указала на забрињавајућу везу између 

„воркохолизма“ и других озбиљних менталних болести. 

Њена колегиница Сесил Шу Андресен (Cecilie Schou Andreassen- 

аутор ове студије) има стручну дилему- да ли фанатична посвећеност 

раду изазива нервне сломове код пацијената, или већ постојећи 

ментални поремећаји утичу на „радни фанатизам“!? Она истиче да је 

екстремна посвећеност раду, често знак дубљих психолошких и 

емотивних поремећаја… 

– 

Интернет портал „Инквизитр[10]“ цитира статистику, која је такође 

објављена на „Фокс Магазину Вести“, и која доказује да су други 

ментални поремећаји попут менталне несигурности, депресије, 

обсесивно-компулсивних поремећаја, неупоредиво већи код 

„воркохолика“ него код код оних који имају балансирани однос према 

послу. 
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Овај портал такође цитира налазе експерта Сесил Шу Адресен, који 

необориво доказују да су психијатријски симптоми много 

евидентнији код „воркохолика“, него код умерених радника. 

Ова студија је доказала да сваки четврти „воркохолик“ пати од 

обсесивно-компулсивних поремећаја, сваки трећи пати од 

„психотичне несигурности“ и других психо-патолошких поремећаја, 

док 10 посто њих прима терапију за депресију (овако мали проценат 

„воркохолика“ који примају терапију за депресију, није показатељ 

њиховог малог броја, већ њиховог негирања стварности и одбијања 

психо-терапије). Ови негативни резултати су четвороструко мањи код 

групације „нормалних радника“… 

  

ЗАКЉУЧАК 

У светлу свега овога, и отворених и јавно телевизованих изјава 

премијера Вучића да он „ради“ сваки дан у седмици, и то најмање 15 

сати дневно (и да то исто очекује од својих подређених?), сматрам да 

је он овде непогрешиво дијагнозиран као „тежак воркохолик“, 

односно особа са менталним поремећајем који има веома штетне 

негативне последице не само по себе, већ у овом случају и по нашу 

целу нацију. 

Није тешко закључити да су његови политички  потези често 

ирационални, нереални и неки вероватно „имагинарни“, и да његов 

о(п)станак на било којој државничкој функцији може да има и много 

трагичније последице по све нас. 

Истовремено, не верујем да је он сам уопште свестан „властите 

поремећености“ и сматрам да њега лично за то не треба кривити, већ 

систем који омогућава да такви људи код нас запоседну озбиљне 

државничке функције. 

 

Нормалан курс акције од стране наших државотворних органа 

(Народне Скупштине и Уставног суда) би по мени био да покрену 

питање његовог опозива са становишта „здравствене неподобности“, 
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без икаквих додатних законских репресалија јер је (опет, по мени) 

очигледно да „он није свестан шта чини“, и да му се потом укаже 

стручна- психотерапеутска и медицинска помоћ. 

Такође у светлу његовог случаја (али и неких других сличних…), 

вероватно би наши највећи законски акти требали да буду допуњени 

одредбама које би обавезивале све кандидате за озбиљне државничке 

функције, да претходно буду предмет психолошког и психијатријског 

вештачења од стране компетентних и независних државних 

медицинских институција… 

…Јер по аутору ове анализе, имати ирационалног „менталног 

пацијента“ на челу државе који нам (не)свесно наноси „штету“ и 

очигледно ништа не може да га заустави на том путу, је погубније и 

од рецимо, имати на истој функцији неког свесног али рационалног 

издајника (а ми их на нашу несрећу имамо доста, и то у блиској 

прошлости) који је итекако свестан лимита своје издајничке 

делатности!? 

Наравно све овде изречено је лични став писца овог текста, 

поткрепљен доста кредибилним студијама и линковима уграђеним у 

ову анализу…. И поново овде апелујем на читаоце ФБР портала[11], и 

друге грађане који читају ово штиво, да се уздрже од емотивних и 

„ментално нестабилних“ излива према нашем несрећном премијеру, 

јер дубоко верујем да он уистину „не зна шта (нам) чини“, и да г. 

Вучић дубоко верује у властиту „мисију“, и неку имагинарну визију 

Србије, која има веома мало додира са реалношћу у којој данас 

живимо. 

Истовремено, од наше родољубиве опозиције, у народном парламенту 

очекујем да под хитно покрену питање здравствено-психијатријске 

подобности нашег  (у све учесталијим медијским наступима) „видно 

распамећеног мандатара“ г. Александра Вучића… 
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КОСОВСКО БУРЕ БАРУТА- ИЛИ ПРИЧА 
О АЗИЛАНТИМА, КОЈИ ТО НИСУ…  

 

Миодраг Новаквић 10. мај 2015. 

  

„Агим Б. стар 46 година и његов син Ирфан тврде да се последњих 

пар месеци многи непознати људи појављују у Вучитрну, Подујеву, 

Приштини и другим градовима на Косову. Они кажу да се тамо шире 

гласине о блиском рату у Македонији и у Србији!? Ирфан наводи да је 

на Косову све више вехабија и активиста ИСИС-а, каже да неки 

врбују за своје паравојне формације на југу централне Србије, у 

Македонији, и Албанији.“ 

*** 

 

КОСОВСКО БУРЕ БАРУТА- ИЛИ ПРИЧА О АЗИЛАНТИМА, КОЈИ 

ТО НИСУ… 

Припремајући се за ову анализу проучио сам пар стотина страница 

референтног материјала, и иницијално сам имао намеру да напишем 

једну обимну и хронолошку анализу, везано за „напрасни албански 

егзодус“ (они који буду читали ово штиво, запитаће се „каква ли му је 

тек обимна“). Од тога сам одустао, када сам схватио да је код наше 

читалачке јавности (вероватно) дошло до неке врсте „презасићености“ 

новинарским и „пара-новинарским“ извештајимам, препуних 

„узбудљивих“ мултимедијских прилога, и претрпаних сувопарном 

статистиком. У том смислу, решио сам да „гађам право у мету“… 

 

1.АБНОРМАЛНОСТИ, ВЕЗАНЕ ЗА НАВОДНИ СПОНТАНИ 

ЕГЗОДУС КОСОВСКИХ, И „ОНИХ ДРУГИХ“, АЗИЛАНАТА 
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    Прво што пада у очи јесте „милитантни састав“ ове групације. По 

мојој процени, вероватно преко 70% азиланата су млади албанци, 

војног доба (Ник Торп са ББЦ је у свом ТВ прилогу од 5 фебруара) ту 

групацију дефинисао као „младе мушкарце, старости између 20 и 30 

година. 

По запажању ББЦ новинара сви су пристојно, неки чак и сувише 

„елегантно одевени“, у поседу скупих мобилних телефона са „гпс“ 

локатором, велике количине кеша (од неколико стотина, до десетак 

хиљада евра- према изјавама неких азиланата, за албанске медије) – 

што је у котрадикторности са њиховим јавно декларисаним статусом 

„економских азиланата“- односно сиромашних имиграната, који 

наводно хрле у Евроунију, зарад буквалног преживљавања. 

Ово запажање неких новинара водећих западних медија је потврђено 

и од стране потпарола Прекршајног Апелационог суда у Суботици, 

Александра Илића. Он наводи да знатан део Албанаца бива ухваћен 

од стране србских органа, приликом покушаја илегалног уласка у 

Мађарску. Они се потом изводе пре прекршајног судију, кажњавају 

новчано, и потом пуштају- пошто су по Илићу у Србији легално. 

Илић такође наводи запажање више судија, да су ови избеглице са 

Косова, углавном из Приштине, Вучитрна и Митровице, пристојно 

обучени и да са собом носе веће количине новца. Пошто спремно 

плаћају казну у износу од 5 до 50 хиљада динара, никоме до сада није 

одређен притвор. (извор ВестиОнлајн) 

По аутору овог текста, ово запажање наших судија из Суботице да су 

већина процесуираних Албанаца са подручја Приштине, Вучитрна и 

Митровице- из других изјава сведока и медија (КС.инфо) видимо да је 

масовни езгодус забележен са подручја Подујева такође- може да има 

потенцијално важан безбедносно-политички значај, пошто ова места 

чине „компактан троугао“ који се наслања на наводну територију 

„Велике Албаније“ у централној Србији, на линији Прешевска 

котлина- река Топлица!? 

Тај упадљив контраст између „елегантних албанских азиланата“, и 

оних стварно унесрећених са Блиског Истока и Рога Африке, уочавају 

и други водећи западни медији. Рецимо интернет портал 
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ЕстудиосФронтеризос.орг цитира запажање новинара Асојшијтед 

Преса који такође упоређује „елегантне албанске азиланте“ са 

избеглицама из Сирије и Афганистана. АП новинар описује 

конкретно одраслог Сиријца који је до Мађарске већи део пута 

буквално препешачио у дроњама и поцепаној обући. Са њим је стигао 

и 12годишњи афганистански дечак у сличном стању. Обојица су 

имали израњављена стопала, тако да су мађарски полицајци морали 

да им укажу прву помоћ, пре него што су их даље процесуирали. 

    Такође је веома чудна „синхронизована“ миграција огромних 

размера, етнички чистог албанског корпуса, који су у веома тесном 

временском оквиру, између новембра и фебруара, у десетинама 

хиљада запљуснули централну Србију, а потом и Мађарску- 

размилевши се по Еврозони!? 

Од октобра до децембра прошле године у Мађарској је процесуирано 

21,000 албанких азиланата. Само у јануару ове године 10,000. Дакле, 

за нешто више од 3 месеца- 31,000 Албанаца, и то већински 

мушкараца војног доба се (званично) докопало Мађарске. 

Али по Нику Торпу из ББЦ то је само врх леденог брега- он тврди да 

су му извори из мађарске полиције незванично пренели- да су они у 

стању да приведу (ухвате) само 20% азиланата који уђу илегално у 

Мађарску. По тој логици, у периоду од октобра 2014 до фебруара 

2015, у ЕвроЗону је ушло око 150,000 албанских азиланата- од тога 

њих 120,000 испод радара- непримећени!? 

Да се ради о необично великом броју напрасних азиланата, пишу и 

косовски медији, на пример КС-инфо наводи званичне податке 

такозване „косовске полиције“, који су регистровали од септембра 

2014 до јануара 2015- 40,000 одлазака са косовске територије. Ових 

дана и други косовски званичници упозоравају да по садашњем 

тренду месечно Косово напушта око 30,000 Албанаца. Те алармантне 

цифре су познате и званичницима из Евроуније. ББЦ наводи изјаву 

мађарског иследника, који је приликом саслушавања групе Албанаца 

сазнао да су сви дошли из истог села, и да је по њима, на пут ка ЕУ 

организовано кренуло скоро цело село од три хиљаде људи. 
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Ови сувопарни статистички подаци су били неопходни, да би се 

схватила размера ове очигледно веома добро синхронизоване 

„спонтане сеобе“ Албанаца са Косова. Верујем, да је овако добро 

организована и синхронизована „економска емиграција“ читаве 

армије пристојно одевених, ухрањених, опремљеним већим 

количинама „кеша“, и скупоценом мобилном технологијом, 

азиланата- практично незабележена у модерној људској историји. 

    Следећа абнормалност, јесте сурово календарско доба године, када 

су ови „економски емигранти“ одлучили да пред светском јавношћу 

разоткрију своју „азилантску трагедију“. 

Њихова одлука да у „невреме“ крену у масовни „економски егзодус“ 

једноставно побија сваку здраву логику (осим ако није у питању нека 

„ишчашена логика“?). Једноставно, економска ситуација и социјално 

безнађе на окупираном Косову су свих ових година константно лоши, 

и у ово зимско доба нису много друкчији од услова прошлог лета или 

пролећа, нити ће бити много драстичнији долазећег пролећа. 

Дакле, која је то „нелогика“, ја бих рекао мрачан мотив, присилио 

десетине хиљада младих Албанаца, у време кад му није, да крену 

„спонтано“, праћени такође „спонтаном“ знатижељом (вероватно 

унапред обавештених) домаћих и страних (водећих) медија- пешачећи 

километре у „избегличким колонама“, корачајући на „минус 10“ кроз 

ледене војвођанске канале, потоке и баруштине, и проводећи ноћи уз 

логорску ватру, у тамо неким мађарским влажним шумама!? И лаику 

би овде требало да буде јасно, да се ради о вешто режираној намери 

да се ова армија „елегантних албански азиланата“ прикажу као жртве 

„нечега“- и потом изазову самилост Западног света. Али, још увек 

остаје нејасан главни мотив оваквог мазохистичког „медијског 

игроказа“, ових дојучерашњих житеља „анти-србског 

сепаратистичког ентитета“ са југа Србије!? 

    Али веома упадљива абнормалност јесте- то што су ови „збегови“ 

етнички чисти. Ти Албанци, по властитим казивањима долазе из 

крајева где још увек живе (додуше малобројни) Срби. 

Дакле, зашто међу њима нема ни једног Србина. Ако је на Косову 

такво социјално безнађе, глад и беда, да су „присилили“ преко сто 
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хиљада људи да усред зиме напусте своја огњишта и домове (чак и 

оне које су отели од Срба)- зашто онда међу њима нема буквално 

ниједног Србина. Етнички чист „спонтани егзодус“. Нешто овде 

уистину смрди. 

Да се ради о плану и неким скривеним намерама тврди у својој изјави 

за В. Новости и председник СНВ на северу КиМ, Милан Ивановић. 

По њему Албанци овакве ствари не раде случајно, тим пре што је 

наводни разлог за овај нагли „зимски егзодус“ веома нелогичан, 

пошто лоша економска ситуација траје већ годинама, и азиланти су 

могли да сачекају бар неке боље временске услове. По њему постоји 

нека политичка позадина ових догађаја. Можда је „егзодус“ 

потенцијални политички аргумент да је Албанцима потребна Трепча 

да би „преживели“- пита се Ивановић!? 

По Добросаву Добрићу потпредседнику Скупштине АП КиМ у 

позадини свега је неки план. И он уочава да је овај егзодус етнички 

чист, да у целој овој причи недостају Срби, који живе чак и у много 

горим условима на КиМ него већина Албанаца. Такође, Добрић 

наводи традиционално добру обавештеност Албанаца, и он верује да 

албански избеглице знају да се „нешто спрема“. Он такође уочава 

веома добро планирање и организацију овог наводно спонтаног 

егзодуса. 

БЕЗБЕДНОСНИ ФАКТОР „АЛБАНСКОГ ЕГЗОДУСА“ ЈЕ 

ЗАБРИЊАВАЈУЋИ ЗА СВЕ, ОСИМ ЗА СРБСКОГ МИНИСТРА 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА… 

 

Нико на Косову то не изговара јавно, али у „четири ока“, и обични 

Албанци и неки водећи интелектуалци, као и медијски радници 

(везано за позадину масовне албанске зимске миграције „ка северу“)- 

изговарају полугласно речи: тероризам и џихад. 

 

Такав закључак је уосталом веома логичан. Данашње Косово је 

мафијашко-шверцерски НАТО протекторат у оквиру кога царују 
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безакоње и корупција. Такође, Косово је, уз други европски (НАТО 

креиран) „исламски ентитет“, БиХ, одскочна даска за пенетрацију 

Еврозоне, за све „мотивисане“ исламске екстремисте и џихадисте, са 

Блиског Истока и из Африке. Пре свега за ИСИС и Ал Каиду, који и 

не крију своје планове да распламсају „исламску револуцију“ у срцу 

Европе. 

Према многим медијским извештајима, и изјавама извора „из прве 

руке“, на КиМ се кзгледа уистину „нешто“ спрема- Новинар „Вести 

Онлајн“ је пре два дана разговарао са једном албанском породицом из 

Подујева- Агим Б. стар 46 година и његов син Ирфан тврде да се 

последњих пар месеци многи непознати људи појављују у Вучитрну, 

Подујеву, Приштини и другим градовима на Косову. Они кажу да се 

тамо шире гласине о блиском рату у Македонији и у Србији!? Ирфан 

наводи да је на Косову све више вехабија и активиста ИСИС-а, каже 

да неки врбују за своје паравојне формације на југу централне Србије, 

у Македонији, и Албанији. Каже да су њему нудили велике паре да 

оде у Ирак или Сирију као ИСИС борац. Ирфана је највише 

забринуло што се онима који одбију „понуду“ регрутних официра 

ИСИС-а, чак и (ин)директно прети. 

    Ова запажања непосредних сведока- албанских азиланата, добијају 

потпору у изјавама неких водећих албанских интелектуалаца, јавља 

Танјуг у свом извештај од 30 јануара- Приштински универзитетски 

професор (политичких наука) Неџмедин Спахију упозорава да 

позадина последњих масовних демонстрација (и позадина још 

масовнијег албанског егзодуса) може да буде планиран напад на 

србске енклаве на Косову. По њему опозиција окупљена око лидера 

Самоопредељења и косовске Алијансе, жели да ескалацијом насиља 

издејствује „одобрење“ од земаља „Квинте“, пре свега САД, да се 

смени тренутна владајућа коалиција на Косову. 

Он прогнозира- у случају да се не оствари смена режима у Приштини- 

постоје два могућа насилна сценарија, у оба случаја главна мета 

напада би били Срби на Косову. 
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У првом случају, сам режим у Приштини би могао да покуша да 

преусмери гнев демонстраната према Србима (који су ионако 

традиционално задојени мржњом према својим комшијама), и тако 

сачува свој „трон“. 

У другом случају, професор Спахију, процењује би и анти-режимска 

косовска опозиција могла новим погромом Срба, да покуша да убеди 

„западне спонзоре“ да Србе на Косову неће бити у стању да заштите 

ни они, ни „међународна заједница“, ни Београд- ако се на Косову не 

успостави „њихова (опозициона) демократија“… 

Из ове анализе приштинског професора, очигледно је да се и данас на 

Косову тражи било какав (лажни) повод, за коначан обрачун са 

Србима и њихово трајно етничко чишћење са КиМ!? 

У прилог „терористичком аспекту“ ове напрасне масовне миграције 

Албанаца ка Евроунији, у свом интервјуу за Зери (извор: 

СрбијаДанас.ком) говори директор „Института за квалититативно 

истраживање, анализе и оспособљавања“ у Приштини, Бесмир 

Коколари. По њему чланице ЕУ су свесне да ова масовна миграција 

Албанаца може да има и терористичку позадину, јер се по директору 

Коколарију, сиромашни Албанци лако одлучују на насилне акте!? Он 

такође тврди да се алармантно велики број Албанаца придружује 

војсци терористичке исламске државе ИСИС. 

Интересантно (и индикативно) је запажање Коколарија, да ће 

одласком овако великог броја „младих и сиромашних“ Албанаца у 

ЕУ, само Косово постати стабилније и безбедније. Он том тврдњом 

индиректно сугерише да се међу наводним албанским азилантима, 

налази један број (потенцијалних) терориста… 

    Ипак оно што је највише забрињавајуће, јесте изјава нашег 

голобрадог министра за унутрашње послове г. Стефановића, да он не 

види ништа забрињавајуће у наглој инвазији Албанаца на Србију и 

њиховим захтевима за србске пасоше. Тренутно је у процесу око 

60,000 захтева косовских албанаца за нашим путним исправама. 
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Министар Стефановић је шта више увесељавао новинаре на 

конференцији за штампу 6 фебруара, када је у присуству шведског 

амбасадора, изјавио да он овако нагли и масовни захтев косовских 

Албанаца за србским пасошима, тумачи следећим речима: „Један већи 

број Албанаца жели да призна Србију за своју земљу. Ја то тумачим 

тако“- Небојша Стефановић. 

Овако инфантилно и иронично обраћање медијима и домаћој 

јавности, у вези овог веома озбиљног безбедносно-политичког 

проблема, је изазвало негативне реакције, не само код србске 

јавности- већ и самих азиланата, који су осетили потребу да нагласе 

да они не желе да имају ишта са Србијом, осим србских пасоша, који 

су им потребни једино да би се докопали ЕУ, док они и даље за своју 

„државу“ једино признају Косово. (извор: ВестиОнлајн „Рак и џихад 

празне Косово“). 

ИСИС ЈЕ НА КОСОВУ „ЖИВ И ЗДРАВ“- 250 АЛБАНАЦА 

РАТУЈУ У СИРИЈИ И ИРАКУ- ДЕСЕТИНЕ СУ СЕ ВРАТИЛЕ 

НА БАЛКАН, НЕШТО СЕ КУВА… 

Да се „нешто кува“ на Косову, потврђују и веома угледни западни 

медији- 7 августа 2014, новинар „Фајненшел Тајмса“, и признати 

експерт за Блиски исток, Дејвид Гарднер је коментарисао 

„рамаданску декларацију“ ИСИС-а којом се успоставља врховни 

религијски ауторитет над свим сунитским муслиманима у свету. 

Новинар Гарднер је указао на чињеницу да је та декларација била 

преведена на шест кључних (за ИСИС) језика: Енглески, Француски, 

Немачки, Турски, Руски и Албански. Гарднера је заинтригирао мотив 

ИСИС-а да међу свим овим великим нацијама, у плановима 

терористичког калифата, своје место нађе и релативно мала албанска 

нација!? Он је то протумачио снажном базом „Вахабизма“ на Косову, 

и плановима ИСИС-а да преко Албанаца „пенетрирају“ цео западни 

Балкан… 

Према писању „МакедонијаОнлајн“ од 10 септембра 2014, Албанци са 

простора Македоније, Косова и Албаније, који се боре у редовима 

ИСИС, су следбеници екстремног „Салафист Џихадизма“, који је 

сродан „Вахабизму“- односно његова претеча. Овај медиј наводи да 
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се око 250 Албанаца из региона активно бори у редовима ИСИС-а у 

Сирији и Ираку- да је до сада званично погинуло око 40 њих. Они 

наводе да је највећи број погинулих терориста са Косова 17, Албаније 

13, и Македоније 10. Овај медији и лист Дневник наводе и имена и 

годиште погинулих терориста. Из овог новинарског извештаја такође 

сазнајемо, да упркос обећањима о великој заради у редовима ИСИС-а, 

борци добијају „свега“ 65 долара дневно. Тај новац стиже из 

Катара,преко Турске. 

Детаљнији подаци у учешћу Албанаца у редовима ИСИС-а нам стижу 

из других западних извора. Аналитичар Хафингтон Поста, Стивен 

Шварц наводи да се на Косову налази велики број повратника из 

ИСИС-а. Он своју тврдњу илиуструје подацима из акције „косовских 

власти“, по захтеву ЕУ и САД, од 11 августа 2014, када је у 

полицијској акцији, синхронизованој са западним службама на 

Косову ухапшено 40 особа строго асоцираних са терористичким 

калифатом (Приштина 8, Гњилане 7, Урошевац 11, Призрен 5, Пећ 4, 

Митровица 5). Код ових терориста су пронађене значајне количине 

експлозива, оружја и муниције. Коме су били намењени, није тешко 

наслутити!? 

Новинар Шварц описује косовске Албанце као једне од 

најбруталнијих ИСИС бораца, и то илуструје случајем Лодрима 

Муџахерија, који је на личној странци на Фејсбуку, 12 маја 2014, 

поставио своју слику са ратишта у Сирији, где се појавио у униформи 

са наоружањем, држећи у руци одрубљену главу сиријског војника. 

Интересантан је податак који наводи „Туркиш Викли“ од 27 јануара 

ове године, да је из Албаније, према званичним подацима, ИСИС-у 

приступило око 90 Албанаца у периоду између 2012 и 2014- и да се у 

земљу вратило око 30 њих, без икаквих последица, осим што се 

наводно налазе под полицијском присмотром. 

Дакле, из свега овог презентованог у овом поглављу, да се закључити 

да је ИСИС веома активан на територији „Велике Албаније“, и да по 

плановима терористичког калифата из Мозула, „албанском фактору“ 

је намењена кључна улога у неким будућим дешавањима на западном 

Балкану… 
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ДА ЛИ ЛАЖНИ АЗИЛАНТИ КОРИСТЕ ЕУ КАО ТРОЈАНСКОГ 

КОЊА ДА „КОЛОНИЗУЈУ“ СРБИЈУ !? 

Ја сам у новембру 2013 написао анализу „Шта је заједничко 

Исламизацији, Азилантизацији и Регионализацији Србије!?“. Овде се 

нећу упуштати поново у све детаље тог текста, али ћу поентирати 

главне тачке те анализе, које су данас актуелније, него у време када 

сам написао тај рад. Препоручујем читаоцима да прочитају тај 

материјал, чији линк прилажем. 

    У тој анализи сам указао на планове Запада, који су детаљно 

разрађени годину дана након НАТО бомбардовања СРЈ, 1999. 

Немачки посланик и председавајући ОЕБС-а, Вили Вимер је 2000те 

упутио протесно писмо канцелару Шредеру, повом евроатлантских 

планова разрађених на „НАТО конференцији“ у Братислави исге 

године. У тим плановима је закључено да Србију практично треба 

онеспособити као самосталну и целовиту државу. Овде такође 

упућујем читаоце на моју анализу тог Вимеровог писма, чији линк 

овде такође прилажем. 

    Један од кључних сегмената тог плана је била зацртана 

„регионализација“ Србије, која је 2008 предочена Србији у форми ЕУ 

услова за наводне даљне евроинтеграције Србије- (ко)инцидентно тај 

услов се поклопио са проглашењем независности Косова. Послушно 

пратећи директиве ЕУ, председник Борис Тадић је у скупштинску 

процедуру унео Закон о регионализацији Србије исте године, да би 

исти био усвојен средином 2009. Суштина овог закона је била у томе 

да се изврши „југославизација“ Србије по принципу „Јаки Региони- 

Слаба Србија“. Што би евентуално резултирало у разградњу и 

миноризацију србског етноса на свом матичном простору- тако што 

би се створили ободни етнички региони, а централни „шумадијско-

моравски“ са убедљивом србском већином би кроз процес 

азилантизације и ромизације (поступцима реадмисије лажних 

азиланата) драстично променио етничку слику на штету Срба. 

 

    Ту већ долазимо на питање „ромизације“ Србије, које је у својој 

анализи „Докусурити србску државност“ из 2009, детаљно обрадио мр 
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Пјотр Искендеров, старији научни сарадник Института Славистике 

Руске Академије Наука. Саветујем читаоцима да прочитају и ту 

студију, чији линк овде прилажем, пошто је повезана са проблемом 

„азилантизације“, којим се овде бавимо везано за позадину најновијег 

„албанског егзодуса“. Овде ћу само укратко подсетити читаоце да је 

по г. Искендерову, створен Билдерберг план за стварање „ромске 

државе“ у форми централног региона, чији би главни град био Ниш. 

Мајоризација Рома би се у том региону остварила кроз процес „ре-

адмисије“ стотина хиљада Рома из ЕУ, путем важећих споразума 

између србског режима и ЕУ. На тај начин се у Србију доводе и Роми 

без србског држављанства, и тако се вештачки мења етничка слика, 

наравно на штету Срба.. 

    Ипак, оно што се из тог мог рада, највише тиче наслова ове анализе, 

јссте зацртана „исламизација“ Србије, која се такође одвија 

неопажено, далеко од очију јавности. Наравно да нигде не постоји 

неки званичан документ са таквим конкретним насловом, али тај 

процес је евидентан, пре свега кроз наглу „пословну везу“ србског 

режима са вехабијским режимом из Уједињених емирата и блиских 

веза пара-државне институције „госпође председниковице“ Драгице 

Николић, са турском државом и исламским фондацијама, који послују 

са Србијом по принципу „везане трговине“. 

У контексту зацртане „исламизације“ Србије, по мени треба 

посматрати овај последњи напрасни „албански егзодус“ са Косова 

преко територије централне Србије, одакле већина албанских, 

наводно „угрожених“ азиланата улази (или борави) илегално у ЕУ са 

србским пасошем, идр. документима. Овај податак, да то чине преко 

територије државе Србије, и углавном са легалним србским 

документима, је кључан за разумевање процеса „ре-адмисије“ 

закљученог са ЕУ, по коме се Србија обавезала да ће примити на 

своју територију све протеране азиланте са србским документима, али 

и туђе држављане или апатриде, чак и лица без докумената, ако су 

приликом уласка у ЕУ користили Србију као транзитну земљу (из 

медијских извештаја, видимо да многи албански азиланти отворено 

изјављују, да ако их протерају из ЕУ, више се не враћају на Косово- 

што значи да имају чврсту намеру да остану у Србији!?). 
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Ако у контексту свега овог сагледамо чињеницу да је држава Србија у 

периоду између 1999 и 2007 издала 260,000 србских пасоша 

Албанцима са Косова, од тога само у Нишу 170,000. Потом у периоду 

између 2009 и 2011, 26,000, према речима тадашњег министра 

полиције Ивице Дачића (на жалост не поседујем потпуну статистику), 

али из овог тренда и текућег захтева косовских „азиланата“ за 60,000 

србских пасоша, није тешко закључити да је број косовских Албанаца 

(који не признају Србију као своју државу) са нашим пасошима, 

одавно прешао 300,000!? 

Из свега овде изреченог, лако је прогнозирати следећи сценарио- да 

ће од овог броја лажних косовских албанских азиланата, који је 

готово сигурно премашио петоцифрени износ- један велики број, ако 

не и већина покушати да оствари „своје право“ у духу (по Србију 

веома штетног) споразума о РеАдмисији са ЕУ, ЕУ диктираним 

Законом о азилу и недавно промењеним (опет по налогу ЕУ) Законом 

о држављанству, који омогућује лицима (протераним азилантима) без 

икаквих докумената, да уз помоћ два сведока, остваре право на србско 

држављанство. 

Наравно да ови, по Србију веома штетни и на одређени начин 

понижавајући споразуми са ЕУ, не омогућују једино Албанцима и 

Ромима, да „колонизују“ нашу отаџбину, већ се та могућност пружа и 

свим другим транзитним азилантима, који су претежно са Блиског 

Истока. 

Ако свему томе додамо, веома сумњиве „дилове“ србске владе са 

Емиратима и другим екстремним исламским режимима, као и лични 

„бизнис“ председничког пара Николић, са блискоисточним и турским 

фондацијама, онда све ово постаје још озбиљније. 

…Као што је угледни економиста Бранко Драгаш приметио у свом 

недавном тексту „Арапи се спрдају са Вучићем“- Арапи никоме не 

дају паре без јаког интереса, и у нашем случају, без одобрења 

Американаца. Драгаш наговештава да ће Емирати веома брзо повући 

капитали из Ер Србије, и тако банкротирати нашег јединог 

националног авио-превозника… 
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У прилог запажању Драгаша, да Арапи ништа не раде џабе, иде и 

пројекат најављене „интелектуалне исламизације“ наших 

универзитета- У октобру 2013, министар просвете Томислав 

Јовановић је најавио долазак 10,000 арабских студената, у 

„аранжману“ неименоване фондације „арабских родитеља“. Колико је 

тај пројекат у аранжману србске владе одмакао, није ми познато, али 

је очигледно да се ради о некој „везаној трговини“ србског режима и 

њихових спонзора из Емирата. По мени је очигледно да би и тај потез 

ултимативно био у функцији „исламизације“ Србије. 

Ако на све то надовежемо наступ турских фондација, блиских 

институцији „Супруге председника Србије“, које ових дана 

финансирају промену србских презимена у турска, у Рашкој 

области… 

…И удељивања србског држављанства ванредним указом, лицима 

која се повезују са тероризмом и злочинима против човечности, онда 

слика постаје потпунија. 

    Овде конкретно упућујем на случај „Мухамеда Далана“, бившег 

лидера милитантног крила палестинског Аф Фатаха, и озлоглашеног 

министра полиције, човека који је у Палестини осумњичен за убиство 

(радиоактивним отровом) легендарног палестинског вође Јасера 

Арафата- коме је Вучићев режим ванредним указом почетком прошле 

године „поклонио“ србско држављанство (и још петорици његових 

сарадника- палестинских дисидената). 

Наравно, да је и у овом случају била у питању нека „везана трговина“ 

између србског режима и овог веома имућног Палестинца, иначе 

човека блиског Шеику Бин Заједу (УАЕ). 

О тим везама и мрачној прошлости овог бившег озлоглашеног шефа 

Ал Фатаха, сам писао детаљно у својој недавној анализи „Терориста 

са Дедиња- Зашто је озлоглашени шеф Ал Фатаха добио србско 

држављанство указом Владе Србије?“. Заинтересоване читаоце такође 

упућујем на приложени линк, ради додатних информација. 

У овом поглављу ми је била намера да читаоцима предочим све 

аспекте, по мени пажљиво планиране (потенцијалне) исламизације 
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(или ако хоћете албанизације) једног великог дела србске државе- 

нарочито у светлу текућег „косовског егзодуса“. Наравно, овде сам 

изнео своја „хипотетичка запажања“, која тек треба да буду потврђена 

(или демантована) у пракси- те упућујем читаоце да све овде 

изнешено не узимају „здраво за готово“, већ да се информишу и из 

других „компаративних извора“… 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА… 

У поглављу „Абнормалности…“ сам покушао да укажем на све 

нелогичности и контрадикторности, наводног „економски или 

политички угроженог“ статуса албанских азиланата. Користио сам се 

личним запажањима, али и кредибилним обзеравцијама угледних 

медијских радника и политичара. 

Друго „Безбедносни фактор…“ има у фокусу безбедносно-политички 

аспект „косовског егзодуса“, који је од стране наших режимских 

представника и државних органа (бар у јавним наступима) игнорисан. 

У трећем поглављу, „ИСИС-а на КиМ..“, сам делимично, али из 

кредибилних извора, документовао присуство и деловање ИСИС-а и 

других екстремних исламских џихадистичких организација на 

Косову, и у региону. Очигледно да „албански фактор“ у будућим 

плановима ИСИС-а заузима једну од кључних улога. Надам се да 

никада нећемо сазнати у пракси, која је та улога. Односно да ће 

надлежни органи по том питању одрадити свој посао. 

Последње, четврто поглавље „Азиланти користе ЕУ као Тројанског 

коња…“, указује на то да овај, по мени лажни, „албански егзодус“, 

има у целини, или бар једним делом, планове за албанску 

„колонизацију“, пре свега јужног дела централне Србије. Наравно, и 

та моја теза остаје да буде потврђена, или демантована, у пракси. За 

све нас, би наравно била најсрећије решење ова последња 

могућност… 

…Време ће казати своје...  
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Реадмисија азиланата и инклузија 
Рома су планиране (насилне) 

демографске промене у Србији- 
доказују званични документи  

 

7 август 2015, Миодраг Новаковић 

  

Е.У. ЈАЧА ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ КАПАЦИТЕТЕ ЗА 

„САМОУНИШТЕЊЕ“ СРБСКЕ ДРЖАВЕ… 

Под фирмом пројекта „Јачања капацитета и институција Републике 

Србије за управљање миграцијама и реинтеграцију повратника“ 

последњих пар година су интензивирани напори за масовну 

„инклузију Рома“ на територији уже Србије. Овај програм, како то 

наводи званични сајт владе Србије, директно финансира Европска 

унија преко своје београдске канцеларије- „Делегације ЕУ у Р.С.“ 

Пројектом је обухваћено најмање 146 општина у Србији- практично 

сви већи градови у нашој земљи су обавезани тим пројектом да 

прихвате тзв. ЕУ „Локални Акциони План- ЛАП“, и да за потребе 

истог издвоје и значајне кадровске и материјалне ресурсе. Наравно 

највећи део тог „пројекта“ је финансиран од стране ЕУ, која масовно 

протерује са своје територије све „лажне азиланте, и која је претходно 

обавезала Србију да (у име наводних евроинтеграција) прихвати низ 

понижавајућих „споразума о реадмисији“ азиланата и то углавном 

оних који и нису наши држављани, да у ту сврху промени своје законе 

о држављанству и азилу, у складу са легалним ЕУ системом (коме чак 

и не припадамо), чија су многа решења у директној супротности са 

србским националним интересима. 

Овај програм се углавном односи и примењује на категорију 

„потражилаца азила из Србије“- протераних из ЕУ. У ту категорију 
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спадају примарно Роми, и Албанци (са југа Србије и из 

административне зоне УНМИК-а- САП КиМ Р. Србије). 

У својој анализи из 2009 године под насловом „Докусурити србску 

државност“, мр Петар Ахмедович Искендеров, старији научни 

сарадник Института славистике Руске академије наука, је указао на 

овакве нечасне планове ЕУ, које је он назвао „циганизацијом Србије“, 

односно намером Брисела да кроз пројекат наметнуте 

„регионализације“ Србије, у централној Србији практично направи 

„ромску државу“- што по њему, све има за крајњи циљ свођење Срба 

у Србији на статус „националне мањине“!? 

Контуре политичких и демографских промена, које се ових дана јасно 

назиру- кроз догађаје на терену, интензивиране „државничке“ напоре 

(отворено прозападног) Вучићевог режима и паралелне пропагандно-

обавештајне напоре западних страних служби, углавном кроз 

деловање разних „сорошких“ медија и НВО- нам потврђују у сваком 

сегменту ову „пророчку“ анализу уваженог магистра Искендерова. 

 

ШВАЈЦАРСКА ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА „СДЦ“ У САРАДЊИ СА 

РЕЖИМСКИ СПОНЗОРИСАНИМ „ЦЕНТРОМ ЗА ЗАШТИТУ 

АЗИЛАНАТА“ ПРОЈЕКТУЈЕ НАСИЛНЕ „ДЕМОГРАФСКЕ 

ПРОМЕНЕ“ У СРБИЈИ, И ТО У „БЛИСКОЈ БУДУЋНОСТИ“…. 

Али много већи проблем од „депоновања“ балканских Рома на 

територији Србије, и можемо слободно рећи потенцијално 

катастрофалан по нашу нацију, јесте планско насељавање Србије тзв. 

„тражиоцима азила у Србији“, односно лажних азиланата из Азије, 

Блиског Истока и Африке (углавном исламске вероисповести) који су 

протерани „назад“ у Србију у складу (са по Србију веома штетним) 

„споразумима о реадмисији“ са ЕУ. 

Ти споразуми дозвољавају ЕУ да протера „назад“ у Србију све 

азиланте из трећих земаља, чак ако само посумња да су они у ЕУ 

ушли илегално преко Србије (као транзитне земље). Да би све ово 

функционисало у складу са (анти-србским) плановима Брисела и 

Вашингтона, Србија је („саркастично“) проглашена тзв. „сигурном 
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трећом земљом“, што је наводно обавезује да прихвати и „угости“ све 

ове лажне азиланте, који су очигледно прескупи (и „дегутантни“?) за 

пребогату ЕУ. 

Истраживања и статистички подаци ове швајцарске агенције су веома 

алармантни и јасно указују на то да Брисел „депоновањем“ исламских 

азиланата из трећих земаља на територији свог „вечитог ЕУ 

кандидата“- Србије, планира трајне и по србску нацију погубне 

демографске промене (националне, верске, културолошке идр.). 

Швајцарска СДЦ агенција у својој анализи обрађује обе категорије 

азиланата (1. Тражиоце азила у ЕУ, и 2. Тражиоце азила у Србији. 

Овде треба нагласити да су скоро сви тражиоци азила у Србији 

претходно протерани (или им није дозвољен улазак) из ЕУ, као лажни 

азиланти. 

Поред тога што се у овој студији од србске државе захтева 

(„препоручује“) стварање услова за образовање и запошљавање (уз 

права на социјалну и здравствену заштиту) обе категорије лажних 

азиланата- алармантно је да се и за другу категорију „тражилаца азила 

у Србији (дакле странаца) захтева да буду „интегрисани у србско 

друштво“. 

У том контексту извештај швајцарске СДЦ агенције закључује да ће 

све ово имати „ударац на демографију Србије у блиској будућности“ 

(an impact on demography of Serbia in near future) и у том смислу 

препоручују влади Србије „дизајнирање и планирање демографских 

пројекција Србије“ (designing and planning demographic projections of 

Serbia). У оквиру овог поглавља СДЦ препоручује Србији да планира 

и „дугорочно решење за обе категорије азиланата“ (…long term 

resolution of the problem of these categories of people). 

Ове властите налазе и препоруке, швајцарски СДЦ је поткрепио 

додатном анкетом коју је спровео међу испитаницима из обе 

категорије- према тој статистици 55% лажних (из ЕУ протераних) 

азиланата жели „да се (ре)интегрише у србско друштво и надају се да 

ће у томе успети“ ((55% of respondents have a desire to (re)integrate into 

society of Serbia and hope they will succeed in it)). 
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СИТУАЦИЈА НА ТЕРЕНУ ЈЕ МНОГО ГОРА- ДОК НАМ 

ЗЕМЉУ ВОДЕ НЕКОМПЕТЕНТНИ И НЕДОБРОНАМЕРНИ 

„ДРЖАВНИЦИ“… 

Ако ових дана отпратите многобројне прилоге националних и 

локалних ТВ станица, као и неких штампаних гласила, приметићете 

да се у фокусу програми за инклузију Рома, реинтеграцију азиланата 

и слично… Конкретно, пре пар дана је РТВ Крагујевац урадила 

прилог на тему „обуке за избегла и расељена лица“, цитирајући 

пример из Тополе, где је према речима новинара РТК Дејана Ђусића 

„одржан тренинг за израду бизнис плана…организованог за 

повратнике на основу споразума о реадмисији. „ Ђусић даље наводи- 

„Едукацију је подржала делегација ЕУ у Србији. Сад ви замислите 

„бизнис план“ за азиланте, док је у Србији практично четвртина 

становништва без посла!? 

Примери попут ових горњих су безбројни, и као што сам написао у 

уводном поглављу, најмање 146 општина је укључено у стварање 

„достојних животних услова“ за азиланте( ЛАП). Што у принципу не 

би било спорно, да су припадницима „државотворног“ и већинског 

народа у нашој отаџбини- Србима, претходно обезбеђени: људско 

достојанство, право на запошљење и слободан живот (у случају 

дискриминисаних и терорисаних Срба на КиМ, у Хрватској, БиХ и 

Црној гори- ради се литерарно о праву на голи живот). -Сви знамо да 

то није случај у данашњој „окупираној“ Србији!? 

Очигледно је да припадници србског режима, или немају појма, или 

од јавности скривају број лажних ЕУ азиланата, „депонованих“ од 

стране чланица ЕУ, у нашој земљи. Према изјави потпарола владиног 

уреда за избеглице и миграције Ивана Мишковића, тај број ову 

годину не би требао да пређе сто хиљада (што је већ само по себи 

веома алармантно). 

Ипак неки много меродавнији показатељи указују на то да је 

ситуација на терену много гора и да поприма размере праве 

„епидемије“- са којом, ако се не пресече у корену, слаба (и у сваком 

погледу „разоружана“), Србија неће бити у стању да се носи. 

Комесаријат за избеглице је крајем јуна издао алармантно саопштење 
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да број миграната који би требали да се докопају југоисточне Европе 

и упути се ка Србији може лако да пређе и један милион. 

Потпарол мађарске владе Золтан Ковач је крајем јула изјавио да је 

недавним подизањем жичане ограде („берлинског зида“) између ове 

чланице ЕУ и Србије, у овој години бити спречен улазак око 300,000 

лажних азиланата преко територије Србије. 

Истовремено је друга ЕУ чланица Бугарска подигла своју, 4 метра 

високу, жичану ограду на граници са Турском. Ипак оно што је 

нелогично, и што указује на безумну послушност србског режима 

Бриселу, јесте чињеница да ЕУ протерује у Србију чак и оне азиланте 

који никада нису ни били у транзиту у Србији. Очигледан је пример је 

Бугарска, у коју улазе мигранти из Турске. Према изјави заменика 

градоначелника Зајечара Милка Тодоровића од 16 јула ове године, на 

граници са Србијом (у Бугарској) се налази око 40,000 азиланата који 

треба да уђу у нашу земљу.!? Овде се поставља логично питање, ако 

се ти азиланти већ налазе на територији ЕУ, које су се докопали преко 

Турске- зашто их Бугари „пуштају“ у нашу земљу? 

    Вероватно, још логичније питање јесте, зашто се Србија 

(само)обавезује да удоми, и у каснијој фази, вероватно „подржави“ 

стотине хиљада страних азиланата, када Србија ни у једној варијанти 

није почетна тачка уласка тих миграната на европски континент? Све 

почетне „тачке уласка“ азиланата (исламиста), у југоисточну Европу 

се налазе управо на територији НАТО чланица Турске, Грчке и 

Албаније – зар те НАТО чланице немају много јаче критеријуме од 

Србије да буду декларисане „трећим сигурним земљама“ и као такве 

„обавезане“ да оне збрину ту армију азиланата!? 

Таквим антицивилизацијским и себичним потезима ових чланица ЕУ 

(то наравно није могло да буде изведено без прећутне сагласноти из 

Брисела) тамнопути лажни азиланти се „утерују“ (попут говеда у тор) 

у Србију, где како видимо из приложене статистике швајцарске 

агениције СДЦ (у другом поднаслову овог чланка), већина њих има и 

очигледну намеру да се овде настани за стално… 

…Што ће, како је СДЦ добро „приметио“, имати „значајан ударац на 

демографску слику Србије у блиској будућности“… 
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Колико имамо неозбиљну и некомпетентну владу, која није у стању 

(или нема жељу) да се носи са овим судбоносним проблемом, доказује 

„луцидна“ изјава минстарке за евроинтеграције Јадранке Јоксимовић 

која је 30ог јула на конференцији за штампу, изјавила следеће (део 

цитата): „Ми смо земља транзитна, а то има своје предности… 

Политика миграције је добар тест на којем се земља кандидат, у овом 

случају Србија, показује као одговоран партнер, што сви у ЕУ добро 

препознају… Ми смо додатно у фокусу наших европских партнера, на 

путу европских интеграција, да покажемо одговорност…“ –Другим 

речима, по министарки Јоксимовић важи следећа логика: Што више 

азиланата у Србији, то су нам боље шансе да уђемо у ЕУ!? Да није 

трагично, можда би и било смешно- Па ЕУ сигурно не депонује у 

Србију стотине хиљада протераних („наших и туђих“) Рома, и 

тамнопуте белосветске азиланте (исламисте), да би нас „сутра“, све са 

њима заједно, примила у Унију. Очигледан је план Брисела да и њих и 

нас, држи ван својих граница, у некој врсти „санитарног карантина“, 

ако не и „нешто горе“!? 

  

ПРОСПЕКТ ИСЛАМИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ И УСПОСТАВЉАЊА 

„ТЕРОРИСТИЧКОГ КАЛИФАТА“ НА НАШИМ 

ПРОСТОРИМА ЈЕ РЕАЛАН- УПОЗОРАВАЈУ СТРУЧЊАЦИ… 

Ми смо недавно објавили прилог под насловом „Порука исламиста: 

Радуј се Србијо, бићеш део исламије„. Ради се о пропагандном видео 

споту тзв. “Исламске државе“, на „бошњачком“ језику и намењеном 

јавности на нашим балканским просторима. Према том пропагандно-

терористичком споту, на удару Исламске државе (ИД) ће се ускоро 

наћи све балканске земље, превасходно чланице бивше Југославије. 

Прва на удару би била Србија- док гласови (хорско певање- што 

упућује да је прилог урађен вероватно у некој „бошњачкој вехабијској 

медреси“) са видео клипа прете недвосмислено да ће од оних Срба 

које не побију, направити своје робове. 

Овај прилог сам по себи не би био забрињавајући, али ако 

анализирамо војни и политички успех Исламске државе на Блиском 

истоку и информације из веродостојних извора о присуству и 
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плановима ИД у овом делу Европе, и све то повежемо са текућим 

„депоновањем“ алармантног броја исламских азиланата у срцу 

Србије- онда би неко одговоран итекако требао да буде забринут!? 

Писац ових редова верује да су већина тих азиланата аутентични 

избеглице и да њихов велика концентрација под неким нормалним и 

идеалним условима не би требала да буде проблем за једну стабилну 

и богату земљу- што данашња Србија очигледно није. 

Ипак, чињеница да се ради углавном о муслиманима чији број ће 

ускоро у нашој земљи достићи вероватно и више стотина хиљада, да 

се међу њима вероватно већ налази велики број инфилтрираних ИД 

терориста („спавача“)- у комбинацији са њиховом очекивано 

фрустрацијом „нерешеног статуса“, и вероватно неким планираним 

инцидентима (типа „фолс флег“ операција), од њих може да створи 

једну веома непријатељску армију, која ће лако свој гнев усмерити ка 

земљи домаћину, према чијој вери и култури осећа непремостиве 

разлике. 

Опште позната чињеница да старосну и полну структуру ове друге 

(веће) азилантске категорије чине млађи мушкарци, војног доба, и са 

вероватно добрим војним искуством, пошто углавном долазе из 

„ратничких земаља“ које су разорене (од стране) и још воде герилски 

рат против НАТО чланица (истих оних који их сада „депонују“ у 

Србији), сигурно додаје одређену тежину овој мојој теорији. 

    -Имајући све ово у виду, јасно је да нам је „неко“ већ подметнуо 

„исламско буре барута“ и то у срцу Србије, и да једино преостаје да 

тај „неко“ само потпали фитиљ!? 

Терористичке планове ИД и стварање неке врсте „балканског 

исламског калифата“ потврђују и кредибилни западни извори. 

Почетком ове године новинар британског часописа „Експрес“, Арон 

Браун је објавио свој интервју са једним од водећих оперативаца ИД 

из Сирије. Према овом оперативцу Европу је већ инфилтрирало преко 

4,000 добро тренираних оперативаца Исламске државе, који се 

скривају управо у непрегледним „азилантским колонама“. Њихов 

задатак је да планирају и изведу спектакуларне терористичке акције, 

али и да у погодном тренутку поведу „исламску револуцију“ на тлу 
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Европе. Наводе овог оперативца, новинару Брауну су потврдила и два 

турска шверцера људима. Један од њих је признао да је помогао 

најмање десет чланова ИД да прерушени у тражиоце азила уђу на 

територију Бугарске и Грчке. Према речима овог сведока, у неким 

случајевима се радило о терористима из западних земаља, који су се 

тамо упутили само на „одсуство“- да виде породицу. Други са много 

мрачнијим циљевима. Новинар Браун наводи да је његов интервју са 

сиријским оперативцем био одобрен из самог врха Исламске државе, 

од стране извесног „емира“. 

Сличне податке, о хиљадама терориста из редова ИД који су се 

запутили у Европу, углавном преко Балкана, износи и угледни 

британски Индепендент, који у свом чланку од 26ог јула цитира 

британског пуковника Ричарда Кемпа (бившег обавештајца) који 

тврди да је тренутно главна рута шверца терориста ИД преко Грчке, 

конкретно острва Лезбос. Пуковник Кемп тврди да се у оквиру сваке 

веће групе миграната, налази и инфилтрирана мања група 

оперативаца ИД, које је по њему готово немогуће идентификовати, 

осим када се ради о „повратницима“ из Западних земаља. 

Недавно је чак и чешки председник Земан изнео јавно запажање да је 

по њему, веома забрињавајуће присуство огромног броја млађих 

мушкараца војног доба, међу наводним азилантима у његовој земљи. 

Изгледа је ова „појава“ нормална једино за званичнике србског 

режима, који се изгледа надају да ће претварањем Србије у 

„џамахирију“ и „циганску малу“, умилостивити, неким чудом Брисел 

да уведе Србију у „Шенгенску зону“, и то све заједно са стотинама 

хиљада „муџахедина“ и „циганских чергара“- којих се једва решила!? 

Када неко просјаку, који му покуца на врата, удели хлеб или новац, 

онда тај од тог просјака очекује и да се изгуби (бестрага)- То неки из 

Немањине 11 очигледно још нису схватили… 
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ЛАЖански свих времена: „Страх од 
странаца“  

 

Миодраг Новаковић, 21 август 2015 

 

Новине „Политика“ су половином овог месеца објавиле кратак есеј 

реномираног војног аналитичара Мирослава Лазанског, под 

актуелним насловом „Страх од странаца“. Господин Лазански, 

новинар оштрог пера и бритког ума, који се у својој професионалној 

каријери доказао као веома успешан и компетентан војни коментатор, 

у овом конкретном случају се дотакао политичке теме, којој по 

мишљењу писца ових редова, или није дорастао, или је намерно 

покушао да је банализује- и потом„сензитивизује“ дешавања, везана 

за највећу мигрантску кризу на европским просторима од окончања 

Другог светског рата, очигледно играјући на емоције читалаца. 

Кризу у чијем се епицентру, територијално очерупана и економски, и 

у сваком другом погледу уништена, Србија нашла, али не својом 

вољом, већ по унапред припремљеном сценарију „невидљивих 

центара моћи“. Већ сам његов рад оставља места за сумњу у добре 

намере, а када се све то стави у контекст државно-медијске кампање 

масовне сензитивизације и промене свести код грађана Србије, у 

сврху мирења са процесом насилне „азилантизације“ Србије и 

прихватања (стеченог стања), оних који нам никад браћа нису били, у 

„братски загрљај“- како то сугерише луцидни србски премијер, који 

ових дана за највеће инвестиције у Србији, проглашава нове, „веће и 

лепше“ азилантске центре… 

Ових дана смо такође бомбардовани многобројним анализама, 

ставовима, есејима и репортажама на тему „напрасног прилива“ 

азијско-афричких „избеглица“ и проспективних „политичких 

азиланата“ из (евроатлантским „интервенцијама“) уништених, некад 
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веома просперитетних и секуларних земаља Блиског Истока и севера 

Африке, попут Ирака, Сирије, Либије идр… 

Парадоксално, у хајку на азиланте су се масовно упустили и 

(полу)државни таблоиди, који су до недавно слепо држали страну, 

још слепљег,србског режима. Истовремено прозападне и сорошке 

НВО су кренуле са масовном кампањом сензитивизације, 

симпатизације и емпатизације са „азилантима“- наравно ова кампања 

је усмерена на збуњене и затечене грађане Србије, који поред свега 

тога једва састављају крај са крајем, и нису решили ни животна 

питања властите деце, нити прогнаних рођака из србских Крајина на 

Западу, и са србског Косова на југу. 

Овој политичко-социјалној папјазанији запршку, поред „дежурних 

аналитичара“ свих времена (или је можда боље рећи „свих режима“) 

попут уваженог г. Лазанског, додају и небулозни политичари попут 

министарке Јоксимовић која сматра да нам „што већи број азиланата 

увећава шансе да уђемо у ЕУ“, или директора Азилантског центра 

Србије извесног г. Радовића, који овај дириговани прилив азиланата 

сматра „туризмом који ће нам донети паре“, да не спомињемо 

бескичменог министра Вулина који један дан јуриша на мађарски 

берлински зид, а следећи захтева постављање србског на југу (иначе, 

ова друга „небулоза“ му је потпуно на месту)- да би сво ово медијско-

политичко лудило крунисао наш луцидни премијер, који је отишао у 

центар Београда да се баци у загрљај тамнопутим избеглицама 

(опкољен кордоном тешко наоружаних горила) да би им потом 

недвосмислено поручио „да ће свако од њих ко пожели да се трајно 

настани у Србији бити добродошао!?“… 

Али да се вратимо г. Лазанском и његовом лежерном есеју на ову 

веома „нележерну“ тему- 

У самом поднаслову свог текста Лазански се пита „Да ли су избеглице 

феномен, или болест модерног доба?“. Ово је лажна дилема јер да би 

нешто било „феномен“, онда то претпоставља природну појаву и мора 

да се деси само од себе- а ако је „болест модерног доба“, онда би 

морала да буде присутна и у другим деловима света, а не само у оним 

регионима који су били предмет НАТО хуманитарних ратова, 
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обавештајно-субверзивних насилних промена режима, типа нашег „5 

октобра“, или банкарског (читај ММФ) пустошења неоколонизованих 

„трећих земаља“, које су се, као резултат тих планираних и циљаних 

западних обавештајних „фолс-флег“ и војних „блиц-криг“ операција 

распале у крви и пепелу, резултирајући у масовни егзодус милиона 

унесрећених. 

Дакле, одговор на „дилему“ Лазанског јесте- да се овде ради о 

калкулисаним, западно спонзорисаним геноцидима и етничким 

чишћењима (уосталом југословенски народи су почетком 90их били 

пробни балон (и жртве) за тај нови глобалистичко-

интервенционистички и Нато-хуманитарни концепт „владара из 

сенке“- и још калкулисанијем усмеравању овог егзодуса на 

осиромашен, етнички и верски подељен Балкан. Ништа у овој причи 

није „феномен“, нити „болест“, нити се дешава случајно… 

У следећем пасусу г.Лазански, иначе познат код политичко-медијског 

„џет сета“ као „мачо мушкарац“, саосећа са страном избегличком 

гомилом која је ових дана преплавила центар Београда- „Заправо, 

тужно је гледати избеглице са Блиског и Далеког истока како леже по 

парковима, седе на бетону, или се перу поред цистерни са пијаћом 

водом. За путника намерника који долази у Београд возом, или 

аутобусом, то су доста шокантне слике.“. 

Ја заправо немам ништа против оваквог срцепарајућег описа јадних 

миграната, и то бих прихватио од стране г.Лазанског, када бих 

поверовао у искреност и добронамерност његових речи. То кажем, јер 

се сећам у најмање једној прилици (тв емисији), јавне прозивке (од 

стране Лазанског) србских Крајишника, избеглица, који су пред 

америчко-хрватском геноцидном инвазијом тзв. „Олујом“ 

(препуштени усташама на милост и немилост, од стране Милошевића 

и Караџића) спашавали живе главе у Србији. Не сећам се да је 

г.Лазански тада проливао крокодилске сузе над трагичном судбином 

наших сународника као што то данас чини над судбином „азиланата-

исламиста“, већ се сећам како их је јавно прозивао, „зашто нису 

остали тамо да се боре“!? Било би коректно да се он сада упути у парк 

код Карађорђеве и од ових тамнопутих „избеглица“ захтева да иду 
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назад да се боре за своја огњишта, која су тако „брзопотезно 

напустили“… 

Потом г. Лазански сугерише, у форми „личне дилеме“, да би Србија 

требало слободно да прихвати већи број избеглица, пошто нема 

разлога да се плаши од њих, јер по његовом мишљењу Србија није 

учествовала у разарању њихових земаља. Лазански се пита, шта ћемо 

ако нико не жели да прихвати те избеглице (а очигледно нико 

нормалан у Европи то не жели- нарочито не у полумилионским 

камповима како нама то сугерише „добронамерна“ ЕУ)- Наравно он 

овде не тражи изричито да се они прихвате, али свима нама намеће 

моралну дилему- „Јер, шта ћемо с избеглицама који уђу у Србију, а 

Мађари их не прихватају? Како их вратити у матичне земље ако је 

тамо рат? Да ли уласком у Србију с избеглицама може да стигне и 

политичка борба разних избегличких и имигрантских група?“ 

Подмећући просечном и збуњеном грађанину овакву моралну дилему, 

он очигледно игра на емоције и самарићанску православну душу 

нашег грађанина покорног (за коју нисам сигуран да је и сам 

поседује?). Психолози то називају „сензивитизацијом“, која по писцу 

ових редова, у условима масовне најезде стотина хиљада, а можда и 

милиона страних људи, има добре шансе да прерасте у „штокхолмски 

синдром“, такође психолошку појаву, када се таоци (у овом случају 

Срби) поистовећују са отмичарима (у овом случају азилантима-

исламистима) и добровољно препуштају своју судбину у њихове руке. 

Да ли је овакав коначан резултат упрограмиран у овакву 

сензитивизацију и масовну промену свести код грађана Србије, коју 

данас спроводе режимски медијски агенти, сорошке НВО и наравно 

прозападне владине агенције. Да се грађани Србије доведу у 

ситуацију да је „азилантизација и исламизација“ Србије нешто 

неминовно, са чиме треба да се помиримо!? 

У свом „дубиозном есеју“, Лазански се позива на италијански случај, 

где се примењује специфичан закон који азилантима опрашта 

кривична дела, у име хуманости. И овде Лазански наводи погрешан 

пример, зашто се није позвао на аустријске законе, по којима наши 

северни суседи све азиланте који су се огрешили о закон изолују у 
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напуштеним замковима у Алпима (према недавној изјави члана владе 

Хајдера), другим речима стављају их у „конц-логоре“- наравно да 

након таквог искуства они неће пожелети да остану у Аустрији… 

Лазански се упорно позива на италијански правни систем (тзв. 

Мартелијев закон, који наводно стимулише азиланте да дођу у 

Италију) и на друге прописе ЕУ, сугеришући да проблем азиланата 

није могуће решити законима. Потом критикује северноевропске 

земље за ксенофобију и расизам. У овом делу могу да се сложим са 

неким његовим ставовима. 

Али за мене је проблематична свака компарација са, и спровођење ЕУ 

закона, на територији Србије. Ми једноставно не припадамо ЕУ, и по 

мом мишљењу то се никада неће ни десити, јер у ЕУ не постоји 

искрена намера да икада приме Србију за своју чланицу, Уосталом 

зашто би депортовали стотине хиљада Рома у Србију и складиштили 

у још већем броју тамнопуте азиланте на нашој територији- да би нас 

онда сутра, све заједно са њима примили у ЕУ? 

Ипак, за мене је „најзабавнији“ део у коме г.Лазански проглашава 

Словенију „најтолерантнијом ЕУ чланицом“, хвалећи њен 

„мултикулти“ карактер. Да ли су по г. Лазанском „наша браћа“ Јањези 

„најтолерантнији“ и зато што најбројнијој етничкој мањини у 

Словенији, Србима, већ годинама систематски бране статус званичне 

„националне мањине“, као што су то признали свим другим 

дошљацима са Балкана? То што су се закитили са пар србских 

мешанаца и једним егзотичним црнцем (на политичким функцијама) 

ништа не доказује. Уосталом и Хитлер је све до краја рата на 

руководећим функцијама држао пар Јевреја и једног Муфтију- али то 

га није спречавало да њихове народе тамани до истребљења… 

Ако је и од г. Лазанског „свих времена (читај свих режима)“, ипак је 

много… 
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Анализа режимских планова за 
ревитализацију  србских региона 
масовним насељавањем арабских 

миграната  
 

25 август 2015, Миодраг Новаковић 

 

…Оно што се ни најмрачнији прозападни политички умови, пре свега 

они из државног врха, нису усуђивали да јавно изрекну – у последњој 

емисији „Кажипрст“ ТВ-Б92, обелоданила је државна повереница за 

„равноправност грађана“ Бранкица Јанковић… 

Она је дословце из(на)јавила- да „нова фаза“ решавања питања 

илегалних миграната треба да буде масовно насељавање опустелих 

делова Србије „арабским азилантима“, у сврху „побољшања 

регионалног развоја“ и ревитализације србских села,у нашој 

Отаџбини!? 

Ако је неко помислио да је у питању „махинална“ политичка изјава 

„успаљене поверенице“- на страну што је ова висока државна 

службеница овим иступом изашла из легалног оквира свог деловања, 

пошто овде конкретно пропагира „равноправност“ „стотина хиљада“ 

мигрантских уљеза у Србији, углавном арабске националности и 

исламске вероисповести, скупине коју парадоксално већински чине 

млади мушкарци војног доба, а не наших грађана- онда се тај неко, 

дубоко вара… 

…Ова њена калкулисана изјава је пре свега део пакленог плана 

евроатлантиста из Брисела и Вашингтона да у Србији трајно промене 

демографску етничку и верску слику, и да државотворни србски 

народ сведу на националну мањину, и потом га трајно избришу са 

политичке и историјске мапе Европе. 
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– 

У једној ствари је ова евроатлантска лобисткиња током овог 

телевизованог наступа била у праву- овај њен предлог представља 

„нову (и последњу?) фазу“ решавања питања евроунијског 

„азилантског отпада“, и елиминисања србског националног питања, 

који ових дана недобронамерни Брисел складишти у алармантном 

броју, широм Србије, али примарно на албанизованом југу Србије, и у 

„десрбизованој србској“ престоници- Београду… 

Ја сам прву анализу на ову тему написао пре две године, под 

насловом: „Шта је заједничко „исламизацији, азилантизацији и 

регионализацији“ Србије !?“ Али тада нисам ни сањао да ће овај 

процес, уз свесрдну издајничку сарадњу петоколонашког србског 

режима, бити у овој мери радикализован, и из домена прикривеног 

рата против србских националних интереса у Србији и у региону, 

прећи у ову нову, веома јавну фазу, културног геноцида, и етничког 

чишћења Србије од самих Срба… 

…Јер ово што нам се данас дешава и буквално јесте један од 

најгрубљих видова етничког чишћења једне државе од свог 

државотворног народа (вероватно незабележен у савременој 

историји), које сада има реалну шансу да прерасте чак и у физички 

геноцид, ако узмемо у обзир отворене амбиције „западно 

спонзорисане“ Исламске државе, да од Србије (и других 

православних балканских простора), створи нови исламски калифат. 

 

    ФБР коментар аутора М. Новаковића, на друштвеним 

мрежама, у контексту горње изјаве поверенице Јанковић: 

    Није државна повереница „дрогирана“ као што ви 

сугериште, она је део државног апаратуса, и све је то део 

пажљиво осмишљеног (анти-србског) плана 

    *Прво швајцарска „демографска агенција“ СДЦ уради за 

потребе Евроуније и београдског режима озбиљну 

статистичку анализу у којој документује да чак 55 одсто из ЕУ 
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„враћених у Србију“ наводних лажних азиланата, сада желе да 

трајно остану у Србији, па потом препоручи нашој држави да 

планира трајне демографске промене поводом исте појаве. 

    *Потом генерал М. Стојановић председник скупштинског 

одбора за безбедност јавно обелодани ЕУ планове о намери 

складиштења 400 хиљада миграната у Србији. *Онда 

абсолутистички владар Србије, „господар“ Вучић јавно на 

телевизији изјави да су сви (арабски) мигранти који се одлуче 

да за стално остану у Србији, више него добродошли. 

    *Потом у моменту када све околне земље затворе своје 

границе за мигранте, бодљикавом жицом и тенковима, ми их 

широм отворимо… 

    Дакле ово је све део евроатлантског хладнокрвног плана, 

свођења србског државотворног народа у властитој отаџбини 

на националну мањину, а потом и буквалног истребљења 

истог. 

    Ова „грађанска успаљеница“ у свом телевизованом наступу 

(на националној фреквенцији) не делује ни мало случајно 

(нити самостално), њен наступ је део психолошко-

пропагандног рата у функцији „омекшавања и 

кондиционирања“ србског националног корпуса, о 

неминовности прихватања (и суживота са…) ове, србском 

светосављу антагонистичке, арабске исламске културе, која ће 

се потом попут биолошке „радиоактивне бомбе“ проширити 

по целој Србији и потпуно „абсорбовати“ њен државотворни 

народ, вероватно до нивоа „екстинкције“- много већом 

брзином, него што су то у блиској прошлости учинили 

албански уљези на србском Косову, под Брозовом 

диктаторском палицом, у бившој социјалистичкој 

Југославији… 

 

    Наравно, претходно су београдски петоколонаши, у 

садејсту са ЕУ створили све неопходне „легалистичке услове“ 
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за тако нешто- усвајањем, по србске националне интересе 

веома штетних, закона о реадмисиији, азилу и држављанству- 

који омогућују „брзопотезно“ давање држављанства, „лажним 

азилантима“, од којих су већина (према признању наших 

државних званичника) „симултано рођени“ 1ог Јануара, било 

које године… (крај коментара) 

Ако ови последњи догађаји, и јавни наступи (и деловање) режимских 

званичника нису довољни да просечни грађани у Србији, нарочито 

припадници србског државотворног народа, увиде да је на делу 

отворена и „геноцидна“ велеиздаја наших националних интреса, онда 

шта је потребно да би „неверни томе“, у данашњем НАТО 

протекторату, који се још увек зове Србија, схвате да је ђаво однео 

шалу… 

…И да нам је хитно потребна- не козметичка политичка промена, на 

„стидљиво“ најављеним Вучићевим изборима, који ће поново бити 

унапред политичко-медијски изманипулисани (као и сви остали, 

западно контролисани. од 5ог октобра 2000те до данашњих дана), да 

би „београдска пета колона“ могла до краја да спроведе овај паклени 

бриселски план- већ суштинска национална револуција, и 

консеквентно успостављање одговорене Владе националног спаса… 

…Онда таквом просечном грађанину „нема спаса“. 

– 

Мулитимедијски приказ ритуалног одсецања глава, десетинама 

египатских православних хришћана (Коптима) од стране терориста 

Либијског Калифата И.Д., на обали Медитерана (на само 300 

километара од европског континента) који смо с згражавањем 

гледали, удобно ушушкани у својим домовима- може веома лако да се 

понови, али овај пут на обалама „бедуинског Београда на води“. С 

тим што ће, у том случају, тела обезглављених људи у наранџастим 

комбинезонима припадати нашим сународницима!? 

У случају да не будете у стању да отпратите тај „мултимедијски 

игроказ“ на националној телевизији (у овој фази за сада само 
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имагинарног) неког будућег „Србистанског Калифата“, добре су 

шансе да сте управо ви један од тих обезглављених Срба. 

– 

Ако овај мрачни, али по писцу ових редова, веома реалистични 

проспект будућности наше отаџбине, није довољан да у овим, по 

нашу отаџбину једним од најсудбоноснијих, времена у нашој 

националној историји, не ставимо иза себе све политичке и друге 

несугласице, и не збијемо наше редове, у борби за национално 

ослобођење и голи опстанак србског народа и државе, на нашим 

историјским просторима… 

…Онда можда и не заслужујемо да постојимо, и боље да послушамо 

савет „наше заштитнице“ Бранкице Јанковић, и своја вековна 

огњишта уступимо „џихадистима из наших редова“, који док пишем 

ове редове, на македонско-грчкој граници, са гнушањем бацају у 

блато хуманитарне пакете Црвеног Крста, само због тога што се на 

њима јасно види крст- као симбол хришћанства!? 
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УКЛОНИТИ УЗРОК: Мигранти нису 
узрок нашег националног колапса- 

они су последица Издаје  
 

Миодраг Новаковић, 27 август 2015 

 

„АЗИЛАНТИЗАЦИЈА“ СРБИЈЕ ЈЕ САМО ЕПИЛОГ 

КОНТИНУИРАНОГ НАЦИОНАЛНОГ КОЛАПСА У КОЈИ 

ТОНЕМО… 

Сведоци смо ових дана, да Србија као држава и доскора независна 

нација, у сваком погледу колапсира. Колапс нашег друштва у 

државном, економском, моралном.. погледу, који је ова мигрантска 

криза само избацила на светлост дана, је почео много раније (пре ове 

глобалистички режиране најезде „неких нових Османлија“ на наше 

историјске националне просторе). 

Ми у независним и патриотским медијима, последњих пар година 

константно указујемо на опасност планиране „азилантизације, 

исламизације и ромизације“ Србије. Ја сам прву озбиљнију анализу на 

ту тему написао пре две године. Сада више нема потреба да указујемо 

на ту појаву, која је већини грађана Србије, видљива и голим оком. 

Многи су на својој кожи осетили веома негативне последице такве 

полтронске, и према Евроунији подређене и повлађивачке, политике 

Вучићевог, али и свих претходних „досовских режима“. 

Оно што мене забрињава, јесте што су се у наводну кампању 

указивања на мигрантски проблем, сада укључили и скоро сви 

(про)режимски штампани и електронски медији, укључујући 

режимски контролисане телевизије са националном фреквенцијом. 

Кажем наводну, јер ако прочитате наслове (про)режимских таблоида, 

и одгледате неке ударне тв емисије, приметићете да су сви ти медији 

напрасно укључили у, не ширење информација, већ практично у 
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стварање панике и усмеравање сада веома видљивог гнева народа на 

овакву неодговорну политику режима, према изманипулисаним и 

протераним „блискоисточним хордама“, које по Србији лутају и 

роваре, без скоро икаквог државног надзора. Оно што је 

парадоксално, и са безбедносног , али и епидемиолошког, и сваког 

другог аспекта веома забрињавајуће- Вучићев режим (уз дволично 

евроунијско спонзорство) ове несрећнике складишти у самој србској 

престоници. 

Који су стварни мотиви да се хиљаде илегалних миграната, од којих 

убедљиву већину чине млади мушкарци „војног доба“, који све више 

постају „спонтано“ фрустрирани својим нерешеним статусом, 

складиште у двомилионском главном граду наше државе? Вратићемо 

се на то питање мало касније. 

 

ВУЧИЋЕВ РЕЖИМ ИЗАЗИВА УЗНЕМИРЕЊЕ КОД ГРАЂАНА, 

ШИРИ ПАНИКУ, И УСМЕРАВА ГНЕВ ПРЕМА 

МИГРАНТИМА!? 

Најупечатљивији пример је (по писцу ових редова, унапред режирани 

наступ) државне поверенице за равноправност грађана Б. Јанковић, 

која је својом јавно телевизованом изјавом на „сорошком“ Б92, да 

регионални развој Србије треба поспешити трајним насељавањем 

арабских миграната. Поред тога што ова изјава вероватно представља 

неку врсту режимског пробног балона, за стварну насилну 

демографску промену у Србији, која се код нас већ ужурбано 

спроводи кроз програме реадмисије и (ре)интеграције свих азиланата, 

са нагласком на инклузију из Евроуније протераних Рома- ова изјава 

је по писцу ових редова, имала и улогу стварања панике и усмеравања 

гнева, не према онима који су широм отворили наше границе и 

омогућили илегалну најезду овог „страног елемента“, већ према том 

„страном елементу“, од којих већина и јесу аутентични избеглице и 

несрећници чије су државе уништиле САД и водеће ЕУ чланице, 

својим илегалним војним (и финансијско-обавештајним) 

интервенцијама. 
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Дакле, за овакав политичко-медијски заокрет, режимских званичника 

и њихових медијских послушника, мора да постоји и неки 

други,скривени и потенцијано веома мрачни мотив, осим 

хуманитарног!? Као да неко жели свесно да гурне Србију у хаос, 

етничке сукобе и лако могући грађански рат. Али тај неко сигурно 

нису одговорни и национално свесни родољубиви покрети и 

политичке организације, који се у овој земљи само због свог србског и 

православног предзнака, „хорски“ проглашавају (клеро)фашистима и 

екстремним десничарима. 

    Реалност је у ствари веома супротна- управо оно што раде 

(про)режимски таблоиди и тзв. националне ТВ фреквенције, 

укључујући и аутократску самовољу Вучићевог режима- може да се 

окаратерише као фашизам и екстремизам. Шта ћете бољи пример од 

Вучићевог дежурног саговорника у Тешкој речи ТВ Пинк, 

неоусташког медијског бојовника Петра Луковића, и његовог 

безличног (али зато дебело финансираног из пара-фондова ЦИА) 

медија „Е-новина“. Ово гласило које запошљава кадрове, по 

искључиво анти-србском критеријуму, упорно заговара шовинизам, 

етничку и верску мржњу, према државотворном србском народу, и 

нашој православној цркви- и то потпуно некажњено. Но када видите 

љигавог (бившег порно-уредника) Луковића, у друштву, још 

љигавијег про-западног премијера Вучића, на националној телевизији 

„пинк боје“, онда вам је све јасно… 

 

ИЗА СКЛАДИШТЕЊА „АЗИЛАНАТА“ СТОЈЕ ПЛАНОВИ 

ЕВРОАТЛАНТИСТА ДА СРБИЈУ ГУРНУ У КРВАВЕ ЕТНИЧКЕ 

СУКОБЕ И ГРАЂАНСКИ РАТ- ДА БИ ОНДА ПОНУДИЛИ 

„РЕШЕЊЕ“!? 

Уосталом, „модус операнди“ глобалиста се увек и одвија по оваквом 

сценарију, који се данас реализује у Србији- вештачки се изазове 

криза (на наше просторе се усмери „азилантски цунами“) која треба 

да резултира у хаос и потенцијално катастрофални унутрашњи 

конфликт, и потом се понуди решење (спољна интервенција и 

присилно прихваћање нове „реалности на терену“- у овом случају 
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трајном и присилном променом демографске слике у Србији) које ће 

наравно бити на штету државотворног и већинског србског народа. 

Све у духу масонског мотоа- „Ordo Abo Chaos” (Ред из Хаоса). 

Мишљење писца ових редова јесте, да је овакав сценарио сада веома 

реалан. Пажљиво пратећи србску друштвену и политичку сцену, и 

реакције грађанства у медијима и на друштвеним мрежама последњих 

дана, није тешко уочити да су у до сада апатичном (ако не у целом, 

онда бар једном добром делу) србског националног корпуса, ствара 

„критична маса“ незадовољства- и да онај национално најсвеснији део 

нашег народа захтева радикално решење овог проблема. 

Сада је вема важно, да тај наш „родољубиви корпус“ не наседне на 

овај режирани (у сарадњи са београдским режимом) глобалистички 

сценарио и не окрене свој оправдани гнев према последицама 

„режимске болести“, изманипулисаним мигрантима- већ да тај гнев 

усмери ка Узроку ове „болести“: петоколонашком Вучићевом 

режиму. Ако желимо да опстанемо као држава и као нација, и 

спречимо да евроунијски глобалисти од наше отаџбине направе 

„азилантску депонију“, онда Вучићев издајнички режим мора да оде. 

Милом или Силом! 

Када на власт доведемо одговорну Владу (националног спаса), онда 

проблем миграната треба решавати онако како то ради свака правна и 

национално одговорна држава- стриктном применом нашег устава и 

закона, војно-полицијском заштитом и потпуном контролом 

државних граница- и смештањем свих илегалних миграната у 

„азилантске притворе“ до коначног и правног решења њиховог 

статуса. Уосталом тај пример нам нуди и „добронамерна“ Евроунија, 

која ових дана своје границе штити војском и бодљикавом жицом, 

илегалне мигранте протерује по кратком поступку, док „легитимне“ 

тражиоце азила смешта у „азилантски притвор“ до 18 месеци (ЕУ 

закон), односно до решења њиховог правног статуса. 

НЕ НАСЕДАЈТЕ НА ЊИХОВ СЦЕНАРИО- СВОЈ ГНЕВ 

УСМЕРИТЕ КА ПРАВОМ УЗРОКУ ПРОБЛЕМА: ВУЧИЋЕВОМ 

РЕЖИМУ, А НЕ ИЗМАНИПУЛИСАНИМ МИГРАНТИМА… 
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Овај мој коментар је истовремено и апел национално свесним и 

одговорним србским грађанима (не само Србима, већ свима којима је 

наша отаџбина у срцу), и да не наседају на овакав веома реалистичан 

сценарио, и не упуштају се у „режиране сукобе“ са мигрантима, од 

којих су већина несрећници који се на нашим просторима нису нашли 

својом вољом- и да своје незадовољство усмере искључиво према 

издајничкм режиму, без чијег саучесништва све ово не би било 

могуће… 

…Истовремено апелујем на све наше родољубиве покрете и 

опозиционе партије, да и они не наседају на овакав глобалистички 

сценарио, већ да уједине своје редове , формирају „Владу 

националног спаса у сенци“ и наступе удружено. Мигранте треба 

оставити на миру, такође и „трофејног“ председника државе који нема 

никакву политичку ни државно-оперативну моћ- и сав наш заједнички 

фокус треба да буде усмерен ка хитном уклањању Вучићевог 

деспотског и издајничког режима, и распуштању однарођене Народне 

скупштине. 

Када у Србији поново заживи национално одговорна и самостална 

држава, овај акутни мигрантски, као и све друге проблеме, решићемо 

на прави начин- Поништавањем свих по Србију штетних споразума са 

ЕУ, и променом малициозних закона. 

 

СВИ НА ПРОТЕСТ ПРОТИВ ИЗДАЈНИЧКЕ ПОЛИТИКЕ 

ВУЧИЋЕВОГ РЕЖИМА… 

У том смислу правилан је и национално одговоран поступак наших 

доказаних родољубивих покрета Образ и Наши, који су ускратили 

задовољство режиму да одрже „митинг против миграната“ и исти 

преименовали у „митинг против Вучићевог режима“ (6 септембра, у 

18:00 на Тргу Републике). Као што сам истакао у наслову овог есеја, 

морамо да уклонимо прави узрок политичке и националне кризе у 

коју све дубље тонемо- а то је распамећени Вучићев режим. Зато у 

закључку мог коментар позивам и све друге родољубиве покрете и 

опозиционе партије, али пре свега забринуте грађане, да се придруже 
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мирољубивом и цивилизованом протесту наши младих патриота у 

недељу 6-ог септембра, и масовно изађу на београдске улице. 

Јер ако србски народ данас не преузме своју судбину у властите руке- 

Сутра ће о тој судбини одлучивати неки други народи, веома могуће у 

складу са исламским „шарија“ законима. А онда ће се друмови 

ужелети Србаља, али Србаља неће бити… 
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ЛАЖАНСКИ СВИХ РЕЖИМА…  
 

Миодраг Новаковић, 9 март 2016 

 

У свом интервјуу медијској (ново-реформисаној) „пара-државној“ 

руској агенцији Спутњик, под насловом „Вучић и ја смо исти у 

многим политичким ставовима“, војни коментатор са енормном 

међународном и домаћом репутацијом, г. Мирослав Лазански 

елаборира (колаборационишући) своју амбивалентну политичку, и 

вероватно веома профитибалну, одлуку да се придружи Александру 

Вучићу у следећем мандатно-политичком походу на расрбљивање и 

черупање, и ово малог што је остало од наше правековне земље 

Немањића… 

…Злослутно симболично и огавно бесрамно, полтронски про-западни 

режим под чије скуте на колена управо пада и г. Лазански (кога смо 

до недавно обожавали до имбецилности), управо ових дана потапа и 

брише сваки историјски траг културној и верској задужбини Светих 

Немањића, манастиру Грачаници из 14 века; Архитектонском и 

културно-историјском знамењу и непроцењивој србској светињи, кога 

се ниједна нормална држава (бар не она која држи до свог 

националног, духовног и верског идентитета) не би ни по коју цену 

одрекла, а камоли уништила на овако варварски начин…. 

…Али ето, пред нашим очима варвари свих политичких боја се 

уједињују, са циљем заокруживања евроатлантског пројекта брисања 

Србије (и њених светиња) са географске мапе Европе (оперативно 

разрађеног на не тако давној евроатлантској конференцији у 

Братислави 2000те), исте оне у коју овај естрадни и упадљиво 

потурчени режим кобајаги покушава да нас уведе и подведе, унаточ 

чињеници да смо ми постојали и постојимо у (тој морално оронулој) 

Европи, још од времена кад она није постојала чак ни као географско-

политички појам. 
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Ударна штафетна палица, намењена политичко-напредњачком 

„варвару над варварима свих времена“, је очигледно припала 

климактеричном Тито-Југенд школарцу, који ће у историји (бар оне 

светосавске) Србије остати упамћен као „Лажански свих режима“. 

Ништа више не треба да нас чуди, у Србији је ових дана све на 

продају, на Вучићевој политичкој „сторм-трупер“ политичкој листи, 

појављују се из нафталина извучени, оронули и олињали, западно-

рукољубци, попут Вука Драшковића, клиничко-политички 

реанимиранихКркобабићи, оперске диве „храпавих гласних жица“ и 

згужваних целулита, предопинговани и сагорели спортисти- а да је 

којим случајем жив, ту би се готово сигурно нашао и морални узор 

нових другосрбијанских генерација, несрећни Екрем. Можда би тазе 

упокојени Екрем чак и и преотео ударну штафетну палицу од 

„Лажанског свих режима“!? 

На тој листи изгледа да једино још фале- Карлеуша, Кристијан 

„мишићави“, као и онај обезгаћени ћелави Змај од Шипова, чију 

профилну слику на друштвеним мрежама краси полни орган… и онда 

Вучићева изборна политичка фарса (фарма) може да отпочне…. 

——– 

Одмах у почетку свог интервјуа г. Лазански сам себи скаче у стомак, 

тврдњом да цени Вучићев позив да га „као нестраначку личност, 

стави на његову страначку листу“. Не може и јаре и паре г. Лазански, 

ако се (само)натичете на напредњачку листу „Џонг Кима из нашег 

сокака“, онда сте страначки и те како офарбани. Уосталом, вама као 

офарбаном и префарбаном (свим бојама) сараднику белосветских 

медијских и неких других „агенција“, то је свакако познато. Кај не 

дечки? 

За писца ових редова, нема дилеме да је у позадини свега овога не 

само финансијски, већ и обавештајно-политички дил. Једноставно још 

један „спавач“ је активиран из мрачних кулоара западно-руских 

„хладно-ратовских завеса“. Сам Лазански то индиректно и признаје 
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када каже „По многим политичким ставовима (Лажански и вУЧКо) 

мислимо исто или слично“. 

Овде има само један проблем, г. Вучић је, док је припадао Радикалној 

странци, можда и имао уникатне и национално вредне политичке 

ставове- да би- након што је у политичку орбиту Србије лансирана 

напредњачка западно спонзорисана политичка мућка, чији је први 

изборни политички програм урадио један од архитеката етничког 

чишћења крајишких Срба из Хрватске, амерички амбасадор 

Монтгомери- био отпремљен на евроатлантске мулти локације и 

вратио нам се „репрограмиран“. 

Онда ту нема више никаквих оригиналних србских политичких 

ставова г. Вучића, већ је за напредњачки партијски и национални 

програм очигледно проглашен такозвани Бриселски споразум са 36 (и 

ко знако колико још додатних) глава, које су састављене тако да 

Србији и њеној нацији евентуално дођу главе. То још једино слепац 

не може да види. 

Дакле, једина „политичка и братска сличност“, између „Лажанског 

свих режима“ и вУЧКа јесте бриселска политичка гиљотина, 

намењена србској нацији и њеном лаковерном бирачком телу… 

——- 

Као своју наводну моралну вредност „Лажански свих режима“, истиче 

властиту констатацију „да се понуда премијера (да учествује у 

најновијој изборној превари грађана Србије) не одбија“!? То је замена 

теза, управо понуда једног неморалног премијера који је погазио све 

властите моралне и политичке ставове и обећања, са којима је освојио 

претходне изборе- и који је погазио законе и устав земље на чијем је 

челу, се итекако одбија, и то безусловно. Осим ако онај који прихвата 

такву срамну понуду, у себи нема ни трунчице морала, нити 

професионалног интегритета. 

У наставку интервјуа Лазански се очигледно залаже за „одличне 

односе са НАТО-ом и свим западним силама (које су 99те починиле 

стравичне злочине над нашом нацијом, и за које тек треба да 
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одговарају), и тек формално спомиње „одличне односе са Русијом“- 

сугеришући наводну неутралност. 

Као искусан политички коментатор, г. Лазански би требао да зна да у 

данашњем ново-хладноратовском односу Запада и Русије, нема више 

седења на две столице као у доба маршала Броза (било је то доба 

Покрета несврстаних- односно „три столице“). Амерички председник 

Џорџ Буш млађи је то недвосмислено и обзнанио целом свету 2001ве- 

„Или сте са нама, или сте против нас“. 

Такав амерички и НАТО принцип, данас важи више него било када, и 

у примени је на православном источном Балкану, више него било где 

другде на свету. 

Али „белосветски Политикин“ новинар Лажански, који је 

својевремено имао приступ супертајним америчким војним 

инсталацијама, тако стављајући себе у „безбедносно-поверљиви ранг“ 

са озлоглашеном Кристијаном Аманпур из ЦНН-а, која је са 

усхићењем и каранфилима испраћала сваку Томахавк ракету 

испаљену на Србију 99те, овим својим потезом (то је сада очигледно) 

само везује коња где му газда каже!? 

——- 

Иначе слажем се са делом интервјуа, где Лазански каже „да имамо 

једну затровану политичку сцену Србије…“- овде је једини проблем 

што у тој својој тврдњи „Лажански свих режима“ види све друге као 

„политички отров“, осим самог себе. Можда је време да се мало боље 

загледа у огледало, осим ако је своје барокно огледало заменио 

протестантским портретом абсолутистичког господара Србије 

Александра Вучића? 

Интересантан је такође детаљ у коме Лазански истиче да је његов 

отац био официр ЈНА од кога наводно „није било захтевано да буде 

члан комунистичке партије“, и овде морам да признам да по мојим 

сазнањима јесте било таквих изузетака у Титовој социјалистичкој 

армади, али ти изузеци су примењивани искључиво на „НеСрбе, 

рецимо усташке пребеге попут Хебранга и Ђурековића, сви остали су 

морали да положе „комунистичку присегу“ Маршалу Брозу… 
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…Срби, или боље речено деправославизовани формални Срби, нису 

имали шансе да опстану као официри ЈНА, осим ако нису били (и то 

загрижени) чланови партије. 

Овде се сада поставља логично питање на који начин и у којој 

националној форми г. Лажански улази у Вучићев будући кабинет- као 

Србин или као „НеСрбин“. Питање је логично, јер овде се поставља 

такође питање националних интереса земље, чији влада, „нато-

кабинети“ и разни „деливери јунети“ бивају данас препљављени 

странцима са запада, етничким, верским, западним НВО, и 

„сексуалним“ мањинама, и другим несрбима, или у најбољем случају 

национално обесвешћеним другосрбијанцима!? 

——– 

На питање новинара да- ако он (Лажански свих режима) тврди да је 

„свој“ (односно политички неутралан), како ће гласати у парламенту, 

пошто је познато да посланици морају да гласају по директивама 

својих посланичких клубова, а не по својој савести- Лазански је 

ноншалантно одговорио да њему то неће бити проблем, пошто се 

ионако до сада слагао са 90% свих Вучићевих политичких одлука! 

…Дакле овде се поставља веома озбиљно питање морала једног (до 

сада неоспорно угледног медијског посленика) који мртав хладан, у 

одговору новинару Спутњика, дозвољава сам себи да вероватно 10% 

скупштинског (или кабинетског) времена „неће бити моралан“ и да, 

унаточ томе да се можда „интимно и морално“ неће сложити са свим 

одлукама напредњачког посланичког клуба, ипак ће гласати како то 

буде захтевала „вУЧКова партијска дисциплина“!? Или сам ја можда 

овде извукао погрешне закључке „читањем између редова“ овог, у 

правом смислу Орвелијанског интервјуа… 

…Ако је и од „Лажанског свих режима“, ипак је много… 
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ВРЕМЕ У КОМЕ (НЕ)ЖИВИМО…  
 

Миодраг Новаковић, 17 март 2016 

 

Живимо у временима која су по многим пророчанствима „последња“ 

– да ли ће крај светској, и генерално декадентној, модерној људској 

врсти доћи у виду људски изазване „природне катаклизме“, глобалног 

термо-нуклеарног рата, или у виду библијског описа краја 

овоземаљског света, бар оваквог какав знамо- вероватно да нећемо 

саставити ни крај овог века, да би то коначно „сазнали“… 

Историја нас учи од памтивека да је страно људском духу и интелекту 

да се малодушно препусти туђинским робским оковима и ланцима, и 

да игнорише очигледну злу судбину, намењену свом потомству и 

нацији. И слободан и достојанствен човек се кроз хиљаде година 

крваве људске историје, уздизао из пепела попут Феникса, збацивао 

окове и сатирао душмане који су радили о глави (и слободи) његовом 

роду и породу. 

Ако се слажемо да је историја најбоља учитељица живота, онда је 

време да извучемо неке закључке из наше трагичне, али истовремено 

величанствене и национално достојанствене, историје и почнемо да се 

ослобађамо наметнутих окова и споља програмираног затирања наше 

прошлости, садашњости и будућности… 

*** 

У свету, милиони људи већ постају свесни да – Они, који су наводно 

демократски изабрани да одлучују о судбинама, не само њих и 

њиховог потомства, већ и о судбини целе планете, „возе“ све нас ка 

пројектованој „тачки без повратка“. И као што видимо, бар на неким 

пробраним и мање контролисаним медијима, ти милиони потлачених 

данас устају против мрачних глобалистичких планова, који су 

осмишљени да драстично редукују популацију на планети, убију и 
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пониште сваки индивидуалитет, не само лични, већ и верски, 

културни и национални… 

Другим речима, покушајима да се од од најразвијенијег облика 

живота на овој планети- људске врсте, створи аморфна безлична и 

послушна маса, или ако хоћете нова класа модерних робова, чији ће 

посао бити да властитом крвљу храни глобалистичке вампире који 

данас владају светом. 

У историји људског рода је готово незабележно да је готово целим 

светом успела, релативно ненасилним методама, да овлада шачица 

„људи“. Ми овде говоримо о пар десетина припадника глобалистичке 

елите који ефективно контролишу и бездушно експлоатишу неколико 

милијарди људи, на свим континентима. 

Канадски филозоф Џон Ролстон Сол је у својој књизи 

„Еквилибријум“ изјавио следеће (парафразирам): „Неолиберални 

капиталистички концепт уништава наше друштво. Јавни сервиси и 

грађанима директно одговорни јавни званичници, се замењују 

приватним корпорацијама. Они преузимају наше здравство, 

фармацију, школство, транспорт, енергетику, водовод, затворе, па чак 

и полицијске и војне послове. Проблем је што у таквом систему нема 

простора за етику и морал– изнад свега је профит и све је подређено 

профиту.У таквом систему не постоји лична одговорност, јер су 

демократски изабрани и грађанима директно одговорни јавни 

званичници, сада замењени корпорацијским, и никоме одговорним, 

директорима и капиталистима“- У таквом систему се зарад профита 

ускраћује лекарска нега, производе сумњиви и опасни лекови и 

вакцине, распадају енергетски системи, контаминирају водени извори, 

грађани се хапсе неосновано да би приватни затвори остваривали 

бољи профит (што је већ документовано у више америчких држава), и 

што је најгоре приватизују сви јавни и национални ресурси- што је 

такође већ довело до тога да се грађанима у неким западним и другим 

земљама ускраћује право на бесплатну воду, још сам преостаје да нам 

уведу порез на (загађени) ваздух који удишемо!? 

 

*** 
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Дакле живимо у доба масoвног пропагандног рата, колективног 

испирања мозгова, електронске медијске зависности, где је циљана 

популација, која чини апсолутну већину становника ове планете, 

доведена на ивицу духовног, културног и националног изумирања, и 

дефакто „зомбирана“ и преведена у статус „корисних идиота“. 

Шта ће вам бољи пример од Србије и њеног већински 

„фарматизованог“ и национално и духовно уштројеног становништва- 

које попут немог и парализованог сведока посматра како се доносе и 

спроводе глобалистички режиране „уредбе“ којима се комада њихова 

држава, убија њихов национални и лични идентитет, 

хомосексуализује и на друге начине дегенерише цело друштво, и што 

је најгоре скупштинским и владиним декретима наша деца претварају 

у медицинске заморчиће, док наши унутрашњи органи постају 

власништво државе, и још многа тога, чега сте верујем сви ви (бар 

они који умеју, и није им мрско, да читају ћирилицу) итекако свесни. 

Наравно у нашем конкретном случају, кривца треба тражити пре свега 

у „нашем“ систему који нам је споља наметнут, након западно 

режираног државног удара на прелазу из 20. у 21. век, када се ни 

радиоактивни пепео западних „хуманитарних бомби“, развејан над 

нашим балканским просторома, још није ни слегао, a не само у 

тренутном, или претходним издајничким режимима који су под 

плаштом „демократских промена“, и на режираним и наводно 

слободним изборима, наметнути нашој нацији – што их и буквално 

чини „0купаторским намесницима“, а не нашим националним вођама. 

Али овде не треба да се заваравамо, овај тренутни, као и претходни 

издајнички режими нису главни узрок нашег зла, они су само 

последица (и инструмент) глобалистичког колонијалног политичко-

економског система који је пажљиво и систематски уграђен у све 

наше националне, културне, привредне, медијске, па чак и верске 

институције. Тако да проста промена политичког режима, без 

комплетне и револуционарне ревизије и промене (свих ових горе 

побројаних споља наметнутих) институционализованих аномалија, 

нас неће потпуно ослободити, без обзира колико добронамерне и 

часне људе доведемо на власт. 
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*** 

Данас нам је више него икада потребна Влада националног спаса, 

уједињена памет целог Србског Рода, и часна уставотворна 

скупштина потпуно независних, и бирачком телу директно 

одговорних народних посланика (са подразумеваним системом 

директног опозива). По мом личном убеђењу постојећи политички 

уставно-законодавни систем у Србији, не само да то не омогућава, већ 

и ефективно спречава, и има превасходну сврху задовољавања 

евроунијских и америчких националних интереса у Србији. 

Поред готово непостојеће слободе водећих медија, и све више 

ограничаване слободе говора, протеста и окупљања, а у светлу 

претходно изреченог, сматрам да највећи проблем лежи у нашем 

накарадном изборном систему. 

Ових дана смо сведоци како „народни“ посланици у нашем највишем 

државотворном здању, по поруџбини западних амбасада и њихових 

режимских марионета из Немањине 11, персонализованих у лику и 

делу нарцисоидног политичко-менталног конвертита, премијера 

Вучића, доносе кључне животне и националне одлуке и прописе, који 

су у директној супротности са ставовима и интересима већине грађана 

Србије. Да не говоримо о констатном кршењу Устава Србије, и то од 

стране највишег државотворног органа. 

Шта ће вам бољи пример таквог етички накарадног и морално 

дегенирисаног правно-политичког система, од недавно усвојеног 

закона о принудној вакцинацији наше деце. Ја не могу да разумем, и 

јавно осуђујем послушничко прихватање, од стране наших власти, 

свих оних бриселских „споразума и усклађених закона“ који су 

већински итекако противни нашим националним интересима и 

ударају на суверенитет наше државе- док на „бриселском примеру“ 

Косова и Метохије, видимо да комадају не само нашу територију већ 

и сатиру наш духовни и културни идентитет…. 

…Али, усвојити драконски закон о принудној вакцинацији, и 

консеквентним санкцијама које иду чак толико далеко да предвиђају и 

одузимање деце од родитеља, закон какав одбија да усвоји већина 

најразвијенијих западних земаља (које су нам иначе „узор“), и који 
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није чак ни садржан у (неоколонијалним и срамним) бриселским 

поглављима које наши режимски челници ових дана потписују 

безусловно и поданички острашћено – тако нешто побија сваку 

логику и здрав разум. У ствари поставља се питање мотивације такве 

„наци-капо“ ревности, и безусловне послушности Бриселу и 

Вашингтону, од стране Вучићевог режима. Ја овде могу да наслутим 

једини одговор (садржан у мом уводном пасусу) – „да нам је историја 

најбоља учитељица живота“… Најбоље описан на историјском 

примеру имагинарног лика Србина Хамзе из филма Косовски бој, који 

се пред турским рукама „крвавим до лаката“, доказује својом 

потуричким – „крвавим до рамена“. 

По мени, то и јесте сва суштина овог зла које нас је данас снашло – 

Сви ми (или бар они који се информишу алтернативно) знамо да су 

западне руке на овим нашим просторима већ дуже време „крваве до 

лаката“, а сада на овим примерима наше сурове реалности видимо 

сасвим јасно да су и руке оних, које смо ми наводно изабрали својом 

слободном вољом – „крваве до рамена“… 

…Да ли они то раде само „за дукате“, или зато што су уцењени, или 

можда чак мрзе властиту нацију и стиде се опанака из којих су се 

недавно излегли, или то раде усред неке масовне политичко-менталне 

поремећености, за сада ни мени није потпуно јасно. Ипак сам склон 

да поверујем да то раде из свих ових горе побројаних разлога… 

*** 

…И да се овде уместо закључка послужим метафором, за коју ми је 

инспирација један од најомраженијих (а некад најпопуларнијих) 

ликова у Србији – изванредан књижевник и пропали (неки би рекли 

продани) политичар Вук Драшковић: 

Када су средином 90-их муслимани почели да се дижу у Србији у знак 

подршке босанским потурицама, и када је г. Драшковић имао 

властиту паравојску под називом „Србска Гарда“ која се иначе храбро 

борила и гинула у србским крајинама док је Вук седео на безбедној 

даљини у србској престоници (можда је то и један од разлога његове 

безусловне послушности НАТО- уцена да не заврши у Хагу?) – 

Драшковић је тада са скупштинске говорнице јавно позвао 
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(парафразирам) да се „свака рука која маше турским барјаком у 

Србији сасече сабљом“… 

…Дакле по мени, време је, и вероватно наш једини спас, да се у 

данашњој НАТО оковима опасаној Србији, „Свака рука која маше 

евроатлантским барјаком сасече сабљом“ (наравно метафорично), и 

крене у ослобађање свих србских националних институција, 

поништавање свих споља наметнутих окупаторских закона и 

споразума, и успостављање национално одговорне власти- која ће 

једино одговарати својим грађанима, а према страним силама и 

државама односити искључиво по принципу реципротитета и 

националног суверенитета… 

…Много ли је??? 
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