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"У вријеме универзалне преваре - рећи
ИСТИНУ је револуционарни чин"

Џорџ Орвел 

"Боже, не допусти да наше срце остане
празно, него дај, пошто од твоје воље све

зависи, да увијек желимо и да се надамо. И
да то што желимо буде добро и стварно и

да наша нада не буде испразна."
Иво Андрић 





ПОСВЕЋЕНО...

Ова књига посвећена је мојој баки ЈЕЛИ Љепојевић,

мајци мога оца Славка, која је родила осморо дјеце (четири

кћерке и четири сина од 1925. до 1944. године) и све их

сачувала током Другог свјетског рата у усташкој Независној

Држави Хрватској. 

Током Козарачке офанзиве, која се одвијала од 10. јуна

до 15. јула 1942. године, њемачке окупационе снаге и

усташе су побиле више од 30 000 козарачких цивила, а око

70 000 углавном жена и дјеце су отпремили у конце -

нтрациони логор Јасеновац, гдје су на најбруталнији начин

мучени и побијени.

У тој колони, конвоју Козарчана након Козарачке

офанзиве, са своје тада седморо дјеце (најмлађа Душанка је

рођена 1944. године) била је и бака Јела с воловском

запрегом и најнужнијим стварима које су могли на брзину

понијети. 

Бака је, несумњиво својом природном интелигенцијом

и храброшћу козарачке мајке, видјела да је колона ки -

лометарска, а да су усташе које прате конвој на размаку од

више стотина метара. Изашла је из колоне у селу Врбашка,

код Кулског јарка (општина Градишка), скинула дрвени

точак с кола уз помоћ мога оца Славка, који је тада имао 14

година, и издвојила се пострани. 

19

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



Када је наишао један усташа који је пратио конвој,

питао је: "Шта је, што стојите", а она је одговорила:

"Поломио се точак". Точак је у ствари она бацила у

оближњу живицу. Усташа је у пролазу наредио: "Поправи

точак и крени за нама". Рекла је да хоће, а када се колона

удаљила ставила је точак на кола и вратила се назад под

Козару.

Јела Љепојевић није дозволила да њу и њену дјецу

усташе Хрвати и нацисти Нијемци воде у јасеновачки логор

да се над њима животињски и брутално иживљавају, већ се

интелигентно и храбро супротставила, снашла и спасила

себе и своју дјецу. 

Овим храбрим чином она је једина у породици

Љепојевић сачувала цијелу своју породицу. Осталих 70

посто чланова велике породице Љепојевић је заувијек

остало у Јасеновцу. 

Тај храбри чин је путоказ како треба живјети. "Нико

ти ништа у животу неће дати ако се сам за то не избориш." 

Данашње вријеме пуно изазова, заблуда, обмана

управо захтијева разум, интелигенцију, храброст и

карактер. 

Изрека у поткозарском крају је да се не смијеш

препустити као лик низ воду. 

Кормило своје судбине и свога живота свако мора

чврсто и енергично да држи у својим рукама...
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НАОРУЖАВАЊЕ

Под појмом "наоружавање" најчешће се подразу -

мијева процес опремања војске. Ријеч је изведена од основе

"наоружање" у значењу "материјално-техничка средстава

којима је опремљена војска или једна војна јединица". Или

(у ширем смислу) "цјелокупне оружане снаге и њихова

опрема - једне земље". 

У практичном прилазу под овим појмом (у раз -

матрању утицаја наоружавања на развој) сматра се процес

који обухвата инвестирање у одржавање војске и њене

припреме за рат (планирање и реализација војне по тро -

шње), војна производња и промет (набавке и продаје) сред -

става наоружања и војне опреме. 

Наоружавање, као процес припреме војске или једне

друштвене заједнице (државе) за одбрану од спољне

агресије ангажује веома велике људске и материјалне

ресурсе. Оно испољава снажан утицај на развој сваке земље

појединачно и свијета у цјелини, али о степену и правцима

тог утицаја (негативног, позитивног) постоје различита, чак

и дијаметрално супротна гледишта. 

Утицај наоружавања на развој може да се посматра са

становишта војне потрошње и војне производње у редов -

ном мирнодопском и у ратном периоду.

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ
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Не случајно овај појам се користи за још многе

различите ситуације и прилике. Тако се доста често чује да

се неко наоружава стрпљењем или да се наоружава знањем.

Појам наоружавање не значи само наоружавање оружјем

или оруђем, такође не значи да се наоружава војна јединица

било ког формата, већ може да се наоружава појединац или

одређена групација људи. 

Наоружавање као метафорички појам се користи у

доста широком спектру. Ова анализа ће бити посвећена

НАОРУЖАВАЊУ ИСТИНОМ.

ИСТИНА

Истина је људско сазнање које одговара објективној

стварности. Иако се појам истина каткад употребљава

шире, говори се на примјер о умјетничкој истини, о

истинском начину живота итд. 

Истина је, прије свега, категорија сазнања и упо -

требљава се ради оцјењивања односа сазнања према

објективној стварности. 

Већ је Аристотел дефинисао истину у том основном

смислу као одлуку суда: истинит је онај суд који о оном што

јесте изриче да јесте, а о оном што није да није. 

Филозофи, који су касније развијали ову класичну

теорију, говорили су о истини као кореспондентности или

адекватности идеје стварима (adaeguatio rei et intelectus).

Тешкоћа ове теорије била је у томе што није узимала у

обзир субјективне елементе који су присутни у сваком

људском сазнању и што, разликујући одсјечно мишљење и
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биће, није успијевала да објасни како се прво може

упоређивати с другим.

Због тога су касније настале двије групе теорија:

једне, које су критеријум истине тражиле у субјективним

елементима сазнања, и друге, које су истини придале

важење у објективној стварности независно од човјека и

људског сазнања.

СУБЈЕКТИВИСТИЧКА

Карактеристично за субјективистичке теорије је

трагање за таквим мјерилом оцјењивања истине по коме би

сваки појединац за себе могао да утврди шта је истина, а

шта није. 

Једни су дошли до закључка да је такав критеријум

непосредна јавност и очигледност (теорија евидентности),

други су тврдили да је истина све оно што је у пракси

корисно и ефикасно (прагматична теорија), а трећи су

тврдили да је битна одлика истине - међусобни склад

појединих резултата мишљења (теорија кохерентности).

Примјена ових теорија у пракси (посебно у научном

истраживању) открила је њихове неотклоњиве недо -

статке. 

Постојање субјективних, личних критеријума истине

разорило би саме темеље науке, јер би омогућило без -

граничне произвољности и конфузију. У зависности од

својих интелектуалних способности, претходних искустава,

образовања, емотивних потреба, личних, класичних и наци -

оналних интереса итд. разни људи могу на веома различите
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начине доживљавати осјећање јасноће и очигледности, чак

и кад је у питању истовјетан предмет. 

Све оно што у пракси успијева не мора да буде

истинито. Кохерентност мишљења сама по себи није

суштина истине, јер и погрешни ставови могу бити међу

собом кохерентни.

ОБЈЕКТИВИСТИЧКА

Супротну крајност представљају објективистичке

теорије, по којима истина постоји (или важи) у објективној

стварности, независно од човјека и човјечанства. 

Ове теорије, у најбољем случају, праве збрку између

постојања материјалних ствари (које је заиста независно од

човјека) и истине о њима. Ово друго претпоставља неку

свијест за коју важи и, ако то није људска свијест, морала би

бити натприродна, божанска свијест. 

Ове теорије, сем тога, апсолутизују појам истине и у

противрјечности су с неспорном чињеницом развитка

науке. 

Историја научног сазнања показује да су наша знања

готово увијек парцијална и да их каснији развитак ис -

правља и употпуњује па се о истини углавном може

говорити у релативном смислу.

Тешкоће свих ових теорија показују да истина треба

да буде схваћена као нешто везано за човјека и у том смислу

подложно мијењању и развоју, али не и произвољно већ

објективно одређено.
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МАРКСИСТИЧКА

Марксистичка теорија истине представља покушај

синтетичког рјешења. Истина је атрибут људског сазнања,

али је објективна јер мање-више адекватно одговара обје -

ктивној стварности, што се провјерава практичном дје -

латношћу. 

Она је друштвеног карактера јер се до ње доспијева

примјеном одређених метода, који су своју вриједност већ

испољили у претходној пракси истраживања и који су у том

смислу друштвено усвојени.

Она је релативна јер зависи од степена доступног

знања, од чињеничног материјала који нам стоји на ра -

сполагању, од ограничених људских чула која на спе -

цифично људски начин прерађују спољашње надражаје, од

одређених логичких метода мишљења, од језика којим своје

ставове формулишемо и који у себи носи кри стал исано

искуство многих претходних генерација и од погледа на

свијет који утиче на тумачење чулних података. 

У том смислу истина је само дјелимично, апрокси -

мативно, непотпуно одговарање стварности. 

Међутим, уколико је један став објективно истинит,

он садржи и моменат апсолутности, тј. такве елементе свог

садржаја који неће бити укинути каснијим процесом

развитка сазнања.

Најзад, с марксистичког становишта, истина је кон -

кре тна и то у два смисла: као производ људске историје,

њен пуни смисао је условљен специфичним приликама

једног друштва у датом времену, и с друге стране, једно са -

знање је утолико истинитије уколико свестраније обухвата
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објекат и одређује његово мјесто у систему коме припада.

У том смислу је истина процес све цјеловитијег сазнања

стварности. 

УСЛОВИ

Да би један став био усвојен као објективно истинит

треба да буду задовољене три основне групе услова.

Прво, он мора бити друштвено компатибилан, тј. мора

бити изражен таквим језичким изразима чије је значење

јасно и друштвено разумљиво.

Друго, он треба да буде теоријски заснован, тј. изве -

ден у складу с логичким правилима из неких других

ставова (разлога). Кад су разлози претходно утврђени као

истинити, они омогућују доказивање (као специјалан случај

заснивања). Гдје није могуће доказивање, тежи се да се као

разлози наведу бар ставови који су у високој мјери вје -

роватни.

ПРОЦЕС САЗНАЊА

За процес сазнања истине је карактеристична тен -

денција да се сва знања међусобно повежу и ускладе, да се

једни ставови образложе помоћу других.

Трећи, одлучујући критеријум истине је практична

примјена. Примијенити један став значи: 

a) извести из њега посебнији став, који предвиђа каква

искуства можемо доживјети под одређеним условима, 

б) остварити те услове практичном акцијом и 
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в) утврдити да ли доживљена искуства одговарају

предвиђањима. 

Кад се оваква предвиђања на основу једног става

покажу тачна у вишеструком понављању већег броја

истраживача, сматрамо да је тај став успјешно провјерен и

да одговара објективној структури саме стварности. 

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ

Срби, српски народ не само из матице, већ из свих

дијелова свијета, у протеклом периоду углавном су се

наоружавали разним оружјима и ко све зна чим, чије би

набрајање било јако дугачко. Најмање се наоружавао

ИСТИНОМ. 

Истину о себи, о својој прошлости, садашњости, сво -

јим подвизима и страдањима Срби су брзо заборављали и

препуштали другим народима да је истражују, креирају и

пласирају. 

Истине, српска прошлост, српска историја су морално

чисте да не могу бити чистије и часније. 

Истина може бити само једна, не може бити више

истина. Све оно што није истина је обмана, неистина или,

народским рјечником речено, лаж. Постоји диван народни

израз који каже да треба истини погледати у очи. 

Ова анализа бави се ИСТИНОМ. Српски народ треба

да се наоружава много чим. На првом мјесту знањем,

стрпљењем, упорношћу, дисциплином, али примарни циљ

треба да буде наоружавање истином. 

Истину о нама Србима су углавном писали други и
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наметали је потом Србима, који су је у великој мјери кроз

цијели 20. вијек прихватали. Истина нема цијену и њом се

не може манипулисати или трговати. Нема више истина.

Нема српске истине, постоји само једна истина о српском

народу. 

Срби су по својој бројности мали народ, али по ономе

шта су дали у 20. вијеку људској цивилизацији су велики

народ. 

Напади на српски национални идентитет су у дугом

континуитету, истрајни и стравични, а посебно брутални

током цијелог прошлог 20. вијека. Српско национално биће

дошло је до те фазе да у свакој прилици себе сами

окривљују за многе наводне историјске, људске и животне

грешке, недостатке и мане. 

Међутим, када се Срби упореде са другим народима,

онда се види да су они један изнад свега племенит и добар

народ с много људских бисера и врлина које их красе. Ми

сами треба да знамо истину о себи, а када је сами спознамо,

онда је много лакше да је пренесемо другим народима и

државама. 

Сваки појединац, свака породица, свако насеље, село,

град, општина, регија треба да трагају за истином и

наоружавају се њоме, јер је она на нашој страни, она је

наше најјаче оружје. Нама друга оружја осим истине о нама

нису потребна. 

Племенитост, гостопримљивост и доброта, који се

некада граниче и с наивношћу, су особине и карактеристике

које се ријетко срећу код других народа и по томе су Срби

јединствени. Међутим, не случајно народ је рекао да су

добар и будала два рођена брата. Доброта, издашност,
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солидарност и племенитост се често злоупотребљавају,

омаловажавају и исмијавају.

Истина о нама и наоружавање истином треба да буду

наш главни циљ и наш "Монт Еверест". 

Давно је речено да бој не бије свијетло оружје, већ бој

бије срце у јунака. 

То СРЦЕ мора да има оружје, које се зове ИСТИНА.

Зато се морамо наоружавати истином. 
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- ПРВИ ДИО -

ДРУШТВЕНИ КОНТЕКСТ





РАЗУМИЈЕВАЊЕ

Да бисмо разумјели анализе које слиједе, неопходно

је да сагледамо шири друштвени контекст односа на овим

просторима. 

Филозофија, као научна дисциплина, је не случајно

основ и стожер свих других наука и научних области. 

Како бисмо схватили суштину односа, не само до ма -

ћих актера међусобно него и цијелог комплекса "стара -

тељства" извана, од тзв. међународне заједнице, неопходно

је не само да анализирамо право, економију, политику,

дипломатију, већ да укључимо размишљања филозофа,

књижевника, историчара, режисера... 

Много је великих и умних људи било у стању да

саопшти свој суд о положају и позицији српског народа,

односима на Балкану, региону, Европи и свијету. 

Један је по много чему посебан. 

Зато ћемо прво изнијети ставове Добрице Ћосића под

насловом: "СРПСКО ПИТАЊЕ - ПИТАЊЕ ИСТИНЕ" из

јуна 2006. године. То су неки од његових посљедњих за -

писа, анализа, размишљања или његова тражења истине о

нама Србима и српском народу. 
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ДОБРИЦА ЋОСИЋ - НАРЕЂЕНА БУДУЋНОСТ

Ваљда нећу много погријешити ако кажем да је

српски народ данас у муци заостајања, опстајања и одбране

свог идентитета и интегритета какву не подноси ниједан

европски народ. 

Незадовољство собом и суровим, неправедним сви -

јетом, под чијом политичком и економском владавином и

тиранијом организоване лажи грцамо, изазива наш гњев, који

се претвара у резигнацију и нихилизам у ираци онал ност. 

Чини ми се да то стање, ако је тачно виђено, дра -

матично актуелизује моју тезу о додатној одговорности као

грађанском и патриотском постулату интелигенције. 

Упркос позитивним промјенама, мени се чини да су

многа зла, неправде, обмане, сиромаштво, мржња, кри -

минал, особито лаж и неморал, ипак увећани.

Америка више није слободно друштво. Картезијанска,

декартовска Европа, сада је само у библиотекама. 

Додуше, општим прогресом увећане су и могућности

за живот с мање напора и више слободе и задовољства,

свеједно што је сиромашнијих све више, а и богатијих је

све више, па ипак јаз међу њима се само продубљује. 

Амерички империјализам мотивисан енергетским по -

требама и хегемонистичким циљевима је у ратоборној агре -

сији, вјерски сукоби се заоштравају, трка у наоружању

узи ма свој залет, нове глобалне прекомпозиције свијета које

ди ктира слободно тржиште, производна експанзија Азије,

интернетска комуникација, опасности нерегулисаног капи -

тализма, непредвидиве посљедице  корпоративистичког

глобализма и тоталитарне демократије, чије је морално
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биће хипокризија – као да најављују обнову хладног рата,

а сукоби цивилизација нису само сиромаштвом мотиви -

сани, како Солжењицин вјерује. 

Експлозија ислама с фундаменталистичким циљевима

можда најављује будућност свијета дубински агресивних

антагонизама. Балкан је њихово изразито поприште и

обновљено разбојиште. 

Савремена цивилизација је изазвала и дубоку кризу

свих хуманистичких вриједности, а лажне и хедонистичке

потребе умножила и увећала до апсурдних размјера. 

Неке народе, као руски и српски, на примјер, сломом

бољшевичког и титоистичког социјализма захватила је

криза, коју је чешки филозоф Карел Косик одавно назвао

кризом народа. 

Таквим ми се чини свијет у коме смо ми Срби постали

жртвени јарци; али, то је свијет коме морамо да се при -

лагодимо и опстанемо са стваралачким потенцијалима и

достојанством.

Има краја али треба најприје конкретно и свјесно

одговорити на питање - шта смо и гдје смо ми Срби данас?

ПРОМЈЕНА

Догодила се у протеклом вијеку епохална промјена на

српској земљи, коју ја означавам појмом РАЗИСТОРИЈЕ. 

Да мало појасним тај појам. Пишући антиутопијски и

алегоријски роман "Бајка" давне 1962. до 1965. године, када

се у мом драматичном спорењу с нашом друштвеном и

идејном стварношћу у мени укидала идеолошка амби ва -

ленција и збивао процес унутрашњег преображаја од
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идеолошког вјерника и зависника у критичког и слободног

писца, ја сам у "Бајци" исписао једно поглавље – "Рази -

сторија", у којем сам функцијски поништавао реалност

реверзибилношћу времена, српске и европске историје,

враћајући вријеме уназад, у непостојање свеукупне реал -

ности, враћајући је инволуцијом у прошлост, у било, у трен

прапочетка - да не нађем људско "срећно доба". 

Разисторија је била нова ријеч, нов појам у српском

језику, који сам касније користио у одређеним контекстима,

стрепећи да ће разисторија, то јест ентропија и рушење

постојећег бити и наша, југословенска и српска. И она се

збила у посљедњим деценијама 20. вијека. 

Наша разисторија се у неким видовима наставља и ја

јој послије 21. маја 2006. године не назирем крај. Али јој се

мора учинити крај, ако хоћемо да опстанемо као историјски

народ. 

Били смо два вијека мали народ, који је у Европи

највише жртава дао за своју и европску слободу и демо -

кратију.

НАША ПРОШЛОСТ

Били смо једини европски народ који је у поробљеној

Европи у Другом свјетском рату дигао масовни устанак

против нацистичке Њемачке и фашистичке Италије. Били

смо једино социјалистичко друштво које се побунило

против Стаљина и у неким животним садржајима одрекло

стаљинизма, чиме је идеолошки и историјски почело

рушење Стаљинове совјетске империје.

Као најбројнији југословенски народ, били смо у

38

Милан Љепојевић



великом хладном рату међу протагонистима мира и коегзи -

стенције сукобљених блокова. 

Све је то сада за глобалисте, свјетске центре моћи,

евробирократе, амбасадоре великих сила и хегемона

свијета прошлост која се њих не тиче, коју ми по њиховим

налозима треба да заборавимо и окренемо се будућности,

јер је нама територију државе одредила Бадентерова

комисија, а нашу историју је исписала оптужница Хашког

трибунала. 

Тако нама, народу који има културу стару осам

вијекова, свакодневно командују чиновници бриселске

кан целарије, Стејт департмента, разних идеолошких и

финансијских форума "међународне заједнице", многе

невладине организације и апатриди. 

Они нам налажу да се не бавимо нашом прошлошћу

зато што су нам они именовали нашу прошлост: она је за

њих митоманска, хегемонистичка, великосрпска, агресор -

ска, геноцидна. 

Али ми их не смијемо послушати; ми се морамо

бавити прошлошћу не због историзма као националистичке

опсесије, него због критичког, истинског сагледавања себе,

да бисмо образовали делатан историјски разум, којим

бисмо се ослобађали својих заблуда и странпутица и јасније

видјели куда ћемо и шта можемо за свој угрожен опстанак

и напредак да учинимо.

БУДУЋНОСТ

А каквој будућности под деценијским санкцијама,

перманентним, свакодневним уцјенама и ултиматумима, у
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свему дискриминисан народ српски може да се нада?

Будућност коју нам нуде је наређена будућност. Задата

будућност. Поново нас усрећују идеолошким командама.

Некада су то чиниле бољшевичке бирократе, сада то чине

евробирократе. 

Бриселски усрећитељи, по методама у поступању, не

разликују се много од некадашњих кремаљских усрећи теља. 

У неким битним садржајима и видовима ми данас

нисмо слободан народ. Није ријеч о нашем неприхватању

ограниченог суверенитета. Ако се уједињујемо с Европском

унијом, морамо се одрицати и неких садржаја свог су -

веренитета, али се, при томе, не можемо одрећи свог иден -

титета и своје географске, антрополошке, културолошке,

креативне специфичности. 

Послије бољшевичког искуства и социјалистичког

слома не смијемо се лишити критичког односа и ства -

ралачке скепсе према свему што нам одређује судбину и

што нам се диктира са стране. 

Има, по мом увјерењу, и доста орвеловске идеологије

и совјетских метода у садашњем стварању Европске уније,

која може бити и сама евроутопија.

СРПСКА РАЗИСТОРИЈА 

У чему ја видим нашу разисторију? 

- У распаду Југославије, многих вриједности традиције

и остварења у поретку партизанске револуције – соција -

лизму, у којем је био постигнут значајан, у неким видовима

и импресиван економски, културни и цивилизацијски развој

и напредак нашег друштва. 
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- У поразу српске националне идеологије и реалном

губитку свих ратова које смо водили у 20. вијеку. 

- У пропасти државе за коју смо у два вијека жр тво ва -

ли више од два милиона глава. 

- У проглашењу Србије за разбијача Југославије,

ратног агресора, народ злочинаца и починилаца геноцида. 

- У искорјењивању и протјеривању милион Срба са

својих вјековних територија - данашње Хрватске, БиХ, Ма -

кедоније, Косова и Метохије, чиме се албанска анексија

убрзано остварује.

- У опасном биолошком тањењу животног стабла,

демографском паду српског народа, исељавању српског

народа и исељавању младог народа из Србије. 

- У етничком расколу и духовном посрнућу Црне

Горе, чије расрбљавање и разњегошевљавање је може одве -

сти у распад. 

- У транзицијском разарању, регресији, распродаји,

пљачки и пропадању националне привреде. 

- У урушавању просвјетног, образовног и културног

ступња народа. 

- У распаду јавног морала од легалног нихилизма. 

- У агресији наших ратних савезника 1999. године

про тив Србије и отимању Косова и Метохије за нашег

тровјековног непријатеља. 

- У стављању Србије пред суд Уједињених нација у

Хагу за злочиначко удруживање с циљем стварања "велике

Србије", коју су измислиле хрватске усташе, плаћени пра -

вници и историчари аустроугарске провенијенције, југо -

словенски, аустријски и њемачки србофоби. 
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- У планетарној сатанизацији и расистичкој дискри -

минацији Срба које врше свјетски медији, бошњачки

џихадисти, дипломате, потплаћени интелектуалци и нови -

нари Европе, САД и неких исламских земаља. 

Да скратим списак садржаја и видова српске рази -

сторије у најкраћу реченицу: Срби су данас парији у Ев -

ропи. Зато српска младеж бјежи из своје земље за хљеб и

достојанство. 

СКУПА ЖРТВОВАЊА 

Склон сам мишљењу да су Срби у утицајима европ -

ских и свјетских чинилаца читав 20. вијек преживјели у

кобним заблудама и издашно, ирационално гинули за њих.

Славу неких националних подвига и скупих жр тво -

вања довело је у питање и обесмислило потоње вријеме и

изазвало оне, назовимо их, "цунами посљедице". 

Овим схватањем не желим да умањим величину дјела

наших предака и свог нараштаја; овим схватањем само

потврђујем своје вјеровање о трагизму човјековог и српског

бивствовања. 

Ако нисмо могли на половини 19. и почетком 20.

вијека да увидимо и предвидимо да је обнова немањићке

државе и ослобођење Старе Србије са Косовом и Мето -

хијом, ратовање за ослобођење већине несрпског народа,

да су балкански ратови доносили Балкану ослобођење од

вјековне османлијске окупације, сада морамо да увидимо

да су то били српски ратови за туђе државе. 

- Рат с Бугарском 1913. је само несрећан рат за оба
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народа. Неприхватање Лондонског уговора 1915. године

основни је узрок националне трагедије српског народа у 20.

вијеку. 

- Повлачење српске војске и народа у зиму 1915.

године преко Албаније, херојски подвиг јединствен у ев -

роп ској историји, коштао је Србију око 150 000 душа, па се

по коначном исходу не може сматрати разумним чином. 

- Уједињење с Хрватима и Словенцима плаћено је са

милион и двјеста хиљада српских глава, а код знатних

дијелова хрватског и словеначког народа заједничка држава

доживљена је као српско поробљавање и српски импе -

ријализам, због чега је та Југославија од Коминтерниних

комуниста, хрватских и осталих југословенских нацио -

налиста проглашена "тамницом народа". Она је то остала и

за половину Црне Горе до 21. маја 2006. године. 

- Југословенство као државна и културна идеологија

било је засновано на погрешном увјерењу да су Срби,

Хрвати и Словенци један троимени народ са двије вјере, а

предвиђало се и не уважавало, и из грандоманских српских

разлога, да су то три супротстављене националне идео -

логије које желе своје, самосталне државе. 

- Да је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца односно

Југославија тешко одржива држава, показали су хрватска

сепаратистичка петиција још 1919. године, Видовдански

устав 1921. године, убиство хрватских вођа у југосло вен -

ском парламенту 1928. године, убиство краља Александра

у Марсељу 1934. године, стварање Бановине Хрватске 1939.

и коначно априлски рат с Њемачком и Италијом, Мађарском

и Бугарском 1941, када су Југославију покушали да бране

само Срби. 
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- А Срби у југословенској емигрантској влади, Срби

комунисти и Срби монархисти ни послије стравичног

усташког геноцида осим југословенског државног једин -

ства нису видјели неки други облик државне егзистенције

југословенских народа. 

Наравно, савезнички тријумвират је из својих инте -

реса условљавао уважавање југословенског интегритета,

али да није вођен онако суров грађански рат какав је вођен,

државно питање југословенских народа могло се и дру -

гачије рјешавати. 

- Друга Југославија, створена на социјалистичкој

идеологији и идеји братства и јединства, ни са Титовом и

комунистичком диктатуром као федерација није издржала

више од десет година; са својом самоуправном децен тра -

лизацијом, односно национално-сепаратистичким за хтје -

вима, утврдила се у конфедералном уставу 1974. с правом

република на државност, самосталност и отцјеп љење.

ВИЈЕК КОБНИХ ЗАБЛУДА 

Није, дакле, српско питање данас да ли ћемо ступити

у Европу, јер јесмо Европа, иако су нас у посљедње вријеме

с географским шовинизмом прогласили западним Бал ка -

ном, ваљда да не бисмо заборавили традиционалну ин фер -

иорност од постављања Источног питања. 

Ми сада немамо други пут, ми хоћемо и морамо у

Европску унију, али не по сваку цијену. Приступање Ев -

ропској унији представља епохалну промјену поли тичког,

националног и цивилизацијског бивствовања.
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ПРИМОРАВАЊЕ

Не ступа се у Европску унију преписивањем брисел -

ских закона и папира, него радикалним преображајем

друштва, рационализацијом и модернизацијом цјелокупног

живота. 

А европски фактори наше приступање Европској

унији уцјењују једним или неколицином одметника. Зар

није већа цијена ступања у нову епоху од главе једног

генерала? 

Зар они из Брисела, Вашингтона, Лондона, Париза и

Берлина заиста мисле да смо ми само немислећа, балканска

руља, потпуно амнезирана? 

А ми ипак добро памтимо и крваво плаћамо истор -

ијску катастрофу коју су узрочиле у Мастрихту 1991. ев -

ропска дванаесторица када су одлучили да се растури

Југославија, да би нас 2002. бриселска канцеларија присил -

но ставила у државни провизоријум који не постоји на пла -

нети, због чега се и срушио 21. маја 2006. године. 

Нашом скромном памећу ми не можемо да схватимо

да је моћној Америци само корисно да с НАТО армадом

оти ма Србима Пећку патријаршију, Дечане, Грачаницу,

Девич, Богородицу Љевишку, Хочу, саграђене прије но што

је Америка постала држава. 

Ми Срби сматрамо да није демократски и хумано да

нас "међународна заједница" приморава да на Косову и

Метохији живимо с онима који нас три вијека и сада убијају

и држе у логорима, а које смо и ми убијали и палили им

куће. 
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Без историјске, егзактне и болне истине о себи, својим

заблудама и погрешкама у националној политици од бал -

канских ратова до рата НАТО алијансе против Србије,

Србија неће бити духовно здрава и способна да крене у

политички, економски, морални и цивилизацијски преобра -

жај и спокојнију будућност.

ЛАЖИ-ИСТИНЕ

Мали народ, какав је српски, не смије своју културу,

своју националну самосвијест, своју визију будућности

дејствено да лиши накнадне памети: критичког односа

према прошлости и увиђања својих заблуда, предрасуда,

митова, грешака, националних лажи. 

Најпречи задатак српске науке и интелигенције данас

ја видим у сазнавању и утврђивању истине о стварним

узроцима разбијања Југославије, савјесном утврђивању

броја жртава свих народа који су учествовали у међу -

националним и грађанским ратовима на југословенском тлу

1991-1999. године. 

Наш је животни задатак да чињеничним истинама

порекнемо организовано лагање о Србима (користим син -

тагму Хане Арент), а то је, у ствари, институционализовано

лагање које данас господари свјетским јавним мњењем у

функцији истине "лажи-истине", која постаје основа ле -

галности доношења свих државних и политичких одлука

великих сила, САД, Савјета безбједности и Европске уније

о Србији. 

Муслиманско минирање пекаре у Мискиновој улици

и ракетирање пијаце Маркале у Сарајеву, дакле убијање свог
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народа да би се оптужили Срби као крволоци, па сулуда

измишљотина о силовању 60 000 муслиманки, над чим се

згражавао њемачки народ и читав свијет, па уве ћавање и

фалсификовање броја сребреничких жртава и на тој "лажи-

истини" бомбардовали Срби, па Вокерова ин сценација

српског масакра Албанаца у Рачку која је послужила као

"моралан" повод за напад НАТО-а на Србију... 

Сјетите се Клинтонове аргументације за НАТО-овско

спречавање "хуманитарне катастрофе" Албанаца на Косову

и њихових лажних цифара побијених Албанаца. 

Ми смо људски и патриотски обавезни да се ег зактним

чињеницама супротставимо "словеначком", "уста шком" и

"босанском" моделу лагања о узроцима и чи ни оцима про -

пасти Југославије, које су издашно искористили недо -

бронамјеран свијет и Хашки трибунал.

ГРЕШКЕ

Именоваћу још неколико кардиналних грешака срп -

ских комуниста у сљедећим политичким одлукама и не -

одлукама: 

- Зашто српски комунисти на засједању АВНОЈ-а,

послије усташког геноцида, у уставној конституцији нове

Југославије нису захтијевали аутономију за Србе у

Хрватској? 

- Зашто се српски комунисти нису супротставили

Титовој одлуци да се забрани повратак 60 000 Срба од

Албанаца прогнаних с Косова и Метохије и Срба које су

Бугари прогнали из Македоније, а да при томе поштују

идентитет и интегритет македонског народа? 
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- Зашто су српски комунисти прихватили брионски

устав 1974. који је дезинтегрисао српски народ, подијелио

Србију на три дијела, а ужу Србију ставио у правно зависан

положај од бирократске олигархије Војводине и Косова? 

- Зашто Савез комуниста чак ни послије Титове смрти

није осудио мучитељске логоре на Голом отоку, Светом

Гргуру, у Градишци, Билећи? 

- Зашто српски комунисти нису политички осудили

робијање Милована Ђиласа, Драгољуба Јовановића и дру -

гих политичара неистомишљеника?

- Зашто садашњи равногорски и четнички покрет не

осуди свирепо четничко клање Срба и Српкиња под оку -

пацијом? 

- Зашто вође Срба из Републике Српске нису при -

хватили Венс-Овенов план 6. маја 1993. године, којим би

се скратио рат за двије године, избјегао дејтонски диктат, а

не заснивао Хашки суд, и потом створили услови за пра -

ведно рјешење косовског питања, па српски народ не би

доживио бомбардовање НАТО-а, нити би био проглашен

народом агресора и народом ратних злочинаца? 

- Зашто је у грађанском рату у БиХ, Крајини, Лици у

дејствима неких паравојних формација обновљена четни -

чка традиција каме, насиља, пљачке и бахатог прими ти -

визма, а прије неког времена се на Равној гори бајатом

националном реториком и лажима славила та наша грозна

прошлост која у младим савременицима изазива стид? 

- Зашто српски политичари и њихов најодговорнији

човјек нису 1991. године у распаду Југославије рјешавали

и ријешили косовско питање? 
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- Зашто ни српска опозиција, она која се сматрала

демократском, није знала како да се ријеши косовско

питање, него се забављала симултантским дијалозима инте -

лектуалаца и читав косовски проблем сводила на проблем

изборних резултата? 

- Зашто је и послије политичког преврата 2000. године

умјесто заиста демократске и правне државе настала на ка -

зна, мултипликовано партократска, приватизована држава у

којој је мањинским странкама ресорно раздијељен држа -

вно-друштвени и економски организам, власт и права као

награда за лојалност у једној апсолутно непринципијелној

коалицији? 

ИСТИНА

Прве препреке истинама о српском народу, морамо то

да увидимо, представља нам наше домаће "организовано

лагање", којим се плански и стручно користе амерички,

њемачки, британски и други инострани медији, а тим

"аутентичним чињеницама", тим доушничким истинама,

снабдијевају их корумпирани интелектуалци "мондија ли -

сти", "антинационалисти" и неке "цивилне" невладине ор -

га низације које финансира иностранство. 

Томе доприноси и инфериорно, неубједљиво, равно -

ду шно понашање српске државе, њених институција и

медија према српским злочинима и српским лажима. А ми

се морамо одважити за сазнање и слободан говор истине о

себи, својим националним лажима и заблудама, својим

злочинима који су у српско име почињени у ратовима и

најстроже их осудити у самој Србији. 
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Злочини које су починили Срби до апсурда су уве -

личани и монструозовани гебелсовским и "бошњачким мо -

делом", како каже Ан Дилије у "Нувел опсерватеру".

АРГУМЕНТОВАНЕ ИСТИНЕ

Треба чињеничним истинама да порекнемо те ужа -

савајуће лажи, особито у Сребреници, која је постала му -

слимански Аушвиц, метафора српског злочинства, а

најмање 5 000 Срба убијених у Сарајеву досад избројаних

узгредне су жртве четворице сулудих муслимана! 

Наше убједљиво супротстављање пропагандним сте -

реотипима српских непријатеља изношењем чињеничних

истина данас неће успјети да разувјери творце, власнике и

кориснике "организованог лагања" о српском народу, јер ми

немамо новац, моћ и средства да се супротставимо гло -

балним лажима Си-Ен-Ена, Би-Би-Сија, њемачким и фран -

цуским телевизијама, дипломатама и пропагандистима

свјетских моћника. 

Биће потребно много времена да се њихови про па -

гандни стереотипи замијене истинама. 

Међутим, нама је истина неопходна данас за наше

достојанствено опстајање у људској заједници; да наша

дјеца и омладина расту с истинама о својим родитељима и

прецима и да се не стиде што су Срби. 

Нама је истина неопходна за промјену себе и стварање

себе. 

Ми се можемо освијестити само на истинама и учи -

нити их темељом националне и друштвене свијести да
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бисмо спасили свој колективни разум од разарања и па -

раноје прогоњених. 

Без истина и историјског разума ми немамо идентитет,

а без идентитета ни будућност као историјски народ. 

Да закључим овај летимичан и суморан осврт на ср -

пску судбину питањем: да ли су и зашто скоро све на -

ционалне, државне и друштвене тежње српског народа у

20. вијеку окончане поразима? 

На то питање - тонбијевски изазов, наши савременици

од своје интелигенције чекају истините одговоре. 

Само ако истинито себи разјаснимо 20. вијек, имаћемо

умну снагу да заснујемо разумну наду у спокојнију бу -

дућност у 21. вијеку.

Срби имају моћ, увјерен сам, да изврше тај најтежи

подвиг у својој новијој историји.

ВЕРТИКАЛА ДУХА

Врло сам свјестан да у својим размишљањима о не -

ким животним питањима српског народа нисам надвладао

таму своје песимистичке душе. 

Слагао бих да сам оптимист. Али ја сам борбени пе -

симист. 

И подсјећам вас овдје у митском граду Крушевцу: ако

је изгубљена битка, на Косову није изгубљено царство

српско. 

Из духа народног родили су се величанствени српски

еп и етос, чије је језгро слобода.

На косовској изгибији стечени су историјско знање и
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морално искуство за опстанак народа. Потом је настало

стваралаштво деспота Стефана Лазаревића.

У култури и културом је затрајала Србија: израсли су

Манасија, Каленић, Љубостиња, Велуђе, Раденица, Нау -

паре, Коморан, Рамаћа, Враћевшница... и створена је школа

Константина Филозофа; зацвиљела је гарда патња мона -

хиње Јефимије да се роди прва српска пјесникиња; из

Стефанове племићке и дубоке душе кликнуло је "Слово

љубве" – прва српска пјесма; извила се ренесансна вер -

тикала српског духа. 

Посљедњих деценија, посљедњих година, ових дана

поново, уз наше дуготрајно учешће и неучешће, силом и

неумљем отимају нам се Косово и Метохија. 

Америка, а и њени сљедбеници, "рјешавају" косовско

питање на најлакши и најпогрешнији начин. Без трунке

историјског разума и правде, слијепи за будућност. Америка

и велике силе Европске уније стале су на страну балканског

варварства, еволуцијом стварају велику Албанију - државу

будућег генератора неоосманизације и исламизације Бал -

кана. 

Може се десити да се за десет година разломи Црна

Гора. 

Може се догодити да за деценију-двије Македонци у

Скопљу започну борбу за људска и национална права. 

Може се догодити да биолошке, милитантне и вјерске

агресије крену ка сјеверу и југу... Јер се заснива нова сила

на Балкану, традиционално спремна за сва вазалства за

остварење својих главних циљева, освајања туђих тери -

торија.
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ПРЕПОРОД

Почео сам ово излагање подсјећањем на своје питање

"Како да стварамо себе", постављено у најави велике кризе

Југославије 1967. године говорећи о свом доживљају срп -

ског 20. вијека, покушао сам да сагледам Србе и Србију и

себи разјасним шта смо учинили са собом у 20. вијеку. 

Није тешко да се увиди да смо много урадили на

пословима историје и да смо много гријешили. 

Овдје гдје смо сада не можемо и нећемо да останемо.

Морамо, дакле, поново да стварамо себе. 

Сва зла која су нам се догодила, разарање Југославије,

милион прогнаних Срба из народа и држава раздробљених

србомржњом, са посљедњом побједом Аустроугарске, Ко -

минтерне и Албаније у Црној Гори, нису то само зла и не -

среће него биће и потврда оне Хегелове филозофеме да зло

рађа и добро. 

Да, родиће се и добро ако му помогнемо да се роди. Са

грбаче су нам се стресли непријатељи и лажибраћа. Остали

смо на своме и ускоро ћемо се још више згуснути да нам

више нико не може наше да отима. 

Сада Србија ступа у нову епоху. Да се неко вријеме

повија и сагиње, али више не треба и не мора да клечи. 

Ми можемо и хоћемо да створимо савремено, соли да -

р но, демократско друштво, које ће својим вриједностима

бити равноправно свим напредним друштвима у Европи. 

Ваљда смо велике заблуде потрошили, све политичке

поретке испробали; предуго смо жртвени јарци и парије. 

Имамо природно богату земљу с изузетно значајним
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геополитичким положајем, имамо најбољу њиву у Европи,

имамо млад народ који је жељан радног, стваралачког и

нормалног живота. 

Чиме и по ком реду треба да започне наш препород? 

Ја сматрам да најприје треба политичаре да про -

мијенимо и законима политику учинимо поштеним и

паметним дјелањем за опште добро. Неопходни су нам

заиста друкчији и одговорнији људи на власти, људи знања

и способности, а не чланови странака и професионални

политичари, идеолошки остаци грађанског рата и титоизма. 

Неопходан нам је правни поредак са демократским и

строгим законима, какви постоје у најнапреднијим др -

жавама Европе. Неопходне су промишљене и енергичне

мјере за привредни опоравак, а он је могућ. 

А најдјелатнији покретач нашег препорода треба да

буде свјестан страх од даљег пропадања и нестанка који

нам пријети. Са таквим свјесним страхом морамо да се

пренемо и схватимо неопходност знања, поштења и ра -

дости.

ПРИБЕРИМО СЕ...

Србију жестоко боли Косово, али се Србија и одла -

ском дукљанске Црне Горе згушњава за опстанак. Косово

не губи само Србија; Косово губи хришћанска Европа. А

које су војсковође и политичари за хришћанску Европу

изгубили Косово – имена тих чиновника ће знати можда

само ријетки читаоци старих новина. 

Ово је доба по злу значајних људи. Много их је да се

памте. 
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А шта ће бити с нама Србима? Ако се приберемо,

освијестимо истинама, затрајемо културом, поново ћемо да

се успоставимо као слободарски, моћан и историјски народ.

ОДЛУЧНОСТ

Треба оном вољом и свијешћу да кренемо да се

успињемо онако како се Србија просвјећивала и евро -

пеизирала на почетку 20. вијека; 

- онако како смо кренули за слободу против нацизма; 

- онако како смо обновили порушену земљу послије

Другог свјетског рата; 

- онако како смо се упорно супротставили Стаљину;

- онако како смо од сељачког и примитивног друштва

створили индустријско, просвијећено и развијено друштво

упркос ограничењима титоистичке идеологије. 

У друкчијим условима и за нове циљеве ми смо народ

који има памет и снагу да понови своје историјске подвиге

из прошлости.

ГИДЕОН ГРАЈФ - ГЕНОЦИД НАД СРБИМА 

У УЈЕДИЊЕНИМ НАЦИЈАМА

Посебну истину или истину над свим истинама

представља страдање српског народа у Другом свјетском

рату. 

Најцрња страница тог геноцида је ликвидирање Срба

од стране Независне Државе Хрватске или, тачније речено,

зло гласне усташке творевине. 
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О једном од многобројних стратишта о страдању у

злогласном логору Јасеновцу свједочи израелски историчар

Гидеон Грајф. 

Проф. Грајф, главни историчар у израелском Инсти -

туту за Холокауст "Шем Олам", је главни кустос изложбе

"Истина о Јасеновцу – право на сјећање", отворене у Ује -

дињеним нацијама у Њујорку 26. јануара 2018. године. 

Он о изложби каже: "Јасеновац није српско-хрватско

питање и не смије да буде ствар политике. То без дилеме

мора да буде искључиво историјска тема." 

Хиљаде Срба, Јевреја, Рома и антифашиста биле су

брутално убијене у Јасеновцу. Свјетска историографија има

дужност да у колективном сјећању човјека сачува геноцид

који су над овим народима починиле усташе у Јасеновцу,

каже Грајф. 

Једино што се од политичара очекује када је ријеч о

овој болној теми из прошлости јесте да одају почаст и

искажу поштовање према жртвама, да не забораве ужасе

који су се догађали. 

Посао политичара је, такође, да учине све што је у

њиховој моћи да спријече да се злочини какве су чиниле

усташе икада понове у будућности. Они треба да спријече

враћање криминалне идеологије и њено одобравање у

друштву. 

Од 1945. године у потпуности смо одбацили нацио на -

лсоцијалистичку идеологију како бисмо заштитили ос -

новне људске вриједности. Дужност свих нас је да, на исти

начин, спријечимо оживљавање усташке идеологије, каже

Гидеон Грајф.
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ПОРЕЂЕЊЕ

Поредећи Јасеновац и Аушвиц по бруталности он

каже: "Као стручњак за њемачке фабрике смрти, као што су

Аушвиц-Беркенау или Мајданек, а сада и за Јасеновац, ин -

систирао сам, након што сам постао директор изложбе, да

у церемонију отварања, у згради Уједињених нација у Њу -

јорку, буде укључено и петоро преживјеле дјеце логораша

Јасеновца. Било ми је важно да они свједоче о томе шта су

преживљавали у том и другим усташким логорима смрти. 

У оквиру изложбе у Њујорку (25. јануара 2018. го -

дине) одржао сам и научно предавање о Јасеновцу, које је

такође било базирано искључиво на чињеницама и свје -

дочењима преживјелих."

Одговарајући на питање може ли се протестна нота

Хрватске због изложбе у УН-у тумачити као одбијање

суочавања са сопственом прошлошћу, професор Гидеон

Грајф каже: "Изложба у Њујорку је историјска, а не по -

литичка. И управо због тога апсолутно не разумијем по ли -

тичке протесте због њеног одржавања. Ево и контрапитања

које објашњава колико овдје нешто није исправно: Да ли је

њемачка влада протестовала када сам приређивао изложбу

о Аушвицу 'Посљедње рјешење' или о злочинима Адолфа

Ајхмана? Наравно да није. Никад није било нити једног

јединог негодовања на мој рад. 

Историја је историја, а свакодневна политика нешто

друго. Ако је Њемачка могла да превазиђе своју нацистичку

прошлост и постане спиритус мовенс Европе, па може и

Хрватска да се суочи с усташком прошлошћу из 1941, пре -

вазиђе је и настави даље." 
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Говорећи зашто је изложба коју су припремали исто -

ричари и прије отварања с поља науке пребачена на поље

политике, Грајф каже: "Искрено, то не умијем да објасним.

Изложба је пажљиво припремана двије и по године. Тај

посао су радили професионални историчари из седам зе -

маља – САД, Њемачке, Италије, Норвешке, Србије и Хр -

ватске. Политичари не би смјели да се мијешају, већ да

историју оставе стручњацима."

ПОСТАВКА

Професор Грајф каже да је више пута посјетио

Јасеновац, а о томе колико поставка у Јасеновцу на прави

начин представља страдање жртава каже: "Постојећа из -

ложба у Меморијалном комплексу Јасеновац мора хитно да

буде замијењена, зато што даје погрешну и изврнуту слику

страхота које су почињене у Јасеновцу. 

Не зна се ко је злочинац, а ко жртва, посјетиоци су

доведени у заблуду око броја жртава, начина тортуре, пони -

жавања и бруталних убистава Срба, Јевреја, Рома и анти -

фашиста у Јасеновцу." 

Поредећи сталну јасеновачку поставку у Мемо ри -

јалном комплексу која се тамо налазила до распада Ју -

гославије и ове садашње, Грајф истиче да му је тешко да

пореди те двије поставке јер није имао прилику да види

претходну. Мој колега Ефраим Зуроф, директор Центра

"Симон Визентал" из Израела, писао је више текстова о

Меморијалном центру Јасеновац.
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ИСТИНА

С обзиром на то да смо свједоци покушаја ревизије

историје и злочина Независне Државе Хрватске, питање је

може ли историографија да опстане на фалсификатима.

Грајф тврди да се историја темељи искључиво на чиње ни -

цама. Сви покушаји да се фалсификују историјски догађаји

и замијене некаквим измишљеним морају пропасти. Свака

ревизија историје вријеђа сјећање и поштовање жртава. 

Жртве више не могу да говоре, ми морамо да будемо

њихов глас. Покушаји да се успостави "нова" историја и

ревизија догађаја осуђени су на пропаст. 

Истина је увијек јача од лажи. Зависно од извора, број

настрадалих у Јасеновцу се веома разликује. Како да знамо

шта је истина?

Др Менахем Шелах, изузетни израелски историчар,

поменуо је више пута у својој монументалној књизи "Ис -

торија Холокауста у Југославији" да је више стотина хи -

љада Срба, Јевреја, Рома и антифашиста брутално убијено

у Јасеновцу. 

Њемачки нацистички официри такође су у својим

војним дневницима забиљежили велики број жртава. 

Грајф каже да је сам истраживао у Архиву Југо сла -

вије, гдје се може пронаћи извјештај државне комисије из

1946. године, који такође износи шокантне податке о уби -

јенима у Јасеновцу. Исте податке даје и филмска архива

Југословенске кинотеке у аутентичном филму о Јасеновцу

из 1946. године. Али, било да је 101 или 100 001 или више,

то не смије бити предмет цјенкања као на пијаци. 
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Да ли ће намјерно умањење броја учинити да усташки

злочини буду мање злочиначки? Фокус истраживања треба

да буде на методама бруталног, нехуманог, ручног каса пље -

ња, сјечења удова, недужних жртава, укључујући и убијање

тек рођених беба, али и фетуса које су вадили из утроба

мајки. 

Коментаришући понашања на спортским стадионима

у Хрватској или другим скуповима који потврђују да клица

усташтва никада није замрла у Хрватској, Грајф каже да се

према ономе што је сам видио у медијима и због бојкота

државних церемонија, јеврејске, српске заједнице и анти -

фашиста, може рећи да постоји нека врста носталгије и

"симпатије" према усташкој идеологији и да је то, на жа -

лост, уочљив и препознатљив тренд. 

У Њемачкој је поздрав "зиг хајл" законом забрањен.

Шокантно је када се у данашњој Хрватској може чути

усташки поздрав "за дом спремни" на фудбалским ута -

кмицама и концертима. 

Говорећи о опасности од тога да историјски ревизи -

онизам доведе до неких нових конфликата на овим про -

сторима, професор Гидеон Грајф истиче да нико ко је рођен

послије 1945. у Хрватској или Њемачкој није крив за оно

што се десило у Другом свјетском рату. 

Али и Њемачка и Хрватска сносе моралну одгово рно -

ст за спречавање појаве нацистичке и усташке идеологије,

која је довела до успостављања најозлоглашенијих фабрика

смрти и систематског уништавања људи, претежно Јевреја,

Срба, Рома и антифашиста. 

Наша је дужност да поштујемо Универзалну декла -

рацију о људским правима УН-а, донесену 1948. године,
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која као таква слави цивилизацијско достигнуће човје ча -

нства - јединство у различитостима.

ТЕРИТОРИЈАЛНИ ПРИНЦИП 

На питање може ли једна држава да има више права на

писање историје са своје територије од других, Грајф

одговара питањем да ли је научно истраживање о логору

Дахау њемачко територијално питање, или о Матхаузену

аустријско? 

Иначе, усташка окупациона територија обухватала је

дио Србије и БиХ, зар не? А шта ћемо с правом жртава?

Жртве у Јасеновцу биле су Срби, Јевреји, Роми и анти фа -

шисти различитог поријекла. 

Дакле, ниједна влада нема монопол или ексклузивитет

за представљање историјских чињеница. Сви имају право

да објављују своје верзије догађаја. Међутим, текстови

морају да буду базирани на историјским чињеницама и

свједочанствима преживјелих, а не имагинацијама.

ПОСЉЕДЊА СВЈЕДОЧЕЊА ИЗ АУШВИЦА

Професор др Гиоден Грајф је једини који је инте -

рвјуисао посљедње преживјеле зондеркомандовце, јевре -

јске заробљенике који су помагали нацистима у логорима.

Ти разговори објављени су у књизи "Плакали су без суза",

што је била инспирација мађарском редитељу Ласлу Не -

мешу да режира филм "Шаулов син". Филм је освојио хо -

ливудски "Оскар". 
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"Моја дужност као историчара је била да омогућим да

се чује широм свијета глас оних који су преживјели уста -

шки терор, из прве руке, почев од Уједињених нација, нај -

вишег дома народа свијета", закључио је Грајф.  

Треба назначити да је требало 73 године да истина о

Јасеновцу или дио истине дође у Уједињене нације. То

говори колико је тежак пут доказивања истине. 

Срби нису страдали током Другог свјетског рата само

у Јасеновцу већ и у многим другим логорима и страти шти -

ма. Дугачак је списак српских стратишта. Та истина о

страдалима и њиховим убицама и џелатима мора да угледа

свјетло дана у свијести сваког нормалног човјека

ЗАПАД

Свакодневно смо свједоци многих утицаја и дешавања

која нам долазе из једног широког и недовољно дефи -

нисаног појма који се зове међународна заједница или тзв.

међународна заједница, коју у овом контексту чине САД,

Велика Британија и Европска унија. Тачније Запад, како

они сами себе зову. 

О односима у тој западној цивилизацији говори из

свога угла 2006. године српски режисер Емир Кустурица. 

Направити поређење са садашњим временом је поу -

чно и занимљиво. Хегелова теорија о кретању и ста лним

промјенама се и те како потврђује. Запад 2006. и Запад

2020. је и те како промијењен као и перцепција или дожи -

вљај у јавности о њему.
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ЕМИР КУСТУРИЦА 

- ЗАПАД ПИЈЕ СОКРАТОВ ОТРОВ

На питање може ли данашњу цивилизацију, пре дво -

ђену Западом, уопште – неко или нешто замијенити, Емир

Кустурица (маја 2006.) каже да је Запад једна врло озбиљна

и, заправо, водећа цивилизација, настала на хеленској тра -

дицији, на рецепту Сократовом, који је патентирао демо -

кратију, али, нажалост, од ње и страдао. 

Дакле, пошто ју је он изумио у вријеме док је Атина

била у ратовима с околним државицама, онда је, због

тешких околности, практично од ње и страдао, сеже

Кустурица у далеку прошлост, тражећи одговор на дана -

шња планетарна питања.

ТРАНЗИЦИЈА

Говорећи о транзицији код нас, каже да мисли да

данас демократија долази до своје нулте тачке. Функцио -

нализација свега што постоји, а ту ме филм највише занима,

доводи до тога да се ту испражњавају сви људски садржаји

и да они, заправо, нестају испред те идеје "маркет ли -

бералес". 

То је једна врста, како бих рекао, искључивости и

тоталитарности у идеји да, заправо, пролазак на тржишту

функционише као једино средство социјализације. То је

један велики психолошки, историјски и политички трик,

посебно за земље које су, као наша, подложне брзини онога

што они зову "транзиција". 
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Зато сви ови лашци који се појављују "у име Запада",

а који су тамо два пута били, једном да купе фармерке, а

једном да виде Париз, они су најбучнији у томе, што из

незнања, што из шминкераја. 

СЛОМ

Брзина транзиције омогућава ефикасан слом нацио -

налне економије. Само су Јужна Кореја, која је извела

транзицију под стриктном контролом јаке државе, и у

новијим данима Кина, успјеле да се претворе из планских

у тржишне економије, захваљујући јакој држави. 

Читав источни свијет, изузев Милошевића, лако се

"адаптирао", а ми смо зато и бомбардовани, јер је издржао

десет година без "Сименса" и других западних корпорација,

које траже мале и уситњене државе и велику проходност.

Урушава се домаће тржиште и само га понекад неки филм

извуче или нека позоришна представа. 

ФИЛМ

Запад је озбиљна цивилизација, он има технологију

која га представља и која, као што је некада Египат имао

пирамиду, данас има технолошке направе као заштитни

знак. 

Међутим, данас долази до једног енергетског пра -

жњења изнутра, које се врло често лако види кроз филмове.

Филмови су склапани да задовоље тржиште. Да задовоље

масу. И, ако је тачно то што сам чуо из Кана, да људи
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звиждећи напуштају свечану пројекцију отварања, онда је

то само знак исте приче: да адвокати и менаџери праве

филмове, а да ауторе стављају у позицију реквизите коју

они могу да помјерају... 

Онда и филм постаје једна испражњена категорија

натуралистичким средствима, јаким тоном фасцинантном

сликом и филм се сервира тржишту, а никако човјеку... Е, та

релација је заправо погубљена. 

Када гледаш како се филмови данас снимају, а некад

се филм заиста снимао, па се развијао на 35-милиметарској

траци, па се тако контролисао, квалитет, боја, тон филма,

покрет, израз лица, говор и све друго... 

А, данас то иде овим путем: снимиш филм на нај -

вишој резолуцији, то је и даље филмска трака, па га онда с

негатива скидаш на компјутер, па с компјутера добијаш под

неком "лошом компресијом".

ДЕМОКРАТИЈА 

Идеју демократизације западног и источног друштва

прати и његово основно средство по којем треба да будемо

увјерени да је то демократизација. Демократизација, на жа -

лост, има један паралелни ток који се зове медио кри те -

тизација. Значи, све што се произведе мора да задовољи

масу и утолико је популистички аспект демократије, за -

право, њена сама смрт. 

Као што, рецимо, радикале сматрају популистима, а то

је тачно само условно, јер су они идеолошки популисти, тако

демократе уводе једну врсту маркетиншког популизма којем

ништа што је произведено, а да није за много људи, није
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вриједно или је вриједно, али је на тржишту без ври једно. 

Дакле, тржиште уводи чак и резолуцију слике као

стандард. Шта се дешава? 

Између висконтијевских и давинчијевских ренеса -

нсних визија свијета, данас се уводи тема, о филму, кон -

кретно, којег можеш да снимиш камером на телефону. 

А, оптички свијет публике се види као оптички свијет

који не тражи високу резолуцију и кад узмеш само да Кодак

филм, 35-милиметарска трака, у сваком квадрату садржи 12

милиона пиксела. 

И кад узмеш условно да није само ствар у пикселима,

него је ствар у укупној потреби да се дејство слике преводи

на језик емоције, што када у Холивуду изговориш, они се

смију и кажу - о чему ова будала прича?

Проблем је у томе што људски склоп није само ра ци -

оналан. Људски мозак се исхрањује углавном из електри -

цитета. Оно што је нама непознато, само једна осмина

људског мозга је позната, а седам осмина је непознато. 

Када хоћеш да створиш слику свијета као филозоф

или као умјетник, па је транспонујеш и шаљеш људима

преко слике, јер рачунаш да је слика твоје оружје, онда

долази до парадокса. 

Као од оне Шопенхауерове најаве краја западне

цивилизације 1915. године, када је уочио распад Велике

Британије. Он је тад говорио о томе да се она распада. Он

је тај процес, ваљда из своје жеље и тјескобе у којој је

живио, предвидио да буде брзо, међутим, то се, наравно,

демонтира дуго и споро, са два аспекта. 

Један је кад се урушаваш у идеји своје политике која,

једноставно, чак и кроз слику, показује да се у ствари
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изражава одређена немоћ, односно – стављање тржишта на

тачку пресудног и преношење те идеје с религијске у, са те

неке као заостале културолошке тачке, на тржишну. 

Она се заправо претвара у једну велику свјетску

превару која више неће моћи бити контролисана! 

Значи – ако је идеја да свијет опслужује једна банка,

једна корпорација, онда се све оно због чега је Сократ

изгубио живот, што је, кроз вијекове, а под утицајем

хеленске културе, развијано, то се све потрошило и

урушило и завршиће тоталитарним режимом. 

Говорећи о неизбјежности овог процеса Кустурица

каже да је то зато што има мали број корпорација, разлике

између народа се смањују, тржиште је врхунски регулатор

социјалних и психолошких односа, а корпорација не пита

више скупштину ни кад, рецимо, "Моторола", отпусти

150 000 радника. 

Ниједан од тих радника више нема коме да се жали,

јер парламентарни облик живота не постоји, пошто нема

довољно корпорација и нема довољно различитости да

изрази потребу да постоји парламентарни живот. 

Значи, Запад ће на крају, као једна врло озбиљна

цивилизација, да потроши свој модел. И он ће тада да попије

отров који је атинска влада насула Сократу да га попије.

НЕЗГРАПНА ПОЈАВА

Интернационални капитализам укида демократију, а

не национализам. 

Национализам је само незграпна појава у процесу

спасавања идентитета, некада позитивна, кад су кривци у
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питању, а некад негативна, са западног становишта, када се

третира источни православни свијет.

ПОЖЕЉНИ ХАОС

Нити је могло, нити ће моћи да тржиште буде регу -

латор свих људских односа, социјалних и психолошких, јер

се свијет, само један његов сегмент, од оних седам осмина

непознатог у људском мозгу, базира на функционисању и

употреби тржишта. Остало је хаос. 

А да нема хаоса – не би било ни дионизија, не би било

ни препознавања, не би било ни изворног значења те ри -

јечи. Изворно значење ријечи хаос је везано за свемир. Да -

кле, не треба избјегавати ни свемир ни хаос.

НОВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

А када и западна цивилизација, једног дана, попије

свој отров, неће бити крај свијета. Као што је Римско

царство изникло на темељима Хеленског и као што су

најбогатија дјеца из старе Грчке одлазила на школовање у

Рим, тако ће, сутра, нека нова цивилизација наслиједити

данашње западно царство преузимајући све најбоље из

њега, а њега самог оставити да умре и ишчезне. 

ГДЈЕ СМО МИ?

Ми смо у пољопривреди, занатству, сточарству, сео -

ском туризму и свему другом... Ми смо у индивидуалном,
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нисмо ми никада успјели да се формирамо као један

колективан образац који би евентуално могао да се наметне.

Ми то изражавамо кроз фудбал, кошарку, кроз мноштво

активности гдје индивидуалци успијевају, а колективно нас

нема... Ми немамо регулатор тих колективних односа,

сматра Емир Кустурица 28. маја 2006, а вјероватно и данас.

ИСЛАМ

Ислам Србе углавном асоцира и подсјећа на период

од пет вијекова турске окупације и робовања под турском

империјом. 

Робовање ником није мило. Нико не воли да га се чак

и сјећа. Због тога сваки начин подсјећања на ислам изазива

негативне конотације код српског народа. 

У сваком случају Педи Ешдаун, бивши високи

представник у БиХ и човјек с још много других негативних

улога, има свој поглед на ислам. Децидно га назива "по -

носни европски ислам".

Није забиљежено да је нешто слично рекао за Српску

православну цркву. Ова врста истине мора бити сагледана,

јер много је код српског народа неинформисаности и

незнања о овом питању. 

Запад очигледно због неког свог интереса има своју

истину о исламу. 

Срби имају неку другу ИСТИНУ и поглед на ислам и

цијели исламски свијет.

Давно је речено да има једна истина, никако двије, па

је тако и у овом случају све јасно. Зашто Ешдаун није рекао
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"Поносна Српска православна црква која траје осам

вјекова"?

ПЕДИ ЕШДАУН - ПОНОСНИ ЕВРОПСКИ ИСЛАМ

Већ више од 400 година у Европи имамо феномен

присуства ислама. То није ислам који видимо на својим

улицама сваки дан, ислам стар генерацију или двије. То је

другачији и поносни европски ислам. 

Како рече предсједник БиХ у вријеме рата Алија

Изетбеговић, није ни аномалија нити у сукобу једно с дру -

гим бити Европљанин и муслиман. Он се није ради -

кализирао иако су га западњаци напустили у геноцидним

годинама ужаса попут оног у Сребренци. У БиХ, Црној

Гори, Санџаку, у Албанији и Македонији муслимани свако -

дневним животом показују да ислам може бити једна од

европских религија, исто као и јудаизам и хришћанство. 

Тиме они Европи дају оно што јој толико треба –

истинске вриједности ислама који је њежан, толерантан,

цивилизован и отворен за нове вриједности, каже Педи

Ешдаун (27.6.2006.) 

Европска унија треба да пооштри своје захтјеве да се

у БиХ, али и на цијелом Балкану, спроведу реформе, пору -

чио је у Паризу Педи Ешдаун говорећи пред дипломатским

кором те бројном париском публиком у Амбасади Велике

Британије у Паризу.

Он је истакао да су западни Балкан и БиХ саставни

дио Европе, али да Европска унија том подручју мора при -

ступити регионално, а не испарцелисано.

70

Милан Љепојевић



ОГРОМНИ НАПРЕДАК

Он је нагласио да земље овог региона очекују пријем

у Европску унију те посебно апострофирао стање у БиХ,

гдје је у посљедњих 10 година забиљежен "напредак ври -

један дивљења". Али, тај прогрес може се не само зау -

ставити, него и кренути уназад. 

Европска перспектива је онај лијепак који све ре -

форме држи скупа и стабилизује регион. Ако га укинете,

ако кажете да европске перспективе за регион нема, онда

се бојим да би смо се могли вратити старим идејама и

визијама које су региону у задњој деценији прошлог вијека

донијеле толико крви, патње и разарања, каже Ешдаун. 

"Интерес Европе је да Балкан буде њен саставни дио,

јер ми не смијемо допустити црну рупу у нашем тијелу."

Он је критиковао Европску унију због исувише немуште

политике према Балкану, посебно према БиХ и Србији. 

Ко је у Европској унији надлежан за Балкан? Комисија

или Вијеће Европске уније? Не зна нико! 

То је прилично непријатан и узнемирујући, али исти -

нит одговор. Да је уставна повеља Европске уније прошла,

то питање било би ријешено. Али, то се није десило и ЕУ

је сада, када је то у питању, у стању мировања. 

Зато су у Сарајеву и, посебно, Београду збуњени и

није им јасно ко шта ради у ЕУ. Европа наступа с по -

дијељеним гласовима, који су понекад чак и супро тста -

вљени. То је изузетно опасно. 

Људи на Балкану су, током вијека окупације, до са -

вршенства развили вјештину да своје интересе провлаче
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кроз рупе неслоге. С понашањем Европске комисије и

Вијећа ЕУ њима је посао још лакши. 

Ако желимо да нас озбиљно схвате, не само на Бал -

кану, овај проблем морамо отклонити. И не само то, морамо

проматрати регион као цјелину и тако рјешавати проблеме.

Не смије нам се поновити грешка из деведесетих година.

ГРЕШКЕ ДЕВЕДЕСЕТИХ

Када смо признали Хрватску, букнуо је пожар у БиХ.

Онда смо то некако ријешили и пукло је на Косову. Ту смо

се некако извукли, а онда су нас дочекали Македонија и

устанак у Прешевској долини. 

Из искуства високог представника могу вам рећи да

нема проблема с којим се не можемо носити ако Балкан

проматрамо као регион, истиче Ешдаун. 

Таквим приступом могу се ријешити и највећи про -

блеми Балкана, Радован Караџић и Ратко Младић, те статус

Косова.

Европска унија мора имати јединствену политику за

регион, а не расцјепкану за сваку државу посебно. Она мора

бити јако одлучна у инсистирању да се услови за инте -

грације у ЕУ испоштују до краја и у потпуности. 

Ми Европљани уложили смо милионе и милионе у

Балкан. Много више него што су дали Американци. Али,

Американци су моћнији од нас. Они говоре једним гласом

који није увијек мекан. На Балкану вам то понекад треба

ако хоћете да вас поштују, поручио је Педи Ешдаун 27. јуна

2006. године у Паризу. 
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ПОУКА

Хегел је још давно констатовао да се све креће и

мијења. Друштвени односи су најбољи примјер за то. 

Свијет данас није оно што је био јуче, а поготово не

2006. године, када су о позицији и положају српског народа,

односима у региону, Европи и свијету говорили Добрица

Ћосић и Емир Кустурица с погледом на западну цивили -

зацију и њену перспективу. Педи Ешдаун, у Паризу 2006.

године, открива постојање "поносног европског ислама" и

изједначава га с неким европским религијама, јудаизмом и

хришћанством. 

По његовом мишљењу, овај ислам Европи даје оно

што јој толико треба - истинске вриједности (ислама), који

је, опет по његовом мишљењу, њежан, толерантан,

цивилизован и отворен за нове вриједности. 

С овим је његова улога апсолутно разобличена и њој

не треба никакав коментар. 

Професор Грајф говори о геноциду над Србима у

Независној Држави Хрватској, Холокаусту Јевреја, стра -

дању и уништењу Рома у Јасеновцу и другим стратиштима

и фабрикама смрти усташких злочинаца оличених у

Независној Држави Хрватској Анте Павелића. 

Ту и такву НДХ и њихове злочине над Србима не

спомиње тзв. међународна заједница тј. САД, Европска

унија и Велика Британија, задњих 29 година. По њиховом

мишљењу, све ово вријеме од 1991. године на сцени су

злочини Срба, агресије, силовања па и наводни геноцид у

Сребреници у режији Педија Ешдауна и других кроз

Комисију за Сребреницу.
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Срби, историјски народ који је доживио стравичне

жртве за слободу у 20. вијеку, слободно се може рећи

највеће од свих европских народа, оптужен је за злочине,

прогоне и геноцид од 1991. године. 

Врхунац те организоване лажи десио се предлагањем

резолуције за геноцид пред Савјетом безбједности УН-а од

стране Велике Британије 2015. године. Тешко је наћи праву

терминологију за овакве поступке која не би покварила

озбиљност ове анализе и сагледавања стања.

Пут тражења истине није лак. 

Трикови, подвале и обмане Запада или тзв. међу на -

родне заједнице, који су Србима чињени у задњих 130

година, су коначно у великој мјери разоткривени. Вјеро -

ватно су у току нове операције које треба препознати и на -

ставити својим путем доказивања и показивање истинске

прошлости и стварности. 

ИСТИНА има само једно лице, никако више...

БОШКО ТЕЛЕБАКОВИЋ - БАЛКАНИЗОВАЊЕ

Говор о Балкану почео је релативно касно, тек за

вријеме отоманске владавине у многим земљама европског

југоистока и почео је ван Балкана. 

На Западу се дуго говорило о "европској Турској".

Тер мин Балкан ушао је у ширу употребу у 19. вијеку.

Можда је то име одговарало Западу, који је хтио да буде

права и једина Европа. 

Доиста је цијела Европа Запад, јер би иначе била само

једно од већих азијских полуострва. 
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Име Балкан је упућивало на страну власт или на

страни утицај. Упућивало је и на област која се држи под

контролом, али зачас може да постане ратиште. Сматрало

се да је на Балкану још у вријеме цара Теодосијана оцртана

оштра граница културе и варварства (лимес), која се мора

бранити свим силама. Крсташки и колонијални ратови

сматрају се дијеловима те одбране. 

Заборављало се да је много вијекова послије Тео -

досијана културнији дио Европе био источно од ове

границе. (Термин Војна Крајина или Војна граница одго -

вара лимену или лимесу). 

Балканска Војна крајина између Аустријског и

Отоманског царства помно се проучава у Бечу, док на

Балкану за њу дуго није било интереса. Како се бавити

документима о Војној крајини када данас ни германисти не

умију да читају писану готицу? 

Странци су жељели да име Балкан обиљежава неку -

лтурно јаловиште, а не родно мјесто европске културе. За -

пад је увијек урушавао друге цивилизације. Већина тих

ци вилизација има средишта изван Европе. 

У Европи су средишта само двије цивилизације

ослоњене на античку Грчку и Рим. Хришћанство: западне

(римокатоличко-протестантске) и источне (православне).

Запад Европе не признаје другу европску цивилизацију и

покушава да је маргинализује и уништи. 

Ова тежња се ријетко спомиње или пориче, иако је

временом постала неизоставни дио западне свијести и

западног понашања. 

Са друге стране, Запад одавно није исто што и Западна

Европа. 
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Каже се да је некад побјеђивао Рим, а да сада по -

бјеђује Запад. Како на Балкану да се односе према по -

бједнику? 

Може ли Балкан остати спољашњи простор Европе,

питао је Балибар. Може ли Западна Европа да дозволи себи

луксуз да због одржавања лимеса према источном дијелу

континента Европа остане дугорочно маргинализована у

свијету? 

ТУРЦИ 

Политички и културни развој балканских земаља под

Турцима је био заустављен. Духовна историја, која је на

Балкану непрекидно трајала двије хиљаде година, насилно

је прекинута. Запад је добио прилику за ново рађање духа

– ренесансу. 

Балканци су водили упорну борбу за одржавање

религијске и народне самосвијести. Та борба није вођена

само с Турцима. 

Само на Балкану је прелазак у другу религију значио

и другачије народно, а касније национално опредјељење.

Многи су промијенили и религијско и национално

опредјељење да би сачували или поправили свој друштвени

положај. Вријеме националних религијских претапања није

на Балкану прошло. 

Балкан је простор бурне историје, мјесто које прои -

зводи више историје него што може да конзумира. 

Балкан је европски простор у коме је најтеже уско -

чити у постисторију. Њемачки географ Теобалд Фишер је
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предложио да се умјесто о Балкану говори о Југоисточној

Европи. Нацисти су употребљавали овај појам за озна -

чавање пространства које ће на југоистоку континента да

заокружи њемачки економски и политички простор. 

Карл Шмит је говорио о великом простору њемачког

Рајха, који обухвата земље средње и југоисточне Европе.

Путујући 1925. по Далмацији, закључио је да је, у много

интензивнијем смислу него Русија, Балкан граница Европе

и Азије. 

Шта с онима који ту живе? Он је тврдио и да, упоредо

са усавршавањем средстава ратовања, непријатеља треба

претворити у криминалца. То је Европа крајем 20. вијека

често користила на Балкану. 

Потомци извођача Холокауста презриво су говорили о

балканским варварима. Балканци су постали дежурни кри -

вци и за европске недаће и алиби за европске неподо п -

штине. 

Европеизатори су сматрали да је за успјех њиховог

балканског подухвата најважније стварање мноштва

државица. (Ни Стаљин ту није дозволио покушаје укру п -

њавања, односно обједињавања социјалистичких држава

Балкана у балканску федерацију. И њему је било јасно да

мале може лакше да контролише. Послије резолуције

Информбироа покушаји су престали. Стари рецепт уси -

тњавања је на Балкану поново искориштен. Европа без

граница захтијевала је Балкан са што више граница. 

Можда је Мајал, који је 1990. године тврдио да нема

више царстава која би могла да пропадну, био у том тре -

нутку у праву, али увијек остаје довољно држава које се

могу разбити. Уситњавање је било лакше, безболније, тамо
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гдје су унутар граница нових држава етничке мањине биле

малобројне. Тамо гдје су биле бројне, створене су етничке

државе непријатељске према мањинама, које су се нашле

пред дилемом – исељавања или нестајања. 

Југославију је било лако разбити. Она је обједињавала

људе који су углавном говорили сродним, узајамно разу -

мљивим језиком, имали сличне обичаје и судбине, али

различита религијска и национална опредјељења. 

Покушаји стварања братства и јединства нису у тој

држави успјели. Иако је Де Ружмон Југославију сматрао

претходницом уједињене Европе, мултикултурна Југо сла -

вија је европском Западу представљала кост у грлу. Зато је

сматрано да је најбоље да буде што више уситњена и да се

у њој подстакне обнављање старих завада. То је, нажалост,

лако обављено. 

ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ 

Све што је на Западу одавно забрањено, употрије -

бљено је на Балкану. Divide et impera! Знало се, рецимо, да

се сваки рат на Балкану претвара у крсташки рат и џихад. 

Невоља је што је зла, пуштена из Пандорине кутије,

тешко опет вратити у њу. Европа је дозволила да се рат, који

прави глобализам, ушуња на континент. Уједињена Европа

спремно је учествовала у промовисању "војног хуманизма"

(Хомербас је дуго сматрао да проблеме треба рјешавати

искључиво хумано – комуницирањем. За Србе је, међутим,

захтијевао уништење.) 

Чинило се да је Балкан најпогодније мјесто за одвијање

"миротворног рата". Многи сада мисле да могу да учествују
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на "балканском покеру". Турска, на примјер, себе поново

види као важног играча на Балкану. 

На Западу је опет у моди да се о Балкану говори као о

"цивилизацијској увреди". Изгледа да се та мода од 19.

вијека стално обнавља. (Многи су у Југославији сматрали

да западну слику Балкана не треба рушити.  Велико до -

стојницима са Запада причани су, на примјер, уз виски

простачки вицеви. На Западу је ово озбиљно схваћено, па

су у вријеме распада Југославије преко интернета као "по -

моћ" слате гомиле прерађених вицева, којима су жестоко

исмијавани и банализовани стереотипи представника су -

коб љених балканских нација.) 

Балканизовање је децембра 1918. поменуо у "Њујорк

тајмсу" њемачки индустријалац Ратенау, који је страховао

за судбину Нијемаца у "балканизованој Европи". 

Збигњев Бжежински, у књигама "Велика шаховска

табла" и "Амерички избор", велики простор Азије (од Су -

еца до Ксињанга) назива евроазијски Балкан или глобални

Балкан. И за земље Балкана се, као и за земље некадашњег

Руског царства, често говори да нису ни Европа ни Азија. 

Прва Европа, Грчка, данас је западњацима занимљива

прије свега као туристичко одредиште. 

Каже се да би на Балкану сви хтјели да побјегну с

Балкана. Пита се, зар би неко могао да жели да буде Бал -

канац. 

Неки знају да не могу да премјесте своје станиште у

други дио свијета. Други мисле да ће им бити признато да

нису више на Балкану. 

У хрватској изборној кампањи 1997. кориштен је

слоган "Туђман, а не Балкан". Смишљен је и термин
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"Западни Балкан", за републике друге Југославије, осим

Словеније и Албаније. Западу је стало до одржавања по -

грдног имена Балкан. 

На Западу можда сматрају да многе дијелове Балкана

треба стално држати у статусу званичног и незваничног

протектората. Тамо гдје се покушава обнављање или по -

тврђивање суверенитета треба запријетити даљим распа -

рчавањем, економским и војним санкцијама, а ако пријетња

није довољна, показати зубе. 

У многим земљама постоје балканолошке студује.

Оне су, чак и на Балкану, углавном посвећене западној

слици Балкана, која са стварним Балканом и његовим

проблемима нема много везе. 

БУМЕРАНГ

Иако на Балкану још понегдје чувају прву искру

Европе, Балканци су у стању да најжешће критикују

балканске прилике и балкански менталитет. Они могу

самокритички да тврде да се на Балкану бездуховност и

паланачка учмалост прихватају као нешто нормално, те да

се у балканском дијалогу саговорници вријеђају, псују,

понекад и потуку, а најрадије би се узајамно потаманили,

сматра Телебаковић. 

На Балкану се може чути да су Турци многима оста -

вили у насљеђе неразликовање власти од власништва, па

онај који на Балкану има власт често сматра да може да има

и све друго. Каже се да су варошлије углавном остале јаво -

шлије које воле лаку пару и лак живот. 
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Тврди се да оног који озбиљно схвата свој посао на

Балкану обично сматрају чудаком, а ако је тај посао везан

за мишљење - и лудаком. 

Балканцима некад сваки напор личи на ударање

прутом по води. Неки су оклијевали да граде куће, јер су

им претходне у ратовима биле срушене. Зато неки говоре

да је најбоље утрошено вријеме оно проведено у кафани. 

Балканци о себи причају као о "кафанским полити -

чарима", који данас са страшћу подржавају оно што су јуче

са жаром оспоравали и зачас се сукобе у "балканској кр -

чми". 

Признаје се да је на Балкану заметнуто и обновљено

језгро европске духовне културе, али се додаје да је у

ратовима и унутрашњим сучељавањима увијек било

растурено и да на Балкану све стално почиње изнова. 

Тврди се да је Балканцима увијек потребан још један

рат како би могле да буду исправљене неправде. 

Невоља је што балканске приче странци озбиљно

схватају и надограђују. Страни планери посљедњег балкан -

ског крвопролића радо су понављали и дотјеривали приче

о балканском бурету барута, јер је древне мржње било лако

приказати као пријетњу свијету и сакрити да је Балкан

дежурна жртва. 

Подстрекачи мржње смију се наивним Балканцима,

који се самокритикују, свађају и дијеле, док се други у

Европи хвале, мире и уједињују. Чуде се људима које је

тешко покорити, али лако навести да сами себе поробе и да

се узајамно истребљују, закључује Телебаковић. 
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ПРАВИ ПУТ

Какве савјете нуде Балкану они који оспоравају

могућност било каквог идентитета на Балкану и сматрају

да Балкан треба изнова "балканизовати"? 

Можда најчешћи начини личе наводном одговору ста -

рог Ирца који је на питање о најбољем путу до неког на -

сеља одговорио: "Да сам ја на вашем мјесту, не бих кре нуо

одавде." Има Балканаца који су одбили да учествују у ап -

сур дном бирању балканског пута и одлучили су да оду с

Балкана. Који је најбољи пут за оне Балканце који су рије -

шили да почну одавде и који не могу да мимоиђу Европу? 

По Балибару, Балкан је простор етничких чишћења.

Сиоран је спомињао да Балкан многима личи на јавну кућу

у пламену. 

Са друге стране, дурашним и усправним Балканцима

Европа често није вриједносни узор. 

Многи на Балкану виде да ће њихова кућа морати да

се разгради не би ли они добили мјесто у већој, европској

кући. Иако нису нимало срећни због разграђивања, више

их брине што им се чини да ће у новој кући увијек живјети

у подруму, сматра Телебаковић.

СРБИ

На Балкану су посебан случај Срби, који се два вијека

боре за своју државу, нацију, и одустају од ње кад је имају.

Њихова парола је "нека буде шта бити не може", с наличјем

"нек не буде све што може бити". Са таквом паролом Срби
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су често били "небески народ" за кога нема мјеста на зе -

мљи, каже Телебаковић. 

Српска новија историја пуна је вратоломних прео -

крета и нагомиланих неријешених питања. У њој има много

примјера жртвовања за опште добро, али и бројних при -

мјера спремности неких да због своје сопствене власти и

богаћења срамоте и жртвују сународнике па и државу. 

На Западу су чак и српски ратни савезници о Србији

мислили исто као противници. Прецизније, као о земљи

"лопова, убица, бандита и неколико стабала шљива", како је

своје времено описао ратоборни аустроугарски пријестоло -

насљедник Франц Фердинанд. 

Срби су уложили своју државу Србију зарад стварања

Југославије, али су и прву и другу и трећу Југославију,

изгледа, само они сматрали својом државом, а многи за том

Југославијом и данас жале.

Други народи су је сматрали заједницом судбине коју

треба искористити и напустити. Многи Срби су вјеровали

да су као дио друге Југославије предводници Трећег

свијета. Најлакше су прихватили и друге политичке бајке,

али и добровољно ношење беџева "политичке подобности". 

И када бирају усправност ("боље рат него пакт") и

када плаћају цехове због тога, Срби имају узбудљив живот,

али је цијена таквог живота увијек превисока. Вишекратно

десетковани, на крају су преполовљени и у многим

дијеловима Балкана, гдје су раније живјели, више их нема. 

Српске избјеглице показују да је Беркова изјава из

1792. да Европљанин не може нигдје у Европи бити у

изгнанству још далеко од стварности. 

Срби других религија окренули су се другим нацијама.
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Срби најчешће нису бринули о свом националном пројекту

нити о Србима који су остајали изван државних граница.

Нација која хоће да преживи не може се стално пред -

стављати као "небески народ" нити мондијализам нагла -

шавати на рачун опстанка. 

Срби су увијек сматрали да су дио Европе. Било их је,

истина, и оних, попут Владимира Велмар-Јанковића, који

су убјеђивали да су Срби најдаље од Европе. Проблем је

што је Југославија одавно била виђена као земља која има

могућност да уђе у Европску заједницу (Бжежински, 1970:

192), а много деценија касније Србија је далеко од тога и

стално јој се испостављају нови захтјеви.

Чак и млађи Срби, навикли на јурњаву и срођени с

интернетом и енглеским језиком, још су препознатљиви по

свом засад неискоријењеном балканском менталитету, који

укључује и оправдан оптимизам. Они се надају да ће

свјетске фирме отворити на Балкану много радних мјеста,

јер је радна снага јефтинија него на Западу. То се углавном

не догађа, јер има земаља у којима је радна снага још

јефтинија. 

Однос великих сила према људима у "leprosiriumu

balkani cumu" дуго представља само мрачну страну "циви -

лизовања". 

Цивилизатор ту позива оног кога цивилизује да се

одрекне себе и као циљ му поставља да постане што

сличнији цивилизатору. Наравно, цивилизатор задржава

право да процјењује колико је неко успјешан у томе. Онај са

етикетом "Балкан" углавном је унапријед процијењен као

неуспјешан.
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УСИТЊАВАЊЕ

Гиденс говори о "балканским друштвима" (прича о

првој Европи је заборављена). Пројекат уситњавања бал -

канских држава, који је направљен ван Балкана, остварен

је. Да ли до краја? "Балканизовати" данас значи у свијету

"подијелити (неку област) на мање узајамно непријатељске

државе". 

Слично је одређење и код Хејвуда. За њега је

балканизација подјела политичке јединице на мноштво

сукобљених ентитета (као што се често догађа на Балкану).

Ако би то становиште било тачно, Балкан не би никако

могао да избјегне своју судбину, балканизовање. 

Свјетски моћници засад обезбјеђују да Балкан остане

балканизован, а можда да се и још више балканизује. У вези

са балканизовањем спомиње се и "кванго", акроним за

квазиаутономну невладину организацију. Кванго савјетни -

ци подстичу балканизовање. Ако у некој земљи не слушају

кванго савјетнике или "добронамјерне" стране амбасадоре,

стиже оптужба за изневјеравање демократије и демокра -

тских принципа. 

Балкан је сада простор на коме уз паролу повратка

тржишном друштву и демократији често "напредују" ка

"мафиократији". 

Волф и Тодорова су указивали на то да је Европа

"пронашла" Балкан, јер јој је потребан "други" и то у ок виру

европског континента, а не само ван њега. За прав љење

диобе на цивилизоване и примитивне (или уг лађе није: на

модерне и традиционалне), потребно је неке означити као

примитивне и држати се тог стереотипа. 
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Нови облик стереотипа може, у заоштреном виду, да

води културном расизму. Проблем је што су данас приказани

они који покушавају да избјегну некултурну културу, истиче

Телабаковић. 

Они који су дуго прихватали старе стереотипе најла -

к ше прихватају нове. Од сталног прављења политичких

подјела и брисања културних разлика нема користи. Пи -

тање је када ће у Европи то да открију.

ЕВРОПЕИЗИРАЊЕ

Уцјењивачко, насилно глобализовање и европеизи -

рање представљају основ балканизовања. 

Само ненасилна изградња космополитске свијести

могла би да омогући обједињавање без жртвовања слободе.

Једино заиста еманциповани појединци би били у стању да

преобразе друштво на прави начин и боље уреде политичку

заједницу. Засад они који брину да Балканци не збаце своју

љуштуру могу да буду задовољни. 

Могу ли Балканци престати то да буду, ако се стално

подстичу да се даље потврђују у тој улози? Наивни Бал канци

вјерују у причу о витезовима округлог стола. У Европи и

свијету нема округлог стола ни витешког по нашања. 

Балибар говори о одвијању свјетске "превентивне

контрареволуције", која већи дио човјечанства избацује из

политичке заједнице. У свјетском политичком простору

нема опште једнакости. Свијет није организован по де -

мократским начелима. Немају сви право на права. Галама о

демократији често служи да сакрије чињеницу да демо -

кратије доиста нема. 
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Да ли су демократске земље у којима је немогућа

грађанска непослушност? Зар се у њима преживљавање не

сматра важнијим од људских права? Све је више обе -

справљених појединаца и друштвених група. Многе гурају

у обликовања чудних политичких заједница у којима

сигурно неће моћи да остваре своја права. 

Ниче би можда рекао да су подљуди они који пристају

да то буду. 

Политика је увијек служила да обезбиједи заједнички

живот неједнаких и сакрије провалију између идеала и

стварности. Задатак политике је да обезбиједи минимум

потребан за заједнички живот и спријечи да многи затраже

нешто више од минимума, или да чак захтијевају потпуну

изономију. 

ГРАНИЦЕ 

Међународне политике нема уколико не постоје

границе. Зато је један од послова политичара да стварају

границе. На Балкану има много нових граница и посла за

политичаре. Воруба је питао има ли краја границама. 

Европа засад успјешно претвара своју полупе ри -

ферију у периферију. Смије ли, ако настоји да буде вјерна

свом изворном духу, да прихвати постојање европских

"зона доброг живота", које често постају "зоне смрти"? 

Другачије речено, смије ли Европа да слиједи гло -

балистичко раздвајање оних који завређују и оних који не

завређују да живе? 

Порториком дуго владају САД, али Порторико није

једна од савезних држава. Можда Европа многе на Балкану
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сматра својим Порториком, које дуго треба строго контро -

лисати, али остављати иза плота. 

На Балкану се преламају свјетски, европски и бал -

кански проблеми. Европа није држава и као нешто што није

држава извлачи се од правог демократизовања. Слично је

и са свијетом. Како на Балкану да изађу на крај са силама

које се не могу дефинисати, али им се моћ и те како осјећа?

Ако пребрзо урушавају своје државе, остају беспомоћни.

Није довољно да Балканци развију космополитску

свијест и да желе да се осјећају као грађани Европе. По -

требно је да их Европа прихвати као грађане, сматра Теле -

баковић.

СУШТИНА

Све наведено везано за Балкан и балканизовање смо

сагледавали да бисмо могли лакше схватити сва дешавања

у свијету, региону, Републици Српској и БиХ која слиједе... 

Главни проблеми углавном нестају или се знатно

ублажавају ако идентификујемо њихове узроке и главне

актере. 

За добре љекаре вриједе они који знају да идентифи -

кују болест. Терапије су мање-више исте.

Силе које желе да промијене односе међу народима,

државама насталим од некадашње Југославије, урушавају

Дејтонски споразум, Устав БиХ и Републике Српске долазе

из САД, Велике Британије и Европске уније, а у свему је

значајна улога и Турске, која себе у новонасталој ситуацији

види као важног играча. 
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Високи представник и његова канцеларија су главни

експонент преко којег се спрема терен за тзв. Реформе, које

у суштини значе пренос надлежности са Републике Српске

на БиХ, а у то је укључен и Уставни суд БиХ. 

На другој страни је Хегелова дијалектика, односно

промјене које су се десиле. Свијет више није монолитан

како је то био у периоду деведесетих година прошлога ви -

јека. Данас имамо двије моћне велике силе Русију и Кину,

које су противтежа Западу у свим сферама дру штвеног

живота, политичком, економском, војном, култур ном, ин -

фор мационом, медијском..

ИСТИНА која је је долазила са Запада није више

једина, свједоци смо ИСТИНА које долазе и са друге стра -

не. Истина је оно што се искристалише из става и ко нтра -

става.

89

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ





- ДРУГИ ДИО -

ЧИЊЕНИЧНА ИСТИНА
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ИСТИНСКА ИСТИНА

Одавно један догађај није тако позитивно дјеловао на

српски народ широм свијета као што је одлука Нобеловог

комитета Шведске академије наука и умјетности да Но -

белову награду за књижевност додијели Аустријанцу Пе -

теру Хандкеу. 

Многи Срби, треба бити искрен и признати, нису

никада чули за Аустријанца Хандкеа, који живи у Паризу, у

Француској. Још мање су читали његове књиге, а веома

мало их зна да је он члан Српске академије наука и умје -

тности у Београду и Академије наука Републике Српске у

Бањалуци. 

Морамо се с правом поносити чињеницом да послије

Иве Андрића имамо другог нобеловца, који је 1999. године

добио пасош СР Југославије и доста времена током деве -

десетих година провео с нама на нашем простору у Србији

и Републици Српској.  

Због свог животног и људског односа према Србима и

српском народу на Западу је био жестоко нападан и кри ти -

кован. Његов књижевни умјетнички рад је грандиозан. Али

то што је одлучио да дође у Србију, да оде на Косово и

Метохију, да оде у Републику Српску и обиђе многа мјеста,

Сарајево, Сребреницу и друга, у западним медијима су му

приписани као гријех и због тога по њиховим критеријумима
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никако није могао да добије Нобелову награду за књиже -

вност.

Петер Хандке је између осталог одржао опроштајни

го вор на сахрани бившег предсједника Србије и СР Ју -

гославије Слободана Милошевића у вријеме, треба се

подсјетити, када је врло мало Срба било спремно не да оде

на његову сахрану, него да уопште било шта чује о њему.

Закључак је прост. Петар Хандке, афирмисани свје -

тски књижевник, није дозволио себи да прихвати истину о

Србима како су је сервирали и пласирали западни поли -

тичири и западни медији. Сам је дошао на Балкан и на лицу

мјеста формирао своју истину на стварним дешавањима и

чињеницама. Он није себи дозволио да буде вођен од стране

западних центара моћи, већ се водио властитим разумом и

истином.

Западни естаблишмент је доживио велики пораз.

Нобелова награда Хандкеу је потврда да се свијет мијења и

да се пут ИСТИНЕ не може зауставити. 

Сам Хандке каже да времена никада и нигдје нису

црно-бијела, нарочито у региону Балкана или Југоисточне

Европе, како то западњаци још зову. Он не зна да ли је све

оно што је видио истина, али зна да није лаж.

Озбиљни и велики људи, као и велики и моћни народи

знају да у животу ништа није случајно. Није случајно што

је Петер Хандке дошао међу Србе и заједно с њима

афирмисао истину која може бити само једна. 

Хандке је од моћног и угледног Нобеловог комитета до -

био награду за књижевност и то сигурно није случајно, као

што никада ништа није случајно. Све у животу има сво ју

узрочно-последичну везу и вријеме када ће се и како десити.
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ЧУДО

Прослављени српски режисер Емир Кустурица, који

је својим капиталним умјетничким дјелима одавно прева -

зишао границе српског културног простора и постао ре жи -

сер, писац, професор, музичар највишег свјетског нивоа -

наша је српска конекција и пријатељска веза с Хандкеом

задњих 20 и више година. О самој награди и Хандкеу каже: 

"Не смијемо повјеровати да живот може да не буде

чудо. Писци нас некада јако изненаде истином. Овај пут то

је истина о Косову и Метохији, дакле о нама. Чињеница да

је Петер Хандке добио Нобелову награду потврђује да

никада не треба признати то 'независно Косово'. Послије

ове реченице могао бих ставити тачку, али ћу, ипак,

наставити." 

Овако је Кустурица 11. новембра у Андрићевом ин -

сти туту у Вишеграду започео предавање "Петер Хандке –

апостол истине".

Наставићу не зато што немамо ништа боље него да

ишчекујемо чудо, већ зато што је разум – конформиста и

издајник. Лако га је корумпирати. Разум чини све против

чуда. Осјећања нас зато издају рјеђе, преко њих спознајемо

дубоко значење појединих догађаја.

Чуда остају изван алгоритама који нас вуку у непо -

знати простор сужења свијести. Зато у чуда треба вјеровати,

тако ћемо отворити простор у коме ће се она заиста и

десити. У случају "Косово и Метохија – Хандке", ако је уо -

пште ријеч о случају, везивно ткиво су двије ствари.

Прва је везаност наше православне културе за инди -

ви дуалност. Најбољи примјер је Хандке, индивидуалиста
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као што је то био и Иво Андрић. Обојица су дисциплину

католика претворили у емоционалност православља. 

Они спајају неспојиве крајности европске културе.

Хандке је помирио разлике западне хришћанске и наше

православне традиције. 

Његово дјело, иако дјелује изван религије, ипак није

лишено религиозности, напротив.

Друга ствар је наша везаност за Косово и Метохију.

То је културни темељ европског хришћанства. И није темељ

једино српске културе, већ се простире на сјевероисток

према Москви, на југ према Константинопољу, на запад до

Авра и преко Ламанша до Енглеске... 

То је уједно и слика будућности, елементарних чести -

ца које струје нашом осјећајности и прелазе пут који, према

твр дњама научника, прелази крв у људском организму пре -

ва  љујући чак 20 километара дневно на угроженим терито -

ри јама гдје су живјели Срби, на Косову и у Републици

Ср п ској.

Хандке је препознао да је Косово и Метохија сада

европско уточиште Свевишњег. 

Тешко је пронаћи најтачнију дефиницију Хандкеове

религиозности, утолико ми се чини да је Јозеф Браун у

књизи "Тријумф спектакла" ту врсту вјере назвао "вјером

у вјечну садашњост". 

По томе он не припада култури православне прове -

није нције, јер она вјерује у вјечну душу, али увећава његов

допринос расвјетљавању идеје о правди, истини и лажи о

нашем народу. 

Хандкеова литература је лишена историчности. Она

атомизира своје ситуације хомогенизујући вријеме, славећи
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парадоксе, непрестано истражујући динамичке процесе

душе, која је окована у оквир дана. 

Иво Андрић, један од двојице нама најближих но -

беловаца, на ту тему је писао: "Боже, не допусти да наше

срце остане празно, него дај, пошто од твоје воље све

зависи, да увијек желимо и да се надамо. И да то што

желимо буде добро и стварно и да наша нада не буде

испразна."

НАГРАДА, ДОКАЗ НЕВИНОСТИ

Гдје су трагови Хандкеове емоционалне подударности

с нашим, српским усудом? Чиме смо закачили његову

душу? Ту је посредовало чудо.

Сигурно је да великом писцу одговара народ чије

највеће синове славе у свијету, а у истом свијету се од

најскупљих фудбалера не може саставити нити једна добра

екипа.

Да смо ми имали свог археолога Шлимана, као што су

га имали Нијемци, можда би Хандкеу било лакше да изведе

све доказе о нашој истини, након ураганске мржње која се

на њега обрушила. А обрушила се од хрватских, мусли ман -

ских, француских, енглеских интелектуалаца, поводом Но -

белове награде. Утјешно је то што је Нобелов комитет

"из вео доказ о његовој невиности". 

Био је на листи кривих зато што је мислио другачије

о истој теми која је до краја идеологизована. Пред нама,

Србима, дуг је пут да своју невиност докажемо, али морамо

да је доказујемо. Зар нисмо већ пола пута прешли?
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У Хандкеу ми смо нашли свог археолога и свог апо -

стола истине. 

Ствара се нови свијет, многи рачунају на заборав, а ми

инсистирамо на коријенима. Велики проблем! 

Ако из будућности "вратимо филм" на прошлост, ми

знамо да смо имали снажну средњовјековну државу. Била је

правно утемељена правилима Светог Саве, касније уобли -

ченим у Душановом законику. 

Увјерен сам да су ови подаци били познати Хандкеу,

он зна нашу улогу у стварању цивилизације и за наше

непристајање на заборав – који нас превише кошта. Тери -

торија Косова и Метохије, оно што на западу зову Mo -

therland, изгубљена је 1389. године. Али је и враћена војном

операцијом 1912. године.

Ко би разуман тада, а и данас, рекао да је могуће,

послије 500 година, да ће територија која чини темељ ср -

пске културе бити враћена у Првом балканском рату? Нико!

Посебно не они са смислом за реалност, којих данас по мом

укусу има превише.

Хандке у Европи није ни могао пронаћи народ сличан

нама, чије је тијело изударано и искрвављено историјом,

као што је наше. 

Тајна формула у разумијевању прохујалих и садашњег

времена је у томе што историја није резултат смисла за

реалност. Разум јесте у основи акције и сумирања грешака,

али шта је средишњи простор? 

Питајте психијатре, полудјели прво губе ирационалну

компоненту, не ону рационалну, како се обично мисли. Зна -

ју када је плата и колика је. Али губе ирационалну стра ну

и тону у болест.
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Зато наш средишњи простор подразумијева: свето -

савски образац као утемељење наше културе, косовски мит

и традицију са лозинком нашег народа, сеобе у вријеме

отоманског освајања, секуларно искуство стварања модерне

државе и образац геноцида коме је српски народ био из -

ложен у 20. вијеку у два наврата. 

Код Хандкеових ликова видимо тренсфер нормал -

ности у сферу заокупљености - вишом ирационалношћу. То

је добар животни узорак. 

Да ли смо били реални када смо ишли у ратове, у које

смо ишли без игдје ичега? А из њих смо изашли као по -

бједници! Да смо били реални, нико не би устао из кревета

на почетку Великог рата. 

Митологијом обичног дана Хандке измиче свим пре -

познатљивим шемама туђих језика, у времену ишчезавања

хришћанске културе он не пристаје на крах морала. То је

кључна тачка Хандкеовог окретања према нама. 

Свака цивилизација настајала је на високим моралним

начелима. Њихов распад је садржан у тренутку краха мо -

рала. 

КАДА СЕ КУКАВИЦАМА ДОГОДИ ХАНДКЕ

Живот писца је испуњен сензорима који јављају када

живот постаје нова позорница. Хандке одбија да игнорише

истину која није дио плана колонизације, супротставља се

глобалном јавном мњењу, а затим бива стављен ван фокуса

Нобеловог комитета. Испоставило се, не задуго, и на нашу

велику срећу. 
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А наши некадашњи сународници, како Андрић рече,

ридају огањ. Они нас засипају буљуком политички коре -

ктних дјела, поспремају позорницу за нови свијет. Усред

тог прљавог посла догодио им се Хандке. 

Сјетимо се, по директиви су Југословени својевре -

мено гурали Крлежу под нос Нобеловом комитету. Али су

остали кратких рукава, јер Титова Удба није добацила до

тог комитета. Награду је добио Андрић.

Мора бити да су чланови измијењеног Нобеловог

комитета одрасли на понекој од Хандкеових књига. На -

градили су га за литературу, не за идеолошка увјерења.

Тријумф умјетности! 

Хандке није човјек који би пристао на нефер игру. Он

има апостолску улогу, она је покренута изван доживљаја

српске нације. Али када је видио силу која нам пријети и

удара, стао је на страну слабијег, за разлику од његових

самозадовољних, дубоко корумпираних колега. Они су

током распада Југославије с највећим армијама свијета које

им чувају леђа тренирали своју лажну храброст и хуманост.

То су кукавице. Прљали су нашу част. 

Али Хандке није постао кловн у неопаганском цир -

кусу тих лажних љевичара временом претворених у нео ко -

нзервативце. 

Хандке није имао идеју о историјској мисији. Био је

јунак својих књига. Пјешачио је ратним просторима Косова

и Метохије, упоређивао је извјештаје западних медија с

оним што је видио. Исто је учинио и у БиХ.

Његова открића постала су свједочења о ратним зло -

чинима. Није чинио више од онога што је видио. А видио

је бомбардовање Србије и убијање цивила, уништавање
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инфраструктуре, идентификовао је злочине и злочинце,

њихове и наше.

Албанци с Косова су срушили више од 200 право -

славних цркава. За то постоје докази. Сорош је на ово само

одмахнуо руком, као Понтије Пилат. Али нама је још ово

важно.

ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ДЕВЕДЕСЕТИХ

Управо је садашње вријеме најбременитије идеоло -

гијом која пресијеца мозгове и душе. Хандке у том тренутку

добија Нобелову награду, па не чуди превише што је тај

идеолошки контекст гласнији у негативним коментарима

од чињенице да је ријеч о великом свјетском писцу, о

величанственој књижевности.

Народ коме се Хандке приклонио, прескочивши соп -

ствену сјенку, мора да најдубље поштује ту његову одлуку.

То је одлука западног индивидуалисте. То је велика коре -

кција западног упрошћеног, па тиме и неистинитог миш -

љења о лошим момцима.

Увријежене идеје о деведесетим наћи ће се на пози -

цији преиспитивања. 

Али, шта ће Београд да ради када се на сцену врати

онај чувени Милошевићев говор, у коме он детаљно говори

шта се догодило послије његовог прогона? 

Јер се баш то догодило. А ја ћу рећи шта је било прије

тога: српски народ је доживио бродолом на крају 20. вијека.

Претходно је на Балкану предњачио у развоју демократије

и примјени културе. 

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ
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С муком је очувао сувереност. Гајио је либерале,

левицу, десницу, што значи да је имао жив политички живот,

изван клерикалног механизма. То није случај са Хрватима и

муслиманима из БиХ. Били смо на побје дничкој страни у

балканским ратовима, у Великом рату за цивилизацију

изгубили смо 1,4 милиона људи, са два анти фашистичка

покрета у Другом свјетском рату били смо жртва њемачко-

хрватског нацизма и подвала Велике Бри таније.

Све смо то платили више него што је требало, али је

изгледа тако морало бити.

БАЛКАНСКА ФАКИР-ФУКАРА

Данас многи углас говоре против награде Хандкеу.

Књижевност је за те људе идеолошка застава. Није узви -

шена умјетност. 

Ево неких напада: извјесни Бајровић из БиХ каже да

је Хандке награду добио због исламофобије, као један од

ријетких који је препознао да Милошевић прави Европу,

хришћанску и велику. 

Па неки Хајдарпашић, ко год да је, тврди да је разлика

између Хандкеових дјела и његове политике срање, то је тај

фини дискурс муслиманске елите. 

Теута Скендери, претпостављам да је из јужне по кра -

јине, каже да одлука Нобеловог комитета доказује да ал -

бански писац Исмаил Кадаре никад није имао шансу.

Затим још једна глупост. Новинар "Гардијана" Ед Ву ли -

јами тврди да је Хандке "апологета геноцида у срцу Европе". 

Николаидис, с којим сам се дружио на суду, истакао
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се кованицом да је Хандке "морални идиот", дакле моралан,

а истовремено идиот, што није могуће у збиљи.

Нису у стању да смисле ништа, а истовремено нису у

стању да повјерују – да је Хандке добио гласове неких

младих људи који су читали његове књиге прије него што

су ушли у Нобелов комитет.

Српски народ, протестантском логиком натјеран да

плива у плићаку, умјесто да се креће кроз своје таласе и

дубине, што му сасвим одговара, плута на животном таласу.

Од нас се тражи да мало-помало пристанемо на коначну

издају, вођени разумом који наводно каже – најбоље је да

Косово дамо! На то нас наводе мајстори употребе наше

савјести и стручњаци маркетинга. За њих је Менгеле по -

четник. 

Али ми немамо право да престанемо да вјерујемо у

чуда. Хандке је вратио на позорницу достојанство човјека,

зато факир-фукара широм Балкана, уз ону свјетску, не го -

дује. А нису ни књигу прочитали. Они су сабљарке у чијим

се чељустима заглавила дволитарска пластична боца кока-

коле. 

Чуде се што се даве без ваздуха и без довољно капа -

цитета да правилно расуђују о Нобеловој награди. А дубоко

у себи знају да нису у стању да расуђују о било чему, каже

Кустурица.

ПРИЈАТЕЉСТВО ОД "ПОДЗЕМЉА"

Хандкеа сам упознао током снимања филма "Под -

земље". Он је први стао у моју одбрану, рекавши једну ре -

ченицу која ће обиљежити моје стваралаштво.
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Рекао је за филм: "То је Шекспир који је гледао браћу

Маркс". Немогућа симбиоза, али је испало тако.

Он је један дивни, чудни човјек, кога је Нобелова

награда затекла у шуми крај Версаја, гдје је сакупљао

печурке. 

Када смо се прије неколико дана срели било је исто

као и прије 20 година. Вратио се из шуме, донио је печурке,

посуо зачине по њима и дао ми да помиришем. Ја сам рекао

да мало мирише на нафту, па је одбрусио да ћутим мало. 

Неухватљив је и предиван, атомизиран, неисторичан.

Код њега је све другачије него што сам ја о животу мислио.

Утолико је то пријатељство дивно, одвија се као прекид

његовог дневног ритуала. Он се буди, поједе јабуку или

двије, оде у шуму, па на воз и у метро, затим у биоскоп,

вечера у "Ротонди", а некада пјешачи назад до куће 15

километара.

У његовој перцепцији стоји тврдоглави Аустријанац.

Само такав може да издржи своју позицију од деведесетих

до данас. На страни је импулсивности и живота.

ДОДЈЕЛА НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ

Већина догађаја које ми је описивала мајка укљу -

чивала је чланове уже или шире породице, а готово увијек

главна особа био је један од њена два брата који су касније

пали на пољу части у Другом свјетском рату. Дозволите ми

да покушам да репродукујем двије епизоде, кратке, али

пресудне за мој живот писца. 

Овим ријечима обратио се (7. децембра 2019. године)

у емотивном говору, на моменте дрхтавим гласом,
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нобеловац Петер Хандке, говорећи своју бесједу поводом

додијељене награде, обојену осјећањима, посвећену њег -

овој мајци и ујацима погинулим у рату.

У мом дјетињству, када је вријеме дозвољавало, мајка

би ми причала приче о људима из села Стара Вас. Могуће

је да је те приче дијелила са мојом браћом и сестрама. Али,

у мом сјећању сам јој увијек био једина публика, рекао је

Хандке.

Једна од тих прича односила се на заосталу дјевојку

која је радила на фарми као мљекарица. Њу је газда си -

ловао, а дјечаку који се родио забрањивао је да јој приђе.

Подизала га је газдина жена. Једном, када је притекла

дјечаку у помоћ, он је упитао своју "мајку" како то да мље -

карица има тако њежне руке?

Друге приче односиле су се на ујаке који су погинули

на руском фронту. У Хандкеовом породичном дому у Ша -

вилу све је пуно успомена на њих.

Крајем августа или почетком септембра 1943. године

најстарији брат моје мајке вратио се кући на одсуство на

неколико недјеља с руског фронта на Криму. И док је

излазио из аутобуса налетио је на особу која је у тој области

била одговорна за слање лоших вијести из рата.

Овај човјек је био на путу за село како би породици

рекао да је најмлађи брат умро као херој отаџбине у тундри.

Тада је помислио да би могао да поштеди себе одласка

њиховој кући и једноставно је обавијестио брата, војника

на одсуству.

Дочекали су га весело, а он је одлучио да не каже ни

ријеч о смрти свог брата, пренио је Хандке за говорницом

у Стокхолму дио тужне судбине његове породице.
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Тако мелодични призиви усмерени према небу и даље

ме позивају и анимирају у мојих седамдесет и седам, рекао

је Хандке осврћући се на приче своје мајке.

Хандке је свој говор одржао на њемачком језику, али

је убацивао словеначке ријечи, када је ријеч о топонимима.

Онда је на словеначком изрецитовао "Мати Стварникова".

Дочекан је и испраћен великим аплаузом. 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСТИНЕ ЧЛАНОВА 

НОБЕЛОВОГ КОМИТЕТА 

Бошњачки и хрватски члан Предсједништва БиХ

Шефик Џаферовић и Жељко Комшић критиковали су током

сусрета (6.11.2019.) са шведском принцезом Викторијом и

принцом Данијелом у Сарајеву Нобелов комитет и до -

битника овогодишње награде за књижевност Петера Ха -

ндкеа.

Џаферовић и Комшић су уз добродошлицу и неколико

куртоазних ријечи о добрим односима БиХ и Шведске

искористили састанак за напад, док је српски члан Пре д -

сједништва БиХ Милорад Додик одлучно изнио неслагање

по том питању.

Додик је, између осталог, констатовао да принцеза

свакако није адреса за такве ставове.

На фону српског члана Предсједништва била је и

замјеница премијера Шведске и министарка за заштиту

животне средине и климатских питања Изабела Левин, која

је рекла да су Нобелов комитет и Шведска академија

независне институције.
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Двојица чланова жирија Нобеловог комитета објавили

су да су подржали додјелу Нобелове награде Петеру

Хандкеу јер је он неоправдано оцрњен у западним медијима

због подршке Србима и режиму Слободана Милошевића,

уз оцјену да су западни медијски извјештаји током ратова

деведесетих били неправедни према Србији и Србима.

Они су се одговарајући на оркестрирану критику

западних, муслиманских и хрватских медија поводом

додјеле Нобелове награде Хандкеу одлучили на

несвакидашњи, али логичан корак објављујући изворе које

су консултовали прије него што су одлучили. Један од њих

Хенрик Петерсон цитирао је књигу Лотара Штрука, који

живи у Диселдорфу и пише за онлајн књижевни магазин.

Други члан Комитета Ерик Рунесон рекао је да се ослањао

на књигу историчара из Инзбрука Курта Гриша.

Те двије књиге бране Хандкеов скептицизам у вези с

размјерама српских злочина и подржавају Хандкеов

аргумент да су медијски извјештаји деведесетих били

неправедни према Србима. Писци ових књига наступају са

снажним увјерењем, па су чланови Нобеловог комитета

закључили да је оправдана Хандкеова писана и усмена

симпатија према српској страни, која је укључивала и говор

на сахрани Слободана Милошевића.

КО СУ ПЕТЕРСОН И РУНЕСОН?

Хенрик Петерсон је шведски преводилац, критичар и

издавач. Као критичар врло је активан, а радио је и као

новинар у шведским медијима. Године 2018. изабран је за

једног од пет спољних чланова новог Нобеловог комитета
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Шведске академије. Наиме, 2017. године награда није

додијељена први пут од 1949. због сексуалног скандала који

је потресао комисију за избор лауреата у области књиже -

вности. 

То је довело до измјене у смислу именовања пет не -

зависних спољних чланова, који ће помоћи у избору. Пе -

терсон је један од њих. 

Прошла година је била значајна и за Ерика Рунесона.

Он је такође постао члан Нобеловог комитета, а иначе је

шведски адвокат и члан Врховног суда ове земље.

ТЕОРИЈА О СРБИМА - ЛОШИМ МОМЦИМА

Објављујући своја размишљања о одлуци да изаберу

Хандкеа, Петерсон и Рунесон су се позвали на ауторе двије

књиге које се базирају на вјеровању да Срби у грађанском

рату у бившој Југославији нису били искључиво лоши

момци.

Обје књиге се ослањају на теорију да је америчка ПР

агенција "Ruder&Fin" осмислила кампању којом су српски

злочини пренадувани, те да је кампања била толико ус -

пјешна да се прелила у главни наратив о ратовима у бившој

Југославији, према коме су Срби злочинци, а сви остали

невина страна.

ПР КАМПАЊА

Лансирање кампање о "Ruder&Finu" као главној сили

која је креирала мишљење свјетске јавности о српским
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злочинима деведесетих изазвао је и својевремени интервју

француског новинара Жака Мерлиноа с извршним ди -

ректором "Ruder&Fina" Џејмсом Харфом.

Харф се хвалио како је његова агенција успјела да

убиједи три велике јеврејске организације да подрже му -

слимане у Босни и тако преокренула свјетско јавно мњење.

Према Мерлиноу, Харф је рекао да је "Ruder&Fin" про -

ширио извјештаје о концентрационим логорима које су

водили Срби, иако ти извјештаји уопште нису били пот -

врђени.

"Наш посао није да потврдимо информације. Наш

посао је, као што сам вам рекао, да убрзамо циркулацију

информација које су биле повољне за нашу страну. Ми

нисмо плаћени да будемо морални", рекао је Харф, према

Мерлиноу.

ОДБРАНА ХАНДКЕА

На основу својих налаза, двојица чланова Нобеловог

комитета нису негирали злочине који су се на овом по -

дручју десили, али јесу проблематизовали дискурс о по -

тпуној и неопозивој кривици искључиво Срба.

Петерсон је бранио избор Хандкеа наводећи да се у

његовим дјелима не налази политички програм, иако је

признао да су поједина његова поређења у том смислу не -

сигурна и неспретна.

Хандке ће за 50 година бити један од најочитијих

писаца које је Шведска академија могла да изабере за

добитника Нобелове награде, навео је Петерсон у тексту за

угледни њемачки "Шпигл".

109

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



Петерсон је додао да ако неко жели да сазна више о

томе шта је Хандке заправо мислио о Југославији, треба да

прочита књигу Штрука "Онај са својом Југославијом".

ТЕОРИЈА ЗАВЈЕРЕ

Американац Петер Мас, који се највише истакао у

нападима на Хандкеа на сајту Инерсепт, тврди да су дво -

јица чланова жирија у заблуди када је у питању њихов став

о Хандкеу и српским злочинима, јер су насјели на теорију

завјере.

Мас каже да је ово прича о теорији завјере која је

рођена деведесетих, била у хибернацији скоро двије де це -

није, а онда се 2019. појавила и преварила двојицу чла нова

жи рија, наводећи их да гласају да се Нобелова награда

додијели Хандкеу, који је негирао геноцид над муслима нима

у Сребреници, пише сајт Инерсепт, из угла Петера Маса.

Мас тврди да двије књиге на које се позивају чланови

Нобеловог комитета имају једну ману, коју Петерсон и

Рунерсон наводно нису препознали, а то је "чињеница да

су засноване на теорији завјере".

Мас тврди да је француски новинар Мерлино касније

и сам признао да није помишљао да ће поруке из интервјуа

са шефом ПР агенције "Ruder&Fin" отићи тако далеко. Мас

додаје да су дијелови Мерлиноове књиге о Харфу обја -

вљени и цитирани у просрпским медијима и да су нашли

мјесто и у неким мејнстрим медијима у САД и Европи.

И аутор Интерсепта и Маршал Харис, експерт за БиХ

у Стејт департменту у вријеме рата у БиХ, тврде да је ријеч
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о "великој небулози и глупости", те да мала ПР компанија

никако није могла да има толики политички утицај, али

оцјењују и да се том теоријом завјере, како кажу, сам ге -

ноцид знатно релативизовао.

Интерсепт је контактирао и Курта Гриша, аутора једне

од двије књиге на које се позивају чланови Нобеловог

комитета, како би он дао коментар на цијелу причу.

"Наука и трагање за истином нису нешто што је лако.

Не тврдим да знам истину о југословенским ратовима и

Петеру Хандкеу. 

Али свако ко је вољан да мало боље зарони у расправе

и дискурсе може примијетити један наратив и

контранаратив. А то вам може помоћи да се читава дебата

схвати мало боље", навео је Гриш.

Није тешко сада видјети ко је Петер Мас и кога он

представља и заступа. Разни овакви играчи тзв. америчке

"дубоке" државе, а у ствари муслимански лобисти су могли

да под овом формом и улози неког новинара да трагају за

неком својом истином у тим деведесетим годинама у које су

Срби, Србија и српски народ ушли неспремни, али сада

сигурно више не. За то су потврда Петер Хандке и Нобе -

лова награда.

ПИТАЊЕ ЗА МИЛОШЕВИЋА

На питање тадашњем предсједнику Србије Слободану

Милошевићу да ли је свјестан да губи медијски рат, он је

ноншалантно одговорио да не може да изгуби медијски рат

јер га ни не води. 
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Тачно је то што је Слободан Милошевић рекао да он,

Србија и СР Југославија не воде медијски рат. 

Али у ситуацији и односима у којој је Југославија

била током деведесетих он није имао избора да ли ће или не

водити медијски рат. Ако неко води медијски рат против

тебе не можеш се неодговорно понашати и пуштати га да те

уништава. 

Метафорички речено, то је као када неко подмеће

пожар око твоје куће, а ти кажеш да те то не занима. Ватра

све прогута и уништи и ако је не спријечиш кућа ће из -

горјети.

Славни Бизмарк је још у свом времену схватио и

рекао да једну изгубљену медијску битку не могу да

надокнаде три велике побједе на бојном пољу. 

Слободан Милошевић, који је у деведесетим годинама

прошлога вијека несумњиво био неприкосновени лидер

међу Србима, није схватао или није желио да схвати та -

дашњи контекст друштвених и политичких односа. 

Ако је тако било у вријеме Бизмарка, евидентно је да

су сада медији несумњиво много значајнији, а једну из -

губљену медијску битку не може да надокнади много, мно -

го побједа на бојном пољу.

Када си у рату, онда противника мораш побиједити. 

Када возач почне да претиче, онда нема кочнице, тада

има само гас односно појачавање брзине. То зна сваки иоле

обучен возач. 

Слободан Милошевић, очигледно, није знао, или није

хтио да зна.

112

Милан Љепојевић



ЗИДОВИ

Прије тачно тридесет година Срби нису видјели да се

руши Берлински зид, па су, жмурећи пред том грандиозном

промјеном епохе, доживјели страшну националну трагедију

у деценији која је услиједила.

Суштинско питање данас је да ли Срби виде "поди -

зање зида". Јесмо ли свјесни да смо дубоко загазили у про -

цес разарања глобалног поретка и да је пред нама нова

деценија изазова, када је нужно одбранити државу?

Те 1989. године завршен је хладни рат и настао је уни -

по ларни свијет са НАТО-ом као водећим свјетским игра чем. 

Прошле 2019. године Запад је признао да је и тај

поредак настао рушењем берлинских цигли – одлазећи.

Одавно се већ родио свијет у коме Америка није ни главни

ни једини играч, а више нема свјетских помјерања без

Русије и Кине.

МАКРОНОВО ПРИЗНАЊЕ

Прије десетак година у Београду су проглашавани за

политичке слијепце, завјеренике и злонамјернике окренуте

прошлости сви они представници интелектуалне и по -

литичке елите који су јавно тврдили да Европска унија и

НАТО иду ка сопственом распаду.

Овога новембра (10.11.2019.) много теже изразе упо -

тријебио је најлибералнији европски фактор и најснажнији

представник тог одлазећег глобализма у Европи - Емануел

Макрон. 
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Француски предсједник јасно је свима поручио да је

НАТО на самрти, а Европска унија на ивици понора.

Како би још увјерљивије могло да се нацрта непо -

прављивим евроентузијастима да је "француски зид" про -

тив проширења Европске уније толико стамен и да нико не

би требало да гаји илузије да ће Србија за "нашег вакта"

ући у ту заједницу?

Може ли се сликовитије и бруталније објаснити да се

свијет дефинитивно и неповратно промијенио?

Непрепознавање епохе која долази показали су већ

Црна Гора и Сјеверна Македонија. Прва се одрекла соп -

ственог историјског постојања да би ушла у НАТО –

умирући војни савез. 

Друга се одрекла и сопственог имена да би убрзала

звјездани пут ка ЕУ, па се закуцала на Макронов зид.

БУЂЕЊЕ ИЗ ЕУ СНОВА

У бајке и снове да нас све чека "европска пер -

спектива", да Европска унија нема алтернативу, да само

НАТО може да нас чува, јер смо окружени земљама Али -

јансе – више не би требало да вјерују ни најнаивнији еу -

рофили. 

С том причом би требало да престану чак и они који

су плаћени да евроатлантским заблудама индоктринирају

грађане.

Подизање "француског зида" захтјиева потпуно нови

приступ великом свјетском геополитичком потресу, како

нам се не би поновиле деведесете. 
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Сјетимо се - те јесени 1989. године све земље "гво здене

завјесе", па и сви народи СФР Југославије, боље су од Срба

наслутили и осјетили глобални лом и прилагодили му се.

Комунистичка Мађарска је, на примјер, прва орга -

низовала вишестраначке изборе, на којима је одмах

побиједила антикомунистичка коалиција странака. Горба -

чов је из Москве свима слао јасне сигнале да су велике

реформе почеле.

Српски комунисти су у то вријеме, док се Берлински

зид претварао у шут, организовали референдум о избору

Предсједништва СР Србије, на којима се 84 одсто грађана

изјаснило за Слободана Милошевића.

Док је комунизам падао као кула од карата, Срби су

истрајавали на путу социјалистичког управљања. Познато

је колико нас је све коштало.

ВИЗИЈА

И данас видимо да је Орбанова Мађарска међу првим

земљама Европе видјела у ком правцу се ствари крећу, па су

ријешили да жртвујући ЕУ солидарност првенствено за -

шти те себе и своје границе.

Тренутак је, дакле, да отресемо с грбаче вишего ди -

шње заблуде о Европској унији "Елдораду" који нас чека,

чим се одрекнемо суштинских националних интереса. Ври -

јеме је да успоставимо националну политику у складу с

про мјенама које доноси крај униполарног свијета и распад

ли берализма.

Зато, када амерички дипломата Метју Палмер и други
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кажу да не може Србија ући у Европску унију док не призна

Косово и да Република Српска нема права на изворни

Дејтонско-париски споразум треба му се само благо

насмијешити.

Те 1989. године Срби нису видјели пад Берлинског

зида. Сада морамо да видимо и схватимо подизање

"француског зида" и да се одбранимо.

МАКРОН

Француски предсједник Емануел Макрон оцијенио је

у интервјуу за британски "Економист" да је НАТО на

самрти, а да се Европа налази на ивици понора. 

Макрон је упозорио европске земље да се више не

могу ослонити на Сједињене Државе, односно да се од

Америке више не може очекивати да ће стати у одбрану

земаља чланица НАТО-а.

"Оно што тренутно пролазимо може се описати као

мождана смрт НАТО-а. Европа се налази на ивици понора",

рекао је Макрон.

Он је додао да Европа мора да почне стратешки да

размишља о самој себи као геополитичкој сили.

У противном Европа више неће контролисати

властиту судбину, сматра Макрон.

Макрон је додао да су досад Америка и Европа

дијелиле исте интересе те да се он неуморно трудио да

одржи добре односе с предсједником Доналдом Трампом.

Али, сматра он, Америка први пут има предсједника који

не дјели њихову идеју о европском пројекту и да су, чак и
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ако Трамп не побиједи на сљедећим изборима, историјске

тековине учиниле своје и раздвојиле старе савезнике.

БиХ - ТЕМПИРАНА БОМБА

Емануел Макрон је оцијенио да је БиХ темпирана

бомба која куца тик уз Хрватску. Она се суочава с

проблемом џихадиста - повратника.

"Увјерен сам да, прво, морамо реформисати своје

процедуре за чланство у ЕУ, јер оне више не служе сврси.

Нису стратешке. Такође нису ни политичке, већ су превише

бирократске и неповратне, а морате бити у стању да у неким

тренуцима размотрите питање реверзибилитета. Друго, ако

сте забринути за овај регион (Западног Балкана), прво

питање нису ни Сјеверна Македонија ни Албанија, већ БиХ.

БиХ је темпирана бомба која куца тик уз Хрватску и која се

суочава с проблемом повратка џихадиста", рекао је Макрон.

Он је као трећи проблем навео потребу измјена и

процедура примања нових чланова Европске уније прије

почетка преговора.

"Ако то успијемо да реформишемо у надолазећим

мјесецима, бићу спреман да поново почнем преговоре - ако

и они постигну додатне напоре. Не желим ниједног новог

члана док не реформишемо саму Европску унију", истакао

је француски предсједник.

Говорећи о противљењу Француске да се Сјеверној

Македонији и Албанији одобри почетак преговора о уласку

у Европску унију, поручио је да се половина држава Уније

противи томе да почну преговоре с Албанијом. 
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РУСИЈА

Макрон сматра да за Русију постоје три могућа сце -

нарија стратешког развоја. 

Он каже да је садашњи модел развоја Русије неста -

билан због убрзане трке у наоружању, као и због демо -

графских и економских проблема.

Прва варијанта развоја, по Макроновом мишљењу,

јесте да Русија поново врати статус суперсиле.

По његовом мишљењу, то ће бити веома тешко, имају -

ћи у виду поменуте проблеме, као и конзервативни поли -

тички и идеолошки модел који постоји у земљи.

Додао је, међутим, да су неке погрешне процјене

Запада дале одређени импулс оваквом развоју ситуације.

Друга варијанта је евроазијски модел, али постојање

Кине ту варијанту чини нестабилном.

Трећи и највјероватнији модел, сматра Макрон, јесте

политика обнављања избалансиране политике с Европом.

Дугорочно гледано, он не види другу могућност осим

партнерског односа Русије и Европе.

Иначе, Русија је једина дала благонаклону оцјену

Макроновог става, у ком је навео да је НАТО на самрти, а

ЕУ пред тоталним колапсом.

РЕАГОВАЊА

Изјава Емануела Макрона да је БиХ темпирана бомба

која откуцава, јер је суочена с проблемом повратка џиха -

диста изазвала је бројна реаговања.
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Институције Републике Српске нуде подршку у

рјешавању проблема на који је француски предсједник

указао, док политичари из Федерације тврде да је Макрон

пренагласио проблем. За то вријеме влада Турске сао -

пштава да ће почети да транспортује заробљене „ISIL-овце“

у земље поријекла.

"Макрон је свјетску јавност упознао са стварним

проблемом у БиХ и ја сам му на томе захвалан", рекао је

српски члан Председништва БиХ Милорад Додик, реа -

гујући на изјаву француског предсједника о џихадистима -

повратницима у БиХ. 

Додик је подсјетио да је он био мета критика кад је,

прије Макрона, указивао на исту опасност.

Озбиљан државник, какав предсједник Макрон јесте,

сигурно не би дао олако такву изјаву. Тај став је резултат

ду гогодишњег рада озбиљних обавјештајних служби које

су му саопштиле да то јесте тако. Ми не треба да то иг но -

ри шемо нити да се обра чу навамо с том изјавом, што по -

кушавају да ураде у Сарајеву. 

Наше је да покушамо да ријешимо овај проблем и

ангажујемо наше институције Републике Српске. Ти људи

су спремни на све. Они морају бити под цјелодневном и

сталном контролом, не смију се оставити без надзора,

изјавио је Додик.

Француски предсједник се нашао на мети бошњачког

и хрватског члана Предсједништва БиХ Жељка Комшића и

Шефика Џаферовића. 

Комшић је тражио хитно објашњење од францускога

амбасадора у БиХ. 

Комшић и Џаферовић разговарали су о овоме и с
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америчким амбасадором Ериком Нелсоном, за којег је БиХ

поуздан партнер Америке у борби против екстремизма. 

Колико је та борба против екстремизма успјешна,

најбоље потврђује став једног од најобавјештенијих др -

жавника свијета предсједника Макрона, каже премијер

Републике Српске Радован Вишковић. 

Он жали што су игнорисана упозорења српских

политичара и експерата на изузетно опасне људе, спремне

на све.

"Ми годинама упозоравамо шта значи долазак тих

„ISIL“ ратника и њихов повратак на просторе БиХ. На -

жалост, овим се проблемом нико озбиљно не бави у БиХ",

каже Вишковић.

КОМШИЋ

У крајње недипломатском маниру, предсједавајући

Предсједништва БиХ Жељко Комшић искористио је при -

лику на црвеном тепиху Мировног форума у Паризу да

током руковања с француским предсједником Емануелом

Макроном истакне како његове изјаве да је БиХ темпирана

бомба нису тачне. Позвао га је да о томе посебно раз -

говарају.

Током 30 секунди дугог руковања с Макроном умјесто

уобичајеног дипломатског протокола, поздрава и захва љи -

вања домаћину, Комшић је, не пуштајући му руку, Ема -

нуелу Макрону упутио критику.

"То је помало неуобичајено. Надам се да се не сматра

недипломатски, али искористио сам прилику, кад смо се већ
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ту срели пред почасним стројем, на црвеном тепиху, пред

бројним новинарима. Искористио сам прилику да му кажем

да је та његова реченица на крају интервјуа за 'Економист'

изазвала много узнемирења у БиХ и да те ствари нису

тачне", рекао је Комшић.

За разлику од Комшића, предсједник Србије Але -

ксандар Вучић, који такође борави у Паризу, каже да нема

проблема с изјавама Емануела Макрона.

"Ја сам му рекао да немамо проблема с његовом

отвореношћу, за разлику од других земаља, да нама његови

интервјуи уопште не сметају, да је боље да ствари ра -

шчистимо раније, него касније. Баш ме брига да ли неко

има њежне уши и не жели да чује нешто што је истинито",

навео је Вучић.

ДОДИК

Милорад Додик каже да је Жељко Комшић изнио

приватни став у разговору с предсједником Макроном,

којем је рекао да није тачна изјава француског лидера да је

БиХ темпирана бомба због пријетњи од повратника са

сиријског ратишта.

"То није став Предсједништва БиХ. Оно што утврде

три члана Предсједништва је став БиХ. То што прича

Жељко Комшић његов је лични став", рекао је Додик.

Он је рекао да Предсједништво БиХ није донијело

одлуку о билатералном састанку Комшића и Макрона. 

"Комшић се налази на мултилатералном скупу којем

присуствује и Макрон и сасвим је природно да су имали
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прилику да се поздраве и попричају. Није у реду да буде

оспорен став предсједника тако моћне државе, али то је

Комшићев избор. 

Ја то не бих тако урадио и да сам био у прилици рекао

бих да му захваљујем на тачним оцјенама о том питању",

каже Додик.

Он је додао да не сматра да је Макрон погријешио у

оцјени те да и он зна да у БиХ нема јединства у вези с

питањем радикалних исламиста.

"Обични људи у БиХ стрепе од тога", каже Додик.

БиХ ОПАСНОСТ ЗА ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Француски предсједник Емануел Макрон је својом

изјавом признао да је овако накарадно устројена БиХ опа -

сно ст за Европску унију због исламског тероризма, тврди

Милорад Додик. 

"Захвалан сам предсједнику Макрону што је свјетској,

али и својој јавности саопштио истину на коју ја дуже

времена указујем, када је у питању БиХ, а због чега сам

трпио критике неких из међународне заједнице, којима није

одговарала истина о стању у БиХ. То што је саопштио Ма -

крон је одговоран приступ рјешавању тих проблема с који -

ма се суочава БиХ", рекао је Додик. 

Запад је годинама охрабривао сарајевске хегемо ни сти -

чке и централистичке кругове, а то је довело до тога да је

БиХ постала потпуно дисфункционална заједница усљед

поткопавања Дејтонског споразума, односно дејтонског

уређења, док је снагом дјеловања сарајевских политичких
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кругова склизнула у потпуни исламистички екстремизам,

истакао је Додик.

Додик је навео да није срећан што је стање у БиХ на

неки начин политички неодрживо, али је додао да ако вас

један од водећих свјетских лидера означи као главни про -

блем у региону и још наведе конкретан разлог, он ту више

не би имао шта да дода, већ само да затражи одговоре од

надлежних у Сарајеву да изнесу истините податке о исла -

м ским фундаменталистима о којима говори предсједник

Макрон.

"Након самита у Софији, када је саопштио да се

Европска унија неће више ширити на западни Балкан,

Макрон је својом изјавом о БиХ сада открио и један од

основних разлога за то", закључио је Додик.

ТРАГАЊЕ

Дешавања из новембра 2019. године показују и

потврђују да Републици Српској, БиХ, а и Европској унији

треба ИСТИНА о дешавањима на простору дејтонске БиХ

састављене од два ентитета и три конститутивна народа. 

Много је истина и истинских чињеница на које је

муслиманско или, како себе зову, бошњачко политичко

Сарајево жмирило и није хтјело да их уважи нити види.

САД, Велика Британија и Европска унија су подржавале и

пласирале своје истине, које су заступале интересе мусли -

мана, Бошњака и биле далеко од стварности.

Тврдње француског предсједника Емануела Макрона

да је НАТО на самрти, а Европска унија на ивици понора,
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као и да је БиХ темпирана бомба је гледање истини у очи и

сагледавање реалног стања. 

То признање први пут долази од предсједника једне

од најмоћнијих свјетских држава, земље која је стална

чланица Савјета безбједности Уједињених нација и водећа

с Њемачком у Европској унији.

Медијска слика глобалног свијета која је досад пла -

сирана се овим и те како урушава. 

Интервју је не случајно објављен у британском листу

"Економист", у тренутку када Велика Британија излази из

Европске уније. Када неко нешто напушта, то је знак да му

ту није добро. Нико не одлази од доброг. У добром или код

доброг се остаје. 

Врло је мало бар на нашим просторима објашњено

зашто Велика Британија излази из Европске уније. Право

питање је зашто је дошло до референдума популарно на -

званог Брегзит. Тај недостатак информација није случајан. 

Нико нама не брани да истражимо и анализирамо

Брегзит. Када бисмо то открили и дошли до истине, онда

би нам много тога било јасније, не због Британаца него због

нас. Животно правило је да свако води рачуна о себи и

својој судбини.

Парадоксално је да у БиХ и Србију долазе Британци

и заговарају улазак у Европску унију из које они излазе

нећемо рећи метафорички главом без обзира, али у сваком

случају јако енергично. 

Колика је жеља за изласком потврдили су грађани Ве -

лике Британије на изборима, када су подржали убједљиво

премијера Бориса Џонсона и његову одлуку о изласку из

Европске уније. Захваљујући Брегзиту Џонсон је остварио
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једну од најубједљивијих побједа у парламентарној исто -

рији Велике Британије.

Много је истина до којих српски народ треба да дође.

До истине се не долази лако. За озбиљне државе и народе

карактеристично је да на овом питању тражења истине раде

тимови врхунски стручних људи из разних области с јасном

стратегијом и јасним циљем. 

Правци развоја се морају заснивати на здравој основи.

Здрава основа подразумијева егзактне, јасне и прецизне

податке који одређују смјер и правац у којем се један народ

или једна државна заједница креће са прецизним ре -

дослиједом потеза. Јасна стратегија је основа постојања и

развоја сваке озбиљне државе.

ЛИДЕРИ

Народе и државе вољом њених грађана воде држа -

вници, лидери, политичари, интелектуалци. Нема успјешне

државе без великог државника. Све велике битке кроз

историју су водиле велике војсковође. Колико се памте

битке, још се више памте команданти који су их водили. 

Данас сви памте Наполеона Бонапарту, а његове битке

које је водио и у којима је побјеђивао знају само ријетки.

Исти је случај и ако се вратимо у давну прошлост и при -

сјетимо се Цезара, Марка Аурелија до Кутузова, Ромела,

Ајзенхауера, Жукова и других. Остају упамћени лидери и

личности, а много мање догађаји и битке. 

Данашњи свјетски лидери су и те како добро пози -

циони рани својим утицајем и моћи, али и с перцепцијом у
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јавности да раде у интересу свог народа и своје државе,

поштујући највише демократске стандарде и моралне и

цивилизацијске норме. 

На овим просторима од Дејтонског мировног спо -

разума до данас политика и политичари су од стране

моћних и утицајних међународних кругова били изложени

многим притисцима, чији је циљ био омаловажавање и

понижавање политике и политичара.

Циљ је био јасан - политика и политичари треба да се,

народски речено, згаде или смуче народу на сам њихов

помен. У домаћем јавном мњењу у великој мјери форми -

рали су се мишљење и суд да су политика и политичари

нужно зло, које садржи много лошег и неморалног с мно -

гим негативним карактеристикама. 

То је сервирано нама првенствено у Републици Ср -

пској, остатку БиХ, Србији, али и осталим државама бивше

велике Југославије или региона, како то сада зову. 

Код себе на Западу, у западном естаблишменту и

своме јавном мњењу, стварали су и креирали супротне

карактеристике. Њихова политика и политичари су интели -

гентни, васпитани, морални, уљудни, фини и увијек раде у

интересу грађана и својих држава.

Опште је познато да без политике и политичара нема

ни демократске државе, а без државе нема слободе развоја

и просперитета. Стварност је да је демократија најмање

рђав поредак од свих познатих. 

Нема стабилних демократских друштава без стаби -

лних институција, као што нема снажних институција без

професионализма, највише стручности, а посебно пошто -

вања моралних начела.
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ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ

Професор Најдан Пашић давно је рекао да су осни -

вачи Факултета политичких наука у Београду подје днако

они који су били у практичној политици, тако и они који су

се научно бавили политичким појавама, били свје сни да се

предмет ове науке проучава хиљадама година, још од

античких времена, и изучава у систему високог школ ства.

Још и више су схватили да је развој политичких наука зна -

чајан и поуздан показатељ спремности и способности је -

дног друштва на демократски критички дијалог о себи,

својој природи и путевима развитка. 

Од античких времена до данас политичка демократија

и политичка наука имале су увијек исту колијевку, посто ја -

ле су и умирале заједно, сматрао је професор Најдан Па шић. 

Политика је предмет интереса људске мисли још од

најстаријих времена. Прва велика дјела људског ума у

античкој филозофији баве се политиком, а нека је имају за

основни предмет и наслов (Аристотелова "Политика"). 

Поједини велики и највећи споменици људског ми -

шљења и стварања имају за основу проучавање суштине и

утврђивање законитости политичких појава у људској исто -

рији. Аристотел је започео метод непосредног посма трања

политике још у 4. вијеку п.н.е., затим Боден и Џон Лок у 16.

и 17. вијеку, Николо Макијавели и други.

СТРУКТУРА

Када анализирамо данашњи 21. ијек, који од глоба ли -

стичког униполарног полако али сигурно прелази у
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биполарни, видимо сву потврду Хегелове дијалектике и

неминовна незаустављива кретања. 

Националне суверене демократске државе су несу -

мњиво гаранција мирног и просперитетног живота грађана

и стабилног економског, политичког, научног, културног и

сваког другог развоја.

Дејтонска БиХ је настала компромисом три консти ту -

тивна народа уз снажан притисак тада водеће свјетске силе

Сједињених Америчких Држава у ваздухопловној војној

бази "Рајт Патерсон" код Дејтона. 

Када се каже да је споразум постигнут у војној бази,

онда је јасно да је настао под несумњивим притиском, јер

није постигнут у Конгресу, Сенату, Бијелој кући нити у

Стејт департменту, већ као што се код нас каже у касарни

(база је западни термин). 

Дејтонски споразум је створио децентрализовану БиХ

са два ентитета Републиком Српском и Федерацијом БиХ

и њена три конститутивна народа.

Разградња Дејтонског односно Париског споразума је

почела, метафорички речено, од тренутка када је потписан.

Тенденција или тренд је од тада па до данас да се од деце -

нтра лизоване БиХ направи унитарна БиХ. Те тежње и

намјере Бошњака 1992. године су и довеле до трагичног

оружаног сукоба на овим просторима.

Дејтонско-париски споразум је примјер избала нси -

раних односа ентитета и народа и једина гаранција бу ду -

ћности и опстанка БиХ. 

Међутим муслимани, Бошњаци, се нису помирили с тако

децентрализованом БиХ, која може да по Дејтону фун кцио -

нише једино уз договор и консензус три конститутивна народа. 
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САД, Велика Британија, Европска унија и неке

исламске државе предвођене Турском су стале на страну

Бошњака и разним методама преко високог представника и

Уставног суда БиХ покушавају да направе унитарну или

централизовану БиХ.

Интересантно је сагледати процесе који се дешавају

у БиХ као реакција на рушење Дејтонско-париског

мировног споразума односно Анекса 4, који је Устав БиХ,

највиши правни акт сваке државе, у овом случају државне

заједнице.

Један од најактивнијих бранилаца Дејтонског спора зу -

ма и Анекса 4 односно Устава БиХ је српски члан Пре -

дсједништва БиХ Милорад Додик, раније у два мандата

предсједник и премијер Републике Српске.

ОДБРАНА

Додику је на првом мјесту његово залагање за

суверена дејтонска права, односно његов став за досљедну

примјену Устава БиХ и Устава Републике Српске, односно

Анекса 4 Дејтонског мировног споразума. 

Друга значајна порука је да нема одустајања. "Ре -

публика Српска је наша, ми је доживљавамо као државу, ми

је живимо као државу и то сви морају да схвате." 

Треће је његово потенцирање политике чистих рачуна,

а не "тук на утук", како многи покушавају да му припишу.

Додик каже да неће ништа да чини на штету других народа,

али хоће да ради у корист српског народа и Републике

Српске. 
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"Народ који хоће мир и слободу мора да има своју

државу. Срби су за то кроз историју платили високу цијену,

посебно у 20. вијеку", јасан је Додик.

Он каже да ће снага нашег увјерења бити одлучујућа

да ли ће то бити међународно призната држава или не, а не

разни међународни спекуланти и администратори. "Наша

права су легитимна и чиста као суза и зато не смије да буде

било какве бојазни и страха", каже Милорад Додик.

Велика обмана странаца је и наметање геноцидног

карактера и подметање ореола кривице за српски народ,

првенствено кроз Сребреницу. 

Сваки злочин над сваким народом који се десио у

посљедњем рату или трагичном сукобу, како стоји у Деј -

тонском мировном споразуму, треба да буде адекватно ка -

жњен. Злочине су чинили припадници сва три народа и сви

адекватно треба да одговарају, прецизира Додик. 

Милорад Додик каже да без лидера нема државе.

Странци су смишљено све оне појединце који су се у

српском народу наметали као лидери скидали знајући да

нема великог народа без великог лидера. Америка има

лидера и велика је, Њемачка има великог канцелара, Фра -

нцуска предсједника Републике, Британија премијера и

тако редом. Једино су Срби спутавани да немају лидера.

Додик кроз свој политички ангажман тражи правду за

српски народ и бори се за његову слободу. 

Одлазак високог представника из БиХ и одстра њи ва -

ње судија странаца из Уставног суда БиХ посебно су на зна -

чени у сваком наступу Милорада Додика. 

Додик јасно каже да његове позиције на мјесту пре -

мијера и предсједника Републике Српске, као и ова на
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мјесту српског члана Предсједништва БиХ, нису за њега

привилегија већ обавеза. Да је то тако, потврђују резултати

избора на којима га осам избора заредом бирају на највише

институционалне функције. 

Залагање за прогрес, напредак, за бољу Републику Ср -

пску је његов главни мото. Љубав према Републици Српској

и свим њеним грађанима је основна преокупација Ми ло -

рада Додика, а не мржња која је присутна код неких. 

Мржња уништава, а љубав рађа нове вриједности и

доноси многе радости, јасно поручује Додик.

Залагање за наш српски језик, наше писмо, наше кр -

сне славе, наше обичаје и уважавање Српске православне

цркве и моралних вриједности које она већ осам вијекова

заступа и проповиједа важан су стуб Додиковог политичког

програма и дјеловања.

Братски односи са Србијом и Русијом и интензивна

политичка, привредна, културна и свака друга сарадња

јасне су програмске одреднице Додиковог дјеловања. Он

свим осталим западним земљама нуди сарадњу, као и

Бошњацима, али уз само један услов – да не смију да по -

дривају интересе српског народа и Републике Српске.

Политика мира и истинска жеља за договором у

складу са Уставом БиХ кристално су јасне политичке по -

руке. Мир, договор и поштивање Устава не остављају про -

стор за било какве дилеме и импровизације.

Додик је давних дана апсолвирао Хегелову дија лектику

и јасно констатује да се свијет мијења. Дешавају се промјене

у САД, Европској унији, Великој Британији, Азији, на

Блиском истоку и несумњиво је да слиједи ново поспремање

свијета, што Републици Српској и те како иде у прилог.
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Република Српска не смије се мирити с неправдом.

Насилно одузета дејтонска уставна права и овлаштења од

стране високих представника и међународних гангстера

морају се вратити. Нема стајања. Република Српска има

снаге за то, јасан је Додик и прецизира: "Српска наци о -

нална политика је да јасно свима кажемо да не дамо наше

и да нећемо туђе."

ЕПИЛОГ

О свачијим дјелима, па и Додиковим, треба дати

компетентан и адекватан суд и мишљење. На нашим про -

сторима о ономе што раде политичари углавном су у по -

стојећој констелацији односа анализе и мишљења давали

некомпетентни и недобронамјерни људи. Наступе и рад

Милорада Додика, али и осталих изабраних представника

народа, треба да оцјењују, не само опозиција и средства

јавног информисања, већ и компетентни аналитичари, али

не ови многи који се могу назвати само такозваним анали -

тичарима.

Свој суд, своје мишљење, анализе и одговоре треба да

даје и наука. Многе научне дисциплине, уз јасну методо -

логију, морају одредити вриједност и тежину политичких

и друштвених токова и процеса нечијег политичког дје -

ловања или политичких и државничких грешака и про -

машаја који доводе до опште народне или државне штете

или напретка и прогреса.

Научна методологија политичких наука и других

научних дисциплина је ту међу нама и зато Америку и
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топлу воду не треба откривати, оне су откривене прије

много година. 

Треба се на крају подсјетити да је први научни

приступ о политици –Аристотелова "Политика" –

објављена у 4. вијеку п.н.е. у античкој Грчкој, дакле прије

више од 2.400 година, а многи то још не знају. Аристотел је

започео метод непосредног посматрања политике. Николо

Макијавели је на почетку 16. вијека показао вриједност

објективних метода и унио елементе психологије у

политичку теорију. 

Монтескије је започео са Хобсом метод систематског

посматрања појава. Русо је унио нове погледе о суштини

политике и динамизму политичких институција. 

Огист Конт, а посебно Фурије и Сен-Симон

допринијели су афирмисању позитивних метода и створили

услове за конституисање науке о политици. Сен-Симон је

открио услове и перспективе развоја државе и политике у

складу са друштвено-економским трансформацијама.

ПОРУКЕ

Милорад Додик, осим брзине којом дјелује, поручује:

"Не слушајте празне приче, погледајте дјела." Иза сваког

политичара мора да остају дјела, а не празне ријечи.

"Снага политичара и политике мјери се по томе ко -

лику има подршку народа и ја сам поносан на то. Мене

добро знате, знате све моје врлине и мане. Неки ме воле,

неки ме не воле, али нема оних који су равнодушни када се

појавим. Углавном, чини ми се да немам посебно шта да
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објашњавам и да је наше обострано разумијевање веома

јасно", каже за свој политички ангажман Додик.

Он тражи подршку народа како би могли заједно још

четири године да граде и јачају наш идентитет. Да наше

народно и национално јединство обезбјеђујемо кроз јачање

Републике и да без оклијевања увијек истичемо оно што

нам је важно. 

Да живимо у миру, стабилно, свој на своме, уз до сто -

јанство које српски народ има и који је имао кроз историју.

СУДБИНА

Додик тако у дистрикту Брчко (септембар 2018.), који

је заједничко власништво Републике Српске и Федерације

БиХ, каже да судбина српског народа у Брчко дистрикту

зависи од снаге Републике Српске. Зато вам кажем да нас

подржите, јер само јака и снажна Република може да дође

овдје с вама заједно и да пита шта су ваши интереси како би

она те ваше интересе заступала. 

Што се тиче мене као члана Предсједништва, имам

много незавршених послова. Можда би се након 15 година,

ко лико сам ја предсједник Владе и Републике, човјек за -

морио. 

Морам признати да је било тренутака када сам мислио

да коначно треба нешто друго да радим. Онда сам схватио

да је оно што се нуди овдје, као нека наша политичка кон -

куренција код српског народа, веома опасно, не само за оно

што смо ми урадили него и за читаву егзистенцију српског

народа у будућности.
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Одлучио сам да идемо даље. СНСД је партија која има

повјерење. СНСД је партија која гради. СНСД је партија

коју около оспоравају, али то говори о нама да смо важни

зато што нас оспоравају. Не дај Боже да мене не оспоравају

у Сарајеву. Не дај Боже да Бакир Изетбеговић каже да сам

ја добар, као што је рекао за Иванића и неке друге. То нису

наше политике. Ту не смијете да направите грешку, а

камоли да кажете са увјерењем да је то тако.

ПОСПРЕМАЊА

Дакле, чека нас још много поспремања. Свијет се

мијења. Нико не може да каже да је данас исто као прије.

Можда је и зато нама боље. Били смо под снажним при -

тиском свијета, који је био искључиво на муслиманско-

бошњачкој страни у политичким процесима у БиХ.  

Ми смо стално били у систему одбране и бранили

наше надлежности. У таквим условима високи предста вни -

ци су нам отели 83 надлежности и мој први задатак је да

ка жем овај мора да иде. Он мора да оде. 

Онда ме питају како ћу ја то да ријешим, као нико то

није. А ја им кажем - само да ми се дочепати да дођем не -

како до Трампа и кажем му: "Дај, молим те, подржи ме да

оног истјерам." 

Имамо ми за то и снаге и воље. Тај високи пред ста -

вник је злотвор. Не мислим само на овога, него и на све

остале који су били прије према српском народу. 

Педи Ешдаун, Волфганг Петрич, сви су чинили да нам

бу де горе. Отели су нам и Брчко на неки начин кроз арби -

тражну одлуку. Отели су нам много надлежности.
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Знате којом се ја девизом руководим? Није то само

моја памет. Давно су паметни људи рекли: Неправда се није

ни десила ако се помириш са њом. Зато се ми не можемо

помирити са неправдом. 

Зато сада вичу: "Пазите се, долази Додик у Сарајево".

Наравно да треба да се пазе, ја ћу само тражити оно што

нам припада. Мене не занимају њихова права. Ја не мрзим

никога и нисам човјек сукоба. Ја не мрзим ниједног Бо -

шњака, али ја се бавим политиком, српском националном

политиком. За мене је оно што је досад била Изетбе гови -

ћева национална политика Бошњака, муслимана у БиХ,

непријатељска политика. Ја то не кријем и ја с тим нећу да

се сложим.

СУВЕРЕНА ПРАВА

Хоћу да ми овдје имамо суверена права која су нам

дата Дејтонским споразумом. Ако је то нама дато, онда има

да се тако и деси. Нећу да се помирим с неправдом коју су

нам учинили високи представници. Не смије нико и ко дође

иза мене да се помири с тим, јер онда смо то прихватили. 

Онда смо народ који није достојан својих предака,

који никада нису одустали. Поставља се питање шта би

било са Србима да су након Првог српског устанка оду ста -

ли да се боре против Турака. Да ли би било Србије уопште

и српског народа било гдје?! Наравно да не би. 

Шта би било да се Срби који су прешли преко Алба -

ни је у Првом свјетском рату и који су се вратили, нису вра -

ти ли преко Солуна? Да ли би било српске државе уопште?

Да ли би било слободе и нама овдје?! Српска војска је у том
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рату ослободила Србију и дала је слободу и другим наро -

дима на овим просторима, зато не смијемо одустати.

СУШТИНА

Суштина наше политике овдје и јесте не одустати на

оним стеченим правима која имамо и која треба да осво -

јимо. Не због тога да бисмо изазвали нестабилност и не -

мире. 

Нећу у Сарајеву бити онај који ће покушати да ради

било шта на штету Бошњака, али ћу и те како радити у

корист Срба и то је разлика, како год то ко схватио. 

Народ који хоће мир и слободу мора да има своју

државу.

Срби су то сазнање платили веома тешко. Платили су

га у два велика рата борећи се за слободу коју су дали и

другим народима. Платили су га у Другом свјетском рату

на многим мјестима. 

Овдје на простору територије БиХ и Хрватске, гдје

нисмо имали државу, гдје се простирала Независна Држава

Хрватска, која је побила Србе у Другом свјетском рату,

Срби су страшним голготама платили своје историјско

искуство. 

Та трагична дешавања су опомена да морају да имају

баш на овим просторима државу и наша држава се зове

Република Српска. 

Друга српска држава је Србија. Мало је народа у

историји који могу да имају државу, вјероватно зато нас и

спречавају ови из околине.
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СНАГА УВЈЕРЕЊА

Снага нашег увјерења биће одлучујућа да ли ће то

бити међународно призната држава или не, а не разни међу -

народни администратори. 

Странци су овдје након рата гурнули српску страну,

српски народ, на ону страну кривице и покушали да одрже

митове Сребреница и многе друге о наводном нашем ге -

ноцидном карактеру. 

Борили смо се против тога и морам да кажем да су

многи лагали и сада то знамо да лажу.

У Поточарима, гдје су сахрањене жртве Бошњака из

Сребренице, сахрањено је 2.200 војника 18. муслиманске

дивизије, које су они показали као цивиле да би што теже

осудили Србе. 

Зато смо отишли у парламент и донијели одлуку да се

укине онај срамни извјештај о Сребреници који нам је био

омча око врата у свим нашим разговорима. Када смо по -

кушали да им кажемо да то није тако, они су нам рекли да

има извјештај који је наша Влада направила, па да не би

више било тог извјештаја онда смо га укинули. Напра -

вићемо нови, који мора бити истинит.

Нама треба само истина. Тамо су страдали и Срби и

сваки Бошњак који је страдао има моје разумијевање и

саосећање са његовом породицом. 

Не прихватам Србе који су убијали само зато што им

се убијало. Али у рату се убија и гине. Дакле, не осуђујем

никога, али ме боле многе истине које нису хтјели да чују

и емпатије коју никада нису хтјели да покажу.
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ПОРОДИЦА ГОЛУБОВИЋ

Бавећи се овим послом, сусрео сам се с оном ситу -

ацијом у Коњицу. Многи од вас су можда и чули да је тамо

живјела једна професорска породица Голубовић, која је

радила у Средњошколском центру у Коњицу. 

Њих двоје, муж и жена, професори, имали су синове

Петра и Павла. Један је имао седам, а други девет година. 

Муслимани су извели породицу 1992. године и убили

оца, мајку и Петра од седам година, а Павла су ранили. Он

се, јадан, рањен извукао одатле и након 100 метара дошао

пред полицајца муслимана и рекао: "Чико, неко је убио мог

оца, мајку и мога брата.” Тај исти полицајац га је вратио до

убица и они су га убили. 

Ти исти муслимани су ходали и ходају и даље у Ко -

њицу. Мисле да ми то треба да гледамо?! Ја не мрзим му -

слимане, али ове што су убили не подносим као човјек и не

смијем да опростим. 

Нећу да се заборави трагедија породице Голубовић и

многих других, као што не треба заборавити трагедије мно -

гих бошњачких породица. Не можете исфорсирати и рећи

да је страдање само било на једној страни. У свему томе

странци су нам овдје наметнули ореол кривице, који су нам

вјешто гурали.

ВОЂА

Странци су свугдје гдје се појави неко ко би могао да

буде лидер у народу нашли начине да га скидају. Нема
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великог народа без великог лидера. Без обзира на то колико

народ био мали по броју становника, ако нема лидера, онда

нема ни вођу. Ако нема вођу, онда нема ни заставу, а ако

нема заставу, онда нема ко да је носи. 

Према томе, све је то веома јасно и једноставно. 

Ја хоћу да будем с вама. Ја нећу да гањам кривице и

правице. Ја само хоћу да јурим правду за мој српски,

православни народ, да се борим за његову слободу. Да се

борим за његово писмо и језик и за нашу крсну славу. 

Желим да вас позовем да станемо под једну заставу.

Видјели сте да је и Путин стао под заставу Републике

Српске. 
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- ТРЕЋИ ДИО -

ИСТИНА О ПОЛОЖАЈУ СРБА У НДХ





ПУТ ИСТИНЕ

Једна битна и важна ИСТИНА до које треба да дође не

само српски народ, већ и цијела свјетска цивилизација је

ИСТИНА о положају Срба и српског народа у Независној

Др жави Хрватској од 1941. до 1945. године. 

Не треба понављати да без истине не да не можемо

сагледати прошлост и своју историју, већ не можемо ни у

да нашњем времену реално радити, живјети и егзистирати.

Народ, нација, друштвена заједница која не познаје истину

о својој прошлости не да нема будућности, него се и те како

мучи и не сналази у свакодневном животу у садашњости. 

Назначавати важност истине је заиста непотребно,

поготово истине која је везана за један битан период српске

историје, а односи се на период од 1941. до 1945. године у

хрватској усташкој НДХ. 

Пут до истине уопште није лак. На њеном путу до -

казивања испријечи се увијек много што објективних што

субјективних препрека и околности. Да је то тако потврда

је вријеме, период од 75 година откако је поражена и уни -

штена та нацистичка, фашистичка и изнад свега зло чиначка

творевина НДХ. Дакле, требало је да прође 75 година да се

почне тражити или тачније саопштавати истина о положају

Срба у том мрачном периоду људске историје.
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Логично је било што се и десило да је истина тражена

одмах након војног пораза фашизма, нацизма и усташког

монструма НДХ. Истина је истраживана преко органа и

надлежних институција тадашње комунистичке Југосла -

вије, али је врло селективно саопштавана и пласирана у

јавност. 

Та истина је била таква да је баш због тога што је

таква од тадашњих институција била стављена "под тепих",

односно на њу је био стављен ембарго.

Будуће вријеме ће дати сигурно одговор зашто се то

тако десило и дешавало. 

Сада је, међутим, битно и значајно да се 2016. године,

уз сарадњу два народа - српског и јеврејског, односно двије

државе Србије и Израела, кренуло у истраживање и тра -

жење ИСТИНЕ о положају српског, јеврејског и ромског на -

рода у периоду НДХ.

Истину с ове временске дистанце могу да истражују

компетентни и стручни људи, историчари и експерти по

утврђеној методолигији и од Уједињених нација одобрених

начина и процедура. 

Универзална декларација Уједињених нација о људ -

ским правима из 1948. године је свакако полазишна и глав -

на стајна тачка и ослонац за откривање овог дијела истине

српског народа.

Истина никада не припада само једном народу, она је

универзална и припада цијелом човјечанству. 

Зато су ИСТИНА о Холокаусту, односно страдању је -

врејског народа, и геноцид над Србима почињен од стране

усташке НДХ морали да угледају свјетло дана. 

Истина о Холокаусту захваљујући својој јеврејској
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држави Израелу је заживјела одмах након Другог свјетског

рата, а истина о српском геноциду у НДХ је чекала 73 го -

дине, јер је тек 26. јануара 2018. године поводом Свјетског

дана геноцида отворена изложба "Истина о Јасеновцу -

право на сјећање" у згради Уједињених нација у Њујорку.

Да је српски народ имао своју државу Србију и Репу -

блику Српску као што је сада има, сигурно ова изложба у

Уједињеним нацијама, тачније ИСТИНА не би чекала 73

године, већ би била саопштена истина о геноциду у истом

времену као и Холокауст код Јевреја.  

СРБОЦИД

Др Владимир Умељић, научник, теолог и историчар

из Њемачке, каже да је у Независној Држави Хрватској

почињен геноцид над Србима, Јеврејима и Ромима. У НДХ

је било евидентно насилно покатоличавање. Само у овој

усташкој творевини оснивани су дјечји концентрациони

логори, а римокатолички свештеници били су интегрисани

у највише световне и државне управне структуре.

Они су подстицали, упућивали или чак предводили

државне и парадржавне ескадроне смрти, повремено

водећи и концентрационе логоре. Не постоји ни промил

вјероватноће да надбискуп Степинац о томе није ништа

знао и да је, у том мору смрти и крви, сачувао чисте руке,

како то жели да прикаже Католичка црква у Хрватској. 

Од 2005. године и званично је у свјетској науци усво -

јен његов појам - србоцид. Овај појам се односи на геноцид

над Србима у НДХ од 1941. до 1945. године и у истој

категорији је као појам Холокауст за Јевреје, уништење,

145

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



ликвидација, геноцид јеврејског народа у нацистичкој

Њемачкој.

Резултате својих истраживања Владимир Умељић је

представио новембра 2019. године у Јерусалиму, на окру -

глом столу о српско-јеврејским односима, који су прире -

дили Институт за студије антитероризма из Израела, Архив

Војводине и Центар за друштвену стабилност из Новог Са -

да, као и Институт за националну и међународну безбје -

дност из Београда. 

Домети овог округлог стола су изузетни, јер је то први

скуп таквог формата одржан изван наше земље, уз учешће

еминентних истраживача из Србије, Израела, САД, Ита -

лије... Ово што је приредио професор Гидеон Грајф у Јеру -

салиму на свјетском је нивоу и веома значајно за Србе и

Србију.

Умељић је био и учесник прве конференције у

Њујорку, још прије 30 година, у вријеме СФРЈ, али се она

неславно завршила...

Бери Литучи, директор њујоршког Института за ис тра -

живање злочина у Јасеновцу, свједок је да је тада у Њу ј орку

одмах настао раскол међу организаторима и уч е     сницима из

тадашње Југославије. Велика празнина је потом настала.

Посљедњих година одржавају се, с времена на вријеме,

међународне конференције о Јасеновцу у Ба ња луци, ме -

ђутим, и ту ниво с временом опада.

Својевремено смо имали угледне иностране учеснике,

попут Вере Гускове и Ане Филимоновне, и високе зва ни -

чнике из Израела, међу којима је био и Ефраим Зуроф,

директор Центра "Симон Визентал".

Умељић каже да и даље сматра да ми, нажалост, не

146

Милан Љепојевић



знамо прецизан број жртава у Јасеновцу, јер је велики дио

документације уништен у Брозово вријеме, како би се тај

геноцид прикрио. Сматра да ни не треба лицитирати број -

ка ма и заглављивати се у статистику. У Јасеновцу се број

жр тава мјери стотинама хиљада, то је сигурно. 

Ако се једног дана деси чудо и отворе ватикански

архиви, онда ћемо моћи да баратамо и статистиком.

Увјерен сам да Ватикан неће потпуно отворити ар хи ве.

Он ће бацити неколико "коцкица", али селекција ће бити из -

в р шена прије него што дође до помпезног отварања архива.

ОЧЕКИВАЊА

Владимир Умељић је осмислио термин србоцид, који

се од 2005. користи у научним круговима, али код нас још

није довољно прихваћен. Он о томе каже да је србоцид

злочин геноцида који је НДХ од 1941. до 1945. године

починила над Србима. 

У својој књизи "Срби и геноцидни 20. вијек" потврдио

сам србоцид документима Вермахта и обавјештајних

служби и из дипломатских извора Хитлерове Њемачке,

тадашњих савезника НДХ. 

Србоцид је терминус техникус смишљен ради брзог

препознавања тог злочина. Јевреји имају термин Холокауст,

код Рома имамо порајмос. Неки наши историчари и истра -

живачи, из мени непознатих разлога, и даље за злочин у

Јасеновцу користе термин покољ. 

Говорећи о томе до каквих је сазнања дошао изуча ва -

јући психолошки профил и феномен починилаца геноцида,
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Умељић каже да су већина починилаца геноцида тзв.

нормални људи. Носиоци најтежих злочина су у том тре -

нутку носиоци боналитета зла. А како прође ванредно ста -

ње, они су носиоци боналитета добра. 

Превео сам, каже, на њемачки књигу Ђуре Затезала, у

којој је он сакупио изјаве оних који су преживјели србоцид

у НДХ.  

Тако је Хрватица Марија Обајден, куварица из око -

лине Сиња, свједочила да је гледала сваког јутра како ус -

таше доводе Србе у затвор, пљачкају их и пребијају, кољу и

бацају у јаме. 

Свједочила је овако: "Једног јутра узела сам мотику и

отишла да накопам кромпир. Видим поред јаме крвава жена

кркља, нешто неразумљиво прича. Пришла сам јој, ударила

је два-три пута мотиком по глави. Она се свалила и више

није проговорила. Онда сам отишла и накопала кромпир.

То је била моја комшиница Милка Зец из Зечеве Вароши. "

Мато Шларић, усташа, послије рата је на саслушању

врло трезвено набрајао све жене које је заклао, дјецу коју је

бацио у запаљене куће... Завршио је своју изјаву ријечима:

"Онда сам се вратио кући и радио свој сељачки и ковачки

посао."

Евидентно је да је у Хрватској у замаху ревизија ис то -

рије с акцентом на "пеглање" злочина у НДХ, каже др Вла -

димир Умељић. Међутим, велика је срећа што сада имамо

професора Грајфа и јеврејске истраживаче геноцида који

могу да буду узор нама и свима осталима. 

Срби су у изучавању геноцида урадили невјероватно

мало, а Роми најмање. То што они раде су ноторне лажи и

фразеолошко испразно иживљавање. Докле год аргументи
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стоје на нашој страни, кад-тад ће ИСТИНА продријети у

свијет.

Оптимиста сам. Мој повод за оптимизам је конфе ре -

нција у Јерусалиму на којој је усвојена декларација коју ће,

вјерујем, професор Грајф прослиједити Уједињеним на -

цијама. 

Бери Литучи у Америци сваке године припреми барем

један догађај о Јасеновцу. Његовом заслугом је постављен

и спомен-камен у Централном парку у Њујорку. 

У Лондону се такође ради - основана је Фондација

"Холокауст Јасеновац", коју води Драгана Томашевић из

Бањалуке.

ГРАЈФ - БОРБА ПРОТИВ ФАШИЗМА

Израелски професор, истраживач Холокауста и гено -

цида Гидеон Грајф у књизи - пројекту "Јасеновац балкански

Аушвиц" у уводу пише: "Ова књига није уперена ни против

једног народа, религије ни државе, већ против фашисто -

идних идеологија нацизма, фашизма и усташтва."  

"Циљ ове књиге јесте да пробуди савјест човјечанства

о потреби супротстављања свакој расној, религијској и

идеолошкој искључивости и повреди људских права. Уни -

верзална декларација о људским правима Уједињених на -

ција је цивилизацијско достигнуће човечанства у коме су

садржане универзалне вриједности свих народа."

Грајф још каже да овом књигом дижемо глас против

ревизионизма злочина у Другом свјетском рату и сви заје -

дно бранимо универзалне вриједности човјечанства.
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О Јасеновцу каже: Јасеновац је дуго времена био

сакривени Холокауст.

Као експерт за Аушвиц, којем је посветио четрдесет

година свог живота, борби против неонацизма и порицања

Холокауста, дубоко сам био забринут и шокиран покуша -

јима садашње хрватске власти да умањи пуни обим злочина

усташког нацистичког режима током Другог свјетског рата

и покушаја да се бруталности прекрију заборавом.

Нарочито је забрињавајући пораст неоусташтва у срцу

Европе.

Примјери овога су између осталог:

Постављање плоче с натписом "За дом спремни", ус -

та шким поздравом, у општини Јасеновац. Иако је плоча на -

водно скинута у септембру 2017, вођа хрватских ветерана

је рекао да се помјера на другу локацију.

Стална поставка у музеју у Јасеновцу приказује логор

који је био концентрациони логор смрти као пуки радни

логор.

У априлу 2016. године хрватски министар културе

Златко Хасанбеговић јавно је похвалио филм "Јасеновац -

истина" хрватског режисера Јакова Седлара, који лажно

приказује Јасеновац као радни логор и који тврди да је број

жртава овог злочина преувеличан.

Године 2016. Давор Иво Стиер, потомак злогласног ус -

ташког заповједника јасеновачког логора уништења, до био

је мјесто у Влади садашњег премијера Андреја Пле нко вића.

Највеће годишње окупљање нациста у Блајбургу пос -

та ло је марш неоусташтва у униформама, с усташким оби -

љежјима.
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Као историчар и потомак преживјелих из Холокауста,

ја дижем свој глас против баука неонацизма који данас

пријети Европи, нарочито против најбруталнијег и најозло -

глашенијег хрватског усташког неонацизма.

Ова књига посвећена је мојем пријатељу, историчару

при "Јад Вашему Менахему Шелаху, који је био највећи

експерт за истраживање Холокауста у бившој Југославији и

који је нарочиту пажњу посветио јасеновачком логору см -

рти, као и мом народу и мојим сународницима, Јеврејима

свуда у свијету, с намјером да се очува трајно сјећање на ја -

сеновачке мученике, који заслужују да буду запамћени у

колективном памћењу човјечанства.

ЗАШТИТА УНИВЕРЗАЛНИХ ВРИЈЕДНОСТИ 

ЧОВЈЕЧАНСТВА

Проф. др Давид Битон каже: "Ова књига - пројекат

'Јасе  новац - балкански Аушвиц' представља напор да се по -

ди гне ниво свијести о изазовима пред којима се данас на -

лази човјечанство. Питање рехабилитације идеологија које

у себи садрже вјерску, расну и сваку другу врсту искљу -

чивости требало би да забрине сваку особу на планети." 

"Овај пројекат има за циљ да мобилише свјетску

јавност и да допринесе напорима Уједињених нација на очу -

вању универзалних вриједности свих народа. Те универ залне

вриједности су жеља за животом у миру и слободи и заштита

људских права - достигнућа човјечанства 20. ви јека." 

Њихов гарант су управо Уједињене нације, које су до -

нијеле бројне резолуције и декларације, па и Дурбанску
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декларацију, у чијем финалном документу државе чланице

Уједињених нација осуђују сваки покушај рехабилитације

и рестаурације фашизма, нацизма, ксенофобије и насилних

националистичких идеологија на основу расних и нацио -

налних предрасуда. 

У свјетлу мигрантске кризе у Европи и свијету, међу -

на родна заједница осуђује екстремизам, вјерску нетрпељи -

вост и тероризам који су на дјелу. 

Овај пројекат окупио је широк спектар академске ели -

те с разних континената, умјетнике, јавне личности, исто -

ричаре, дипломате, новинаре, јер се ради о ЗАШТИТИ

УНИВЕРЗАЛНИХ ВРИЈЕДНОСТИ ЧОВЈЕЧАНСТВА и сви

осјећају исту потребу, а то је да дигну свој глас против на -

силних идеологија, хушкања на мржњу, вјерске и наци о нал -

не искључивости, које пропагирају фашистоидне иде оло гије.

Јасеновачке жртве и страдалаштво нису и не смију да

буду само питање региона, па ни само историчара и ака -

демске и умјетничке елите свијета, већ сваког понаособ, без

обзира на интересовања и струку којом се бави.

То је једноставно ЉУДСКО ПИТАЊЕ. На планети

постоји само једна подјела на ЉУДЕ И НЕЉУДЕ, односно

на оне који су ЧОВЈЕЧНИ и оне који су НЕЧОВЈЕЧНИ.

Свако од нас има избор да буде човјек или нечовјек, без

обзира на околности у којима се налази, јер нечовјечност

нема оправдања. 

Нечовјечност, звјерство и крволочност су одлике жи -

вотиња, а човјек, када дође у фазу бестијалности, пре ста је

да буде човјек. Ствари су измакле контроли у Другом свје -

тском рату у вријеме владавине нацизма и усташтва.

Књига о Јасеновцу није књига против Хрвата. Ова
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књига међународног формата представља обавезу и дуж -

ност поводом 75 година од оснивања Јасеновца. Дакле, не

ради се о тамо неким људима са Балкана "који мрзе једни

друге", као што ни питање рехабилитације и канонизације

усташког надбискупа Алојзија Степинца није "само" неко

тамо питање двије локалне цркве у Југоисточној Европи.  

Питање Јасеновца је зато суштинско питање код свих

Срба, Јевреја Рома, Хрвата и антифашиста, тако и читавог

свијета, и прије свега питање подизања свијести и потреби

спречавања неофашизма, јачање капацитета антифаши стичке

јавности и допринос напорима Уједињених нација, као исто -

ријској организацији за очување мира и слободе народа. 

То је питање одбране универзалних вриједности про тив

опасног преседана у ревизији и рехабилитацији неоу сташтва,

који би могао да охрабри неонацисте широм св и јета. 

ИСТИНА о злочинима који су почињени од стране

фашистичких усташа над Србима у злогласном логору

Јасеновац мора се објелоданити - ови злочини спадају међу

најгоре злочине, заједно са онима који су почињени над

Јеврејима у Холокаусту.

ЕНИГМА

Никада нећемо сазнати прецизан број брутално уби -

јених јасеновачких жртава јер никада нећемо сазнати имена

оних:

- који су нестали у дубинама Саве, а било их је толико

да су тијела динамитом дизана у ваздух како би се прокрчио

пловидбени пут нацистичким ратним мониторима,

- који су спаљени у Пичилијевој пећи,
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- који се никада нису родили јер су извађени из утроба

својих мајки,

- који су скувани за сапун у казанима,

- који су разапети и ексерима заковани на тополу

ужаса у Доњој Градини да полако умру и да им тијела

комадају животиње,

- којима су 1945. године усташе ископале гробове те

бензином спалили посмртне остатке да би уклонили

трагове свог злочина,

- којима су кречом уништени посмртни остаци у

масовним гробницама. 

СВЈЕДОЧЕЊА 

"Усташе су врло ријетко користиле метке, јер су вје ро -

вале да жртве то не заслужују. Неке од усташких метода

укључивале су вађење очију жртава и клање, бацање живих

затвореника у пећи за печење цигли, тровање дјеце... " - Јаша

Алмули

"Видио сам како су усташе пригодом ликвидирања

дјеце у логору бацили једно дијете годину дана старо у зрак,

а други га је усташа дочекао на бајонет." - Милан Дуземлић 

"Усташе су једној трудној жени распориле трбух и

извадиле дијете (фетус), а другој нетрудној отвориле трбух

па јој то дијете (фетус) у трбух угурале." - Мато Шулина 

"Узео је ексер, забио му у уста са шиљком нагоре, а тим

ши роким кругом према доље и једноставно једним ударом

пе снице одоздо у браду ексер му забио у мозак." - Цадик

Данон
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"Газили су и рашчеречили дјецу." - Мара Вејновић

Смиљанић

"Били су живи бацани у пећи." - Максим Димић

"Ми, преживјели дјеца логораши усташких логора

смрти, желимо да ова сјећања не буду кориштена у сврху

било какве одмазде или освете, било када и против било

кога. Желимо да ова наша сјећања послуже удовољењу

правде, а још више желимо да служе општем разумијевању

свих народа и подизању човјечности, за којом су вапили

наши сапатници у својим најтежим и посљедњим

тренуцима живота. Зато ми данас морамо бити будни и

говорити ИСТИНУ, јер сви имамо исту одговорност, а то је

да спријечимо да се то икада више понови..."

Изјава преживјелих на изложби "Јасеновац - право на

незаборав" Уједињене нације, Њујорк. (26. јануар 2018.) 

Смиља Тишма у 86. години живота, преживјело

дијете логораш из Јасеновца, Хрватска (живи у Београду)

Ева Цостабел Деутсцх у 92. години живота пре -

живјело дијете логораш, Сисак (живи у Њујорку)

Др Давид Алкалај у 86. години живота, преживјело

дијете логораш, Раб и Паг (живи у Њујорку) 

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ

Док спавамо, они се спремају, а њихов утицај може

поново пробудити баук нацизма. Морамо да будемо свјесни

опасности и када год је видимо треба да реагујемо и

супротставимо се ружном лицу нацизма. 

Године 1945. свијет је рекао "не" фашизму усвајањем
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Повеље Уједињених нација: "Ми, народи Уједињених на -

ција, смо одлучили да будуће генерације спасимо од поша -

сти рата, који је два пута за наших живота донио не    и зрециву

патњу човјечанству и да поново афирмишемо вјеру у фу н -

даментална људска права, у достојанство и вриједност љу -

дског бића, у једнака права мушкараца и жена, великих и

малих народа..."

ЗАШТО?

Зашто је сјећање важно данас? Зашто говоримо о

стварима које су се десиле прије више од 75 година и како

оне утичу на нас данас и каква поређења можемо да из -

вучемо?

Једна од најважнијих улога културе сјећања јесте

спријечити да се нешто слично деси путем његовања знања

о томе како су групе и идеологије мржње уопште дошле на

власт.

Већина нацистичких и фашистичких групација у

прошлости започеле су на маргинама друштва, без подршке

јавности и без много утицаја. Ово је слично са ситуацијом

данас у дјеловима Европе, у којој постоје маргиналне групе

изван мејнстрима друштва. Нажалост, у неким случајевима

ситуација је озбиљна.

Велика криза, економска и политичка, довела је ове

групе с маргина на власт и у важне институције, гдје су

могле да спроведу своју идеологију мржње.

Култура сјећања данас постоји како бисмо се под -

сјетили изнова колико су потенцијално опасне ове групе и
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колико бола и патње могу проузроковати ако заборавимо

како су настале у прошлости и ако допустимо да њихове

модерне верзије поново узму власт.

ИСТИНА о овим нацистичким, неонацистичким, фа -

шистичким и неофашистичким групама никада не смије

бити заборављена и треба да знамо да су неке истине то -

лико важне да их стално морамо понављати. Будимо свје -

сни баука!

Зато ми освјетљавамо проблем неонацизма у Европи

данас, а нарочито неоусташтва, које је опасан примјер ин -

ституционализоване подршке дискриминацији кроз вра -

ћање у употребу старих усташких симбола, поздрава и

иконографије.

Опасност поновног буђења старих духова прошлости

може се умањити или чак потпуно спријечити ако друштво

ојача своју способност испољавања друштвене храбрости. 

ДРУШТВЕНА ХРАБРОСТ јесте нешто што људско

друштво треба да изгради како би се одбранило. 

Недостатак друштвене храбрости је омогућио наци -

стичкој партији да се појави 1933. године и омогућио је

другим диктаторима да преузму власт без икаквог отпора.

Снага појединца да изрази своје потпуно неслагање с

таквим негативним силама и тенденцијама веома је важан

дио наше способности да се боримо за бољу будућност.

Веома добар примјер може се видјети у једном до -

гађају који се десио у Берлину у фебруару и марту 1943.

године. Хиљаде нејеврејских жена протестовало је на ули -

цама за ослобађање својих јеврејских мужева како би

спријечиле њихову депортацију у Аушвиц. У диктатури, ка -

ква је била нацистичка, могли бисмо очекивати да све оне
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буду убијене, али напротив, нико их није ни дирнуо, а њи -

хови мужеви су ослобођени и они су преживјели Холокауст.

Ова чудесна прича доказује нам да појединци могу да

промијене ток историје ако имају друштвену храброст и ако

остану вјерни људским принципима и моралним врије дно -

стима.

"Розенштрасе" прича је историја коју треба учити у

школама, на сваком универзитету у свијету, као једну од

нај херојскијих прича цивилног отпора који је постигао

велики успјех.  

У том смислу ништа мање важан није ни херојски

отпор студената са Универзитета у Минхену, група "Бијела

ружа", који су у самом епицентру нацизма устали против

ре жима, поставши симбол приговора савјести за цјело ку -

пни њемачки народ - зрак свјетла у тами нацизма. Иако су

знали да ће их њихова непослушност одвести у сигурну

смрт, они су дигли свој глас и својим чином жртвовања по -

стали свијетли примјер грађанског отпора у Европи. 

ПОРУКА

У свјетлу поновног рађања нацистичких, неона ци -

стичких и фашистичких група у разним земљама данас, по -

дстицање појединаца да се боре у антифашистичком духу

за боље друштво од велике је важности. 

Сваки појединац може допринијети овој важној бици

против екстремистичких идеологија ако се не преда својим

страховима, апатији, незаинтересованости, себичности и

љености. 
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Уједињеним снагама свако друштво може да се од -

брани. Човјечанство мора да се одбрани и не смије се пре -

дати деструктивним силама. Успјех ове борбе је у оквирима

могућности.

ОПАСНОСТИ

У 21. вијеку свједочимо о поновном буђењу екстре ми -

стичких идеолошких покрета, за које смо наивно ми слили

да су изумрли. 

Истовјетни наивни начин ра з ми шљања довео је до

вјеровања да је послије Холокауста антисемитизам потпуно

нестао. Ово се нажалост није десило.

Антисемитизам је и даље жив. Исто је с нацистичким,

неонацистичким, фашистичким и неофашистичким иде -

јама. Оне су потиснуте, али не и дотучене. У земљама по -

пут Мађарске, Литваније, Њемачке, Велике Британије,

Ле тоније, Бугарске и Хрватске стари витезови мржње

поново су се дигли и пријете да освоје читав свијет.

Цивилизација је нападнута и треба да се одбрани.

Слабости демократских система су очигледни. Слабост

Вајмарске републике је омогућила нацистичкој партији да

узме власт. Дакле, морална је одговорност свих добрих

људи да одбране своје демократске и либералне режиме.

Ово је, по мом мишљењу, разлог зашто се поново ја -

вљају опасне идеологије мрака, нарочито у Хрватској, каже

Гидеон Грајф.

Погледајмо ширу ситуацију у неким земљама источне

и западне Европе данас.
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ИЗЈЕДНАЧАВАЊА

Потребно је осврнути се на кампање у многим би -

вшим комунистичким земљама у источној и централној

Европи које имају за циљ да се морално изједначе нацизам

и комунизам, или да чак стаљинизам и разне друге по ст с -

таљинистичке облике комунизма окарактерише као горе,

окрутније - од нацизма. 

Без икаквог умањивања репресије и патње коју је

трпио велики дио популације под комунистичким режи -

мима, потпуно је без сумње да ниједан послијератни ко -

мунистички режим, било гдје у Европи, није починио нити

покушао да почини геноцид.

Да будемо јасни, постојали су масовни политички

прогон, далекосежни облици одузимања грађанских и љу -

дских права, као и политички мотивисана убиства.

Међутим, као што је Јехуда Бауер рјечито рекао у

реаговању на резолуцију Европског парламента из 2009.

године, којом се 23. август, датум када су нацисти и Со -

вјетски Савез потписали споразум о ненападању 1939,

проглашава Даном сјећања на жртве оба режима: "Упо -

редити убиство више милиона Европљана од стране на -

цистичког режима, и нарочито планирани геноцид над

Је врејима (Холокауст) у контексту нацистичких злочина

уопштено, представља извртање историје." 

Упоређивање је нарочито увредљиво, као што је по -

јаснио Бауер, зато што је одређени број оних које су ко му -

нисти прогањали заправо били нацистички колаборатори.

Ово је свакако случај у Хрватској, гдје је послијератни

Титов режим спровео опсежну ликвидацију припадника
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усташа, али у облику освете и казне за злочине - а радило се

о злочинима - које су усташе починиле током своје вла да вине. 

Такви политички мотивисани ексцеси, колико год ст -

рашни, не могу се упоредити, а камоли изједначити, с ге но -

ци  дом које су усташе покренуле против Срба, Јевреја и Рома.

"Треба се свако сјећати жртава совјетског режима и

потпуно је оправдано посветити посебне споменике и

догађаје у том циљу. Али поставити та два режима на исти

ниво и обиљежавати различите злочине истом приликом

потпуно је неприхватљиво", закључио је Бауер.

Њемачки нацистички логор или фабрику смрти Ау -

швиц је ослободила Црвена армија Совјетског Савеза, од -

носно Совјетски Савез. Изједначавати ослободиоце и такву

врсту злочинаца као што је нацистичка Њемачка је равно

највећем неморалном људском чину. Тако нешто је себи

дозволила Европска унија. Коментар је непотребан.

БУГАРСКА

У Бугарској пријестоници Софији екстремна десница

сваке године организује марш у част антисемитистичког

бугарског генерала који је предводио пронацистичку Унију

бу гарских националних легија. Такође у Бугарској, ултра на -

ционалистичка, антисемитска, антимуслиманска, антиро м -

ска и антитурска партија Атака, која је назив узела из на  слова

рада Јозефа Гебелса ("Der Angriff", "Напад"), ос во јила је

посланичка мјеста на сваким изборима од 2005. го дине. 

Вођу Атаке Волена Сидорева "Њујорк тајмс" описује

као бившег новинара који је постао националистички
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ксенофоб, који јавно помиње "такозвани Холокауст".

Године 2011. бугарски Хелсиншки одбор осудио је поновно

издавање Сидерове екстремистичке антисемитске запаљиве

књиге "Бумеранг зла и владавина Мамона", назвавши је на -

казом, коју не треба пренебрећи.  

Балтичке државе и Украјина су такође плодно тле за

такве иницијативе да се рехабилитују особе које су учество -

вале у депортацијама и убиству својих јеврејских сусједа.

Та кве манифестације су укључивале и демонстрације на

којима се глорификују домаће Вафен СС јединице и давање

имена улицама по нацистичким колабораторима.

УКРАЈИНА

Демонстрације одржане 28. јануара 2014. у Кијеву, на

којима је учествовало 600 чланова тзв. Националне ми ли -

ције, новоосноване ултрадесничарске групе која се завје то -

вала да ће користити силу како би успоставила ред,

илу струју ову пријетњу. 

Док је кијевска промоција ове групе протекла мирно,

дан касније чланови Националне милиције у балаклавама

су упали на засједање градске скупштине у Черкацију у

цен тралној Украјини и сукобивши се с посланицима при мо -

рали их да усвоје нови буџет.

Многи чланови Националне милиције долазе из

покрета Азов, једног од тридесетак приватних "добро во -

љних батаљона", који су на почетку рата помагали ре -

гуларној војсци у одбрани украјинских територија.

Иако Азов користи симболику из доба нацизма и

регрутује неонацисте у своје редове, скорашњи чланак у
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издању Форин аферс умањио је ризик који би група могла

да представља, указујући да је, попут других добровољних

милиција, Азов стављен под контролу укључивањем у ук -

ра јинске оружане снаге.

Иако је истина да приватне милиције више не владају

борбеним линијама, Кијев треба да се забрине због про -

блема у својој кући.

Украјина није једина земља која мора да се бори с

растућом десницом. Међутим, недавни покушај Кијева да

инкорпорира независне наоружане групације у своје ре гу -

ларне оружане снаге, као и национални осјећај захвалности

према милицијама које су наводно одбраниле отаџбину,

фактори су који отежавају напоре да се стане украј ултра -

на ционалистима. 

Према Шафу и Институту "Республика", украјински

ек стремисти ријетко бивају кажњени за насиље. У неким

случајевима, попут јануарског напада групе Ц14 на скуп

поводом комеморације убиства два новинара, полиција

заправо хапси мирне демонстранте.

Не постоји лак начин да се елеминише кобни и де с ни -

чарски екстремизам који трује украјинску политику и јавни

живот, али без одлучних и правовремених напора да му се

супротстави, сама држава могла би да се нађе у опа сно сти.

ЛЕТОНИЈА

Сваке године 16. марта у Летонији радикалне орга -

низације организују догађаје на којима се одаје почаст Ва -

фен СС легионарима. 
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Годишњи догађај окупља ветеране двије њемачке

Вафен СС дивизије из Другог свјетског рата. Ови ветерани

заједно са другим неонацистима и националистичким гру -

пацијама сваке године се окупљају у Катедрали Светог Јо -

вана у Риги, да би потом промарширали кроз град до Трга

слободе.

Ове године мартовски марш је организован у атмо -

сфери растућег национализма, деснице и неонацистичких

осјећања у Европи. Развој ових покрета веома брине

јеврејске и мањинске заједнице широм континента.

Званично, летонска власт се противи маршу, али ипак

дозвољава да се одржи сваке године.

Летонска легија формирана је раних четрдесетих

година 20. вијека, када су се балтичке земље нашле између

освајачких снага Њемачке и Совјетског Савеза. Летонија је

и сама накратко била окупирана од стране Совјета прије

него што ју је освојила нацистичка Њемачка на путу ка

покушајима да освоји Совјетски Савез.

Десетине хиљада Летонаца су се придружили на -

цистима као добровољци и били су одговорни за де по -

ртацију и убиства Јевреја у Летонији. Њемачки нацисти и

њихови колаборатори довели су до готово потпуног ис -

требљења 70 000 Јевреја који су живјели у Летонији при је

Другог свјетског рата.

"Срамота је да се ово дешава у Европи", каже Але -

ксејс Сариповс из групе "Летонија без фашизма". "Европ -

ска унија треба да изврши притисак на Летонију како би се

забранио овај срамни догађај, али за сада сви само ћуте." 

Овогодишњи марш у Летонији једини је јавни скуп у

Европи на којем се славе они који су се борили под
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нацистичком заставом. Полиција је ухапсила човјека који

је носио постер са сликом војника који убија Јевреје.

Прошлогодишњем догађају присуствовало је око 2 000

људи. Полиција је ухапсила пет антифашиста током догађаја

који су држали постере са сликама нацистичких жртава и

скандирали "Нацизам ће пасти" и "Стиди се, Летонијо".

Полиција је наводно сматрала ове антинацистичке слогане

увредљивим. 

ЛИТВАНИЈА

Литвански парламент се припрема да гласа о Вла -

дином приједлогу закона који би забрањивао продавање

материјала који "изврће историјске чињенице" о тој нацији.

Приједлог закона који је  поднио министар финансија

Виргинијус Синкевичијус углавном се тумачи као одговор

на контраверзе у Литванији, које је 2016. године изазвало

објављивање књиге о Холокаусту под називом "Наш на -

род". Иако је неки националисти сматрају увредом за лит -

ван ски народ, такође јој се одаје признање да је разбила

извјесне табуе у литванској јавности о сарадњи с оку па -

тором током Другог свјетског рата.  

Овај закон, који је према новинској агенцији Делфи,

амандман на закон о заштити потрошача, изазвао је ватрене

осуде критичара у Литванији и изван ње, који кажу да огра -

ничава слободу говора и дебату о геноциду у којем је уби -

јено 90 процената литванских Јевреја, углавном од стране

Литванаца.

Неколико источноевропских земаља, међу којима су

Пољска, Украјина и Летонија, има законе који ограничавају
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слободу говора о Холокаусту. Закон у Пољској, који за бра -

њује окривљавање пољског народа за злочине нациста, иза -

звао је велику расправу у Израелу, која је и даље актуелна.

Литвански приједлог закона који је усмјерен на про -

дају књига које критикују био би, ако се изгласа, један од

нај еклатантнијих и најоштријих од свих, рекао је ис торичар

Холокауста Ефраим Зуроф, који је коаутор књиге "Наш на -

род" заједно с Рутом Ванаганаите, чувеном спи сате љи цом.

Прошле године литванска издавачка кућа "Алма

литера" присјетила се још једне књиге Ванаганаите након

што је у једном интервјуу говорила о Адолфасу Рама нау -

скасу, антисовјетском борцу током рата, који је признао да

је командовао трупама које су по изјавама очевидаца ма -

сакрирале Јевреје у гету Друскининкаију, 75 миља југо -

западно од Виљнуса.

Ванагаитина контроверзна изјава није се односила на

Холокауст. Она је рекла да њено истраживање Рама на -

ускасове смрти 1957. године указује на то да је он извршио

самоубиство након што је одао имена сарадника наци -

оналиста КГБ-у, који га је ухапсио претходне године.

Изјава Руте Ваганаите су неприхватљиве и супротне

са вриједностима за које се залаже издавачка кућа "Алма

литера", рекао је њен извршни директор Дангуоле Вили -

униене. Ванаганаите је у међувремену напустила Литва -

нију.

"Њујорк тајмс" је прошле седмице објавио кратки

чланак о наводном ублажавању Холокауста у Музеју жр -

тава геноцида у Виљнусу. Ова државна институција није

2011. године поменула више од 200 000 литванских Јевреја

који су страдали у нацистичком Холокаусту.
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ПОЉСКА

Пољски сенат усвојио је контроверзни приједлог

закона који, ако буде ратификован од стране предсједника,

значи да ће бити законом забрањено оптуживати Пољску

или пољски народ за колаборацију с нацистичком Њема -

чком у Холокаусту.

Закон прописује трогодишњу затворску казну за на -

зивање нацистичких логора смрти основаних у Пољској

"пољским логорима смрти", што већина Пољака сматра

увредљивом клеветом. Кажњиво ће постати и на неки други

начин тврдити да је постојала сарадња Пољака у овим и

другим злочинима против мира и човјечности. 

Историчари Холокауста слажу се да називање Ауш -

вица, Собибора и Треблинке пољским логорима ствара по -

грешну слику, будући да Пољска није била одговорна за

њихово оснивање, али непрецизност обично није довољно

јак разлог да се у једном слободном друштву неко због тога

пошаље на издржавање затворске казне. 

Закон наводно не укључује научна истраживања и

умјетничко изражавање, али сигурно је да ће у обе ове

области имати озбиљан ефекат на који вид отворене ди -

скусије о историји.

Усвајање закона дочекан је са незадовољством међу

израелским политичким лидерима, који су га назвали обли -

ком негирања Холокауста.

Вашингтон је такође изразио своје незадовољство за -

коном, за који је портпаролка Стејт департмента Хедер Нау ерт

рекла да је забринута због посљедица на стратешке ин  тересе

и односе с Пољском ако се овај приједлог закона усвоји.
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Можда је предсједник Доналд Трамп могао да помене

ову забринутост када је прошлог љета посјетио Варшаву,

када је закон био разматран, или да изрази забринутост због

учесталих напада пољских власти на демократске норме

уопште - али, на жалост, он то није учинио.

Однос Пољака према Холокаусту је сложен, за раз -

лику од других земаља које је окупирао Трећи рајх. Пољска

није имала колаборационистичку владу у Варшави, него је

била подвргнута директној и бруталној њемачкој контроли. 

Барем 2,5 милиона нејеврејских пољских цивила и

војника убијено је од стране нациста и додатних 1,5

милиона депортовано, према Меморијалном музеју Холо -

кауста у САД, заједно са три милиона пољских Јевреја, или

90 одсто јеврејске заједнице, која је својевремено била

најбројнија у Европи. 

Нацистичке расне теорије су сматрале да су Пољаци

нижа раса и нацистички план за колонизацију источне

Европе захтијевао је уклањање 80 одсто пољске популације

и поробљавање остатка.

Будући да је ова земља веома много пропатила под

нацистичком окупацијом, пољски националисти, попут

владајуће Партије закона и правде, протеклих су година

присвојили идеју да Пољаке не треба кривити ни на који

начин за злочине које је тамо починио Трећи рајх и ин -

систирају на забрањивању таквих оптужби како би се са -

чувао углед земље.

Овакав историјски ревизионизам, као израз патри -

отизма, постао је популаран са порастом пољских наци -

оналистичких осјећања и побједом Партије закона и правде

на изборима 2015. године.
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Позив да се престане са извињавањем Јеврејима за

Холокауст постао је борбени поклич за нову генерацију

десничарских популиста широм Европе.

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Екстремисти радикалне деснице у Уједињеном

Краљевству били су активни већи дио прошлог стољећа. 

Тридесетих година Освалд Мозли добио је инспи -

рацију од италијанског диктатора Бенита Мусолинија и

покренуо британску фашистичку унију, познату и под име -

ном Црнокошуљаши. У ватреним говорима широм Енгле -

ске Мозли је нападао "организовану корупцију штампе,

биоскопа и парламента", за коју је окривљивао "стране

јеврејске финансијере".  

Мозли се противио учешћу Британије у рату против

Адолфа Хитлера тврдећи да су се јеврејски интереси за -

лагали за сукоб. Умјесто тога он се залагао за изола цио ни -

стичку политику "британски интереси на првом мјесту". 

Током тог периода групе попут Нордијске лиге и

Империјалне фашистичке лиге отворено су подржавали

нацизам. И оне су, попут Мозлија, биле антисемитски ор -

ије нтисане, али су отишле и корак даље и прихватиле Хи -

тлеров концепт аријевске расе. 

Нордијска лига борила се против нечега што је

називала "јеврејска владавина терора". Грб Фашистичке

лиге била је званична британска застава са црним кукастим

крстом у средини. 

Међутим, Хитлеров пораз није значио и крај бри -

танске екстремне деснице. Педесетих и шездесетих година
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прошлога вијека групе попут Бјелачке одбрамбене лиге и

Друштва за очување расе наставиле су да се залажу за

мржњу и нетрпељивост, да шире антисемитске теорије за -

вјере и да захтијевају ограничавање имиграције.

Између седамдесетих и деведесетих, Национални фр -

онт и Британска национална партија наставиле су овај тр -

е нд, организујући протесте и кампање заступајући идеју да

би све имигранте других раса осим бијеле требало де -

портовати из Велике Британије. 

Национални фронт и Британска национална партија и

данас постоје као политички чиниоци, али, као и већина

старијих екстремно десничарских група, више немају ути цај

који су некада имале. Број чланова им се знатно смањио, и

то углавном због недостатка вођства и унутрашњих су коба.

Сада на њихово мјесто долази новија група екстре м -

них десничара. Ова нова генерација залаже се за многе ци 

љеве као и њихови претходници, али је код њих при сутнија

жеља за насиљем, што забрињава британску полицију и

обавјештајне службе.

Група која је 2016. означена и забрањена као теро -

ристичка организација - Национална акција - залагала се за

убијање политичара. У октобру 2017. године неименовани

члан ове организације оптужен је за планирање атентата на

Роузи Купер, шездесетседмогодишњу посланицу Лабури -

ст ичке странке у парламенту. 

Планирано убиство наводно је одобрио вођа Наци -

оналне акције, тридесетједногодишњи Кристофер Литгоу. 

Двије године раније, у јануару 2015. године, један од

симпатизера Националне акције покушао је у једном

супермаркету у Велсу да обезглави једног мушкарца азиј -
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ског поријекла, узвикујући "моћ бијелцима" током свог

безумног напада мачетом. 

Будући да је Национална акција сада означена као

терористичка организација, чланство у њој кажњиво је за -

твором у трајању до чак десет година. Барем 14 особа у Ве -

ликој Британији до сада је оптужено за тероризам због

на  водне повезаности с овом организацијом. Међу њима су два

припадника британских оружаних снага, укључујући и три -

десеттрогодишњег разводника Мика Вехвилаинена, ко ји је

био оптужен да је регрутовао чланство у Нацио налну акцију.

Тужиоци су рекли да је Вехвилаинен редовно комен -

тарисао на интернет форуму бијелих супремациста гдје је,

под именом Нико Хришћанин, нападао припаднике црне

расе које је називао звијерима.

Када је полиција у септембру 2017. претражила Вех -

вилаиненове одаје у војном кампу у Велсу, пронашла је

нацистичке заставе, непробојни прслук и гомилу оружја,

укључујући и сачмару, пушку, самостријел и стријеле, бо -

ксере, мачете и бодеже. Такође су пронашли и примјерак

ма нифеста који је написао десничарски екстремиста Ан -

дрес Брејвик, који је у јулу 2011. године усмртио 77 људи у

Норвешкој.

Када је полиција дошла у Вехвилаиненову кућу да га

приведе, он је наводно рекао својој жени: "Хапсе ме зато

што сам патриота. "

ЊЕМАЧКА

Више од 2 000 људи присуствује неонацистичким

музичким фестивалима у њемачком граду Темару.
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Њемачка полиција извијестила је да је током ових

догађаја, којем присуствују локални неонацисти, забиље -

жено 55 криминалних преступа, 33 укључивала су употребу

и истицање симбола забрањених њемачким уставом, ук -

ључујући и кукасти крст, нацистичко салутирање и друго.

Један од учесника на концерту је ударио фото-ре -

портера који је снимао догађај.

Учесници су на фестивал, који се одржавао у суботу и

недјељу, почели да пристижу у петак. Овај годишњи фе -

стивал највећи је неонацистички догађај у Њемачкој.

Ове године 400 антифашистичких демонстраната про -

те стовало је против постојања неонацистичког фестивала у

Темару.

Један од демонстраната био је и градоначелник Те -

мара Хуберт Бус, који је био разочаран што се више људи

није појавило да протестују против концерта.

"Људи би требало да буду срећни што су мјештани

изашли да покажу и другу страну Темара и жао ми је што

није било више таквих демонстраната, али сам захвалан

свима онима који су дошли на протест", рекао је Бус.

Многи демонстранти изразили су разочарење

чињеницом да судови нису забранили неонацистички рок

концерт упркос петицији коју је поднијело неколико

организација у покушају да спријече одржавање концерта.

СЛАБОСТИ

Слабост данашњих република и демократија које

немају начина да се боре против неоусташтва, неонацизма

и неофашизма јесте извјесни облик самоубиства. 
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Слабости модерних политичких система подстичу

екстремисте на све већу дрскост, дајући им простор да се

боре да дођу на власт. Таква пасивност је опасна за чо -

вјечанство. Постоји заједнички именитељ међу овим фе -

номенима и свим земљама, на примјер.

Покушаји да се рехабилитују усташки злочинци је -

днак је покушају пољских власти да рехабилитују кри ми -

нално понашање извјесних чланова пољске популације

током Другог свјетског рата. Такође су слични покушаји

мађарских власти да рехабилитују нацистички покрет

"Прекрштене стријеле". 

Сви имају исто зло и идеолошко полазиште. Исто се

дешава и у балтичким земљама које су почеле процес

рехабилитације нацистичких колаборатора. 

Сви ови покушаји се базирају на погрешној претпо -

ставци да је људско сјећање кратко, да се сјећање на милионе

невиних жртава може лако избрисати, да ци вилизација може

живјети без моралних начела, да историја може поново да се

напише и ревидира и да историјске чињенице могу да се

мијењају попут фигура на шаховској табли.

Сви ови натегнути покушаји неће успјети јер про -

тивријече основним правилима овог свијета. 

Историја се не може поново писати, чињенице се не

могу модификовати, а ИСТИНА не може бити ревидирана

нити искривљена.

Ипак, ако желимо да зауставимо тренутне тенденције

које видимо у Хрватској, Пољској и другим земљама, мо -

рамо да схватимо да то зависи од нас, од добрих, миро -

љубивих људи, који имају дужност да буду буднији и да се

боре против ових идеологија храбро и бескомпромисно.
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Има једна реченица из старих јеврејских светих списа

која представља савршени закључак за ово поглавље: "Онај

који је милостив према злу највјероватније ће бити окрутан

према добром."

Они који не науче лекције из прошлости и који не

пренесу ово знање младима, ризикују да се историја по -

нови.

Да ли млади људи данас знају чему се диве када

узвикују нацистичке поздраве на фудбалским стадионима и

на рок концертима?

Наша је дужност, и само наша, да образујемо младе

генерације да знају да препознају и одбаце неонацизам. Ако

у томе не успијемо, ни они сигурно неће успјети.

ПРИМЈЕР

Фудбалска репрезентација Хрватске остварила је

пласман на Свјетско првенство у Русији (2018.) по би -

једивши Исланд 2:0 на "Максимиру", а побједу је фудбалер

Јосип Шимунић прославио с навијачима уз усташки

поклич "за дом спремни". 

"За дом", викнуо је Шимунић, на шта су му навијачи

одговарали са "Спремни! ", што је поклич који су усташе

користиле као службени поздрав у НДХ. За овај чин је

добио казну ФИФА. 

Глорификација усташа на фудбалском терену десила

се и на утакмици између Хрватске и Израела, одржаној у

марту 2016. године, када су хрватски навијачи узвикивали

злогласни усташки поклич "За дом спремни! " у присуству
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хрватског премијера, који је то све посматрао без реакције.

Премијер Тихомир Орешковић је касније дао изјаву, у

којој је рекао да хрватска влада и он лично осуђују злочине

усташког режима.

"Међутим, ревитализација усташког злочина се само

у изузетним случајевима осуђује", рекао је др Огњен Краус,

предсједник Координационог одбора јеврејских заједница

Хрватске. "То је лавина која нас подсјећа на то шта се

дешавало у такозваној Независној држави Хрватској." 

БЛАЈБУРГ

Усташка комеморација у Блајбургу - покушај је

стварања мита о "усташким мученицима". Највеће наци -

стичко окупљање у Европи.

Цинично искориштавање трагедије као што је блај -

буршки догађај показује недостатак несавјесности са -

дашње хрватске владе, која покушава да рехабилитује

усташе и представи их као патриоте, док се комунисти

изједначавају с фашистима. На тај начин историјске чи -

њенице се изврћу, наиме, ослободиоци се називају фа -

шистима, а усташе патриотама, каже професор Гидеон

Грајф.

Историјска сјећања се могу искористити на разне

начине. Они могу бити продуктивни као и деструктивни. 

Одговорна власт зна да кориштење трагичних до -

гађаја на провокативан, сензационалистички начин по -

тпирује ватре мржње и спречава јавност да крене ка

по мирењу.
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Јасно је да су намјере хрватске владе да створи тра -

дицију лажних мученика. То је без сумње корак који не во -

ди ничем позитивном.

АУСТРИЈСКА ЗАБРАНА

Аустријско Министарство унутрашњих послова ра з -

матра закон који би забранио употребу усташких симбола

Другог свјетског рата на годишњој прослави која се одр -

жава у Блајбургу.

Хиљаде Хрвата се окупља поред јужног аустријског

града Блајбурга сваког маја у част цивила и војника који су

били лојални пораженом нацистичком савезнику, Незави -

сној Држави Хрватској, која се била предала тамо брита -

нској војсци посљедњих дана Другог свјетског рата.

Бри танци су их предали комунистичким партизанима, који

су их потјерали у марш ка Словенији, током којег су хиљаде

њих умрли.

Прије пада комунизма у Југославији раних де ве -

десетих комеморација је била скроман догађај, али је од

тада порасла и стекла мејнстрим подршку, добијајући чак и

подршку хрватске владе, која спонзорише овај догађај са

67.500 евра.

Три аустријска посланика у Европском парламенту

одржали су конференцију у Бечу тражећи да се забране

усташки симболи у Блајбургу, описавши догађај као штетан

по углед Аустрије и Европе.

Догађај се сматра контроверзним јер је истицање ус -

ташких обиљежја и симбола у Блајбургу у прошлости било

дјело десничарски и ултрадесничарских група.
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Међутим, постојећи аустријски закон само забрањује

симболе и обиљежја која се тичу аустријске нацистичке

прошлости.

"Разматрамо законске опције за забрану обиљежја и

симбола", рекао је представник Министарства унутрашњих

послова Александер Мараковиц.

Гувернер јужне регије Корушке, гдје се налази Блај -

бург, Петер Кајзер захтијева да се садашња забрана фа -

шистичких и нацистичких симбола прошири како би

ук љу чила и симболе усташког режима.

Кајзер је затражио од канцелара Себастијана Курца и

министрке спољних послова Карин Кнајзл да интервенишу

код хрватских власти.

"Треба да контактирамо хрватске власти и да за тра -

жимо јасну осуду свих фашистичких активности које су

дио окупљања на Блајбуршком пољу", каже Кајзер. 

ТУЂМАНОВИ ФАЛСИФИКАТИ

Једна од најранијих контроверзи у вези с овим ратним

злочинима десила се када је Хрватска прогласила неза -

висност од Југославије 1991. године и када је изашло на

видјело да је њен први предсједник, тврдокорни нацио -

налиста Фрањо Туђман говорио да је општеприхваћени

број јеврејских жртава Холокауста увећан. 

Туђман је, такође, износио бројне антисемитске ув -

реде, као на примјер: "Јеврејин је увијек Јеврејин. Чак и у

логорима су задржали своје карактеристике: себичлук, пер -

фидност, злобу, притворност и подмуклост."
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Туђман се касније извинио - барем двапут - први пут

1992. године у писму предсједнику Свјетског јеврејског ко -

н греса Едгару М. Бронфману и сљедеће године Кенту Шни -

еру, међународном предсједнику Бнаи брита.

Туђман је започео процес приказивања усташа као

хрватских патриота, а не криминалаца, злочинаца и зли -

коваца сматрајући да хрватски фашисти и антифашисти

заслужују једнако признање за своје служење држави. 

"Њујорк тајмс" је примијетио 1997. године: "Вјеро ва -

тно се ниједна земља није толико неуспјешно ухватила у

коштац са својом фашистичком прошлошћу као Хрватска.

Док Французи славе свој Покрет отпора, који је колабо ра -

ци онистички Вишијевски режим некада потпуно нади ла -

зио, и док се Аустријанци често понашају као да се рат није

ни десио, Хрвати су рехабилитовали хрватске фашистичке

колаборационисте, познате под називом усташе. "

КУЛТУРА СЈЕЋАЊА

Дана 15. маја 2018. године, на 70. годишњицу државе

Израел, 6 000 људи из преко 50 земаља свијета марширало

је кроз Јерусалим са циљем да искажу став у борби против

модерног антисемитизма. 

"March of Life" је покрет који су 2007. године осно -

вали потомци њемачких војника Вермахта, СС припадника

и полиције. Припадници овог покрета су заправо друш тве -

но одговорне личности које су спремне да се суоче с про -

шлошћу, прихвате одговорност својих предака и траже

опрост, те данас организују меморијале и помирења на мје -

стима Холокауста широм не само Европе, већ и свијета.
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Бројни маршеви су одржани у Њемачкој, почев од

Берлина, затим Аустрији, Пољској, Украјини, Сјеверној Ир -

ској, САД, Перуу, Аргентини, односно у преко 80 земаља. 

Циљ "March of Life" јесте очување културе сјећања и

помирење, како би глас добили они који су преживјели

Холокауст. Што је најбитније, овај покрет се бори против

савременог антисемитизма. 

Значај овог покрета препознао је и предсједник Из раела

Рувен Ривлин, који је пружио добродошлицу и под р жао

марширање кроз Јерусалим поводом 70 година ос   ни  вања

Израела. Осим предсједника, подршку овом до га ђају по -

казали су и бројни чланови Кнесета, као и градо на че лник

Јерусалима, који је пожелио много успјеха овом покрету.

Истичући значај ове иницијативе која потврђује

пријатељство програма "March of Life" и Јевреја, односно

јеврејске државе, Роналд Лаудер, предсједник Свјетског

јеврејског конгреса, нагласио је следеће: "Протеклих осам

година учесници 'March of Life' показали су своје прија -

тељство и солидарност с Јеврејима и јеврејском државом.

Као предсједник Свјетског јеврејског конгреса, знам колико

је важно да се такве инцијативе супротставе лавини мржње

с којом се данас сусрећемо. Желио бих да искористим ову

прилику да вам захвалим на покретању тако важне ини ци -

јативе и желим вам пуно успјеха." 

ХРВАТСКА

Покушаји комеморације, рехабилитације и слављења

злочиначких усташких хероја дабањем њихових имена ули ца -

ма, подизањем споменика у њихову част и реха би ли та цијом
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усташких вођа, није ништа друго до настављање злочина које

је усташки покрет починио током Другог свјетског рата. 

Умјесто да злочиначку идеологију одбаци и осуди, са -

дашње хрватско друштво више воли да хвали усташке зло -

чинце. Тако усташки злочини добијају оправдање, каже

Ги деон Грајф.

Покушаје да се глорификују усташки кољачи понекад

иницирају породице криминалаца, а не директно хрватска

власт. Такав примјер је Давора Иве Стиера, који је рођен у

Аргентини и доспио до позиције министра спољних по -

слова Хрватске. Као директни потомак злогласног усташког

официра у Јасеновцу, он је активно покушао да глорификује

сјећање на свога дједа. 

Хрватски историчар Хрвоје Класић са Филозофског

факултета у Загребу описао је прикладно ту ситуацију, ре -

кавши: "Када говоримо о покличу 'за дом спремни', најмање

је битна чињеница да је то недвосмислено усташки поздрав

и ништа друго. Пуно важнија је чињеница да они који то

узвикују то јако добро знају, само немају храбрости јавно

рећи, па измишљају којекакве приче о старом хрватском

поздраву, текстовима опера и сл. 

Из тога произилази невјероватна истина да у модерној

демократској Хрватској, упркос свему што данас знамо о

том периоду, постоје људи који величају усташки покрет

НДХ."

Хрватски новинар Домагој Маргетић, који се противи

званичном ставу о Јасеновцу, недавно је писао о неколико

позитивних јавних манифестација усташких симпатизера

и рекао да је ово "јавна глорификација домаћег нацизма".
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БРИТАНСКИ ПОГЛЕД

Британски угледни историчар Рори Јоуманс, који је

истраживао хрватски фашистички усташки покрет, каже да

га забрињавају покушаји политичара и научника да умање

злочине које је покрет починио током Другог свјетског рата.

Јоуманс, који је тренутно независни истраживач којег

финансира Британски савјет, рекао је у интервјуу БИРН-у

да је ревизионистички однос према усташком покрету и

нацистичкој Независној Држави Хрватској (НДХ) постао

дио хрватског политичког мејнстрима посљедњих година.

"Такви ставови су некада били дио лудака с маргина;

сада су дио мејнстрима. То је застрашујуће", рекао је Јоу -

манс, аутор књига "Визије уништења: усташки режим и

културна политика фашизма, 1941-1945" и "Утопија терора:

Живот и смрт у Хрватској за вријеме рата". 

Он је, такође, изразио своју забринутост што те ста -

вове јавно изражавају "назовиисторичари" у званичним

медијима у земљи. 

"Онда прочитате коментаре испод чланка и прочитате

да су нас комунисти лагали 70 година, да Јасеновац није

био логор смрти, да није било геноцида, да су нас лагали о

НДХ", објашњава.  

Ово се може видјети у томе како желе да од кон це н -

трационог логора у Јасеновцу, гдје су Срби, Јевреји, Роми и

антифашисти убијани, претворе у само радни и колективни

логор, који су, како тврде, партизани користили послије рата

како би намјерно убили Хрвате и уништили њихову на ци -

оналну савјест.
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МАЈКЛ ФРОЈНД

С растућим таласом екстремизма и антисемитизма

који преплављује Европу, већи дио пажње је био усмјерен

на догађаје који су се десили у Француској и Њемачкој, дви -

је највеће силе на континенту.

Док догађаји на улицама Париза и Берлина, градовима

који постају све опаснији за Јевреје, свакако завређују па -

жњу и бригу, била би велика грешка закључити да је то

проблем који је ограничен само на ове двије земље.

Заправо, тужна је чињеница да је Хрватска, много

мања чланица Европске уније, дом вјероватно једном од нај -

 већих, најспорнијих и најмучнијих препорода неофашизма

у посљедњим деценијама.

А упркос растућем и све гласнијем присуству покрета

у хрватском јавном животу и пријетњама који он пре дставља

за стабилност на Балкану, западни и европски зва ничници

учинили су јако мало да осуде овакве за  бри њавајуће трен -

дове.

Узмимо, на примјер, шокантни догађај који се оди гра -

ва 12. маја, када се на хиљаде Хрвата окупља у Блајбургу на

годишњој прослави и сјећању на хрватске нацистичке

колабораторе и симпатизере који су убијени пред крај

Другог свјетског рата.

МОРАЛНО ПОСРНУЋЕ И ВЕЛИКА СРАМОТА

"Данас одајемо почаст жртвама, како грађанима тако

и војницима", рекао је Гордан Јандроковић, предсједник

хрватског парламента.
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Иза те наизглед безазлене поруке налази се застра -

шујући исказ дивљења према убицама пронацистичког

покрета усташа, чији су "војници" заклали десетине хиљада

Јевреја и стотине хиљада Срба и других током Другог

свјетског рата. 

Одавање почасти сјећању на пале усташке војнике

чин је моралног посрнућа, чин је којим се жели сапрати

кривица за злочине свирепог ратног режима који је за собом

оставио насљеђе бруталности и крвопролића, каже Грајф.

Једноставно је срамотно да хрватске власти, заједно с

Хрватском католичком црквом, активно учествују у до -

гађају сваке године и нимало је мање вриједно срама то да

аустријске власти допуштају да се тако нешто дешава.

Као што је познати ловац на нацисте Ефраим Зуроф ,

директор Центра "Симон Визентал" у Израелу, рекао Асо -

шијетед пресу: "Апсолутно је неприхватљиво да аус тријске

власти допуштају да се овакав догађај одржи. У Аустрији је

незаконито истицати нацистичке симболе, али дозвољавају

усташке симболе. "  

ГЕНЕЗА

Ради потпуног разумијевања колико овај догађај ври -

јеђа историјско сјећање, треба у обзир узети сљедеће:

Усташки режим је успостављен у априлу 1941. го -

дине, пошто су Њемачка и Силе осовине окупирале Југо -

славију. Анте Павелић, фанатични антисемита који је

пр  едводио усташки покрет, постао је војни диктатор и

убрзо је почео са спровођењем своје намјере да Хрватска

постаје етнички чиста, слиједећи примјер свог ментора
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Адолфа Хитлера и спроводећи политику масовних убистава

и прогона.

Павелић је брзо успоставио мрежу логора смрти, од

којих је највећи био Јасеновац, отворен у августу 1941. У

њему су дјеловали искључиво чланови усташког покрета.

Познат под називом "Аушвиц Балкана", Јасеновац је постао

поље смрти, гдје су хиљаде хрватских и босанских Јевреја

убијени заједно са још већим бројем Срба. 

За разлику од њемачких логора смрти, Јасеновац није

посједовао инфраструктуру за масовна убиства, као што су

гасне коморе. Умјесто тога, затвореници су клани но же -

вима, убијани маљевима, сјечени сјекирама или једно став -

но упуцани, што је убиства чинило још личнијим.

Хрватске усташе су такође депортовале хиљаде Је -

вреја из Јасеновца у Аушвиц и били су толико жељни да их

се отарасе да су пристали да Њемачкој плате 30 марака по

Јевреју како би покрили трошкове транспорта.

Све заједно, више од 30 000 хрватских Јевреја, преко

75 одсто заједнице, убијено је у Холокаусту, а стотине

хиљада Срба је масакрирано, прогнано или насилно пока -

толичено од стране усташа.

НЕПРИХВАТАЊЕ, БОЈКОТ

Упркос свему, Хрватска никада није прихватила то што

је учинила током Другог свјетског рата и наставља да себе

види као жртву, а не као починиоца злодјела, каже Грајф.

Што је још горе, у савременој Хрватској постоји ра -

стући талас носталгије за усташама, као и редовно отво ре-

но исказивање неонацизма и фашизма.
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Управо прошле јесени Менахем З. Росенсафт при

Свјетском јеврејском конгресу објавио је дуг и детаљан рад

у часопису "Таблет", у којем осуђује Хрватску за отворене

покушаје да избрише злочине Холокауста из своје историје.

Он је навео бројне примјере ефективне рехабили -

тације и глорификације усташа, од пјевања проусташких

пје сама на фудбалским утакмицама до предсједнице ре -

публике која позира на фотографијама с хрватским еми гра -

нтима који носе заставу с усташким симболима.

Ситуација је постала толико акутна да већ неколико

година заредом представници хрватских Јевреја, Срба и

Рома бојкотују званичну комеморацију коју организује хр -

ватска влада у Јасеновцу због умањивања усташких зло -

чина.

Док неки хрватски званичници јавно осуђују усташе,

уопштено, ипак учинили су јако мало да зауставе растући

талас неофашизма у земљи, а такође нису предузели кон -

кретне кораке како би сљедеће генерације образовали у

смислу разумијевања праве природе понашања нације то -

ком Холокауста.

Прошло је више година откако је Хрватска примљена

у Европску унију. У то вријеме многи су се надали да ће чл -

ан ство умирити струје антисемитизма и антисрпског ек -

стремизма и мржње, који су велики дио хрватског јавног

живота. 

Међутим, дјелимично захваљујући тишини и неа кти -

в ности Европске уније по овом питању, фашистичка при -

јетња поново помаља своју ружну главу на Балкану, сматра

професор Гидеон Грајф. 
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ВИЛИ БРАНТ

Дана 7. децембра 1970. године њемачки канцелар Ви -

ли Брант учинио је гест који је промијенио свијет. Тре бало

је то да буде још једно протоколарно полагање вије наца на

споменик жртвама устанка у варшавском гету, али Брант се

тим гестом уписао у историју човјечанства. Дошао је пред

споменик и пао ничице, на кољена.

Њемачки канцелар био је на кољенима како би изра -

зио жаљење за сва недјела почињена у име њемачког на -

рода, при чему је на себе узео кривицу. Он, иако сам није

био крив, ипак је пао на кољена.

Било је то клањање пред жртвама и признање одго -

ворности према Пољацима, Израелу и Јеврејима у цијелом

свијету. Био је то људски гест , с пијететом и дубоким по -

штовањем и жаљењем.

У Јасеновцу се ни послије 75 године од краја Другог

свјетског рата овако нешто није десило. Зашто?

Шокантно је да на очиглед међународне заједнице и

још живе дјеце - логораша, умјесто изражавања жаљења и

пијетета, усред јасеновачког стратишта буде постављен

споменик с хрватским, нацистичким, усташким поздравом

"за дом спремни". Сваки коментар је излишан, јер је усљед

очигледног недостатка суочавања с прошлошћу изостала

осуда хрва тског руководства.

ХРВАТСКА НА ПРЕКРЕТНИЦИ

Хрватска, данас, чини се да је на прекретници. У току

је "рат сјећања" између прогресивне и регресивне струје.
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Док прогресивна Хрватска тежи толеранцији и суживоту,

регресивна Хрватска је за рехабилитацију усташтва и не- -

трпељивост према свима који нису Хрвати. 

Сублимација стања у Хрватској данас садржана је у

недавној изјави градоначелника града Загреба Милана Бан -

дића, који је изјавио на својој конференцији за штампу: "Хр -

ватице и Хрвати, Други свјетски рат је завршен побједом

савезника." 

Оно што Европа и свијет сигурно очекују јесте да

прогресивна јавност Хрватске заустави тренд рехабили -

тације усташтва и регресивног екстремизма. Европа и

свијет се надају да ће прогресивна Хрватска побиједити.

АПЕЛ

Реагујући на извртање чињеница и покушаје реви зи -

онизма од стране хрватске владе, Свјетски јеврејски ко -

нгрес, тј. његов амерички одсјек, одлучио је да пошаље

пре поручену потписану међународну петицију (сада бив -

шој) предсједници Колинди Грабар Китаровић и премијеру

Андреју Пленковићу да се успостави међународна исто -

ријска комисија о Холокаусту.

Аутори апела оправдавају свој захтјев за стварање

комисије на чињеници да је мала јеврејска заједница у Хр -

ватској суочена с неправдом историјских размјера. Аутори

помињу да су хрватски Јевреји писали Свјетском јеврејском

конгресу у вези с тим.

Позадина ове петиције су стални покушаји хрватских

кругова да оживе усташке традиције или да изврну усташке

злочине током Другог свјетског рата. 
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Хрватски став је проузроковао горчину међу свим Је -

врејима у свијету, а нарочито хрватским Јеврејима. У апе лу,

пр е д сједник Свјетског јеврејског конгреса Роналд С. Ла удер

каже:

"Од највећег је значаја да се успостави међународна

историјска комисија, коју ће сачињавати угледни истра жи -

вачи Холокауста, историчари и представници заједница које

су биле жртве усташа током Холокауста. Таква комисија би

сакупила одговарајуће податке и усташке злочине током

Другог свјетског рата би приказала у правом свјетлу."

У тексту апела такође се налази осуда хрватских ли -

дера који покушавају да поново испишу ружно поглавље из

Другог свјетског рата тако што умањују улогу усташа, умје -

сто да осуђују њихове злочине. До овог тренутка таква

историјска комисија није успо стављена.

Ово указује на то да иако хрватска влада јавно по -

држава такву идеју, у стварности је њена позиција ам би -

валентна, а можда постоји и прећутни отпор према ст ва рању

такве комисије. 

ЈЕВРЕЈСКИ АПЕЛ

Интересантно је прочитати АПЕЛ... 

У апелу стоји да се мала јеврејска заједница Хрватске

суочава с озбиљном неправдом историјских размјера, по -

водом чега су се обратили Свјетском јеврејском конгресу. 

Станите уз њих у овом критичном тренутку.

Прије Другог свјетског рата јеврејска заједница у Хр -

ватској је бројала 45 000 људи. То је било прије заразног
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антисемитског и антисрпског усташког режима 1941-1945,

током којег је убијено стотине хиљада Јевреја, етничких

Срба и Рома.

Данас у Хрватској живи око 2 000 Јевреја. Њима је по -

требна ваша помоћ. 

Хрватски лидери покушавају да поново испишу ово

ружно поглавље у својој историји тиме што умањују улогу

усташа, умјесто да прихвате одговорност, стоји у апелу.

Ово је нарочито узнемирујуће у вријеме када се ожи -

вљава антисемитизам широм Европске уније. 

Свјетски јеврејски конгрес чврсто подржава хрватску

јеврејску заједницу, која позива хрватску владу да успо -

стави међународну историјску комисију о Холокаусту у

Хрватској. 

Свјетски јеврејски конгрес од Хрватске тражи да

уради сљедеће:

ПРВО: Потписивање међународне петиције Свјетског

јеврејског конгреса упућене премијеру Андреју Плен ковићу

и (сада бившој) предсједници Колинди Грабар Ки таровић с

намјером да се успостави међународна ис то ријска комисија

о Холокаусту у Хрватској, како би се осигурало да усташки

злочини никада не буду обрисани или заборављени.

ДРУГО: Упоредо с вашом потписаном петицијом, мо -

лим Вас да хитно пошаљете допринос Свјетском јеврејском

конгресу, америчком одсјеку, како би се подржао Свјетски

јеврејски конгрес у намјери да заустави ревидирање

Холокауста у Хрватској и широм свијета.

Нема порицања гнусних злочина усташког режима

током постојања Независне Државе Хрватске. 
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Даље се каже - усмјеравајући се на Јевреје, етничке

Србе и Роме, усташе су успоставиле своју мрежу концен -

трационих логора.

Постојао је чак и комплекс од пет логора чији је заје -

днички назив био Јасеновац, а који су били познати као

"Аушвиц Балкана".

Међутим, хрватска влада се намјерно понаша дво ли -

чно, покушавајући да поново испише историју како би ума -

њила усташке злочине. Чак и стална изложба у Ја сеновцу

покушава да овај логор представи само као радни логор, а

не као мјесто на којем је десетине хиљада људи убијено.

Ово представља страшно извртање монструозних зло -

чина који су се одиграли тамо. Ми то не смијемо да игно -

ришемо. Ми то нећемо заборавити.

Лидери хрватске јеврејске заједнице гласно говоре

против прихватања ревизионизма Холокауста, али они

зависе од вас и глобалног утицаја Свјетског јеврејског кон -

греса да осигура да се њихова порука чује.

БОЈКОТ

Представници мале јеврејске заједнице у Хрватској,

заједно са представницима Срба и Рома, бојкотовали су

посљедње званичне комеморације Холокауста 2016, 2017,

2018. и 2019. године.

Тиме су показали изузетну моралну храброст и инте -

гритет. Они одбијају да пристану на историјски реви -

зионизам с призвуком порицања Холокауста, који има за

циљ да рехабилитује усташки покрет, хрватске фашисте
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предвођене националистичким диктатором Антом Паве -

лићем, који су агресивно и страствено убијали стотине

хиљада Срба и десетине хиљада Јевреја током Другог свјет -

ског рата.

Истина је да је (сада бивша) хрватска предсједница

Колинда Грабар Китаровић осудила улогу усташа током

Холокауста приликом посјете Израелу 2015. године: 

"Изражавам своје најдубље жаљење свим жртвама

Холокауста у Хрватској, које је убио усташки колабо ра ци -

онистички режим током Другог свјетског рата", рекла је у

"Јад Вашему" у Јерусалиму.

Приликом касније посјете Канади, међутим, пред -

сједница Грабар Китаровић је послала потпуно другачију

поруку када се сликала с групом хрватских емиграната који

су носили заставу с усташким симболима. 

Она је, такође, скренула пажњу када је у радио-ин тер -

вјуу рекла да обожава да слуша популарног хрватског пје -

вача који редовно глорификује усташе.

ИСТОРИЈСКЕ ЧИЊЕНИЦЕ

Чак и називање усташког режима колабораци они сти -

ма од стране предсједнице Грабар Китаровић не погађа у

срж проблема. 

Усташе су започеле бруталност и масовно убијање Ср -

ба, Јевреја и Рома на своју иницијативу, због својих изо -

пачених идеолошких разлога.

Саул Фриндлер написао је у својој књизи "Нацистичка

Њемачка и Јевреји 1939-1945 - године уништења" да су у
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Хрватској, чим се Павелић вратио из егзила у Италији и ус -

по ставио нови режим, мјешавину фашизма и побожног

католицизма, као што је њемачки изасланик у Загребу Ед мунд

фон Глез Хорстенау извијестио, усташе одмах пома х ни тале. 

Поглавник је започео геноцидни поход на 2,2 милиона

православних Срба који су живјели на хрватској територији

и на 45 000 Јевреја који су живјели у Хрватској, а нарочито

у етнички разноликој Босни. Католичким усташама нису

сметали муслимани и протестанти, али Срби и Јевреји су

морали да се покрсте, да оду или да умру.

Према историчару Џонатану Стајбергу, српски и је -

врејски мушкарци, жене и дјеца су буквално заклани.

Читава села су спаљена, а људи су утјеривани у штале које

су усташе спаљивале.

У италијанском Министарству спољних послова по -

стоји архивирана колекција фотографија, ножева, кука и

сјекира које су кориштене да се раскомадају српске жртве. 

Има фотографија српских жена чије су груди одсје -

чене перорезима, мушкараца са ископаним очима, кас -

трираним и осакаћеним. 

ФАЛСИФИКАТ

Други фактори су допринијели томе да јеврејска

заједница одлучи да не присуствује комеморацији у Ја -

сеновцу у априлу 2016. године. 

Раније тог мјесеца екстремно националистички мини -

стар културе Златко Хасанбеговић присуствовао је хрва тској

премијери документарног филма "Јасеновац - ис  тина", који

је режирао хрватски редитељ Јаков Седлар.
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Овај филм тврди да Јасеновац није био концентра -

циони логор, гдје су усташе починиле геноцид, него много

доброћуднији радни логор и да су јасеновачке жртве пре -

увеличане. Хасанбеговић је јавно похвалио филм ре кавши:

"Ово је најбољи начин да се коначно баци свјетло на бројне

контроверзе у хрватској историји."

Насупрот томе, израелска амбасадорка у Загребу Зина

Калај Клајтман, која је такође присуствовала премијери,

недвосмислено је осудила филм. "Будући да сам из Израела

и да сам потекла из породице која је страдала у Холокаусту,

хтјела сам да видим филм, који, по мом мишљењу, веома

селективно приказује историју, покушава да ревидира исто -

ријске чињенице и вријеђа осјећања људи који су изгубили

своје вољене у Јасеновцу", написала је у отвореном писму,

додајући: "Такође сам примијетила покушај да се умањи

страшни обим почињених злочина, или барем покушај да

се они илуструју заједно с историјским догађајима који су

им претходили."

Усташе су успоставиле мрежу домаћих концентра -

ционих логора, озлоглашених због своје бруталности и које

је могуће упоредити а њемачким концентрационим ло го -

рима и логорима смрти. 

Најозлоглашенији међу њима био је комплекс пет

логора под заједничким називом Јасеновац, поред Загреба,

који се често назива "Аушвицом Балкана".

Заправо и Седларов ревизионистички филм и по ста -

вка у Јасеновцу на афирмативан начин искривљују и по ричу

фундаменталну истину да су усташе починили зл о чине који

би данас беспоговорно били сматрани геноцидом по ме -

ђународном закону.
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САДИЗАМ

Усташе нису криле своју жељу и намјеру да убију Ср -

бе и Јевреје због својих етничких и националних иде нти тета. 

Британски историчар Рори Јоуманс цитира усташког

вођу Виктора Гутића, који је на скупу одржаном 29. маја

1941. године рекао да је сачинио драстичне законе који ће

довести до потпуне економске деструкције српске попу -

лације и нове, који ће слиједити, како би дошло до њиховог

(Срба) потпуног уништења.

Јоуманс такође цитира хрватског министра спољних

послова Младена Лорковића, који је 27. јула 1941. године

рекао да је мисија усташке Хрватске да се очисти од свих

елемената који су несрећа за народ и који црпе здраву снагу

нације. То су Срби и Јевреји. 

Слично томе професор Александар Зајц, којег Јоуманс

назива једним од најзначајнијих усташких теоретичара

друштва, рекао је у говору у јуну 1941. Године: "Срби и

Јевреји неће постојати нити ће постојати они који су им

служили, јер наша војска и хрватске усташе то гарантују."

Меморијални музеј Холокауста у САД описује Јасе -

новац на сљедећи начин: "Услови у јасеновачком логору су

били застрашујући. Затвореници су добијали минимално

хране. Смјештај и хигијенски услови су били потпуно не -

одговарајући. Што је горе, чувари су окрутно мучили, те -

рорисали и убијали затворенике по свом нахођењу."

Историчари се потпуно слажу у вези с условима у

Јасеновцу - или око циља логора. Раул Хилберг је јасе но -

вачке логоре назвао логорима смрти, а Саул Фридлендер је

назвао Јасеновац логором истребљења. 
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ПОРИЦАЊЕ

Коментаришући један од многих случајева ума њи -

вања Холокауста и отвореног порицања који се сада поја -

вљују заједно у облику свеобухватног порицања историјске

стварности, судија Зоричић Табаковић каже: "Мислим да је

ово нешто потпуно нечувено на међународном нивоу. Овај

ниво порицања свега што се десило у Хрватској у Другом

свјетском рат, невероватан је."

Сматрање усташа народним херојима и узорима има

злослутне конотације у држави и региону гдје су етничка

мржња и сукоб имали катастрофалне посљедице, не само

током Другог свјетског рата него и у скоријој историји

током ратова на Балкану деведесетих година.

У вријеме када и идеолози крајње деснице, попут

поменутог министра културе Златка Хасанбеговића, по стају

све дрскији, ако не и отворено бесрамни, у својим поку -

шајима да злочине против човјечности које су починили

усташе избришу из историје своје земље, хрватска јеврејска

заједница заслужује поштовање и међународну подршку. 

Таква подршка треба да дође не само од међу на -

родних јеврејских организација и других јеврејских зај -

едница, него од институција и агенција широм свијета које

су посвећене очувању сјећања на Холокауст и друге ген о -

циде.

Ови мали, већ окасњели, кораци потребни су како би

се спријечило поновно стварање ксенофобичних, мрзи -

тељских околности које су дозволиле да се Холокауст и

други злочини догоде.
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РУВЕН РИВЛИН

У јасном примјеру чињенице да сјенке прошлости не

могу да буду гурнуте под тепих јесте говор који је пред -

сједник Израела Рувен Ривлин одржао приликом своје зва -

ничне посјете Хрватској у јулу 2018. године. 

Предсједник Ривлин је захтијевао да посјети јасе -

новачки меморијални комплекс, гдје је одржао говор који

је посветио логору и његовим жртвама.

У говору је изнио веома јасне захтјеве хрватској влади

да појача своју свјесност у вези са злочинима усташа про -

тив Срба, Јевреја, Рома и свих других недужних жртава.

Мрачна прошлост Јасеновца узела је барем половину

времена које је израелски предсједник провео у посјети и ово

показује колико је важно сјећање на Јасеновац и како сви

покушаји да се избрише истина морају бити неуспје шни.

У свом говору Ривлин је рекао: "Хрватска способност

да се избори с прошлошћу и да је не игнорише јесте мо -

рална обавеза која је основа сваког праведног друштва. Ово

ће остати важан елемент у пријатељству између Хрватске и

Израела." 

Он је такође додао: "Сви ми треба да учинимо све што

је могуће како бисмо указали почаст онима који су поги -

нули и сви закони или покушаји да се избрише или ућутка

историјско истраживање злочина које су починили нацисти

и њихови колаборатори не смију се дозволити." 

Називајући Јасеновац "Аушвицом Балкана", изра ел ски

предсједник подсјетио је на вријеме прије Другог свје тског

рата, када је 40 000 Јевреја живјело на подручју Не з ависне

Државе Хрватске. 
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"Стотинама година Хрватска је Јеврејима била топли

дом, али за вријеме Другог свјетског рата у НДХ тај дом се

претворио у масовну гробницу", рекао је Ривлин. 

Наглашавајући да је већина јеврејске заједнице - беба,

дјеце, жена, стараца и мушкараца - истријебљена на нај -

окрутнији начин само зато што су били Јевреји, он је рекао

да их је већина убијена 1941. и 1942. године и окрутно из -

брисана с лица земље:

"Већина Јевреја који су живјели у НДХ убијени су

овдје - у логору Јасеновац."

Он је за усташку власт рекао да је била један од нај -

горих режима међу сарадницима нациста и активан партнер

у убиствима. 

"Постоје неки који радије потискују своју прошлост

и на њу гледају као на црну рупу која не тражи проучавање

или преиспитивање душе. Неки вјерују, нарочито данас, да

их историјске околности Другог свјетског рата - чињеница

да су били под нацистичком окупацијом - ослобађају од

било какве моралне одговорности, личне и националне, за

страхоте које су се догодиле у њиховој земљи", нагласио је

Ривлин. 

Поручио је да су сви дужни да учине максималан

напор да поштују сјећање на оне који су настрадали, а не да

пружају руку законима или било каквим покушајима да се

оштети или утиша историјско истраживање онога што су

нацисти и њихови сарадници учинили.

"Једино искреношћу и храбрим суочавањем с про -

шлошћу кроз образовање младих генерација можемо с овог

грозног мјеста поручити: Никад више", нагласио је Ривлин. 
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ПОБЈЕДА ИСТИНЕ

Моја мајка је често спомињала једну народну изреку

која траје вијековима, а каже: "Заклела се земља рају да се

тајне све сазнају. " 

Такав случај су и усташки злочини и геноцид над Ср -

бима у Независној Држави Хрватској, посебно ови у "Бал к -

а нском Аушвицу" – Јасеновцу, који су годинама и де    це нијама

скривани, а сада се објелодањују.

Нема те тајне нити обмане која ће остати вјечито таква

и у том облику. 

ИСТИНА увијек на крају побјеђује. Кроз људску

историју пут истине није никада био лак, али је сигурно

увијек испливавао на површину и савлађивао талоге лажи.

Доказивање истине о страдању српског, јеврејског,

ромског и свих других народа у Другом свјетском рату је

несумњиво једна од најблиставијих историјских и циви -

лизацијских побједа. 

Нормалан човјек тешко може да схвати да је неко у

стању да некога ружно погледа, вербално увриједи, по ври -

једи физички, а камоли да убије. Још је теже повјеровати

на неко масовно и на звјерски, садистички начин убије

стотине хиљада дјеце, жена, мушкараца старих, младих, да

има концентрациони логор за дјецу. 

Тако размишља човјек који не може да појми шта је

нечовјек и шта је све у стању тај и такав нечовјек да уради.

Исто тако је тешко схватити да неко прикрива тако по -

чињени злочин и геноцид. 

То прикривање траје не један дан, један мјесец, једну
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годину него седам и по деценија, односно 75 година. 

Негирање геноцида на Србима, Јеврејима и Ромима

чини не једна него више генерација. 

Ликвидације, убиства, звјерства су један велики зло -

чин, али ништа мањи злочин није ни прикривање злочина

и злочинаца. 

Професор Гидеон Грајф открива истину о Јасеновцу,

али и о осталим стратиштима не само у Независној Држави

Хрватској, него и у осталим европским државама.

ЛОГОРИ УНИШТЕЊА

У Другом свјетском рату постојало је осам логора

уништења: Аушвиц, Хелмно, Белзец, Мајданек, Собибор,

Треблинка, Мали Тростенец и Јасеновац.

Аушвиц је развијен с великом пажњом посвећеном

монструозној индустријализацији убијања и мучења.

Безлични методи убијања у Аушвицу су се прије свега

заснивали на познатом говору који је одржао вођа СС трупа

Хајнрих Химлер, у којем је нагласио сљедеће: "Ми никада

нећемо упрљати своје руке, ми ћемо остати чисти." Потреба

да се остане чист усмјеравала је понашање њемачких

нациста који су водили логоре.

Њемачки нацисти били су вјероватно најокрутнији,

најбестијалнији и најсадистичкији народ на овој планети

јер су циљеви СС чувара били да створе патњу. За ово су

ишли у школе, гдје су учили како да не показују милост и

саосјећање и како да буду што окрутнији. Они су били

добри ђаци и усавршили су вјештину свирепости.
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С друге стране усташе су били веома срећни да

запрљају своје руке и када је крв њихових жртава бојила у

црвено њихове руке, они су били задовољни, а нарочито у

најозлоглашенијем и најбруталнијем од свих логора уни -

штења у Другом свјетском рату - у Јасеновцу.

Оба ова логора били су крвави, убилачки и свирепи, и

док можда постоје неке разлике у методама, резултати су

били исти - и Аушвиц и Јасеновац постали су отјело тво -

рење смрти савјести и самилости и персонификација по -

тпуног занемаривања достојанства човјека и свјетлости

људског живота.

УНИШТЕЊЕ

Тврдња да је Јасеновац Аушвиц Балкана заснована је

на историјским чињеницама и историјским догађајима,

каже Гидеон Грајф.

Анализа природе, суштине и карактера Аушвица и

поређење с Јасеновцем дозвољава нам да Јасеновац назо -

вемо Аушвиц Балкана без икаквог претјеривања или из -

мишљања.

Генерацијама је људско друштво развијало скуп мо -

ралних вриједности како би заштитило своја културна

постигнућа и како би унаприједило морални кодекс човје -

чанства. Овај систем моралних закона је потпуно уништен

у Аушвицу и Јасеновцу. 

Три хиљаде година цивилизације је уништено одје -

дном и замијењено деструктивним, крвничким и нечовје -

чним системом вриједности. Тама је прекрила човјечанство
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и милиони људи су морали да живе под бруталном влашћу

терора.

Аушвиц, највећи нацистички концентрациони логор

смрти, и Јасеновац, највећи комплекс усташких

концентрационих логора смрти, били су мјеста која

заслужују назив "пакао на земљи". 

Да ли је ово заиста потребно? Зашто је ово важно?

За више стотина хиљада људи који су изгубили своје

животе у овим логорима важно је очувати културу сјећања

на жртве. За нас који покушавамо да се сјећамо, да не

заборавимо, који желимо да одамо почаст жртвама, важно

је да знамо коријене идеологије која је подржала и

мотивисала крвнике да почине такве злочине, како бисмо

могли да спријечимо да се ове идеологије врате на власт. 

Жртве Аушвица и Јасеновца представљају упозорење

и пантеон сјећања за човјечанство.

Рут Елиаз, преживјела из Терезинштада, имала је

обичај да каже: "Ви који нисте били тамо у Аушвицу и који

нисте доживјели то на својој кожи, никада нећете моћи да

реконструишете нити један секунд онога што смо

проживљавали у паклу званом Аушвиц." 

Ервин Милер, преживјели логораш из Јасеновца,

рекао је сљедеће: "Заиста, логор је био чувен по својој

бруталности, гдје је систематско уништење превазишло чак

и нацистичке методе. Зато се често назива Аушвиц

Балкана."

Ђорђе Милиша, и сам преживјели логораш, написао је

у својој књизи "У мучилишту - паклу Јасеновац": "Све што

би неко могао да напише о Јасеновцу била би само блиједа

слика Јасеновца и онога што је био, јер нико никада не би
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могао да претјера у описивању Јасеновца и онога што се

тамо дешавало. Јасеновачки логор био је најнижи ниво на

који је могло да падне човјечанство." 

Говорећи о злочинима Независне Државе Хрватска

треба да имамо у виду да то није била земља коју је оку -

пирала нацистичка Њемачка, него независна држава, при -

зната од стране Њемачке и Италије. Ова чињеница баца

веома негативно свјетло на криминалне активности према

Србима, Јеврејима и Ромима и свим другим недужним

жртвама.

Случај Норвешке, на примјер, другачији је. Норвешка

је под Квислингом увела антијеврејску политику по узору

на нацистичку Њемачку, док је усташка Хрватска ово

учинила потпуно независно и својевољно.

ДЕФИНИЦИЈА ГЕНОЦИДА

Злодјела нацизма у Другом свјетском рату - а усташки

покрет је у том погледу био пандан нацизму по свирепости,

монструозности, распрострањености и опсегу, као и по

намјерама и посљедицама - не могу се у цјелини подвести

под повреде закона и обичаја рата, тј. ратне злочине за -

брањене по међународном праву.

Отуда је Статутом Међународног војног суда за су -

ђење ратним злочинцима земаља Европске осовине (Нир -

нбершки суд) уведен појам злочина против човје чности

(убиство, истребљење, поробљавање, депортација, про га -

њање на политичкој, расној или вјерској основи и др.).

Начела међународног права, призната Статутом Нирнбер -

шког суда и пресудом тог суда, потврђена су резолуцијом
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Генералне скупштине Уједињених нација од 11. децембра

1946. године.

Конвенцијом о спречавању и кажњавању злочина ге -

ноцида, коју је Генерална скупштина УН-а усвојила 9. де -

цембра 1948. године, геноцид, као најтипичнији злочин

против човјечности, проглашен је међународним криви -

чним дјелом. 

Конвенција под геноцидом подразумијева дјела, од -

носно понашања учињена у намјери потпуног или дје -

лимичног уништења једне националне, етничке, расне или

вјерске групе. Радња извршења кривичног дјела геноцида

постављена је алтернативно и може се састојати у убијању

чланова групе, подвргавању групе животним условима који

треба да доведу до њеног потпуног или дјелимичног уни -

штења, мјерама управљеним за спречавање рађања у ок -

виру групе, принудном премјештању дјеце из једне групе

у другу.

ПРВА МАСОВНА УБИСТВА

Масовна убиства Срба у Независној Држави Хрват -

ској почела су готово одмах, априла 1941. године. Док је

Луфтвафе (ратно ваздухопловство њемачког Вермахта) вр -

шило уништавање Београда, Андрија Артуковић је позивао

Хрвате да убијају Србе путем радио-преноса који су 9.

апри ла емитовани у Хрватској из хотела "Кајзехоф" у Бе -

рлину.

Вјерује се да су најраније акције против српских

цивила у Хрватској извршене 13. априла 1941. године, у и

око Огулина, гдје се Павелић зауставио да одржи говор.
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Усташка масовна убиства цивила су 28. априла 1941. године

већ увелико била у току, у Хрватској, око Вуковара до Гу -

довца, Брезовца, Туке и других мјеста. Налози за цивилне

масакре су долазили из канцеларије министра унутрашњих

послова Андрије Артуковића. Кориштењем хрватске доку -

ментације, Едмонд Парис процјењује да је до 26. јуна 1941.

године 180 000 Срба већ било побијено.

ПОРЕЂЕЊЕ

Детаљно поређење логорског комплекса Аушвиц и

логорског комплекса Јасеновац открива многе сличности

које се тичу развитка логора, технике убијања и односа

убица према заробљеницима. 

Природно, било је и значајних разлика између Ја се -

новца и Аушвица због поријекла и менталитета злочинаца

и њихових психологија.

На основу злочиначке и психолошке накарадне иде -

ологије нациста и усташа, сличности између два логора су

лако уочљиве. Усташки режим је умногоме био под ути -

цајем нацистичке Њемачке и њене идеологије и свим си -

лама је тежио да покаже своју блискост нацизму. Нај бољи

примјер овога је чињеница да су усташе увеле "коначно

рјешење јеврејског питања" у Југославији и прије него што

је то учинила Њемачка. Када су усташе почеле да спроводе

антијеврејске мјере у априлу 1941. године, одлука о

"коначном рјешењу" још није била донесена у Њемачкој. 

Процес убијања у Аушвицу био је стерилнији и чи -

стији и постојала је дистанца између убица и њихових

жртава, док је процес убијања у Јасеновцу био директнији,
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а убице су уживале гледајући мучење и убијање својих

жртава и није им требала физичка дистанца да би починили

своје злочине. 

Ово показује да су усташке убице били већи варвари

од Нијемаца, што у својим извјештајима помињу и њемачки

посјетиоци Јасеновцу. У том смислу, вриједан је помена

извјештај генерала Глеза фон Хорстенауа, њемачког војног

изасланика у Загребу. За њемачке официре, усташки методи

убијања били су превише дивљачки и варварски у по -

ређењу са системом који је уведен у фабрикама смрти (Ау -

швиц Баркенау, Хелмно, Белзец, Треблинка, Мајданек,

Со бибор, Мали Тростенец). Упркос ђаволским злочинима,

Нијемци су жељели да се прикажу културнима. 

Фотографије које постоје показују нам колико су се

усташке убице забављале док су чиниле злочине. Они нису

имали психолошке проблеме док су чинилеизлодјела нити

су имали икакву грижу савјести. Ова разлика нам допушта

да тврдимо да је процес убијања у Јасеновцу био много

дивљачкији, бруталнији и примитивнији. "Софисти ци ра -

ност" која је била потребна Нијемцима како би заштитили

своју "душу" није била потребна усташким убицама, тврди

Гидеон Грајф.

Још једна разлика тиче се политике тајности: Нијемци

су покушали да сакрију стварност од својих жртава ширећи

лажи и лажне информације о томе шта чека заробљенике

тако што су мјеста за убијање маскирали у јавна купатила.

Убице у Јасеновцу су били директније и сматрале су да ни -

шта немају да сакрију, чинећи своја злодјела под отвореним

небом.

Веома очигледна сличност јесте и грамзивост Није -

маца и усташа. Убијене или заточене жртве су морале да
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предају све што су донијеле у логор, а злочинци су по стајали

власници њихових ствари. Власништво над ста новима,

банковним рачунима, накитом, вриједностима, ко н фис ко -

вано је још прије доласка у логор.

Нијемци су без сумње највеће убице у историји, али

такође су и највећи лопови. Усташе су се понашале на сли -

чан начин и конфисковале су власништво Јевреја и Срба

већ у априлу 1941. године, каже Грајф. 

Ако се упореде Аушвиц и Јасеновац, за први логор се

може сматрати да припада 20. вијеку, док нас Јасеновац

подсјећа прије на инквизицију из 16. вијека, која је ко -

ристила примитивне методе мучења и убијања. Нажалост,

те примитивне методе нису биле ништа мање ефикасне од

нацистичких. 

УСЛОВИ ЖИВОТА

И Аушвиц и Јасеновац су били мјеста рашчовјечења

и мучења, гдје су владали најгори могући санитарни ус ло -

ви. Намјера је била да се створи атмосфера пакла на земљи. 

У оба логора затвореницима су били ускраћени нај -

основнији услови за људски живот, као што су тоалети,

кревети и храна. Недостатак тих основних ствари имао је

намјеру да сломи дух затвореника и да се они приморају да

о себи мисле као о животињама, а не људима.

Окрутни ум нациста и усташа размишљао је исто:

требало је затвореницима одузети свако људско достојан -

ство, сломити им ум, понизити их и створити људску ма -

шину, без икаквих емоција. 
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Преживјели логораши попут Прима Левија и Елија

Визела описују сцене из Аушвица, а Ервин Милер сцене из

Јасеновца и сличност је шокантна. 

Психа злочинаца је истовјетна.

НАЧИНИ УСТАШКИХ УБИЈАЊА

1 . Дављење у ријеци

2. Тровање цијанидом

3. Убијање чекићем

4. Убијање маљем

5. Убијање српом

6. Вјешање

7. Одсијецање главе

8. Масовно убијање "србосјеком"

9. Гушење рукама, дављење

10. Пререзивање гркљана

11. Пробадање ножем до смрти

12. Убијање трудница струјом

13. Вађење срца из жртве

14. Устрељивање 

15. Премлаћивање на смрт гвозденим шипкама

16. Бацање живих жртава у јаме

17.  Спаљивање живе жртве (полијевање бензином)

18. Масовно спаљивање у пећима 

19. Набијање на колац
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20. Кување живих у казанима за сапун

21. Убијање сјекиром

22.  Вађење органа из живих жртава

23. Бацање жртава псима и свињама

24. Бичевање до смрти

25. Драње коже жртвама

26. Гажење до смрти

27. Укуцавање ексера у главу

28. Комадање тијела жртава

29. Копање очију 

30. Разапињање (закуцавањем ексера)

31. Одсијецање тестиса

32. Ломљење костију

33. Премлаћивање

34. Набијање ексера под нокте

35. Везивање жртве и њено ваљање по дасци 

с ексерима

36. Вјешање за ноге

37. Организовање гладијаторских борби 

(брат на брата)

38. Засијецање ради пијења крви

39. Окивање ногу логораша букагијама 

(гвозденим ланцима)

40. Тровање хране каустичном содом

41. Прогријевање жртве лемилицом
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ПОСЕБНИ НАЧИНИ УБИЈАЊА И МУЧЕЊА ЖЕНА

42. Вађење фетуса из стомака трудних жена

43. Силовање и набијање на колац

44. Силовање и одсијецање дојки

45. Силовање и стављање живих пацова у гениталије

46. Силовање и стављање опушака у гениталије

ПОСЕБНИ НАЧИНИ УБИЈЕЊА И МУЧЕЊА ДЈЕЦЕ

47. Разбијање дјечје главе о зид

48. Разбијање дјечије главе маљем

49. Набијање дјеце на бајонет

50. Осљепљиване дјеце тако што су тјерана да гледају 

у сунце

СТАВЉАЊЕ ЖРТАВА У УСЛОВЕ КОЈИ 

НЕСУМЊИВО УЗРОКУЈУ ТЕШКЕ БОЛЕСТИ 

ИЛИ СМРТ

51. Изгладњавање

52. Држање затвореника без воде

53. Недостатак тоалета

54. Потпуно нехигијенски услови који директно

доводе до заразних болести

55. Стимулисање на канибализам у условима крајњег

изгладњивања

56. Робовски рад до смрти

57. Смрзавање
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ОКРУТНОСТ

По окрутности, по начину и перверзности извршења,

по броју и опсегу - злочини у логору Јасеновац премашују

сваку људску фантазију. Убијање из ватреног оружја било

је ријетко. 

Убијање ножем, маљем, чекићем, сјекирама, бра два -

ма, убијање вјешањем, дављењем, спаљивањем, убијање

ра дом, глађу, жеђу, убијање заразама, тровањима, убијање

хладноћом, мучења и садистичка иживљавања - то је била

свакодневица јасеновачких логора. Постојало је чак 57

врста убијања.

ДЈЕЧЈИ ЛОГОР

Врхунац усташког злочина против човјечности сва -

како представља успостављање посебног концентрационог

логора смрти за дјецу. 

Три таква логора су постојала: Сисак, Јастребарско и

Јасеновац. У овим логорима око 20 000 дјеце је убијено или

умрло због недостатка услова за живот. Таквих логора ни -

када раније није било и чак ни нацистичка Њемачка није

ос нивала логоре само за дјецу.

Идеолошка позадина злочина над дјецом нацистичког

и усташког режима је истовјетна. Идеја водиља је била да

дјецу која припадају непожељним расама треба сматрати

"биолошком будућношћу" тих раса и стога их треба по -

тпуно елиминисати. 

Јеврејске и српске бебе би одрасле и једног дана би
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могле да се освете Нијемцима и Хрватима и та могућност

је требало да буде потпуно спријечена. Стога је напад на

јеврејску, српску и ромску дјецу био нарочито оштар, без

милости, без изузетка и без компромиса. 

Осим тога, на основу свједочанстава из Аушвица и Ја -

сеновца, познато је да су чувари у оба логора смишљали

садистичке игре зарад сопствене забаве, као што је на

примјер бацање бебе у ваздух и пуцање у њу, или разбијање

дјечије главе о зид, понекад пред очима мајке.

У другим случајевима, у оба логора злочинци су ужи -

вали у томе да одузимају дјецу мајкама. 

У Аушвицу као и у Јасеновцу живот није имао ври -

једност, а живот дјеце био је још безвреднији.

Патња беба и дјеце у Аушвицу и Јасеновцу је била

изузетна, јер дјеца не знају да изразе своју агонију и не могу

још да разумију зашто трпе такво мучење. Према свје до -

чењима, вика и плач дјеце у Јасеновцу били су неиздрживи

за све који су морали да слушају.

КОНТРОВЕРЗЕ... ПОРИЦАЊЕ

Колико год да је важан, број жртава се не смије сма -

трати најважнијим елементом стварности који су пред став -

љали Аушвиц и Јасеновац. 

Како је смрт једне особе трагедија сама по себи, за му -

че ну и убијену особу питање колико још је убијено није ва -

жно.

Порицање Холокауста је почело одмах послије Другог

свјетског рата покушајима да се спријечи помињање злочина
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њемачких нациста, да им се измјени карактер или да се

потпуно порекне постојање злочина.

Већина оних који поричу Холокауст нису историчари,

изузев неколико њих, и они базирају своју аргументацију

на лажним информацијама и искривљеним чињеницама.

Међу професионалним историчарима који припадају групи

порицатеља Холокауста био је Дејвид Ирвиг, који је изгу -

био суђење против професорице Деборе Липштат у Великој

Британији. Тај пораз био је велики ударац за индустрију

фалсификовања Холокауста.

Занимљиво је да се порицање Холокауста углавном

концентрише на случај Аушвица, који показује у којој је

мјери Аушвиц постао симбол Холокауста. Машине за уби -

јање су Нијемци уништили прије него што су напустили

логор, што помаже порицатељима да искривљују историју.

У случају Јасеновца тактика је готово истовјетна у

покушајима да се минимизирају злочини или да се про -

мијени значење логора, који се назива радним логором, а

не логором смрти, уз ријечи да су смрти резултат лоших

услова, а не убијања. 

Иза тенденције за порицањем налази се чињеница да

генерације које су дошле послије ових догађаја с тешкоћом

прихватају кривицу, живе с њом и не желе да од жртава и

њихове дјеце траже опрост. Умањивањем обима злочина и

избјегавањем њиховог помињања послијератне генерације

желе да саперу своју савјест.

Потребно је нагласити да друга и трећа генерација не

сносе никакву кривицу. Они имају само колективну и мо ра -

лну одговорност, која укључује прије свега прихватање чи -

ње ница и напор да се такви злочини спријече у будућности.
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Манипулисање бројем жртава веома је опасно оружје

и наша је морална дужност да то спријечимо. Већина

историчара се слаже да је у Аушвицу укупан број жртава

био 1,5 милиона, а од њих 90 одсто су били Јевреји.

Други извори помиње мањи број, као на примјер 1,2

милиона. Мултинационални меморијални споменик на

крају рампе за Биркенау помиње број од 1,5 милиона људи.

Разлика у бројевима потиче од чињенице да њемачке власти

у Аушвицу нису пописале оне који су били осуђени на

тренутну смрт, него само оне који су постали робови, што

је било око 5-15 одсто. Проценат оних који су осуђени на

тренутну смрт био је 75-90 одсто. 

МЕНАХЕМ ШЕЛАХ - СТОТИНЕ ХИЉАДА...

Највјеродостојнији историчар "Јад Вашема" који је

покушао да одреди број жртава усташког режима био је

покојни Менахем Шелах у књизи "Историја Холокауста -

Југославија" у оквиру великог пројекта "Јад Вашема" под

називом "Историја Холокауста". 

Менахем Шелах се сматра најзначајнијим експертом

за историју Холокауста у Југославији и био је први који је

објавио историју јеврејског Холокауста у Југославији.

Говорећи о броју жртава, Шелах користи ову формулацију:

"Хрвати су у Јасеновцу убили стотине хиљада Срба, тиме

мислећи на барем 500 000 хиљада Срба. Институт 'Јад

Вашем' у Израелу у дјелу посвећеном логору у Јасеновцу

на својој веб-страници помиње број од 600 000 убијених

Срба, док Институт 'Шем Олам' даје број од барем 750 000

српских жртава. Ово показује да израелски историчари
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прихватају калкулације Земаљске комисије Хрватске из

1945/1946. године.

Преживјели логораши у својим свједочењима послије

рата говорили су о више стотина хиљада жртава. На при -

мјер, Цадик Данон, преживјели јеврејски логораш, рекао је

да је било на стотине хиљада жртава. 

Енциклопедија Југославије из 1962. године каже да

број жртава премашује 700 000. 

С друге стране, поједини хрватски историчари и по -

литичари су покушали да умање ове бројке. Тако је, на при -

мјер, хрватски предсједник Фрањо Туђман тврдио да број

жртава не премашује 3 000 до 4 000. 

Јасеновачки меморијални центар у Хрватској је у

посљедњим деценијама смањио број жртава на 83 000.

УСТАШКИ ЕТНОЦИД

Политика националне и расне нетрпељивости у НДХ

довела је до оснивања концентрационих логора, који су би -

ли мјеста затварања и ликвидације Јевреја, Срба и Рома,

али и Хрвата непријатељски расположених према усташком

режиму.

Као што је објављено у новинама НДХ: У усташкој

хрватској држави, коју су створили поглавник и његове ус -

таше, мора се усташки мислити, усташки говорити и, што

је најглавније, усташки радити. Једном ријечи, читав живот

у НДХ мора бити усташки.

Њемачки нацисти су у логорима користили механи за -

цију, гасне собе, док су хрватске усташе убијале непо сре -

дно, клањима, ударцем маљем и на друге начине, при чему
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су лични однос према жртвама и мржња диктирали начин

убијања.

Доказано је да главни мотиви нису били ни економске

природе, јер је каснија ексхумација показала да су се поред

жртве налазили злато, ланчићи и друге материјалне ствари.

Главни и једини мотив је био етноцид.

Логори у НДХ су једини у Европи били вођени без не -

по средног утицаја (чак и противљења) фашистичке Ње ма -

чке и Италије.

Опасност од фашизма траје и данас. Жртве Јасеновца

и других логора још немају мира, док год су заповједници

логора и њихови сљедбеници и насљедници величају уп -

раво због нечовјечних радњи током Другог свјетског рата.

ЗЛОДЈЕЛА

Међу најпотреснија италијанска документа о уста ш -

ком геноциду над Србима спада писмо генерала Алекса -

ндра Лузана Мусолинију, у коме се каже:

"Дуче!

Моја безгранична оданост Вама ми, надам се, даје за

право да у нечему одступим од строгог војничког про -

токола. Зато и журим да Вам опишем један догађај којему

сам, уназад три седмице, лично присуствовао.

Обилазећи среска мјеста Столац, Чапљину и Љу биње

(између 60 и 130 км сјеверно од Дубровника) сазнам од

наших обавјештајних официра да су Павелићеве ус таше

претходног дана починиле неки злочин у једном селу (Пре -

биловци) и да ће, када се то прочује, околни Срби по ново да
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се узнемире. Недостаје ми ријечи да опишем оно што сам

затекао.

У великој школској учионици затекао сам заклану

учитељицу и њених 120 ученика! Ниједно дијете није било

старије од 12 година! Злочин је неумјесна и невина ријеч -

то је превазишло свако лудило! 

Многима су одсјекли главе и поређали их по ђачким

клупама. Из распорених утроба усташе су извукле цријева

и, као новогодишње врпце, растегли их испод плафона и

ексерима укуцали у зидове! Рој мува и неподношљив смрад

нису дозвољавали да се ту дуже задржимо.

Примијетио сам неки џак соли u ћошку и згрануто

установио да су их клали. Злочинци су најприје на смјену

силовали учитељицу Српкињу (име јој је Стана Арнау -

товић) и онда је пред дјецом убили. Силовали су и дје вој -

чице од осам година. За све то вријеме пјевао је силом

доведени оркестар Цигана и ударао у тамбуре.

На вјечну срамоту наше Римске цркве - један божји

човјек, један жупник, у свему томе је учествовао! 

Дјечак кога смо спасли брзо се опоравио. Чим је рана

зарасла нашом непажњом побјегао је из болнице и отишао

у своје село да тражи родбину. Послали смо патролу за

њим, али узалуд; нашли су га на прагу куће закланог! 

Од хиљаду и нешто душа, у селу више нема никога!

Истог дана то смо открили касније када је извршен злочин

у школи, усташе су похватале још 700 становника села

Пребиловци и све их бацили у јаму или на животињски

начин на путу до јаме побили. Спасило се само 300

мушкараца: једино је њима успјело да пробију усташки

обруч око села и да побјегну у планину!
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Тих 300 преживјелих јаче је од најелитније Паве ли -

ћеве дивизије. Све што су имали да изгубе, они су изгу -

били! Дјецу, жене, мајке, сестре, куће. Покољи Срба су

до стигли такве размјере да су, у тим крајевима, загађени и

многи водени извори. Из једног врела у Поповом пољу,

недалеко од јаме у коју је бачено 4 000 Срба, избијала је

црвенкаста вода, лично сам се у то увјерио! 

На савјест Италије и наше културе пашће неизбрисива

мрља ако се, док је вријеме, не дистанцирамо од усташа и не

спријечимо да се нама припише да подржавамо безу мље."

ОСЛОБОЂЕЊЕ 

Аушвиц је ослободила Црвена армија 27. јануара

1945. године. Тај дан се обиљежава као Међународни дан

Холокауста сваке године у Уједињеним нацијама у Њујорку.

Јасеновац никада није ослобођен. 

Напротив, очајнички пробој јасеновачких логораша

22. априла 1945. године, који је покушало посљедњих 1 000

заточеника, преживјело је њих свега 100. Иако су знали да

иду у сигурну смрт, циљ тих изму чених, премлаћених и

изнурених људи био је да барем један од њих преживи и

исприча истину о јасеновачким звје рствима.

УСТАШЕ ПОБИЛЕ СВЕ ТЕСЛЕ У СМИЉАНУ

Док су се Срби деценијама трудили да одбране ИС -

ТИНУ о српском поријеклу великог научника, неки су прије

тога покушали да се његови коријени склоне у заборав.
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Усташе су на Светог Илију 1941. године побиле сав

српски живаљ у Смиљану, родном мјесту Николе Тесле, као

и околним српским селима.

Тада су срушени кућа у којој је рођен Никола Тесла и

храм у којем је служио његов отац Милутин Тесла,

православни свештеник и први вјероучитељ у Реалци у

Госпићу.

Прота Милутин Тесла је за новине "Српски дневник"

под псеудонимом Родољуб Правичић писао у корист

слободе Срба на православну вјеру у Аустријском царству. 

Данас су од Смиљана остали мало гробље изнад цркве

и једна гробница са нешто више од 600 људи, жена и дјеце...

Усташе су у Смиљану и околини убиле 91 лице с

презименом Тесла.

Сјетите се овога сваки пут када чујете да је Никола

Тесла Хрват.

ИСТОРИЈСКЕ ЧИЊЕНИЦЕ

Треба нагласити да је пројекат - књига "ЈАСЕНОВАЦ

- БАЛКАНСКИ АУШВИЦ" више од пројекта. 

ТО ЈЕ МИСИЈА ОЧУВАЊА ТЕКОВИНА ЧОВЈЕ -

ЧАНСТВА И УНИВЕРЗАЛНИХ ВРИЈЕДНОСТИ СВИХ

НАРОДА СВИЈЕТА. 

Она има за циљ умрежавање слободољубиве аван -

гарде и интелектуалне елите.

СВИЈЕТУ СЕ МОРА РЕЋИ ИСТИНА О СТРАДАЊУ

СРБА, ЈЕВРЕЈА И РОМА У НЕЗАВИСНОЈ ДРЖАВИ ХР -

ВАТСКОЈ.
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Историчари кажу да је ћутање о злочинима у Другом

свјетском рату злочин сам по себи и поновна виктимизација

жртава.

Савезници су у Другом свјетском рату однијели војну

побједу, али поставља се питање, 75 година након за вр ше -

тка Другог свјетског рата, да ли је 1945. године добијена

битка против фашистоидних идеологија, попут нацизма и

усташтва, које су биле тамнице народа и фабрике смрти, са

бројним мучилиштима и логорима истребљења.

Покушаји ревизионизма су позив на буђење и позив за

подизање свијести о опасностима рестаурације фаши сто -

идних идеологија у вријеме узнапредовалог, технолошки

развијеног друштва и великог утицаја друштвених мрежа

и интензивирање мигрантске кризе у Европи.

Једна књига свакако неће промијенити свијет одје дном,

али идеја свих учесника у пројекту јесте да се из ложбама и

овим пројектом може пробудити свијест О КО ЛЕК ТИВНОМ

ИДЕНТИТЕТУ И ЗАЈЕДНИЧКИМ ВРИЈЕДНОСТИМА

КОЈЕ ВАЉА БРАНИТИ у вријеме ве ли ких глобалних про -

мјена и изазова.

Потребна је БУДНОСТ да бисмо видјели оно што се

дешава око нас, да жртве које су пале за идеале неког бољег

и слободнијег свијета не буду узалудне и не доживе своју

поновну, другу виктимизацију. 

Питање ЗАБОРАВА НА ЖРТВЕ није неко тамо, "ту -

ђе" питање, него се тиче свих нас, јер у вријеме миграционе

кризе и других глобалних промјена треба бити на опрезу,

да се не би упало у замку екстремних, искључивих иде оло -

гија које су у Првом и Другом свјетском рату човјечанство

довеле на руб уништења и пропасти.
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У том смислу пројекат "Јасеновац - Балкански Ау -

швиц" има мисију незаборава, јер жртве ратова, посебно

"рашчовјечења" које се десило у Другом свјетском рату,

имају ПРАВО НА НЕЗАБОРАВ. 

Нове генерације имају ПРАВО ДА ЗНАЈУ ИСТИНУ

О ЖРТВАМА ЈАСЕНОВЦА, а историчари и званичници

држава имају ОБАВЕЗУ И ДУЖНОСТ да очувају ИС -

ТИНУ како се звјерства у таквом облику не би поновила.

УСТАШКИ ПОКРЕТ

Усташки покрет, уз фашизам и нацизам, типичан је

облик идеолошког фанатизма. Битне карактеристике тог

покрета су етноцентризам, национална мржња, националне

предрасуде, стереотипи и вјерски фанатизам.

Све што није хрватско и католичко треба, по идео -

логији тог покрета, искоријенити. Самим тим сви који нису

Хрвати и католици има да буду истребљени с "хрватске

земље". Босански муслимани су проглашени "цвијећем

хрватства", јер су тобоже Хрвати који су промијенили вјеру

тј. примили ислам. 

Средства и начини истребљења оних који нису Хрвати

или "цвијеће хрватства" не бирају се. Дозвољени су не само

насилно покрштавање и сурово протјеривање с вјековних

огњишта већ и геноцид. Јер усташки покрет, односно НДХ,

је желио етнички очишћен простор.

Усташки покрет, дакле, полази од њемачке нацистичке

идеологије "гласа крви, расе и земље". Отуда сва безо бзи -

рност усташке државе према Србима, Јеврејима и Ромима.
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Али, усташки бодеж је Дамаклов мач и над главама самих

Хрвата који се супротставе том покрету и његовом науму. 

Аристотел је рекао да је циљ државе срећан живот

грађана, а да је наоружана неправда нешто најстрашније. 

За Шилера је државно средство, а не сврха, она је

услов под којим се може испунити сврха човјечанства, а та

сврха човјечанства није ништа друго до изграђивање свих

човјекових снага.

Међутим, ако је том покрету до 1941. године и био

циљ стварање сопствене хрватске државе, стварањем НДХ

показало се да се тај циљ претворио у средство физичког

уништења. 

НДХ је држава неслободе, држава чудовиште, не чо -

вјечна држава. 

И, како каже Аристотел, наоружана неправда. 

"Ако хоћеш да знаш какве су држава и њена управа и

каква им је будућност, гледај само да сазнаш колико у тој

земљи има честитих и невиних људи по затворима, а колико

зликоваца и преступника је на слободи." (Иво Андрић,

нобеловац) 

СТАРАЦ ВУКАШИН МАНДРАПА

Тадашњи командант логора Јасеновац Ивица Ма -

тковић наредио је јануара 1943. године логорашу др

Недељку Зецу да прегледа Жила Фрковића, једног од нај -

крволочнијих кољача Јасеновца.

"Када сам ушао у собу", прича др Зец "Жил је сједио

раздрљен, разбарушене косе, са закрвављеним очима и
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пијаним изразом лица. На столу су били напола испијена

боца ракије и неколико чашица у нереду."

"А, дошао си, докторе. Сједи ту на столицу и ако хо -

ћеш послужи се ракијом", рекао је. "Знаш ли ти, докторе, да

те сада могу преклати ко бравче и да никоме за то нећу

одговарати? " 

"Знам", одговорих му кратко.

Он се одвоји од стола и поче да хода, да шмрче и

разбацује столице по соби. Послије извјесног времена не -

како се смирио, а затим се изненадно зацерекао, одајући не -

артикулисане гласове, наслонио се на сто и упро поглед у

мене. 

"Знаш ли ти, докторе, зашто сам те зовнуо вечерас

овдје? Разумије се да знаш. Али, не бој се, нећу те заклати.

Вечерас ја имам други посао с тобом. Мораш ми обећати

да ћеш ми помоћи. Елем, докторе, сад смо нас двојица

сами. И ако ико ишта од овога што ћемо разговарати сазна,

ти знаш шта те чека."

Затим је неиспрекидано и неуједначено наставио: 

"Више не могу да подносим ове муке. Не помажу ми

ни клање, ни мучење, ни крв, ни јаук, ни жене, ни ракија.

Увртио ми се у главу, па никако да га се ослободим. Јест,

онај стари ми се увртио у главу, па никако да нађем мира." 

Застао је као да се колеба, да би још неуједначеније

наставио:

"Врло добро знаш тко сам ја. Стари си логораш и знаш

све. Па ћемо стога играти отворених карата. Ето ја, Жиле,

најкрвавији усташа у Јасеновцу, који је поклао десетине

хиљада логораша и највише задовољство доживио у том
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клању, ето, тај Жиле је посљедња пачвара због тамо

некаквог старог смрдљивог сељачине Вукашина из Кле -

паца."

Поново је застао, испио чашу ракије, па наставио:

"Ти се сјећаш када је у коловозу био велики наступ у

логору и када је Јуре Маричић послао око 4 000 људи у

Градину на клање. Тада смо се Перо Брзица, Зринушић,

Шипка и ја опкладили тко ће те ноћи заклати највише ло -

гораша. 

Отпочели смо клање и ја сам већ послије једног сата

по броју закланих био далеко испред осталих. Обузео ме те

вечери неки необичан занос, чинило ми се као да сам на

деветом небу. Никада у животу нисам осјетио тако блажен -

ство и већ послије неколико сати заклао сам 1 100 људи,

док су остали једва стигли да закољу 300-400. 

И тада, док сам био у највећем заносу, случајно сам

бацио поглед на страну и ту угледао једног постаријег се -

љака који с неким несхватљивим миром стоји и спокојно

гледа како ја кољем и како ми се жртве у највећим мукама

претурају. 

Тај његов поглед некако ме пресјекао: учинило ми се

као да сам се из оног највишег заноса наједном скаменио и

једно вријеме нисам могао да се макнем. А затим сам

отишао до тог сељака и сазнао да је он неки Вукашин (Ман -

драпа) из села Клепаца, код Чапљине, коме су у кући све

поубијали, а њега с неких шумских радова послали у Ја -

сеновац. 

Он је све то говорио с неким недокучивим миром, који

је мене погађао више него сва стравична кукњава око нас.

Гледајући и слушајући га, у мени се наједном разбуктала
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жеља да му мир и спокојство разбијем најсвирепијим му -

чењима и да у његовим мукама, болу и копрцању повратим

занос и блаженство уживања. Издвојио сам га и ставио на

један пањ. 

Наредио сам му да викне: 'Живио поглавник Павелић',

ако то не каже да ћу му одсјећи једно ухо. Вукашин је

шутио. Откинуо сам му ухо. Није рекао ни ријечи. Поново

сам му рекао да виче: 'Живио Павелић', или ћу му откинути

и друго ухо. Он је и даље шутио: откинуо сам му и друго

ухо. Вичи: 'Живио Павелић', или ћу ти откинути нос. 

А када сам му и четврти пут заповиједио да узвикне

'Живио Павелић' и запријетио да ћу му ножем извадити

срце из груди, он ме погледао и, уперивши поглед некако

кроз мене и преко мене у неизвјесност, полако и разговјетно

ми је добацио: 'Ради ти, дијете, свој посао'.

Послије свега те његове ријечи су ме избезумиле,

скочио сам и ископао му очи, исјекао срце, преклао грло од

уха до уха и ногама га сјурио у јаму. Али, тада је у мени

нешто препукло и те ноћи нијесам више могао да кољем.

Перо Брзица је побиједио, јер је заклао 1 350 логораша, и ја

сам му без ријечи платио опкладу.

Од те ноћи више немам мира. Кад год у мучењу и

клању покушам поново да доживим занос и задовољство,

увијек ме изненада простријели Вукашинов поглед и тада

малаксам, бацим нож и више не могу да кољем. 

Почео сам много да пијем, али то ми помаже само на

тренутак. У пићу, нарочито предвече, често ме изненада

тргне глас: 'Ради ти, дијете, свој посао!'

И ето сад сам постао посљедња цркотина и ничим

више не могу себи да помогнем."
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ОПЕРАЦИЈА "ОЛУЈА"

Операција "Олуја" била је војна акција Републике

Хрватске у августу 1995. године. Циљ ове операције је био

заузимање највећег дијела територије Републике Српске

Крајине. Операција је званично трајала четири дана, завр -

шила се падом Републике Српске Крајине и успоста вља -

њем контроле Републике Хрватске над том територијом.

С територије Републике Српске Крајине коју је зау -

зела хрватска војска убијено је више од 2 000, а протјерано

више од 250 000 Срба. Четврти август у Хрватској се слави

као "Дан побједе и домовинске захвалности", док је у Ср -

бији и Републици Српској 4. август дан жалости.

Славље операције "Олуја", којом је Хрватска стекла

независност и постала једна од најхомогенијих држава на

свијету, протиче уз бројне усташке и србофобичне покличе.

Поред традиционалног усташког поздрава "за дом спре -

мни", којим је обиљежено стварање Независне Државе

Хрватске, може се чути и "Србе на врбе" или видјети тран -

спарент "Српско породично стабло" и слика дрвета на чије

гране су Срби објешени (слика).

Исто тако, пјесме које пјевају величају усташтво, па

је у једном интервјуу предсједница Републике Хрватске Ко -

линда Грабар Китаровић и сама изјавила како слуша Марка

Перковића Томсона, пјевача који јавно истиче своје неоу -

сташке ставове и пјева уз уводни поздрав "за дом спремнив.

Иако постоје оптужбе и српске и хрватске стране за

почињени геноцид, потребно је поставити питање - на који

начин су Срби могли да почине геноцид у Хрватској ако их

много година након операције "Олуја" више скоро и нема.
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Стога је на крају подобно за анализу то да ли је у

питању прослава дана државности једне модерне европске

државе или искључиво примитивно уздизање србофобије.

Операција "Олуја" заправо је била етничко чишћење

Срба од стране Хрвата и директна је посљедица игно -

рисања тока историје. Хрвати вјероватно нису учили своју

историју нити историју региона која је довела до огромног

демонског злочина.  

Оно што је посебно игнорисано јесте историјска

чињеница да ће нација која почини такав злочин сигурно

једног дана испаштати и сама постати жртвом таквог

злочина. Посљедња земља која је починила такво "етничко

чишћење" била је нацистичка Њемачка и сваки читалац зна

како је завршио тај покушај.

Осим тога, окрутност која се базира на екстремном на -

ционализму, расизму, предрасудама, дискриминацији, про -

гону, неће успјети јер је попут темпиране бомбе која ће

је  дног дана експлодирати. Страшна је чињеница да хр ва т ски

на род тај дан сада прославља као "Дан побједе", каже у књи -

зи "Јасеновац - Балкански Аушвиц" професор Гидеон Гр ајф.

Стара јеврејска пословица каже "Оно што сам мрзиш

не чини непријатељу". Да ли су Хрвати који су одговорни за

операцију "Олуја" размислили како се осјећају Срби који

су морали да напусте своје домове и земљу? Колико суза су

тамо оставили? Како су дјеца реаговала? Како би се они

осјећали да су они "очишћени" са својих територија? Про -

гон је окрутна политика и показује да су они који су за њега

одговорни изгубили свој људски идентитет, тврди Грајф.

Етничко чишћење је најекстремнији примјер уско -

грудог друштва које не може да толерише другачије људе,
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људе другог поријекла, људе са другачијим обичајима, ис -

торијом и мишљењем. Ово је најбољи доказ да Хрватима

недостаје важни аспект широкогрудости, а то су толеран -

ција и мултикултуралност.

ДОМАГОЈ МАРГЕТИЋ

Хрватски новинар, истраживач и бивши политичар

Домагој Маргетић поводом прославе 20. годишњице опе -

рације "Олуја" упутио је отворено писмо "побједницима"

до мовинског рата.

"А док славимо ратове, о каквом то миру говоримо?

Док су нам злочини државни празници, а злочинци нацио -

нални јунаци, о каквом ми помирењу и с ким говоримо? 

Побједници славе побједе. А слободни људи су је -

дноставно слободни. Слободнима не требају ни побједе ни

побједници, не требају им масовне помпезне, бахате

прославе туђе несреће. Протјерали сте организовано око

380 000 грађана ове земље и то називате побједом? 

И нису ли те милитантне прославе ваших побједа

управо јасна порука онима које сте протјерали да им

случајно не падне на памет враћати се, да за њих овдје више

нема мјеста, да ово није њихова земља? Јер, тко би се

нормалан вратио у земљу у којој је дан тог етничког чи -

шћења државни празник?

Не разумију побједници тај став контра њихове по -

бједе. Јер побједници су некако, по дефиницији, таоци

својих побједа. Или су побједници - или нису ништа. Зато

та потреба величања њихових побједа. Јер, ако узмеш ту

227

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



њихову 'побједу', не остаје им више ништа. И нису више

ништа, ако нису побједници.

Само, ето, остају жртве те ваше побједе. Жртве којима

још нисмо рекли обично, људско, од срца - опрости. Жртве

којима не допуштамо нити да буду обиљежена имена, јер

се бојите ако негдје испишемо имена тих жртава та ће ваша

побједа добити тај крвави, лешинарски, прљави идентитет

злочина. И ма колико бјежали од тога, вашу ће побједу тада

прогањати имена којима сте исписали тај свој побједнички

поход.

Немате појма колико сте нас поразили том својом

побједом", написао је Маргетић.

МОРАЛНА ОБАВЕЗА

Сјећање на жртве злочина попут Холокауста и уста -

шких злодјела представља моралну обавезу према по ни -

женим, мученим и брутално убијеним недужним жртвама.

Сјећање на њих спасава их од заборава и ово је свакако оно

што би жртве жељеле - да не буду заборављени.

Починиоци имају друге намјере - они би жељели да

заборавимо жртве јер би им то олакшало савјест и умањило

кривицу.

Дакле, наша је морална одговорност да говоримо о

зло чинима, да помињемо имена жртава и да се боримо про -

тив покушаја да се умањи бруталност злочина и да се ре -

дукује број жртава, да се ревидирају страхоте и да се

ре лативизују. Било какво извртање или ревизија злочина

представља друго убиство жртве. Одузимање живота је

прво убиство. Брисање сјећања је друго.
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ЕФРАИМ ЗУРОФ 

- МЕМОРИЈАЛИЗАЦИЈА ЈАСЕНОВЦА

Др Ефраим Зуроф, израелски историчар и ловац на

нацисте

У историји демократске Хрватске 27. новембар 2006.

године требало је да представља прекретницу, јер тог дана

Република Хрватска требала је да јасно, недвосмислено и у

потпуности одбаци насљеђе НДХ и њених крвавих уста -

шких властодржаца.

Површински посматрано, биле су извршене све по -

требне припреме уз одговарајућу помпу, као што и до ликује

таквој прилици којој присуствују предсједник републике,

предсједник владе и високи руководиоци. Догађај се

одвијао на простору јасеновачког логора, а поводом отва -

рања нове историјске поставке и образовног центра, првих

такве врсте на овом мјесту од како је Хрватска постала

демократска држава. 

Због тога сам дошао да присуствујем овом догађају с

великим очекивањима и радозналошћу, у нади да ће нова

поставка постати моћно средство у напорима да се хр -

ватском друштву помогне да се на прави начин суочи с

усташтвом. 

Питао сам се да ли ће организатори покушати да из -

бјегну да усташтво прикажу у његовом правом обиму. Да ли

ће поставка покушати да објасни генезу усташке иде -

ологије и њене ужасне посљедице? Да ли ће посјетиоци,

нарочито припадници млађих генерација, отићи с овог

мјеста с јасним разумијевањем историје Другог свјетског

рата у бившој Југославији и геноцида који су у току рата
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усташе извршиле над Србима и Ромима и Холокауста над

Јеврејима?

Исто тако сам се питао да ли ће посјетиоци да напусте

ово мјесто с пуном свијешћу о кривичној одговорности

усташа као покрета, а посебно о појединачној одговорности

њихових вођа и присталица за масовна убијања Срба,

Јевреја, Рома и Хрвата антифашиста, због којих је овај ло -

гор назван "Балкански Аушвиц"? Волио бих да сам могао

да кажем да сам напустио ово мјесто охрабрен оним што

сам чуо и видио тог дана. 

Међутим, поставка је, прије свега, показала неспо -

собност организатора да се суоче с хрватским злочинима

почињеним у Другом свјетском рату. На првом мјесту, није

приказана ниједна фотографија злочинаца над злочинцима

који су командовали јасеновачким логорима и дјеловали у

њима. 

Ни трага од Вјекослава - Макса Лубурића, Ивице Мат -

ковића, Љубе Милоша, Мирослава Филиповића Мај сто -

ровића, Доминика Пичилија или Динка Шакића. Сем Анте

Павелића, остале усташке вође нису ни поменуте, као да ни -

ко није лично одговоран за злочине почињене у овом ло гору. 

У музеју у коме се злочинци означавају само као не -

именоване усташе нико није оптужен, што је највје ро -

ватније порука коју је организатор и желио да пошаље. 

Међутим, ако нико није одговоран, онда и сам злочин

постаје безначајан, што значи да из приказаног материјала

не може да се извуче било каква поука.

Исто тако је било шокантно то што ниједном ријечју

није поменуто успјешно суђење Динку Шакићу, коман данту

јасеновачког логора у Загребу 1999. године. Екстрадиција
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из Аргентине овог фанатичног усташе и његово суђење и

пресуда у Хрватској представљају најважнији корак који је

Хрватска учинила у читавој својој историји борбе против

фашистоидне идеологије и носталгије за тим временима. 

Међутим, не само да се то суђење нигдје не помиње у

овој историјској поставци, него ту осуду (ПРЕСУДУ) ко -

ман данта јасеновачког логора није поменуо ниједан од

говорника. Изгледало је као да се званична Хрватска стиди

што је осудила овог фанатичног патриоту, чија каријера

представља метафору свих зала које су починиле усташе. 

Ако свему овоме додамо и чињеницу да ова поставка

не пружа било какве податке о усташкој идеологији, њеном

настанку, развоју, спровођењу у дјело и њеном утицају на

све житеље НДХ, као и одсуство било каквог историјског

контекста (нема ни помена о Другом свјетском рату и

Холокаусту), постаје јасно да је ова поставка потпуно про -

машила свој главни задатак. Како неупућени у ову тему, а

поготово ђаци и студенти, могу на основу ове поставке да

схвате догађаје које изложба приказује и разлоге због којих

Јасеновац заслужује да има свој музеј и образовни центар?

На крају, али не и мање важан податак који изазива

револт јесте бројка жртава поименице наведених у музеју,

која је, очигледно, драстично умањена и гдје се не наводи

ни њихова вјера ни националност. Овакав приступ ме

подсјетио на крајње увредљив приједлог Фрање Туђмана

да се Јасеновац претвори у меморијални центар за све Хр -

вате, усташке жртве као и за њихове егзекуторе.

Управо у Јасеновцу, гдје су људи убијани зато што су

Срби, Јевреји или Роми, и у коме су били заточени и многи

Хрвати због тога што су били антифашисти, чиме треба да
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се поносе, оваква политика је сушта супротност од намјене

овог простора, с чијег је централног мјеста посјетиоцу

требало да буде пренесена поучна порука о овим зби ва -

њима.

Чињеница да је листа жртава непотпуна доводи до

чврстог увјерења да Хрватска крије истину о овим зло -

чинима.

ПОРИЦАЊЕ ХОЛОКАУСТА И ЈАСЕНОВАЧКИХ 

ЖРТАВА

Постоји значајна сличност између феномена познатог

под називом "порицање Холокауста" и проблема мемо -

ријализације јасеновачких жртава. 

Оба феномена се заснивају на малициозном покушају

да се поново пише историја и да се ревидирају чињенице.

Оба феномена трају дуго, још од самог краја рата, нису

престала и трају континуирано већ деценијама. 

Принципи порицања Холокауста и величине злочина

у Јасеновцу су потпуно исти. Циљ им је да се број жртава

умањи, да се умањи величина злочина, да се ублажи стра -

хота тих злочина и да се искриве чињенице које се тичу

историјских догађаја. 

Чини ми се да и порицатељи Холокауста и порица -

тељи Јасеновца веома добро знају чињенице, а те чињенице

их плаше. Зато постоје покушаји да се поново пише ис -

торија и да се она искриви. Да заиста желе да сазнају ис -

тину, не би се трудили да фалсификују. Истина их прогања

и они би учинили све да је промијене.
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Иако се Холокауст десио у многим земљама Европе,

сјеверне Африке и Средњег истока, порицатељи се углав -

ном баве Аушвицом. Већ деценијама је Аушвиц у срцу

напора да се порекне Холокауст. Јасно је зашто. Да се кре -

дибилитет Аушвица угрози, валидност цјелокупног Холо -

кауста би била уништена. 

Због овога, већина покушаја да се порекне Холокауст

усмјерени су ка Аушвицу и постојању овог логора уни -

штења. Стални покушаји порицатеља да угрозе вјеродо стој -

ност Аушвица потпуно су пропали. 

Разлог за ово јесте прије свега постојање на хиљаде

свједочанстава преживјелих, хиљаде докумената, дневника

жртава, како преживјелих тако и убијених, интервјуа с

преживјелима, истраживања о Аушвицу и других поузда -

них извора. Против овог мноштва доказа нити један пори -

цатељ не може да побиједи.

Иста тактика се користи за Јасеновац. Порицатељи

тврде да су Јасеновац и његова мрежа били само радни

логори, гдје су затвореници умирали због тешких услова и

да број жртава не прелази више од 90 000 људи.

Према овим порицатељима, масовна убиства, бру -

тални и примитивни начини убијања, нису ништа друго до

непријатељска пропаганда. И у случају Јасеновца покушаји

порицања неће успјети зато што постоји хиљаде свједо -

чанстава, документације, усмене историје, дневника офи -

ци ра и свједока злочина.

Ова богата и детаљна документација кључ је неу -

спјеха свих покушаја да се порекне величина злочина

почињених у Јасеновцу.

Феномен порицања нарочито је болан за преживјеле
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из оба логора. Требале су им године да се дјелимично опо -

раве од огромне трауме и сада треба да присуствују окру тном

покушају да се читав догађај којег су били дио, по  рекне.

ЗА ПОРИЦАТЕЉЕ, БОЛ КОЈИ НАНОСЕ ПРЕЖИ -

ВЈЕЛИМА ЗАСИГУРНО ЈЕ ПОТПУНО НЕВАЖАН 

СРПСКО-ЈЕВРЕЈСКИ БЕДЕМ ПРОТИВ РЕВИЗИЈЕ 

ИСТОРИЈЕ

"Први пут сам у Србију дошао прије неколико година

(2016). Када сам дошао, нисам много знао о Србији. Сада

сам захвалан што сам позван да учествујем на пројекту који

има за циљ ОЧУВАЊЕ КУЛТУРЕ СЈЕЋАЊА", каже Ги -

деон Грајф. 

У циљу очувања културе сјећања на заједничке,

српско-јеврејске жртве Другог свјетског рата, у присуству

првог потпредсједника Владе и министра иностраних по -

слова Републике Србије Ивице Дачића и амбасадорке Изра -

ела у Београду др Алоне Фишер Кан, 7. октобра 2016.

го дине у Музеју српске дипломатије у Министарству спо -

љних послова Србије свечано је потписан први па самим

тим и историјски споразум о сарадњи српске и јеврејске

академске заједнице на очувању културе сјећања на заје -

дничке жртве у Јасеновцу и усташкој Независној Држави

Хрватској у Другом свјетском рату. 

Институт за Холокауст "Шем Олам" препоручен је од

стране актуелног амбасадора Србије у Израелу Милутина

Станојевића. Потом је у Министарству спољних послова у

Београду концепт сарадње с међународном експертском
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групом историчара разрадила амбасадорка др Љиљана

Никшић, координаторка пројекта "Јасеновац 75".

Иницијални сусрет историчара јула 2016. године -

експерта за Аушвиц, професора др. Гидеона Грајфа (Инсти -

тут за Холокауст "Шем Олам"), професора Барија Литучија

(Институт за Јасеновац, Њујорк) и Кнута Торенсена (Наци -

онални архив, Осло) с професором Емиром Кустурицом

(оснивач и директор Андрићевог института) - дао је дода -

тни импулс ближем повезивању, не само личном већ и ин -

ституционалном.

Затим је услиједило потписивање горенаведеног пр -

вог, историјског меморандума о разумијевању Института за

Холокауст "Шем Олам" из Израела с Андрићевим инсти -

тутом из Вишеграда, Институтом за Јасеновац из Њујорка,

Институтом за упоредно право и Етнографским институтом

Српске академије наука и умјетности из Београда, за по -

четак.

Аларм се укључио најприје код породица преживјеле

дјеце логораша, али и код историчара, јер почињу поново да

се јављају екстремне идеологије базиране на националној,

вјерској и идеолошкој искључивости, ту у непосредној бли -

зи ни, око нас и у нашем непосредном окружењу и су сјед -

ству. 

У региону Балкана, гдје и данас живе Срби и Јевреји,

евидентан је низ ревизијских инцидената с циљем реха би -

литације усташког покрета.

Примјери појаве неонацизма, посебно неоусташтва,

на Балкану су на сваком кораку уочљиви. Врхунац хи -

стерије рестаурације неоусташтва било је постављање

табле у оквиру меморијалног комплекса с наци-усташким
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поздравом "За дом спремни", чији је еквивалент нацисти -

чки поздрав "Sieg Heil" (живјела побједа). 

Тај чин је на бруталан начин обновио сјећања на Дру -

ги свјетски рат и довео до друге виктимизације жртава и до

грубог вријеђања осјећања боли и патње дјеце логораша

који су још живи свједоци бруталног и монструозног

убијања у Јасеновцу и НДХ.

Осим код српских историчара, овакав тренд је изазвао

бројне реакције и угледних међународних експерата и исто -

ричара попут Ефраима Зурофа, директора Центра "Симон

Визентал" из Тел Авива, Манфреда Гертеншвелда, Кнута

Фловика Торенсена из Националног архива Осла, као и

многих других. 

На такав тренд појаве неоусташтва реаговала је јев -

рејска заједница бојкотом државне церемоније Владе Хр -

ватске за Дан Холокауста, као и за Дан Јасеновца, па су као

и Срби и антифашистичке организације у Хрватској били

принуђени да одрже засебну церемонију.

Потписивање споразума Срба и Јевреја у циљу од -

бране од ревизије и дискриминације жртава у Јасеновцу и

НДХ био је природан слијед догађаја у смислу уједињења

снага и ресурса и подизања српско-јеврејског бедема пред

ревизијом историје.

ЖРТВЕ ИМАЈУ ПРАВО НА НЕЗАБОРАВ

Ово није изложба Срба против Хрвата. Ова изложба

"Јасеновац - право на незаборав" у Уједињеним нацијама

(Њујорк 27.1.2018.) уз пратеће програме јесте говор против
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фашистичких идеологија и подршка слободољубивим и

прогресивним људима, рекла је амбасадорка, координа -

торка српско-јеврејског академског пројекта "Јасеновац"

Љиљана Никшић на отварању изложбе.

Зато не треба стављати културу сјећања на страдање

Срба у Другом свјетском рату у НДХ искључиво у контекст

српско-хрватских односа, јер су жртве биле и Јевреји и

Роми.

Треба избјећи посматрање иницијатива за заштиту

културе сјећања на страдање Срба, Јевреја и Рома иск љу -

чиво из балканске регионалне перспективе, већ је ставити

у раван заштите универзалних вриједности човјечанства, у

шири контекст међународних напора и обавеза свих земаља

чланица Уједињених нација да се боре против неофашизма

и фашистоидних идеологија, јер усташтво и неоусташтво

спадају у ту категорију. 

Заштита сјећања на жртве не смије да буде стављена

у контекст Срба против Хрвата, већ у контекст става да

заштита сјећања на жртве представља допринос и подршку

антифашизму у Хрватској и у свијету, те да је против ре -

стаурације и рехабилитације фашистоидних идеологија. 

Најважније је да се избјегне политизација достојан -

ственог сјећања и пијетета према жртвама које имају право

на незаборав, а сви ми обавезу да им искажемо дужно по -

штовање и пијетет.

У том смислу, ми дипломате, у служби својих земаља,

својих народа, дужни смо да његујемо универзалне врије -

дно сти човјечанства. На то нас обавезује Повеља Уједиње -

них нација и због тога и због будућности нових покољења

сносимо одговорност у овом историјском тренутку. 
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Идеологије које пропагирају религијску, идеолошку и

националну искључивост воде у тамнице народа и вуку у

суноврат тешком муком стечене цивилизацијске врије дно -

сти и достигнуте, гарантоване слободе човјечанства. Не -

онацизам, неофашизам и све фашистоидне идеологије које

пропагирају дискриминацију људи јесу нешто што човје -

чанство мора да осуди ради своје будућности.

Видјели смо апокалипсу и Првог и Другог свјетског

рата. Рат није пут развоја, већ деградација човјечанства. Не

постоји пут ка миру, мир је једини пут.

Докле год постоји највећа организација за очување

свјетског мира - Уједињене нације, дужни смо да се боримо

и да у антифашистичком духу његујемо и васпитавамо нове

нараштаје. Они не смију да буду заведени на погрешан пут

мрзитељства, предрасуда и искључивости.

Свуда, у свакој нацији, постоје групације оних који

немају толеранцију и не виде јединство свијета у разли чи -

тостима, нити имају ту врсту поштовања према себи и дру -

гима, стога та борба траје и данас. Радикализација односа

према различитом и другачијем је евидентна, посебно због

огромне мигрантске кризе која је задесила Европу.

У овом историјском тренутку у коме смо, а зове се

технотроничко друштво 21. вијека, ревизију историјских

чињеница, као и период масовних концентрационих логора

за систематско истребљење народа и нација само зато што

су друге вјере, друге расе, треба да оставимо у дубокој ис -

то ријској прошлости, као бруталну и неприхватљиву

методу за било какво доказивање било чије супериорности.

Универзалне вриједности човјечанства јесу плато и

темељ на коме се засновани принципи Повеље Уједињених
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нација и живот достојног човјека. То је оно за што се залаже

Србија и даје свој скроман допринос данас.

Ради објективног сагледавања чињеница - да се стра -

дање у Јасеновцу не би окарактерисало као митологија

једне земље или прича о нечему што није тачно и што се

није десило - захвални смо што су се око овог пројекта

окупили еминентни експерти и стручњаци из земље и

свијета.

Јасеновац се десио, геноцид се десио. Холокауст се,

такође, десио у Другом свјетском рату. То не смије да се

заборави, жртве имају право на незаборав, а ми обавезу да

његујемо културу сјећања.

Треба да побиједи стручност испред дневне политике

острашћених. Глас разума треба да побиједи говор мржње.

Нека говоре историјске чињенице свјетских архива и

експерти. Они треба да кажу своје, јер Јасеновац не смије да

буде сукоб двије регионалне историографије које воде "рат

сјећања" на жртве у Јасеновцу.

Србија је дала немјерљиве жртве за цивилизацијске

вриједности мира и слободе човјечанства. Свијету се мора

рећи све о томе и обезбиједити дужан пијетет. 

Србија поштује све жртве и Повељу Уједињених на -

ција и не бисмо били потписници свих тих декларација и

резолуција које гарантују људска права да у њих не вје -

рујемо. 

Једини пут и начин за превазилажење отварања Па -

ндорине кутије прошлости јесте тај да се експертизом стру -

чњака и историчара и коришћењем дипломатских и других

инструмената непрекидно указује на ИСТИНУ и спријечи

ревизионизам.
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ИСТИНА о страдању у Јасеновцу скроман је до при -

нос напорима Уједињених нација да се подржи Универ -

зална декларација о људским правима, која је донесена у

Генералној скупштини Уједињених нација децембра 1948.

године.

Количина демократије мјери се количином онога о

чему се ћути. 

Ћутање о злочину је злочин. 

Јасеновац - Аушвиц Балкана, никада више. 

РЕЗИМЕ

Како пролази вријеме и удаљавамо се од завршетка

Другог свјетског рата, тако постаје све теже сачувати сје -

ћање на стравичне злочине који су задесили човјечанство.

У људској је природи потискивање трагедија из прошлости

ради лакшег наставка живота у садашњости и оптими сти -

чког планирања будућности.

Људи то раде због тога што сјећања могу бити тако

тешка да одузимају дах, притискају ум и онеспособљавају

човјека који их носи са собом и спречавају да настави са

нормалним животом. 

Остају само ужас, призори страве и ужаса, страх. А

страх паралише. Управо због тога, потискивање је човјеков

природни одбрамбени механизам, који му помаже да пре -

броди најстрашнија сјећања и трагедије.

Други свјетски рат и лична искуства жртава из логора

какав је био Јасеновац, од којих се многа забиљежена, сва -

како јесу таква врста трагедије.
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Међутим, док индивидуе морају да потискују личне

трагедије да би преживјеле, дотле колективитети, као што

су друштво, држава, нација, па чак и читаво човјечанство,

морају да сјећање на ове ужасе чувају живим и јасним, та -

кође да би преживјели, опстали, односно да би спријечили

да се слични злочини икада више догоде.

Непосредно након ужаса који су се догађали у Јасе -

новцу, као и широм Европе, док су још на планети живјеле

генерације које су биле непосредни свједоци и савременици

ових злочина, опасност од понављања сличних догађаја је

била занемарљива. Трауме су биле велике, сви су били

свјесни страхота које су се догодиле, сви су били увјерени

да се тако нешто више никада не смије допустити. И више

од тога, знали су да препознају зло које је водило свим тим

ужасима и да га сасијеку у коријену чим би почело да се

назире. То зло представља цјелокупна идеологија нацизма

и та идеја мржње која је у једном тренутку превладала, а у

конкретном случају Јасеновца, усташка идеологија, која је

дио ширег нацистичког покрета тога доба.

Ове анализе су потврдиле да је усташка идеологија у

много чему и аутохтона, али и најмонструознија по ста -

вовима који су из ње проистицали, као и због метода којима

су се служили њени заступници. Сјећање на ово зло је било

живо док су били живи непосредни свједоци ужаса које је

она створила. 

Без много приче о злочинима, постојао је консензус о

неприхватљивости усташтва и свих осталих идеја мржње,

јер је свима у подсвијести било живо сјећање каквим стра -

хотама такве идеје резултирају, уколико се дозволи да пре -

владају у једном друштву.
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Међутим, данас, када само ријетки и то најстарији

међу нама могу да причају о тим немилим догађајима као

савременици истих, више је него икад важно причати о

злочинима, причати о убијању, клању, силовању, сакаћењу

и још много горим стварима које су се догађале у Јасеновцу

и њему сличним логорима смрти.

Уколико се о томе не буде причало, будуће генерације

неће бити у могућности да препознају зло које се крије иза

идеја које као каква змија отровница само чекају прави

тренутак да опет изађу на свјетлост дана у истом, или

нешто измијењеном облику.

Култура сјећања значи управо то, пренијети на будуће

генерације све што морају да знају како би им се згадили

злочини и како би осјетили потребу да учине све како се

такве ствари више не би догађале.

Свијет је то урадио с њемачким нацизмом и његовим

злочинима над Јеврејима и другим неаријевцима широм

Европе, али да ли је исти такав третман и хрватског уста -

штва у свијету? Није. 

Свијет не зна за злочине и страхоте које је произвела

ова идеологија. Свијет не зна за стотине хиљада невиних

који су страдали само зато што су били рођени као Срби,

Јевреји или Роми и затекли се на територији усташке НДХ

1941. године.

Књига - пројекат "Јасеновац - Балкански Аушвиц"

јесте покушај да се то промијени. Јер већ је речено - уко -

лико не постоји сазнање, свијест о злочину, не постоји ни

отпор према злу који до злочина доводи. 

А зло увијек вреба, питање је само хоћемо ли га пре -

познати и уништити.
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ОСНИВАЊЕМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЧОВЈЕ -

ЧАНСТВО СЕ ЈОШ 1945. ИЗЈАСНИЛО ЗА СВЈЕТСКИ

МИР И СЛОБОДУ НАРОДА.

НАКОН СВЕГА - ИСТИНА

Данашњој свјетској цивилизацији треба само једно, а

то је ИСТИНА. 

Овдје смо сагледали истину о геноциду над српским

народом у Независној Држави Хрватској или, тачније ре -

чено, дијелу злочина почињених у злогласном логору смрти

Јасеновац. 

На челу међународног тима историчара и експерата је

био професор Гидеон Грајф из Израела, експерт за Хо -

локауст Института "Шем Олам". 

Пројекат који је преточен у студију - књигу "Јасеновац

- Балкански Аушвиц", којим је руководио Грајф, несумњиво

је трасирао методологију и пут како доћи до ИСТИНЕ о

геноциду почињеном над Србима од стране хрватских

усташа у НДХ, али и Јеврејима и Ромима. 

Читати овако болне и бруталне истине није лако, а

тешко је и замислити како је било самим жртвама које су

то све доживјеле.

Нећу намјерно да коментаришем ниједан дио из сту -

дије и анализе професора Гидеона Грајфа и његовог тима,

јер би било непотребно. У самој анализи је све речено од

стране историчара и експерата. 

Сама анализа је охрабрујућа, јер каже да толико чвр -

стих доказа о Холокаусту над Јеврејима и злочинима и
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геноциду над Србима има да нема никакве могућности да

се то фалсификује, умањи, преименује или сакрије. 

Морална одговорност свакога народа и сваке цивили -

зације је да његује и реализује културу сјећања. 

Све људске цивилизације су настајале на стабилним

моралним вриједностима и нестајале и урушавале се када

су морал и моралне вриједности нестајали. 

Његовати културу сјећања на страдале у Другом

свјетском рату и посебно за геноцид над Србима у НДХ за

нас Србе је непролазна морална вриједност.

Морамо се запитати како је могуће да народ који је

доживио овакав погром, овакав геноцид у Независној Др -

жа ви Хрватској, 50 година послије тога буде толико сатани -

зо ван и чак од стране Велике Британије оптужен за геноцид. 

Ова стална чланица Савјета безбједности Уједињених

нација је била припремила резолуцију о Србима као гено -

цидном народу - Резолуција Велике Британије о Сребре -

ници (7.7.2015. године) коју је својим ветом блокирала

Ру ска Федерација. 

Нијемци, који су имали фабрике смрти, нису прогла -

ше ни за геноцидан народ, а та судбина је била припре -

мљена за Србе. Само захваљујући Русији то је спријечено.

Много је ИСТИНА које траже одговор са великим

ЗАШТО. 

ПАВЕЛИЋЕВИ СРБИ

Иако је највећи број Срба почетком Другог свјетског

рата кренуо у одбрану отаџбине и народа кроз партизанске
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и четничке војне формације, ипак је било и таквих, срећом

ријетких, који су се укључили у цивилне и војне власти

Независне Државе Хрватске. Неки од њих су постали

највиши функционери политичког и војног врха НДХ.

Такође, евидентно је да је Домобранство, као регу -

ларна војска НДХ, било саставни дио и актер злочиначке

политике према српском становништву. Иако су усташке

јединице и домобранска војска масовно уништавали српски

народ на простору НДХ, то није спријечило један мали број

Срба да пређе на страну како домобрана, тако и усташких

јединица. Претпоставка је да су се одлучили на такав корак

привучени високим цивилним и војним положајима у НДХ.

Извјестан број Срба био је активан у Предсједништву

Сабора, а међу њима је било и министара у Влади НДХ.

Значајан број је био укључен у Домобранство, од којих је

један дио имао и генералске чинове.

Мада је злочинац Славко Кватерник још почетком

рата (тачније 30. априла 1941. године) нагласио да српски

официри и подофицири не могу бити примљени у

Домобранство, како они из Србије тако и они са подручја

НДХ, то није спречавало појединце да постигну свој циљ.

Прокламовано је да у Домобранство могу слободно

улазити "Хрвати православне вјере", али уз изричито одо -

брење домобранских власти. Међутим, касније су војне

вла сти НДХ промијениле став према војној обавези српског

становништва, тако да су и они могли, додуше постепено,

попуњавати домобранске јединице.

Најприје је донесена законска одредба о оснивању

радне службе, која би била основа за оснивање до мо -

бранских радних јединица (ДОРА). Замишљено је да
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надређени који би командовали тим јединицама буду

Хрвати, а сви остали домобрани, подофицири и официри -

Срби.

Међутим, маја 1942. године за попуну ДОРА јединица

позвани су Срби који до тада нису позивани да служе војни

рок у Домобранству, као и Срби који су служили војни рок

у Краљевини Југославији. На тај начин усташке власти су

хтјеле над Србима да успоставе контролу и надзор с једне

стране, а с друге стране да их онемогуће да се прикључе

партизанским и четничким формацијама. 

ИСТОРИОГРАФИЈА

Историографија ни до данас није истражила колико је

Срба било у усташкој власти и Домобранству НДХ.

Навешћемо кратке биографије само једног дјела Срба

издајника свог народа, који су служили Павелићевој власти.

Један од њих је др Саво Бесаровић, члан Предсје дни -

штва Сабора НДХ, иначе близак Павелићев пријатељ, рођен

26. фебруара 1889. године у Сарајеву у старој српској са -

рајевској породици. Основну школу и гимназију завршио

је у Сарајеву, а правни факултет на универзитетима у Бечу

и Загребу, гдје је и докторирао. У Сарајеву је отворио адво -

катску канцеларију и постао члан Југословенске радикалне

заједнице. На парламентарним изборима 1938. године иза -

бран је за народног посланика на листи Милана Стојадино -

вића у Сарајевском срезу.

Занимљив је податак да је у току Априлског рата 1941.

године особље Војног музеја из Београда предало Бесаровићу
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на чување драгоцјене предмете којима се касније изгубио

сваки траг.

Након успостављања НДХ прихватио је позив Па -

велића да дође на засједање Хрватског сабора 23. новембра

1942. године и постане његов члан. На другом засједању

положио је заклетву на вјерност Павелићу. Радио је на

пацификацији српског становништва. Био је марта 1945.

године у групи политичара која је посредовала у догово -

рима дијелова четничких формација с усташким властима

у Загребу о заједничкој акцији против комуниста.

Именован је 11. октобра 1943. године за државног ми -

нистра у Влади НДХ. Након слома НДХ остао је у држави,

ухапшен је, а Врховни суд БиХ у Сарајеву осудио га је 1945.

године на смрт. 

Бесаровића је оптужница теретила у три тачке. Према

првој тачки, оптужен је што је "представљајући се као

самозвани представник Срба БиХ" сарађивао с НДХ, ушао

у Хрватски државни сабор и постао његов биљежник. Дру -

га тачка оптужнице теретила га је због тога што је од окто -

бра 1943. године био члан Владе НДХ, а по трећој тачки

крив је што је као члан Владе НДХ наређивао принудну

мобилизацију у Домобранство. Стога је осуђен на казну

смрти стријељањем.

На самој расправи 10. септембра 1945. године јавни

тужилац БиХ доказивао је околности у вези с улогом

Бесаровића у НДХ. Он је посредовањем Јуре Францетића у

августу 1941. године добио позив "од старог пријатеља Па -

велића" да дође у Загреб.

Прије извршења смртне казне Бесаровић је узвикивао:

"Имао сам част да сам био министар у Влади НДХ. Умирем
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као Хрват за своју домовину Хрватску. Живио др Анте

Павелић! Живио хрватски народ!" 

ЉУБОМИР ПАНТИЋ

Други Србин министар у Влади НДХ био је Љубомир

Пантић, апотекар из Бијељине. Априла 1945. године побје -

гао је из Хрватске заједно с осталим усташким злочинцима. 

Схватио је да ће бити ухапшен и испоручен југо сло -

венским властима, стога ступа у везу с Родољубом Чо -

лаковићем, који је био један од најближих Титових са радника.

Он је Пантићу издејствовао да се послије пет мјесеци

проведених у иностранству врати у Југославију и преда ко -

мунистичким властима. У затвору је провео само три и по

мјесеца, након чега је пуштен да слободно као пензионер

живи у Београду.

ГЕНЕРАЛИ

Међу истакнутим Србима у служби НДХ, високо мје -

сто заузима генерал Ђуро Драгичевић. Рођен је у Калесији,

у БиХ, 7. октобра 1890. године. Техничку војну академију

ау стро угарске војске завршио је у Мадлингу. Као ау стро -

угарски официр узео је учешће у Првом свјетском рату и

одликован највећим одликовањем за храброст, кр стом

витешког реда Марије Терезије. Треба напоменути да је

такву част имало само 115 официра аустроугарске армије. 

Касније је Драгичевић служио као официр Краљевине

Југославије, а Други свјетски рат га је затекао на мјесту

248

Милан Љепојевић



помоћника команданта противваздушне одбране, у чину

пуковника. 

Драгичевић се затим укључио у војску НДХ од 1941. до

1945. године, гдје је прво обављао дужност надзорника

топништва Заповједништва копнене војске МИНОРС-а. Од

7. априла 1944. године постављен је за прочелника Уреда за

војне добаве у Берлину, гдје је по уласку руских јединица

ухваћен у априлу 1945. године. Био је заточен двије године у

логорима у Њемачкој, а затим је седам година робијао у СССР.

Из затвора је изашао 1954. године и настанио се у Аустрији.

ФЕДОР ДРАГОЈЛОВ

Генерал-пуковник Федор Драгојлов рођен је у

Панчеву 21. августа 1881. године. Потицао је из српске

офи цирске граничарске породице православне вјероиспо -

вијести. Школовао се на Академији и Ратној школи у Бечу,

а завршио је и два курса за усавршавање.

Крај Првог свјетског рата дочекао је као генерал шта -

бни потпуковник на служби у Главном генералштабу Ау -

строугарске војске. 

На почетку Другог свјетског рата самоиницијативно

је приступио НДХ, гдје је одмах био постављен за на -

челника Оперативног одјељења Главног стожера (штаба),

у чину пуковника.

Унапријеђен је у чин генерал-потпуковника 1942, а у

генерал-пуковника фебруара 1944. године. Постављен је за

члана Главног стожера оружаних снага НДХ 7. новембра

1943. године. 
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Ангажовао се на руковођењу појединим операцијама,

приликом којих су учињени и ратни злочини над Србима.

Одобравао је и помагао прогон Срба, Јевреја и Рома.

Посебно се истакао у јачању војске НДХ. Био је активан у

заступању интереса НДХ у односима са Србијом. 

Супруга му је била Њемица и често је приређивала

балове и пријеме у Загребу за високе њемачке војне и

политичке личности. Када је британска армија маја 1945.

године предавала заробљенике из Војске НДХ Југо сло -

венској армији, покушао је самоубиство сјечењем вена.

Лијечио се у болници у Волфзбергу у Аустрији, а након

опоравка 1946. године југословенске власти су тражиле

његово изручење, јер је проглашен ратним злочинцем. Бри -

танске власти нису удовољиле том захтјеву па је Драгојлов

побјегао у Италију, а затим у Аргентину.

ЂУРО ГРУЈИЋ

Ђуро Грујић, још један генерал, родом Србин, служио

је у НДХ. Рођен је у Сремској Митровици 6. децембра 1887.

године. Школовање на Војној академији завршио је 1908.

као пјешачки поручник, а постао је натпоручник 1913.

године. У Терезијануму је започео виши војни студиј, који

је због Првог свјетског рата прекинуо 1915. године. Затим

је у чину капетана додијељен команди при заповједништву

Друге армије Аустроугарске војске. Привремено је 1917.

године премјештен у заповједништво Четвртог корпуса. 

Послије слома Аустроугарске 1918. године служио је

у Војсци Краљевине СХС, односно Краљевине Југославије.

Други свјетски рат затекао га је у чину бригадног генерала,
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генералштабног заповједника позадине Војске Краљевине

Југославије.

Генерал Грујић 1942. године као дивизијски генерал

ступа у Домобранство НДХ, те од 1. јануара 1943. године

обавља дужност прочелника Устројног одјела у Главном

стожеру.

Почетком 1944. године био је на челу Главног стожера

оружаних снага НДХ те Главног стана поглавника Па -

велића. Са Павелићем је био у изасланству које је на

састанку с Хитлером од 18. до 20. септембра 1944. године

тражило допунско наоружање оружаних снага НДХ, те

формирање заповједништва за читав простор Југоистока.

Заједно с Павелићем одлази у избјеглиштво маја 1945.

године, али га врло брзо напушта, да не би угрозио његову

сигурност. У Аустрији је заробљен и изручен Југославији,

гдје је 19. септембра 1945. године осуђен на смрт и по -

губљен. Био је носилац ордена Краљевине Југославије:

Бијелог орла V и IV реда, Светог Саве V и IV реда, Ју -

гословенске круне III реда и Карађорђеве звијезде IV реда. 

МИЛАН ДЕСОВИЋ

Домобрански генерал Милан Десовић рођен је у

Пљевљима, у Црној Гори, 24. априла 1895. године. Био је

официр Војске Краљевине Југославије, а након успоставе

НДХ улази у Хрватско домобранство. Десовић је од се -

птембра 1941. па до јуна 1942. године био заповједник Тре -

ће бојне 369. пуковније на Источном фронту. Потом је од

септембра 1942. па до јуна 1943. године био заповједник

Петрињског здруга. Након тога је, од новембра 1943. до
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маја 1945. године, био изасланик при посланствима НДХ у

Берлину и Братислави.

Након капитулације Њемачке, маја 1945. године,

заробили су га амерички војници и предали југословенским

властима, које су га осудиле на вишегодишњу робију. Због

лошег здравственог стања пуштен је из затвора 1960. го -

дине и исте године је умро у Загребу.

МИХАЈЛО ЛУКИЋ

Истакнути домобрански генерал из реда српског

народа био је и Михајло Лукић, рођен 24. септембра 1886.

године у Вирју, поред Бјеловара. Завршио је гимназију у

Бјеловару, Вишу школу за кадете у Карловцу, а Војну ака -

демију у Бечу. Као аустроугарски официр учествовао је у

Првом свјетском рату, а касније је служио у Југословенској

војсци.

Лукић је био заповједник 26. пјешачког пука са сје -

диштем у Сиску, у чину потпуковника. Након тога је послат

у Француску на тенковски течај, да би по повратку на

Војној академији у Београду предавао стратегију. Уочи Дру -

гог свјетског рата, почетком 1940. године, унапријеђен је у

чин генерала. 

Послије проглашења НДХ пријавио се у Хрватско

домобранство и именован је за заповједника Осијечког

дивизијског подручја.

Од маја до јула 1941. године био је надзорник за пје -

шадију у Заповједништву копнене војске, а затим заповје -

дник Личког здруга са сједиштем у Госпићу. Након тога
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постаје официр за везу Хрватског домобранства при за по -

вједништву италијанске војске. 

Крајем 1941. године постављен је за заповједника

Трећег домобранског збора у Сарајеву. Пензионисан је јер

се противио слању Хрвата у Њемачке легије, које су ишле

на Источни фронт. По окончању рата југословенске власти

су га осудиле на 10 година затвора. 

ДУШАН ПАЛЧИЋ

Домобрански генерал Душан Палчић родио се у

српској породици, у Загребу, 29. јануара 1881. године. Био

је официр Аустроугарске војске и Војске Краљевине Југо -

славије до 1921. године. По проглашењу НДХ реактивирао

се и упућен је на службу у Главни стожер Домобранства.

Палчић је обављао дужност државног секретара НДХ,

након тога је био начелник Државне радне службе која је

била организована по узору на нацистичку. 

Палчић није умро као већина његових сабораца у еми -

грацији, већ као пензионер у Загребу 1963. године.

МИРОСЛАВ ОПАЧИЋ

Србин Мирослав Опачић родио се у Перјасици, крај

Војнића на Кордуну, 27. јула 1888. године. Школовао се на

војној академији у Мадлингу, да би, након што је дипло -

мирао, постао аустроугарски официр. 

Након Првог свјетског рата постаје генерал Војске

Краљевине Југославије.
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По формирању НДХ постаје надзорник техничких

трупа Стожера копнене војске ове марионетске државолике

творевине. 

Опачић од августа 1943. до пензионисања 1944. го дине

обавља функцију надзорника у Државној јавној слу жби

НДХ. Његова судбина након окончања рата није по  зната, зна

се да је прешао на католицизам и да се изјашњавао као

Хрват.

ЈОВАН ИСКРИЋ

Генерал Јован Искрић родио се у Банатском Карловцу

3. марта 1884. године. Као официр аустроугарске војске уч -

е  ствовао је у ратним операцијама у Србији. Након рања -

вања Искрић се поново враћа у војску јануара 1915. године.

По окончању Првог свјетског рата био је официр

Војске Краљевине Југославије. 

Искрић се 1941. године прикључује институцијама

НДХ, гдје је до пензионисања децембра 1944. године био

на челник Првог одјела, те извјеститељ и причелник у Ос -

нов ном одјелу Министарства оружаних снага НДХ. Ге -

нерал Искрић је умро у Загребу 1961. године.

ЗВОНИМИР СТИМАКОВИЋ

На списку домобранских генерала налази се и име

генерала Звонимира Стимаковића, Србина рођеног у За -

гребу 3. јуна 1891. године. Кадетску школу завршио је у Ка -

меници, главнокомандни течај у аустроугарској војсци, а
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вишу школу војне академије у Београду. Био је официр

Аустоугарске војске, а потом Војске Краљевине Југославије

до 1937. године у чину коњичког потпуковника.

Када је формирана НДХ јавио се у Домобранство,

постављен је за заповједника Четврте новачке (регрутне)

пуковније. Касније се, од јуна 1943. до јануара 1944. године,

налазио на дужности прочелника Главностожерног одјела

другог зборног подручја, заповједника коњаништва и запо -

вједника Друге хрватске легије у Штокерау.

Стимаковић је од јануара 1944. године био запо вје -

дник Четвртог ловачког здруга у Босанском Новом. Након

слома НДХ, у септембру 1945, Врховни суд ДФ Југославије

у Београду осудио га је на 20 година затвора, умро је 1974.

године.

ЛАВОСЛАВ МИЛИЋ 

Генерал Лавослав Милић, Србин из Карловца, био је

у служби НДХ. Завршио је Терезијанску академију у

Бечком Новом Мјесту, послије чега је постао официр Ау -

строугарске војске. 

По окончању Првог свјетског рата у војсци Кра ље -

вине Југославије добио је чин генерала. 

Након проглашења НДХ затражио је пријем у Домо -

бранство, гдје је одмах по уласку именован за члана Главног

стожера Министарства домобранства. Обављао је дужност

прочелника Господарског и управног одјела, те након

реорганизације Домобранства начелника Управног уреда у

Министарству оружаних снага НДХ, све до краја рата.
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На крају рата заробили су га енглески војници и пре дали

југословенским властима. Југословенски војни суд у Загребу

осудио га је 6. јуна 1945. године на 20 година за тво  ра. Из -

државао је казну у Сремској Митровици, али је због болести

пуштен послије пет година. Умро је у Загребу 1961. године.

МИЛАН УЗЕЛАЦ

Познати аустроугарски генерал, Србин Милан Узелац,

рођен је у Малом Коморану 21. августа 1867. године, ги -

мна зију је завршио у Карловцу, а Војно-техничку академију

у Бечу. Узелац је службовао у Пули и Задру, исказујући по -

себно интересовање за поморске вјештине, због чега је

положио испит за официра трговачке морнарице. Генерал

Узелац је 1912. године именован за команданта аустроу -

гарског зракопловства.

Након Првог свјетског рата враћа се у Југославију, гдје

је 1920. године примљен у Југословенску војску на мјесто

за повједника Ваздухопловног одјељења Министарства и

морнарице. Узелац је пензионисан 1923. године. 

Када је формирана НДХ, Павелић је Узелца унапри -

једио у чин генерала ваздухопловства у миру, због прогона

бивших југословенских власти и неуморног рада на уна -

пређењу ваздухопловства.

МИРКО ШАРАЦ

Списку Срба укључених у власт НДХ треба додати и

Ми рка Шарца, "ситнију рибу", познатог усташког кољача.
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До Другог свјетског рата Шарац је био Србин са "дна каце",

да би након проглашења НДХ постао нешто много више. 

Овај изрод српског народа био је кољач таборник у

Торњу и Пакрацу, човјек од личног повјерења Макса Лу -

бурића, његова десна рука за подручје Пакраца, Липика,

односно Западне Славоније.

Стријељан је као ратни злочинац 1946. године због

великог броја почињених злочина над својом браћом

Србима у селима око Папука.

МИЛОШ ОБРКНЕЖИЋ

Осим Срба министара у Влади НДХ, Срба генерала,

Србин Милош Обркнежић се по другом основу укључио у

органе геноцидне НДХ. 

Рођен је у Београду 1910. године, гдје је завршио пра -

вни факултет. Пред почетак Другог свјетског рата био је

службеник Српске православне цркве у Сремским Кар -

ловцима. Уочи рата се налазио у Југословенској војсци као

судски капетан. 

Обркнежић је ухапшен у октобру 1941. године, када

је Срем припадао НДХ, али је пуштен посредовањем "хр -

ватских пријатеља". 

Обркнежић је 1942. године, као стручњак из области

правног пословања везаног за Цркву и православље, преу -

зео функцију преговарача који је заступао НДХ. На ту

функцију га је поставио лично поглавник Павелић.

Учествовао је у формирању тзв. Хрватске православ не

цркве, као аутор црквеног устава и као секретар Гергомена,
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митрополита Хрватске православне цркве. Половином 1944.

године одлази у Нови Сад, гдје га по завршетку рата за -

тварају југословенске власти. 

Послије изласка из затвора одлази у Венецуелу, гдје

се бавио трговином и угоститељском дјелатношћу. 

У "Хрватској ревији" је 1979. године објављена ње -

гова расправа "Развој православља у Хрватској и Хрватска

православна црква".

ГЛЕДАЊЕ ИСТИНИ У ОЧИ

Улога Срба у усташкој Независној Држави Хрватској

као министара, генерала, потказивача, убица-кољача и свега

осталога што је чинило дио режима Анте Павелића, је

досад била велика тајна, фетиш и непознаница.

Срби у служби поглавника Анте Павелића, који је био

на челу монструозног апарата који је извршио брутални ге -

ноцид над српским народом у НДХ од 1941. до 1945. го -

дине, дјелује невјероватно и нестварно.

Колико је тих Срба било, а евидентно да их је било,

не треба да остане непознато. Треба доћи до тачних егза -

ктних података, односно треба сазнати и рећи цијелу по -

тпуну ИСТИНУ.

Вјерујем да се на прсте руке могу пребројати Срби

који су знали ову чињеницу да су Срби били дио Паве ли -

ћевог тима, као министри у његовој влади, генерали, засту -

пници у хрватском усташком Сабору, ни мање ни више. 

Министар и генерал се ни у једној држави без обзира

каква била не постаје лако. 
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Није тешко замислити какви су то морали бити Срби

да би у усташкој, Павелићевој Хрватској постали и били

министри и генерали. 

Бити дио апарата у држави која је јавно као дио своје

политике објавила да трећину Срба треба покрстити с пра -

вославља на католичанство, трећину иселити и трећину

физички ликвидирати, побити, уништити није тако је дно -

ставно. 

Шта, ко и како је мотивисао те Србе, питање је на које

одговор треба да дају садашња времена. Многи ће рећи да

за одговор треба укључити научне дисциплине, али није

случајно да у српском народу још од битке на Косову 1389.

године живи не само мит о Косовској бици, већ и мит о

"издајнику Бранковићу". Тај мит траје не случајно више од

600 година, тачније 631 годину. 

"Чињеница је да у сваком друштву постоје разне

патолошке појаве. И међу Русима има оних који куну Пу -

тина што је матици вратио Крим. У Израелу има Јевреја

који не одобравају постојање државе свог народа. Нисмо

ми једини које нагриза национална рђа", каже политички

аналитичар Драгомир Анђелковић.

Милорад Додик каже: "Најбољи Срби за странце су

они који кажу да су Срби лош народ. Нажалост, у озбиљним

народима не можете наћи отпаднике какве можете код Срба."  

Издајника и отпадника има у сваком народу, не само

код Срба, али овакав вид издаје треба због садашњости и

будућности да се истражи. Евидентно је да је српски на -

ционални идентитет нападнут вјековима. Али овдје није

само национални идентитет у питању, већ и многе друге

одре днице, етичке, хумане, људске, психолошке, моралне. 
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Право на живот гарантовано Декларацијом о уни -

верзалним људским правима Уједињених нација је основно

људско право, треба ли то сваки дан и у сваком времену

понављати. Очигледно ДА!
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- ЧЕТВРТИ ДИО -

ДЕЈТОН - ИСТИНА, ФАЛСИФИКАТ





ИСТИНА О ДЕЈТОНУ

Ове 2020. године навршава се 25 година или четврт

вијека откако је постигнут Оквирни споразум за мир у БиХ.

Споразум су потписале 14. децембра у Паризу Република

БиХ, Хрватска и СР Југославија. 

Пошто је споразум постигнут у америчкој вазду хо -

пловној бази "Рајт Патерсон" поред Дејтона, гдје су од 1.

до 21. новембра 1995. године трајали преговори, у свако -

дне в ном животу овај споразум сви зову Дејтонски споразум

или једноставно само Дејтон.

Анализирајући споразум с правне и политичке стране,

односно правне и политичке компоненте, мора се закљу чити

да је врхунски. Правне одреднице и нијансе су писали и

креирали врхунски амерички адвокати. Политичку ди -

мензију су заступали преговарачи, које је предводио та да -

шњи амерички државни секретар Ворен Кристофер, и гла вни

посредник између сукобљених страна Ричард Хол брук. Они

су политички устројили децентрализовану др жавну заје -

дницу БиХ, састављену од два ентитета Ре  пу блике Српске и

Федерације БиХ, са три конститутивна народа Србима, Хр -

ватима и Бошњацима (муслиманима).

Своју сагласност и потписе на Дејтонски споразум

ставили су: Слободан Милошевић у име СР Југославије и

263

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



Републике Српске, Фрањо Туђман, предсједник Хрватске, и

Алија Изетбеговић у име Републике БиХ. 

О самом споразуму за ових четврт вијека је много тога

од разних личности из цијелог свијета речено, али је ин -

тересантно да га је врло мало људи прочитало. Ја сам много

пута то посматрајући метафорички закључио да га је у

Републици Српској прочитао једино Милорад Додик. Није

ми јасно зашто је то тако с обзиром на то да сам Анекс 4

односно Устав БиХ има 12 страна.

Срео сам многе Црногорце који цијели Његошев "Го -

рски вијенац" знају напамет. С обзиром на значај Оквирног

мировног споразума за БиХ, а уз чињеницу да није обиман,

свака српска породица требало би да га имати у кући исто

као и црквени календар, а многи би требало и да га науче

напамет. 

Ако могу Црногорци напамет знати "Горски вијенац",

можемо и ми знати шта је истински Дејтон, а не да нам га

свакодневно свако из свога угла зависно од интереса

тумачи.

Постоји само једна ИСТИНА. Постоји само један

Дејтонски споразум, никако два. Истина је само једна,

никако двије, а посебно више. Постоји слово Дејтона, а не

дух Дејтона, он нас не занима. Постоји само истински Деј -

тонски споразум, а у њему је РЕПУБЛИКА СРПСКА међу -

народно призната у дејтонским оквирима БиХ. Тамо све

пише и не треба урадити ништа више него само прочитати

написано и у свакодневном животу примијенити, како то

странци кажу - имплементирати.

Једна од највећих обмана је тумачење Анекса 10,

Споразума о цивилном спровођењу мирног рјешења, којим
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се Оквирним међународним споразумом о БиХ уводи

високи представник међународне заједнице. 

Децидно се каже да су се стране Република Српска,

СР Југославија, Федерација БиХ, Република БиХ и Репу -

блика Хрватска сагласиле о увођењу високог представника

међународне заједнице који ће у складу с релевантним

резолуцијама Савјета безбједности Уједињених нација

"надгледати спровођење мирног рјешења, одржавати кон -

такте са странама и координирати активности организација

и агенција укључених у цивилне аспекте мировног рје -

шења..." 

Да бисмо избјегли манипулације објављујемо Анекс

10 у цијелости. То је сва истина. Ту нема никаквих бонских

овлаштења нити фамозног Савјета за имплементацију

мира. 

Закључак је јасан и намеће се сам по себи. С обзиром

на то да бонска овлаштења ни Савјет за имплементацију

мира нису ниједним словом споменути у Општем оквирном

споразуму нити у једном његовом анексу, јасно је да је све

што је на основу тога урађено самовоља међународних

моћника из САД, Велике Британије и Европске уније, који

су се крили испод неке тзв. међународне заједнице. Тај

појам је један велики фалсификат и једна јефтина обмана.

Гдје је та организација, институција, која себе назива ме -

ђународном заједницом? То у преводу значи ништа.

Треба јасно рећи да имају Уједињене нације са својим

органима и документи које они доносе, разне декларације

и резолуције, али сваки тај орган има своје име, а де -

кларације и резолуције своје ознаке односно бројеве и та -

чно се зна кад их је и ко донио и по ком нормативном акту.

265

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



Бивша велика Југославија је била један од оснивача Уједи -

њених нација.

Остале организације и асоцијације имају конти -

нентални или регионални значај. Врло би интересантно

било објаснити улогу Европске уније у распарчавању и

рушењу једне суверене државе као што је то била СФРЈ. 

На основу ког су то документа они себи дали мандат

и легитимитет да одлучују о Југославији? Тога документа

нема. 

Њихов задатак је био да штите суверенитет и

територијални интегритет, а не да распарчавају и руше

једну суверену државу. СФРЈ није била чланица Европске

уније да би она о њој одлучивала. Посљедња дешавања у

Европској унији то потврђују.

Границе данашњих држава некадашњих република

СФРЈ су тако исцртали неки Француз Бадинтер и његова

комисија, нико се није питао како и откуд то. Држава је

озбиљна ствар да би се о њој тако одлучивало. 

Један од апсурда се дешава и данас да разни емисари,

Британци долазе у БиХ и Србију и говоре како они треба да

"клече" да би их примила Европска унија, а они из ње

излазе.

Постоји Дејтонски споразум, он је стварност, он је ИС -

ТИНА. Све остало мимо њега је лаж, фалсификат и обма на. 

УВЕРТИРА

Увод или увертира за политичке преговоре зараћених

страна из БиХ у Дејтону су били Женевски принципи од 8.
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септембра 1995. и њихов наставак Њујоршки принципи од

26. септембра 1995. године.

С обзиром на то да трагамо за истином и само ис -

тином, објављујемо оригиналне Женевске и Њујоршке

принципе. На овим принципима је настао Општи оквирни

споразум за мир у БиХ, познатији као Дејтонски споразум.

Они су довољни сами себи, њих не треба нико да бра -

ни у смислу да било шта допуњава или појашњава.

ЖЕНЕВСКИ ПРИНЦИПИ

1. БиХ ће наставити своје легално постојање у оквиру

садашњих граница и континуираног међународног при -

знања.

2. БиХ ће се састојати од два ентитета - Федерације

БиХ, која је основана Вашингтонским споразумом, и Ре -

публике Српске.

2.1. Основу за рјешење представља приједлог Контакт

групе о територијалном разграничењу у односу 51:49. Овај

приједлог територијалног разграничења отворен је за ус -

кла ђивање путем међусобног договора.

2.2. Сваки ентитет ће наставити да постоји у складу

са својим садашњим уставом (који ће се измијенити и

допунити у складу с овим основним принципима).

2.3. Оба ентитета имаће право да успоставе спе -

цијалне паралелне односе са сусједним државама, у складу

са суверенитетом и територијалним интегритетом БиХ.

2.4. Оба ентитета ће ући у реципрочне обавезе да:
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а) спроведу потпуне изборе под међународним

покровитељством;

б) усвоје и подржавају важеће међународне стандарде

и обавезе о људским правима, укључујући и обавезе да

омогуће слободу кретања и допусте расељеним лицима да

поново дођу у посјед својих домова или да добију праведну

надокнаду;

в) да се ангажују у обавезној арбитражи у циљу рје -

шавања међусобних спорова.

3. Ентитети су се у принципу договорили о сљедећем:

3.1. Именовање Комисије за расељена лица, која би

била овлаштена да извршава (уз помоћ међународних

ентитета) да оба ентитета обезбиједе расељеним лицима да

поново дођу у посјед својих домова или да добију праведну

надокнаду;

3.2. Оснивање Комисије БиХ за људска права, која би

спроводила обавезе ентитета у области људских права. Оба

ентитета ће се придржавати одлука Комисије;

3.3. Оснивање заједничких јавних предузећа БиХ која

би финансирала оба ентитета, а који би били власници и

управљали транспортним и другим објектима за добробит

оба ентитета;

3.4. Именовање Комисије за очување националних

споменика;

3.5. Израда и спровођење система за арбитражу у

циљу рјешавања спорова између два ентитета.

Женева, 8. септембра 1995. године
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ЊУЈОРШКИ ПРИНЦИПИ

(НАСТАВАК ДОГОВОРЕНИХ ОСНОВНИХ 

ПРИНЦИПА)

4. Сваки од два ентитета ће поштовати међународне

обавезе БиХ док год у питању није финансијска обавеза

преузета од стране једног ентитета без сагласности оног

другог.

5. Циљ је да слободни демократски избори буду одр -

жани у оба ентитета чим социјални услови то дозволе. Да

би такви избори имали максималан демократски ефекат,

оба ентитета морају предузети сљедеће кораке:

5.1. Обје владе ће одмах обећати пуну подршку, која

ће одмах почети да важи за (а) слободу кретања, (б) право

расељених лица да поново преузму власништво над својом

имовином или добију праведну компензацију, (в) слободу

говора и штампе, и (д) заштиту свих међународно при зна -

тих људских права да би се унаприједио и оснажио процес

демократских избора;

5.2. Што је прије могуће ОЕБС (или нека друга ме -

ђународна организација) ће поставити представнике у свим

важнијим градовима у Федерацији и Републици Ср пској и

БиХ и издаваће мјесечне извјештаје о степену у коме су (а)

извршене обавезе предвиђене свим основним принципима,

и (б) социјални услови враћени на степен при коме изборни

процес може бити дјелотворан;

5.3. У року од 30 дана од тренутка када делегације

ОЕБС-а закључе да слободни и демократски избори могу

бити правилно одржани у оба ентитета, владе ова два ен -

титета ће спровести слободне и демократске изборе и
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сарађивати у потпуности с међународним посматрачким

програмом.

6. Послије избора, послови и прерогативи БиХ биће у

надлежности сљедећих институција, у складу са свим

договореним принципима

6.1. Парламент или скупштина, у којој ће двије

трећине посланика бити изабрано с територије Федерације,

а једна трећина са територије Републике Српске. Све пар -

ламентарне одлуке доносиће се већински под условом да

већина садржи најмање једну трећину гласова из сваког

ентитета;

6.2. Предсједништво, код кога ће двије трећине чла -

нова бити с територије Федерације, а једна трећина с те -

риторије Републике Српске. Све одлуке Предсједништва

доносиће се већински, под условом да, ако се једна трећина

или више чланова не слаже са одлуком осталих чланова и

прогласи да таква одлука нарушава витални интерес једног

или оба ентитета из кога су изабрани чланови који се не

слажу, спорно питање ће одмах бити прослијеђено пар -

ламенту одговарајућег ентитета. Ако тај парламент потврди

неслагање двотрећинском већином, тада спорна одлука

неће бити спровођена; 

6.3. Влада од онолико министара колико буде по -

требно;

6.4. Уставни суд с надлежношћу да одлучује о пи -

тањима која настају из Устава БиХ ревидираног у складу

са свим договореним основним принципима;

6.5. Стране ће преговарати у непосредној будућности

о даљим аспектима руковођења и рада свих институција; 

6.6. Горенаведене институције ће бити одговорне за
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спољну политику БиХ. Стране ће даље преговарати да

установе распон у коме ће ове институције имати одгово -

рност и у другим областима у складу са свим договореним

основним принципима.

Њујорк, 26. септембар 1995. године

ОПШТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА МИР У БиХ

Република БиХ, Република Хрватска и Савезна Ре -

публика Југославија ("стране"),

Увиђајући потребу за свеобухватним споразумом који

ће учинити крај трагичном сукобу у региону,

У жељи да дају допринос том циљу и да постигну тра -

јан мир и стабилност,

Потврђујући своје прихватање договорених основних

принципа од 8. септембра 1995, даљих договорених осно -

вних принципа од 26. септембра 1995. године и споразума

о прекиду ватре од 14. септембра и 5. октобра 1995,

Имајући у виду споразум од 29. августа 1995. Године,

који је овластио делегацију Савезне Републике Југославије

да потпише, у име Републике Српске, дијелове мировног

плана који се односе на Републику Српску, с обавезом

Републике Српске да строго и досљедно испуни постигнути

споразум, сагласиле су се у сљедећем:

Члан I

Стране ће одржавати односе у складу с принципима

Повеље Уједињених нација, Завршног акта из Хелсинкија

и других докумената Организације за сарадњу и безбједност
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у Европи. Посебно, стране ће у пуној мјери поштовати

суверенитет других страна, рјешаваће спорове мирним сред -

ствима и уздржаће се од сваке акције пријетњом, употребом

силе или на други начин, против територијалног инте гри -

тета или политичке независности БиХ или било које друге

државе.

Члан II

Стране поздрављају и потврђују аранжмане који су

сачињени у погледу војних аспеката мировног рјешења и

аспекта регионалне стабилизације, дате у споразумима у

Анексу 1-А и Анексу 1-Б. Стране ће у пуној мјери да по -

штују своје обавезе дате у Анексу 1-Б.

Члан III

Стране поздрављају и потврђују споразуме сачињене

у погледу граница између два ентитета, Федерације Босне

и Херцеговине и Републике Српске, дате у Анексу 2. Стране

ће у пуној мјери да поштују и да помажу испуњавање оба -

веза наведених у том анексу.

Члан IV

Стране поздрављају и потврђују План избора у БиХ

дат у Анексу 3. Стране ће у пуној мјери да поштују и да по -

мажу извршење тог програма.

Члан V

Стране поздрављају и потврђују аранжмане сачињене

у вези с Уставом БиХ, дате у Анексу 4. Стране ће у пуној
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мјери да поштују и да помажу испуњење тамо преузетих

обавеза.

Члан VI

Стране поздрављају и потврђују аранжмане који су

сачињени у погледу Арбитражне комисије за људска права,

Комисије за избјеглице и расељена лица, Комисије за

чување националних споменика и за јавне корпорације

БиХ, онако како су дати у споразумима и анексима 5-9.

Стране ће у пуној мјери да поштују и помажу испуњење

тамо преузетих обавеза.

Члан VII

Увиђајући да су поштовање људских права и заштита

избјеглица и расељених лица од животног значаја за

постизање трајног мира, стране се слажу да поштују и

поштоваће у пуној мјери одредбе о људским правима дате

у Глави I споразума у Анексу 6, као и одредбе о избје -

глицама и расељеним лицима дате у Глави I споразума у

Анексу 7.

Члан VIII

Стране поздрављају и потврђују аранжмане сачињене

у погледу спровођења овог споразума о миру, укључујући

ту посебно цивилно (невојно) спровођење, како је дато у

споразуму у Анексу 10, и међународне полицијске снаге,

ка ко је одређено у споразуму у Анексу 11. Стране ће у пуној

мјери да поштују и да помажу испуњење тамо преузетих

обавеза.
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Члан IX

Стране ће да сарађују у пуној мјери са свима онима

који учествују у спровођењу овог мировног рјешења,

описаним у анексима овог споразума, или које овласти

Савјет безбједности Уједињених нација у складу са оба ве -

зом свих страна да сарађују у истрази и гоњењу ратних зло -

чина и других кршења међународног хуманитарног права.

Члан X

Савезна Република Југославија и Република БиХ

признају једна другу као суверене независне државе у

оквиру њихових међународних граница. Други аспекти њи -

ховог међусобног признања биће предмет даљих дискусија.

Члан XI

Овај споразум ступа на снагу по потписивању.

Потписано у Паризу 14.12. 1995. године, на боса н -

ском, хрватском, енглеском и српском језику, с тим што је

сваки текст подједнако аутентичан. 

АНЕКС 4

УСТАВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ПРЕАМБУЛА

Полазећи од поштовања људског достојанства, сло -

боде и једнакости

Посвећени миру, правди, трпељивости и помирењу,
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Увјерени да демократске државне институције и

поштени поступци најбоље доводе до мирних односа у

плуралистичком друштву,

У жељи да унаприједе опште благостање и привредни

раст путем заштите приватне својине и унапређења тржи -

шне привреде,

Руковођени циљевима и начелима Повеље Уједиње -

них нација,

Привржени суверенитету, територијалном интегри -

тету и политичкој независности БиХ у складу с међу наро -

дним правом,

Ријешени да обезбиједе пуно поштовање међунаро -

дног хуманитарног права,

Надахнути Универзалном декларацијом о правима

човјека, међународним споразумима о грађанским и поли -

тичким правима и економским, друштвеним и културним

правима те Декларацијом о правима припадника нацио -

налних, етничких, вјерских и језичких мањина, као и дру -

гим инструментима за људска права,

Позивајући се на основне принципе о којима је по -

стигнут споразум у Женеви 8. септембра 1995. и у Њујорку

26. септембра 1995. Године,

Бошњаци, Хрвати и Срби, као конститутивни народи

(заједно са другима) и грађани БиХ овим одлучују да Устав

БиХ гласи:

Члан I

1. КОНТИНУИТЕТ. Република БиХ, чије ће званично

име од сада бити Босна и Херцеговина, наставиће своје
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правно постојање по међународном праву као држава, с

унутрашњом структуром измијењеном према овим одре -

дбама и са својим садашњим међународно признатим гра -

ницама. Она ће остати држава чланица Уједињених нација

и може као Босна и Херцеговина да затражи чланство у

организацијама у оквиру система Уједињених нација и у

другим међународним организацијама.

2. ДЕМОКРАТСКИ ПРИНЦИПИ. БиХ ће бити де -

мократска држава, која ће дјеловати по закону и са сло -

бодним демократским изборима.

3. САСТАВ. БиХ ће се састојати од два ентитета,

Федерације БиХ и Републике Српске (у даљем тексту

"ентитети")

4. КРЕТАЊЕ РОБЕ, УСЛУГА, КАПИТАЛА И ЛИЦА.

Постојаће слобода кретања по читавој БиХ. БиХ и ентитети

неће ометати пуну слободу кретања лица, робе, услуга и

капитала по читавој БиХ. Ниједан ентитет неће успо -

стављати контроле на граници између ентитета.

5. ГЛАВНИ ГРАД. Главни град БиХ биће Сарајево.

6. СИМБОЛИ. БиХ ће имати симболе које одреди

Парламентарна скупштина, а потврди Предсједништво.

7. ДРЖАВЉАНСТВО. Постојаће држављанство БиХ,

које ће регулисати Парламентарна скупштина, и државља -

н ство сваког ентитета, које ће регулисати сваки ентитет, с

тим да су:

(а) држављани сваког ентитета самим тим и др -

жављани БиХ,

(б) ниједном лицу се не може самовољно одузети

држављанство БиХ или ентитета или тако да буде лишено
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држављанства. Нико неће бити лишен држављанства БиХ

или ентитета из разлога ко што су пол, раса, боја, језик,

вјероисповијест, политичко или друго мишљење, наци -

онално или социјално поријекло, припадност националној

мањини, имовина, рођење или други статуси, 

(в) сва лица која су била држављани Републике БиХ

непосредно прије ступања на снагу овог устава су др -

жављани БиХ. Држављанство лица која су натурализована

послије 6. априла 1992, а прије ступања на снагу овог

устава регулисаће Парламентарна скупштина,

(г) држављани БиХ могу имати држављанство друге

државе уколико постоји билaтарални споразум који је

одобрила Парламентарна скупштина у складу са чланом IV

(4) (д), између БиХ и те државе, који рјешава то питање.

Лица са двојним држављанством могу да гласају у БиХ и у

ентитетима само ако им је БиХ земља пребивалишта,

(д) држављани БиХ у иностранству уживају заштиту

БиХ. Сваки ентитет може да издаје пасоше БиХ својим

грађанима, онако како то одреди Парламентарна скуп -

штина. БиХ може да издаје пасоше грађанима којима ен -

титет није издао пасош. Постојаће централни регистар свих

пасоша који су издали ентитети и БиХ.

Члан II

ЉУДСКА ПРАВА И ОСНОВНЕ СЛОБОДЕ

1. ЉУДСКА ПРАВА. БиХ и оба ентитета ће обезбије -

дити највиши ниво међународно признатих људских права

и основних слобода. У том циљу постојаће Комисија за
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људска права за БиХ, како предвиђа Анекс 6 Општег

оквирног споразума.

2. МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ. Права и слободе

које одређују Европска конвенција за заштиту људских

права и основних слобода и њени протоколи примјењиваће

се директно у БиХ. Те ће одредбе имати приоритет над свим

другим законима.

3. НАБРАЈАЊЕ ПРАВА. Сва лица на територији БиХ

уживаће људска права и слободе поменуте у тачки 2. 

Та права и слободе обухватају:

(а) право на живот,

(б) право да лица не буду подвргнута мучењу или не -

ху маним понижавајућим поступцима или казнама,

(в) право да лица не буду држана у ропству или по т -

чињености или обављају принудни рад или обавезне ра -

дове,

(г) право на слободу и безбједност личности,

(д) право на поштено саслушање у грађанским и

кривичним предметима и друга права у вези с кривичним

поступком,

(ђ) право на приватан и породични живот, дом и ко -

рес понденцију,

(е) слободу мисли, савјести и вјероисповијести,

(ж) слободу изражавања, 

(з) слободу мирног окупљања и слободу удруживања

са другима,

(и) право на брак и заснивање породице,

(ј) право на својину,
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(к) право на образовање,

(л) право на слободу кретања и пребивалишта.

4. НЕДИСКРИМИНАЦИЈА. Уживање права и сло -

бода које предвиђају овај члан или међународни споразуми

набрајани у Анексу I овог устава биће обезбијеђено за сва

лица у БиХ без дискриминације по било ком основу, као

што су пол, раса, боја, језик, вјерска, политичка и друга

увјерења, национално и социјално поријекло, припадност

националној мањини, имовина, рођење и други статуси.

5. ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА. Све избје -

глице и расељена лица имају право да се слободно врате

својим домовима. Они имају право, у складу с Анексом 7

Општег оквирног споразума, на повраћај имовине које су

били лишени током непријатељстава од 1991. године и на

накнаду за било коју имовину која им се не може вратити.

Све обавезе или изјаве у вези с таквом имовином дате под

принудом су ништавне и непостојеће.

6. СПРОВОЂЕЊЕ. БиХ и сви судови, установе,

државни органи и институције којима управљају ентитети

или се њима управља у ентитетима примјењиваће и пош -

тиваће људска права и основне слободе поменуте у тачки 2.

7. МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ. БиХ ће остати

или постати чланица међународних споразума набројаних

у Анексу I овог устава.

8. САРАДЊА. Све надлежне власти у БиХ ће са -

рађивати и обезбиједити неограничен приступ: свим

међународним механизмима за праћење људских права

основаним за БиХ; надзорним органима које установи било

који међународни споразум наведен у Анексу I овог устава;

Међународном трибуналу за бившу Југославију (посебно
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ће се повиновати наређењима издатим на основу члана 29

Статута Трибунала); и било којој другој организацији коју

овласте Уједињене нације с мандатом из области људских

права и хуманитарног права.

Члан III

НАДЛЕЖНОСТИ И ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ИНСТИТУЦИЈА

БиХ И ЕНТИТЕТА

1. НАДЛЕЖНОСТИ УСТАНОВА У БиХ. Сљедећа

питања спадају у надлежност институција БиХ:

(а) спољна политика,

(б) спољнотрговинска политика,

(в) царинска политика,

(г) монетарна политика, како је одређена чланом VII,

(д) финансирање установа и међународних обавеза

БиХ,

(ђ) политика и прописи за усељавање, избјеглице и

азил,

(е) спровођење кривичних закона на међународном

плану и између ентитета, укључујући ту односе и с Инте -

рполом,

(ж) увођење и рад средстава за међусобне и међу -

народне комуникације,

(з) регулисање саобраћаја између ентитета,

(и) контрола ваздушног саобраћаја.

2. НАДЛЕЖНОСТ ЕНТИТЕТА

(а) Ентитети ће имати право да успостављају
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специјалне паралелне односе са сусједним државама, у

складу са суверенитетом и територијалним интегритетом

БиХ.

(б) Сваки ентитет ће пружати потребну помоћ влади

БиХ да би јој омогућио да испуњава међународне обавезе

БиХ, с тим што ће финансијске обавезе које узме на себе

један ентитет без пристанка другог ентитета прије избора

Парламентарне скупштине и Предсједништва БиХ пасти на

терет тог ентитета, осим уколико је таква обавеза нужна за

продужење чланства БиХ у некој међународној органи -

зацији.

(в) Ентитети ће обезбиједити сигурне и безбједне

услове у оквирима своје надлежности одржавањем уста -

нова за спровођење грађанских закона који ће дјеловати у

складу с међународно признатим стандардима и уз пошто -

вање међународно признатих људских права и основних

слобода поменутих у члану II, и предузимањем других од -

го варајућих мјера.

(г) Сваки ентитет може да улази у споразуме са др -

жавама и међународним организацијама, с пристанком

Парламентарне скупштине. Парламентарна скупштина мо -

же да одреди законом да за неке врсте споразума такав

пристанак није потребан.

3. ЗАКОНИ И НАДЛЕЖНОСТИ ЕНТИТЕТА И

ИНСТИТУЦИЈА

(а) Све државне функције и овлаштења која овим

уставом нису изричито додијељена институцијама БиХ

припадаће ентитетима.

(б) Ентитети и све ниже заједнице ће у потпуности

поштовати овај устав који превладава неусклађене одредбе
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закона БиХ и устава и закона ентитета и одлуке установа

БиХ. Општи принципи међународног права представљаће

интегрални дио права БиХ и ентитета.

4. КООРДИНАЦИЈА

Предсједништво може да одлучи да олакша коор ди -

нацију међу ентитетима по питањима која не спадају у на -

длежност БиХ према овом уставу, уколико се један ентитет

не противи томе у било ком посебном случају.

5. ДОДАТНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

(а) БиХ ће преузети надлежност за све друге послове

о којима се ентитети сложе; за послове које предвиђају

анекси 5 до 8 Општег оквирног споразума и за послове који

су нужни за очување суверенитета, територијалног инте -

гритета, политичке независности и међународног статуса

БиХ, у складу са подјелом надлежности међу установама

БиХ. По потреби се могу установити додатне установе ради

обављања тих послова.

(б) У року од шест мјесеци од ступања на снагу овог

устава ентитети ће започети преговоре с циљем да и друге

послове укључе у надлежност БиХ, укључујући ту кориш -

ће ње енергетских ресурса и сарадњу на привредним про -

јектима.

Члан IV

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА

Парламентарна скупштина ће имати два дома: Дом

народа и Представнички дом.
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1. ДОМ НАРОДА. Дом народа ће се састојати од 15

делегата, двије трећине из Федерације (пет Хрвата и пет

Бошњака) и једном трећином из Републике Српске (пет

Срба)

(а) Хрватске и бошњачке делегате ће одабрати хр -

ватски односно бошњачки делегати у Дому народа Фе -

дерације. Делегате из Републике Српске ће одабрати

На родна скупштина Републике Српске.

(б) Девет чланова Дома народа сачињаваће кворум, с

тим што најмање три бошњачка, три хрватска и три српска

делегата морају бити присутна.

2. ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ. Представнички дом

састојаће се од 42 члана, двије трећине изабраних на те -

риторији Федерације и једном трећином на територији

Републике Српске.

(а) Чланови Представничког дома ће се бирати

непосредно у свом ентитету према изборном закону, који

ће усвојити Парламентарна скупштина. Међутим, први из -

бори ће се одржати у складу са Анексом 3 Општег оквирног

споразума. 

(б) Већина свих чланова изабраних у Представнички

дом сачињаваће кворум.

3. ПРОЦЕДУРЕ

(а) Сваки дом ће се састати у Сарајеву у року од

тридесет дана по одабирању односно изборима.

(б) Сваки дом ће већином гласова усвојити свој

пословник и одабрати међу својим члановима једног Ср -

бина, једног Хрвата и једног Бошњака који ће бити пред -

сједници односно замјеници предсједника, с тим што ће
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положај предсједника да ротира између та три изабрана

лица.

(в) Сваки законодавни акт захтијеваће пристанак оба

дома.

(г) Све одлуке у оба дома доносиће се већином

присутних чланова који гласају. Делегати и посланици ће

уложити напоре да се постарају да већина садржи најмање

једну трећину гласова делегата или посланика са тери -

торије сваког ентитета. Предсједник и замјеници пред -

сједника ће се састати у комисији и покушаће да обезбиједе

сагласност у року од три дана од гласања. Уколико ти

напори не успију, одлуке ће се доносити већином при -

сутних чланова који гласају, с тим што гласови против не

смију да садрже двије трећине или више од двије трећине

делегата или посланика изабраних у једном од ентитета. 

(д) Предложена одлука Парламентарне скупштине

може се прогласити деструктивном по виталне интересе

бошњачког, хрватског или српског народа већином бо -

шњачких, односно хрватских, односно српских делегата

одабраних према тачки 1(а). Таква предложена одлука за -

хтијеваће за усвајање у Дому народа већину гласова бо -

шњачких, хрватских и српских делегата који су присутни

и гласају.

(ђ) Када се већина бошњачких, хрватских или ср -

пских делегата противи позивању на тачку 3(е), пред -

сједник Дома народа ће одмах сазвати заједничку комисију,

која ће се састојати од три делегата, по једног кога изаберу

бошњачки, односно хрватски, односно српски делегати, да

ријеши питање. Уколико комисија не учини то у року пет

дана, питање ће се упутити Уставном суду, који ће убрзаним
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поступком провјерити процедуралну исправност датога

питања.

(е) Дом народа могу да распусте Предсједништво или

сам Дом, под условом да одлуку о распуштању коју доноси

Дом одобри већина, која укључује већину од најмање два

народа - бошњачког, хрватског и српског народа. Међутим,

Дом народа изабран на првим изборима по ступању овог

устава на снагу не може да се распусти.

(ж) Одлуке Парламентарне скупштине неће ступити

на снагу прије објављивања.

(з) Оба дома ће објављивати потпуне записнике

својих расправа и расправљаће јавно, осим у изузетним

случајевима предвиђеним пословником.

(и) Делегати и посланици неће бити кривично нити

грађански одговорни за дјела која почине у оквиру својих

дужности у Парламентарној скупштини.

4. НАДЛЕЖНОСТИ

Парламентарна скупштина ће бити надлежна за:

(а) доношење закона потребних за спровођење одлука

Предсједништва или за обављање надлежности Скуп шти -

не, према овом уставу,

(б) одлучивање о изворима и износу прихода за рад

установа БиХ и за међународне обавезе БиХ,

(в) усвајање буџета за институције БиХ,

(г) одлучивање о пристанку на ратификацију уговора,

(д) друга питања нужна за обављање својих дужности

или која су јој додијељена међусобним споразумом енти -

тета.
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Члан V

ПРЕДСЈЕДНИШТВО

Предсједништво БиХ састојаће се од три члана: једног

Бо шњака и једног Хрвата, који ће бити непосредно иза -

брани на територији Федерације, те једног Србина, који ће

бити непосредно изабран на територији Републике Српске.

1. ИЗБОР И МАНДАТ

(а) Чланове Предсједништва ће непосредно бирати

сваки ентитет (с тим што ће сваки гласач гласати за једно

мјесто у Предсједништву) према изборном закону који ће

усвојити Парламентарна скупштина. Први избори, ме ђу -

тим, одржаће се у складу с Анексом 3 Општег оквирног

споразума. Свако упражњено мјесто у Предсједништву по -

пуниће се из одговарајућег ентитета, у складу са законом

који ће усвојити Парламентарна скупштина.

(б) Мандат чланова Предсједништва изабраних на

првим изборима трајаће двије године; мандати касније

изабраних чланова трајаће четири године. Чланови ће моћи

да се бирају на још један мандат, а затим неће моћи да се

бирају током сљедеће четири године.

2. ПРОЦЕДУРЕ

(а) Предсједништво ће одредити свој пословник, који

ће обезбиједити адекватно обавјештавање о свим саста н -

цима Предсједништва.

(б) Чланови Предсједништва ће међу собом име -

новати предсједника. У првом мандату Предсједништва

пред сједник ће бити онај који је добио највећи број гласова.

Послије тога ће метод избора предсједника, путем ротације
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или на други начин, одредити Парламентарна скупштина,

на основу Члана IV (3).

(в) Предсједништво ће се трудити да усвоји све

одлуке Предсједништва (тј. одлуке по питањима која про -

изилазе из члана III (1) (а) - (е) консензусом. Међутим, та -

кве одлуке могу, уз поштовање тачке 2 (д) доље, да усвоје

два члана Предсједништва, ако сви напори за постизање

консензуса претрпе неуспјех.

(г) Члан Предсједништва који се противи одлуци

може да прогласи да је одлука Предсједништва дестру -

ктивна по животни интерес ентитета на чијој је територији

он изабран, с тим да то мора да учини у року од три дана од

дана када је одлука усвојена. Таква одлука ће се одмах

упутити Народној скупштини Републике Српске, уколико

је такву изјаву дао члан са те територије; бошњачким де -

легатима у Дому народа Федерације, уколико је ту изјаву

дао члан Бошњак; или хрватским делегатима тог тијела ако

је изјаву дао члан Хрват. Уколико изјаву потврди двотре -

ћинска већина тих лица у року од десет дана пошто им је

одлука упућена, оспорена одлука Предсједништва неће

ступити на снагу.

3. НАДЛЕЖНОСТИ 

Предсједништво ће бити надлежно за:

(а) вођење спољне политике БиХ,

(б) наименовање амбасадора и других међународних

представника БиХ, од којих с територије Федерације не

може изабрати више од двије трећине,

(в) представљање БиХ у међународним и европским

организацијама и установама и тражење чланства у орга -

низацијама и установама у којима БиХ није члан,
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(г) преговарање, проглашавање и, уз пристанак

Парламентарне скупштине, ратификација уговора БиХ,

(д) извршавање одлука Парламентарне скупштине,

(ђ) предлагање на препоруку Савјета министара

годишњег буџета Парламентарној скупштини,

(е) подношење извјештаја, на захтјев, али најмање

једном годишње, Парламентарној скупштини о издацима

Предсједништва,

(ж) координација, по потреби, са међународним и

невладиним организацијама у БиХ,

(з) обављање других функција које могу бити нужне

за обављање његових дужности или које може да стави у

задатак Парламентарна скупштина или о којима се сложе

ентитети.

4. САВЈЕТ МИНИСТАРА 

Предсједништво ће именовати предсједника Савјета

министара, који ће ступити на дужност пошто га потврди

Представнички дом. Предсједник ће именовати министра

иностраних послова, министра спољне трговине и друге

министре ако то буде потребно, који ће ступити на дужност

када их потврди Представнички дом.

(a) Предсједник и министри ће заједно представ љати

Савјет министара, који ће бити одговоран за спровођење

политике БиХ у областима поменутим у члану III (1), (4) и

(5) и подносиће извјештаје Парламентарној скупштину (ук -

ључујући ту, најмање једном годишње, извјештаје о изда -

цима БиХ).

(б) С територије Федерације се не може именовати

више од двије трећине свих министара. Предсједник ће
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такође именовати Замјенике министара (који неће при -

падати истом конститутивном народу којем припадају

министри), који ће ступити на дужност пошто их потврди

Представнички дом.

(в) Савјет министара ће поднијети оставку ако му у

било које вријеме Парламентарна скупштина изгласа

неповјерење.

5. СТАЛНИ КОМИТЕТ

(а) Сваки члан Предсједништва ће имати цивилну

команду над оружаним снагама. Ниједан ентитет неће при -

јетити употребом силе нити употријебити силу против дру -

гог ентитета и ни под којим условима оружане снаге било

ког ентитета неће ући нити боравити на територији другог

ен титета без пристанке владе тог ентитета и Предсједни -

штва БиХ.

(б) Чланови Предсједништва ће изабрати стални

комитет за војна питања, који ће кординирати активности

оружаних снага у БиХ. Чланови Предсједништва ће бити

чланови сталног комитета.

Члан VI

УСТАВНИ СУД

1. САТАВ

Уставни суд БиХ ће имати девет чланова.

(a) Четири члана ће бирати Представнички дом

Федера ције, а два члана Народна скупштина Републике

Српске. Остала три члана бираће предсједник Европског

суда за људска права по консултацији с Предсједништвом.
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(б) Судије ће бити истакнути правници високог мо -

ралног реномеа. Сваки гласач с правом избора који има та кве

квалификације може да буде судија Уставног суда. Су дије

које изабере Предсједник Европског суда за људска пра ва

неће бити грађани БиХ нити било које сусједне државе. 

(в) Мандат првих наименованих судија трајаће пет

година, уколико не поднесу оставку или их из неког разлога

остале судије не смијене консензусом. Прве наименоване

судије неће моћи да буду поново биране. Мандат касније

наименованих судија биће до 70 година старости, уколико

не поднесу оставку или их, због неких разлога, остале су -

дије не смијене консензусом.

(г) За наименовања послије пет година од првог

наименовања судија, Парламентарна скупштина може да

законом одреди друге методе избора судија које бира

предсједник Европског суда за људска права.

2. ПРОЦЕДУРЕ

(а) Већина свих чланова Суда представљаће кворум.

(б) Суд ће усвојити своја правила суда већином свих

чланова. Суд ће држати јавне расправе и издаваће обра -

зложење својих одлука, које ће се објављивати.

3. ПРАВА

Уставни суд ће штитити овај устав.

(a) Уставни суд ће имати искључиво право на рје -

шавање спорова који настану по овом уставу између

ентитета или између БиХ и једног или оба ентитета, или

између установа БиХ, што обухвата, али није ограничено

на питање:

Да ли је одлука једног ентитета да успостави спе -

цијалне паралелне односе са сусједном земљом у складу са

290

Милан Љепојевић



овим уставом, укључујући ту одредбе које се односе на

суверенитет и територијални интегритет БиХ,

- да ли је нека одредба устава или закона неког од

ентитета у складу с овим уставом.

Захтјеве за покретање спорова могу да упуте Суду

само члан Предсједништва, предсједник Савјета министа -

ра, предсједник или потпредсједник једног од домова Па -

рламентарне скупштине или још једна четвртина једног

дома законодавног тијела ентитета. 

(б) Уставни суд ће такође имати апелациону

јурисдикцију по питањима из овог устава која произађу из

пресуде било ког другог суда у БиХ.

(в) Уставни суд ће имати надлежности по питањима

која му упути било који суд у БиХ, а која се односе на пи -

тања да ли је неки закон, од чије ваљаности зависи пресуда,

у складу с овим уставом, с Европском конвенцијом за

људска права и основне слободе и њеним протоколима, или

са законима БиХ; или по питањима која се односе на по -

стојање или домет неког општег правила међународног

јавног права које је релевантно за одлуку суда. 

4. ОДЛУКЕ

Одлуке Уставног суда ће бити коначне и обавезујуће.

Члан VII

ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Постојаће Централна банка БиХ, која ће бити једина

власт за емитовање новца и за монетарну политику у чи -

тавој БиХ.
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1. Надлежности Централне банке одредиће Пар -

ламентарна скупштина. Међутим, ова неће моћи, током

шест година по ступању овог устава на снагу, да даје

кредите стварањем новца, дјелујући у том погледу као од -

бор за валуту; послије тога, Парламентарна скупштина ће

моћи да јој повјери и таква овлаштења.

2. Први управни одбор Централне банке састојаће се

од гувернера, које ће да наиминује Међународни монетарни

фонд по консултацији с Предсједништвом и од три члана

које ће да наименује Предсједништво, два из Федерације

(један Бошњак, један Хрват, који ће дијелити један глас) и

једног из Републике Српске, који ће сви имати шесто го -

дишње мандате. Гувернер, који неће бити грађанин БиХ

нити било које сусједне државе, ће моћи да даје одлучујући

глас у управном одбору.

3. Послије тога ће управни одбор Централне банке

БиХ да се састоји од пет чланова, које ће наименовати

Пред сједништво на мандат од шест година. Одбор ће из -

међу својих чланова наименовати гувернера са шестого ди -

шњим мандатом.

Члан VIII

ФИНАНСИЈЕ

1. Парламентарна скупштина ће сваке године усвајати,

на приједлог Предсједништва, буџет који ће покривати

издатке потребне за рад установа у БиХ и за међународне

обавезе БиХ.

2. Ако се такав буџет не усвоји на вријеме, привре -

мено ће се користити буџет за претходну годину.
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3. Федерација ће обезбиједити двије трећине, а Ре -

публика Српска једну трећину прихода потребних за буџет,

осим ако се претходно не убирају онако како одреди Пар -

ламентарна скупштина.

Члан IX

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Ниједно лице које издржава казну коју је изрекао

Међународни трибунал за бившу Југославију и ниједно

лице које је под оптужбом Трибунала и које се није одазвало

позиву да се појави пред Трибуналом не може да буде кан -

дидовано нити може да има било какву именовану, изборну

или другу јавну функцију на територији БиХ.

2. Накнада за лица која имају звање у установама БиХ

не може да се умањи током њиховог службовања.

3. Функционери наименовани на положаје у устано -

вама БиХ представљаће, уопште узевши, народе БиХ.

Члан X

АМАНДМАНИ

1. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОНОШЕЊЕ АМАНДМАНА

Овај устав може да се мијења одлуком Парламентарне

скупштине, укључујући двотрећинску већину присутних

посланика који гласају у Представничком дому.

2. ЉУДСКА ПРАВА И ОСНОВНЕ СЛОБОДЕ

Ниједан амандман на овај устав не може да елиминише
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или умањи било које од права и слобода поменутих у члану

II овог устава, нити може да измјени ову тачку 2 члана X.

Члан XI

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Прелазне одредбе које се односе на јавне установе,

законе и друга питања дате у Анексу 2 овог устава.

Члан XII

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

1. Овај устав ће ступити на снагу по потписивању

Општег оквирног споразума као уставни акт који замјењује

Устав Републике БиХ.

2. У року од три мјесеца од ступања овог устава на

снагу ентитети ће измијенити своје уставе, како би обе -

збиједили да ти устави буду у складу са овим уставом,

према члану III (3) (б).

АНЕКС I

ДОДАТНИ СПОРАЗУМИ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА

КОЈИ ЋЕ СЕ ПРИМЈЕЊИВАТИ У БиХ

1. Конвенција о спречавању и кажњавању злочина

геноцида, 1948.

2. Женевска конвенција I - IV из 1949. о заштити

жртава рата и протоколи тој конвенцији I - II, 1977.
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3. Конвенција из 1951. о статусу избјеглица и Про -

токол тој конвенцији из 1966.

4. Конвенција о држављанству удатих жена, 1957.

5. Конвенција о смањењу броја лица без држа вљан -

ства,1961.

6. Међународна конвенција о елиминацији свих обли -

ка расне дискриминације, 1965.

7. Међународни споразум о грађанским и политичким

правима из 1966. и факултативни протоколи том споразуму

из 1966. и 1989.

8. Споразум о економским, социјалним и културним

правима, 1966.

9. Конвенција о елиминацији свих облика дискри ми -

нације према женама, 1979.

10. Конвенција против мучења и других свирепих,

нељудских или понижавајућих поступака и казни, 1984.

11. Европска конвенција о спречавању мучења и не -

људских или понижавајућих поступака и казни, 1987.

12. Конвенција о правима дјетета, 1989.

13. Међународна конвенција о заштити права свих

радника миграната и чланова њихових породица, 1990.

14. Европска повеља за регионалне језике и језике

мањина 1992.

15. Оквирна конвенција за заштиту националних

мањина.
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АНЕКС II

ПРЕЛАЗНИ АРАНЖМАН

1. ЗАЈЕДНИЧКА ПРИВРЕМЕНА КОМИСИЈА 

(а) Стране овим оснивају заједничку привремену

комисију с мандатом да расправља о практичним питањима

у вези са спровођењем Устава БиХ и Општег оквирног

споразума и његових анекса и да даје препоруке и

приједлоге.

(б) Заједничка привремена комисија ће се састојати од

четири лица из Федерације, три лица из Републике Српске

и једног представника БиХ. 

(в) Састанцима комисије ће предсједавати високи

представник или лице које он одреди.

2. ПРОДУЖЕЊЕ ЗАКОНА

Сви закони, прописи и правила правног поступка који

су на снази на територији БиХ у тренутку када Устав ступи

на снагу остаће на снази у оној мјери у којој нису у

супротности с Уставом док другачије не одреди надлежно

државно тијело БиХ.

3. ПРАВНИ И УПРАВНИ ПОСТУПЦИ

Сви поступци у судовима или управним установама

који функционишу на територији БиХ у тренутку када нови

устав ступи на снагу наставиће се и даље, али ће бити

пренијети на друге судове и установе у БиХ у складу са

законима који одређују надлежности таквих судова и

установа. 
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4. УСТАНОВЕ

Док их не превладају примјењиви споразуми или

закон, државне установе, институције и друга тијела у БиХ

дјеловаће у складу са примјењивим законима.

5. СПОРАЗУМИ

Сви споразуми које је ратификовала Република БиХ у

периоду између 1. јануара 1992. и ступања на снагу овог

устава биће саопштени члановима Предсједништва у року

од 15 дана од дана када ступе на дужност; сваки уговор који

не буде тако саопштен биће отказан. 

У року од шест мјесеци од како се први пут састане

Парламентарна скупштина, а на захтјев било ког члана

Предсједништва, Парламентарна скупштина ће размотрити

питање отказивања других таквих споразума. 

АНЕКС 10

СПОРАЗУМ О ЦИВИЛНОМ СПРОВОЂЕЊУ МИРНОГ

РЈЕШЕЊА

Република БиХ, Република Хрватска, Савезна Репу -

блика Југославија, Федерација БиХ и Република Српска

("стране") сагласиле су се о сљедећем

Члан I

ВИСОКИ ПРЕДСТАВНИК

1. Стране су сагласне да ће спровођење цивилних

аспе ката мирног рјешења обухватити широку лепезу
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активности, укључујући настављање хуманитарне помоћи

докле год то буде потребно; обнову инфраструктуре и

економску обнову; успостављање политичких и уставних

институција у БиХ; унапређење поштовања људских права

и повратак расељених лица и избјеглица и одржавање

слободних и праведних избора у складу с распоредом у

Анексу III Општег оквирног споразума. Значајан број међу -

народних организација и агенција биће позван да пружи

помоћ.

2. Имајући у виду сложене услове с којима су суочене,

стране траже да се одреди високи представник, који ће бити

именован у складу с релевантним резолуцијама Савјета

безбједности УН у циљу олакшавања напора страна и

покретања и, по потреби, координације активности орга -

низација и агенција укључених у цивилне аспекте мирног

рјешења изврашавањем доле наведених задатака који су им

повјерени резолуцијом Савјета безбједности УН. 

Члан II

МАНДАТ И МЕТОДИ КООРДИНАЦИЈЕ И

ОДРЖАВАЊЕ ВЕЗЕ

1. Високи представник ће:

(a) надгледати спровођење мирног рјешења;

(б) одржавати тијесне контакте са странама да би оне

у потпуности поштовале цивилне аспекте мирног рјешења

и високи ниво сарадње између њих и организација и аген -

ција који учествују у тим аспектима;

(в) координирати активности цивилних организација
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и агенција у БиХ у циљу обезбјеђења ефикасног спро -

вођења цивилних аспеката мирног рјешења. Високи пред -

ставник ће поштовати њихову аутономију у оквиру њиховог

дјелокруга рада док ће им, по потреби, давати опште

смјернице о утицају њихових активности на на спровођење

мирног рјешења. Од цивилних организација и агенција се

тражи да пруже помоћ високом представнику у вршењу

његових/њених одговорности пружањем свих информација

релевантних за њихове операције у БиХ;

(г) олакшати, уколико процијени да је то потребно,

превазилажење свих тешкоћа које настану у вези са

цивилним спровођењем; 

(д) учествовати на састанцима организација дона -

тора, посебно који буду посвећени питањима рехабили -

тације и обнове;

(е) периодично извјештавати Уједињене нације,

Европску унију, Сједињене Државе, Руску Федерацију и

друге заинтересоване владе, стране и организације о нап -

ретку и спровођењу Мировног споразума у вези са зада -

цима предвиђеним у овом споразуму;

(ж) давати смјернице и примати извјештаје од ко -

месара за међународне полицијске снаге установљене у

Анексу 11 Општег оквирног споразума.

2. ОСТВАРУЈУЋИ СВОЈ МАНДАТ. Високи предста -

вник ће сазвати и предсједавати комисијом ("заједничка

цивилна комисија") у БиХ. Она ће се састојати од виших

политичких представника страна, команданата ИФОР-а или

његовог представника и представника оних цивилних орга -

низација и агенција које високи представник сматра по -

требним. 
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3. Високи представник ће, по потреби, оснивати под -

ређене заједничке цивилне комисије на локалним нивоима

у БиХ.

4. Заједнички консултативни комитет ће се састајати

повремено или по договору постигнутом између високог

представника и команданта ИФОР-а.

5. Високи представник и представник кога он одреди

ће бити у сталном контакту са командантом ИФОР-а или

представницима које он одреди и успоставиће одговарајуће

аранжмане за везу са командантом ИФОР-а у циљу лакшег

обављања њихових дужности.

6. Високи представник ће редовно размјењивати ин -

формације и одржавати везу са ИФОР-ом како буде дого -

ворено с командантом ИФОР-а и путем комисија описаних

у овом члану.

7. Високи представник ће присуствовати или ће бити

представљен на састанцима заједничке војне комисије и

давати савјете посебно о питањима политичко-војне при -

роде. Представници високог представника ће такође

присуствовати састанцима потчињених комисија заједни -

чке војне комисије као што је предвиђено у члану VIII (8)

Анекса 1А Општег оквирног споразума.

8. Високи представник може такође оснивати друге

цивилне комисије у и изван БиХ у циљу лакшег вршења

свог мандата.

9. Високи представник неће имати никакве на -

длежности над ИФОР-ом и неће се ни на који начин

мијешати у вођење војних операција или ланац команде

ИФОР-а.

300

Милан Љепојевић



Члан III

ОСОБЉЕ

1. Високи представник ће именовати особље за које

см а тра да је потребно у циљу пружања помоћи у оства -

ривању овдје наведених задатака.

2. Стране ће олакшати операције високог пред став -

ника у БиХ, укључујући и пружањем одговарајуће помоћи

по захтјеву у вези са саобраћајем, основним потребама,

смје штајем, комуникацијама и другим потребама по тар и -

фама које су једнаке онима предвиђеним за ИФОР на

основу споразума који се примјењује.

3. Високи представник ће, у складу са законима БиХ,

уживати ону правну способност која може бити потребна за

извршавање његових/њених функција, укључујући и спо -

собност склапања уговора, те стицања и отуђења непо -

кретне и личне имовине.

4. Привилегије и имунитети ће се одобравати на сље -

дећи начин:

(a) стране ће канцеларији високог представника и ње -

ним просторијама, архивама и другој имовини одобрити

исте привилегије и имунитете које уживају дипломатска

мисија и њене просторије, архиве и друга имовина по

Бечкој конвенцији о дипломатским односима,

(б) стране ће високом представнику и стручњацима

члановима његовог/њеног особља и њиховим породицама

одобрити исте привилегије и имунитете које уживају

дипломатски агенти и њихове породице по Бечкој конвен -

цији о дипломатским односима,
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(в) стране ће осталим члановима особља високог

представника и њиховим породицама одобрити исте при -

вилегије и имунитете које уживају чланови администра -

тивног и техничког особља и њихове породице по Бечкој

конвенцији о дипломатским односима.

Члан IV

САРАДЊА

Стране ће у потпуности сарађивати с високим пред -

став ником и његовим/њеним особљем, као и с међуна -

родним организацијама и агенцијама као што је предвиђено

у члану IX Општег оквирног споразума.

Члан V

КОНАЧНИ АУТОРИТЕТ ЗА ТУМАЧЕЊЕ

Високи представник на терену је коначни ауторитет

за тумачење овог споразума о цивилном спровођењу мир -

ног рјешења.

Члан VI

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Овај споразум ступа на снагу послије потписивања. 
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ФАЛСИФИКАТ

Подјела је јасна. 

Дејтонски споразум са својим анексима са једне

стране који су ИСТИНСКИ међунардни документи и ИС -

ТИНА. 

Са друге стране неуставне и антидејтонске пренесене

надлежности, које су фалсификат. 

Обичан, типичан блеф, како га зову "дух Дејтона",

који се манифестује кроз криминално понашање тзв.

међународне заједнице, која преко високог представника и

Уставног суда врши насилну, супротно међународном праву

промјену Општег оквирног споразума и неуставну про -

мјену Устава БиХ. Процес којим се од децентрализоване

државне заједнице прави унитарна држава. 

Евидентно је да је Република Српска од потписивања

Дејтонског споразума свакодневно изложена притисцима,

уцјенама и директним пријетњама да своје дејтонске, устав -

не надлежности пренесе на ниво БиХ. 

Све институције настале на овај антидејтонски од -

носно неуставан начин могу се једним именом назвати оби -

чним ФАЛСИФИКАТОМ, рушењем Дејтона, насилном

промјеном Устава... 

Улогу тзв. међународне заједнице најбоље је објаснио

харвардски докторант Николаса Бернса, бивши шеф пра -

вног тима ОХР-а Филип Леру Мартен, који каже: "Да,

њихов циљ није надгледање спровођења Дејтонског спора -

зума, већ каналисање сукоба у правом смјеру." 

"Себе тзв. међународна заједница назива интервен ци -

о нистима. Сама ријеч каже да они интервенишу да одр жавају
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сукоб онаквим интензитетом који највише одго вара оства -

рењу њихових интереса и циљева", каже Мартен. 

Дејтонски споразум нико и нигдје не спомиње.

Циљ ове анализе и елаборације није био да евиден ти -

рамо све неуставне насилне промјене Дејтонског споразума

и Устава БиХ, које су почеле већ самим чином његовог

потписивања. 

Већину пренијетих надлежности смо евидентирали

закључно са 2017. годином. Даље набрајање и образлагање

је непотребно. С овима које су забиљежене откривена је

методика преноса и циљеви како се ради. 

Оправданости преноса су ријетке и скромне и углав -

ном их нема.

Народски речено, преносе се све надлежности са Ре пу -

блике Српске на заједничке органе БиХ, од војске, оба вје -

штајне службе, царине, Управе за индиректно опорезивање до

неких минорних ствари попут савјетодавне агенције за сиду. 

Одговорност за овај хаотични процес сносе разбој -

ници и силеџије тзв. међународне заједнице (читај САД,

Европске уније и Велике Британије), Бошњаци, муслимани

али и велики дио Срба који су "намјештени" у заједничким

органима у Сарајеву. 

Ту издајничку односно антиуставну и антидејтонску

улогу Срба треба детаљно расвијетлити.

Поновићемо шта о томе каже Милорад Додик: "Нај -

бољи Срби за странце су они који говоре да су Срби лош

народ. Нажалост, у озбиљним народима не можете наћи

отпаднике какве можете код Срба." 

О улози Срба у преношењу надлежности с Републике

Српске на БиХ треба јавно и транспарентно проговорити
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исто као и о улози високог представника и осталих лица из

тзв. међународне заједнице, Уставног суда БиХ и Бошњака.

Јавност је једини објективан суд. 

ИСТИНА не треба да заобиђе никога, а посебно улогу

Срба који су у заједничке органе БиХ отишли вољом

грађана Републике Српске и чије интересе у складу с

Уставом треба да заступају и штите. Општи оквирни спо -

разум за мир у БиХ и његов Анекс 4 односно Устав БиХ су

једине одреднице, правила или критеријуми понашања

свих чинилаца, у али и изван БиХ. 

Савремена или данашња цивилизација не дозвољава

никоме другачије понашање, а поготово тзв. међународној

заједници, која је појам који у суштини не значи ништа.

Једна обична обмана која се нажалост користи много

година па и данас. 

Постоје Уједињене нације са својим органима и сво -

јим нормативним актима и њихове одлуке односно декла ра -

ције и резолуције. Испод или у оквиру Уједињених нација

су друге регионалне или континенталне организације и асо -

цијације које морају да дјелују у складу са Уједињеним

нацијама. Свјетска организација је јединствено устројена и

успостављена и тако треба да се посматра и БиХ, у оквиру

које је Република Српска. Ту нема никакве апстрактне

међународне заједнице, она не постоји. 

ПОЛИТИЧКИ ОДРАЗ

Период од потписивања Општег оквирног споразума

за мир у БиХ до данас је обиљежен веома сложеним по -

литичким дешавањима, која су се неминовно одразила на
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функционисање Републике Српске, односно фун кцио ни -

сање државне заједнице БиХ. 

Уставом БиХ, који је ступио на снагу након потпи си -

вања Општег оквирног споразума, постављени су темељи

новом уставно правном и државно правном устројству БиХ

као децентрализоване државе, с великим овлашћењима и

надлежностима ентитета, односно Републике Српске и Фе -

дерације БиХ, и с веома ограниченим овлаштењима која су

у надлежности државне заједнице. 

Тачније, ставом 3, тачке а) члана III Устава БиХ утвр -

ђена је подјела надлежности између институција БиХ и ен -

ти тета и то методом позитивне енумерације и принци пом

генералне клаузуле, односно пресумцијом надле жно сти у

корист ентитета на начин да све државне функције и овла -

штења која Уставом БиХ нису изричито дата институцијама

БиХ припадају ентитетима. 

Као ограничене надлежности институција БиХ тачком

1. члана III Устава БиХ "Надлежности институција БиХ"

дефинисане су: 

- спољна политика, 

- спољнотрговинска политика, 

- царинска политика, 

- монетарна политика, 

- финансијска политика институција БиХ и финан -

сирање међународних обавеза БиХ, 

- имиграциона и политика у вези с избјеглицама и

пружањем азила и њихова регулатива, 

- спровођење међународних кривичних закона, кри -

вичних закона који важе међу ентитетима, као и односи с

Интерполом, 
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- изградња и функционисање заједничких и међу -

народних комуникационих објеката и веза, 

- регулисање саобраћаја између ентитета и контрола

ваздушног саобраћаја. 

Тачка а) става 3. члана III Устава БиХ Закон о надле -

жности ентитета и институција је кључна за подјелу над -

лежности унутар државне заједнице БиХ јер је истом

од ре ђено да све остале функције и надлежности које Уста -

вом нису изричито повјерене БиХ институцијама припадају

ентитетима. 

Специфична права и обавезе ентитета дефинисана су

тачком 2. члана III Устава БиХ "Надлежности ентитета", и

то: 

- право да самостално, без било чије сагласности,

успостављају специјалне и паралелне односе са сусједним

државама, у складу са суверенитетом и територијалним

интегритетом БиХ, 

- право да, уз одобрење ПС БиХ, постижу споразуме

са државама и међународним организацијама, 

- дужност да пружају помоћ надлежним ин сти ту -

цијама БиХ како би се могле испунити међународне оба -

везе, 

- обавезе да ентитети креирају безбједне и сигурне

услове свим лицима под њиховом јурисдикцијом, на начин

да ентитети формирају органе за одржавање реда и мира,

који ће дјеловати у складу с међународно признатим

стандардима, и при томе, поштовати међународно призната

људска права и основне слободе загарантоване Уставом

БиХ. 
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ПРЕДСЈЕДНИШТВО БиХ 

Предсједништву БиХ, тачком 4. члана III Устава БиХ

"Координација" је дато право да координише ентитете када

су у питању ствари и функције које не спадају у искључиву

надлежност БиХ, уз услов да неки од ентитета не уложи

жалбу у било ком конкретном случају. 

Уставом БиХ су неријетко понуђена компликована и

недовољно конзистентна рјешења. Осим тога, у поменутом

уставу су у одређеним случајевима нејасно уређени и одно -

си, што је заједно неповољно утицало, а утиче и даље, на

подјелу надлежности ентитета, односно Републике Српске

и Федерације БиХ и заједничких институција БиХ. 

Тачком 5. члана III Устава БиХ, под називом "Додатне

надлежности" предвиђено је да БиХ може преузети

надлежности ентитета за: 

- све друге послове о којима се ентитети усагласе, 

- послове из Анекса I - VIII Општег оквирног спора зу ма, 

- послове неопходне за очување суверенитета,

територијалног интегритета, политичке независности и

међународног субјективитета БиХ. 

Истом одредбом је дозвољено да се за обављање го -

ренаведених надлежности, с циљем испуњења задужења и

поменутих надлежности, образују додатне институције. 

ПРЕНОСИ 

Током претходних 25 година надлежности с ентитета на

институције БиХ су се преносиле на различите начине и то: 
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- на уставан начин (најрјеђе) - ратификованим спо -

разумима ентитета, односно одлука надлежних народних

скупштина, 

- одлукама високог представника за БиХ (који је,

веома често, наметањем различитих закона уједно вршио и

пренос надлежности),

- усвајањем законских аката у ПС БиХ (ПС БиХ је

доносила законе за које није имала изричит уставни основ

него се користила начелном надлежношћу за доношење

закона), 

- одлукама Савјета министара БиХ, 

- правилницима и другим подзаконским актима које

је доносио Савјет министара на нивоу БиХ или неки други

орган на нивоу БиХ, 

- кроз бројне препоруке Европске комисије и других

међународних институција итд. 

Досад је око стотину различитих органа, управних

организација и осталих институција које егзистирају на

нивоу државне заједнице БиХ настало по неком од горе -

наведених начина преноса уставних овлаштења с Репу -

блике Српске на институције БиХ. 

УСТАВНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

Институције, односно органи и организације настали

на основу Устава БиХ су: 

1. Парламентарна скупштина БиХ 

2. Предсједништво БиХ 

3. Уставни суд БиХ 
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4. Савјет министара 

5.Министарство спољне трговине и економских

односа 

6. Министарство спољних послова

7. Министарство цивилних послова и комуникација 

8. Савјет за људска права 

9. Централна банка БиХ 

Преносом надлежности на основу сагласности енти -

тета настало је неколико институција. За ове пренесене

надлежности се, гледајући формално-правно с ове вре мен -

ске дистанце, може рећи да су пренесене уз сагласност Ре -

публике Српске, али истина је сасвим другачија. 

То је у ствари правно насиље, самовоља и силеџијство

високог представника, тзв. међународне заједнице и пол -

тронство појединих званичника Републике Српске, који су

спровели ове наредне тзв. реформе односно пренијели на -

длежности са Републике Српске на БиХ. 

1. Министарство одбране БиХ

2. Управа за индиректно опорезивање БиХ 

3. Правосуђе и Високи судски и тужилачки савјет БиХ 

4. Пренос надлежности Канцеларије за тражење не -

сталих и заробљених лица Републике Српске на Институт

за нестала лица БиХ 

5. Агенција за осигурање депозита БиХ 

6. Босанскохерцеговачка јавна жељезничка корпо -

рација 

7. Канцеларија за сарадњу с Интерполом 

8. Дирекција за цивилно ваздухопловство 
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9. Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ 

10. Агенција за пружање услуга у ваздушном сао -

браћају. 

ЧИЊЕНИЦЕ 

Осим овог, веома ограниченог броја институција на

нивоу БиХ које су настале у складу с Уставом БиХ, пренос

надлежности с ентитета на ниво БиХ се током ранијих

година дешавао на основу одлука бројних високих пред -

ставника за БиХ. 

Иако високи представник за БиХ није институција

уставноправног карактера, тј. његов положај и надле жно -

сти нису регулисани Уставом БиХ, он је фактички вршио

законодавну власт у БиХ. 

На основу права из члана 5. Анекса 10 Општег ок -

вирног споразума о миру и бонских овлаштења, високи

представник за БиХ је водио значајну нормативну дјела тно -

ст кроз доношење прописа. 

Такође, исти је имао и значајну улогу у креирању нор -

мативног и институционалног система у БиХ. Одлукама

високог представника дошло је до преноса надлежности у

бројним сферама, као нпр. у области безбједности, пра -

восуђа, телекомуникација, грађанских стања, саобраћаја,

јавног емитовања, заштите потрошача, итд. 

Почевши од јануара 1997. године тј. од пакета закона

за брзи почетак, Канцеларија високог представника је

донијела: 

- уставне амандмане, 
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- законске и подзаконске акте, 

- званична тумачења прописа, 

- промоцију реформских активности (попут мјера и

активности "Посао и правда") и 

- пројекат "Булдожер", на основу кога је донесено и

измијењено укупно 52 закона и 134 одлуке.  

Такође, 1997. године почео је пренос надлежности у

области фискалне политике, осигурања, дуга и страних

улагања, на начин да је Савјету министара БиХ од стране

ОХР-а предат претходно поменути пакет закона за брзи

почетак, тзв. Билтов пакет за брзи почетак. Овај пакет је

обу хватао: Закон о спољнотрговинској политици, Закон о

ца ринској политици, Закон о спољном дугу, Закон о ца -

ринској тарифи и Закон о политици директних страних

улагања. 

Као једна од препорука из Мапе пута ЕУ за БиХ, која

је услиједила након 1997. године, било је и успостављање

Трезора БиХ и укидање ентитетских завода за платни про -

мет, те спровођење Закона о директним страним улагањима

БиХ. 

Студијом изводљивости, као један од 16 услова

утврђена је и реформа царинског и пореског система,

буџетска легислатива и буџетска пракса и поуздана ста -

тистика. То је резултирало доношењем већег броја закона

на нивоу БиХ из ове области и то: 

- Закон о царинској политици БиХ, 

- Закон о царинској тарифи БиХ, 

- Закон о акцизама у БиХ, 

- Закон о осигурању депозита у банкама БиХ, 
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- Закон о осигурању у БиХ, 

- Закон о формирању извозно-кредитне агенције, 

- Закон о уплатама на јединствен рачун и расподјели

прихода, 

- Закон о систему индиректног опорезивања у БиХ, 

- Закон о порезу на додатну вриједност, 

- Закон о јавним набавкама БиХ, 

- Закон о рачуноводству и ревизији БиХ, 

- Закон о спречавању прања новца БиХ, 

- Закон о задужењу, дугу и гаранцијама БиХ,

- Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе

девизне штедње. 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

На основу наведених закона формиране су сљедеће

институције односно организације на нивоу БиХ: 

1. Државни трезор при Министарству финансија и

трезора БиХ, 

2. Управа за индиректно опорезивање БиХ,; 

3. Јединица одговорна за израду консолидованог

рачуна ЦМ-а, 

4. Агенција за статистику БиХ, 

5. Агенција за осигурање депозита БиХ, 

6. Агенција за осигурање у БиХ, 

7. Агенција за јавне набавке, 

8. Одбор за ревизију јавних набавки, 
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9. Извозно-кредитна агенција БиХ (ИГА), 

10. Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, 

11. Дирекција за економско планирање БиХ. 

НАМЕТАЊА ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА 

Међу најбитнијим актима високог представника је

свакако Одлука о измјенама и допунама ентитетских

устава, сагласно Одлуци Уставног суда БиХ у предмету У

5/98 - тј. Одлука о конститутивности народа, чиме је високи

представник за БиХ практично на себе преузео и вршење

уставотворне власти, чиме су акти ове институције

инкорпорирани у правни поредак БиХ. 

Високи представник је доносио и бројне одлуке из

домена безбједности и сигурности, што је за резултат имало

пренос надлежности са институција Републике Српске на

институције БиХ. 

На основу меморандума 1998. године, уз коорди -

нацију и под утицајем ОХР-а успостављен је систем зајед -

ничких регистарских таблица и саобраћајних дозвола на

читавој територији БиХ. Истовремено ови послови су

пренесени у надлежност Министарства цивилних послова

и комуникација БиХ. 

Такође, на исти начин и по истом основу је успо -

стављен и систем заједничких пасоша. 

Под притиском високог представника је такође 1999.

године донесен Закон о држављанству БиХ, а надлежности

с оба ентитета пренесене су на Министарство цивилних

послова и комуникација БиХ. 
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Послови држављанства у Републици Српској су до

1999. године били уређени Законом о држављанству Ре -

публике Српске, а након тога, од стране ОХР-а, односно

високог представника за БиХ, наметнутим Законом о

држављанству Републике Српске, који се примјењивао до

19.7.2014. године, када је донесен Закон о држављанству

Републике Српске. 

Не смије се заборавити и не примијетити да су на -

длежности Републике Српске у пословима држављанства,

као и однос држављанства БиХ и ентитетског држа вља -

нства регулисани Уставом БиХ на начин да је прописано да

постоји држављанство БиХ, које регулише Парламентарна

скупштина, и држављанство ентитета, које уређују енти -

тети. 

У складу с уставним надлежностима Парламентарна

скупштина је донијела Закон о држављанству БиХ, који

прописује да су држављани Републике Српске и ФБиХ

истовремено и држављани БиХ, те да промјена држа -

вљанства једног ентитета у држављанство другог ентитета

нема утицаја на држављанство БиХ. 

Слично је наведено и у Уставу Републике Српске, који

наводи да грађани Републике Српске имају држављанство

Републике Српске, али истовремено и држављанство БиХ. 

Послови држављанства су до 1. јануара 2000. године

били у надлежности Министарства унутрашњих послова

РС, када су прешли у надлежност Министарства управе и

локалне самоуправе Републике Српске. 

Такође, исте године наметнут је Закон о државној

химни БиХ, који је тек 2001. године усвојен у ПС БиХ. 
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ИМОВИНА 

Комисија за имовинске захтјеве расељених лица и

избјеглица је успостављена у складу са Анексом VII Деј -

тонског мировног споразума. 

Но, високи представник је наметнуо Закон о извр -

шењу одлука Комисије за имовинске захтјеве расељених

лица и избјеглица. Исти закон је, на иницијативу високог

представника, више пута мијењан и допуњаван, чиме су

ентитетске власти биле приморане да се понашају у складу

са претходно поменутим законима. 

Поменутим наметнутим законима у ентитетима је

заправо утврђена нормативна претпоставка за обавезно

извршење одлука комисије, без могућности преиспитивања

тих одлука. Другим ријечима, органи управе су били органи

задужени за извршење одлука Комисије за имовинске

захтјеве расељених лица и избјеглица, која није била орган

управе, већ једна посебна институција са дјелимичним ме -

ђународним карактером и ауторитетом (имунитет чланова,

дипломатски имунитет страних чланова), успостављена

договором потписница Анекса VII као саставног дијела

Мировног споразума. 

Потписнице споразума су Комисији дале мандат и

неприкосновени ауторитет за рјешавање имовинских за -

хтјева расељених лица и избјеглица, при чему тај ауторитет

није могао бити подвргнут било каквој даљој контроли од

стране законодавне, судске или управне власти унутар БиХ,

осим контроле од ње саме. 

Комисије за имовинске захтјеве расељених лица и

избјеглица није била предвиђена у Уставу БиХ, нити су
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Уставом БиХ послови поврата имовине, станарска права,

питања накнада за штету и слични послови икада требали

да буду у надлежности државне заједнице БиХ. Напротив,

наведени послови су се одувијек требали рјешавати на

начин како се данас рјешавају, тј. прописима ентитета и за

које су надлежни органи управе и судови у ентитетима. 

Ова комисија је престала с радом 31.12.2008. године, а

од 1. јануара 2009. године практично је враћена у надле жно -

сти ентитета и усклађена с унутрашњим уређењем БиХ. 

ДГС 

Одлуком високог представника 2000. године наметнут

је Закон о Државној граничној служби БиХ, којим је она

формирана и којим су одређене њене надлежности. 

Државна гранична служба БиХ формирана је у

саставу Министарства цивилних послова, а затим Мини -

старства безбједности БиХ. 

Истовремено, то је био почетак преузимања грани -

чних прелаза, који је текао сукцесивно у зависности од

финансијских, кадровских и организационих могућности

ДГС-а. 

Аналогно томе, укидане су и полицијске станице за

контролу преласка границе МУП-а Републике Српске, с

тим да је ексклузивно право на избор кадрова имала ДГС.

Све заједно је за посљедицу имало велики број полицајаца

који је остао без распореда, због чега их је МУП Републике

Српске морао распоредити у свој састав, често и преко ут -

врђене систематизације. 

317

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



ОМБУДСМАН БиХ 

У складу са смјерницама Европске уније те само -

вољом високог представника за БиХ, 2000. године настале

су и двије нове самосталне управне организације, и то: 

- Институт за акредитацију БиХ и 

- Институт за стандарде, мјеритељство и интеле кту а -

лно власништво БиХ. 

На исти начин, и исте године, настала је и Кан це -

ларија омбудсмана за људска права за БиХ. 

Законом о измјенама и допунама Закона о омбудсману

за људска права БиХ регулисано је да се Институција

омбудсмана установи на нивоу БиХ. Чланом 16. наведеног

закона предвиђено је да ентитети, односно Република

Српска донесе закон о престанку Институције омбудсмана

Републике Српске, што је и учињено крајем 2009. године. 

СУД БиХ 

Високи представник је 2000. године донио одлуку о

Закону о Суду БиХ, којим је формиран Суд БиХ, уз напо -

мену да је исти закон тек средином 2002. године усвојен у

ПС БиХ. 

Те 2002. године високи представник је отишао корак

даље па је својим одлукама мијењао ентитетске уставе и то,

прије свега, из области рада правосудних органа те избора

и именовања судија и тужилаца. 

Високи представник је средином 2002. године донио

и одлуку којом ступа на снагу Закон о тужилаштву БиХ, као
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и одлуку о доношењу Закона о Високом судском и тужи -

лачком савјету БиХ, којим је основан и којим су дефи -

нисане надлежности овог савјета. 

Високи представник је у првој половини 2002. године

наметнуо и Закон о Високом судском и тужилачком савјету

Републике Српске, којим је утврђено да је Савјет само -

сталан орган Републике Српске, који има својство правног

лица. Овим законом је регулисано да Високи судски и

тужилачки савјет у процедури прописаној законом именује

и утврђује дисциплинску одговорност и разрјешава но си -

оце правосудних функција. 

Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске

установљен је Законом о судовима и судској служби с

мандатом да Народној скупштини Републике Српске пре -

длаже избор и разрјешење судија и тужилаца у Републици

Српској. Према одредбама тог закона, Народна скупштина

Републике Српске је именовала и разрјешавала носиоце

правосудних функција, али искључиво на приједлог

Високог судског и тужилачког савјета. 

ВСТС 

Но, иако је 2002. године успостављен ВСТС Репу -

блике Српске, 2004. године је Народна скупштина Репу бли -

ке Српске донијела закључак у вези са заузимањем става о

предложеном споразуму о преносу одређених одговорности

ентитета кроз успостављање ВСТС БиХ и препоручила

Влади Републике Српске да потпише споразум о преносу

надлежности с Републике Српске на Парламентарну ску -

пштину БиХ за доношење закона о успостављању Високог
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судског и тужилачког савјета БиХ. Истим закључком је

Народна скупштина Републике Српске обавезала Владу

Републике Српске и посланике из Српске у ПС БиХ да се

залажу за сљедећа рјешења: 

- да се кроз закон уграде рјешења која ће инсти -

туционално и суштински сачувати утицај ентитета, што

подразумијева формирање подсавјета са јасно дефи ни -

саном улогом и процедуром рада у односу на Високи

судски и тужилачки савјет БиХ; 

- да се текст споразума прије потписивања усклади с

терминологијом из Устава; 

- да сједиште Високог судског и тужилачком савјета

буде у Источном Сарајеву. 

Народна скупштина Републике Српске је у закључку

констатовала да, у случају да се не испоштују закључци

Народне скупштине Републике Српске приликом доно -

шења закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ,

Народна скупштина РС задржава право да повуче са -

гласност на споразум о преносу надлежности на исти начин

на који је исти и дала, те да кроз парламентарну процедуру

у ПС БиХ, укључујући и Дом народа оспори закон о

Високом судском и тужилачком савјету. 

Дакле, Народна скупштина Републике Српске је при -

хватила споразум о преносу надлежности с ентитетског на

ниво БиХ, али под одређеним условима. 

Поставља се питање да ли се законом донесеним у

Парламентарној скупштини БиХ могао укинути Високи

судски и тужилачки савјет Републике Српске, чије посто -

јање и надлежности предвиђају чланови 127- 130 Устава

Републике Српске? 
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НАМЕТНУТИ САВЈЕТ МИНИСТАРА 

На основу одлуке ОХР-а или, тачније, високог

представника Педија Ешдауна, усвојен је "нови" Закон о

Савјету министара БиХ. Сходно овој наметнутој одлуци

Савјет министара су од тада чинили сљедећи министри: 

1. министар спољних послова, 

2. министар спољне трговине и економских односа, 

3. министар финансија и трезора, 

4. од дотад постојећег Министарства цивилних

послова и комуникација, односно министра овог министар -

ства, настају два нова, и то: 

- министар комуникација и транспорта, 

- министар цивилних послова, 

5. министар за људска права и избјеглице,

6. министар правде и 

7. министар безбједности. 

Такође, Законом о Савјету министара БиХ из 2002.

године је престало да постоји 2000. године формирано

Министарство за европске интеграције и исто од тада фун -

кционише као нова самостална управна организација Ди -

рекција за ЕУ, односно данас Дирекција за европске

инт еграције. Овај закон који је наметнуо Педи Ешдаун је

усвојила Парламентарна скупштина БиХ 18.7.2003. године. 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

Високи представник за БиХ је наметао законе из

области комуникација и информационог друштва, без
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обзира на чињеницу да је надлежност за развој инфор -

мационог друштва садржана у ставу 8. члана 68. Устава

Републике Српске, којим је наведено да Српска обезбјеђује

основне циљеве и правце привредног, научног, техноло -

шког, демографског и социјалног развоја. Из наведеног

произлази да су поменуте области искључива надлежност

Републике Српске, а у складу са чланом III, став 3, тачка а)

Устава БиХ којим је утврђен принцип претпоставке надле -

жности у корист ентитета. 

У периоду од 2005. до 2015. одвијале су се бројне ак ти -

вности које би, да су у потпуности спроведене, цјело купну

надлежност за развој информационог друштва пр е  нијеле на

ниво заједничких органа БиХ. 

Наметањем Закона о Савјету министара БиХ из 2002.

године високи представник је у саставу Савјета министара

БиХ формирао Министарство комуникација и транспорта.

Недуго након тога надлежност претходно поменутог

министарства је утврђена Законом о министарствима и

другим органима управе у БиХ. 

Чланом 10. Закона о Савјету министара БиХ је дефи -

нисано да је Министарство комуникација и транспорта

БиХ, између осталог, задужено за припрему и израду стра -

тешких и планских докумената из области међуна родних и

међуентитетских комуникација, промета, инфраструктуре

и информационих технологија. Уочава се да се, иако

постављена прилично апстрактно, што је честа појава у

актима који се односе на ингеренције заједничких органа,

надлежност Министарства у области информационог дру -

штва искључиво ограничава на израду стратешких и пла -

нских докумената. Међутим, ово министарство је до данас
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било предлагач неколико закона који се односе на развој

информационог друштва. 

РАК 

У области телекомуникација, саобраћаја и јавног

емитовања високи представник је 2002. наметнуо Закон о

комуникацијама БиХ, чиме је већина ентитетских надле -

жности пренесена на Регулаторну агенцију за комуникације

(РАК). 

Уставна надлежност БиХ у области телекомуникација

дефинисана је чланом III, ставом 1, тачком x) у којој је

наведено да је успостављање и функционисање заједни -

чких и међународних комуникационих средстава у надле -

жно сти институција БиХ. 

Уставна надлежност Републике Српске у области

телекомуникација садржана је у члану 68, ставу 8. Устава

Републике Српске, којим се наводи да Српска обезбјеђује

основне циљеве и правце привредног, научног, техно ло -

шког, демографског и социјалног развоја. 

С обзиром на наведено, може се сматрати да се у

области телекомуникација ради о подијељеној надлежности

између заједничких органа и ентитета: заједничка и међу -

народна телекомуникациона средства се регулишу на нивоу

БиХ, док су унутарентитетске телекомуникације у надле -

жности ентитета. 

Међутим, наметањем Закона о комуникацијама, ви -

соки представник је разрадом дефиниције појма комуни ка -

ције у члану 1. ставу 2. поменутог закона, уређење
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комплетне области комуникација, што укључује телеко -

муни кације, радио, емитовање и кабловску телевизију, као

и услуге и средства у вези с тим, пренио у надлежност

новоосноване Регулаторне агенције за комуникације, па је

Република Српска остала без било каквих могућности

управљања сопственом комуникационом инфраструктуром,

регулисања и убирања такси од искоришћавања природних

потенцијала који се користе у сврху емитовања и кому -

никација. 

Према Закону о комуникацијама БиХ, у надлежности

РАК-а је да, између осталог, доноси правила у области

емитовања и телекомуникација и обезбјеђује њихово по -

штивање, издаје дозволе емитерима и операторима те -

лекомуникација и прати поштивање услова издатих

до звола, планира, управља, намјењује и додјељује фре -

квенцијски спектар, прати његово коришћење и готово све

остало из ове области.

Проширеном дефиницијом комуникација тј. терми -

нолошком одредницом комуникација у смислу Закона о

комуникацијама БиХ, исте су обухватиле и сектор радио и

телевизијског емитовања, па је од 2003. године надлежност

за издавање дозвола за емитовање и наплате таксе за

коришћење радиофреквентног спектра, као и емитовање

путем кабла додијељена Регулаторној агенцији, односно

пренесена на ниво заједничких органа БиХ. 

С тим у вези, у области емитовања, а у складу са пре -

порукама Мапе пута и захтјева из Студије изводљивости,

усвојен је Закон о Јавном РТВ систему БиХ, а затим и Закон

о Јавном радио-телевизијском сервису БиХ, па је, поред већ

постојећих РТВ ФБиХ и Радио-телевизије Републике

Српске, настао и трећи радио-телевизијски сервис БХ РТ.
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Треба подсјетити да је усвајању ових закона у ПС БиХ

2002. године претходила одлука високог представника за

БиХ о Закону о основама Јавног радио-телевизијског си -

стема и о Јавном радио-телевизијском сервису БиХ. 

СЕРИЈА НАМЕТАЊА 

Дугачак је списак пренесених надлежности и

институција насталих правним насиљем високих пред -

ставника, посебно Педија Ешдауна на мјесту високог

представника за БиХ, а СДС-а и ПДП-а на власти у ин -

ституцијама Републике Српске од 2001. до 2006. године.

Убитачна комбинација за Републику Српску је била СДС и

ПДП као власт и Педи Ешдаун и Волфганг Петрич као

високи представници у БиХ. 

Агенција за идентификациона документа, евиденцију

и размјену података (ИДДЕА) је доношењем Закона о

личној карти држављана БиХ напрасно и противправно на

себе преузела ингеренције државног издаваоца квали фи -

кованих дигиталних сертификата, који, опционо, смјешта

на чип садржај у личној карти, дерогирајући при томе

одредбе Закона о електронском попису Републике Српске. 

Високи представник је 2002. године донио и сљедеће

одлуке: 

1. Одлука високог представника о Закону о државној

служби у институцијама БиХ, 

2. Одлука којом се проглашава Закон о основама

Јавног радио-телевизијског система и о Јавном радио-

телевизијском сервису БиХ, 

3. Закон о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, 
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4. Одлука којом се доноси Закон о Тужилаштву БиХ, 

5. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и

допунама Закона о ВСТС БиХ, 

6. Одлука којом се проглашава Закон о имунитету

БиХ, 

7. Одлука којом се доноси Закон о регистрацији

правних лица која оснивају институције БиХ, 

8. Одлука којом се доноси Закон о комуникацијама и 

9. Одлука којом се проглашава Закон о статистици

БиХ. 

Од укупно 39 одлука високог представника за БиХ у

2002. години, са 26 одлука се или наметао закон, или се

мијењао и допуњавао постојећи закон, односно ентитетски

устав. 

Генерално говорећи, високи представник за БиХ је у

области правосуђа извршио пренос надлежности с ентитета

на институције БиХ доношењем одлука о наметању закона: 

1. Закона о суду БиХ, 

2. Закона о Судској полицији, 

3. Закона о Високом судском и тужилачком савјету, 

4. Закона о платама и другим накнадама у судским и

тужилачким институцијама, 

5. Закона о Тужилаштву БиХ, 

6. Закона о омбудсману БиХ, 

7. Закона о кривичном поступку БиХ, 

8. Кривичног закона БиХ и 

9. Закона о заштити свједока под пријетњом и угро -

жених свједока.
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ОБАВЈЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА  

Педи Ешдаун је 2003. наметнуо 35 одлука које су

објављене у "Службеном гласнику БиХ", уз напомену да је

са 14 уводио, тј. наметао неки нови закон или мијењао и

допуњавао постојећи. Једна од њих је и одлука од средине

децембра 2003. године, којом је Педи Ешдаун Парла -

ментарној скупштини (ПС) БиХ "предложио" Закон о

Обавјештајно-безбједоносној агенцији БиХ. 

Поменута агенција је формирана на основу Закона о

Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, чиме је

цјелокупна надлежност из ове области пренесена на ниво

БиХ. Наведени закон је усвојен у ПС БиХ у марту 2004.

године, а са 1. јуном исте године одлуком високог пред став -

ника фактички и стављен у примјену. Такође, истим

законом су од 1.5.2004. године стављени ван снаге енти -

тетски закони, односно Закон о обавјештајно-безбједносној

служби Републике Српске. 

ЦИПС ПРОЈЕКАТ 

Готово у исто вријеме је кроз тзв. ЦИПС пројекат

донесен сет закона из области личних стања и то: 

- Закон о јединственом матичном броју, 

- Закон о личној карти држављана БиХ, 

- Закон о пребивалишту и боравишту држављана БиХ, 

- Закон о заштити личних података и  

- Закон о централној евиденцији и размјени података. 
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На основу Закона о централној евиденцији и размјени

података, затим члана 15. Закона о министарствима и дру -

гим органима управе БиХ, те одлуке Савјета министара

успостављена је Дирекција за имплементацију ЦИПС

пројекта. 

Развој пројекта ЦИПС је започет 2000. године, а с

примјеном се кренуло 2003, након доношења закона о

матичном броју грађана, личној карти и других којима су

надлежности из ове области, али и издавање личних

докумената дјелимично пренесене у надлежност Дирекције

ЦИПС, односно Министарства цивилних послова. 

Убрзо су и издавања путних исправа и регистрација

моторних возила пренесени на Дирекцију ЦИПС, односно

Агенцију за идентификациона документа, евиденцију и

размјену података БиХ.  

Законом о заштити личних података и одлуком Са -

вјета министара успостављена је Агенција за заштиту

личних података. Са друге стране, на основу Закона о

Агенцији за идентификацију докумената, евиденцију и

размјену података престала је да функционише и успо -

стављена је Агенција за идентификацију докумената, еви -

денцију и размјену података. 

СИПА 

Законом о Државној агенцији за истраге и заштиту

успостављена је Државна агенција за истраге и заштиту

(СИПА). На ову агенцију пренесена су овлаштења контроле

производње и трговине наркотицима, међународног и

домаћег тероризма, недозвољене трговине нуклеарним
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материјама, недозвољене трговине хемијско-биолошким

оружјем, међународног организованог криминала и криви -

чних дјела кажњивих по међународном ратном и ху ма -

нитарном праву. 

Надлежност и овлаштења, као и организациона стру -

ктура СИПА знатно су проширене 2004. године усвајањем

Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту са

припадајућим сетом закона о полицијским службеницима

БиХ, заштити свједока, спречавању прања новца, измјени

Закона о кривичном поступку. С овом законском регула -

тивом и преносом надлежности на СИПА, ентитетска

министарства унутрашњих послова стављена су у позицију

да су само дужна да пруже помоћ СИПА. 

Генерално говорећи, током 2004. године високи пре д -

ставник за БиХ је измијенио и допунио десет постојећих

закона и ставио ван снаге један. Шест пута је то исто

учинио 2005. године и исто толико 2006. године. Четрнаест

пута је мијењао и допуњавао законе у 2007. години и

једанпут донио одлуку којом се доноси закон, и то Закон о

Меморијалном центру Сребреница - Поточари, спомен-

обиљежје и мезарје за жртве из 1995. године.

У периоду од 1996. до 2015. године ПС БиХ је ус -

војила око 260 закона и преко 340 измјена и допуна ос -

новних текстова закона. 

Поједине законе је Парламентарна скупштина БиХ

усвајала на основу закона које је претходно наметао неки

од високих представника за БиХ, док је друге, иако нема

правног основа у Уставу БиХ, усвајала по својим редовним

процедурама. 
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РЕФОРМА ПОЛИЦИЈЕ 

Процес реформе полиције, који је трајао од 2004. до

2008. године, за резултат је имао доношење Закона о Ди -

рекцији за координацију полицијских тијела и Агенције за

подршку полицијској структури БиХ, који сам по себи не

представља значајнији пренос надлежности и у складу је

са закључцима Народне скупштине Републике Српске. На

основу овога закона су успостављене сљедеће институције,

односно организације: 

1. Дирекција за координацију полицијских тијела

БиХ, 

2. Агенција за форензичка испитивања и вјештачења, 

3. Агенција за школовање и стручно усавршавање

кадрова и 

4. Агенција за полицијску подршку. 

ДЕМИНИРАЊЕ, ОДБРАНА 

Законом о деминирању у БиХ и чланом 15. Закона о

министарствима и другим органима управе БиХ из 2003.

године је, осим раније помињане Дирекције за импле -

ментацију ЦИПС пројекта - као самосталне службе у

саставу Министарства цивилних послова, у саставу истог

министарства успостављена и Комисија за деминирање у

БиХ као самостална служба. 

Законом о одбрани БиХ формирано је Министарство

одбране БиХ. 
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КОНТРОЛА СТРАНАЦА 

Контрола кретања и боравка странаца пренесена је у

надлежност Министарства цивилних послова (сада Мини -

старства безбједности) усвајањем Закона о кретању и

боравку странаца у азилу. С тим у вези је настала и Служба

за послове са странцима као управна организација у са -

ставу Министарства безбједности, с оперативном само -

сталношћу за вођење послова и рјешавања питања из своје

надлежности. 

Служба је основана ради обављања административно-

управних и инспекцијских послова прописаних наметну -

тим Законом о кретању и боравку странаца у азилу. Истим

законом је у октобру 2003. године на нивоу БиХ контрола

кретања и боравка странаца из надлежности МУП-а

Републике Српске пренесена на заједничке органе БиХ. 

Иако је овај закон усвојен 2003. године, органи -

зационе јединице МУП-а Републике Српске за странце све

до краја 2006. нису биле припојене Министарству

безбједности БиХ јер средстава за њихово финансирање

нису била обезбијеђена. Током 2007. године област контро -

ле кретања и боравка странаца, пријаве и одобравања

страних и привремених боравака страних држављана,

отказивања боравка те предузимање других законских

мјера према странцима с Министарства унутрашњих по -

слова Републике Српске су прешли у надлежност Мини -

старства безбједности БиХ у Служби за странце (која је

преузела раднике МУП-а РС који су радили на тим

пословима). 
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ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА 

Иако је још 1998. године од стране ОХР-а покренута

иницијатива за оснивање Института за нестала лица, иста

је тек након пет година, односно 2003. године, наишла на

одобравање Предсједништва БиХ, које је одлучило да

прихвати позив Међународне комисије за нестала лица за

оснивање Института за нестала лица БиХ. 

С тим у вези је у новембру 2004. године ПС БиХ до -

нијела Закон о несталим лицима, чијим је чланом 7. пре -

двиђено оснивање Института за нестала лица БиХ као

правног лица које је регистровано као институција БиХ. 

Коначно, 2005. године је између Међународне коми -

сије за нестала лица и Савјета министара БиХ у Сарајеву

потписан, и од стране Предсједништва БиХ ратификован,

Споразум о преузимању улоге саоснивача Института за

нестала лица БиХ. 

Оснивање и рад овог института је подржано и одлу ком

Уставног суда БиХ, те покренуте истраге од Тужи ла штва

БиХ. Осим тога и Влада Републике Српске је донијела одлуку

о преносу надлежности Канцеларије за тражење не сталих и

заробљених лица Републике Српске на Институт за нестала

лица БиХ, уз напомену да та одлука Владе Ср пске никад није

усвојена у Народној скупштини Републике Српске. 

САОБРАЋАЈ 

Област саобраћаја, такође, није остала без преноса

надлежности с Републике Српске на БиХ. 
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Уставом БиХ су из домена саобраћаја у надлежност

државне заједнице БиХ препуштени само регулисање међу -

ентитетског саобраћаја и контрола ваздушног простора. Са

друге стране, Законом о министарствима Републике Српске

основано је Министарство саобраћаја и веза с надле -

жностима у сфери обављања управних и стручних послова

у области друмског, жељезничког, водног и ваздушног

саобраћаја, пошта и телекомуникација. Но, без обзира на

оваква уставна и законска устројства, на нивоу БиХ је у

складу са директивама Европске уније, 2005. године до -

несен Закон о жељезницама БиХ. 

Поменутим законом је основан Регулаторни одбор

жељезница БиХ, чија се овлаштења у области жељезничког

саобраћаја односе на: прописивање техничких стандарда и

спецификација, контролу жељезничког саобраћаја, изда -

вање лиценци, потврда о безбједности и дозвола, доношење

инструкција за безбједност, контролу и извјештавање о

инспекцијским контролама, истраге, извјештавање и во -

ђење статистика о несрећама и представљање жалбеног

тијела у првом степену између менаџера и оператера. 

Без обзира на чињеницу да су Законом о жељезницама

БиХ децидно прописане обавезе и овлаштења Регулаторног

одбора, исти одбор у пракси спроводи активности које

излазе из оквира утврђених Законом о жељезницама БиХ.

Нису изоловани ни случајеви у којима Одбор врши кроз

хармонизацију с Европском унијом законодавства, пренос

надлежности на институције државне заједнице БиХ у

области жељезничког саобраћаја, на начин што Одбор

доноси правилнике и упутства, за шта су, по Уставу БиХ,

надлежна ентитетска министарства. 

333

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



ПОШТЕ 

Парламентарна скупштина БиХ је 2005. године

усвојила Закон о поштама БиХ којим су: уређени основни

принципи поштанског саобраћаја, основана Агенција за по -

штански саобраћај БиХ, као регулатор у области пошта н -

ског саобраћаја и којим су дефинисана нека друга општа

питања.

Осим тога, иако ентитети, односно Република Српска

и ФБиХ, имају своје законе којима су дефинисане поштан -

ске услуге и који потпуније дефинишу функционисање

поштанског саобраћаја, Министарство комуникација и тр -

ан спорта потенцира доношење Закона о поштанским ус -

лугама БиХ, којим би се пренијеле додатне надлежности с

ентитета на ниво БиХ. 

У складу са Анексом 4 Мировног споразума донесен је

Закон о међуентитетском друмском саобраћају, чиме је дио

надлежности из друмског саобраћаја пренесен, такође, на

Министарство комуникација и транспорта БиХ. Наве деним

законом издавање лиценци превозника и легити ма ција за

возаче у међународном друмском превозу је ст а в ље но у

надлежност претходно поменутог министар ства. 

Осим тога, Правилником о условима и поступку из -

давања лиценци и квалификацијских картица возача за

обављање међународног друмског превоза се оспорава

образовање за возача моторног возила у Републици Ср -

пској. Такође, и надлежност за обављање инспекцијског

надзора у смислу примјене Закона о међународном и

међуентитетском друмском саобраћају су дата инспекциј -

ским органима на нивоу државне заједнице БиХ. 
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У области друмског саобраћаја ПС БиХ је, на при -

једлог Министарства комуникација и транспорта БиХ, ус -

војила Закон о основама безбједности саобраћаја на

пу  те вима у БиХ. На основу овог закона пренесене су одре -

ђене надлежности по питању хомологације возила и ре -

зервних дијелова, сертификата возила као и сертификовање

возила која се користе за превоз опасних материја. 

ЗДРАВСТВО 

Области здравства и социјалне заштите су, такође, у

складу са Уставом Републике Српске у искључивој надле -

жности ентитета. Амандманом 32. на члан 68. Устава

Републике Српске прописано је да Српска уређује и обе -

збјеђује, поред осталог, и социјално осигурање и друге

облике социјалне заштите, као и здравство. Осим тога, у

Уставу БиХ се поменуте области апсолутно нигдје не спо -

мињу као надлежност институција БиХ.

Но, без обзира на наведена уставна рјешења, иста

нису сметала нити међународној заједници, нити закон -

одавцу државне заједнице БиХ да област здравства и

социјалне заштите уреди на другачији начин, односно да је

дјелимично пренесе у надлежност различитих институција

БиХ. 

У складу са наметнутим Законом о Савјету министара

БиХ из 2003. године, Министарство цивилних послова је

постало надлежно и за област здравства и социјалне

заштите. 

Европска комисија је 2005. године израдила документ

"Функционални преглед здравственог сектора у БиХ",
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којим је предвиђено да се у оквиру Министарства цивилних

послова БиХ установи Одјељење за здравство, у чијој би се

организационој структури нашле сљедеће агенције: 

1. Агенција за акредитацију и квалитет БиХ, 

2. Агенција за лијекове БиХ, 

3. Агенција за здравствено осигурање БиХ, 

4. Агенција за јавно здравство БиХ, 

5. Агенција за заштиту од радијације и 

6. БиХ инспекторат. 

Министарство цивилних послова БиХ је слиједећи

препоруке Европске комисије у оквиру Министарства

цивилних послова БиХ формирало Одјељење за здравство,

којим је руководио шеф Одјељења. Одјељење је временом

прерасло у Сектор за здравство, којим руководи помоћник

министра. 

Област лијекова у Републици Српској је била дефини -

сана Законом о производњи и промету лијекова. Међутим

2001. године је ступио на снагу нови Закон о лијековима,

којим је, између осталог, основана Агенција за лијекове

Републике Српске као правно лице надлежно за област

лијекова у Републици Српској. 

Но, без обзира на чињеницу да је Закон о лијековима

био прилагођен новим или измијењеним европским ди -

рективама, те чињеници да овај закон у Републици Српској

није био стављен ван снаге, област производње и промета

лијекова на велико, тј. материја коју је Закон о лијековима

уређивао, је од 2008. године у БиХ дијелом уређена За -

коном о лијековима и медицинским средствима и дијелом

Законом о апотекарској дјелатности у области промета
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лијекова и медицинских средстава на мало у Републици

Српској. 

Поменутим Законом о лијековима и медицинским

средствима усвојеним на нивоу државне заједнице је

основана и Агенција за лијекове и медицинска средства

БиХ, као овлаштено тијело одговорно за област лијекова и

медицинских средстава који се производе и употребљавају

у медицини у БиХ. 

У сваком случају, важно је напоменути да је до -

ношењу Закона о лијековима и медицинским средствима и

оснивању Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ

претходила Одлука Савјета ЕУ о принципима, при -

оритетима и условима садржаним у Европском партнерству

са БиХ од 18.2.2008. године. 

Ту се у Анексу Европског партнерства за БиХ из 2007.

године наводи да је један од кључних краткорочних при -

оритета постизање знатног напретка у стварању једин -

ственог економског простора у БиХ који подржава сл о бодно

кретање робе, капитала, услуга и особа, односно у области

европских стандарда усвајање државног Закона о лије -

ковима и медицинским средствима, те формирање државне

Агенције за лијекове и медицинска средства закључно са

децембром 2008. године.

МЕТРОЛОГИЈА 

Законом о метрологији у Републици Српској је про -

писан систем законске метрологије у Републици Српској,

који обезбјеђује исправна, усаглашена и сљедива мјерења у

Републици Српској и БиХ, остваривање, чување и употребу
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еталона и референтних материјала, употребу, оцјењивање

усаглашености и верификацију мјерила и метролошки

надзор над мјерилима. 

Међутим, још 2000. године под притиском ОХР-а

основан је Институт за стандарде, мјеритељство и

интелектуално власништво БиХ, од кога су 2003. године

настале нове три самосталне државне управне организације

и то: 

1. Институт за метрологију БиХ, 

2. Институт за интелектуално власништво БиХ и 

3. Институт за стандардизацију БиХ. 

Иако горенаведени Закон о метрологији у Републици

Српској и Закон о метрологији БиХ у Српској спроводи

Републички завод за стандардизацију и метрологију, 2012.

и 2014. године су се десили значајни преноси надлежности

на институције БиХ, односно на Институт за мјеритељство

БиХ у вези са сертификацијом медицинских инструмената

са функцијом мјерења... 

У Републици Српској наведена мјерила не подлијежу

обавези периодичне верификације у складу са Законом о

метрологији у Републици Српској и правилником о врстама

мјерила за које је обавезна верификација и временски

интервали њихове периодичне верификације. 

АИДС 

Савјетодавни одбор за борбу против ХИВ/АИДС за

БиХ је стално савјетодавно тијело Савјета министара БиХ

формирано 22.8.2002. године. 
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Осим тога, радна група формирана одлуком Са вје -

тодавног одбора за борбу против ХИВ/АИДС-а за БиХ је

припремила Стратегију за одговор на ХИВ и АИДС у БиХ

2011-2016. године. 

У области социјалне породичне и дјечје заштите 2002.

године формиран је Савјет за дјецу БиХ при Министарству

за људска права и избјеглице БиХ. 

ПОЉОПРИВРЕДА

Пољопривреда, исхрана и рурални развој нису про -

шли без бројних преноса надлежности с институција Ре -

публике Српске на ниво БиХ. 

С тим у вези, а на основу законских и подзаконских аката

настале су нове и непотребне организације и институ ције. 

Примјера ради, само неки од закона усвојених у

поменутим областима су: 

1. Закон о ветеринарству БиХ, 

2. Закон о заштити здравља биља, 

3. Закон о минералним ђубривима, 

4. Закон о фитофармацеутским средствима, 

5. Закон о храни, 

6. Закон о сјемену и садном материјалу пољопри вре -

д них биљака, 

7. Закон о вину, ракији и другим производима од гро -

жђа и вина, 

8. Закон о пољопривреди, исхрани и руралном развоју

БиХ, 
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9. Закон о генетички модификованим организмима, 

10. Закон о заштити и добробити животиња, 

11. Закон о заштити нових сорти биљака и 

12. Закон о дувану. 

На основу члана 10, став 1. тачка ц) и члана 13. и 25.

Закона о пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ,

Савјет министара БиХ је 17.6.2009. године донио одлуку о

успостављању Канцеларије за хармонизацију и коорди нацију

система плаћања у пољопривреди, исхрани и ру ралном ра -

звоју БиХ као управне организације у Ми  ни старства спољне

трговине и економских односа БиХ. Канцеларија је успо -

стављена са циљем обезбјеђења тра нспарентности и коор -

динације система плаћања БиХ, по дршке мјерама политике те

постепеног прилагођавања са системом Европске уније.

На основу Закона о заштити здравља биља Савјет ми -

нистара је на приједлог министарства спољне трговине и

економских односа посебним актом основао Управу БиХ за

заштиту здравља биља, као самостално правно лице за

заштиту здравља биља на подручју цијеле БиХ. 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Области образовања и културе нису прошле без

преноса надлежности. 

Дејтонски мировни споразум, а самим тим и Анекс 4,

тј. Устав БиХ и Устав Републике Српске су дефинисали да

су образовање и култура у надлежности ентитета односно

Републике Српске. 

Амандманом XXXII на члан 68. Устава Републике
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Српске одређено је да Српска уређује и обезбјеђује бригу о

дјеци и омладини, образовању, култури, заштити културних

добара и физичкој култури. На основу наведених одредаба,

јасно се и недвосмислено може закључити да су образо -

вање и култура у надлежности Републике Српске. 

Уколико се посматра област образовања, потребно је

истаћи да су на нивоу БиХ донесени сљедећи прописи: 

1. Стратешки акти 

а) 2004. године: Савјет министара БиХ је на 75. сјед -

ници, одржаној 10.2.2005. године, усвојио документ под

називом Стратешки правци развоја предшколског васпи тања

и образовања у БиХ, којим је предвиђено доношење Оквир -

ног закона о предшколском васпитању и образовању БиХ; 

б) 2007. године: Стратегија развоја стручног обра -

зовања и обуке БиХ 2007-2013; 

Циљеви предвиђени поменутом стратегијом су: 

- формирање Агенције за образовање БиХ са се -

кторима за опште образовање, средње стручно образо вање

одраслих, обуку и усавршавање наставника и менаџ мента и 

- увођење Савјета за средње стручно образовање и

регионално формирање центара за сертификовање. 

в) 2008. године: Стратешки правци развоја образо -

вања у БиХ с планом имплементације 2008-2015. 

Циљеви предвиђени претходно наведеном страте -

гијом су: 

- екстерна матура на крају четворогодишњег средњег

образовања, 

- нови оквирни наставни планови и програми са избо -

рним предметима, 
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- Оквирни закон о средњем стручном образовању и

обуци БиХ, 

- Оквирни закон о образовању одраслих, 

- Стратегија описмењавања у БиХ, 

- Савјет за опште образовање, 

- Савјет за стручно образовање, 

- Стално савјетодавно тијело у области високог обра -

зовања у БиХ, 

- Ректорска конференција БиХ, 

- Агенција за предшколско, основно и средње обра -

зовање, 

- Центар за информисање и признавање докумената и 

- Агенција за развој високог образовања и обезбјеђи -

вања квалитета. 

г) 2012. године Стратегија учења о предузетништву у

образовним системима БиХ 2012-2015. с акционим планом

имплементације. 

Ова стратегија подразумијева: 

- успостављање партнерства за учење о предузет -

ништву на "државном" нивоу, 

- чвршћу сарадњу постојеће радне групе чији су чла -

нови аутори стратегије, 

- стварање институционалне платформе са циљем

подстицања учења о предузетништву, 

- оснивање кључног тима за предузетништво БиХ и 

- оснивање асоцијације директора средњих школа и др. 
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ПРОПИСИ

Законски и други прописи на нивоу БиХ: 

а) 2003. године: Оквирни закон о основном и средњем

образовању у БиХ; 

б) 2006. године: Смјернице за писање уџбеника

историје основних и средњих школа у БиХ, 

в) 2007. године: Оквирни закон о високом образовању

у БиХ, 

г) 2007. године: Закон о Агенцији за предшколско,

основно и средње образовање БиХ, 

д) 2007. године: Оквирни закон о предшколском

васпитању и образовању БиХ; 

ђ) 2008. године: Оквирни закон о средњем стручном

образовању и обуци БиХ и 

е) 2011. године: Основе квалификацијског оквира у БиХ. 

БОЛОЊСКИ ПРОЦЕС 

Одлуком о усвајању докумената потребних за даљу

имплементацију болоњског процеса у БиХ усвојено је

седам докумената који су потребни за извршење Оквирног

закона о високом образовању у БиХ, даљу имплементацију

бо лоњског процеса у БиХ (Берлински коминике 2003. го -

ди не) ,извршење Конвенције о признавању квалификација

које се односе на високо образовање у европској регији, те

за Програм реализације приоритета из европског пар -

тнерства са БиХ. 
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Поменутих седам докумената су: 

1. Оквир за високошколске квалификације у БиХ, 

2. Спровођење Оквира за квалификације за високо

образовање у БиХ, 

3. Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у

високом образовању у БиХ, 

4. Препоруке за имплементацију осигурања квалитета

у високом образовању у БиХ, 

5. Државни акциони план за признавање квалифи -

кација у БиХ, 

6. Модел додатака дипломи за БиХ и 

7. Приручник за кориснике модела додатка дипломи

за БиХ. 

Напомиње се да су и поред чињенице да су сагласност

на усвојене документе дала ресорна ентитетска и кан -

тонална министарства, одговарајући одјел дистрикта Брчко,

те Ректорска конференција БиХ, усвајањем ових законских

и подзаконских аката дошло се до преноса надлежности. 

У погледу усвојених закона, посебно се издваја

Оквирни закон о основном и средњем образовању у БиХ

којим је прописано оснивање двије агенције, и то: 

- Агенције за стандарде и оцјењивање, која је према

међуентитетском споразуму основана 2000. године, и 

- Агенције за наставне планове и програме, уз

напомену да иста није основана. 

Доношењем Закона о Агенцији за предшколско,

основно и средње образовање БиХ основана је Агенција за

предшколско, основно и средње образовање БиХ. Агенција

је почела са радом 2009. године као правни сљедбеник
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Агенције за стандарде и оцјењивање, која је с тим датумом

престала да постоји.

У оквирном Закону о средњем стручном образовању и

обуци БиХ скреће се пажња на надлежности Агенције за

образовање у области примјене, праћења и побољшања

наставног плана и програма, затим стандарда за оцјењи -

вање у смислу да се Агенција за образовање, поред осталог,

бави и успостављањем стандарда за резултате учења, уче -

ника и оцјењивањем степена њиховог успјеха, укључујући

и њихов завршни испит. Предвиђено је да Агенција

организује екстерно оцјењивање школа, а да се и у случају

средњег образовања именовање директора школа врши од

стране школског одбора. 

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Оквирни закон о високом образовању у БиХ је де -

финисао оснивање Центра за информисање и признавање

докумената из области високог образовања. Поменути

центар је надлежан: 

- за информисање и признавање у области високог

образовања, 

- за координацију и међународну размјену академског

особља, студената и програма у области високог обра зо -

вања, 

- да представља БиХ у међународним пројектима у

области високог образовања из своје надлежности, 

- да путем међународне мреже центара за инфо р мације

(мреже ENIC/NARIC) пружа информације високошколским

установама у БиХ у вези са страним високошколским
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установама и програмима који служе као основ за при знавање

степена и диплома за даље школовање на висо кошколским

установама у БиХ, као и да представља БиХ у тим мрежама,

- да даје обавјештење и мишљење о страним степе -

нима и дипломама у БиХ у сврху наставка школовања на

високошколским установама у БиХ, 

- да даје савјете и информације о питањима из свог

дјелокруга странама са законитим интересом, 

- да у складу с Лисабонском конвенцијом и њеним пр -

а тећим документима даје препоруке ресорном министа -

рству Републике Српске, кантоналним министарствима и

дистрикту Брчко о признавању диплома стечених ван БиХ

с циљем запослења, наставка образовања и остваривања

других права која произлазе из стечене квалификације. 

Треба подсјетити да Центар за информисање и при -

знавање докумената из области високог образовања нема

надлежност да врши признавање тј. да доноси правно

обавезујуће акте. 

АГЕНЦИЈА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Агенција за развој високог образовања и обезбје -

ђивања квалитета са сједиштем у Бањалуци основана је

2008. године и има сљедеће надлежности: 

- утврђивање критеријума за акредитацију високошко -

лских установа и доношење норми којима се одређују ми -

нимални стандарди у области високог образовања, 

- утврђивање критеријума за избор домаћих и међу на ро -

 дних стручњака који оцјењују и обављају ревизију квалитета
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те дају препоруке о акредитацији високошколских установа, 

- давање препорука о критеријумима и стандардима

Министарству просвјете и културе Републике Српске,

кантоналним  министарствима и дистрикту Брчко за осни -

вање и затварање високошколских установа те за престру -

ктурирање студијских програма, 

- давање препорука о критеријумима за лиценцирање

високошколских установа и студијских програма,

- давање препорука о најнижим школаринама за све

студенте на акредитованим високошколским установама

ради усклађивања најнижих школарина у цијелој БиХ,

- давање савјета о политици рада и развоја свим на -

длежним министарствима у БиХ, 

- давање савјета и информација о питањима из своје

надлежности заинтересованим странкама, 

- утврђивање стандарда квалитета, анализирање ква -

литета, давање препорука ради отклањања недостатка ква -

литета студија и високошколских установа, 

- представљање БиХ у међународним организацијама

за квалитет у високом образовању... 

Законом о високом образовању Република Српска је

пренијела јавно овлаштење за вођење поступка акре ди -

тације и предвидјела оснивање Агенције за акредитацију

високошколских установа Републике Српске. 

Агенција за акредитацију високошколских установа

Републике Српске је основана 2010. године у складу с

претходно поменутим законом, иако високо образовање

није, односно не би требало да буде у надлежности државне

заједнице БиХ. 
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Ректорска конференција БиХ утврђује и заступа заје -

дничке интересе универзитета у БиХ и остварује сарадњу

с институцијама у области образовања у БиХ. 

ИСТОРИЈА 

У Смјерницама за писање уџбеника историје осно -

вних и средњих школа у БиХ је наведено да уџбеници

морају бити у складу с Уставом БиХ, при чему се нигдје не

наводе ентитетски устави, односно Устав Републике Ср -

пске. Такође је наведено и да БиХ треба да буде главна

полазна тачка... 

И у овом случају потребно је нагласити да су избор и

издавање уџбеника у надлежности Републике Српске, а

никако БиХ. Надаље, веома упитно је и учешће директора

ЦИВИТАС-а за БиХ у изради уџбеника. 

Коначно, иако је квалификацијски оквир у БиХ нео -

пходан због проходности и препознатљивости диплома из

Републике Српске како унутар, тако и изван граница БиХ,

неопходно је од стране Владе Републике Српске именовати

интерресорну комисију Републике Српске која би пре дста -

в љала координационо тијело испред свих институција

Републике Српске и пратила рад комисије на нивоу БиХ. У

супротном, постоји могућност несинхронизованог дјело -

вања представника различитих институција Републике Ср -

пске приликом доношења одлука у комисији у БиХ, као што

је нпр. договор око нивоа и врсте образовања (струковни,

академски) и сл. 
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КУЛТУРА 

Пренос надлежности није мимоишао ни област кул -

туре, што је можда најевидентније кроз дјеловање Комисије

за очување националних споменика БиХ. 

Комисија је основана Анексом 8 Дејтонског мировног

споразума, према коме је овлаштена да прима и одлучује о

молбама за проглашење добара националним спомеником.

Са друге стране, Предсједништво БиХ је током децембра

2001. године донијело одлуку којом је утврђен статус Ко -

мисије као институције која се финансира из буџета БиХ. 

И закон који уређује спровођење одлука поменуте

комисије, тј. Закон о спровођењу одлука Комисије за за -

штиту националних споменика је 2002. године наметнут од

стране високог представника. Према законским актима,

надлежни органи за спровођење одлука Комисије су ре -

левантна ентитетска министарства и надлежни орган ди -

стрикта Брчко. 

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Агенција за рад и запошљавање БиХ је основана 2003.

године Законом о агенцији за рад и запошљавање БиХ. 

На изради и доношењу овог закона су заједнички

учествовали представници оба ентитета, тако да је, пр -

вобитно, надлежност ове агенције била само за међу -

народне односе, извршавање међународних обавеза,

коор динацију, прикупљање информација о понуди и по -

треби радне снаге на међународном тржишту рада,
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иницирање склапања и потписивање међународних уговора

и споразума о запошљавању. 

У складу са горенаведеним могло би се рећи да, бар

кад је у питању ова агенција, до 2009. године није било

преноса надлежности због координативне улоге у погледу

извршавања међународних обавеза из области рада и

запошљавања. 

Међутим, 2009. године је усвојен Закон о измјенама За -

кона о Агенцији за рад и запошљавање БиХ, којим су не -

потребно, али значајно проширене надлежности Агенције.

У складу с овим измјенама Агенција је постала надлежна да: 

- у области запошљавања из своје надлежности пре -

дставља Агенцију и сарађује с надлежним агенцијама,

институцијама и међународним организацијама у тим об -

ластима, 

- у координацији с Министарством цивилних послова

БиХ извршава преузете међународне обавезе из области

запошљавања, сарађујући с надлежним ентитетским зав -

одима за запошљавање и дистрикта Брчко, 

- прати примјену међународних стандарда и политика

у области запошљавања и у сарадњи с ентитетским за -

водима за запошљавање учествује у њиховом спровођењу... 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Пренос надлежности у области електричне енергије

започет је процесом преструктурирања енергетског сектора

у БиХ. Овај процес је заснован на изјавама влада ентитета

о енергетској политици, уз напомену да је исти био
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условљен кредитним и пројектним уговорима (Свјетска

банка - Струја 3) 

Уз подршку и сарадњу са УСАИД-ом, урађена је

Студија о преструктурирању и приватизацији електро ене -

ргетског сектора у БиХ. На основу посљедње студије

урађени су акциони планови ентитета, уз напомену да

Народна скупштина Републике Српске није прихватила

акциони план за приватизацију који је тада био при -

премљен. 

Такође, на основу препорука из студије, донесени су

Закон о преносу, регулатору и оператору система електри -

чне енергије у БиХ, Закон о оснивању компаније за пренос

електричне енергије у БиХ и Закон о оснивању независног

оператора система за преносни систем у БиХ. У складу с

наведеним законима на нивоу државне заједнице БиХ

формиране су: 

- Јединствена електропреносна компанија на нивоу

БиХ, 

- Независни оператор система за преносни систем у

БиХ и 

- Државна регулаторна комисија за електричну

енергију на нивоу БиХ (ДЕРК). 

Јединствена електропреносна компанија на нивоу

БиХ формирана је на основу Закона о преносу, регулатору

и оператеру система електричне енергије у БиХ и Закона о

оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ

на начин да су три електропривреде у БиХ (Електро при -

вреда Републике Српске, ФБиХ и ЕП ЗХБ) уложиле своја

средства за њен оснивачки капитал. Према Статуту компа -

није, почетни капитал на дан 1.3.2006. године износио је
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755.941.657 КМ, што је представљало стварну вриједност

уложених средстава у новоосновано предузеће. ЕП РС је

инвестирала капитал у вриједности од 310.767.615 КМ, док

су ЕП БиХ и ЕП ЗХБ заједно унијеле капитал у вриједности

од 422.495.792 КМ.

Осим тога, Статутом је утврђен релативни однос

учешћа у капиталу ентитета на начин да Република Српска

партиципира са 41,11 одсто учешћа, а ФБиХ са 58,89%.

Такође, одређено је и да ентитети остварују и право на

управљање компанијом преко својих представника у

Скупштини друштва и Надзорном одбору. 

НЕЗАВИСНИ ОПЕРАТОР

Независни оператор система за преносни систем БиХ

је настао од Заједничког координационог центра, који су,

на инсистирање међународних институција које су

кредитирале обнову електроенергетског сектора у БиХ,

основале три електропривреде у БиХ. Све три електро -

привреде су у финансирању овог тијела учествовале са 1/3

средстава. 

Но данашњи НОС је као такав, дефакто и де јуре,

формиран на основу Закона о преносу, регулатору и опе -

ратору система електричне енергије у БиХ и Закона о

оснивању независног оператора система за преносни си -

стем у БиХ. Његови основни задаци и послови су у домену

управљања мрежом за пренос електричне енергије. Одлуке

у овом тијелу, које функционише на непрофитној основи, се

доносе преко Управног одбора, у коме партиципирају два

члана у име Републике Српске. 
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ДРЖАВНА КОМИСИЈА 

Државна регулаторна комисија за електричну енергију

на нивоу БиХ (ДЕРК) је настала по основу Закона о пре -

носу, регулатору и оператору система електричне енергије

у БиХ за надлежности које су у вези с преносом електричне

енергије (издавање лиценци, регулација цијена, арбитраже,

одобравање инвестиционих планова за НОС и "Електро -

пренос"...) уз напомену да у ДЕРК-у партиципирају три

чла на из реда три конститутивна народа. 

ИНДУСТРИЈА 

Када је ријеч о овој области, она је у искључивој

надлежности ентитета те досад није било значајнијег

преноса надлежности. 

Ипак, као примјер неких од пренесених надлежности

из области индустрије могле би се навести надлежности из

области намјенске индустрије. 

У склопу доношења закона из области одбране на

нивоу БиХ донесен је и Закон о производњи наоружања и

војне опреме БиХ којим су у надлежност Министарства

спољне трговине и економских односа БиХ пренесена

питања из надлежности производње наоружања и војне

опреме, и то: 

- издавање дозвола за производњу и ремонт нао -

ружања и војне опреме, 

- вођење евиденције о правним лицима којима је

издата горенаведена дозвола, 
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- давање сагласности за промјену или допуну дје ла -

тности, 

- статусне промјене облика организовања или пре -

станка обављања дјелатности производње наоружања и

војне опреме и 

- инспекцијски надзор и слично… 

Треба навести и да су у области индустрије присутне

сталне тежње за новим преносом надлежности у смислу

да се развојне политике (стратегије) дефинишу на нивоу

БиХ. 

Без обзира на то што је, према Уставу Републике

Српске и БиХ, предузетништво у искључивој надлежности

ентитета, у већ раније помињаном Закону о минис та р -

ствима и другим органима управе БиХ послови развоја и

промоције предузетништва су додијељени у надлежност

Министарства спољне трговине и економских односа БиХ. 

С тим у вези треба напоменути да се у пракси пре -

дузетништво, неријетко, изједначава с развојем малих и

средњих предузећа, која у Републици Српској заједно са

предузетницима чине 99,59% свих привредних субјеката,

запошљавају 75 одсто укупно запослених и остварују 77,13

% пословних прихода свих предузећа.

Осим тога, мала и средња предузећа и предузетници

остварују око 73 одсто прихода од продаје на иностраном

тржишту, те остварују око 76% укупне нето добити свих

предузећа. У укупном развоју Републике Српске мала и

средња предузећа и предузетништво имају доминантну

улогу. 
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РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ 

Пренесене надлежности из области МСП-а и преду -

зетништва тичу се, прије свега, успостављања Сектора за

економски развој и предузетништво, у чијем саставу

функционише и Сектор за предузетништво при Мини ста р -

ству спољне трговине и економских односа БиХ, али и фор -

мирање регионалних развојних агенција БиХ. 

По основу пројекта "Подршка ЕУ регионалном еко -

номском развоју у БиХ" (ЕУРЕД), током 2003. године

формирано је пет регионалних развојних агенција према

сљедећим подручјима: 

- АРДА за сјеверозападну економску регију Бањалука, 

- НЕРДА за сјевероисточну економску регију Тузла, 

- РЕЗ за централну БиХ - регија Зеница, 

- СЕРДА за сарајевску економску регију Сарајево и 

- РЕДАХ за херцеговачку економску регију Мостар. 

Такође, на основу Стратегије развоја МСП у БиХ за

период 2009-2011. године формиран је Форум за промоцију

и развој предузетништва БиХ као савјетодавно тијело

Савјета министара БиХ.

Имајући у виду да Стратегија развоја МСП-а у БиХ

за период 2009-2011. године више није актуелна јер је

протекао период за који је усвојена, инсистира се на до -

ношењу новог стратешког документа на нивоу БиХ, што је

супротно уставним надлежностима Републике Српске и

БиХ. Такође, потенцира се и доношење једног закона који

би јединствено уредио област МСП-а, као и формирање

Сектора и Агенције за развој МСП-а. 
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ФИНАНСИЈЕ 

Пренос надлежности из области финансија, уре ђи -

вања унутрашњег дуга, пореза, рачуноводства и јавних

набавки се десио у посљедњих 20 година. 

Сходно Уставу БиХ, надлежности државне заједнице

БиХ из области финансија се налазе у домену финансирања

институција БиХ и међународних обавеза БиХ. Са друге ст -

ране, надлежност Савјета министара из области финан сија се

тичу извршавања одлука ПС БиХ и Предсједништва БиХ из

области која је такође у надлежности институција БиХ. Савјет

министара има обавезу да приликом доношења буџета ин сти -

туција БиХ даје препоруке Предсједништву БиХ, тј. органу

надлежном за предлагање буџета инсти туција БиХ, ПС БиХ. 

У вези с напријед наведеним надлежностима, 2000.

године је у оквиру институција БиХ формирано Мини стар -

ство за трезор институција БиХ. Међутим, 2003. године

формирано је Министарство финансија и трезора БиХ иако

у области финансија није дошло до промјена у уставним

надлежностима ентитета и државне заједнице. 

Ипак, Законом о министарствима и другим органима

управе су као надлежности Министарства финансија и тре -

зо ра одређени: 

- принципи пореске политике, таксе и припреме про -

писа из ових области (припрему и предлагање прописа из

области индиректних пореза који су једино у надлежности

БиХ врши Управни одбор УИО, као и одређивање прин -

ципа политике индиректног опорезивања), 

- успостављање односа с међународним и домаћим

финансијским институцијама,
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- припремање уговора, споразума и других аката

којима БиХ преузима кредитне и друге финансијске обавезе

са другим земљама и међународним организацијама, 

- планирање и управљање дугом БиХ и извршавање

финансијских и међународних обавеза, 

- предлагање политике новог задуживања у земљи и

иностранству, 

- припремање буџета и завршног рачуна БиХ, 

- координирање активности за обезбјеђивање буџет -

ских средстава БиХ, 

- извршавање буџета и старање о финансирању

институција БиХ, 

- управљање новчаним средствима и одржавање

јединственог рачуна трезора, 

- успостављање рачуноводствених операција инсти -

туција БиХ, 

- развијање и одржавање финансијског информа ци -

оног система, 

- прописивање и провођење интерног надзора буџе -

тских корисника, 

- вођења активности о сукцесији имовине бивше

СФРЈ, 

- управљање имовином у власништву институција

БиХ, 

- компилирације, дистрибуције и објављивање кон -

солидованих општих владиних фискалних података, 

- припремање закона, других прописа и процедура ја -

вних набавки и 
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- обављање и других управних и стручних послова

утврђених законима и другим прописима.

РАДНА МЈЕСТА 

Правилником о унутрашњој организацији и система -

ти зацији радних мјеста у Министарству финансија и тре -

зора БиХ формиране су сљедеће организационе јединице: 

- Кабинет министра, 

- Кабинет замјеника министра, 

- Секретар Министарства (није основна организа ци -

она јединица, али су послови секретара везани за Ми -

нистарство као цјелину), 

- Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске

послове, 

- Сектор за буџет институција БиХ, 

- Сектор за односе са финансијским институцијама, 

- Сектор за планирање и управљање дугом, 

- Сектор за трезорско пословање, 

- Сектор за послове сукцесије бивше СФРЈ, 

- Сектор за фискалне послове, 

- Сектор за финансирање програма и пројеката по -

моћи Европске уније, 

- Интерна ревизија. 

Из свега наведеног произлази да Министарство фи -

нансија и трезора у оквиру своје надлежности обавља и

фискалне послове који према Уставу БиХ нису у надле -

жности институција БиХ. 
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Скреће се пажња и на чињеницу да у оквиру Мини -

старства финансија и трезора БиХ, тј. Сектора за фискалне

послове, функционише Одјељење за избјегавање дво струког

опорезивања, из разлога што се у области избје гавања

двоструког опорезивања потписују споразуми у вези са

директним порезима који су у искључивој на длежности

ентитета, односно Републике Српске. Инсти туције БиХ су

надлежне једино за ратификацију ме ђу на родних споразума. 

СТАРА ДЕВИЗНА ШТЕДЊА 

У области уређивања унутрашњег дуга битно је ис -

таћи да је Парламентарна скупштина БиХ током априла

2006. године усвојила Закон о измирењу обавеза по основу

рачуна старе девизне штедње, којим је пренесена

одговорност за враћање старе девизне штедње на БиХ. Са

друге стране, истим законом је предвиђено да су ентитети

и дистрикт Брчко дужни да обезбиједе средства за враћање

ових обавеза. 

Устав Републике Српске прецизира да Српска, између

осталог, уређује и обезбјеђује својинске и облигационе

односе и заштиту свих облика својине, као и финансирање

остваривања права и дужности Српске. Надлежни органи

Републике Српске су у више наврата подносили захтјев за

оцјену уставности Закона о условима и начину измирења

обавеза по основу рачуна старе девизне штедње Уставном

суду БиХ. 

Сходно Закону о измирењу обавеза по основу старе

девизне штедње, Влада Републике Српске је донијела Уре -

дбу о поступку верификовања потраживања и готовинских
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исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Ре -

публици Српској, којом је прописан процес верифи кације,

завршен са 15.12.2007. године. На овај начин је укупно

верификовано старе девизне штедње у износу од 254,4 мил.

КМ, уз напомену да су готовинске исплате од почетка ве -

рификације износиле 44,7 мил. КМ, док су за преостали

износ од 209,7 мил. КМ емитоване обавезнице. 

Одлука Уставног суда БиХ је била основ за измјене и

допуне до тада важећих закона унутар БиХ који су регу -

лисали исплату обавеза по основу старе девизне штедње.

Конкретно, у Републици Српској су наведеном одлуком

предвиђене измјене и допуне до тада важећег Закона о

утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Репу -

блике Српске, и то прије свега његових одредаба којима је

уређена стара девизна штедња. 

Крајем маја 2006. године је Народна скупштина

Републике Српске и усвојила потребне измјене и допуне

Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга

Републике Српске, чиме су испоштоване све одредбе од -

луке Уставног суда. 

На овај начин је Република Српска успјела да

претходно пренесену надлежност на ниво БиХ врати у

надлежност институција Републике Српске. 

ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ 

Сфера опорезивања тј. индиректни порези и њихов

пренос са Републике Српске на ниво БиХ је извршена на

основу сљедећих закона: 

- Закон о систему индиректног опорезивања, 
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- Закон о порезу на додатну вриједност, 

- Закон о Управи за индиректно опорезивање БиХ, 

- Закон о уплатама на јединствен рачун и расподјели

прихода, 

- Закон о акцизама БиХ, 

- Закон о царинској политици, 

- Закон о царинским прекршајима, 

- Закон о царинској тарифи БиХ и  

- Закон о слободним зонама БиХ. 

Са друге стране, на основу наведених закона форми -

рани су: 

- Управа за индиректно опорезивање БиХ и 

- Управни одбор Управе за индиректно опорезивање

БиХ. 

Систем одлучивања у области индиректног опоре -

зивања повјерен је Управном одбору Управе за индиректно

опорезивање, који је директно одговоран Савјету

министара БиХ. 

Чланови УО УИО са правом гласа су: 

1. министар финансија и трезора БиХ, 

2. министар финансија Републике Српске, 

3. министар финансија Федерације БиХ, 

4. стручни члан испред Владе Републике Српске, 

5. стручни члан испред Владе ФБиХ и 

6. стручни члан испред Савјета министара БиХ. 

Управни одбор броји и чланове без права гласа, и то

гувернера Централне банке БиХ и директора Дирекције за

финансије дистрикта Брчко. 
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Управни одбор је надлежан за: 

- утврђивање приједлога политике о индиректном

опорезивању за спровођење у цијелој БиХ, уз напомену да

политику утврђује Савјет министара БиХ, 

- информисање Савјета министара БиХ, као и влада

Републике Српске, Федерације БиХ и дистрикта Брчко о

политици и спровођењу у вези с индиректним порезима и

насталим импликацијама на јавне приходе, како би се

олакшала припрема одговорних буџета, 

- дефинисање стратешких циљева Управе и оцјену

успјешности Управе у постизању тих циљева,

- одобравање приједлога буџета УИО, 

- одобравање годишњег плана рада и правилника о

унутрашњој организацији које припрема директор УИО, 

- доношење одлука о спорним случајевима у вези с

расподјелом прихода и 

- све друге задатке предвиђене законом. 

Осим наведеног, Управни одбор Управе за индиректно

опорезивање је надлежан и за иницирање израде законских

прописа у вези с индиректним опорезивањем и њиховим

измјенама, укључујући и законске прописе о пореским сто -

пама и структурама, уколико то исти одбор сматра неопхо -

дним у циљу спровођења Закона о систему индиректног

опорезивања. 

ПРОЦЕДУРЕ 

У складу са законом, Управни одбор Управе за инди ре к -

тно опорезивање одлуке доноси консензусом, уз напомену да
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је другачији кворум потребан за гласање у случају одлука о: 

- успостављању увозних и извозних дажбина, али и у

случају било каквих промјена ових дажбина (потребна про -

ста већина гласова чланова Одбора, укључујући и глас ми -

нистра финансија и трезора БиХ), 

- осталим индиректним порезима, укључујући и стопе

и структуре таквих пореза (потребна проста већина гласова

чланова Одбора укључујући и гласове министра финансија

Републике Српске и Федерације). Овај се поступак гласања

исто тако примјењује на било коју одлуку у вези с изузећем

од промјене у индиректним пореским стопама и структу -

рама и 

- расподјели прихода од индиректних пореза (потре -

бна проста већина гласова чланова Одбора, укључујући и

гласове сва три министра финансија). Овакав систем одл -

учивања и гласања је веома важан, јер Република Српска

пу тем министра финансија има право вета на одлуке о

увођењу или измјени увозних и извозних дажбина или ин -

ди ректних пореза, односно на одлуке о расподјели прихода. 

ОСВРТ 

Није сувишно још једном поновити да је гледајући из

овог временског периода и анализирајући одлуке законо -

давних органа, првенствено Народне скупштине Републике

Српске, ова надлежност с Републике Српске на ниво БиХ

пренесена легално. 

Суштина преноса је нешто сасвим друго. Овај пренос

надлежности или отимање надлежности од Републике Српске
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је извршен самовољом и силеџијством Педија Ешдауна и тзв.

међународне заједнице, односно њених моћника. 

И овај пренос је називан реформа, коју треба спро вести

због грађана Републике Српске, које о томе нико ни шта није

питао, што је друга обмана као и сам појам ре   форма. 

Реформи су претходиле афере, које су такође откри -

вене на основу налога Педија Ешдауна - царинска афера,

афера у "Електропривреди Републике Српске"... Високи

представник је формирао комисију која ће спровести ову

реформу, а предсједника те комисије је формално имено -

вала Европска комисија. Откуд њима те ингеренције? Па ни

БиХ ни Република Српска нису чланице Европске уније. 

Важна полуга ове реформе односно отимања надле -

жности из области финансија је, осим Педија Ешдауна, и

власт Републике Српске и БиХ коју чине Српска демо -

кратска странка и Партија демократског прогреса. Овај

двојац је као створен за уцјене, јер је за очување позиције

власти спреман да спроведе сваки пренос надлежности с

Републике Српске на БиХ. Осим оптужби за криминал, ту

је и ратна хипотека којом се и те како добро постижу за -

цртани циљеви. 

Нажалост, цијену су платили грађани Републике Ср -

пске који су остали без својих институција које су добили

Дејтонским мировним споразумом. За жртве су се предста -

вљали тадашњи функционери Српске демократске странке

и Партије демократског прогреса. Републику Српску, њене

институције и грађане нико није ни спомињао. 

У овом случају развлашћивања Републике Српске можда

је најадекватнији еуфемизам "добровољно приморани". Власт

СДС-а и ПДП-а је добровољно при морана. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БиХ 

Законом о одбрани БиХ је формирано Министарство

одбране БиХ. 

Сценарио за преношење надлежности одбране Репу -

блике Српске и њене војске на ниво БиХ је идентичан пре -

носу из области финансија, тј. формирању Управе за

ин ди ректно опорезивање БиХ и преносу надлежности ин -

директних пореза с Републике Српске на државну заје дни -

цу БиХ. 

Припрема је почела афером "Орао" (нелегалан извоз

оружја у Ирак) и прислушкивањем Обавјештајне службе

Војске Републике Српске, СФОР-а и других међународних

представника. Подразумијева се да је афере открила

Канцеларија високог представника и потом констатовала

"да је то недопустиво, да ентитети нису државе и да се тако

више не могу понашати, те да треба под хитно спровести

реформу одбране, војске и обавјештајне службе". 

Реформа у случају Републике Српске увијек значи пр е -

нос надлежности са Републике Српске на БиХ. Тако је овом

реформом елиминисано Министарство одбране Ре публике

Српске и настало Министарство одбране БиХ. Ако је укинуто

министарство, логично је да је укинута и војска и тако су

промовисане Оружане снаге БиХ. Умјесто Оба вјештајне

службе Републике Српске, добили смо исту на нивоу БиХ. 

Све што је Педи Ешдаун осмислио, правни "експерти"

ОХР-а су преточили у законе које су надлежне скупштине,

у којима већину у то вријеме имају СДС и ПДП, и усвојиле.

То се у нашем народу каже "да је лако туђом руком хватати

змију".  
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Међународни моћници уз помоћ високог представ -

ника за БиХ су у сарадњи са СДС-ом и ПДП-ом, који су у

то вријеме чинили власт Републике Српске, оставили

Републику Српску без њене војске и Обавјештајне службе.

Милорад Додик каже: "Најбољи Срби за странце су

они који говоре да су Срби лош народ. Нажалост, у

озбиљним народима не можете наћи отпаднике какве

можете код Срба." 

РАЧУНОВОДСТВО 

Законом о рачуноводству БиХ је у области рачуно -

водства извршен пренос надлежности у потпуности

супротан Уставу БиХ. 

Овим законом је формирана Комисија за рачуново -

дство БиХ, чије су надлежности да: 

- спроводи и објављује стандарде, упутства, обја шње -

ња, смјернице и начела, 

- спроводи обуку, тестирање, сертификацију и лице -

нци рање, 

- надгледа спровођење јединственог програма обуке

за стицање квалификација у рачуноводственој професији, 

- успоставља јединствен програм тестирања канди -

дата, 

- надгледа сертификацију коју врши професионално

тијело, 

- надгледа процедуру сертификације и лиценцирања

чланова рачуноводствене професије у Републици Српској и

одржава редовне консултације с циљем контроле примјене
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стандарда. Осим што је закон потпуно неуставан, исти

ограничава надлежности Републике Српске. 

ДРЖАВНА ПОМОЋ 

У области државне помоћи било је преноса одређених

надлежности. Као примјер навешћемо неке од њих.  

Имплементацију пројекта Свјетске банке из 2002.

године "Управљање чврстим отпадом" је обављала Једи -

ница за имплементацију пројекта успостављена у Фе -

дералном министарству просторног уређења. На изричит

захтјев Свјетске банке да се имплементација пројекта врши

у Федералном министарству просторног уређења, Влада

Републике Српске и Народна скупштина Републике Српске

су дале своје сагласности. 

За директора Јединице именован је члан из реда

српског народа, а финансијског менаџера и менаџера за

набавке је именовала Влада Републике Српске. 

С обзиром на то да се имплементација овог пројекта

успјешно одвијала, Свјетска банка је понудила БиХ и Репу -

блици Српској нова кредитна средства у износу од 40 мил.

долара за други пројекат управљања чврстим отпадом. 

Пројекат Свјетске банке урбане инфраструктуре и

пружање услуга (2004. године основни, а 2007. године

додатни кредит) је на изричит захтјев Свјетске банке, по

основу чега су Влада Републике Српске и Народна скуп -

штина РС такође дале своју сагласност, имплементиран у

Министарству спољне трговине и економских односа БиХ,

односно у тада формираној Јединици за имплементацију

пројекта. 
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Друга макрофинансијска помоћ Европске комисије

БиХ из 2003. године је условљавала успостављање једин -

ствене царине на нивоу БиХ. 

ОПРАВДАНОСТ ПРЕНЕСЕНИХ НАДЛЕЖНОСТИ

ДГС 

Формирање Државне граничне службе БиХ је зна -

чило, у зависности од финансијских, кадровских и орга -

низационих могућности ДГС-а, сукцесивно преузимање

граничних прелаза. Аналогно томе дошло је и до посте -

пеног укидања полицијских станица за контролу преласка

државне границе МУП-а Републике Српске. 

Треба нагласити да је у полицијским станицама за

контролу преласка државне границе у саставу МУП-а Репу -

блике Српске у посљедњој години прије формирања ДГС-

а било укупно 655 запослених полицајаца, за чије плате је

мјесечно издвајано 298.000 КМ, односно годишње 3,576

мил. КМ. 

Уз материјалне трошкове од око 450.000 КМ годишње,

колико је било потребно за рад 14 полицијских станица, тј.

за рад Граничне полиције док је функционисала у саставу

МУП-а РС, на годишњем нивоу је издвајано око 4,026 мил.

КМ. Са друге стране, у првој години постојања ДГС је по -

трошила 17 мил. КМ, што је уједно, и њен најмањи буџет.

Наиме, од 2009. године сви буџети ДГС-а су били преко 70

мил. КМ, а до 2016. године је за ове намјене утрошено не -

што мало мање од једне милијарде КМ. 
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Безбједносна и сигурносна ситуација није била ништа

мање квалитетна док су послове обезбјеђења и контроле

државне границе обављали припадници полицијских ста -

ница за контролу преласка државне границе МУП-а

Републике Српске. Чак, врло вјероватно, напротив! 

ЦИПС 

Развој пројекта ЦИПС (Дирекција за имплементацију

ЦИПС пројекта) започет је 2000, а с реализацијом истог се

почело 2003. године након доношења Закона о матичном

броју грађана, личној карти и других законских аката

којима су надлежности за поменуте области и издавање

личних докумената дјелимично пренесене у надлежност

Дирекције ЦИПС, односно Министарства цивилних посл -

ова БиХ.  

Временом су и издавања путних исправа и реги -

страција моторних возила пренесени такође на ЦИПС.

Надлежност МУП-а Републике Српске је да спроводи по -

ступак издавања личних докумената, док централну

евиденцију води Дирекција ЦИПС-а. Специфичност овог

система су с једне стране закони који се доносе на нивоу

БиХ и којима се дефинишу надлежности ЦИПС-а, а са

друге стране база података које су, де јуре, у власништву

МУП-а Републике Српске и кантоналних МУП-ова у

ФБиХ. Аквизицију обављају радници МУП-а Републике

Српске, а стручне послове би требало да обављају радници

ЦИПС-а. Без обзира на то што их нема довољно, неријетко

су, за информатичку и правну област по уговорима о дјелу

ангажовани радници МУП-а Републике Српске и радници
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кантоналних МУП-ова. Трошкове набавке опреме, одр жа -

ва ња и закупнина сноси ЦИПС итд. 

Од уплата грађана за личне карте и путне исправе

МУП-у Републике Српске припада 30%, а од возачких

дозвола 20 одсто, остатак од око 70% уплаћује се Дирекцији

ЦИПС, што би свакако требало мијењати. 

Кроз рад Дирекције ЦИПС су се испољили и извјесни

негативни ефекти, који се огледају прије свега кроз:  

- споро и тромо тумачење прописа и пропорција ве -

заних за коначне износе накнада које се по правилу ре -

ализују са великим закашњењем, 

- честа несташица образаца и путних исправа, а по -

некад и код других докумената, што доводи у питање

рјешавање захтјева странака у разумном или прописаном

року, што с правом изазива незадовољство корисника. 

Наведени ефекти су посљедица неадекватног пла -

нирања потреба које се објективно могу предвидјети за

одређене периоде током године, али и резултат неадекватне

организације рада уопште. На овакве ситуације МУП

Републике Српске не може утицати јер је набавка и

дистрибуција образаца за путне исправе и друге документе

у надлежности Министарства цивилних послова БиХ. Чи -

њеница је да су све негативне реакције грађана усмјерене,

прије свега, на рад запослених у МУП-у Републике Српске,

чиме се у јавности неоправдано ствара погрешна слика о

неефикасности не само МУП-а, већ и осталих органа

управе Републике Српске. 

По овом основу би се требале покренути процедуре у

вези с повратом пренесених надлежности у окриље инсти -

туција Републике Српске. 
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СИПА 

Агенција за истраге и заштиту (СИПА) формирана је

на основу Закона о Агенцији за информације и заштиту,

донесеног 2002. године. У надлежности ове агенције су

(пренесена овлаштења) контроле производње и трговине

наркотицима, међународног и домаћег тероризма, недо -

звољене трговине нуклеарним материјама, недозвољене

трговине хемијско-биолошким оружјем, међународног ор -

ганизованог криминала и кривичних дјела кажњивих по

међународном ратном и хуманитарном праву. 

Надлежност и овлаштења, као и организациона стру -

ктура су знатно проширени 2004. године доношењем

Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту с

припадајућим сетом закона о полицијским службеницима

БиХ, заштити свједока, спречавању прања новца, измјени

Закона о кривичном поступку. 

Као негативни ефекти би се могли навести и чи -

њенице да су области рада и спречавање кривичних дјела,

али и припадајућа одговорност, истовремено у надле -

жности Агенције за истраге и заштиту и у надлежности

МУП-а Републике Српске. На овај начин се ствара

својеврсни паралелизам, преклапају се овлаштења и долази

до сукобљавања и колизије надлежности између наведених

институција. 

У области безбједности, односно унутрашњих по -

слова су, готово константно, присутни покушаји преноса

надлежности путем иницијатива за успостављање цен -

тралних евиденција у различитим областима, за које не по -

стоји правни основ, затим преко иницијатива за доношење
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стратегија на нивоу БиХ, односно кроз измјену законских

прописа. 

До данас су институције Републике Српске успјешно

спријечиле пренос надлежности, и то: 

- у области оружја - кроз пројекте Европске комисије

покушано је успостављање централног регистра оружја,

што би неминовно довело до усвајања закона о оружју на

нивоу БиХ, без обзира на то што се ради о надлежности

ентитета, односно кантона. Крајњи исход је усаглашавање

закона о оружју у БиХ међусобно и с прописима ЕУ, 

- превоз опасних материја; ова надлежност је за -

држана и поред покушаја да се пренесе на ниво БиХ,

- заштита тајних података;  Закон о деминирању у БиХ

- Министарство цивилних послова је 2011. године дост а -

вило у процедуру Нацрт закона о противминском дјеловању

којим је, умјесто Центра за уклањање мина, предвиђено

оснивање још једне агенције са три теренске канцеларије.

Осим тога, нацртом закона су дата и шира овлаштења

Агенцији, као нпр. да има овлаштења да врши инспек -

цијски надзор над ентитетским и кантоналним органима

цивилне заштите. 

Било би добро, с циљем онемогућавања даљег пре -

носа надлежности са Републике Српске на институције

БиХ, обезбиједити већи степен сарадње с представницима

Републике Српске у институцијама БиХ како би се имале

правовремене информације о планираним активностима на

доношењу прописа, стратегије и других аката. Такође, на

овај начин би се институцијама Републике Српске створио

простор за благовремену реакцију. 
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ПРАВОСУЂЕ 

У погледу правосудног система, Министарство правде

Републике Српске, као ресорно надлежно министарство,

мишљења је да сједнице структуралног дијалога треба,

прије свега, да се вратите на почетна питања због којих је

дијалог и отпочео и редефинисати питање правосуђа на

нивоу БиХ и Високог судског и тужилачког савјета БиХ. 

Другим ријечима, питање даљег развоја правосудног

система и његове надлежности на нивоу ентитета и БиХ

треба да буду ријешени кроз структурални дијалог, који је

отпочео према договору највиших представника Европске

комисије и највиших представника власти Републике Ср -

пске, уз напомену да су предмет структуралног дијалога:

анализа организације и надлежност Суда и Тужилаштва

БиХ, апелационе надлежности Уставног суда БиХ, реде -

финисање мјеста и улоге Високог судског и тужилачког

савјета БиХ, ретроактивна примјена Кривичног закона

БиХ, брисање члана 7. важећег Закона о суду БиХ, као и

друга питања у вези с реформом правосуђа. Према извје -

штајима Министарства правде Републике Српске, до са -

дашње сједнице нису дале очекиване резултате и од свих

предвиђених приоритета, ријешено је само питање ретро -

активне примјене Кривичног закона БиХ. 

У том смислу реформа правосудног система би тре -

бало да се сагледа реално, те се предлажу сљедећа рјешења: 

- Да се формира виши суд БиХ. Формирањем вишег

суда БиХ не би дошло до поновног преноса надлежности,

јер је пренос већ извршен наметањем Закона о суду БиХ од

стране високог представника и успостављањем Суда БиХ.
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Виши суд БиХ би само преузео ингеренције садашњег

Апелационог савјета Суда БиХ. 

ВСТС 

- Да, у складу с принципима договореним у Бриселу,

Високи судски и тужилачки савјет, такође, остане на нивоу

БиХ, укључујући и подсавјете. Као и у претходном случају,

ни овдје не би дошло до додатног преноса надлежности, јер

се исти већ догодио доношењем Закона о ВСТС-у и осни -

вањем ВСТС-а. 

У једном од принципа за нови закон о ВСТС наведено

је да ће подсавјет тужилаца бирати/предлагати тужиоце,

што би отворило простор за враћање једне надлежности у

Републику Српску, у смислу да ВСТС предложи, а Народна

скупштина Републике Српска бира главног тужиоца. 

Но, осим горенаведеног мишљења Министарства

правде Републике Српске, присутна су и схватања према

којима је, у вези са Високим судским и тужилачким

савјетом БиХ, потребно нагласити чињеницу да приликом

доношења закона и установљења Високог судског и ту -

жилачког савјета није испоштован нити један од закључака

Народне скупштине Републике Српске, чиме су се стекли

услови за преиспитивање наведеног закључка, односно за

опозив истог. Према истим схватањима, не би се смјела

занемарити ни чињеница да Високи судски и тужилачки

савјет БиХ свој уставни основ налази у Уставу Републике

Српске, тј. у Амандману на Устав Републике Српске супро -

тан важећим одредбама Устава Републике Српске. 
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ОМБУДСМАН БиХ 

Канцеларија омбудсмана за људска права БиХ - члан

10 - 49. глава II Устава Републике Српске је у цијелости

посвећена људским правима и слободама чију заштиту,

поред осталих институција, врши и Омбудсман Републике

Српске. Управо из тих разлога поставља се питање опра в -

даности престанка рада Омбудсмана Републике Српске, а

посебно с аспекта да је ту обавезу наметнуо Закон о

измјенама и допунама Закона о омбудсману за људска права

БиХ. 

Важећим Уставом Републике Српске и Уставом БиХ

није предвиђена могућност да се законима БиХ намећу

обавезе ентитетима, односно у конкретном случају Репу -

блици Српској. 

Наиме, Уставом БиХ, али и Уставом Републике Ср -

пске су јасно разграничене надлежности органа БиХ и

ентитета, односно Републике Српске. Такође, недвосми -

слено је дефинисан, како поступак, тако и процедура

преноса надлежности с ентитетског на ниво државне заје -

днице БиХ. 

ВОДНИ САОБРАЋАЈ

У области водног саобраћаја Министарство комуни -

кација и транспорта БиХ континуирано покушава да ини -

цира доношење закона о унутрашњој пловидби БиХ, иако

ентитетска министарства имају своје законе којима је уре -

ђена ова материја. Наиме, већ неколико година у оптицају
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је преднацрт закона, чији се садржај односи на регулисање

унутрашње пловидбе у БиХ. Уколико би се овај закон и

усвојио, све надлежности у овој области би биле пренијете

на ниво БиХ. Његовим усвајањем би се чак одредило и

мјесто гдје би, на територији ентитета, биле смјештене

капетаније. Треба имати у виду да Министарство комуни -

кација и транспорта БиХ и даље не одустаје од усвајања

овог закона, већ само мијења његов назив, док садржина, у

принципу, остаје иста. 

С обзиром на то да је у Републици Српској усвојен

Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске и да су на

основу њега усвојени подзаконски акти, којима је уну -

трашња пловидба у Републици Српској у потпуности уре -

ђена, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске је

мишљења да не постоји ниједан основ за усвајање једи -

нственог закона на нивоу БиХ, и у складу с тим се противи

доношењу истог. 

ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ 

Област поштанског саобраћаја на нивоу БиХ је дефи -

нисана Законом о поштама БиХ, којим су уређени основни

принципи поштанског саобраћаја, функционисање Аген -

ције за поштански саобраћај и друга општа питања. Осим

овог закона, ентитети имају своје законе којима је потпу -

није дефинисан поштански саобраћај. 

Међутим, Министарство комуникација и даље ини -

цира доношење закона о поштанским услугама БиХ којим

би се пренијеле надлежности. Нацртом закона о поштан -

ским услугама БиХ, који је био на дневном реду Савјета
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министара БиХ у 2014. години, надлежности Агенције за

поштански саобраћај се веома шире. Истим нацртом је

предвиђен и пренос надлежности у инспекцијским посло -

вима, што је апсолутно неприхватљиво јер у Републици

Српској ове послове обавља Републичка управа за инспе -

кцијске послове. 

У сваком случају, нацрт закона је урађен без уважа -

вања интереса и надлежности Републике Српске. Из тог

разлога је Влада Републике Српске понуђена рјешења оци -

јенила као неприхватљива. Слиједећи и уважавајући ми -

шљење Владе Републике Српске, тадашњи министри у

Савјету министара БиХ који су били из Републике Српске

такође нису дали подршку наведеном нацрту закона. 

Узимајући у обзир досадашња искуства у вези с пре -

носом надлежности, врло извјесно је да је само питање

дана када ће наведени пропис у истој или сличној форми

бити упућен у законом предвиђену процедуру. 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

У области друмског саобраћаја, Министарство кому -

никација и транспорта БиХ је 2006. године донијело Закон

о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. Са

друге стране, 2011. године је на приједлог Министарства

саобраћаја и веза Републике Српске усвојен Закон о

безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српској.

У складу са Законом о основама безбједности саобраћаја

на путевима у БиХ, те по основу њега усвојеним подза -

конским акатима, пренесене су одређене надлежности по

питању хомологације возила и резервних дијелова те
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сертификовања возила која се користе за пренос опасних

материја. 

У складу с наведеним, 2008. године је Влада Репу -

блике Српске донијела закључак о покретању оцјене

законитости и уставности Правилника о сертификовању

возила и условима које организације за сертификовање

возила морају испунити и Правилника о хомологацији

возила, дијелова и уређаја и опреме возила. 

Такође на приједлог Министарства комуникација и

транспорта БиХ, Парламентарна скупштина БиХ је 2002.

године донијела Закон о међународном и међуентитетском

друмском превозу, којим је надлежност за вршење инспе -

кцијског надзора над овим законом дата инспекцијским

органима на нивоу БиХ. 

Треба рећи да рад Инспектората Министарства

комуникација и транспорта БиХ у претходном периоду није

дао никакве резултате. И даље је присутна експанзија рада

нелегалних превозника, као и експанзија нелојалне кон -

куренције. Контрола извршења од стране ових инспектора

се своди на контролу домаћих превозника, док страни

превозници не подлијежу, односно врло мало подлијежу

контроли. Осим тога, годинама уназад Министарство са -

обраћаја и веза Републике Српске је указивало на незаконит

рад превозника из ФБиХ на територији Републике Српске.

С обзиром на то да поменути превозници нису спријечени

у незаконитом раду, може се закључити да Инспекторат

није реаговао, односно није адекватно реаговао. 

Не треба изгубити из вида чињеницу да се већ

неколико година одржавају састанци са циљем мијењања

овог закона, који нису уродили плодом, тј. до данас није

усаглашена ни његова радна верзија. 
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Законом о међународном и међуентитетском дру -

мском превозу издавање лиценци превозника и леги -

тимација за возаче у међународном друмском превозу је у

надлежности Министарства комуникација и транспорта

БиХ. 

На основу Закона о међународном и међуентитетском

друмском превозу, Министарство комуникација и тран -

спорта БиХ донијело је Правилник о условима и поступку

издавања лиценци и квалификацијских картица возача за

обављање међународног друмског превоза, којим се

оспорава образовање за возача моторног возила у Репу -

блици Српској. Његова примјена је пролонгирана, јер је

надлежно Министарство Републике Српске тражило да се

Правилник или стави ван снаге, или измијени с обзиром на

ти да није урађен у с кладу са директивом Европске уније

на коју се позива. 

Њиме се оспорава и образовање за возаче моторног

возила у Републици Српској, те прописују нови намети

превозницима. Осим тога није успостављен ни информа -

циони систем на коме је предвиђено да се заснива примјена

Правилника. 

СЕРТИФИКАЦИЈА 

У области хомологације и сертификације возила

министар комуникација и транспорта БиХ је 2008. године

донио Правилник о хомологацији возила, дијелова уређаја

и опреме возила и Правилник о сертификовању возила и

условима које организације за сертификовање возила

морају испунити без сагласности чланова радних група за
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израду наведених правилника испред институција Репу -

блике Српске. 

Незаконитост донесених правилника огледа се у

чињеници да се Законом о основама безбједности сао -

браћаја на путевима БиХ не прописује обавеза и право било

ког органа, па ни министра комуникација и транспорта БиХ

да спроводи управни поступак, у смислу давања овлаш ћи -

вања организације која ће да обавља административне и

техничке послове из области хомологације и сертификације

возила. 

Треба нагласити да су надлежности из области

хомологације и сертификације возила у искључивој надле -

жности ентитета, али да су исти пренесени на ниво БиХ

доношењем подзаконских аката за примјену Закона о

основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. На

основу ових подзаконских аката, послови ентитетских

институција су повјерени правним субјектима по избору

институција БиХ, што је у супротности са чланом III Устава

БиХ и чланом 2, став 2. Закона о управи БиХ. 

РАК 

Регулаторна агенција за комуникације је формирана у

складу са Законом о комуникацијама БиХ који је наметнуо

високи представник за БиХ. Овим законом је РАК преузео

већину надлежности и регулативу у области телекому ни -

кација. 

Са друге стране, ентитетима није остала ниједна

надлежност јер је Закон о комуникацијама Републике

Српске готово у цијелости стављен ван снаге, али и сви
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дотадашњи законски и подзаконски акти који су уређивали

ову област. У Републици Српској то је био Закон о теле -

комуникацијама Републике Српске. 

Морамо се вратити почетној формулацији да је РАК

формиран у складу са законом који је наметнуо високи

представник, којим су одузете све надлежности из области

комуникација Републици Српској. 

Фамозног Савјета за имплементацију мира нема

нигдје у Дејтонском мировном споразуму, а из његовог

дјеловања су произашла још фамознија бонска овлаштења.

Ова овлаштења која су израз не Дејтонског мировног

споразума, већ воље међународних моћника, су омогућила

једном човјеку у лику високог представника БиХ да мијења

Устав Републике Српске и БиХ, доноси законе и подза -

конске акте, смјењује изабране званичнике и шта све не,

једноставно народски речено - да ведри и облачи, без било

какве одговорности. 

За све проблеме и слабости у Републици Српској, по

"дијагнози" тих међународних моћника одговорност сносе

домаћи званичници и институције Републике Српске,

никада високи представник који има овлаштења "као цар,

као Луј, као махараџа". За не вјеровати је да се овакве

ствари дешавају у Европи на крају 20. и почетку 21. вијека. 

Фасцинантно је да интелектуална или академска заје -

дница у Републици Српској не реагује на све ово. Да би се

дошло до овог закључка, једноставно треба само прочитати

Дејтонски мировни споразум. Не прочитати Дејтонски

споразум који нам одређује судбину значи исто што и

носити властиту личну карту, а не знати шта у њој пише,

ни име ни презиме, ни име оца, ни датум рођења. 

381

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



Овдје се не поставља питање штетности овог наме -

тања закона по Републику Српску, она је евидентна, већ се

ради о износу висине штете која је нанесена. 

Утврђена вриједност лиценце за "Телеком Српске",

као и за остала два оператера износи 140 мил. КМ на пе -

риод од 15 година, почевши од 2004. године. Осим тога,

постоје и друге обавезе за право кориштења блокова и

накнаде за групације бројева, интернет услуге, трошкове

чланарине и радиофреквентног спектра и слично, тако да

је за 2006. годину "Телеком Српске" уплатио РАК-у

18.431.516 КМ. Треба имати у виду да и сви други опе -

ратери у области телекомуникација из цијеле БиХ дозволе

плаћају РАК-у, при чему ентитети не добијају ништа од тог

износа. 

ВИШАК 

Регулаторна агенција за комуникације БиХ сваке

године остварује вишак прихода над расходима у износу од

5 до 7 милиона КМ, а некад и више. Законом о кому ни -

кацијама је предвиђено да РАК сваке године упућује захтјев

Савјету министара БиХ за расподјелу вишка средстава.

Досадашњим расподјелама РАК-у је остављен дио сред -

става за куповину пословне зграде и набавку мони торинг

опреме, док је преостали дио распоређиван за развој Се -

ктора комуникација у БиХ. 

Логично и правично би било да се дио средстава врати

ентитетима, односно Републици Српској, као што је то

учињено приликом наплата лиценци телеком оператерима,

гдје је 1/3 средстава враћена "Путевима Републике Српске"
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за развој инфраструктуре, а 2/3 Федералној дирекцији,

такође за развој инфраструктуре.  

Из вишка прихода над расходима РАК од 2004. године

уплаћује по 1,170 мил. КМ Јавном РТВ сервису БиХ за

закуп сателитског простора. Та средства Савјет министара

дозначава Министарству комуникација и транспорта БиХ,

а Министарство просљеђује БХРТ-у. 

Чланом 3. Закона о Јавном РТВ систему БиХ де -

финисано је да систем јавног емитовања у БиХ чине БХРТ,

РТ ФБиХ, РТРС и корпорација јавних РТВ сервиса у БиХ. 

У складу с наведеним, Министарство саобраћаја и

веза РС је мишљења да нису јасно дефинисани кри-

теријуми за расподјелу тих средстава, те да се критеријуми

требају законски прецизирати, средства додјељивати јавно

и равноправно за сва три јавна РТВ сервиса, а не као што је

то чињено до данас. 

У складу с наведеним, Република Српска се налази у

неравноправном положају, због чега је оштећена за велика

новчана средства из ове области. 

Законом о РТВ систему дефинисан је систем наплате

и расподјеле прихода од РТВ таксе, уз напомену да је истим

законом фаворизована БХРТ, на штету друга два РТВ

сервиса унутар БиХ. Узимајући у обзир чињеницу да се по

овом основу на територији Федерације знатно мање

прикупи средстава у односу на Републику Српску, Радио-

телевизија Републике Српске је стављена у неравноправан

положај. Од укупно прикупљене РТВ таксе, РТРС учествује

са 42% док у расподјели добије свега 25 одсто, стога је

неопходно мијењати систем наплате и расподјеле прихода

од РТВ таксе. 
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РТРС, односно Републици Српској су ускраћена и

велика финансијска средства из ове области. Наиме, од

2005. до 2015. године по основу прикупљене РТВ таксе на

подручју Републике Српске је у корист јединственог РТВ

сервиса БХРТ дозначено чак 105,4 мил. КМ. 

ОСТАЛО 

Преноси надлежности су се дешавали и у бројним

другим областима. 

Кроз рад на различитим документима који су се нај -

чешће односили на стратегије или пројекте из области

животне средине, а који су финансирани од стране ин сти -

туција Европске уније, предлагани су, а и даље се предлаже

оснивање агенције за заштиту животне средине БиХ и

агенције за хемикалије БиХ. 

Без обзира на то што с једне стране Република Српска

има нормативно правно уређене области животне средине

и хемикалија, а Федерација БиХ и дистрикт Брчко са друге

стране немају адекватно уређену ову област, увијек је пре -

порука да се формира агенција за заштиту животне средине

на нивоу БиХ. 

ПОЉОПРИВРЕДА 

Управна организација у саставу Министарства спо љне

трговине и економских односа БиХ, Канцеларија за хар -

монизацију и координацију система плаћања у пољо при -

вреди, исхрани и руралном развоју БиХ је основана с циљем

обезбјеђења транспарентности и координације си стема
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плаћања у БиХ, подршке мјерама политике те по степеног

прилагођавања система плаћања с истим си сте мом Европске

уније. 

Међутим, конкретни ефекти формирања ове управне

организације нису задовољавајући. Као негативни ефекти

могли би се издвојити константни покушаји преузимања

одређених надлежности у области пољопривреде и ру ралног

развоја у смислу тежњи да Канцеларија за хар монизацију и

координацију система плаћања у по љо привреди, исхрани и

руралном развоју БиХ обавља функције будуће ИПАРД

Платне агенције БиХ. Такође, резултати рада Канцеларије не

могу да оправдају буџетска средства одређена за функцио -

нисање исте. 

ВЕТЕРИНАРСТВО

Канцеларија за ветеринарство БиХ и Агенција за

обиљежавање животиња су формиране у складу са Законом

о ветеринарству у БиХ усвојеним 2002. године, те у складу

са другим подзаконским актима. Поменутим актима је дио

надлежности с ентитета пренесен на институције БиХ. 

Република Српска је у саставу Министарства пољо -

привреде, шумарства и водопривреде основала и орга -

низовала ветеринарску службу на територији цјелокупне

Републике Српске са свим неопходним сегментима који се

односе на теренску ветеринарску службу (ветеринарске

амбуланте, станице и апотеке), дијагностичке лабораторије

и инспекције. Сви сегменти службе функционишу без

негативних примједаба било којих субјеката у смислу

дјеловања рада ветеринарских служби. 
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Оснивање Канцеларије за ветеринарство БиХ је за

посљедицу имало пренос надлежности које су до тада

нормално функционисале у Републици Српској, што је за

резултат имало и извјесне негативне ефекте, и то код: 

- граничне ветеринарске инспекције, јер је смањена

ефикасност инспекције, подаци о врстама и квалитету

увезених пошиљки су недоступни, затим неадекватно или

никакво је спровођење карантинских мјера код увезених

животиња и сл. 

- доношења ветеринарских подзаконских аката из

разлога што се прописи доносе без сагласности ентитета.

Прописи нису спроводиви јер су рађени без анализе ства -

рног стања, усвајани по жељи заинтересованих групација,

недоступни су јавности и најчешће се стављају на снагу

прије објављивања у службеним гласилима, 

- обиљежавања животиња без мањкавости и

неажурности прописа, недоступне базе података, као и

неблаговременог снабдијевања маркицама и обрасцима, 

- издавање рјешења за увоз сертификата и других

образаца због тога што је процедура дуга и компликована.

Подношење захтјева за издавање рјешења је обавезно и код

пошиљки за које то не би требало да буде неопходно.

Такође, прилично скупи обрасци се морају обавезно ко -

ристити у току процедура за добијање рјешења, иако би, по

правилу, исти требало да буду бесплатни и доступни преко

интернета,

- могућности извоза, јер не постоји могућност извоза

животиња и производа у Европску унију, 

- сарадња која је веома слаба, а и то мало захваљујући

инсистирању ентитета или међународне заједнице, 
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- података о кретању болести у окружењу јер су исти

познати само Канцеларији за ветеринарство БиХ, а тичу се

и Републике Српске. Осим тога, у припреми и преузимању

међународних обавеза не учествују ентитети, док су

истовремено ентитети носиоци спровођења, припрема и

преузимања обавеза. 

БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ 

Агенција за безбједност хране основана је на основу

Закона о храни БиХ. Имајући у виду да нису донесени сви

подзаконски акти из ове области, те да рјешење о

формирању и начину одлучивања у Управном одбору

Агенције није адекватно ријешено, питање равноправности

и улоге ентитета, као и њихове одговорности у овој области

су доведене у питање. 

Негативни ефекти се односе и на доношење прописа

који нису усаглашени с ентитетима. Преузимају се

међународне обавезе и потписују споразуми у којима не

учествују ентитети, а који су дужни да их примјењују и

спроводе. Одређују се надлежности институција, као нпр.

лабораторија, без икакве консултације с ентитетима. Све

наведено се може и треба вратити у надлежност институ -

ција Републике Српске. 

САВЈЕТ ЗА ДЈЕЦУ 

Савјет за дјецу БиХ формиран је 2002. године. 

На длежност истог се налази у области мониторинга,
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извјештавања и савјетовања о стању права дјетета у БиХ,

што се показало јако нефункционално и инертно. 

Да би се овај проблем ријешио, на 18. сједници Са -

вјета министара БиХ од 26.7.2007. године формиран је

"нови" Савјет за дјецу са знатно проширеним законодавним

и извршним надлежностима, чиме су се преузеле надле -

жности ентитета и чиме се изашло из оквира надлежности

прописаних у првој одлуци. Ову надлежност треба вратити

Републици Српској. 

ИНСТИТУТ ЗА НЕСТАЛЕ 

Формирањем Института за нестала лица БиХ задржан

је постојећи кадар Канцеларије, као и дотадашња тери то -

ри јална шема распореда подручних и теренских канце -

ларија, хала за обдукцију и идентификацију ексхумираних

тијела у Бањалуци, Источном Сарајеву и Невесињу. 

На ниво Института је пренесено само планирање,

управљање, тј. руковођење и надзор, финансирање из

државног буџета, општи кадровски послови и израда

централне евиденције несталих БиХ. Претпоставља се да

би функционисање овог института требало да донесе

позитивне ефекте, уколико у складу са Законом о несталим

лицима БиХ и Законом о кривичном поступку, у процесу

тражења несталих лица све релевантне институције на

нивоу државне заједнице БиХ (СИПА, ОСА, Тужилаштво)

као и ентитетски МУП-ови узму своје адекватно мјесто и

учешће. 

Са друге стране, присутни су и негативни ефекти, који

се прије свега огледају кроз нејасноће око именовања

388

Милан Љепојевић



Колегијума директора Института. Оправданост постојања

треба објективно преиспитати сагледавајући позитивне и

негативне ефекте досадашњег рада, јер ништа није свето

да се не може промијенити. 

КУЛТУРНО НАСЉЕЂЕ 

У области заштите културног насљеђа дошло је до

преноса надлежности са Завода за заштиту културно-

историјског и природног насљеђа на Комисију за чување

националних споменика БиХ, иако је чланом VI ставом 4.

Анекса VIII предвиђено да је ово надлежност Министар -

ства за цивилне послове БиХ.

Комисија за чување националних споменика БиХ је

основана 2001. године одлуком Предсједништва БиХ. Осим

тога, високи представник је 2002. године Републици

Српској наметнуо Закон о спровођењу одлука Комисије

који, истина, није ширио надлежности наведене комисије. 

Међутим, усвајањем Правилника о активностима Ко -

мисије за очување националних споменика везаним за

међународну сарадњу, Комисија за очување националних

споменика је овлаштена и за низ активности у области

међународне сарадње. 

Сходно поменутом правилнику Комисија је почела

ширити своја овлаштења и на унутрашњем нивоу. Доказ за

то је да Комисија има искључиву надлежност у прогла -

шавању националних споменика, преузима овлаштења

Завода за заштиту споменика, иако се стране потписнице

никада нису сложиле о увођењу једне такве заједничке

институције. 
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На основу интерних аката, Комисија је запослила

велики број стручних сарадника и њен годишњи буџет је

већи од буџета Републичког завода за заштиту културно-

историјског и природног насљеђа Републике Српске. 

Комисија добија и иностране донације и ради на

пословима који су ексклузивно послови завода. У ФБиХ

већ раде и на валоризацијама културно-историјског на -

сљеђа и рестаурацији објеката, а у дистрикту Брчко се

Комисија наметнула као надлежно тијело када је у питању

доношење просторних и урбанистичких планова, па чак и

као тијело које може да даје стручна мишљења о кон -

структивним санацијама, конзервацијама и реконстру -

кцијама објеката под заштитом. 

Примјера ради, у Вишеграду је забранила саобраћај

путничких возила преко старог моста иако све експертизе

говоре да то није потребно. 

Коначно, може се рећи да се Комисија понаша као

кровна институција, забрањујући и онемогућавајући заво -

дима да се баве пословима за које су само они овлаштени и

одговорни. 

БИБЛИОТЕКА 

Национална и универзитетска библиотека БиХ већ

дуже вријеме претендује да постане државна институција и

централна библиотека за БиХ, иако не дјелује на простору

цијеле БиХ. Све ово је супротно са одредбом Закона о упо -

треби и заштити назива БиХ. 

Концепт јединствене централне библиотечке институ -

ци је на територији БиХ нема упориште у правној регулативи
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која уређује библиотечку дјелатност у Републици Српској,

посебно из разлога што је култура у искључивој надле -

жности Републике Српске. 

КУЛТУРА

У области културе су присутни све учесталији

покушаји преноса надлежности с ентитетског на ниво БиХ,

а најизраженији су кроз: 

- покушај успостављања централних, државних

установа културе БиХ,

- спровођење пројекта "Креативна Европа 2014-2020.

година" и Комисију за очување националних споменика

БиХ и проширење надлежности. 

Министарство цивилних послова БиХ континуирано,

током протеклих 17 година неријетко покушава да

актуелизује питање рјешавања статуса седам сарајевских

установа културе, у којима уз подршку дијела заједничких

органа власти БиХ покушава успоставити статус

централних, државних установа културе. 

Своја чињења аргументују наводима да је ријеч о

установама културе од општег значаја за БиХ и које се

финансирају из буџета БиХ. У питању су: Земаљски музеј,

Историјски музеј, Музеј књижевности, Умјетничка

галерија, Национална и универзитетска библиотека, Библи -

отека за слијепа и слабовида лица и Кинотека. Све је ово

покушај нелегалног преноса надлежности с Републике

Српске на БиХ. 
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"ЕЛЕКТРОПРЕНОС БиХ"

Убрзо након оснивања компаније "Електропренос

БиХ" а.д. Бањалука, дошло је до проблема у функци они са -

њу, што је у великој мјери било изазвано измјенама Ста тута

компаније које је донио независни члан Управног одбора. 

Временом су проблеми у функционисању компаније

били све израженији, а огледали су се у различитим

приступима и интересима ентитета по питању развоја и

улагања у мрежу, сложеним и уникатним моделом одлу -

чивања, те потпуном немогућношћу доношења одлука о

питањима која захтијевају консензус акционара. 

Као најзначајнији проблеми у функционисању ком -

паније у претходном периоду би се могли издвојити: 

1. проблеми управљања и одлучивања, 

2. проблем уједначеног планирања развоја преносне

мреже и инвестирања и 

3. проблем структуре и броја запослених. 

Без обзира на то што су учињени извјесни помаци у

раду заједничке компаније, осим позитивних, њен рад прате

и извјесне негативне конотације, а које се огледају у сље -

дећем: 

1. До 2013. године око 300 мил. КМ било је блокирано

на рачунима "Електропреноса БиХ" без могућности реи -

нвестирања у систем или расподјелу добити акционара у

складу са капитал односом. 

2. Због блокаде рада и неефикасности компаније до

2013. године нису могле бити донесене инвестиционе одлу -

ке, нити је био омогућен развој преносне мреже. Ово је
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представљало посебан проблем реализације започетих

енергетских пројеката у Републици Српској. 

3. Уз максималан напор и ангажовање релевантних

институција Републике Српске, 3.2.2012. године усвојени

су принципи који су омогућили деблокаду рада овог акцио -

нарског друштва. Принципи се односе на: 

- инвестирање у преносну мрежу на подручју два

ентитета уз поштивање капитал односа у компанији (па -

ритет: ФБиХ 58,89% и Републике Српске 41,11 одсто), 

- број и структуру запослених у компанији сразмјерно

учешћу у капиталу; захтјев да се у циљу деблокаде рада

компаније, а до измјене интерних аката, одлуке на управи и

Управном одбору доносе консензусом и 

- вођење политике компаније уз усаглашавање са

члановима Скупштине акционара. 

Донесен је и закључак да се покрене иницијатива за

измјену Закона о оснивању компаније за пренос електричне

енергије у БиХ тј. иницијатива за измјену члана 17, чиме

би се омогућила расподјела нето прихода компаније акци -

онарима сразмјерно њиховом учешћу у капиталу компа -

није, односно 41,11% за Републику Српску и 58,89 одсто за

ФБиХ. 

Имајући у виду да: 

а) је "Електропренос" формиран као акционарско дру -

штво чију Скупштину акционара чине два представника

ентитета (премијери ентитета)  

б) Управни одбор компаније броји седам чланова из

БиХ (четири из ФБиХ и три из Републике Српске), евиден -

тно је да би се проблеми у функционисању компаније и
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развоју преносне мреже могли очекивати и у будућности из

сљедећих разлога: 

1. одлуке Управног одбора се доносе простом

већином, што може довести до прегласавања, тј. доношења

одлука на штету Републике Српске,

2. прописан национални кључ и начин одлучивања у

управи и Управном одбору су у супротности с основним

при  н ципима акционарских друштава и стандардима ко -

рпоративног управљања, 

3. не постоји суд за регистрацију компаније на нивоу

БиХ те у складу с тим компанија и није регистрована у суду

већ у Министарству правде БиХ, 

4. компанија није регистрована као корпорација у

судовима оба ентитета, 

5. предузеће нема уписане акције у регистру хартија

од вриједности, 

6. не постоји суд за оцјену усклађености Статута са

законом на нивоу БиХ нити је било који други суд унутар

БиХ за то надлежан и 

7. различите стопе прираста у планирању по енти -

тетима дају нереалну претпоставку за прогнозу будуће

потрошње електричне енергије, а тиме и неосновану ра з -

личиту динамику ширења преносне мреже, односно изгра -

дње нових објеката. 

ПРЕНОСНИ СИСТЕМ 

Функционисање Независног оператора система за

преносни систем у БиХ, формираног на основу Закона о
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преносу, регулатору и оператору система електричне

енергије у БиХ и Закона о оснивању Независног оператора

система за преносни систем у БиХ, такође прате извјесни

негативни ефекти, и то: 

1. НОС се понаша самостално у доношењу бројних

стратешких одлука, чијем усвајању би требало обавезно да

претходи усаглашавање са надлежним институцијама Репу -

блике Српске. 

Као само неке од примјера могли би се навести

покушаји организација будућег тржишта електричном

енергијом у БиХ у оквиру НОС-а, иако на нивоу БиХ није

усаглашен концепт о организацији истог. Такође, НОС је

током ранијих година водио преговоре с Европском ин -

вестиционом банком о додатном кредитном задужењу, из

којег је планирао купити нови пословни простор, бекап за

SCADA систем и софтвер за будуће тржиште електричне

енергије, без обзира на то што ни тада о свим наведеним

проблемима нису претходила никаква усаглашавањима са

Републиком Српском. 

2. Директор НОС-а именован је на незаконит начин,

без сагласности чланова Управног одбора из Републике

Српске (податак се односи на 2017. годину).

3. Измјеном систематизације од стране управе НОС-а

овлаштења извршног директора за техничка питања из реда

српског народа су у потпуности умањена, због чега

Република Српска практично нема утицаја на било какву

значајнију одлуку управе НОС-а, организацију рада, тех -

ничко вођење система и диспечирање електричне енергије

из надлежности НОС-а. 
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НАМЈЕНСКА ИНДУСТРИЈА 

Као негативни ефекат који прати пренос надлежности

из области намјенске индустрије могао би се навести

губитак времена привредних субјеката приликом приба -

вљања извјесних докумената, што у значајној мјери утиче

на њихово пословање. 

Наиме, привредним субјектима из поменуте гране

индустрије из Републике Српске је потребан дуг период за

добијање одговарајућих дозвола, сагласности и слично, јер

се у поступку одлучивања по истом обраћају најприје енти -

тетском министарству надлежном за област индустрије, а

затим Министарству спољне трговине и економских односа

БиХ. 

РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ 

Из успостављања регионалних развојних агенција и

Одјељења за развој предузетништва је, такође, произашло

неколико негативних ефеката. 

На међународним скуповима за област малих и сре -

дњих предузећа присуствују углавном представници Одје -

љења за развој предузетништва и то без потребних

ко  н  султација с Републиком Српском, што је неопходно с

обзиром на то да се ради о области која је у искључивој на -

длежности ентитета. 

Такође, ентитетска министарства и ентитетске инс -

титу ције надлежне за област МСП и предузетништво

немају повратне информације о учешћу представника БиХ

и ставовима који су изнесени. 
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Регије формиране кроз пројекат ЕУРЕД су утврђене

без поштовања територијалне подјеле БиХ дефинисане

Дејтонским мировним споразумом. Исте обухватају и

општине Републике Српске и ФБиХ без уважавања ентите -

тских граница. 

С тим у вези је Влада Републике Српске у више на -

врата одбацила наметнути модел регионализације. Међу -

тим, и поред наведеног, поменуте агенције су наставиле

своје активности. Такође, исте континуирано добијају и

подршку из ЕУ пројеката, с обзиром на то да их Европска

унија, која их је и формирала, уважава као партнере и по -

зива на све међународне скупове који се организују у БиХ

на тему развоја МСП. 

Коначно, агенције добијају значајнија средстава у

односу на агенције из Републике Српске, које немају ни -

какве користи од пројекта (нпр. Регионални пројекат ја -

панске агенције JИCA, гдје је Агенција СЕРДА носилац

пројекта испред БиХ). Због званичних ставова Владе

Републике Српске, ове агенције се све чешће декларишу

као развојне и своје услуге нуде у складу са захтјевима

тржишта и то углавном за подручје ФБиХ. 

СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Као негативне манифестације преноса надлежности с

институција Републике Српске на институције БиХ из

области стандардизације и метрологије могле би се издво -

јити сљедеће чињенице: 

- користећи овлаштења дата законом, Институт за мет -

рологију БиХ је у могућности да учествује у међународним
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пројектима и на тај начин обезбиједи значајна средства у

виду опреме, еталона и мјерних инструмената за успо ста -

вљање лабораторија; са друге стране, Републички завод за

стандардизацију и метрологију Републике Српске није у

могућности да користи ова средства и опрему, 

- Институт за метрологију БиХ не сарађује с Репу -

бличким заводом за стандардизацију и метрологију Репу -

блике Српске и 

- привредни и други субјекти из Републике Српске

готово да немају никакве користи од Института БиХ. 

Новим Законом о метрологији Републике Српске дио

надлежности Српске које су пренесене на ниво БиХ треба

вратити у надлежност Завода Републике Српске. Поменуте

надлежности се превасходно тичу оцјењивања усагла -

шености мјерила за привредне субјекте који желе да пла -

сирају мјерила на подручју Републике Српске и могућности

давања овлаштења тијелима за верификацију мјерила у

Републици Српској. 

ЕНЕРГЕТИКА 

Представници Европске уније неријетко инсистирају

на доношењу стратегије развоја енергетског сектора БиХ,

као предуслова за аплицирање на међународна донаторска

и кредитна средства, али и обезбјеђење средстава из ИПА

фондова за развој енергетског сектора и учешћа у пројекти -

ма од интереса за Енергетску заједницу (PECИ). 

Сходно важећим уставима, област енергетике је у

искључивој надлежности ентитета. С тим у вези Република

398

Милан Љепојевић



Српска је донијела Стратегију развоја енергетике до 2030.

године, засновану на уставним надлежностима и уз ува -

жавање међународних стандарда у области енергетике. Из

тог разлога Република Српска захтијева да и други ентитет

донесе свој стратешки документ који би био методолошки

усаглашен са Стратегијом Републике Српске.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Стални покушаји преноса надлежности су присутни и

у области електроенергетике, који се прије свега огледају у

изради законодавног оквира за електричну енергију у БиХ

у складу са правним насљеђем ЕУ (ИПА 2008) - транспо -

зиција Трећег енергетског пакета у сектору електричне

енергије (либерализација тржишта електричне енергије у

Републици Српској и БиХ). 

Обавеза БиХ и Републике Српске, према Уговору о

успостављању Енергетске заједнице, је да у своје зако -

нодавство до 1.1.2015. године пренесу одредбе из тзв. Тре -

ћег пакета директива за електричну енергију (Дире ктива

2009/72/ ЕЗ о заједничким правилима за унутрашње трж и -

ште електричне енергије; Уредба 714/2009 о условима за

приступ мрежи за међуграничну размјену електричне ене -

ргије са упутством о управљању и алокацији распо ложивих

преносних капацитета на интерконекторима између нацио -

налних електроенергетских система; Дире к ти ва 2005/89 ЕЗ

о мјерама за обезбјеђење сигурности снабдијевања еле ктри -

чном енергијом и инвестирање у инфраструктуру). 

Подсјећа се да је, у циљу помоћи о преузимању ди -

ректива из Трећег енергетског пакета, Европска унија

399

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



одлучила да помогне БиХ кроз претприступне механизме

помоћи ИПА 2008. С тим у вези су институције Европске

уније у сарадњи с институцијама БиХ у енергетској области

припремиле Пројектни задатак којим би се пружила

асистенција институцијама у БиХ да транспортују Трећи

либерализовани пакет директива ЕУ за електричну ене -

ргију. 

Република Српска није прихватила Пројектни задатак

(ПЗ/ТоР), већ само консултативно-савјетодавну асистенцију

консултаната ЕУ у процесу израде легислативе. Међутим,

без обзира на то што Република Српска није дала своју

сагласност на текст Пројектног задатка, избор консултаната

је извршен и понуђен је сет нацрта закона у области еле -

ктричне енергије који су у супротности с уставном стру -

ктуром ентитета и БиХ. 

Влада Републике Српске је дала обавезу ресорним

министарствима да активно наставе с испуњавањем међу -

народних обавеза БиХ из Уговора о оснивању Енергетске

заједнице, те да, у том погледу, наставе с усклађивањем за -

конодавства Републике Српске с правном тековином

Европске уније у области електричне енергије, искључиво

по моделу који не нарушава постојеће надлежности Репу -

блике Српске и не успоставља нове надлежности, нити

оснива нове институције на нивоу БиХ.

ИНДУСТРИЈА 

У бројним документима Европске комисије наводи се

и потреба доношења државне стратегије за област инду -

стрије. 
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Конкретно, у извјештајима Европске комисије о

напретку БиХ у процесу европских интеграција се наводи

да је у области индустрије остварен мали напредак, да је

потребно успоставити јаке државне капацитете за спро -

вођење и координацију политика о индустрији, конкуре -

нтности и иновацијама, те да је неопходно израдити

др   жавну индустријску стратегију, којом би се створиле пре -

тпоставке за напријед наведено. 

Европска комисија, односно Европска унија, иде још

и корак даље па одобравање средстава из ЕУ фондова за

потребе подршке области индустрије условљава доноше -

њем стратегије на нивоу БиХ. Ово је покушај преноса на д -

лежности с Републике Српске на БиХ. 

УПРАВА 

Управа за индиректно опорезивање БиХ је успо ста -

вљена Законом о систему опорезивања у БиХ. Предвиђено

је да се индиректни порези уплаћују на јединствен рачун,

да наплату и контролу обрачуна врши Управа за инди -

ректно опорезивање БиХ. 

Конституисање ове институције је довело до извје -

сних позитивних ефеката који су се огледали и огледају се

и данас прије свега кроз увођење ПДВ-а у порески систем

БиХ. 

Такође, овим је пореска политика хармонизована са

стан дардима Европске уније, а у БиХ усвојен модел обра -

чуна и наплате ПДВ-а који је у складу са Шестом дире -

ктивом ЕЗ о заједничком систему пореза на додатну

ври је дност чланица Уније. Примјеном поменутог модела
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опорезивања промет се у Републици Српској и БиХ опоре -

зује на начин и употребом пореских принципа којима се

опорезује промет и у нашем окружењу, а прије свега у Ср -

бији, Црној Гори и Хрватској као најзначајнијим тргови -

нским партнерима, што доприноси развоју привредних

односа. 

Конституисање и функционисање УИО прате и одре -

ђени негативни ефекти, који се у највећој мјери тичу

расподјеле прикупљених прихода с јединственог рачуна

Управе за индиректно опорезивање. 

Расподјела прихода ентитетима са поменутог рачуна

се до данас није вршила на законом прописан начин, из

разлога што су се подаци и информације о крајњој потро -

шњи, које је УИО достављала и који су кориштени као

критеријуми за расподјелу, показали непоузданим и не -

транспарентним. 

Коначно, овако формирани критеријуми, и у складу са

њима расподјела прихода, неријетко за посљедицу имају

блокаду система расподјеле прихода са заједничког рачуна.

Систем коначног поравнања веома слабо функционише. 

Осим тога, због оваквог постојања система расподјеле

прихода од индиректних пореза, буџет институција на ни воу

БиХ је потпуно независан од привредних кретања и на плате

прихода, без обзира на то што бх. институције и те како

имају утицај на креирање укупног привредног амби јента. 

С обзиром на обавезу и одговорност надлежних ин -

ституција Републике Српске да не дозволе било какво пре -

лијевање средстава која припадају Републици Српској, уз

поштовање принципа да својим дјеловањем не начине ште -

ту другим учесницима у расподјели, проблем расподјеле
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прикупљених јавних прихода на јединственом рачуну

Управе за индиректно опорезивање треба свеобухватно

преиспитати и радити на његовом мијењању.

ЦАРИНСКА ТАРИФА 

Законом о царинској тарифи, улога Управног одбора

УИО је у уређењу ове области минимизирана и сведена на

давање мишљења. Наведено практично значи да је

поменутим законом значајно смањена могућност утицаја

ентитета у овој области. Проблем се додатно наглашава

уколико се узме у обзир чињеница да Савјет министара БиХ

може прописати случајеве и вриједности робе на које се

може примијенити јединствена царинска стопа од 10% и

без мишљења Управног одбора Управе за индиректно опо -

ре зивање. На тај начин се прегласавањем може директно

утицати на привредни амбијент и привредна кретања у

ентитетима независно од њихових интереса.

КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО 

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ није дала

очекиване резултате. 

Како стручна, тако и теоријска јавност Републике

Српске је мишљења да је формирањем Комисије за рачу -

новодство и ревизију на нивоу БиХ битно успорен развој

струке на нивоу Републике Српске. 

С обзиром на то да није дала очекиване резултате, по -

требно је преиспитати оправданост формирања исте. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ 

Законом о Агенцији за осигурање у БиХ основана је

Агенција за осигурање у БиХ. У складу с одредбама овог

закона Агенција, између осталог, треба да обезбиједи

јединствену примјену Закона о осигурању између ентитета,

сарадњу ентитетских агенција за осигурање, усагласи

прописе између ентитет и са Европском унијом. 

Иако је усаглашавање ентитетских прописа са

законодавством Европске уније наведено као један од

основних задатака и циљева Агенције, исти није остварен. 

Сматра се да је чланом 6. Закона за осигурање у БиХ,

којим је дефинисана надлежност Агенције, дерогирана

уставна надлежност Републике Српске, те је у складу с тим

тражена оцјена уставности истог који је Уставни суд БиХ

одбио. Према Уставу Републике Српске, осигурање је у

њеној надлежности, те због тога било какве покушаје даљег

преноса надлежности треба одбити. 

ФИНАНСИЈСКИ САЛДО 

Буџет заједничких институција БиХ се током

посљедњих 19 година повећао са 136 мил. КМ из 1997.

године на 1,796 млрд. у 2014, односно на 1,564 млрд. КМ у

2015. години. Сада 2020. је на цифри око двије милијарде,

а прије 13 година био је 136 милиона. Томе не треба

никакав коментар. 

Другим ријечима, ако се посматра однос буџета

заједничких институција из 2015. године и исти из 1997.
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године, уочава се да се буџет повећао за чак 1.050 одсто,

односно за невјероватних 1.221% уколико се у однос ставе

2014. и 1997. година. 

МОДЕЛИ ФИНАНСИРАЊА 

Од 1996. до 2004, односно до 2005. године или до

момента оснивања Управе за индиректно опорезивање

БиХ, систем финансирања бх. институција је био такав да

је Република Српска учествовала у финансирању укупних

обавеза и институција БиХ са 1/3, а ФБиХ са 2/3. 

У складу са овом пропорцијом, за девет година, тј. од

1996. до 2004. године је заједничким институцијама БиХ на

терет, односно из буџета Републике Српске дозначено око

једну милијарда КМ. С тим у вези су у овом периоду

ентитети имали утицаја на динамику дозначавања и у

коначници на намјенско трошење средстава. 

Међутим, од момента преноса надлежности из сфере

индиректног опорезивања с ентитета на ниво БиХ и од када

се прикупљена финансијска средства дозначавају

заједничким институцијама за њихове потребе с

јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање

(према тзв. коефицијенту за дозначавање) након измирења

спољног дуга, а прије дозначавања новца буџетима

ентитета, ситуација се драстично промијенила. 

Наиме, за десет година, односно у периоду од 2005.

до 2014. године је за заједничке институције на терет

Републике Српске дозначено чак дупло више средстава

него у претходних девет година, и то 2,085 млрд. КМ. 

405

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



Ентитети од 2005. године нису приоритет у финан -

сирању, односно расподјели прихода. Са друге стране,

ентитетима су остале све друштвено-социјалне при на -

длежности које морају да финансирају, као што су нпр.

пензије, социјална и здравствена заштита, инвалиднине,

матерински и дјечји доплаци итд. Узевши у обзир речено,

није изненађујуће што ентитетски буџети понекад и имају

проблем у извршавању својих обавеза. 

Осим тога, од 2005. године систем расподјеле при -

купљених прихода са јединственог рачуна УИО је такав да

се прво подмирује буџет заједничких институција. По -

менути начин расподјеле и финансирања је и разлог због

којег овај буџет никад нема проблема са извршењем и

никад није у дефициту! Штавише, док је на снази овакав

начин финансирања, тј. расподјеле прикупљених јавних

прихода, буџет институција на нивоу БиХ никад ни неће

бити у дефициту, јер му се сваки дан дозначи онолико

средстава колико су институције БиХ предвидјеле да им

треба. 

ТРЕНД 

Ако се гледају године, онда се уочава да се износ

дозначеног новца заједничким институцијама БиХ снажно

повећавао како су године пролазиле, односно како се број

институција формираних на нивоу БиХ повећавао, и то са 79

мил. КМ у 2005. години, преко, примјера ради, 221 мил. КМ

у 2010. години и коначно на 243 мил. КМ у 2014. години. 

Другим ријечима, финансијска средства дозначена од

стране Републике Српске су са 79 мил. из 2005. године
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повећана за више од три пута у 2014. години, односно за

чак 208%. 

Не смије се изгубити из вида и чињеница да је буџет

заједничких институција 1997. године, тј. у години када су

егзистирале, готово све, и само оне институције које су би -

ле предвиђене да се формирају у складу са Дејтонским

мировним споразумом, био 136 мил. КМ, а да је у 2014.

години само на терет Републике Српске заједничким ин сти -

туцијама дозначено нешто више од 243 мил. КМ или готово

двоструко више него што је буџет институција БиХ који су

финансирали ФБиХ са 2/3 и Република Српска са 1/3.

ДУБИОЗА 

Концепт финансирања заједничких институција БиХ,

у складу са чланом 21. Закона о систему индиректног опо -

резивања, те чланом 5. Закона о уплатама на јединствени

рачун и расподјели прихода Републике Српске у периоду

од 2005. до 2014. године показује да је изгубила 2,085 млрд.

КМ! Другим ријечима, да нема оваквог модела финан -

сирања заједничких институција, иста би остала Републици

Српској на употребу и коришћење. 

Расподјела прихода од индиректних пореза је ге -

нерално дефинисана чланом 21. Закона о систему ин ди ре к -

тног опорезивања, а прецизније је уређена чланом 5. Закона

о уплатама на јединствени рачун и расподјели при хода. 

У складу с одредбама ових закона, Управа за инди -

ректно опорезивање је одговорна за прикупљање, до з  на -

чавање и расподјелу прикупљених прихода корисни цима

прихода. 

407

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



Такође, расподјела прихода је одређена и бројним

одлукама Управе за индиректно опорезивање БиХ којима

се уређују коефицијенти за расподјелу прихода од индире -

кт них пореза. 

Средства прикупљена на јединствени рачун се рас -

поређују на сљедећи начин. 

Прво се одбије износ резерви и дио који припада заје -

дничким институцијама, а преостали износ на јединс -

твеном рачуну се расподјељује ентитетима и дистрикту

Брчко. Из овог, преосталог прихода који припада Републици

Српској се прво подмирују ентитетске обавезе по основу

међународног финансирања, а потом преостали дио њој

припадајућих прихода. 

Заједничким институцијама БиХ се, ради неупи тно сти

извршења буџета БиХ, сходно висини планираног годишњег

буџета БиХ, сваки дан дозначава једнак износ прикупљених

прихода с јединственог рачуна Управе за индиректно

опорезивање. Износ који ће бити дневно до значен у буџет

БиХ се израчунава као износ који се поја вљује у буџету БиХ

за текућу годину помножен с кое  фицијентом који се добије

када се број један подијели с бројем радних дана Управе у

текућој години. 

Учешћа ентитета у преосталом износу на једин стве -

ном рачуну се, након обавезних резерви и транше прихода

за заједничке институције, израчунавају као износ прихода

на јединственом рачуну помножен с коефицијентом до -

значавања, уз напомену да је од 1.7.2007. године учешће

Брчко дистрикта у средствима прикупљеним на јединст ве -

ном рачуну одлуком високог представника за БиХ фикси -

рано на 3,55%. Са друге стране, учешће ентитета се од

408

Милан Љепојевић



2008. године одређују према Правилнику о израчунавању

коефицијената дозначавања ентитетима. 

Расподјела дозначених прихода се у ентитетима ре -

гулише ентитетским законима, и то у Републици Српској

Законом о буџетском систему Републике Српске, а у Феде -

рацији БиХ Законом о припадности јавних прихода у Фе -

дерацији БиХ. 

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ 

При анализи рада институција БиХ се никако не смије

изгубити из вида да су у Републици Српској готово све

институције које су, на овај или онај начин, формиране на

нивоу БиХ, до тог момента већ постојале и функционисале.

Примјера ради, Република Српска је имала своју вој -

ску, своје пореске органе (који су се, између осталог, бавили

и индиректним порезима), службу царине, судове и судије,

тужиоце и тужилаштва и прије формирања истих или сли -

чних на нивоу државне заједнице БиХ. Осим чињенице да

су све успјешно функционисале, све ове институције су

биле и много "јефтиније" од њихових пандана формираних

на нивоу БиХ.

ВСТС 

За 12 година постојања ВСТС БиХ је грађане БиХ ко -

штао 75,73 мил. КМ, а грађане Републике Српске око 25

мил. КМ. У Републици Српској је постојао ВСТС Репу -

блике Српске, који је успјешно функционисао. 
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Број запослених у ВСТС БиХ се повећао са нешто

више од 30, колико је било запослено у моменту његовог

оснивања, на данас 104 лица. Поставља се питање, у чему

се огледа оправданост ове институције? 

СУД БиХ 

Суд БиХ је пореске обвезнике БиХ коштао око 130,25

мил. КМ, односно обвезнике Републике Српске нешто

мање од 43 мил. КМ. Од примарно 42 запослена, Суд БиХ

данас запошљава 277 или чак 6,6 пута више него првобитно

запослених. 

Са друге стране, мора се истаћи да су за рад свих

судова Републике Српске у периоду од 1996. до 2003.

године порески обвезници Републике Српске издвојили

нешто мање од 143 мил. КМ, док је само један, Суд БиХ,

до данас потрошио готово онолико новца колико су по -

трошили заједно сви судови Републике Српске до момента

оснивања Суда БиХ.

У случају Суда БиХ се може и мора поставити питање

његове сврхе и коначно свих његових ефеката. Поставља

се питање, а истовремено из њега произлази и одговор: Да

ли је Суд БиХ основан да суди само српском народу у БиХ? 

Број подигнутих оптужница и пресуда изречених

против Срба пред Судом БиХ неупитно указује на селе -

ктиван приступ правди који доводи до искључиве кривице

српског народа. У том смислу, а у погледу правоснажно

изречених казни, Србима је до данас изречено 1.498,5

(78,5%) година затвора. На другој страни Бошњацима је

изречено 224 (11,7%) и Хрватима 188 (9,8%) година
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затвора, што укупно чини проценат од 21,5% укупно пра -

воснажно изречених затворских казни. 

С аспекта доказних средстава и доказивања остаје

нејасно шта је то што представља релативан доказ да Ту -

жилаштво и Суд БиХ процесуирају починиоце злочина над

Србима (очигледни докази постоје за Атифа Дудаковића,

Сакиба Махмуљина, Насера Орића, Добровољачку улицу,

град Сарајево и др.). 

Лица српске националности се процесуирају за нај -

тежа дјела кажњива по међународном хуманитарном и

ратном праву, као што су злочини против човјечности и

геноцид, док са друге стране такве квалификације, иако за

то постоје докази, нису присутне у оптужницама за лица

других националности. 

Осим тога, притисак на свједоке и оптужена лица по

питању утврђивања чињеница и свједочења је сталан, па су

поједина лица правоснажно осуђена на затворске казне због

лажног свједочења. 

У вези са овим постављеним питањима, ваљало би

нагласити и то да је правосуђе БиХ показало досљедан

образац дискриминације српских жртава ратних злочина и

склоност да поступа према жељама бошњачке политичке

олигархије, а прије свега Странке демократске акције, чиме

се негира равноправност Срба пред законом, на коју, де

факто и де јуре, имају право. Осим тога враћајући ратне

теме и збивања на сто међусобно повјерење се подрива. 

Нису само власти Републике Српске критиковале рад

Суда и Тужилаштва БиХ, већ је то чинила и Међународна

кризна група. Она је критиковала Тужилаштво због непро -

цесуирања неких од најужаснијих злочина над Србима. Чак
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је и замјеник шефа америчке мисије Николас М. Хил

недавно примијетио да се генерално сматра да је главни

тужилац Тужилаштва БиХ под великим утицајем

бошњачких политичких снага и да постоје притужбе да

Тужилаштво БиХ има превише тврдокорних сљедбеника

СДА. Један бивши међународни савјетник у Тужилаштву

БиХ рекао је 2012. године да многи тужиоци испољавају

крајње оклијевање када је ријеч о процесуирању Бошњака

за злочине против Срба и да такве предмете не прате

енергично. Ово непоступање огледа се у резултатима рада

Тужилаштва БиХ. 

Коначно, од 7.480 погинулих српских цивила (према

процјени МКСЈ), Суд БиХ изрекао је правоснажну осу -

ђујућу пресуду за свега 10 погинулих. 

Злочини са почетка рата, кренувши од Купреса, преко

Сијековца, Добровољачке улице, Тузланске колоне, Бра -

дине, Братунца итд. нису никада доживјели чак ни

подизање оптужнице, а камоли судску пресуду. Из тог ра -

злога стоји као горка опомена свима и свакоме у Ре публици

Српској приликом помена страдалим Србима - да за ове

злочине над њима још нико није одговарао. 

Умјесто правде за све, добили смо неправду, умјесто

истине, добили смо лаж о агресији и заштиту злочина

учињених Србима. 

ТУЖИЛАШТВО 

За рад Тужилаштва БиХ су до данас порески обве -

зници морали издвојити скоро 91 мил. КМ, односно гра -

ђани Републике Српске нешто више од 30 мил. КМ! 
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Поставља се питање: У које сврхе? 

Зна се да бројни предмети годинама стоје у ладицама! 

Међутим, цијенећи по износима финансијских сред -

става којима ово тужилаштво располаже, али и сходно броју

особа које су данас у њему запослене, нормално је оче -

кивати много већу ефикасност и експедитивност у његовом

раду. 

Број запослених је порастао са 31 на 232. Гледајући

резултате рада Тужилаштва БиХ, произлази, опет врло

извјесно, да Тужилаштво БиХ постоји искључиво да би

покретало истраге само, или бар у већини случајева, против

Срба. 

Важно је навести и да је Тужилаштво Републике

Српске у периоду од 1996. до 2003. године укупно

потрошило нешто мање од 28 мил. КМ или просјечно

годишње 3,5 мил. КМ. Са друге стране, Тужилаштво БиХ

просјечно годишње троши 7,6 мил КМ, односно више него

дупло у односу на трошкове дотадашњег Тужилаштва

Републике Српске. 

ОДБРАНА, ЗАПОСЛЕНИ... 

Министарство одбране БиХ, које броји преко 10.000

запослених, је пореске обвезнике БиХ до данас коштало

око 3,056 млрд. КМ. 

У Републичкој управи јавних прихода, Финансијској

полицији РС и Управи царина Републике Српске је до

оснивања Управе за индиректно опорезивање БиХ било

запослено 1.564 особе. 
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Са друге стране, данас је само на пословима у вези са

индиректним порезима у УИО БиХ запослено 2.453 лица,

што је за скоро 1.000 запослених више него што их је било

запослено у институцијама Републике Српске, а који су

обављали и послове, како у вези с увођењем, разрезом,

контролом и наплатом директних, тако и индиректних

пореза. 

Мора се нагласити да Управа за индиректно опо -

резивање БиХ има добре резултате у наплати индиректних

пореза. Исто тако се не смије занемарити ни чињеница да

Пореска управа Републике Српске већ годинама уназад има

стални раст прикупљених прихода. Слиједећи речено, врло

извјесно је да би Пореска управа Републике Српске била

успјешна у вођењу, прикупљању, разрезу и контроли инди -

ректних пореза, као и Управа индиректног опорезивања

БиХ, ако не и успјешнија. 

ПОЛИЦИЈА, ДГС 

Слична је ситуација и у вези са пословима које су

обављале полицијске станице за контролу преласка др -

жавне границе. 

У години прије успостављања ДГС-а на овим посло вима

је било запослено 655 особа при МУП-у Републике Српске,

за чије плате је просјечно мјесечно издвајано 298.000 КМ или

годишње 3.576.000 КМ. Такође, материја лни трошкови ових

14 полицијских станица су годишње били око 450.000 КМ.

Другим ријечима, за рад полицајаца Републике Српске који су

били ангажовани на пословима чувања границе је укупно на

годишњем нивоу издвајано 4,026 мил. КМ.

414

Милан Љепојевић



Са друге стране, само у првој години постојања ДГС

је потрошила 17 мил. КМ, што је њен најмањи буџет. Након

2009. године сви буџети ДГС су били преко 70 мил. КМ, а

укупно је до данас иста служба потрошила нешто мало

мање од једне млрд. КМ!!! 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Финансијски аспекти преноса надлежности из

области телекомуникација су за Републику Српску врије -

дни пажње. Наиме, ставом 1. члана 44. Закона о ко -

муникацијама дефинисано је финансирање Регулаторне

агенције за комуникације на начин да се средства за њен

рад обезбјеђују кроз наплату редовних техничких накнада

за дозволе, за регулисање и надзор телеком оператера и

емитера.

Средства која се слијевају у буџет РАК редовно

превазилазе одобрени финансијски оквир, па се ова сре д -

ства, која се у буџету БиХ воде као акумулирани вишак

прихода Регулаторне агенције за комуникације, распоређују

посебним одлукама Савјета министара БиХ. 

Важно је указати на приходе прикупљене по основу

РТВ такси и њихову расподјелу у и унутар БиХ. 

Наиме, у периоду од 2005. до 2015. године од прику -

пљене РТВ таксе на подручју Републике Српске је у корист

јединственог јавног РТВ сервиса БХРТ дозначено чак 105,4

мил. КМ. У овом периоду су инкасанти прикупили око 23,5

мил. КМ, а преко "Телекома Српске" је прикупљено око

81,9 мил. КМ. И овдје се поставља питање - с којом сврхом? 
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ПИО 

Штета коју је претрпио Фонд ПИО Републике Српске

исплаћујући пензије за пријератне кориснике који су право

на пензију до 30.4.1992. године остварили код бившег

Друш твеног фонда ПИО БиХ на територији садашње

Федерације БиХ само до 2017. године износи нешто мало

мање од једне млрд. КМ. 

Само за један мјесец за исплату пензија овим кори -

сницима је данас потребно издвојити око 6,58 мил. КМ. Са

друге стране, износ новца који недостаје Фонду ПИО за

исплату свим корисницима је око 3-3,5 мил. КМ. Слиједећи

речено, са 100% сигурношћу се може тврдити да, када би

Фонд ПИО/МИО ФБиХ измирио све своје обавезе Фонду

ПИО Републике Српске, односно према корисницима који су

право на пензију стекли на територији ФБиХ, Фонд ПИО

Републике Српске не би имао проблема с обезбјеђењем износа

новца потребног за исплате пензија, нити би био у дефициту!

Напротив!

Бројни су случајеви који би се могли навести као

примјер који говори у корист "цијене" неуставно и неза -

конито наметнутих институција на нивоу БиХ. 

У сваком случају се може рећи да су ефекти ових

институција веома слаби или, када и има неких ефеката,

исти су у већини случајева на штету Републике Српске. 

РЕЗИМЕ

Дејтонска БиХ би требало да према вани функци -

онише као држава, а да практично сав унутрашњи суве -
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ренитет припада ентитетима од којих је д ефакто БиХ и

настала. 

Доказ овим наводима је и број уставних институција

и број изабраних представника. Осим трочланог Пред -

сједништва, Уставом БиХ је предвиђено да Представничко

вијеће има 42 посланика (28 ФБиХ и 14 Република Српска). 

Други дом парламента има свега 15 делегираних

чланова (10 ФБиХ и 5 Република Српска). Другим рије -

чима, управо због малог броја надлежности државне заје -

днице БиХ предвиђен је овако малобројан парламент. 

Још рестриктивније је постављен Савјет министара

БиХ, као помоћно тијело Предсједништва, органа извршне

власти БиХ. На самим почецима БиХ као државне заје -

днице Савјет министара је имао три члана, и то пре д -

сједавајућег и два министра - министра спољних послова

и министра спољне трговине. 

Генерално говорећи, Уставом БиХ су установљене

сљедеће институције: 

1. ПС БиХ са два дома: 

а. Дом народа и 

б. Представнички дом; 

2. Предсједништво БиХ; 

3. Уставни суд БиХ - једина правосудна институција

предвиђена Уставом БиХ, али не и највиши суд у земљи

како то поједини политичари из Сарајева знају рећи; 

4. Централна банка БиХ и 

Два помоћна тијела Предсједништва БиХ: 

- Савјет министара и 
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- Стални комитет за војна питања. 

Остале институције на нивоу БиХ су настале или на

основу наметнутих одлука високог представника или као

резултат притисака за доношење закона за које нема

правног основа у Уставу БиХ. Дакле, оне нису предвиђене

Уставом БиХ нити постоји уставно овлаштење законодавца

да их може установити законом, што имплицира један

једини закључак: да је велики број институција које су

настале на неуставан начин! 

Истини за вољу, током претходних двадесетак година

неколико институција је настало на потпуно уставан начин,

али оне су само кап уставно установљених у мору

неуставних институција које постоје на нивоу БиХ. 

БИЛАНС ИНСТИТУЦИЈА 

Од примарних уставних институција БиХ због интер -

венционистичке политике и аката високог представника

данас имамо око 100 институција на нивоу БиХ са преко

22.000 запослених. Неке од њих се директно финансирају

преко буџета БиХ, друге дјелују у саставу одређених

министарстава или канцеларија, док треће, попут развојних

агенција или "Електропреноса БиХ", егзистирају потпуно

самостално. 

Све оне су настале као резултат преноса надлежности

с ентитета на институције БиХ. 

Такође, одређене институције су настале противправ -

ном ревизијом Анекса 4 - међународног уговора, супротно

вољи потписница и мимо процедура утврђених Бечком
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конвенцијом о праву међународних уговора. Све ово за -

једно гледајући указује на размјере кршења међународних

уговора и међународног права.

С аспекта очувања дејтонског рјешења, утврђивањем

нове "равнотеже" између државне заједнице и ентитета,

произлази закључак да је оваквим начином преноса

надлежности дошло до фактичке промјене Устава БиХ и

ентитетских устава, те до формирања институција које

изворни устави не познају. 

Из претходне анализе досадашњих резултата рада

новоформираних институција на нивоу БиХ евидентно је

да заједнички органи нису остварили очекиване ефекте,

односно нису оправдали разлог свог постојања. 

Са друге стране, институције које функционишу на

нивоу БиХ су веома скупе. 

Само у периоду од 1997. до 2015. године институције

БиХ су пореске обвезнике коштале нешто мало мање од 17

млрд. КМ. Порески обвезници Републике Српске су за рад

институција БиХ до данас издвојили око 5,5 млрд. КМ,

односно износ већи од износа укупног јавног дуга Ре -

публике Српске који је крајем 2014. године износио 5,05

млрд. КМ.

Имајући у виду да је подјела надлежности сложено

питање које захтијева објективна тумачење без импро -

визација, континуирану анализу ефеката пренесених

надлежности и онемогућавање покушаја мијењања и

деградирања Уставом утврђених овлашћења и поступака,

треба:

- заузети и поштовати став да се пренос надлежности

с институција Републике Српске на институције БиХ може
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вршити искључиво у складу с Уставом БиХ и Уставом Ре -

публике Српске, 

- поштовати закључак Народне скупштине Републике

Српске и сваке године прије усвајања буџета заједничких

институција БиХ у НС РС дискутовати и усвајати извјештај

о ефектима рада институција формираних на нивоу БиХ, 

- затражити извјештаје о раду заједничких инсти -

туција и постигнутим ефектима у протеклом периоду с

освртом на финансијске извјештаје како би се сагледала

оправданост везана за њихово оснивање и рад, 

- затражити преиспитивање оправданости постојања

институција које нису оправдале своје постојање, 

- затражити премјештање сједишта одређених заје -

дничких институција БиХ из федералног Сарајева на по -

дручје Републике Српске, 

- затражити од Савјета министара информацију о

националној заступљености запослених у заједничким

органима и организацијама БиХ,

- успоставити сталну и редовну комуникацију с

представницима Републике Српске у заједничким органима

како би се остварила заштита интереса Републике Српске у

свим процесима и процедурама о којима се одлучује на

нивоу БиХ, 

- покренути захтјев за оцјену уставности свих закона

на основу којих су настале неуставне институције на нивоу

БиХ пред Уставним судом БиХ, 

- преиспитати привремене институције мјешовитог

састава којима предсједавају чланови који нису држављани

БиХ, посебно због истека рока од пет година, када је требало
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надлежности пренијети на институције БиХ (Анекс 5-8

Дејтонског споразума).

ДЕЈТОН ГАРАНТ СТАБИЛНОСТИ

Устав БиХ (Анекс 4. Дејтонског споразума) одржава

стабилност и демократску власт у БиХ кроз федералну,

двоентитетску структуру и различите механизме који су

пажљиво конципирани тако да заштите ентитете и три

конститутивна народа БиХ.

Устав задржава већину функција власти за ентитете и

успоставља друге битне механизме, као што је могућност

да се двотрећинском већином посланика из једног ентитета

у Представничком дому стави вето на одређени пропис. 

Међу механизмима заштите сва три конститутивна

народа налази се и трипартитно Предсједништво БиХ и мо -

гућност да представници неког конститутивног народа изја -

ве да је закон деструктиван по његов витални национални

интерес.

Осјетљивост, специфичност и значај политичког ком -

промиса сликовито је описао судија Ђовани Бонело у свом

издвојеном мишљењу у одлуци Европског суда за људска

права у предмету "Сејдић и Финци против БиХ". 

Дејтонска структура, каже Бонело, почива на подјели

власти разрађеној до најфинијих појединости и уређује

како ће три националности вршити подјелу власти у

различитим представничким органима државе. "Дејтонски

споразум дозирао је, педантношћу једног хемичара, пре -

цизан национални однос у рецепту за мир." 
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НЕПОШТИВАЊЕ ДЕЈТОНА

СДА и остале важније бошњачке политичке странке

никада нису биле задовољне Дејтонским споразумом зато

што желе централизовану унитарну државу у којој би

Бошњаци, као најбројнији од три конститутивна народа,

могли остварити моћ без друга два.

Неприхватање Дејтонског споразума од стране бо -

шња чких политичких странака и даље је најозбиљнија

препрека у изградњи БиХ као просперитетног и успјешног

дома свих грађана. 

Непосредно након потписивања Дејтонског спора зу -

ма, СДА и остале бошњачке странке, помогнуте незакони -

тим радњама високог представника, почеле су да нападају

уставну подјелу надлежности, према којој већина надле -

жности припада ентитетима. Јасно су ставиле до знања да

је њихов циљ потпуно укидање Републике Српске и уво -

ђење унитарног политичког система. Бошњачки члан Пред -

сједништва БиХ Шефик Џаферовић је потврдио да је то

циљ његове странке СДА. 

Са друге стране, Република Српска инсистира на вра -

ћа њу надлежности утврђених споразумом, а посебно Уста -

вом БиХ. 

ГАРАНТ ФУНКЦИОНАЛНСТИ

Чак и ако оставимо по страни суштински услов вла -

давине права, постдејтонска искуства у БиХ јасно показују

да БиХ мора вратити надлежности из Дејтонског устава из

чисто практичних разлога ефикасне и дјелотворне влада вине.
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Проблеми у постизању консензуса на државном нивоу

својствени су вишенационалном државном уређењу као

што је БиХ. Према Уставу БиХ, међутим, то је требало да

буде рјешив проблем. То је зато што је Уставом успо -

стављен (кон)федерални систем који строго ограничава

надлежности нивоа БиХ, чиме су на минимум сведене

одлуке потребне на нивоу БиХ.

Нажалост, дејтонски уставни систем, конципиран тако

да на минимум сведе могућност политичког конфликта,

преокренут је наглавачке незаконитим настојањима да се

изврши централизација којом би се та могућност макси -

мално повећала. Неуставна централизација доводи до че -

стих застоја и криза који су обиљежили власт на нивоу БиХ. 

БОНСКА ОВЛАШТЕЊА

Од Дејтонског споразума до данас, постепеним

консолидовањем овлашћења на нивоу БиХ супротно Ус -

таву, високи представник дао је бошњачким странкама оно

што су тражиле. Прво је сам себи дао читав низ правно ап -

сурдних овлаштења да влада и кажњава путем одлука,

пренебрегавајући читав демократски систем успостављен

дејтонским Уставом.

Затим, та диктаторска овлаштења искористио је за

доношење диктаторских одлука - понекад формалних, а

понекад неформалних - за централизовање власти на нивоу

БиХ. Помоћу тзв. бонских овлаштења високи представник

наметнуо је мноштво закона на нивоу БиХ, Федерације и

Републике Српске, а чак преко 100 амандмана на уставе

Републике Српске и Федерације. Увео је и вансудско
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кажњавање за стотине грађана БиХ, укинуо одлуку Устав -

ног суда и забранио поступке којима се на било који начин

оспорава било која његова одлука.

Битно је подсјетити се да високи представник није

наметнут БиХ, него је уведен међународним уговором,

тачније Анексом 10 Дејтонског споразума, који су потпи -

сали Република Српска, Федерација БиХ, Република БиХ,

Република Хрватска и СР Југославија, а високи пред -

ставник црпи овлаштења из тог уговора. 

Анекс 10 Дејтонског споразума не садржи ријечи ни

фразе које би могле указати на постојање овлаштења за

доношење обавезујућих одлука по БиХ, ентитете или њи -

хове грађане. У ствари, код дефинисања законског овлаште -

ња високог представника, у Анексу 10 користе се глаголи и

изрази попут "прати", "промовише", "координира", "ола кша -

ва", "учествује на састанцима", "извјештава" и "усмје рава".

Бивши британски амбасадор у БиХ Чарлс Клифорд,

који је помагао у креирању бонских овлаштења, написао је:

"Колико видим, бонска овлаштења немају никакав правни

основ. Изродила су се у међународно политичко блефирање

у игри моћи, коју су високи представници узастопно

умотавали у правнички језик да би цијела ствар изгледала

импозантно и неизбјежно." 

Слично томе, Метју Периш, бивши правник у OХР-у ,

написао је да је изјава којом се уводе бонска овлаштења

правно потпуно неодбрањива. У детаљној правној анализи

бонских овлаштења у Гетингенском журналу међународног

права Тим Банинг дошао је до сличног закључка рекавши:

"Бонска овлаштења не могу се квалификовати као законом

дато овлаштење. Њихово постојање је моћно, али обмањује

правна фикција."  
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Поред тога што немају правни основ, присвојена

диктаторска овлаштења високог представника очигледно да

су неподударна са људским правима грађана БиХ, као што

су право на правично суђење по основу члана 6 Европске

конвенције о људским правима и право на слободне изборе

по основу члана 3 Протокола бр. 1 Европске конвенције. 

Штавише, тумачење Анекса 10 од стране високог

пред  ставника неподударно је са другим изворима права,

укључујући Устав БиХ, Међународни пакт о грађанским и

политичким правима, чија је БиХ потписница.

Тумачењем Анекса 10 на начин да му даје овлаштења

владавине путем одлука, вансудског кажњавања и друга

аутократска овлаштења, високи представник прекршио је

обавезу тумачења у доброј вјери по основу Бечке кон -

венције о уговорном праву. 

Високи представник повремено тврди, погрешно, да

има два засебна извора овлаштења: Анекс 10 и резолуције

Савјета безбједности УН-а. Стварност је, међутим, да

Савјет безбједности никада није усвојио никакве допуне

овлаштења високог представника из Анекса 10, тако да су

сви поступци високог представника који иду изван оквира

Анекса 10 ultra vires.

ВАНСУДСКА КАЖЊАВАЊА

Важан инструмент који високи представник користи за

централизацију БиХ је изрицање казни, ван суда, ве ликом

броју појединаца. Овим казнама извршена је чи с т ка зва -

ничника који су одбили да се повинују његовим наре д ба ма, а

остали званичници су застрашивањем натје ра ни на послух.
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Поступајући без икаквог дужног процеса или права

на жалбу, високи представник је смијенио или забранио рад

у јавној служби готово 200 грађана БиХ. Приликом кажња -

вања високи представник жртве ни на који начин није оба -

вијестио о томе шта им се ставља на терет нити који докази

постоје против њих, нити им дао право да се суоче с тужи -

тељима, прилику да оповргну оптужбе, нити право жалбе.

Овако вансудско кажњавање, како многи посматрачи

закључују, представља кршење Европске конвенције о љу -

дским правима и међународне конвенције о грађанским и

политичким правима, које су обавезујуће међународно пра -

во и право БиХ. Пракса наметања вансудских казни про тив

грађана БиХ без икаквог дужног процеса зарадила је оштру

међународну осуду, између осталог осуду Парламе нт ар не

скупштине Савјета Европе и Венецијанске коми сије.

Након што је Уставни суд БиХ у својој одлуци из 2006.

године истакао да појединци морају имати могућност

жалбе против вансудских казни донесених одлуком високог

представника, високи представник одговорио је одлуком

којом је поништио одлуку Суда. 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ПРИСИЛОМ

Високи представник користио је бонска овлаштења

понекад директно, понекад индиректно, да СДА и другим

бошњачким странкама да оно што желе, при чему је систе -

матски централизовао власт у Сарајеву супротно Уставу

БиХ. Како Кризна група наводи: Високи представ ник Педи

Ешдаун наметнуо је законе којима су уведена широка нова

овлаштења државе, понекад на рачун ентитета. 
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Високи представник је често централизовао функције

простом одлуком, нпр. као када је формирао Суд и Тужила -

штво БиХ, или наметањем амандмана на уставе оба ен -

титета да би рашчистио пут за централизовано именовање

судија и тужилаца. Високи представници креирали су и

многе друге агенције на нивоу БиХ путем одлука, нпр.

Регулаторну агенцију за комуникације, Јавни сервис БиХ и

Високи судски и Тужилачки савјет, и пренијели кључне

надлежности са ентитета на ниво БиХ.

Влада Републике Српске је недавно пажљиво ана -

лизирала број агенција на нивоу БиХ које су формиране

супротно структури и надлежностима Устава БиХ. Има их

невјероватних седамдесет.

Када високи представник није доносио одлуке којима је

уводио промјене у прилог централизацији, издејствовао би

их пријетњама и присилом усмјереном против изабра них

званичника, нпр. као када је директно доставио Парла -

ментарној скупштини закон којим је основана Обавјештајно-

информативна агенција и наредио усвајање. У свом

извјештају из 2003. године Међународна кризна група на -

води да високи представник странама није дао никакву

алтернативу, осим да усвоје његов закон ако желе да уживају

у задовољствима преосталог мандата. 

Како је високи представник Педи Ешдаун признао у

свједочењу пред Парламентом Велике Британије, требало

је доста завртања руку да би политичари БиХ прихватили

мјере које су изашле "изван Дејтона". Помињући европског

комесара за спољне односе Криса Патена и генералног

секретара НАТО-а генерала Џорџа Робертсона, Ешдаун је

рекао: "И користили смо их прилично брутално."
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Високи представник формирао је и Управу за инди -

ректно опорезивање користећи сличне методе. Према Ус -

таву БиХ, надлежност за индиректно опорезивање лежи на

ентитетима, не на нивоу БиХ. Међутим, УИО је формирана

како би ниво БиХ могао да остварује овлаштења над ин -

директним опорезивањем да би се приходи могли додије -

лити прво нивоу БиХ, а затим ентитетима, и то у износу

који преостане.

На овај начин, УИО све од тада користе Бошњаци за

неправичну прерасподјелу средстава од грађана и инсти -

туција Републике Српске (и Хрвата у Федерацији) ка пла -

тама непотребних службеника на нивоу БиХ, које чине

угла вном Бошњаци, у ризници институција на нивоу БиХ,

којима управљају.

Године 2014. Кризна група је рекла да се образац

међународно спонзорисане изградње државе без општег

прихватања на локалном нивоу стално понавља. Про из -

ведена је "поплава" нових агенција, од којих многе имају

просторије и запослене, али не и јасне задатке, тако да су

урадиле мало или ништа. 

Ради илустрације незадрживе централизације БиХ,

број запослених у институцијама БиХ је порастао са мање

од 3 000 у 2000. години на више од 23 000 у 2020. години.

УСТАВНИ СУД У СЛУЖБИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ

Уставни суд није независан од високог представника;

то је учинило немогућим успјешно оспоравање његове

неуставне централизације БиХ. Примјер формирања Суда

БиХ од стране високог представника је поучан. 
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Уставни суд БиХ, како наводи Кризна група, додјељује

питање правосуђа ентитетима, осим државног Уставног

суда. Пренебрегавајући ову чињеницу, високи представник

је одлуком из 2000. године донио закон о формирању Суда

БиХ. Упркос очигледној неуставности Уставни суд је по -

држао закон одлуком донесеном гласовима 5:4 зато што су

три стране судије Уставног суда гласале као блок заједно са

двојицом бошњачких судија и заштитиле креацију високог

представника.

Један од тих судија је писао да је постојао прећутан

договор између Суда и високог представника да Суд...

увијек потврђује меритум његових закона.

Године 2010. Недим Лончаревић, бивши шеф Каби -

нета предсједника Уставног суда, изјављује да је уста -

вноправни развој био искључиво посљедица међународног

интервенционизма. Похвалио се да је "Уставни суд БиХ

једна од најуспјешнијих институција и пројеката у БиХ.

Уставни суд БиХ дао је легитимитет многим наметнутим

законима, успостављао је баланс између суверенитета БиХ

и међународне управе". 

Адемовић каже: "Уставноправно уређење не одговара

формалном уставном тексту. Оно се интензивно развијало

и мијењало од Дејтона до данас, а уставни текст није пратио

ове промјене." 

Високи представник чак је издао одлуку којим је -

днострано смјењује два лица именована у Уставни суд из

Републике Српске.

Међутим, најеклатантнији примјер продорног упли -

тања високог представника у Уставни суд је његова одлука

из 2006. године - која је и даље на снази - којом је забрањен
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сваки поступак пред Уставним или било којим другим

судом који на било који начин оспорава једну или више

одлука високог представника. 

НЕДОСТАТАК ЛЕГИТИМИТЕТА

Присуство страних судија у Уставном суду БиХ

неспојиво је са суверенитетом БиХ. Како закључује

професор Роберт Хајден, улога страних судија у Уставном

суду подрива суверенитет БиХ пошто надлежност за до -

ношење одлука даје људима који не могу, према Уставу,

имати држављанство земље. 

У свом тексту о Суду БиХ, Стефан Грацијадеи с Уни -

верзитета у Антверпу пише: "Још у већој мјери је с

националним суверенитетом неспојива идеја да међу на -

родне судије могу да сједе у националним судовима

највише инстанце." 

Како је примијећено на једном међународном стру -

чном панелу на Кипру, ставити коначну одлуку у руке

страног држављанина у тако суштински значајном органу

као што је врховни суд и други судови у потпуној је кон -

традикцији са демократијом.

Уставни суд БиХ имаће дефицит легитимитета све док

се у његовом саставу налазе судије које - поред тога што

немају демократски легитимитет - нису чак ни држављани

БиХ нити говоре језике земље. Што је још горе, именовани

су без сагласности иједне институције у БиХ. 

Дефицит легитимитета Уставног суда погоршава

његова политичка природа, укључујући и савезништво

тројице страних судија и двојице судија из реда Бошњака,
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који често прегласавају већину држављана БиХ у Суду и

доносе одлуке које спадају међу најнеутемељеније одлуке

Уставног суда. 

УДАР НА СУДОВЕ

Високи представник тешко је нарушио независност

судова у БиХ. При том, срушио је владавину права у БиХ и

умањио легитимитет њених судова. Сарајевски Хелсиншки

комитет за људска права у БиХ осудио је правосудне "ре -

форме" високог представника, које су - далеко од тога да су

обезбиједиле судску независност - учиниле правосуђе

зависним од страних службеника.

Комитет закључује: "Са великим жаљењем претпо ста -

вљамо да ће правосуђе и даље бити зависно од међународне

заједнице, која ће надзирати рад све и једног судије и

тужиоца у наредном периоду." 

У свом извјештају из 2005. године, Институт за извје -

штавање о рату и миру, лондонска невладина органи зација,

написао је: "Међународни службеници, правници и стру -

чњаци за право... жалили су се (Извјештај о балканској

кризи) о степену умијешаности OХР-а у свакодневно фун -

кционисање судова и апеловали да високи представник

попусти свој челични стисак над институцијама правосуђа

у БиХ."

Високи представник наређивао је судовима у цијелој

БиХ да издају одлуке према његовој вољи. Како је речено,

високи представник забранио је сваки поступак који на

било који начин оспорава било коју одлуку високог пред -

ставника. 
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Како Хелсиншки комитет за БиХ објашњава, било би

тешко замислити да било који судија у БиХ, чије именовање

зависи од тијела какав је Високи судски и тужилачки савјет,

који је формирала међународна заједница, донесе одлуку

која би била другачија од оне која се препоручује од високог

представника.

Један од начина на који је високи представник преузео

контролу над правосуђем и подрио његову независност

била је смјена неколико стотина судија по кратком

поступку. Године 2002. високи представник наредио је да

све судије и тужиоци ентитета, укључујући судије којима

је након опште ревизије из 2000. године дат доживотни

мандат, морале су да одступе и поново да се пријаве на свој

положај. 

У ствари, високи представник је по кратком поступку

смијенио неколико стотина судија, укључујући и судије са

доживотним именовањем, а да се није удостојио ни да им

омогући саслушање.

Високи представник игнорисао је снажно проти в -

љење Савјета Европе овој потпуној чистки у правосуђу.

Очигледан и, јасно је, жељени резултат опште смјене судија

и тужилаца био је нетјерати новоименоване судије и ту -

жиоце да се повинују жељама високог представника, од

чијег испуњења би им зависио наставак каријере.

ЦЈЕЛИНА

Суд БиХ, Тужилаштво БиХ и систем ВСТС такође

морају бити реформисани. Међу реформе нужне за Суд

БиХ - у чему се експерти Европске уније слажу - спадају
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реформе с циљем ограничавања бескрајно еластичне над -

лежности коју Суд БиХ себи приписује и формирање

независног суда за одлучивање о жалбама.

Реформе су нужне и да би се обезбиједило да Ту -

жилаштво БиХ буде независно, одговорно и ослобођено

доминације једне политичке странке или конститутивног

народа, или утицаја тзв. међународне заједнице. 

Систем ВСТС такође захтијева свеобухватну реформу

ради усклађивања с уставном структуром БиХ, европским

стандардима и праксом демократских федералних држава у

цијелом свијету.

Од 2011. године до данас Република Српска ради на

реформи правосуђа, у доброј намјери, кроз структурисани

дијалог о правосуђу с Европском унијом. Нажалост,

јединствена реформа тек треба да се види зато што јој се

чланови СДА и други бошњачки званичници жестоко

супротстављају.

ПРАВО НА ДЕЈТОН

Непостојање уставног основа чини неважећим читав

низ закона и иницијатива на нивоу БиХ, без обзира на то да

ли их је наметнуо високи представник или потврдила

Парламентарна скупштина. Да је постојала часна намјера

да се ови закони легитимно донесу у правном систему БиХ,

прво би био обезбијеђен уставни основ. 

То би значило да би ови закони и институције настали

из измјена Устава БиХ, како је предвиђено Анексом 4.

Дејтонског споразума. Тек тада би ти закони могли да буду

усвојени у Парламентарној скупштини на нивоу БиХ. Било
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какав другачији облик интервенције у законски оквир

сложене и деликатне структуре као што је БиХ неуставан је

и супротан одредбама Дејтонског устава.

Дакле, његов исход не може се сматрати трајним

рјешењем или резултатом компромиса и договора у БиХ.

Иако донесени присилом тзв. међународне заједнице

или дијела међународне заједнице различити облици не -

законитих интервентних одлука високих представника,

одлуке донесене прегласавањем у Уставном суду БиХ и

дру ге неуставне интервенције не могу утврдити права и

обавезе страна међународног споразума као што је Деј -

тонски споразум са својим анексима.

Очување постојећег стања, тј. подржавање и одржа -

вање ове деформисане структуре БиХ тврдњама да се Деј -

тонски споразум неће мијењати јесте превара и сраман

наступ, нарочито када се узме у обзир да је Анекс 4 већ

противправно мијењан на различите начине, супротно

Бечкој конвенцији о уговорном праву. Ове промјене нару -

шиле су уравнотежену конструкцију БиХ из Дејтонског

спо разума, створивши нерационално, неефикасно, немо -

гуће и ником потребно чудовиште: недејтонску, чак против -

дејтонску БиХ. 

Од 2011. године Влада Републике Српске учествује у

до број намјери у структурисаном дијалогу с ЕУ о пра во -

суђу као начину да се издејствују нужне реформе. Међутим,

није постигнут буквално никакав напредак зато што се

чланови СДА и други бошњачки званичници жестоко про -

тиве свакој реформи. Влада Републике Српске наставља да

се залаже за реформе које су нужне за враћање уставне

структуре из Дејтонског споразума и политичким средстви -

ма промовише ефикасну власт.
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Међутим, без спремности бошњачких политичких

лидера да учине исто, неће бити могуће остварити напредак

кроз политички дијалог и исправити нелегитимну и нефу -

н кционалну централизацију БиХ.

Као страна потписница анекса Општег оквирног спо -

разума који чине Дејтонски споразум, Република Српска

има права и обавезе по основу међународног права које оба -

везује уговорне стране, укључујући оне из Бечке конве н -

ције о уговорном праву, и та права ће штитити правним

сред ствима. 

НАТО

На ове просторе међу Србе НАТО је прво дошао својом

војном и оружаном интервенцијом, бомбама, бом бар дова -

њима, ракетама, осиромашеним уранијумом и оста лим арсе -

налом. Након, потписивања Дејтонског споразума у складу с

њим почео је да га војно имплементира или примјењује тај

споразум. Од тада до данас НАТО је у БиХ при сутан кроз

разне облике и пројекте, како се то увијено каже. Један је и

"Партнерства за мир". Циљ НАТО-а, одно сно САД и његових

сателита је укључење БиХ у ову војну алијансу.  

Република Српска је о свему овоме изразила свој јасан

став.

Народна скупштина Републике Српске 18. октобра

2017. године усвојила је Резолуцију о проглашењу војне

неутралности, у којој о неутралности децидно стоји да

остаје неутрална у односу на постојеће војне савезе све до

евентуалног расписивања референдума, на ком би била

донесена коначна одлука о овом питању. 
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Република Српска има пуно право да изрази свој став

- и евентуално одржи референдум - о питању потенција -

лног чланства БиХ у НАТО-у. Став Републике Српске је

потпуно подударан са правима која ужива по основу Устава

и Дејтонског споразума.

С обзиром на озбиљну природу и политичке и правне

посљедице уласка у НАТО, референдуми о чланству у НАТО-

у одржани су у многим земљама које су разматрале чланство.

За приступање БиХ НАТО-у обавезна је ратифи кација

протокола уз Сјеверноатлантски споразум из 1949. године.

Референдум би имао битну демократску улогу инфо -

рмисања чланова Парламентарне скупштине који предста -

в љају Републику Српску и члана Предсједништва БиХ о

ставу грађана Републике Српске о томе да ли Сјеверно -

атлантски споразум треба ратификовати и да ли би то било

деструктивно по витални интерес Републике Српске.

Штавише, Устав БиХ Народној скупштини Републике

Српске изричито даје кључну улогу у ратификацији спора -

зума. Према Уставу БиХ, Предсједништво БиХ преговара и

ратификује споразуме уз сагласност Парламен тарне скуп -

штине.  

Међутим према Уставу БиХ: "Члан Предсједништва

БиХ који се не слаже са неком одлуком Предсједништва

може да изјави да је она веома штетна по виталне интересе

ентитета за територију са које је изабран. Таква одлука

одмах се упућује Народној скупштини Републике Српске,

ако је такву изјаву дао члан са те територије..."

Ова одредба Народној скупштини Републике Српске

даје јасну уставну улогу у ратификацији уговора. Уколико

би Предсједништво БиХ покушало да ратификује Сјеверно -

атлантски споразум, или било који уговор, питање рати -
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фикације могло би се наћи директно пред Народном ску -

пштином Републике Српске. 

Народна скупштина Републике Српске има уставно

упо риште за доношење резолуција којима се утврђују ста -

во ви о питањима од значаја за грађане Републике Српске. 

ЗАКЉУЧАК О ДЕЈТОНУ

Стране и гаранти који су учествовали у стварању и

креирању Дејтонског споразума имали су намјеру и

сачинили споразум који је значајнији и свеобухватнији од

пуког средства којим су окончани војни сукоби. Спора -

зумом је утврђена структура одрживог политичког система

у државном уређењу са три кохезивна и дистинктивна

народа. Уговором је ентитетима и кантонима дата широка

аутономија, постављена у стриктна ограничења овлаштења

на нивоу БиХ и прецизни механизми заштите виталних

националних интереса сваког од три конститутивна народа.

Нажалост, пуна реализација дејтонске структуре БиХ

противправно је блокирана, што је довело до ендемског

нефункционисања, честих политичких криза и доминације

једне етничке групе.

Уставни механизми заштите који штите интересе

конститутивних народа и ентитета значе да закони о

спорним питањима морају бити производ преговора и

консензуса, а не диктата пуке већине. 

Овај облик владавине може отежати доношење

битних одлука, али је нужан за стабилност БиХ и заштиту

конститутивних народа од репресије и мајоризације. Ови

уставни механизми заштите били би много мањи изазов да
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се власт на нивоу БиХ придржава ограничења која јој

поставља Устав.

Ђовани Бонело, судија Европског суда за људска

права, упозорио је на опасност од нарушавања националне

равнотеже успостављене Дејтоном. 

Намјера Републике Српске у погледу БиХ јесте врати -

ти равнотежу кроз пуну и досљедну примјену дејтонског

Устава БиХ. Будућност БиХ зависи од промјене курса с

циљем враћања онога што је мудро замишљено у Дејтону.

ПРАВАЦ КРЕТАЊА

Република Српска је преко Народне скупштине

Републике Српске дала одговор који садрже правце дје -

ловања. Кораци су јасни као и циљ. 

Народна скупштина Републике Српске на седмој

посебној сједници, одржаној 12. новембра 2019. године,

донијела је сљедеће

З А К Љ У Ч К Е 

у вези с Информацијом о неуставној трансформацији

дејтонске структуре БиХ и утицајем на положај и

права Републике Српске

1. Народна скупштина Републике Српске усваја

Инфор  мацију о неуставној трансформацији дејтонске стру -

ктуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске. 
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2. Народна скупштина одбацује све акте који су про -

тиву ставни и који нису у складу с Општим оквирним спо -

разумом за мир у БиХ. Народна скупштина Републике Ср пске

ће наставити дјеловати у складу с основним устав ним

начелом према којем је БиХ настала Дејтонским споразумом

и према којем је састављена од два ентитета Републике

Српске и Федерације БиХ. Ставови и активности који нису у

складу с овим основним уставним начелом до воде до

нарушавања уставно-правног устројства БиХ, Ре публике

Српске и Федерације БиХ, те угрожавају мир и стабилност. 

3. Сваки удар на конститутивне народе и равноправне

ентитете Народна скупштина Републике Српске сматра

ударом на сâм Дејтонски споразум и уставно-правну стру -

ктуру сложене државне заједнице БиХ. Народна скупштина

Републике Српске ће реаговати на све противправне и

противуставне акте и активности домаћих и страних

фактора усмјерене на урушавање и измјену Дејтонског

споразума. 

4. Истичемо да је БиХ настала сагласношћу Репу -

блике Српске и Федерације БиХ и да само сагласношћу оба

ентитета може и постојати, због тога је било каква тежња за

измјеном сложене дејтонске структуре апсолутно недопу -

стива и може довести до нежељених посљедица. 

5. Народна скупштина Републике Српске захтијева од

страна потписница и свједока Дејтонског споразума, као и

од свих представника међународне заједнице да реагују на

доношење аката који позивају на разградњу Дејтонског

споразума, као и на сваку активност која је противна ње -

говим одредбама и принципима, те да омогуће покретање

неопходних процедура којима ће се БиХ, Република Српска
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и Федерација БиХ вратити у предвиђене оквире овог међу -

народног споразума. 

6. У случају изостанка реакције страна потписница,

свједока Дејтонског споразума и представника међународне

заједнице на покушаје разградње Дејтонског споразума,

Народна скупштина Републике Српске ће приступити

доношењу новог устава Републике Српске, о којем ће се

изјаснити и грађани на референдуму. Нови устав Републике

Српске засниваће се на изворним принципима Дејтонског

споразума и омогућиће Републици Српској поврат одузетих

надлежности и функционисање у складу са Дејтонским

споразумом.

7. Народна скупштина Републике Српске задужује све

надлежне институције Републике Српске да, без одлагања,

предузму неопходне активности у циљу припреме свео -

бухватне информације о околностима и активностима које

су довеле до доношења одлуке о давању сагласности

Републике Српске на споразуме о формирању Закона о

одбрани БиХ, Закона о индиректном опорезивању БиХ,

Закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, као и

других закона којима су дерогиране надлежности Репу -

блике Српске, као и оних закона који су наметнути од

стране високих представника у БиХ и којима се угрожава

уставно-правни положај Републике Српске загарантован

Дејтонским споразумом.

8. Народна скупштина Републике Српске ће реаговати

у погледу одређивања будућег статуса Републике Српске у

случају било каквих настојања противуставне терито -

ријалне реорганизације БиХ и било каквих активности на

урушавању територијалне организације града Источно
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Сарајево, као и у случају свих других активности усмје -

рених на трансформацију и деконструкцију Дејтонског

споразума и структуру државне заједнице која је њим

створена. 

9. Народна скупштина Републике Српске као носиоце

суверенитета прихвата само ентитете и конститутивне

народе у БиХ, те било какво наметање суверенитета изван

тога има неуставан и антидејтонски карактер. Босна и

Херцеговина посједује ограничени и изведени суверенитет

који се огледа у дјеловању према трећим државама. Уну -

трашњи суверенитет припада Републици Српској и

Федерацији БиХ.

10. С тим у вези, Народна скупштина Републике Ср -

пске, као најважније начело Дејтонског споразума и његовог

Анекса 4 истиче права конститутивних народа у складу с

принципима Устава БиХ и међународних доку мената који

промовишу права народа, а који су дио ус тавног система у

БиХ, укључујући и право на само опре  дјељење, што у

оквирима Дејтонског споразума подразумијева очување

дејтонске структуре и широке аутономије ентитета. Над -

лежности БиХ утврђене Уставом БиХ су ограничене и

таксативно набројане у члану 3.1. док су надлежности ен -

титета све оне које Уставом БиХ нису изричито додијељене

нивоу БиХ. То потврђују и механизми заштите ентитетских

права као и права конститутивних народа. 

У случају негирања права народа на самоопредјељење

које је прокламовано Повељом Уједињених нација и даљој

подршци активностима које воде разградњи Дејтонског

споразума, Република Српска задржава право да коначно

одлучи о свом будућем статусу.
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11. Народна скупштина Републике Српске одбацује

свако дјеловање које је усмјерено на измјену изворног

Дејтонског споразума и његовог Анекса 4 - Устава БиХ,

који је темељ постојања и рада свих институција и звани -

чника на нивоу БиХ, те ће свако дјеловање које није у

складу са Уставом БиХ у будућности имати одговарајућу

реакцију из Републике Српске. Дјеловање супротно ставо -

вима Народне скупштине Републике Српске као највишег

законодавног и уставноправног органа Републике Српске

сматраће се угрожавањем суверенитета и уставног поретка

Републике Српске. Такве активности треба одредити као

кривично дјело по Кривичном закону Републике Српске. 

12. Народна скупштина Републике Српске обавезује

представнике Републике Српске у Предсједништву БиХ, у

Представничком и у Дому народа Парламентарне скупшти -

не БиХ и у Савјету министара БиХ да не учествују у

мијењању Пословника о раду и других аката на начин да се

тим измјенама смањује број предвиђених српских гласова

и гласова из Републике Српске за доношење одлука из

њихове надлежности.

13. У БиХ је годинама на дјелу систематска и неле -

гална унитаризација чињена неправним поступцима ви -

соког представника уз брутална кршења уставне структуре

БиХ. Народна скупштина Републике Српске не прихвата

активности које воде неуставној унитаризацији БиХ, те

захтијева од свих носилаца власти, како у Републици

Српској, тако и у заједничким институцијама државне заје -

днице БиХ, да све своје активности усмјере на поврат ус -

тавних надлежности ентитета.

14. Народна скупштина Републике Српске ће, сходно

поштовању суверенитета и владавине права, покренути
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иницијативу за укидање Канцеларије високог представ -

ника. Постојање и дјеловање високог представника, као

неизабраног страног званичника без икакве одговорности,

који је присвојио неограничена извршна, законодавна и

судска овлаштења која не подлијежу никаквој ревизији,

представља кршење Анекса 10 Дејтонског споразума којим

су јасно прописане надлежности високог представника.

Анекс 10 Дејтонског споразума којим је, сагласношћу

ентитета који чине БиХ, установљена функција високог

представника и дефинисан његов законски ауторитет не

садржи одредбе које му дају овлаштење да издаје било ка -

кве обавезујуће одлуке. Неприхватљив је и непродуктиван

даљи останак и понашање високог представника у БиХ,

чије изјаве чешће доприносе неспоразумима него споразу -

мима у БиХ. 

15. Народна скупштина Републике Српске одбацује

бонска овлаштења високог представника као потпуно неу -

ставна, незаконита и нелегитимна, будући да њихова при -

мјена представља флагрантну повреду уставно-правног

устројства БиХ и кршење основних људских права, као и

међународних инструмената за њихову заштиту. 

16. Народна скупштина Републике Српске ће покре ну -

ти питање састава и начина рада Уставног суда БиХ. Уставни

суд БиХ нема легитимитет због присуства страних судија у

саставу Уставног суда, који више политичким него правним

дјеловањем наносе немјерљиву штету Републици Српској.

Неприхватљиво је даље присуство страних судија у Уставном

суду БиХ, јер нити једна земља у свијету нема у свом

уставном суду мјеста резервисана за стране судије, што само

доказује да БиХ није суверена земља. Присуство страних

судија у Уставном суду неспојиво је с опредијељеношћу за
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европску будућност БиХ. Уставни суд БиХ у пракси има и

друге надлежности које су атипичне у модерном уставном

судству, које још проширује, што је апсолутно недопустиво.

17. Народна скупштина Републике Српске задужује

Владу Републике Српске да покрене преговоре са Владом

Федерације БиХ у циљу ургентног усаглашавања Закона о

Уставном суду БиХ, којим ће бити регулисан његов састав

и функционисање у складу са темељним принципима Уста -

ва БиХ, те отклоњене све препреке за даљи напредак држ -

ав не заједнице према Европској унији и да у наредном

периоду припреми закон о рехабилитацији свих незаконито

смијењених лица из Републике Српске који су смијењени

одлукама високих представника.

18. Народна скупштина Републике Српске задужује

Владу Републике Српске и друге надлежне институције да

покрену реформу институција правосуђа на нивоу БиХ -

Суда БиХ, Тужилаштва БиХ и система Високог судског и

тужилачког савјета, које је високи представник наметнуо

незаконитим одлукама, супротно Уставу. Закон о Суду БиХ

мора да спријечи проширену надлежност Суда у односу на

кривичне законе ентитета, те да омогући формирање

независног апелационог суда чија ће надлежност бити

ограничена на предмете Суда БиХ. Реформе су нужне и да

би се обезбиједило да Тужилаштво БиХ буде независно,

одговорно и ослобођено доминације једне политичке стра -

нке или конститутивног народа или утицаја међународне

заједнице. Ентитетске институције треба да имају овла -

штења у погледу именовања и надзора над ентитетским

судијама и тужиоцима, а надлежност у погледу судија и

тужилаца на нивоу БиХ треба да буде равномјерно рас -

поређена између ентитетских институција.
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19. Народна скупштина Републике Српске задужује

Владу Републике Српске да анализира ефекте неуставних

преноса надлежности са ентитета на ниво БиХ, укључујући

надлежности пренесене путем тзв. међуентитетских

споразума у области одбране и индиректних пореза, те да о

томе извијести Народну скупштину с циљем покретања

разговора између ентитета и легитимних представника

конститутивних народа о преиспитивању њихове ефи -

касности. Посебно, Народна скупштина Републике Српске

задужује Владу Републике Српске да изврши припреме

како би се омогућило евентуално издвајање из ПДВ

система БиХ и отварање посебног рачуна за ПДВ Репу -

блике Српске, будући да радом Управе за индиректно

опорезивање БиХ, као и начином расподјеле прикупљених

средстава, настаје штета за Републику Српску и њене

грађане.

20. Народна скупштина Републике Српске ће на -

ставити дјеловати у складу с Резолуцијом о заштити

уставног поретка и војној неутралности којом се Република

Српска обавезала на војну неутралност. Народна

скупштина Републике Српске подржава сарадњу са НАТО-

ом и њеним кључним чланицама на питањима безбјед -

ности, али се противи чланству БиХ у НАТО, најприје због

тога што неприхватљивим сматра формирање НАТО

границе према Републици Србији, као и због огромних

трошкова које би приступање овом савезу произвело за

Републику Српску и БиХ. У случају насилних покушаја

приступања Босне и Херцеговине НАТО савезу, Република

Српска ће одржати референдум на којем ће грађани одлу -

чити о чланству Републике Српске у било каквим војним

савезима.
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21. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од

дана објављивања у "Службеном гласнику Републике

Српске".

Народна скупштина Републике Српске је својим

закључцима дала јасне и свеобухватне одговоре везано за

антидејтонско и антиуставно кршење Општег оквирног

споразума за мир у БиХ и његовог Анекса 4 односно Устава

БиХ и Анекса 10. Било које појашњавање је непотребно.

Ови закључци су формула како до истинског Дејтона стићи. 

Општи оквирни споразум за мир у БиХ (Дејтонски

споразума) са његовим анексима треба само прочитати, то

је сва мудрост. Кратко, јасно, концизно написано не треба

никакво тумачење. То је сва ИСТИНА.
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- ПЕТИ ДИО -

ИСТИНА О СРЕБРЕНИЦИ

ИСТИНА О ЦРНОЈ ГОРИ... МОЛИТВЕНОЈ

РЕВОЛУЦИЈИ

ИСТИНА О ЕУ И БРЕГЗИТУ... КРАЈ ЕВРОПСКЕ

УНИЈЕ... С В. БРИТАНИЈОМ

ИСТИНА О ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА БиХ

- пољопривредно земљиште -

ИСТИНА О НАТО-у.... ПРОГРАМ РЕФОРМИ

ПАНДЕМИЈА КОРОНА...





ИСТИНА О СРЕБРЕНИЦИ

Рат који се водио на простору бивше Југославије

током одвајања, отцјепљења њених бивших република, је

био вишедимензионалан, тачније речено вођен је кроз

разне облике и различитим средствима, а оружани сукоб је

био само један дио тог рата. Бизмарковa тезa да једну

изгубљену медијску битку не може да надокнади пет

великих побједа на бојном пољу у овом рату се стопостотно

потврдила.

За малу варош Сребреницу уз Дрину према Србији у

источном дијелу Републике Српске мало је ко и знао гдје је

до јула 1995. године. Након тог периода Сребреница постаје

планетарна тема и те тензије су задржане уз мање и веће

осцилације до данас. 

Чињеница коју нико не може да оспори је да на томе

подручју живе Срби и Бошњаци, дојучерашњи муслимани.

Доласком вишепартијског система (деведесетих година

прошлог вијека) Срби су постали чланови или симпатизери

Српске демократске странке а Бошњаци тада муслимани

учлањују се масовно у СДА или за њу гласају. 

Почетком оружаних сукоба, тачније рата почели су да

ратују једни против других, дакле Срби против Бошњака. С

обзиром на то да је подручје Сребренице окружено српским

живљем са свих страна једини начин да опстану је био да
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буду заштићена енклава или територија под заштитом

Уједињених нација. По Конвенцијама УН-а требало је да

буду разоружани, а чињеница је да у Сребреници му сли -

мани, новопечени Бошњаци, нису били ненаоружани. Ис -

тина је да су тамо биле оружане формације муслимана

Бо шњака које су из заштићене зоне излазиле и ратовале с

Војском Републике Српске и исто тако чиниле злочине над

ненаоружаним српским цивилима, женама, дјецом, старим

и немоћним. 

Сви знају да када се ратује онда се и гине. Гинули су

у том рату и Срби и Бошњаци и војници и цивили. Постоје

код српских жртава њихова имена и презимена, као и датум

и мјесто њиховог страдања. Да закључимо, постоје гро -

бови. Исто тако је и на другој страни код Бошњака.

Нема разлога да се не сазна истина о стварним

дешавањима у Сребреници и око Сребренице од 1992. до

1995. године. Истина је потребна свима - и Србима и Бош -

њацима и свјетској заједници. Ниједан злочин не треба да

буде неоткривен и сваки појединац за било који злочин

треба да одговара. 

Поновићемо још једном да је истина само једна. Ис -

тина не смије да буде предмет било које врсте мани -

пулације.

Народна скупштина Републике Српске је једногласно

у августу 2018. године оспорила (поништила) извјештај

Комисије за Сребреницу из 2004. године, који је урађен под

жестоким притиском Педија Ешдауна, и задужила Владу

Републике Српске да формира међународну Комисију за

Сребреницу са стручњацима и експертима из те области са

задатком да утврди истину за дешавања у и око Сребренице
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од 1992. до 1995. године, а не само за период од 10. до 19.

јула 1995. године, као што је урадила претходна комисија.

Рат није трајао девет дана већ три и по године. 

Међународна комисија за Сребреницу ће до јесени

2020. завршити свој рад и саопштити резултате Влади Ре -

публике Српске и домаћој и свјетској јавности. Сао пштиће

оно што је сада у најмању руку предмет мани пулација.

Просто је немогуће да у и око Сребренице није погинуо

ниједан Србин. Зна се да је погинуло око 3 500 подрињских

Срба. Постоје њихова имена и презимена и то треба

поштовати, а не негирати. 

Истину о страдању Бошњака треба утврдити. Период

од јула 1995. године је још релативно кратак, постоји много

живих свједока и докумената који то могу доказати. Сви

кривци који су упрљали своје руке за почињени злочин

треба да одговарају невезано за националност. Наивно је

створен фетиш о дешавањима у току девет дана јула 1995.

године.

ВЕРЗИЈЕ

Да би се избјегле разне верзије које сада постоје треба

доћи до истине, односно до тачних чињеничних података. 

Колико је било злоупотреба и манипулација показује

и извјештај Владе Велике Британије из 1995. године, са кога

је скинута ознака тајности и који се од почетка 2020. године

налази на сајту њиховог архива. 

Тај извјештај је другачији од политике њихове владе од

1995. године до данас. Уосталом, они су предложили 2015.
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године Резолуцију о Сребреници Савјету безбједности УН-

а којом су Срби требали да буду проглашени геноцидним на -

родом. 

БРИТАНЦИ О СРЕБРЕНИЦИ

Напад на Сребреницу испровоцирале су бх. бошња -

чке, муслиманске снаге (пише у оригиналу), а Пале нису

има ле план да се освоји енклава, већ је до напада дошло на

иницијативу локалног командира, наведено је у декласи фи -

ко ваним документима Владе Велике Британије, који су

обја вљени на сајту националног архива те земље јануара

2020. године

У званичном документу Министарства одбране те

земље од 11. јула 1995. године описују се догађаји који су

пре т ходили дешавањима у Сребреници, као и реакција хо -

ландског батаљона Уједињених нација након што су у њу

ушле трупе Војске Републике Српске.

"Недавни напади армије босанских Срба на Сребре ницу

су изазвани константним босанскохерцеговачким на па дима

у претходна три мјесеца на њихове руте сн а б ди јевања јужно

од енклаве. Напади ове армије су готово сигурно покренути

од стране локалног командира и ми не мислимо да су дио

плана из Пала да се прегази енклава", истакнуто је у доку -

менту, а у њему се под Палама сматра тадашњи врх Репу бли -

ке Српске. 

У сљедећем пасусу је наведено да је напад извршен

само с једном четом и четири тенка, чиме се сугерише не -

постојање већег напада. Овај напад описан је у другом до -

кументу, уз истицање да су бх. снаге током српског напада
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на енклаву убиле једног припадника холандског конти -

нгента.

Даље се наводи да се контингент повукао у своју базу

у Поточарима након што је НАТО отказао ваздушне ударе

на српске положаје из страха да би Срби могли стријељати

30 холандских војника које су узели за таоце.

Из Хан Пијеска, гдје је била српска команда, обја -

вљено је, како је речено у документу, да је заробљавање Хо -

ланђана самовољни локални акт, те да ће Холанђани бити

ослобођени током дана.

У наредном пасусу се сугерише да Срби нису пла -

нирали улаз у Сребреницу, већ да су то одлучили након што

су констатовали да је отпор Армије РБиХ слаб. 

"Акција армије босанских Срба је директан одговор

на притисак на њихове линије комуникације, а она је ре -

аговала тако што је притиснула бх. снаге назад ка Сре -

бреници. Када су Срби увидјели да је отпор слаб, били су

у могућности да крену даље од онога што су оригинално

планирали. То их је довело у директну конфронтацију с УН,

па је за Србе било веома тешко да се понизе враћањем на

почетне позиције", описано је у документу. 

Даље се наводи да би укључивање ваздушних НАТО

напада Срби могли схватити као стављање на супротну

страну. Обавјештајни подаци, како се даље наводи, указују

на то да Срби нису планирали ширење активности на друге

енклаве јер су, како је објашњено, њихове трупе биле

развучене усљед јунске офанзиве око Сарајева, коју су

против њих покренуле бх. снаге. 

"Не вјерујемо да проблем Сребренице указује да би

Горажде могло бити у већој опасности него раније. Чак и
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ако би ескалирање ситуације око Горажда остало опција

армије босанских Срба, они не би могли да лансирају

офанзиву с било каквим реалним изгледом у повољан ко -

начни исход", наведено је, чиме се поново индиректно

сугерише да сребреничка офанзива није била планирана. 

У документима је више пута изражавана сумња на оно

што се дешавало око Сребренице. 

Тако су у једном документу наглашене и "мрачне су -

мње" канадске владе зато што су бх. снаге у Сребреници

пружиле слаб отпор, те је постављено питање да ли то и

Срби и бх. страна желе да УНПРОФОР оде.

Описујући оно што се дешавало након уласка Војске

Републике Српске у Сребреницу, наглашено је да је генерал

Ратко Младић запријетио да ће отворити ватру на холан -

дски камп ако не разоружају остатак бх. трупа који се на -

водно ту налазио. У извјештају се тврди да у холандском

кампу није било наоружаних припадника Армије РБиХ, већ

око 3 000 цивила те око 20000 људи изван кампа, махом

жена и дјеце.

"Холандски батаљон је учинио све што је било могуће

да пронађе тих 2000 наоружаних припадника Армије РБиХ,

али они су једноставно нестали током ноћи, највјероватније

у смјеру Тузле. Било је ту присутно још нешто трупа за -

падно од енклаве. Младић је водио психолошки рат", на -

глашено је.

Министар одбране Велике Британије је, како је иста -

кнуто, разумио тешку позицију Холанђана и обећао да ће

учинити све што је могуће да Србе притисне да омогуће

доток хуманитарне помоћи цивилном становништву у ос -

војеној енклави. Објашњено је да су се на одмјерен одговор
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према Србима одлучили и зато да не би угрозили мисију

УН у другим енклавама.

"Морали смо да прихватимо да је енклава сада у ср -

пским рукама, а да они немају мотив да сарађују", на -

глашено је, уз напомену да Британија мора одговорно

давати реалистичне изјаве јер, како је наглашено, британске

трупе не би биле у могућности да одбране Горажде у

случају српског напада.  

Холанђани су истовремено истицали да је такође не -

реално очекивати да они могу нешто урадити у Сребре -

ници, те су поручили да позиви да се умијешају нису од

помоћи да се деескалира ситуација.  

"Било какав напор да освојимо Сребреницу захтијевао

би хиљаде трупа, а питање је да ли би то дало жељени ре -

зултат. Немамо разлога да се осјећамо понижено тиме што

Босанцима (муслиманима) покушавамо дотурити хумани -

тарну помоћ. Али, ако би трупе УН током повлачења мо -

рале оставити оружје и опрему, то би онда била друга

прича", наглашено је у оцјени министра одбране Британије.

Министар је, додаје се, рекао да би Британија поштовала

одлуку Холанђана да се повуку из Сребренице ако оцијене

да је то неопходно. 

НЕМА УМИЈЕШАНОСТИ БЕОГРАДА

Не постоје докази да је Београд укључен у управљање

про тивваздушним ракетама босанских Срба који су при -

јетили НАТО авионима, наведено је у депеши де легације

Велике Британије при НАТО сједишту у Бриселу.
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Овај документ сачињен је ради процјене о еве нту -

алним везама које би Србија могла имати са системима који

су се налазили на територији коју је тада контролисала Вој -

ска Републике Српске током НАТО кампање у љето 1995.

године, а брифинг је дао замјеник начелника војне команде.

"Он је пружио нове податке о везама ПВО босанских

Срба с Београдом. Иако је постојала физичка повезаност

система, дио система којим располажу босански Срби мо -

гао је оперисати потпуно самостално, чак и у случају да се

везе покидају", истакнуто је у овом документу, насловље -

ном на јул 1995. године. 

РЕАГОВАЊА ДОДИКА

Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик

каже да посљедњи документи британске владе о Среб ре -

ници, с којих је скинута ознака тајности, показују исправ -

ност политике Републике Српске да се коначно утврди

истина о том догађају.

"Све вријеме то причамо. Алија Изетбеговић је тада

од Била Клинтона тражио да се бомбардују српски поло -

жаји. Предсједник САД му је тада поручио да може, али му

треба алиби, односно најмање 5 000 жртава Бошњака. 

Истина је да се тамо десио злочин, али не само над

Бошњацима, већ и над Србима. Мислим да је дошло ври -

јеме, због саме истине, која мора бити објективна, да кона -

чно мирне главе утврдимо шта се десило у љето 1995.

го дине. Чињеница да је војно руководство муслимана иза -

шло из Сребренице и да је почело провокације те врсте

апсолутно говори о тој тврдњи", рекао је Додик у вези с
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наводима из званичног документа Министарства одбране

Велике Британије од 11. јула 1995. године, у коме се описују

догађаји који су претходили дешавањима у Сребреници,  те

истиче да је напад на Сребреницу испровоцирала бошња -

чка страна и да Пале нису имале план за освајања енклаве.

Додик је истакао потребу рада међународне комисије,

која треба да утврди страдање Срба и Бошњака на том

простору. "То што муслимани покушавају да исфорсирају

ту врсту приче о Сребреници без обзира на неке успјехе

које су имали у сатанизацији Срба полако јењава, имајући

у виду овакве информације", објаснио је Додик.

Он каже да се мора разговарати о документу британ ске

владе, који потврђује да није постојала намјера поли тичког

и војног руководства Републике Српске за зау зи мање Сре -

бренице и почињене злочине.

"Без обзира на то што многи на неким другим, трећим

или петим странама, за разлику од нас, мисле да је то нешто

перфидно, ми мислимо да је то дио суштине."

Према његовим ријечима, то је дио одговора на са -

танизацију српског народа која је учињена, као и на лажну

конструкцију оптужнице против политичког и војног руко -

водства Републике Српске.  

"Сада чујемо да су званичници британске власти тог

времена веома јасно процијенили да то није у основи, што

значи да је оптужница на лабавим темељима и да је не -

одржива", сматра Додик и подсјећа да су прије неколико го -

дина отворена и документа Уједињених нација, гдје су

наведене исте ствари као у документу британске владе. 

Додик је указао на значај односа с Москвом, рекавши

да се данас види да је Лондон имао податке о Сребреници,
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али су ипак предложили да Савјет безбједности УН изгласа

резолуцију о осуди српског народа као геноцидног у 20. ви -

је ку, што би, да Русија није спријечила, значило да нису ни

Нијемци, ни они који су побили пола свијета, геноцидни,

већ би једино Срби били геноцидни.

Зато смо захвални Русији и никад нећемо заборавити

ту подршку и спречавање да се геноцидним прогласи наш

народ који је изгубио 28 одсто становништва у Првом свјет -

ском рату и још много људи у Другом свјетском рату, за нас

такође страдалничком. Треба се само присјетити нашег

геноцида у НДХ.

То што су хтјели је невјероватно, али воља нашег

народа за слободом, јединством и заједничким дјеловањем

јача је од неистина које би да нам подметну, каже Додик. 

Говорећи о Великој Британији каже да је то "стари не -

при јатељ".

Британци су још приликом распада Отоманске импе -

рије као једини циљ на Балкану дефинисали спречавање хо -

могенизације Срба и могућности да постану снажна

на   ци   онална и државна заједница. То траје све вријеме и није

ништа ново. Ми уважавамо друге земље онолико ко лико оне

уважавају нас. Многи су нас сатанизовали, а ево сада ви димо

објављене податке Министарства одбране Ве лике Бри таније

који говоре да је лаж све што се причало о Сре  бреници и да

ништа од оптужби није засновано на чиње  ни ца ма.

То говори и да је Запад манипулисао истином и ства -

рао лажни стереотип који је требало да сатанизује Србе и да

води ка нестанку Републике Српске. Подржавали су их Аме -

риканци и не можемо то да заборавимо, јер чињена нам је

неправда.
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ИСТИНА О СРЕБРЕНИЦИ И САРАЈЕВУ

Народна скупштина Републике Српске је августа

2018. године одбацила извјештај Комисије за Сребреницу

из 2004. године. 

Одлуком највишег законодавног органа Републике

Српске, извјештај који је сачињен под притиском тадашњег

високог представника Педија Ешдауна, је поништен.

На основу одлуке Народне скупштине, Влада Репу -

блике Српске је 7. фебруара 2019. године формирала двије

међународне комисије:

1. Комисију за страдање свих народа у и око Сре -

бренице од 1992. до 1995. године и 

2. Комисију о страдању Срба у Сарајеву од 1992. до

1995. године.

Предсједник међународне Комисије за Сребреницу је

Израелац проф. др Гидеон Грајф, а чланови су: Аденреле

Си наба (Нигерија), Јуки Оса (Јапан), Роџер Бајард (Ау -

стралија), Зенг Ји (Кина), Ђузепе Закарија (Италија), Ма -

ркус Голдбах (Њемачка), Лоренс Арманд Френч (САД) и

Марија Ђукић (Србија).

Предсједник међународне Комисије за Сарајево је

Израелац Рафаел Израели (Израел), а чланови су: Волтер

Манусек (Аустрија), Дарко Танасковић (Србија), Ђузепе

Закарија (Италија), Виктор Безученко (Русија), Патрих Ба -

рио и Лоренс Арманд Френч.

Влада је формирала двије међународне комисије које

чине експерти из 12 држава само с једним циљем - да се до -

ђе до тачних историјских чињеница, односно да се сазна

ис тина.
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Комисија за Сребреницу је 2004. године под при -

тиском Педија Ешдауна направила извјештај о страдању

Бошњака од 10. до 19. јула 1995. године; са друге стране су

пресуде судова, на једној страни Хашког суда, а са друге до -

маћих судова, који су прихватили стереотипан наратив о

Ср бима агресорима и Бошњацима жртвама.

Независни и неутрални експерти ће доћи до чињеница

о укупном броју страдалих и Срба и Бошњака у и око Сре -

бренице од 1992. до 1995. године и укупном броју стра -

далих Срба у Сарајеву од 1992. до 1995. године. 

Треба ли још једном поновити да је ИСТИНА само једна.

ПИТАЊА ЗАПАДУ

Читајући пажљиво извјештај Владе Велике Британије

о Сребреници који се појавио на сајту њиховог нацио -

налног архива (јануара 2020.) неминовно је не запитати се

како за њега нису знали 2015. Године, када су Савјету без -

бједности Уједињених нација предложили резолуцију о

Сре бреници којом су Србе и српски народ хтјели да про -

гласе геноцидним. Резолуција није изгласана само зах -

ваљујући вету Руске Федерације. Треба ли понављати да

нацистичка Њемачка није проглашена геноцидном?

Срби су у два свјетска рата били на страни побједника

заједно са Великом Британијом, Француском, САД, Русијом

(СССР). Муслимани, сада Бошњаци, су у Првом свјетском

рату били у саставу Аустроугарске и били су противници,

а у Другом свјетском рату били у саставу НДХ и ратовали

за нацистичку Њемачку, која је била у рату са савезницима

гдје су били Велика Британија и САД. 
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Питање је откуд толико савезништво, пријатељство,

солидарност, брижност од 1991. године до данас Бошњака

(му слимана) и Британаца, које је у овом извјештају из ја -

нуара 2020. толико очигледно.

Можда је одговор на ово питање дала слика из Париза

када с побједницима и савезницима из Другог свјетског

рата стоје заједно поред Владимира Путина Ангела Меркел,

канцеларка поражене Њемачке, и Хашим Тачи као предсје -

дник самозване државе Косово, која није ни чланица

Уједињених нација, а поготово је није било у Другом свјет -

ском рату, а предсједник Србије Александар Вучић на дру -

гој страни на "галерији" све то посматра.

Гидеон Грајф каже да је свијет након Другог свјетског

рата сазнао за Холокауст нациста Нијемаца почињен над

ше ст милиона Јевреја, али да људска цивилизација није саз -

на ла до данас за геноцид који су усташе Хрвати починили

над Србима у НДХ. 

Свијет вјероватно не зна и с тим се слажем, али бри -

танска влада, која доноси одлуке, врло добро зна и за стра -

дање Срба у Првом свјетском рату, њихову голготу преко

Абаније до Солуна и јуначки пробој на Кајмакчалану, као и

за геноцид над Србима у Другом свјетском рату у НДХ и

њихову антифашистичку борбу. 

Питање је само зашто неће да знају. Зашто Европски

парламент 2009. године изједначује нацистичку Њемачку и

СССР као наводно тоталитарне режиме и њихове жртве, а

заборавља да је Црвена армија ослободила фабрику смрти

Аушвиц, која је побила 1,5 милиона Јевреја само ту у

Аушвицу, а укупно шест милиона.

Милорад Додик каже да је Бил Клинтон рекао Алији

Изетбеговићу да је услов да НАТО бомбардује војску
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Републике Српске 5 000 жртава Бошњака (муслимана). То

је одговор и за пијацу Маркале и наводни масакр на њој и

у Улицу Васе Мискина. 

Људске цивилизације настајале су кроз историју на

чврстим и стабилним моралним вриједностима, а нестајале

када је нестајало морала, моралних вриједности и мора -

лних истина. Данашња западна цивилизација је на испиту

заборављених моралних вриједности. Све је врло просто,

само истини треба погледати у очи, рећи је, саопштити.

Тре ба скинути с ње ознаку тајности. Истине се знају, само

их треба саопштити. 

Не требају никакви медиокритети нити стереотипи,

лицемјерје и разне правне, политичке, етичке и културне

квазиформулације. 

Умјетници, како каже Емир Кустурица, вјерују у чуда

као Петер Хандке, добитник Нобелове награде за књижев -

ност. 

Хандке је за Србе боравећи у Србији, на Косову, у Ре -

пу блици Српској, Сребреници, Сарајеву рекао: "Не знам да

ли је ово што видим са Србима истина, али знам да није

лаж." 

СРБИ У РЕГИОНУ

Милорад Додик каже да су људи у Републици Српској

научили да без државе нема слободе за Србе. То видимо

било гдје, свуда у региону, Црној Гори, Федерацији БиХ,

Хр ватској, Македонији, Словенији. 

Тамо гдје Срби нису имали државу, они су и страдали.
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Тако се страдало у Другом свјетском рату гдје смо остали

насилно, у оквиру Независне Државе Хрватске, гдје је по -

гром Срба био тог обима да је готово укупно становништво

било угрожено егзекуцијама, убиствима... И, ми то савр ше -

но добро знамо. 

"Нико не треба да сумња у наше увјерење да је Ре -

публика Српска трајна, недодирљива и да више него икада

разумијемо да је она данас израз наше воље и да зависи од

нас самих", каже Додик.

"Ми смо дио српског народа, гдје год се он налазио.

Ми нисмо никакви босански Срби и ако хоће неко да нас

увриједи овдје, онда нас тако може назвати, једнако као и

кад дођем у Београд кад ме неко пита: Шта има у Босни? То

ми је увреда. Ја долазим из Републике Српске и овдје пред -

стављам свој народ који је поносан што припада једин ст -

веном српском народу и ми живимо јединствен иде н титет.

Република Српска је у БиХ зато што мора, а не зато

што хоће."

КОСОВО

Када је у питању Косово, Додик оцјењује да Србија

нема више потребу за дијалогом. "Ми тамо треба да

заштитимо наш интерес. То што у Бриселу нама

представљају као своју добру вољу, која је у суштини

против нас, против Срба, у цјелини је прошло вријеме, јер

земље Европске уније признају Косово, а онда траже од нас

разговор", напомиње Додик. 

Добро је, каже, што је Косово поново отворено као

питање.

463

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



"Алексанадар Вучић је успио једну ствар која је

капитална, коју су прије њега сви сматрали готовом, а то је

да врати питање Косова на позицију да се више о Косову не

може разговарати без Србије. 

И што би Србија сада журила? Може Приштина да ув -

о ди таксе и тако даље... ", каже Додик.

Према његовим ријечима, Српска ће по питању Ко -

сова пратити позицију Србије. 

"Република Српска није дала да БиХ призна самопро -

глашену независност Косова и то је наш став", јасан је До -

дик. 

ЦРНА ГОРА

Говорећи о Црној Гори послије усвајања Закона о сло -

боди вјероисповијести, Додик каже да овај народ сматра да

је терорисање Срба у Црној Гори дошло до зида, да је, на -

просто, игнорисање српских националних обиљежја у Цр -

ној Гори и српског националног права до те мјере отишло

и ескалирало да Срби морају да се окупе и он зато подр жа -

вам наше људе у Црној Гори.

Додик сматра да се Мило Ђукановић прерачунао те

да ће усвајање закона само хомогенизовати Србе око тог

питања. 

Исто тако, без икаквих оклијевања, подржаћемо поли -

тичке напоре српске заједнице у Црној Гори да се избори за

свој политички статус, да буде дио тог укупног система и

друштва, да не може нико да их игнорише, у смислу да их

тамо нема. 
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Само зато што су Срби нема их у јавном сектору, нема

их на пословима које други лако добијају.

Додик Црногорце оцјењује као "препотентне, који

мисле да су најпаметнији и да све најбоље знају".

"Ја не доводим у питање њихову државност те врсте,

али доводим у питање положај Срба у Црној Гори. Он је

катастрофалан. Из тог разлога већ седам-осам година не

идем у Црну Гору."

ПОДРШКА 

Додик каже да подржава настојање предсједника

Србије Александра Вучића да се српски народ подржи и

по  могне, гдје год био.

"И ми из Републике Српске придружићемо се на по -

рима Србије и њеног руководства да помогнемо у капа -

цитету у којем можемо. То подразумијева да се подрже

за хтјеви Српске православне цркве у Црној Гори како би

дошла до тога да се дође до ревизије, да се очува имовина",

наводи Додик.

Он сматра грешком црногорског руководства што су

покушали да игноришу укупне српске вриједности.

"То никога не може да остави равнодушним, ни Ву чића,

ни мене, ни Цркву ни обичног човјека било гдје се налазио. И

зато опредјељење да се ту далеко више помогне, да се очува

идентитет у Црној Гори и да у том погледу тих 27-28 одсто

Срба, колико нас има тамо, буде појачано свим напорима које

могу да подрже Србија и Република Српска, уважавајући да

је Црна Гора независна држава", рекао је Додик. 
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Он је нагласио да је окупљање српског народа у Црној

Гори сасвим оправдано у функцији очувања вриједности и

идентитета, а једна од њих је СПЦ.

Српски народ, сматра Додик, данас је јединственији

него икад и сви покушаји да од Срба направе босанске, хр -

ватске, косовске, црногорске, дио су стратегије уперене пр -

о тив њих која није прошла.

Ми смо јединствен народ, наше вриједности су једин -

ствене. У тешким околностима се очувала СПЦ и велика је

заблуда Ђукановића и његове свите да на тај начин могу да

оскрнаве наше основне вриједности.

Овдје су, поручио је Додик, свјесни чињенице да при -

падају једном народу, српском, што је видљиво и у Репу -

блици Српској, која ће јачати.

"Наши људи у Црној Гори морају да разумију да смо

веома посвећени том питању и да у том погледу нећемо

одустати од напора да им пружимо помоћ која одражава

одређене реалности и брани основне вриједности иден ти -

тета српског народа, а то су Црква, писмо, језик", нагласио

је Додик.

Додик је истакао да је у оквиру Цркве очуван иден -

титет српског народа у веома тешким историјским околно -

стима, те сматра да је преамбициозно очекивати да би се

тај идентитет могао урушити.

Он је истакао да је очигледно да је у потезу црно -

горске власти ријеч о недостатку довољног идентитета за

нову нацију коју Ђукановић покушава да допуни сатани -

зацијом Срба и настојањем да се омаловажи значај СПЦ и

отме њена имовина.

Он то не може да уради ни код муслимана, ни код
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Шиптара, ни код Хрвата. Покушава да то уради код Срба

не дозвољавајући да се изучава српски језик, да се запо -

шљавају Срби да буду дио јавног сектора... Ради да се Срби

присиле да промијене идентитет и попуне непопу њени цр -

ногорски идентитет, рекао је Додик.

Он додаје да би сваки покушај који би учинила црно -

горска власт предвођена Ђукановићем да одузме објекте

Цркве довела до усложњавања односа.

Овакав атак који су извршли Ђукановић и његова вла -

ст се не опрашта. Српски народ нема ни потребу нити може

да опрости овакво понашање. Бити добронамјеран према

њима очигледно је грешка, каже Додик и подсјећа да су већ

била слична настојања да се дискредитује и ома ловажи

српски народ тиме што је Црна Гора признала Косово, а

њени представници ишли у Книн на обиље жа вање "Олује".

СЛОВЕНИЈА, ХРВАТСКА, МАКЕДОНИЈА, 

ФЕДЕРАЦИЈА БиХ

Он је поменуо да се Србима угрожавају права и у

Словенији, гдје не могу добити статус националне мањине,

у Сјеверној Македонији, Хрватској, Федерацији БиХ, а да је

сада дошло до Црне Горе, гдје је предалеко отишло.

Власт у Хрватској је десничарска, каже Додик, али ни -

је смјела да удари на Српску православну цркву, било је ру -

шења у току рата, али данас она тамо живи.

Нико није покушао да им отме светиње. То сада раде

у Црној Гори искључиво из разлога јер имају проблем иден -

титета, који је непотпун. Њихова политика је, како видим,
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да покушају да га отму од Срба и присиле их да се изја -

шњавају као Црногорци да би појачали свој капацитет. То је

јасна игра.

ИСТИНА О ЦРНОЈ ГОРИ... 

МОЛИТВЕНА РЕВОЛУЦИЈА

"Црној Гори догодио се бог, а његова жива црква

показала се у свој својој моћи и љепоти."  

Овај коментар свештеника Митрополије црногорско-

приморске можда на најбољи начин описује библијске сце -

не с молебана и литија из свих крајева Црне Горе. 

"Не дамо светиње" - гесло је које невјероватном силом

сваког четвртка и недјеље повезује хиљаде људи и наводи

их да са иконама, црквеним барјацима и крстовима прелазе

десетине километара поручујући да у одбрани вјере, Цркве

и храмова не може бити повлачења нити компромиса.

Национално, идеолошки и политички подијељена

Цр на Гора суочена је у децембру 2019. године, јануару и

де цембру 2020. године с још једном, досад најдубљом и

по   те нцијално најопаснијом подјелом - црквеном. То је

гор ки плод контроверзног Закона о слободи вјероиспо -

вијести или увјерења о правном положају вјерских зајед -

ница.

Не памти се да је иједан пропис икада успио да иза -

зове тектонске поремећаје у Црној Гори и мобилише хи љаде

грађана. Став народа је јасан - закон неће проћи, а хр а мови

и светиње остају ономе коме су одувијек и припадали -
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Српској православној цркви, њеним епархијама и вјер -

ницима.

Тешко се може разумјети упорност и махнита енергија

црногорског државног врха да скроји и усвоји пропис који

је досад успио само у једном - да уједини вјерни народ, без

обзира на нацију, вјеру, политичко опредјељење. 

У жељи да изгради нови квазиевропски и наводно

демократски поредак, режим је ступио у готово па отворени

сукоб са Српском православном црквом, у коју отворено

упире прстом као у највећег непријатеља црногорске

државе.

Помоћу закона који је неуставан, неутемељен,

недоречен, па и непримјенљив - посегнуло се за црквама и

манастирима, храмовима, добрима и имањима. Под ноге

законописаца бачени су прошлост, чињенице, историја, па

и сам Устав Црне Горе. 

На овакав чин без преседана Црква је реаговала онако

како јој приличи и како једино умије - молитвом. Ми тро -

полија црногорско-приморска, као и епархије Будим љан ско-

никшићка, Захумско-херцеговачка и Милешевска по з вале су

народ на молебане и литије у знак протеста због државног

безакоња.

Спонтано и ненаметљиво вјерници су почели да се

окупљају и у тишини дижу свој глас. Најприје у Подгорици,

Никшићу, Беранама и Пљевљима, а затим све масовније у

готово сваком мјесту. Хиљаде људи мирно, али и беском -

промисно је ходило Бијелим Пољем, Будвом, Боком Ко -

торском, Андријевицом, Даниловградом, Плужинама... све

док пандемија корона вируса није прекинула шетње по 

четком марта.
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Процјене говоре да је у молитвеним протестним ли -

тијама учествовало и 200 000 грађана Црне Горе. Сви они

заједно - млади и стари, православни и муслимани, чланови

готово свих странака, потомци четника и партизана су

сваког четврта и недјеље у децембру 2019. и јануару и фе -

бруару 2020. године у свијет слали непоновљиве слике кро -

тког али непоколебљивог бунта. 

Послали су поруку, кратку и јасну - не дамо светиње!

Риј ечима пјесника Матије Бећковића, "Хиљаде људи у Цр -

ној Гори кренуло је пјешке - према небу."

КЉУЧНЕ ПРАВНЕ ПРИМЈЕДБЕ НА ЗАКОН

- Написан и усвојен једнострано, без истинске јавне

расправе и учешћа Српске православне цркве.

- Прекида вишевјековни правни субјективитет ми -

трополије и осталих епархија које дјелују у Црног Гори.

- Крши међународне конвенције и домаће законе о

имовини.

- Суспендује велики број прописа, уводи правну не -

сигурност.

- Својину Цркве не оспорава у редовном судском по -

ступку, већ директно законом и у управном поступку.

- Нема правних лијекова, а терет доказивања својине

је на власнику.

- Закон дискриминише одређене категорије грађана -

вјернике СПЦ.

- Не поштује и не примјењује препоруке Венецијанске

комисије.
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НАЈВАЖНИЈЕ РЕЛИКВИЈЕ

Друштвена превирања усљед црквене кризе која већ

мјесецима тресу Црну Гору и намјера власти да загоспо -

дари имовином Митрополије црногорско-приморске и ос -

талих епархија отворило је и питање будуће бриге над

др а гоцјеним реликвијама које оне чувају.

Цетињски манастир чува неколико светиња које се

сматрају најдрагоцјенијим у читавом православном свијету.

То су прије свега рука Светог Јована Крститеља којом је кр -

штен Исус Христос, као и честица Часног крста Господњег,

на коме је Христ био разапет.

У сједишту митрополије чувају се и мошти Светог Пе -

тра Цетињског, епитрахиљ Светог Саве, круна српског кра -

ља Стефана Дечанског (којом се крунисао и црногорски

краљ Никола Петровић 1910. године), као и штап првог

црногорског владара Ивана Црнојевића из 15. вијека.

СИЛА ВЛАСТИ 

"Предложеним законским текстом чини се правно

убиство свих цркава и вјерских заједница", упозоравала је

Митрополија црногорско-приморска јавност Црне Горе у

августу 2015. године, када је на свјетло дана изнијета прва

верзија контроверзног Закона о слободи вјероисповијести. 

Скоро пет година касније исти закон изазвао је нај -

дубљу кризу у Црној Гори у њеној новијој историји.

Заједничка црта радне верзије спорног прописа из 2015.

и закона усвојеног у црногорској скупштини у драматичној
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ноћи између 26. и 27. децембра 2019. јесте огољени удар на

статус и имовину Српске православне цркве. Неприхва тљи -

вом упорношћу и досљедношћу у кршењу права, па и здравог

разума, власт је прогурала овај акт који је изазвао бунт де -

сетина хиљада грађана.

Против оваквог закона изјаснили су се готово сви -

Српска православна црква, остале вјерске заједнице, Руска

и Васељенска патријаршија, Венецијанска комисија, не -

бројени домаћи и страни правни стручњаци... Све то, ме -

ђутим, није довољно да режим сагледа све опасности и

ри зике његове примјене, да га повуче и отвори дијалог о

његовом унапређењу.

А све је почело у љето 2014, када је министар за љу -

дска и мањинска права Црне Горе Суад Нумановић фо р -

мирао радну групу за израду акта који је требало да

за мијени стари закон о правном положају цркава и вјерских

заједница из 1977. године.

"Овај закон је донесен у бившем друштвено-поли -

тичком систему. Влада је препознала објективну потребу за

новим законом, будући да је стицање државности условило

другачији приступ уређења права и обавеза вјерских

заједница у уставноправном оквиру Црне Горе", гласило је

тадашње образложење рада на изради тог прописа.

Архијереји Српске православне цркве и правни тимови

Митрополије црногорско-приморске, очекивано, енергично

су се успротивили намјери законописца да одступи од начела

одвојености државе и Цркве, али и да отворено конфискују

црквену имовину. Спорна је била и обавеза регистрације, као

и низ других чланова противних међународним нормама,

Уставу Црне Горе и постојећим законима.
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Нацрт је послат Венецијанској комисији, да би по слије

више од двије године, дјелимично, али не и суштински из -

мијењен, поново био изнесен пред црногорску јавност. Ис -

тинског дијалога и јавне расправе о његовим рјешењима -

није било.

Црква је, текстом који је крајем године постао зва -

нични законски предлог, доведена у ситуацију да доказује

оно што је вијековима уназад било неспорно - да је пу -

ноправни власник својих храмова, цркава, манастира, ко -

нака, имања...

Историчари и стручњаци за канонско право виде јасан

континуитет права својине Српске православне цркве од ср -

едњег вијека до данас. О томе говоре бројне задужбине Не ма -

њића, Балшића, Црнојевића и Петровића широм Црне Го ре.

У прошлости цркве уочава се јасна правна веза, која св је   дочи

да су црквеноправни субјекти - парохије, цркве, епа рхије,

манастири - одувијек били власници своје имо вине, од носно

да црквена добра никада нису била државна имо ви на.

Доказа за то је прегршт - од Манифеста краља Николе

из 1895. године, преко акта Митрофана Бана из 1910, до не -

бројених судских пресуда и докумената државне власти из

претходних деценија.

У доказивању наводног права да спроведе "враћање

на старо" режим у Подгорици потеже за тобожњом аргу -

мен тацијом из "паучине" дубоке прошлости. Своје мотиве

темељи, између осталог, и на одлукама црногорске народне

скупштине која је на Цвијети 1868. извршила дефинисање

државне, црквене и имовине владара. Вјешто се притом

избјегава и једноставан закључак да је и ово тијело уважило

чињеницу постојања добара чији је власник Црква. 
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Познаваоци црквене прошлости истичу да нема

јасних доказа да је имовина Српске православне цркве ика -

да била у државној својини.

Аутори неславног закона, у покушају узурпације до -

бара, повукли су црвену линију на 1918. годину, коју мо н -

тенегринска историографија узима као датум почетка

на водне српске окупације и прекида црногорске др жав -

ности. Нова краљевина, међутим, преузела је већину про -

писа из претходне државе, па црквена имовина ни за њу

није била упитна.

Чак и комунистички режим, иако строго идеолошки

обојен, није дирао у неприкосновено право вјерских заје -

дни ца. То се види и по томе што је послије 1945. године

опу стошену Митрополију црногорско-приморску аграрном

реформом, национализацијом и конфискацијом лишио свих

добара која нису била неопходна за богослужења, односно

издржавање свештеника и монаха.

Правна природа храмова, цркава и манастира није била

спорна чак ни комунистима, што је свој коначни исход

добило у Закону о правном положају цркава из 1977. го ди не.

Архијереји, свештеници и правни тимови Митро -

полије црногорско-приморске, који воде вишегодишњу бо -

рбу за своју цркву и њене светиње, упозоравају и на још

је дан аспект црквене кризе у Црној Гори - она је генерална

проба за сличну операцију која ће бити изведена на Косову

и Метохији. Уколико трансфер својине с Цркве на државу

успије у Црној Гори, истим путем ће кренути и власти у Пр -

и штини, којој је СПЦ дуго већ трн у оку. Апсурд је да Црква

бољу правну заштиту ужива на КиМ, међу Албанцима, али

то не искључује будуће покушаје њеног подржављења или

проглашења за културно добро тзв. Косова.
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Иако притиснут невиђеним незадовољством вјерника,

али и мирним изражавањем њиховог протеста, режим у

Подгорици не одустаје од примјене скандалозног прописа. 

Државни органи имају рок од годину дана да попишу

имовину која долази под удар закона и припреме за пре -

књижбу. Црква је у међувремену најавила жалбу Уста вном

суду Црне Горе, од кога се с правом очекује да кон тро вер -

зни акт стави ван снаге.

СВАКИ ТРЕЋИ У ЛИТИЈАМА

Масовне протестне литије вјерника у Црној Гори

рођене су спонтано, као израз незадовољства свештенства

и вјерника усиљеним усвајањем спорног закона у ноћи 26.

и 27. децембра 2019. године. 

Рођене су послије позива које је Митрополија црно -

горско-приморска, само дан послије драматичне вечери у

подгоричкој скупштини, упутила вјер ницима - да се окупе

и помоле Богу и Богородици за мир и разум у Црној Гори.

Број окупљених већ прве вечери пре машио је сва очеки -

вања. 

Литије су се из Подгорице и са сјевера Црне Горе

прелиле и у друге крајеве земље, а затим и државе региона.

Подршка је из дана у дан расла и бујала. Васојевићи, Кучи,

Братноножићи, Пипери, Бајице, Паштровићи, Грбљани,

Бокељи - иако раздвојени, сви заједно, из вечери у вече,

слали су јединствену поруку - Не дамо светиње! Протестна

окупљања своју кулминацију доживјела су почетком фе -

бруара, када је на литијама пребројано више од 200 000 уче -

сника - трећина свих становника Црне Горе. 
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РЕНЕСАНСА ИЗГРАДЊЕ ХРАМОВА

Контроверзе око будућег статуса СПЦ долазе на

врхунцу епохе незапамћеног црквеног градитељства у Цр -

ној Гори. Нови и обновљени храмови и цркве успјешно су

испунили празнину коју су за собом оставиле комуни сти -

чке, атеистичке власти.

У Митрополији црногорско-приморској истичу да је

за три деценије обновљено чак 600 храмова, да су изгра -

ђени и многи нови сакрални објекти. У овом кругу је и

подгорички Храм Христовог Васкрсења, који се сматра са -

борним храмом вјерника у Црној Гори. По љепоти и мо -

нументалности истиче се и трећи храм у центру Берана,

посвећен Светом Симеуну Мироточивом. Круна црквеног

градитељства свакако је недавно завршени и освећени

саборни храм Светог Јована Владимира на Тополици, у Ба -

ру, који се убраја међу најимпресивније православне хра -

мове у свијету.

РЕКЛИ СУ...

Политички аналитичар Драгомир Анђелковић каже да

је Ђукановићев картел ударио на још живо историјски

утемељено народно биће Црне Горе. 

Када се с покушајем отмице светиња Српске право -

славне цркве, које су уг рађене у душу већине грађана који

се декларишу као Срби и Црногорци, кренуло путем њеног

дефинитивног "чу пања", спонтано је, налик оном што се

дешавало у Чешкој 1989, дошло до својеврсне мирне

народне рево луције.  
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У Прагу је отпочела "плишана револуција", а у Црној

Гори "молитвена". Увјерен сам да ће се и она прије или ка -

сније завршити, као и она у некадашњој Чехословачкој,

урушавањем тоталитарног режима и демократским препо -

родом Црне Горе. 

Ова очекивања износи Анђелковић коментаришући

свенародни бунт против контроверзног Закона о слободи

вјероисповијести. 

Он сматра да је сада режим прешао црвену линију која

за већину грађана има сакрални карактер. Ђукановић је

навикао да не пита народ, али изгледа да је дошло вријеме

да му испоручи рачун.

Говорећи о томе да је заиста дошао историјски тре ну -

так када је вјера важнија од хљеба, он каже да је српски

народ Црне Горе од 1945. изложен идентитетском инже -

њерингу, који се некада више, а некада мање, али ипак ко -

нтинуирано реализује разним методама. Циљ је да се ср пски

идентитет замијени, у националном смислу, црно горским.

Нешто што је традиционално било државно-реги онално

опредјељење, планирано је да добије нову диме нзију. 

ЛУКАВСТВО

Титоисти су тај процес лукаво започели, не неги рајући

српске коријене Црне Горе, већ тврдећи да су се на основу

специфичног државно-историјског развоја Црно го рци из -

двојили из српског корпуса. Наравно, ријеч је о бе сми -

слицама, јер, примјера ради, Далматинци су много мање

повезани с осталим Хрватима, па не да комунистичке власти

нису радиле на њиховом националном конституисању, већ
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су форсирале инкорпорирање тог дијела приморских Ју -

жних Словена, били они хрватског или српскокатоличког

поријекла, у редове хрватске нације. 

У Црној Гори се другачије поступало услед жеље да се

српски фактор што више ослаби. Но, међу грађанима који

су се усљед тога декларисали као Црногорци, цијела ствар

није добила карактер о коме су сањали креатори тзв. цр -

ногорске нације. За већину Црногораца је до почетка 21. ви -

јека црногорство остало специфичан вид српства. 

ЂУКАНОВИЋЕВ ЦИКЛУС

Када је Ђукановићев режим започео нови циклус ан -

ти српске офанзиве - срачунате на напуштање и тзв. модела

етничког двојства, те агресивно кидање свих српских ко -

ријена - дошло је до дубоке подјеле међу Црногорцима.

Рећи да сте Црногорац више, макар официјелно, није зна -

чило да сте и Србин, те се велики дио Црне Горе изјаснио

у српском смислу. 

Што се тиче оних који нису то учинили, двије ме -

ђусобно независне студије - "Стратегија симболичне из -

градње нација на западном Балкану" (2014.) и "Црногорска

национална изборна студија" (2016.) показују да око 30

одсто декларисаних Црногораца себе и даље сматра

Србима. Када би се дубље испитивали њихови ставови,

несумњиво би се видјело да је много више Црногораца

свјесно српских коријена. О томе свједочи чињеница да је

још на попису 2003. године 63,5 одсто грађана Црне Горе

изјавило да је њихов матерњи језик српски, да би тек

послије ужасне режимске пропаганде и застрашивања 2011.
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године број оних који и даље имају храбрости да кажу да је

тако био сведен на 43 процента.  

Међутим, очито је српски дух много распро стра ње -

нији. То видимо данас када је опскурна црногорска власт

кренула у отворени јуриш на СПЦ и тако изазвала револт

мн огих који су мекшим методама досад били у великој

мјери анестезирани, те су трпјели идентитетску операцију

Ђукановић је свјестан да његов криминално-ауто -

ритарни режим може да опстане само у условима великих

подјела и тензија. Зато већ дуго сије међу грађанима раздор

и ствара ненормалну ситуацију у друштву. Није њему исти -

нски стало ни до новог црногорског идентитета, који на -

меће најгрубљом дискриминацијом Срба. Ево, довољно је

рећи да наспрам 30 одсто изјашњених Срба у државним

институцијама Црне Горе ради свега њих пет одсто, што

подсјећа на некадашњи апартхејд у Јужној Африци.

Овдје је ријеч о прљавој стратегији владавине, а до -

садашњи успјеси су га опили и инспирисали да са систе -

матским лудилом иде све даље. То му је маска за све

пр о блеме с којима се суочава Црна Гора. Свакако жели да

повећа број декларисаних Црногораца и заокружи њихов

нови идентитет, јер тиме мјери свој "успјех", али му треба

и сукоб који траје, како у условима "мобилизације" и "ди -

ференцијације" већина не би питала: "Гдје су наше паре?" 

ЦРНОГОРСКА ЦРКВА

Ђукановић зна да у очима православног станов ни -

штва Црне Горе Мирашев путујући квазивјерски циркус

има трагикомичну димензију. Ни људи из врха ДПС не
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крсте дјецу или унуке у тој лажној цркви, нити позивају

њене "свештенике" да држе опијело за њихове блиске који

премину. Политика за политику, али када се стигне до тих

суштинских, животних питања, постоји само СПЦ.  

Зато је режим наумио да је постепено отме. Створио је

удбашку секту која служи за подсмијех, али ни Дукљанска

академија није била ништа више научно-умјетничка уста -

но ва него што је тзв. ЦПЦ. А онда, пошто је власт изм рцва -

рила Црногорску академију наука и умјетности, лажну

Ду кљанску и ту праву научну институцију спојила је у је -

дну, и тој новој ЦАНУ наметнула је контролу. Али Српска

православна црква није Црногорска академија наука и умј -

етности, нити је њихово мјесто једнако у срцима народа.

Тв рд је орах и Амфилохије.

АМФИЛОХИЈЕ

Амфилохије није ни налик (не)одговорним људима

који су допустили обесмишљавање ЦАНУ. С митрополитом

црногорско-приморским то се неће десити. 

А да је митрополит хтио да, као што неки тврде, "сади

тикве са ђаволом", давно би то учинио и стање би по наше

националне интересе у Црној Гори одавно било много горе.  

Не би чекао да напуни 82 године, већ би оно што му

се неосновано пребацује интензивирао много раније, како

би лично убрао плодове таквог дјеловања. То није учинио.

Напротив, увијек је настојао да буде на линији одбране

православља, српства и аутентичног црногорства, које је

органски дио српства. 
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Свакако је и митрополит правио грешке, као што је у

вези са српским питањем у Црној Гори чинила и званична

Србија, али нити је то био одраз лоше намјере, нити има

фаталне посљедице. Ко ради тај и гријеши, а у том погледу

Амфилохије је подложан и мањим замјеркама него офи -

цијелни Београд, који је дуго био пасиван у односу на Ђу -

кановићев режим.

ВЕЛИКОСРПСКИ НАЦИОНАЛИЗАМ

Коментаришући употребу изанђале мантре о велико -

српском национализму којом се служи Ђукановићев режим,

Анђелковић каже: "Дављеник се и за сламку хвата." Ист -

рошени Ђукановићев режим покушава да се служи запа -

дним антисрпским предрасудама како би релевантне центре

моћи убиједио да се бори против онога што су као нега -

тивно маркирали почетком деведесетих година. 

Али у свему томе је проблем што је баш Ђукановић

од раз свега онога објективно најгорег, што нас је тако

карактерисао. Ми смо се бранили против разних видова

агресије, али, ипак, и међу нама је било оних који су из ин -

тереса, или плаховитости, западали у понор шовинизма.

Један од њих је и Ђукановић, који је злоупотребљавао ср -

пство када је то за њега било курентно.

То је човјек који је Србин када дјелује да ће српска

ствар тријумфовати, а постане антисрбин када види да се

ствари не развијају како му је претходно изгледало. Он је

пријатељ Русије када му одатле стиже новац, а постане

НАТО фанатик када ту препозна нове могућности за себе,

каже Анђелковић.
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АУТОШОВИНИЗАМ

Говорећи о "подршци" из Србије у тренутку када Ђу -

кановић отима Острог, Анђелковић каже да га то не чуди,

јер је навикао већ на аутошовинизам тзв. анти Србије, која

није ништа боља од дукљанске Црне Горе.  

У сваком друштву постоје јасне патолошке појаве. И

међу Русима има оних који куну Путина што је матици

вратио Крим. У Израелу има Јевреја који не одобравају по -

стојање државе свог народа. Нисмо ми једини које на гриза

национална рђа.

Но, да се вратимо онима који у Србији славе Ђу ка но -

вића и Харадинаја, а осуђују све српско. Њихово по стојање

и дјеловање не треба да нас брине јер се ради о маргиналним

скупинама које немају већи утицај. Када уз помоћ разних

медијских и других ресурса, које су им по слије 5. октобра

ставили на располагање наши "постмоде рни оку патори",

нису успјели да изаперу мозак овом на  роду, то више неће

моћи ни да сањају. Сада чак, гле парадокса, имају и по -

зитивну функцију. 

Милош Шобајић

КОЛОНА ХОДОЧАШЋА ПРОТИВ НАТО-а 

И ГЛОБАЛНИХ ГОСПОДАРА

Све наше сумње да смо на измаку снаге, да смо

изгубили сами себе те да смо опкољени силом од које нам

нема спаса, све те дилеме и страхови губе кредибилитет

пред оноликом народном силом која се као незаустављива
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бујица ваља градовима и селима Црне Горе, а за спас наше

душе, каже сликар Милош Шобајић.

Толики народ се појавио такорећи изненада и с таквом

силином да је запрепастио душмане, а нама свима донио

огромну радост. То је највећа православна манифестација

откад постоји Христова црква и највећи доказ да је човјек

духовно биће, у којем налази последње уточиште пред

терором који трпи његово тијело. Овим бескрајним

колонама ходочашћа, православни народ исказује да би све

могао да истрпи због силе, осим одузимања његове духовне

суштине.

Баш зато што је превасходно духовно, те због тога

моћно, српско православље је главна мета НАТО-а (иначе,

познатог по хуманитарним и мировним акцијама широм

планете, како воли сам себе да представља, те покровитељу

више милиона мртвих, недужно масакрираних становника

Земље). 

У неколико изјава његових команданата, они као

сљедећу мету коју треба уништити наводе Српску пра -

вославну цркву зато што врши "малигни утицај на интересе

ове војне организације на Балкану"! Ништа ново ту није

речено.

Познајемо њихов ратнички гњев већ дуги низ година.

Као да су злодјела која су чланице ове организације кроз

историју чиниле, на овом простору, биле само хуманитарна

дјела, а не највећи злочини, због којих никад нису одго -

варали. Посљедње у низу ових злодјела је било масовно

бомбардовање Србије и Црне Горе, које не заборављамо

нити праштамо. "Милосрдни анђео", који цинизам. Сада

мисле да је дошло вријеме да униште православље, да му
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униште прије свега његов дух, који ремети глобалистичке

интересе господара. 

Православље није никад подразумијевало освајачки

поход за нове вјернике, односно за глобалном контролом

становништва. Никад православље мачем није покршта -

вало, као што је католичанство великим злочинима у Јужној

Америци, а затим по цијелој планети силом приводило ста -

новништва у ватиканску глобалну доминацију.

Да ли можемо да замислимо да би неко из нашег сви -

је та могао на основу чињеница о агресијама и зло чинима

НАТО армије да прогласи религију англоса кс он ских ра -

тника као "малигну" и да захтијева њено ун и штење? Ме -

ђутим, они то могу да раде без ограничења свима који

по кушају да стану на пут њиховом цинизму и неподно шљи -

вом насиљу. 

МОНТЕНЕГРИНИ 

Ко се супротстави, треба да очекује "лијепе ракете",

али глобализам има и финије методе. Генетски инжењеринг.

Флагрантан примјер таквог успјешног преображаја и

стварања новог човјека, пројектованог за глобалистичку

употребу, јесте генетски инжењеринг спроведен у Црној

Гори, који је у кратком периоду од само неколико деценија

успио да направи сасвим нови народ - Монтенегрине! 

Тај новонастали човјек, који је од прародитеља и

родитеља Србина, преко ноћи постао припадник ново на -

стале нације Монтенегра, више не говори српски језик, којим

је до јуче говорио, већ црногорски, али га ипак говори на

српском језику (како каже Бећковић). Таквом новонасталом
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човјеку, дакле, потребна је и нова црква, али коју треба да

отме од Срба, да је отме од својих родитеља и њихових

предака и ето хаоса који пратимо свакодневно у Црној Гори.

Срби у Црној Гори нису у сукобу са суграђанима - хи -

бридима, насталим из епрувете НАТО лабораторије, већ су

у колизији са стратегијом готово свих чланица те војне

организације, које су отвориле Србима на овај начин још

је дан фронт, овог пута прогласиле рат до истребљења ср -

пској цркви. 

Зашто ћуте европске пријестонице на овакав терор

над српским становништвом у Монтенегру, питају се неки

наши политичари, добро знајући одговор. Зато што је терор

над Србима осмишљен баш у тим пријестоницама, пошто

је велика већина тих пријестоница изразито непријатељски

настројена према Србима и српској држави и зато што такав

став од распада Југославије свакодневно потврђују. 

Залудо је узвикивати "Мило, лопове!", "Мило, издај -

ниче!", јер то је свима одавно познато. Тај хибрид фун кци -

онише по команди западних пријестоница и неће престати

своју работу све док је под њиховом командом.

ГЊЕВ КОНВЕРТИТА

Добро је познат у психијатрији патолошки гњев кон -

вертита према народу и вјери којој је некад припадао. Он се

осјећа понижен и посрамљен у присуству онога који је ос тао

свој, под било којом пријетњом, те зато иде до краја свог

бијеса како би уништио животни доказ своје биједне ли -

чности. Он коље с највећом острашћеношћу своје нека дашње

сународнике које је напустио и пребјегао у другу вјеру. 
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Зато су усташе најгори Срби! 

Зато од конвертита у Монтенегру можемо да

очекујемо све најгоре. Посебно ако их њихови ментори

буду гурнули до екстрема. 

ПОБЈЕДНИЧКИ ДУХ

Величанствен је одговор народа на овакву пријетњу

насилне конфискације идентитета, јер у српском

православљу живи побједнички дух! 

Нико није јачи од народа који се брани, па тако не

може бити јачи ни овај андроид, бивши Србин из Црне

Горе, препакован и програмиран да Црну Гору, земљу

својих предака, претвори у некакву Вива Монтенегро преко

провјерених непријатеља свог рода. 

ИСТИНА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, БРЕГЗИТУ...

КРАЈ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ С БРИТАНИЈОМ...

ИЗЛАЗАК ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ

Била једном Заједница за угаљ и челик, основана

давне 1952. године. 

Велика породица је живјела сретно и берићетно, вре -

меном су стизале принове, ширили су братство и богатство.

Пролазили су буре и катарзе, срећни и мање срећни тре -

нуци, радовали се и понекад туговали, а онда је наступила

велика криза. 
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Први члан фамилију је напустио једног хладног,

зимског, посљедњег јануарског дана 2020. године. 

Тако би могао да гласи почетак и крај лијепо зами -

шљене европске бајке, у којој је, послије 47 година брака

између Уједињеног Краљевства и Европске уније, уз доста

невјерства, 31. јануара 2020. године званично проглашен

развод.

Пред Бриселом је сада можда и већа постбрачна не -

извјесност него у Лондону. Британци су одабрали свој пут

и немају куд. Иако има доста скептичних, већински ип ак

осјећају позитиван замах и ентузијазам због повратка

независности. Надају се да ће, послије прелазног периода

који траје до краја ове године, самостално, прије свега еко -

номски, да граде срећнију будућност. 

Треба још да утврде право на посјету, надокнаде дио

штете од сукцесије, па да дефинитивно, поново еманци по -

вани, крену за зовом сопствене судбине. Подијељени ро вом

пуним воде, заједничку имовину практично нису ни имали. 

Европска унија је, с друге стране, доведена пред

свршен чин. Први пут од кад је, неколико година послије

завршетка Другог свјетског рата, кренуо интеграциони

процес, крећу у рикверц, противно својој вољи. 

ПОЧЕТАК

Да би спријечили нови рат с историјским неприја -

тељем Нијемцима, француски политичари Робер Шуман и

Жан Моне су, уз сагласност Конрада Аденауера с друге

стране Рајне, припремили мировни пројекат заснован на
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економској сарадњи, представљен 9. маја 1950. године, уз

позив другим земљама да се прикључе.

Позната Шуманова декларација је преточена у Пари -

ски споразум, који је склопљен 1951. године и ступио на

снагу средином сљедеће, с роком трајања од пола вијека.

Кре нуло се од шест земаља, са угљем и челиком, наставило

пре ко економске заједнице, продужило кроз слободу кре -

тања и монетарну авантуру, стигло до 28 земаља и неколико

кандидата.

Први озбиљан знак распада европског заједништва

демонстриран је прије петнаест година, на референдумима

у Холандији и Француској поводом предложеног европског

устава. Тада је унија могла да прерасте у неку врсту чвршће

кон федерације и тако опстане, али су грађани хтјели дру -

гачије.

Од тада Европска унија корача уназад. Посланички

бајпас против народне воље у виду Лисабонског споразума

само је донекле успорио овај ход везаних очију.

Европска унија је данас озбиљно уздрмана. Начела их

је економска криза, уздрмала љута бирократија, а докрајчио

мигрантски талас. Управо је неконтролисана миграција

била кап која је прелила чашу британског стрпљења.

Не зна се у ком ће правцу Европска унија да се управ -

ља даље... 

Њени актуелни лидери се куну да ће да наставе за -

једничку политику, "још уједињенији него прије Брегзита.

Међутим, и око тога како да убудуће функционишу данас

нису сложни. Чекају их двије године расправе и деценије

спро вођења реформи за које нико још не зна како би

требало да изгледају.
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Најјачи, центрипетално, желе Европу с више брзина,

најслабији, центрифугално, траже иста права за све. 

У тренуцима када свака од ове двије природне силе

вуче на своју страну, Европска унија се, као засад најбоље

рјешење за вијековне анимозитете на Старом континенту

налази у процјепу.

Једно је сигурно. Излазак Британаца је први реверзи -

билни корак. А чим кола крену низбрдо, гравитација слије -

ди своју логику. Процес за нове кандидате који би могли да

је напусте је отворен.

Каменчићи у ципели су и Србија и БиХ. И ту се не

слажу треба ли им, и када, или не. Нису, тако, сложни ни

око ширења ни око осипања.

Неће ни Британцима све бити "лук и вода". Можда ће

склапати боље комерцијалне уговоре, али геополитички су

у великом проблему због Шкотске и границе с Републиком

Ирском. 

БАЛКАНСКИ ВИЦ

Кружио је давно друштвеним мрежама виц да ће када

први чланови са трусног подручја бивше Југославије буду

кренули да се придружују Европској унији, она аутоматски

полако почети да се распада, као што се распала и нека -

дашња заједничка земља.

Виц је дјелимично почео да се обистињује, уз озбиљ -

ну опомену да на крају можда никоме неће бити смијешан.

Европска унија је створена за мир, нико није предви -

дио шта ће бити ако је више не буде.
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МАКРОН О ОДЛАСКУ...

Француски предсједник Емануел Макрон изјавио је

да упркос томе што Париз жели да одржи добре односе с

Лондоном послије Брегзита, Велика Британија не може да

очекује да ће бити третирана на исти начин као кад је била

дио Европске уније. Не можете бити унутра и напољу.

Британски народ је изабрао да напусти Европску унију.

Неће имати исте оба везе, тако да више неће имати ни иста

права, рекао је Ма крон у телевизијском обраћању нацији

поводом изласка Ве лике Британије из чланства ЕУ.

ВУЧИЋ

Излазак Велике Британије из Европске уније пре дс -

тавља прилику да Србија изгради боље односе са звани -

чним Лондоном, боље него што их је имала док је та земља

била у Унији, изјавио је Александар Вучић и додао да ће и

сама Европска унија жељети да се прикаже као још по -

жељна, што може да буде и шанса за Србију.

Он је примијетио да ће Британија сада жељети да се

позиционира као самостална сила, те да су, у том настојању,

већ направили самит са Африком, јер желе бржи и већи

продор према том континенту него што је био случај досад,

а да ће то исто жељети да остваре на нашим просторима.

ЗАШТО КРАЈ?

Многи који су живјели на простору бивше Југославије

(СФРЈ), који су у њој рођени, вјеровали су у њену вјечност.
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Врло је мало било оних савременика који су предвиђали

њен нестанак и крај. Ти и такви песимисти или политички

опоненти су били у дебелој мањини. 

Међутим, падом Берлинског зида, а потом распадом

Совјетског Савеза (СССР) настао је њен вртоглави, траги -

чни, крвави крах, у који је врло мали број људи вјеровао.

Бивша СФРЈ је нестала у вихору рата.

Европска унија је за народе бивше велике Југославије

постала циљ и стратешко спољнополитичко опредјељење

када су постали распарчане државице. Одувијек за Сло венију

и Хрватску, а током времена посебно послије пе то ок то -

 барских дешавања 2000. године у Београду, за Србију и Црној

Гору, тада СР Југославију, а потом и Македонији и БиХ.

Слободно кретање, људи, робе, капитала постао је сан

већине. Животни стандард који је презентован је постао

циљ многих грађана. Медији који су стварали слику бла го -

стања Европске уније су с препознатљивим западним ли -

цемјерјем промовисали заједницу у којој теку мед и млијеко

и афирмисали њену вјечност којој сви треба да се прикључе

када испуне услове које им она испостави. 

Међутим, испоставило се да је то обмана. Европске

уни је с Великом Британијом од 1. фебруара 2020. године

не ма. Више не постоји. 

О томе крају Уније се не прича нити пише. На овим

просторима се говори врло мало или никако. Напротив,

про мовише се прича о њеном проширењу, у коме је и БиХ

ка ндидат…

Треба рећи да када неко од некуд одлази значи да иде

што му није добро. Напушта лоше и иде гдје му је боље.

Велика Британија иде тамо гдје јој је боље, враћа се својој
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суверености. То нико не објашњава. Наше питање је -  за -

што? Зашто иде и шта је толико лоше?

Сви народи, како нас зову, са Балкана, Југоисточне

Европе, Западног Балкана су вјеровали да ће Европска уни -

ја трајати малтене бар колико Римско царство. Тако је су -

герисано. Та цивилизација која је претходила овој запа дној

или Западу, како сами себе зову. 

Уљепшавање или лијепо паковање свега што се

дешава у Европској унији је пало у воду онога тренутка

када је неко објективан отишао на њено подручје. Голим

оком се видјело да је то заједница благостања само у мар -

кетиншким спотовима који служе за широке народне масе

и за три одсто богатих тј. власника капитала.

Ко је год отишао да живи у ЕУ врло брзо је схватио да

мора много да ради, а што минималније да троши. О из -

ласцима и проводима који су одлика наших простора нема

ни говора, то себи може да приушти само оних три одсто

власника финансијског и осталог капитала Уније. То је

друштво гдје је све устројено и подешено да се ради. Троши

се једино за годишњи одмор, а и тада рационално. 

Који се послови тамо раде, то је посебна прича. О

томе се може написати врло једноставна конзистентна

студија.

ОДГОВОРИ О РАСПАДУ

Европска унија треба да да много одговора о себи!

Ко је покренуо питање изласка Британаца из Уније?

Зашто је покренуто питање изласка? Ко су ти грађани,
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институције, државе који хоће да поврате потпуни су -

веренитет Уједињеног Краљевства, а ко су ти који хоће

останак у Европској унији? Они који су за излазак имају

свој интерес као и ови који су за останак. 

На та питања треба да добијемо одговоре. Одговоре

још нисмо добили! 

Дуго је била клацкалица да ли ће се Брегзит реали -

зовати или неће. Због овога је пала Влада Терезе Меј. По -

том је дошао премијер Борис Џонсон, коме су слично као и

Мејовој покушали да оспоре и блокирају одлуку грађана

Велике Британије о одласку из ЕУ. 

Џонсон, односно Брегзит, помео је на парламента -

рним изборима присталице Европске уније. Конзервативна

странка је остварила историјску побједу, једну од двије

највеће у историји парламентаризма Уједињеног Краље в -

ства. Грађани Велике Британије су потврдили на парламен -

тарним изборима своју одлуку изгласану на референдуму

или Брегзиту, како га популарно зову. Два пута су рекли да

хоће из ЕУ. Неки други су хтјели да остану у Европској

унији. О томе се у Европској унији, а и овдје код нас, готово

не говори.

Када је отишла Словенија из СФРЈ та иста Европа је

рекла да више нема СФРЈ. Сада би требали рећи да нема

Европске уније јер се Велика Британија уз све поштовање

Словеније не може поредити с њом. 

Треба рећи да је ова вијест за народе западног Балкана

дошла као гром из ведра неба. И Европска унија се на

брзину распала као и бивша Југославија.

Шта је произвело Брегзит тј. референдум Велике

Британије о изласку из Европске уније? Шта је узрок? 
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Нико не иде из доброг, то је познато свима, то треба

поновити и понављати до одговора зашто је Велика Брита -

нија отишла. 

Ако је толико бајковито као што се нама овдје Србима

све вријеме презентира уз познате "сорошовске и друге

спинове", зашто одлази Уједињено Краљевство? Зашто

грађани Велике Британије на референдуму одлучују да

напусте унију? И све то убједљиво поново потврђују на

парламентарним изборима. 

Нама се и даље нуде неки услови за улазак. То је

организација, унија која се распада и нестаје, а не шири. То

објашњење треба да дају својим грађанима па и нашим.

Какво проширење? Са тим треба бити опрезан! 

Када негдје идеш, онда мораш добро изанализирати

мјесто и циљ. Нисмо сигурни да је Европска унија тај циљ

према коме треба да идемо. 

Ако анализе не добијемо из саме Европске уније и

остатка свијета, онда то треба да урадимо сами. Од тог

западног естаблишмента такве одговоре који су суштински

вјероватно нећемо добити. Ти одговори односно анализе

досад је требало да буду спремни. 

Народ мора са својом авангардом да зна гдје иде. Тамо

гдје иде мора да зна шта је то. Шта тиме добија, а шта губи. 

Иза нашег пута ка ЕУ крије се сценарио унитари за -

ције БиХ, односно преноса надлежности с Републике

Српске на БиХ. 

У сваком испуњавању услова крије се пре  нос једне по

једне надлежности. Ту стратегију је открио као посљедњи

адут Запада бивши шеф правног тима ОХР-а Филип Леру

Мартен.
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Посљедња дешавања с пандемијом корона су потвр ди -

 ли шта је свијет, шта западна, шта источна хемисфера. Евро -

п ска унија је затварањем не само својих спољних граница већ

затварањем и националних граница држава чланица показала

ко је и шта је. Показали су своју реалну слику.

Испоставило се и показало да те снаге, супериорности

и силине о којој се све вријеме прича нема у политици - у

њиховим политичким демократским системима, нема у

економији, нема у здравству, нема у медијима, нема у

моралним вриједностима... Треба ли шта даље наводити? 

Сада када смо показали да смо способни да функци -

онишемо сами, првенствено мислим на Републику Српску

и Србију уз подршку Русије, Кине, Мађарске, сада се те

западне земље јављају... Лекција мора бити научена... За све

заборављене лекције се у школи добивају јединице и губе

разреди и године, тачније речено пада...

Током 20. вијека било је пуно обмана које су Срби

прихватили. Овај 21. вијек треба да буде период отрежњења

и афирмације обједињеног српског националног иденти -

тета и економског развоја.

ИСТИНА... УСТАВНИ СУД БиХ 

- ОДЛУКА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Уставни суд БиХ разматрао је (6-7. фебруара 2020.)

захтјев српског члана Предсједништва Милорада Додика за

оцјену уставности Закона о измјенама и допунама Закона о

застави БиХ те донио одлуку да се о предмету расправља на

једној од наредних сједница.
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У захтјеву, који је Додик поднио 7. новембра прошле

године, наводи се да је Представнички дом Парламентарне

скупштине БиХ 2004. године усвојио Закон о измјенама и

допунама Закона о застави БиХ, али да он није потврђен од

Предсједништва БиХ, из чега произлази да није у складу с

Уставом БиХ, односно да приликом његовог доношења није

испоштована Уставом прописана процедура из цитираног

члана 1, став 6 Устава БиХ.

Нема образложења шта је ту спорно и зашто се одлука

одгађа за неку од наредних сједница. Дакле, све је јасно као

дан и то је истина. У Уставу БиХ јасно пише да Закон о

застави доноси ПД ПС БиХ, а да га потврђује Пред сје -

дништво БиХ. Чињеница је да Предсједништво БиХ никада

тај закон није потврдило, што значи да он није у складу с

Уставом. 

Да не би донијели ту одлуку и укинули заставу БиХ,

која се неуставно користи, одложили су одлуку без

образложења зашто, а нису рекли ни до када одлуку одга -

ђају. Очигледна тенденција и препознатљиво лицемјерство.

Уставни суд БиХ је, међутим, на дводневној сједници

утврдио да је у Уставу БиХ супротан члан 53 Закона о по -

љопривредном земљишту Републике Српске, којим је про -

писано да предметно пољопривредно земљиште које је

ја вно добро, односно државно власништво, по сили закона

постаје власништво и посјед Републике Српске, саопштено

је из Суда.

Одлучујући по захтјеву седам делегата Вијећа народа

Републике Српске за оцјену уставности овог члана закона,

Уставни суд БиХ је утврдио да је ријеч о искључивој над -

лежности БиХ у регулисању питања државне имовине.

496

Милан Љепојевић



УЗРОЧНА ВЕЗА

Анализирајући узроке политичке кризе у Црној Гори,

Србији и БиХ, предсједник Србије Александар Вучић рекао

је на Сретење (15.2.2020.) у Београду након састанка са

Србима из региона уз присуство патријарха Иринеја да

приштинске таксе, одлуке црногорске власти и Уставног

суда БиХ имају исти потпис и исти мотив - да буде оптужен

Београд. 

"Јуче сам први пут коначно схватио да и Харадинај,

када је уводио таксе, није био баш сам у томе, као што није

некоме сигурно случајно пало на памет како да се баш сада

Православна црква прогласи државном у Црној Гори, нити

да се руши Република Српска. 

Све то раде по опробаном рецепту. Неко ће рећи да је

ово начин да се Србија сведе на малу, а не много економски

јаку државу у региону", закључио је Вучић и јавно по ставио

питање како је то Београд крив за таксе, законе у Црној

Гори и гдје је његова кривица око збивања у Републици

Српској и БиХ.

"Многи из света би хели да за све окриве Србију. Ми

им нећемо то дозволити. Републику Српску ћемо да по -

државамо, као и наш народ у Црној Гори, кроз све форме и

институције које су легалне. 

Борићемо се да очувамо мир", поручио је предсједник

Србије.

Он је истакао да Србија подржава Дејтонски спо -

разум, што значи интегритет БиХ, али и интегритет Репу -

блике Српске унутар БиХ.
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"ЗЕМЉА НАЗОР"

Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик

изјавио је да је БиХ "земља назор", у којој мрзе Србе и на

подмукао начин покушавају отети више од 90 000 хектара

земљишта Републике Српске.

Додик је рекао да сљедеће што нас чека јесте да нам

одузму шуме и ријеке, касније и школе, да нас направе на -

родом без идентификације, као што су то радили уки дајући

нам Дан Републике, наш грб и много тога другог.

Србима нема мјеста у БиХ у којој не желе Републику

Српску. 

Република Српска је сјајна и велика национална и

народна идеја српског народа и једино мјесто нашег оп -

станка, каже Додик.

Он каже да се Република Српска неће бранити снагом,

пушкама и тенковима, него снагом народа и њених инсти ту -

ција, које треба градити кроз јединство у парламенту Ре пу б -

ли ке Српске и дјеловањем у заједничким инсти туцијама БиХ.

Ја нисам ратни лидер, ја овај народ нећу да водим у

рат и неће ни бити рата, али ћу и те како бити способан и

спреман да се борим за политичка права, јер хоћу да наша

дјеца не морају да воде наше битке, већ да уђу у стабилност

вољене и прихваћене Републике Српске, интегрисане са

Србијом.

БиХ је "земља назор" коју одржавају странци, дајући

све више права муслиманима. Српски народ не може да

живи ако није у слободи и зато позивам све Србе да славе

Републику Српску и заједништво.
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Остајем и радим овај посао искључиво зато да Срби

никада више не буду прогоњени из својих кућа и да оста -

немо своји на своме, поручује Додик.

Он је рекао да не постоје никакви "босански Срби",

него јединствени Срби, који и даље морају да воде поли -

тичку борбу за своја права. 

ЦВИЈАНОВИЋ - ПРАВНА СИГУРНОСТ

Вољела бих да грађани Републике Српске и Феде -

рације БиХ живе у амбијенту у којем влада правна си гу -

рност, каже предсједница Републике Српске Жељка

Цви јановић.

Али каква је то правна сигурност ако о истим пи -

тањима Уставни суд БиХ за Брчко дистрикт каже једно, а

за Републику Српску друго, или ако о истом питању које се

односи на Републику Српску једном каже једно, а други пут

не узме у обзир оно што је рекао у претходној одлуци?

Наиме, Уставни суд БиХ приликом одлучивања није

прихватио исте принципе којима је ријешено питање

располагања имовином у Брчко дистрикту, према којем је

прихваћен Закон о јавној својини Брчко дистрикта и ди -

стрикту омогућио да својом имовином управља и распо -

лаже у пуном капацитету, истиче Цвијановићева.

Забрињава гласачка машинерија у којој упорно уче -

ствују стране судије. 

То само по себи указује да БиХ нема никакав кре ди -

билитет, а нажалост и сами грађани су, генерално говорећи,

изгубили повјерење у правосуђе. 
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Брине и чињеница да одлуке Уставног суда БиХ у

континуитету доприносе погоршању укупне политичке ат -

мосфере у БиХ и продубљивању неповјерења међу наро -

ди ма, јер умјесто да буду у функцији заштите уставности,

они служе креирању система који одудара од оног што су

предвидјели Дејтонски споразум и Устав БиХ, каже пре д -

сједница Републике Српске Жељка Цвијановић.

ПОЛИТИЧКИ СУД

Жалимо што се Уставни суд БиХ годинама перципира

као политички инструмент у рукама бошњачке политике

подупрте високим представницима, категорична је Цвија -

но вићева.

Грађанима Републике Српске је досадило да они и

Република Српска стално морају од нечег да се бране у

држави у којој би требало да заједнички живе са другима.

Институцијама Републике Српске је преко главе тога да

расипају енергију на експерименте, умјесто да се у пар -

тнерству са другима ради на побољшању економске и соци -

јалне ситуације.

Годинама трпимо ударе на идентитет, обиљежја, Дан

Републике, а сада и на имовину, власништво и својину. Пре -

ма Уставу, Република Српска је надлежна да уређује сво -

јинске односе. Ми смо за то да се ова држава уреди на

на  чин да буде по мјери свих и у томе смо партнери. 

Ако је БиХ предвиђена да буде само мјесто у којем

ћемо једни друге оспоравати или једни другима загорчавати

живот, нисам сигурна да се то може уопште више толери -

са ти, каже предсједница Цвијановић. 
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НАРОДНА СКУПШТИНА СРПСКЕ - ИЗРАЗ 

НАРОДНЕ ВОЉЕ

Народна скупштина Републике Српске усвојила је

осам закључака на посебној сједници одржаној 17. фе бру -

ара 2020. године у Бањалуци, чија је једина тачка дневног

реда била антидејтонско дјеловање Уставног суда БиХ.

Посланици су са 70 гласова за и два против усвојили

сљедећих осам закључака.

1. Народна скупштина Републике Српске потврђује

приврженост Републике Српске Општем оквирном спо -

разуму за мир у БиХ, посебно изворном тексту Устава БиХ

као Анекса 4.

2. Народна скупштина Републике Српске обавезује

представнике Републике Српске у институцијама БиХ да

предложи у Парламентарној скупштини БиХ усвајање за -

кона о престанку мандата страних судија и избору домаћих

судија у Уставном суду БиХ.

3. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу

Републике Српске да настави раније започете пре го воре с

Владом Федерације БиХ са циљем дефинисања гра ничне

линије између Републике Српске и Федерације БиХ, а у складу

са Анексом 2 Општег оквирног споразума за мир у БиХ.

4. Народна скупштина Републике Српске обавезује

представнике Републике Српске у институцијама БиХ да

обуставе доношење било каквих одлука у органима БиХ до

усвајања закона о престанку мандата страних судија у Ус -

тав ном суду БиХ и њиховог ступања на снагу и до

поништења спорне одлуке Уставног суда БиХ везано за

пољопривредно земљиште Републике Српске.
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5. Народна скупштина Републике Српске наглашава

да је Република Српска страна потписница свих анекса

Општег оквирног споразума за мир у БиХ, самим тим и

Анекса 4, који је Устав БиХ.

6. Народна скупштина Републике Српске потврђује да

су високи представници и Уставни суд БиХ кршили

Дејтонски споразум и Устав БиХ и на тај начин измијенили

политички систем супротно Општем оквирном споразуму

за мир у БиХ, а који је уговор међународног карактера.

7. Народна скупштина Републике Српске обавезује

све институције Републике Српске да не прихватају и не

спроводе било какве будуће антидејтонске и недемократске

одлуке високог представника и Уставног суда БиХ.

8. Народна скупштина Републике Српске тражи да

представници Републике Српске у заједничким органима

БиХ обавијесте Народну скупштину о спровођењу ових

закључака у року од 60 дана.

РС-ЕГЗИТ

Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик је

своје обраћање на почетку посебне сједнице Народне ску -

пштине Републике Српске започео ријечима: "Goodbye BiH,

welcome RS-exit" ("До виђења БиХ, добродошао РС-ег зит"). 

Он је казао да је Народна скупштина Републике Срп -

ске кључно мјесто свих одлука и да само она може да го -

вори у име народа. 

"Ми не смијемо оклијевати да донесемо важне одлуке

за будућност. Овај пут смо озбиљни и нећемо прихватити
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неко друго кретање", рекао је Додик и додао да Република

Српска и српски народ немају шансе у БиХ јер се по -

сматрају као категорија коју Сарајево и Бошњаци не при -

хватају и коју мрзе и желе да униште, те да су бошњачки

по литичари увјерени да је дошао тренутак за коначни обра -

чун са српским народом. 

Како је додао, њихово увјерење да ће им странци спа -

сити државу је наивно. Такође, рекао је да Република Ср -

пска нема ниједну другу солуцију него да се води својим

интересима.

Додик је рекао и да је посебна сједница заказана јер је

српски народ преварен. "Високи представник је подлац,

који покушава да подвали одлуке и законе мимо Дејтона." 

Покушавају нас направити мање вриједним, рачу на -

јући да само они знају шта је за нас добро. 

Све о Уставном суду БиХ је већ речено. Овај пут је тај

суд отишао и даље и себи дао за право да доноси одлуке и

пребацује имовину на БиХ, а то јој не припада, наводи

Додик и додаје да многи са Запада мисле да Српска није

способна да брине сама о себи.

Објашњавајући свој став о "До виђења БиХ, добро -

дошао егзит РС", каже да је то једно од могућих кретања и

да би најбоље било да се путем закључака дође до тога да

Уставни суд буде реформисан у складу с најбољим пракса -

ма Европске уније. 

Сам ћу политички страдати, али нећу бити гробар Ре -

публике Српске и нашег народа, рекао је Додик на посебној

сједници Народне скупштине Републике Српске о инфо -

рмацији у вези с антидејтонским дјеловањем Уставног суда

БиХ.
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Он каже да би у свему овоме Бошњаци требало да

има ју највећу одговорност, али они веома препотентно нас -

ту пају јер могу путем квазиинструмената наметати рјеш е -

ња и уписати нови политички систем.

Српска земља је ово и грунт и није проблем да је

дијелимо с било ким. Све што је приватно у Српској остаје

тако и Република Српска гарантује право на имовину, као

што жели да сачува своју имовину. 

Бошњачка политичка елита је препаднута овим што

данас радимо и велику наду улажу у оне који желе разбити

српско јединство, рекао је Додик и подсјетио да је уче -

ствовао у формирању Републике Српске и њене војске.

Он каже да српски народ и Република Српска не смију

прихватити легализовање одлука високих представника.

Вјерујем у наше јединство, што је неопходно. Не пре -

длажем никакве лудачке ствари, него оне које су реалне, а

може се видјети како данас раде Шкотска, Каталонија...,

каже Додик.

УСЛОВ ЗА ОСТАНАК

Останак Републике Српске у БиХ је могућ само под

условом да се законом уреди рад Уставног суда БиХ, каже

Додик. Ситуација у БиХ може да се ријеши избацивањем

странаца из те институције, која је креација међународног

фактора.

"Тамо сједе три странца која, уз два муслиманска

гласа, стално доносе одлуке против Републике Српске и ка -

жу да ми треба да их поштујемо. Они су дио аранжмана

који треба да развласти Републику Српску", каже Додик.
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Ово је "окупацијски суд" који у различитим фазама

развлашћује Републику Српску, почевши од оспоравања

грба, заставе, химне и обиљежавања Дана Републике Срп -

ске, а сада се кренуло у отимање имовинских права Репу -

блике Српске.

"Сљедећа фаза би водила ка укидању Републике Ср -

пске и рекли би да је све то уставно и да се одлуке Уставног

суда морају поштовати. Међутим, ово је питање суштине и

уколико пустимо да иде даље, затворили смо врата

постојања Републике Српске. Зато се не смије ићи даље",

нагласио је Додик.

Он је рекао да је заједно с најзначајнијим политичким

представницима Хрвата у БиХ предложио нови закон о

Уставном суду БиХ на нивоу парламента БиХ.

ПРАВО НА САМООПРЕДЈЕЉЕЊЕ

Додик каже да Република Српска по Повељи Уједи -

ње них нација има право на самоопредјељење.

"Уколико наставе да нас развлашћују, морају да знају

да све има своју црвену линију. Немамо намјеру да дижемо

револуције, али имамо право да тражимо права која важе и

за друге. Никог не условљавамо, ово је наш легитимни по -

литички чин и покушавамо да све урадимо у институцијама

система", рекао је Додик.

Он каже за БиХ да неће бити потребно ни 10 година да

та држава пропадне.

Додик изражава увјерење да ће Република Српска у

деценијама које долазе бити самостална и да ће наћи начин

за државни облик са Србијом. 
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"То је циљ и сваком је ваљда јасно да се то дешава.

Зато у БиХ покушавају да уставним мјерама што више раз -

власте Републику Српску", каже Додик

Нема логике ни консензуса како би БиХ опстала.

Једини "лијепак" тренутно је међународни фактор, који

насиљем покушава да "закрпи" БиХ, истиче он. 

"БиХ није успјела да нађе у себи сегменте за своје

јединство. Она је данас подијељено друштво по наци она -

лној и територијалној основи, а у политичком смислу је хе -

терогена и готово немогућа да се споји", казао је Додик.

"Република Српска је формирана да буде независна

држава, али смо прихватили Дејтонски споразум који је раз -

грађиван до те мјере да је Република Српска изгубила 83

надлежности због високог представника, а сада губимо

мно ге надлежности због одлука Уставног суда БиХ", истиче

Додик и додаје да само дијалог три конститутивна народа

мо же да допринесе рјешењу.

Он каже да Република Српска мора јединствено да

одбаци антидејтонско дјеловање Уставног суда БиХ, уко -

лико Срби у БиХ, желе да опстану, очувају имовину, иде -

нтитет и Српску православну цркву.

НАШ „БРЕГЗИТ“

Милорад Додик дјеловање Уставног суда БиХ оцје -

њује као примјену декларације СДА у пракси. Суд је раније

пресуђивао да имовина припада ентитетима, на основу чега

је и спроведена приватизација државне имовине.

Неколико пута је то потврђено кроз одлуке високих

представника раније док су они имали фактичку моћ. 
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Потврђено је то чак и одлуком да је државна и јавна

имовина Брчко дистрикта власништво дистрикта, а исто

тако и федерална имовина Федерације БиХ. Одједном се

сада све реферира само на имовину Републике Српске,

каже Додик.

Додик указује да је сада једина могућа ствар да се

поништи одлука Уставног суда БиХ о пољопривредном

земљишту и донесе нови закон о раду Уставног суда на

нивоу БиХ.

Он понавља да су СНСД и ХДЗ БиХ упутили заје -

днички у парламент БиХ Приједлог закона о Уставном суду

БиХ. 

Наравно, нема одлуке ако не гласају Бошњаци, али

они морају да објасне зашто не гласају. Да ли ћемо ми

прихватити ту њихову аргументацију зашто неће, па се

вратити у парламент, о томе ћемо процјењивати, али је

вјероватније да нећемо прихватити и да ћемо се вратити у

Народну скупштину Републике Српске и онда донијети

читав један план који би се могао назвати РС-егзит, јасан је

је Додик.

Он каже да је раздруживање Велике Британије и

Европске уније добар примјер да се све то може учинити

мирно.

САРАДЊА

Додик истиче да је добро што Српска има значајан

ниво сагласности са политичким представницима хрватског

народа у БиХ да се заједно залажу за то да судије странци

оду из Уставног суда БиХ.
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То се видјело јер је Хрватски народни сабор рекао да

је њихов приоритет да стране судије оду из Уставног суда. 

Сада имате ситуацију да од три конститутивна народа

представници два сматрају да то питање треба да се ријеши,

а онда Бошњаци кажу - ми се бојимо. Шта се имају бојати?

Нико њих не напада. Република Српска нити има план,

нити ресурс, нити има територијалне претензије према

Федерацији БиХ. Чега се они боје, коме они то подваљују?

Потом, кажу, ултиматум неће проћи. Који ултиматум", пита

Додик. 

Он наглашава да Срби у БиХ, уколико желе да оп -

стану, очувају своју имовину, право, идентитет и Српску

православну цркву морају да одговоре на покушај раз вла -

шћивања Републике Српске.

"Када би нам узели све, и шуме и путеве и остало, онда

би сигурно наметнули неки закон, онда би се жалили Са -

рајеву како Српска православна црква узурпира, па би Уста -

в ни суд БиХ рекао да то мора да буде имовина БиХ и онда

ми не бисмо имали своју цркву. То је то рушење које би ми

требало да трпимо. Ја сам потпуно увјерен да би то баш тако

било и зато ћемо ми доносити наше одлуке", рекао је Додик.

Он је навео да је садашњи Уставни суд БиХ једини

уставни суд на свијету који овако функционише, односно

има стране судије који одлучују пуних 25 година.

"Они функционишу по властитим правилима које су

сами себи прописали и прибавили надлежности које није -

дан Уставни суд нигдје на свијету нема", рекао је Додик.

"Очекујем да ће политички спектар у Републици

Српској, без обзира на политичке разлике које постоје, бити

јединствен, јер пређена је црвена линија. Ако се допусти
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спровођење одлуке Уставног суда БиХ, слиједи одузимање

шума, ријека, потока, па неће бити могуће направити ни

мост преко неког потока, а камоли мале или велике хи -

дроцентрале", упозорава Додик.

Он је оцијенио да би то било развлашћивање Репу -

блике Српске, њено укидање, узимање њене суштине и

истиче да је институционална борба Републике Српске за

њена права потпуно легитиман политички циљ.

ОПОЗИЦИЈА

Додик је истакао да је изузетно значајно да и опо -

зиција буде укључена у борбу за статусна права Републике

Српске на нивоу БиХ.

"Ова конфигурација власти у Републици Српској има

у парламенту двије трећине. За наше суверене одлуке о

свему постоји већина, али је веома значајно да и опозиција

у Републици Српској буде дио те борбе за наша статусна

права на нивоу БиХ. Формално гледано, ми можемо без

тога, а суштински веома је важно да буде укључена и

опозиција", рекао је Додик.

Он је поновио да је, без обзира на неслагања и разлике

међу владајућим и опозиционим странкама у Републици

Српској, веома битно да на идентитетским суштинским

стварима сви остану заједно.

"То на крају може да појача и повјерење и у саму опо -

зицију у Републици Српској. Ако опозиција ту буде нешто

оскрнавила, јавност ће то знати. Овдје се мора ићи до краја.

Овдје нема повратка и не можете кренути и извући се из
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тога. Ако се извучете, онда сте сами себи написали поли -

тичку смртну пресуду. Према томе, ја их позивам да заједно

радимо. Разговараћемо о томе", рекао је Додик.

Додик је истакао да су представници СДС-а и ПДП-а

на недавном заједничком састанку код предсједнице Ре -

публике Српске били веома коректни.

"Није довољно само да не одлучујете, како би се ство -

рила слика у јавности, него тамо гдје морамо одлучивати

морамо гласати против да не би дошло до одлуке, што смо

и показали у Дому народа парламента БиХ. Ако опозиција

то неће, онда је то фингирање ствари. Овдје није могуће

сада рећи - хајдемо одлучити о овоме, а о овоме нећемо",

рекао је Милорад Додик. 

ПОЛИТИЧКИ КАРАКТЕР

Додик је истакао да Република Српска не смије да

одустане од легитимне борбе и да у овој ситуацији мора да

покаже политички карактер.

"Може да дође ко год хоће, може да дође и Трамп и да

тражи да одустанемо од ове приче и да пустимо да Уставни

суд БиХ функционише овако. Нема попуштања, ми не

смијемо то да урадимо", закључио је Милорад Додик. 

Он каже да Република Српска никог не напада, не

условљава и не жели ништа од Федерације БиХ, али да има

право да тражи оно што јој припада. 

Ми имамо право на политичку и институционалну

борбу против штетних одлука које Уставни суд БиХ у

континуитету доноси. Посљедња у низу таквих одлука од -
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носи се на пољопривредно земљиште и њиме је пређена

црвена линија, каже Додик. 

ВУЧИЋ: ДОДИК У ПРАВУ

Предсједник Србије Александар Вучић каже да је ср -

пски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик био апсо -

лутно у праву када је рекао да најновија одлука Устав ног

суда БиХ у вези с пољопривредним земљиштем у Репу -

блици Српској није у складу с Уставом.

Вучић је рекао да су они осмислили да би након

пољопривредног земљишта ишли на шуме, да Република

Српска остане без било каквог природног богатства, па на

школе, вртиће, да би послије ишли на цркву и ко зна шта им

је све у плану.

Он је након састанка (15.2.2020.) у Београду са Срби -

ма из региона, којем је присуствовао и патријарх Иринеј,

рекао да је добро да су се Срби окупили тај дан, на Сре -

тење, да саслушају једни друге.

"Србија се налази на великим политичким искуше -

њима и то у тренутку када је најснажнија економски у по -

сљедњих 50 година. Успели смо нешто што смо сањали

де це нијама и уз прихватање поруке патријарха за соли -

дарност и подршку, увек смо били уз свој народ и у Ре пу -

блици Српској и у Црној Гори. Данас сам говорио и да је

Србији неопходан мир и време да оснажи и ојача. 

Знам да неки очекују радикалнија решења, али моја

молба је да сачувамо мир, то је наш највећи успех. Свакако

ћемо бити уз свој народ и то се не доводи у питање. Не

511

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



претим нити било шта тражим од некога. Моја молба је

посебно због Републике Српске, због које сам забринут, само

да имају у виду целокупну ситуацију Србије", рекао је Вучић.

Он каже да је замолио српског члана Предсједништва

БиХ Милорада Додика да све што раде, раде правно кроз

институције и без дестабилизације региона. 

Говорећи о нападу који су на њега као премијера Ср -

бије десио у Поточарима 11. јула 2015. године, Вучић је ре -

као да никада нико није ухапшен у вези с тим нападом, али

да нико са Запада никада није ни питао, нити се интере со -

вао докле је стигла истрага.

"Замислите шта би се десило да се то догодило овде

њиховом званичнику",  упитао је Вучић.  

ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ

Патријарх Српске православне цркве Иринеј каже да

Срби нису велики народ и да бисмо опстали у оваквој свје -

тској политици - морамо да будемо јединствени. 

"То нас је увек спасавало да изађемо из великих криза.

И данас, када нажалост други моћници овога света и наше ко -

м шије на нас гледају са неким посебним претпоставкама о на -

ма, ми морамо бити јединствени", рекао је Патријарх Иринеј.

СРБИ И ХРВАТИ ЗАЈЕДНО

Бивши члан Предсједништва БиХ Иво Миро Јовић

каже да су Срби и Хрвати у БиХ стали иза исте ствари јер

су оба народа угрожена од бошњачке стране. 
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"Не бих могао рећи да је ово добар тренутак за Загреб,

који предсједава Европском унијом, да се сада изјашњава,

али сигуран сам да хоће у једном тренутку, јер је заиста

крајње вријеме и за то. Два народа - Срби и Хрвати - траже

суживот и будућност, Европску унију, стандарде жив -

љења... А један народ, Бошњаци, у БиХ жели да доминира

и покушава да БиХ претвори у оно што она никада није

била - земља само једног народа", тврди Јовић.

Он није изненађен заједничким наступом Човића и

Додика који покушавају правду да истјерају, свако за своју

ствар. 

Јовић каже да је све почело када су српски и хрватски

чланови Суда гласали, бошњачки се нашли у некаквом су -

кобу интереса, а странци пресудили: Србима за земљу, Хр -

ватима за телевизију на матерњем језику. 

"И то је само једна илустрација колико је тај Уставни

суд донио одлука на штету Срба и Хрвата. С обзиром на са -

став, нормално је да увијек долази до те преваге, јер два

Бошњака и три странца владају, а ове двије стране (Срби и

Хрвати) могу да изврше харакири, ништа неће моћи да

ураде", каже Иво Миро Јовић. 

Он наводи да већ годинама Срби и Хрвати указују на

то да троје страних судија треба да оду из Суда. 

"Земља у којој Уставни суд доноси законе - то није

земља,  посебно не земља која је на прагу да отвори присту -

пна поглавља с Европском унијом", изричит је Јовић.

Он каже да је важно што су све политичке странке у

Републици Српској осудиле поступке Уставног суда БиХ, а

Хрвати, нормално, увиђају да стране судије не могу да

одлучују у име БиХ, увијек ће бити на страни једнога. То је,
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додаје он, био разлог да се изрекне принципијелна подршка

ХДЗ-а БиХ и Драгана Човића Србима.

Коментаришући изјаве Жељка Комшића, каже: "Гла -

вни кривац за ремећење односа народа и нација у БиХ је

Жељко Комшић! Он је производ Америке и други члан

бошњачког народа."  

У тој неравнотежи односа могу да причају шта хоће,

али главна нестабилност долази из Сарајева, и то од Бакира

Изетбеговића и Жељка Комшића.

Бакир Изетбеговић је изјавио да не вјерује да ће Дра ган

Човић пратити авантуре Милорада Додика, али да Ев ро пска

унија сноси одговорност за понашање Милорада Додика.

ЏАФЕРОВИЋ

Милорад Додик без потребе иде у Београд, јер ће се о

питањима која се тичу БиХ одлучивати искључиво у БиХ,

каже бошњачки члан Предсједништва БиХ Шефик Џафе -

ровић, коментаришући Додиково учешће на Дану држа вно -

сти Србије на Сретење и на састанку предсједника Србије

Вучића са Србима из региона. 

Умјесто што без потребе диже тензије у БиХ и ре -

гиону, боље би му било да се окрене поштовању Дејтонског

мировног споразума, Устава БиХ и одлука Уставног суда

БиХ, и да деблокира рад државних институција. Данас је, у

присуству предсједника Србије и патријарха СПЦ, поновио

пријетњу о сецесији. 

Милорад Додик неће никад од БиХ одвојити нити је -

дан њен педаљ и то мора бити јасно и њему и свима који

можда о томе сањају. Исто тако му мора бити јасно да неће
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проћи ни његове бахате пријетње, увреде и уцјене. На улти -

матуме не пристајемо, нити се Додика плашимо, казао је

Џа феровић.

Он каже да је забрињавајућа блага и неутрална ре -

акција предсједника Србије Александра Вучића на Додиков

иступ као и на раније иступе. Ако Вучић заиста поштује

Дејтонски споразум, суверенитет и интегритет БиХ, као

што тврди, онда се и Додику и свима око Додика мора јасно

рећи да је сецесија немогућа, да се одлуке Уставног суда

морају поштивати, а институције државе БиХ се не смију

блокирати, закључио је Џаферовић.

ИСТИНА ЗА БОШЊАКЕ И СТРАНЕ МЕШЕТАРЕ...

Питање је треба ли уопште овом и оваквом иступу

Шефика Џаферовића коментар. Прво, начин и вокабулар

садрже више него очигледну пријетњу и упозорење Додику

да он без "одобрења" муслимана из Сарајева не смије ићи у

Београд, а камоли тамо нешто изјављивати и говорити. Ис -

то се односи и на предсједника Србије Александра Вучића.

Друга ИСТИНА, односно обмана и лаж Џаферовића,

је да Додик треба да поштује Дејтонски споразум. 

Истина је да се Милорад Додик и Република Српска

залажу за досљедну примјену Општег оквирног споразума

за мир у БиХ и његових анекса, првенствено Анекса 4, који

је Устав БиХ. 

Само летимичан поглед на Анекс 4 тј. Устав БиХ, који

има укупно 15 куцаних страница и који ми у овој анализи

ин тегрално објављујемо, показује да се Република Српска

од носно Додик залажу за Дејтон и Устав, а да га муслимани,
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Бошњаци, Изетбеговићи и остали уз подршку високог

представника и Уставног суда БиХ перманентно и у конти -

нуитету крше тако што одузимају надлежности Републици

Српској и преносе их на ниво БиХ. Од дејтонске децентра -

лизоване праве унитарну БиХ.

Трећа истина, односно трећа Џаферовићева неистина,

је да Додик треба да спроводи одлуке Уставног суда БиХ.

Тај суд не ради у складу с Уставом БиХ и зашто би нешто

што је противуставно поштовао било ко, па и Додик. 

Осим тога, Дејтонски споразум је предвидио да три

странца судије Уставног суда БиХ послије пет година буду

замијењени. Ове године се пуни 25 година од доношења

Дејтонског споразума. Дакле, они су 20 година чланови

Суда нелегално и нелегитимно, тачније криминално. Таквог

суда нема ни у једној земљи свијета.

Четврто, он држи лекције предсједнику Србије Алек -

сандру Вучићу како треба да се понаша. Мало је рећи да је

то недипломатски ниво, већ некоректан и обичан чаршијски

однос који више подсјећа на један кабадахијски начин. 

Тако се васпитачице у дјечјем вртићу не обраћају

дјеци предшколског узраста, а камоли предсједнику Србије,

која је потписница Општег оквирног споразума за мир у

БиХ.

Много је неистина, подметања, блефирања, а само је

једна истина о свему. Дејтонски споразум и његови анекси

су ту, у њима све пише, то је сва мудрост и то је сва истина.

Треба спроводити Општи оквирни споразум за мир у БиХ

онако како је написан, његово слово, а не његов дух. 

Истини погледати у очи из угла сарајевске чаршије

очигледно није лако. То је сва истина. 
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ИСТИНА О НАТО-у... ПРОГРАМ РЕФОРМИ

Милорад Додик 2. фебруара 2020. каже да нема пута

БиХ у НАТО и да ниједан интеграциони корак према тој

војној организацији неће бити учињен док он обавља фун -

кцију на којој се налази у Предсједништву БиХ и води

Републику Српску заједно с предсједницом Жељком Цвија -

новић и другим функционерима.

"У посљедње вријеме нигдје од НАТО-а нисте чули да

је БиХ на путу интеграција, већ су рекли на путу сарадње",

каже Додик поводом тврдњи СДС-а и ПДП-а да БиХ иде у

НАТО.

Додик је нагласио како није могао, али би волио да

јесте, да укине Акциони план за чланство у НАТО (МАП),

те напоменуо како је за то потребна сагласност у Пред -

сједништву БиХ.

"Учинио сам да се онемогући Акциони национални

план и да се путем неког документа Програм реформи по -

куша одржати неки облик сарадње с НАТО-ом и ми то чи -

нимо", истакао је Додик. 

Подсјетио је на недавну изјаву Бакира Изетбеговића,

који је рекао да нема учлањења у НАТО ако на то не

пристану Срби.

"Изетбеговић то није говорио док је с њим у Пред -

сједништву БиХ био Младен Иванић, који је усвојио Војну

стратегију БиХ. Изетбеговић ово говори управо сада када

смо ми из Републике Српске довели то у питање, за кочили

и не дозвољавамо да иде", појаснио је Додик.

Он је додао и како је Изетбеговић био оптимистичан

за ту врсту приче када су у заједничким органима сједили
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Шаровић и Иванић, односно СДС и ПДП у Савјету мини -

стара.

"Зашто Шаровић и Црнадак нису ставили АНП на

дневни ред и одбили? Зашто је тај план повукао хрватски

члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић када је био ста -

вљен на дневни ред Предсједништва БиХ? Повукао га је јер

је знао да ћу ја бити против и покренути витални наци -

онални интерес и срушити то питање", рекао је Додик. 

"Док моји људи сједе у Представничком дому Парла -

ментарне скупштине БиХ и док сам ја у Предсједништву БиХ

нећемо се помакнути ниједан корак према НАТО-у", додао је. 

Он је подсјетио и да је НАТО прошле године јасно дао

до знања да ће активирати Акциони план за чланство у

НАТО (МАП) под условом да му из БиХ буде достављен

го дишњи национални план (АНП).

"Тај план није достављен нити је НАТО икада по тв -

рдио да је добио АНП и да се ради о активирању МАП-а.

Ми смо у Програму реформи рекли да нема пре ју дицирања

чланства БиХ у НАТО-у и да ће за сваку одлуку о еве нту -

алној интеграцији БиХ у НАТО бити потребна нова одлука

Предсједништва БиХ и Представничког дома Па рламе -

нтарне скупштине БиХ. Кроз то смо се одмакли од НАТО-

а", појаснио је Додик.  

СКЕНИРАЊЕ ИСТИНЕ

То је истина о НАТО интеграцијама. 

Међутим, много је на овим просторима хорског ди -

ригованог збуњивања и обмањивања јавности, па и у овом
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случају након доношења Програма реформи од стране

Предсједништва БиХ.

Након Програма реформи и именовања предсје -

давајућег Савјета министара БиХ Зорана Тегелтије, крену -

ли су свакодневни атаци о наводном Додиковом путу ка

НАТО-у. 

Знак за ту галаму је дао Жељко Комшић, а по команди

прихватили СДС и ПДП - Мирко Шаровић, Драган Мектић,

Бранислав Бореновић, Игор Црнадак и друштво. Дошли су

дотле да су били покренули и потписивање петиције код

грађана. 

Ту, на том питању, сигурно не треба ништа провје ра -

вати. Грађани Републике Српске су плебисцитарно против

НАТО-а. 

Лицемјерно је да то говоре челници СДС-а и ПДП-а,

који су несумњиво кренули према овој војној алијанси која је

немилосрдно бомбардовала Србе и са једне и са друге стране

Дрине. Само површно анализирање њихових акти вн ости и

чињеничних аргументованих истина то потв рђу је... 

Нису гласали у Народној скупштини Републике Ср -

пске 2017. године за Декларацију о војној неутралности Ре -

публике Српске. Чупали су тада микрофоне, звиждали

зви ждаљкама, урликали... борили се свим средствима на

типични препознатљиви Сорошев спин... 

Методологија ове кампање је као и свих претходних

да се лаж прогласи за истину свакодневним понављањем. 

За грађане Републике Српске овдје нема ништа ново.

Ова методологија има своје извориште још из Другог свје -

тског рата и свакодневно је присутна на овим просторима

од деведесетих година 20. вијека. Присутна је у САД,

519

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ



Великој Британији, Европској унији у обрачуну са "ма -

лигним" руским утицајем, међу које спадају и српски

национални интереси.

Треба ли се подсјетити да је Гебелс 1941. напад

нацистичке Њемачке на Совјетски Савез правдао тако што

је пласирао лаж да су морали то да ураде да СССР не

нападне Њемачку, а да је њемачки еминентни недјељник

"Шпигл" у овом времену објавио информацију да су

Американци ослободили злогласни Аушвиц, а не Совјетски

Савез и Црвена армија 27. јануара 1945. године? Након

интервенције Руске Федерације морали су то демантовати.  

Лажи, обмане и фалсификати иду до те мјере. 

Грешке и замке прошлости Република Српска сигурно

неће поновити. Овакви свакодневни атаци, међутим, троше

енергију. Ипак, народна пословица каже да не пада снијег

да покрије бријег, већ да свака звијер открије свој траг. Мој

дјед је говорио: "Будалу не тражи, она се сама јави."

Непотребно је набрајати и образлагати даље све оп -

струкције, подвале, нападе, фалсификате које сарајевска

чаршија сама или преко опозиције Републике Српске уз

подршку високог представника упућује према актуелној

вла сти Републике Српске, која је демократски израз воље

њеног народа. 

Иза свега овога је, треба назначити, тзв. измишљени

недефинисани субјект познат под појмом међународна

заједница, коју чине одређене структуре и интересне гру -

пације Велике Британије, САД и Европске уније и други

међународни гангстери. Међународна заједница су, треба

подсјетити, на првом мјесту Уједињене нације, Повеља о

оснивању, њени органи... Генерална скупштина, Савјет
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безбједности и инструменти... декларације и резолуције...

што је регулисано самим чином настанка 1945. године и

послије дограђивано. 

У БиХ су опструкције и подвале свакодневне. Не -

потребно је даље било који случај наводити и анализирати.

Више је него јасно за онога ко хоће да види ИСТИНУ. 

ПАНДЕМИЈА КОРОНА...

ПОТВРДИЛИ ОПРАВДАНОСТ ПОСТОЈАЊА

Милорад Додик каже да су Република Српска и

Србија спремно дочекале епидемију вируса корона. Сада

(18. април 2020.) имате душебрижнике који говоре како

треба и шта треба радити, а ћутали су док смо се борили и

доносили неопходне мјере. Једва чекам такве да зину!

Да нисмо били способни, катастрофа би била много

већа. На сву срећу, Република Српска и Србија имале су

агилне власти, које су реаговале на изазове и поставиле

ствари тако да резултати говоре да ћемо проћи са најмање

жртава и уколико се овакви трендови наставе, можемо рећи

да смо адекватно поступали.

КРАХ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Европска унија је пала на испиту солидарности. Сада

је ЕУ свима показала колико је ровита и дезорганизована.

Одлуку да забране продају медицинске опреме и материјала

земљама западног Балкана не могу да схватим. Како ће Ев -

ропа изгледати послије ове пандемије, велико је питање. 
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Остаће трајно незадовољство реакцијом, несоли дар -

ношћу, одбацивањем западног Балкана и свих нас од стране

Европске уније. Нисмо видјели ниједну њихову добру на -

мјеру ни жељу да нам помогну.

Видјели смо како су затворили границе између себе и

како је свако бринуо само о себи. Гдје је ту прокламовано

начело о слободном кретању капитала, људи, робе, услуга?

Све се срушило у трену као кула од карата.

ТИХА ОКУПАЦИЈА

Република Српска неће мијењати сигурно своје ста -

вове о чланству у НАТО-у. Они су нас уништавали осиро -

машеним уранијумом, који оставља страшне биолошке

посљедице по српска поколења. 

Ниједан Србин не смије да то опрости нити да за -

борави. 

Док је Републике Српске овдје БиХ неће у НАТО.

Пра тимо став Србије. 

Све што досад имамо од ЕУ и НАТО-а је тиха оку -

пација. За малу шаку долара за развојне пројекте вас оку -

пирају и нисте у могућности да сами дјелујете. 

КОСОВО

Када посматрамо Косово, још ће више земаља повући

признање Косова након пандемије вируса корона и због

свега што се десило у свијету. Приштина се на крају не -

разумно и понаша јер сматра да има јаке менторе. Ти
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ментори су изгубили сада политички и морални креди -

билитет на овим просторима. 

Политика Срба мора ићи у правцу јачања суве ре -

нитета. Подразумијева се да народ има право на свој су -

веренитет на територијама које су вјековно српске, а то је

дефинитивно Косово.

НЕДОВРШЕНА ЗЕМЉА

БиХ остаје и даље недовршена земља. У њој ништа

не функционише и не може да опстане. На доношењу мјера

и одлука о вирусу корона БиХ је доказала да је неспособна

да преживи. 

Једини сегмент који је показао да је способан да по -

зитивно ради у овом периоду је Република Српска. Све од -

лу ке које су доношене на нивоу БиХ и ФБиХ су биле на

штету Републике Српске. Никада нисмо оспоравали помоћ

која стиже у Федерацију БиХ или на ниво БиХ. Министарка

Бисера Турковић умислила је да је важан фактор па пише

писма страним политичарима и жали се на помоћ коју

Република Српска добија. 

БУДУЋНОСТ

За добробит људи који живе на овом подручју - и

Бошњака и Срба и Хрвата, БиХ мора да нађе нову поли -

тичко-територијалну организацију која неће бити БиХ. И

да покушамо свако са својим ресурсима да располажемо и

сарађујемо са другима. 
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Шта је БиХ дала и муслиманима и Србима и Хрва -

тима? Ником ништа није дала.

Питање је уопште хоће ли бити БиХ након ове пан -

демије и то ће питање бити на дневном реду. 

Проблем БиХ је што имате Бошњаке, који су пода -

ници страних структура.

Република Српска је доказала да има пријатеље на све

стране свијета без обзира на епитете које нам стављају из

Сарајева да смо мали и небитни! 

Нема мале државе. Имате државу с карактером или

без карактера. 

Радује ме што смо имали разумијевање Србије, Кине,

Русије, Мађарске и других земаља у овом периоду, а ту је и

помоћ Турске.

Докле ће постојати БиХ је једино питање на које се

чека одговор.

Српска је показала способност да управља кризом.

Тамо гдје нисмо имали овлаштења, имали смо проблеме.

Савладали смо још једну лекцију. 

Потврдили смо оправданост свог постојања.
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ЗАКЉУЧАК

Наука и трагање за истином није нешто што је лако.

Ова књига је допринос расвјетљавању идеје о правди,

истини и лажи о српском народу. 

Политичке науке већ више од 2 400 година од 4. вијека

прије нове ере и Аристотела проучавају суштину и утврђују

законитости политичких појава у људској историји, заједно

с осталим научним дисциплинама, филозофијом, историјом

и другим. Сваки аналитички приступ мора да пође од ком -

петентних, тачних истинитих чињеница, појава, личности,

догађаја. Ова анализа је примјер за то.

Основне одреднице ове књиге су морал и моралне

ври једности из простог разлога што људске цивилизације

настају на чврстим моралним принципима и нестају, руше

се када морални принципи нестану. 

ИСТИНА је основа сваког моралног постојања и зато

она доминира током цијеле анализе - од прве до задње ст -

ране. Без истине нема морала, а без морала нема људске

цивилизације. 

Сагледавали смо са више страна контекст друштвених

односа у којима егзистира, дјелује и опстаје српски народ у

20. вијеку и ових 20 година 21. вијека. 

Посебно смо не случајно презентовали истину о

геноциду над српским народом у усташкој Независној
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Држави Хрватској. Ова трагична и болна истина је резултат

рада међународних експерата за Холокауст и геноцид на

челу са професором др Гидеоном Грајфом с израелског

Института за Холокауст "Шем Олам". 

Идеологије њемачког нацизма и хрватског усташтва,

идеје мржње, које су иза себе оставиле Холокауст над Је -

врејима и геноцид над Србима, културом сјећања на по -

бијене недужне жртве не смију бити заборављене.

Основу истраживања међународних експерата за ге -

ноцид и Холокауст чини Универзална декларација о љу -

дским правима Уједињених нација из 1948. године.

Ев и дентан је закључак да су јавност и људска циви -

лизација сазнали за Холокауст који су њемачки на цисти по -

чинили над шест милиона Јевреја непосредно на кон Другог

свје тског рата. 

Чињеница је и реалност да нажалост људска циви ли -

зација није сазнала за геноцид хрватских усташа над Ср -

бима у НДХ.

ОДГОВОР, ДРЖАВА...

Одговор на ово питање је једноставан. Јевреји су

формирали своју државу Израел, која је уз помоћ својих

савезника Британаца и Американаца саопштила свијету

истину о Холокаусту њемачких нациста. 

Срби, односно српски народ, нису имали своје државе

ни Србије ни Републике Српске. Због тога није имао ко да

саопшти ИСТИНУ свијету и људској цивилизацији о ужа -

сном геноциду усташа над њима у НДХ. 
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Професор Гидеон Грајф потврђује да су истраживања

о усташком геноциду над Србима у НДХ у бившој Југо -

славији рађени одмах након Другог свјетског рата и да зато

постоје необориви докази, много доказног материјала, до -

кументације, изјава свједока, личне преписке, оригина лних

докумената, видео-записа, али да они једноставно нису са -

општавани човјечанству и свјетској јавности. 

Комунистичке власти бивше Југославије истину о ге -

ноциду над Србима нису објавиле зато што је она била та -

ква да њима није одговарала. Вјероватно због тадашње

вла дајуће идеологије братства и јединства. Све жртве су се

водиле као жртве фашистичког терора. Нису хтјели сао -

пштити да су жртве Срби над којима су хрватске усташе из -

вршиле страшан, монструозан геноцид.

НДХ је била усташка држава у којој нико осим Хрвата

католика и муслимана (Хрвата који су примили ислам),

такозваног хрватског цвијећа, није могао да живи. Побијени

су Јевреји, Срби, Роми... 

ДЕЈТОН, УСТАВ...

Друга истина коју смо ставили у фокус ове анализе је

Општи оквирни споразум за мир у БиХ и његов Анекс, 4

односно Устав БиХ, и Анекс 10 који сагласношћу страна,

да кле и Републике Српске, уводи високог представника ме -

ђународне заједнице за цивилно надгледање споразума.

Ради аргументације истине ставили смо интегрално у

књигу Женевске и Њујоршке принципе, који су основа за

Дејтонски споразум и његове анексе. 
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Устав БиХ је свега 15 страна. Може се научити и на -

памет, да нам га не тумачи како коме одговара.

Евидентирали смо процес преноса надлежности с

Републике Српске на БиХ и његове начине, првенствено

кроз насилно дјеловање високог представника и Уставног

суда БиХ. 

Иза паравана овог антидејтонског и антиуставног дје -

ловања стоји тзв. међународна заједница, која свјесно крши

међународни уговор и Устав БиХ. Ове активности су су -

протне међународном праву јер у Дејтонском споразуму

нема Савјета за имплементацију мира нити неких фанто -

мских бонских овлаштења. 

Истина је да тзв. међународна заједница не постоји

као легално тијело, међународна организација или инсти -

туција. Чињеница је да иза те самозване међународне за -

једнице стоје моћници САД, Велике Британије и Европске

уније који кршећи Дејтонски споразум и Устав БиХ од

децентрализоване, дејтонске БиХ, праве унитарну БиХ по

вољи њихових фаворита Бошњака. 

Дакле, то је фикција, то је групација међународних

кри миналаца и разбојника која разграђује један међу на -

родни уговор и Устав БиХ, супротно Бечкој конвенцији о

међународним уговорима. У тој међународној заједници

нема Русије, Кине и других суверених држава.

Постоје Уједињене нације са својим органима и но -

рмативним актима. Треба ли набрајати Повељу о оснивању

УН 1945. године, органе, Генералну скупштину, Савјет

безбједности, акте на којима је основана и инструменте

којима дјелује, декларације, резолуције...
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ВЕЗА

Питање које се намеће када се повеже прва чиње -

нична ИСТИНА о геноциду над Србима од стране хрва -

тских усташа у Независној Држави Хрватској и евидентног

односа тзв. међународне заједнице према Републици Ср -

пској и српском народу је - зашто се Британци, Амери -

канци, Французи и други тако односе према својим

са  ве зницима Србима, хришћанима из два свјетска рата, Пр -

вог и Другог. 

Зашто их медијски, оружано и на сваки други начин

од 1990. године тако очигледно тенденциозно и брутално

сатанизују? 

Питање за људску цивилизацију је да ли српски народ,

који је био жртва тако тешког геноцида у усташкој НДХ и

уз жртве које је дао у својој херојској борби у Првом свје -

тском рату и огромним страдањем и доприносом у анти -

фашистичкој борби у Другом свјетском рату може бити ТО

ЗА ШТА ГА ОПТУЖУЈУ, ОКРИВЉУЈУ И ОСУЂУЈУ -

АГРЕСОР КОЈИ ЧИНИ ЗЛОЧИНЕ... 

Откуд и како муслимани, од 1993. године Бошњаци,

постадоше савезнички пријатељи, а не Срби, а исто се то

односи и на Хрвате? 

Муслимани су у НДХ били "цвијеће усташтва", дје -

ловали у саставу НДХ на страни нацистичке Њемачке. 

Током Првог свјетског рата и Хрвати и муслимани су

били у саставу Аустроугарске, која је ратовала против САД,

Велике Британије, Француске...
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ПИТАЊА ЗА САВЕЗНИКЕ

То су питања за САД, Велику Британију и Француску.

Треба видјети колико је Срба дало своје животе за

побједу против нацизма, фашизма и усташтва у Другом

свјетском рату, а колико у великом Првом свјетском рату.

Потом колико Бошњака и Хрвата.

Да је саопштена ова ИСТИНА људској цивилизацији

и свијету о Србима да ли би од 1990. године па до данас

били тако кажњавани, бомбардовани и сатанизовани? Одго -

вор мора да постоји. 

Питање је зашто се српски савезници из два свјетска

рата тако према њима понашају.

Да ли је увјерење Срба о савезништву и пријатељству

с Француском из Првог свјетског рата било заблуда, или су

можда актуелни интереси изнад пријатељства и савезни -

штва? 

Одговор је јасан.

Након пада Берлинског зида, распада СССР, Чехо сло -

вачке и цијелог тзв. источног блока од биполарног настаје

униполарни свијет на челу с неприкосновеним лидером САД.

Србија и српски народ су бранили суверенитет и те -

риторијални интегритет међународно признате и једне од

оснивача Уједињених нација, државе Социјалистичке Фе -

де ративне Републике Југославије. 

Британци, Французи, Американци, Нијемци су руши -

ли ту државу по унутрашњим републичким грани цама.

Срби су им били сметња и препрека. 

Србија је хтјела да заштити Србе који живе ван
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граница Србије у другим републикама бивше суверене др -

жаве Југославије. 

Границе република су биле унутрашње границе су -

верене државе СФРЈ. Сви, осим Срба, хтјели су рушење те

суверене државе по републичким границама и за то је ср -

пски народ означен као агресор, чак и геноцидан, само зато

што је бранио суверену државу Југославију и себе.

ПОХОД

Поход Запада који предводе САД и НАТО алијанса је

усмјерен према Руској Федерацији (то потврђују границе

НАТО-а), која својим географским положајем располаже

једном трећином свјетских енергетских и сировинских ре -

зерви, а можда и више. 

Сви који нису у тој групацији са САД, Британијом и

ос талим западним земљама глобалистичке концепције или

глобалиста су противници, а ту свакако спадају Срби, од -

носно српски народ, који има историјске пријатељске од -

носе с православном Русијом. 

Један од битних сарадника НАТО армаде против Ру -

ске Федерације је исламски свијет. Свједоци смо „ISIL“

државе на подручју Сирије, Ал Каиде и Бин Ладена у Авга -

нистану... Можда је на тој основи засновано савезништво и

симпатије с муслиманима у БиХ или Бошњацима. Отуда

несумњиво и савезништво са Шиптарима на Косову и Ме -

тохији, гдје покушавају да направе државу коју су и при -

знали. Одговор видимо једино ту… 

За кључак је јасан. Западне земље не поштују међу на -

родно право, Повељу о оснивању Уједињених нација и
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њена начела о националном и територијалном суверенитету

међународно признатих држава, у првом случају СФРЈ, а

потом суверенитета и територијалног интегритета државе

Србије. 

Срби су бранили цјеловитост СФРЈ, а потом Србије,

своје државе, од које јој покушавају одузети Косово и Ме -

тохију. НАТО је, без одобрења Уједињених нација, не ми -

лосрдно бомбардовао Србију у акцији циничног назива

"Ми лосрдни анђео". 

Спомињати морална начела и фундаменталне мора -

лне људске вриједности српског народа као што је ИС -

ТИНА је стварно уз све сагледано сувишно. 

Поштивање Универзалне декларације о људским пра -

вима Уједињених нација о почињеном геноциду у НДХ ус -

таша над Србима је чињеница о којој се не полемише, већ

се у цивилизованом свијету прихвата од 1948. године. 

Закључак завршавамо српском народном изреком која

каже: "Можеш како хоћеш, али не можеш докле хоћеш." То

је једини одговор. Одговор, који је дао народ. 

Кустурица каже да "апостол правде" нобеловац Петер

Хандке вјерује у чуда и зато су се и догодила. Сигурно ће се

чуда још догађати. У чуда треба да вјерујемо, тако ћемо от -

во  рити простор у коме ће се она заиста и десити. Ми не ма -

мо право да престанемо да вјерујемо у чуда.

Ствара се нови свијет, многи рачунају на заборав, а ми

инсистирамо на коријенима. Велики проблем!  
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- ФОТО ГАЛЕРИЈА -
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Андрић - Све на свијету је мост. Све на свијету жели 
да буде премошћено...

Иво Андрић - Жеља, нада... нобеловца
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НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ

Џорџ Орвел - Истина, револуционарни чин

Петер Хандке - Апостол истине



536

Милан Љепојевић

Хандке - Истина о Србима

Емир Кустурица - Пут истине
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НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ

Додик, Кустурица -  Нобел Хандкеу, Пораз запада

Гидеон Грајф - Јасеновац, балкански Аушвиц
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Грајф - Геноцид НДХ, холокауст НДХ

Добрица Ћосић, Додик - Истинска истина
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НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ

Добрица Ћосић, Додик - Српски препород

Јасеновац - Камени цвијет у спомен зла
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Доња Градина - Пламен сјећања

Аушвиц - Холокауст
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НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ

Аушвиц - Свједоци пакла

Никола Тесла - Србин из Смиљана
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Тесла - Српски гениј

Колинда Грабар Китаровић - Томпсон



543

НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ

Анте Павелић - Идеолог геноцида

Хитлер, Павелић - Холокауст, геноцид
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Адолф Хитлер - Нацизам

Макс Лубурић - Јасеновачки злотвор
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НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ

Андрија Артуковић - Министар геноцидa

Ефраим Зуроф - Лoвац на нацисте
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Карл Шмит - Криминализовати противника

Амфилохије Радовић - Молитвена револуција
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НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ

Потписивање

Дејтон
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Емануел Макрон - Француски зид

Мило Ђукановић - Црногорац
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НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ

Педи Ешдаун - Игра

Рувен Ривлин - Предсједник Израела
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Вили Брант - Њемачки канцелар,
1970. година

Уставни суд БиХ - Против уставно дјеловање
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НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ

Комшић - Протести, негирање

Џаферовић - Празна пријетња
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Аристотел - Политика за све

Цицерон - Криза цивилизације
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НАОРУЖАВАЊЕ ИСТИНОМ

Александар Вучић - Додик у праву

Додик - Јасеновац, Градина
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Додик - Смотра

Патријарх Иринеј - Српско јединство
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