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еБошко Обрадовић данас представља оно 
што је најбоље у Србији, патриотски опози-
циони глас народа који се не мири са предајом 
КиМ зарад безусловног ЕУ пута иза којег стоји 
клептоманија која има за узор режим Ђукано-
вића у Подгорици. Књигу препоручујем и на-
учним радницима јер је извор првог степена 
за разумевање ситуације у којој се Србија да-
нас налази. Оно што је сигурно, књига ће бити 
вредно сведочанство и за историчаре који ће 
проучавати овај мрачни период у историји Ср-
бије, период у којем је Бошко Обрадовић био 
често глас разума у доминантном владајућем 
контексту који је ненормално прогласио за 
нормално, односно издају за врлину, а непо-
штење и лаж за добро и истину.

Из рецензије проф. др Дејана Мировића
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Отаџбина

И овај камен земље Србије,
Што, претећ’ сунцу, дере кроз облак,
Суморног чела мрачним борама,
О вековечности прича далекој,
Показујући немом мимиком
Образа свога бразде дубоке.

Ђура Јакшић





УВОДНА РЕЧ УРЕДНИКА

У овој књизи нашли су се одабрани скупштин-
ски говори шефа Посланичке групе Српског покрета 
Двери Бошка Обрадовића у периоду 2016-2018. годи-
на. За ове две и по године, пре него што је опозиција 
крајем 2018. ступила у бојкот скупштинских заседања 
због одсуства нормалне, демократске парламентарне 
дебате, Бошко Обрадовић био је народни посланик са 
највећим бројем скупштинских наступа у опозицио-
ним редовима. 

У овом избору нашли су се говори из начел-
них расправа у пленуму и један говор са скупштин-
ског одбора који је привукао велику пажњу јавности 
у земљи и региону. Заступљене су најважније поли-
тичке теме из овог периода: контраекспозеи поводом 
избора председника Скупштине, две Владе и једног 
министра, критике поводом усвајања буџета, распра-
ве о правосуђу, економији, пољопривреди, образо-
вању, демографским и биоетичким темама, али и 
ММФ-у, страним инвеститорима, независним тели-
ма, медијима, НАТО...

Овде нису могле бити заступљене бројне репли-
ке, посланичка питања, расправе у појединостима и 
по амандманима, које дају посебну драж скупштин-
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ским надметањима. Надамо се да ће све то бити пред-
мет неке следеће књиге. 

За ово кратко време, у свом првом посланич-
ком мандату, актуелни председник Српског покрета 
Двери привукао је пажњу јавности управо својим ар-
гументованим и уверљивим скупштинским наступи-
ма. Текст не може у потпуности да дочара комплетан 
утисак ових говора са скупштинских ТВ преноса, али 
представља одличан документ о раду Посланичке 
групе Двери и њеног шефа. 

До неке другачије политичке ситуације у Ср-
бији, у којој ће бити нормализован рад парламента 
и дозвољена права скупштинска дебата без искљу-
чивања микрофона и избацивања са седница поли-
тичких противника из опозиције, остају нам ови 
скупштински говори као подсетник да нема добре 
власти без добре опозиције.

Одабране скупштинске беседе Бошка Обрадо-
вића пренете су верно како су изговорене Народној 
скупштини, са минималним лекторским интервен-
цијама. Наслови беседа су дело уредника.



ГЛАС БОШКА ОБРАДОВИЋА – 
ГЛАС РАЗУМА

Бошко Обрадовић је као најбољи опозициони 
посланик у потпуности оправдао поверење бирача 
који су га изабрали. Ова књига његових говора у На-
родној скупштини то јасно показује. Бошко је храбро, 
јасно и аргументовано, бранио опозиционе и патри-
отске ставове у тренутку када је изгледало да је Ву-
чићева власт несмењива. Читалац већ сада зна да није 
тако, али мора да има у виду и да Бошко Обрадовић 
има не мале заслуге за ту нову констатацију.

Читалац ће видети и да се Бошко Обрадовић у 
Народној скупштини бори против две владе, Алек-
сандра Вучића и Ане Брнабић. Или против влада које 
ће у српској историји бити запамћене искључиво по 
de facto признању такозваног Косова или неселектив-
ном и срамном спровођењу Бриселског споразума и 
допунских споразума. Зато препоручујем читаоцу да 
посебно обрати пажњу на те делове књиге. Наравно, 
у књизи има и других интересантних тема. Заштита 
породичних вредности, право на приватност, крити-
ка безглавог задуживања код иностраних повериоца 
су само неке од њих.
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Читалац ће видети и да Бошко Обрадовић има 
несвакидашњи говорнички дар и способност да од-
воји битно од небитног. Иза тог говорничког дара 
стоји озбиљан рад и образовање, засновано на српском 
становишту његовог омиљеног професора и водећег 
српског интелектуалца Мила Ломпара са Филолошког 
факултета у Београду али и на идејама највећег срп-
ског писца Милоша Црњанског. Зато су трагикомич-
ни и малограђански били покушаји полуобразованих 
власти да карикирају Обрадовићеве наступе (по так-
вом једном покушају и књига носи име).

Бошко данас представља оно што је најбоље у 
Србији, патриотски опозициони глас народа који се 
не мири са предајом КиМ зарад безусловног ЕУ пута 
иза којег стоји клептоманија која има за узор режим 
Ђукановића у Подгорици. Коначно, књигу препору-
чујем и научним радницима јер је извор првог сте-
пена за разумевање ситуације у којој се Србија данас 
налази. Оно што је сигурно, књига ће бити вредно 
сведочанство и за историчаре који ће проучавати 
овај мрачни период у историји Србије, период у којем 
је Бошко Обрадовић био често глас разума у доми-
нантном владајућем контексту који је ненормално 
прогласио за нормално, односно издају за врлину, а 
непоштење и лаж за добро и истину.

Проф. др Дејан Мировић



О АНТИФАШИЗМУ ДВЕРИ
Реаговање на изјаву Александра Мартиновића

Прва (конститутивна) седница 03. 06. 2016.

Поштовани председавајући, поштоване колеге 
народни посланици, помаже Бог свима.

Желео бих, пре свега, да вас поздравим у име По-
сланичке групе Српског покрета Двери, који је нова 
политичка опција у Народној скупштини и нисмо оче-
кивали да ће наше прво обраћање бити реплика.

Међутим, с обзиром да господин Александар 
Мартиновић није могао да пропусти да у више на-
врата у својим излагањима, уместо да говори о тачки 
дневног реда и кандидату СНС за председника На-
родне скупштине, не употреби и разне изразе о Срп-
ском покрету Двери, могу да закључим да је Српски 
покрет Двери потенцијално оно што жуља, смета или 
чега се плаши господин Мартиновић или СНС.

Оно што је важно нагласити је да демократију 
највише крши онај ко краде изборну вољу грађана 
Србије, а управо је СНС била носилац овог најно-
вијег покушаја изборне крађе и покушаја да испод 
црте, тј. да испод цензуса спусти најмање три листе 
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опозиције, украде њихове мандате и тако повећа свој 
резултат на овим изборима који је у изборној ноћи 
проценила као незадовољавајући. То је нешто о чему 
ћемо још говорити.

Међутим, ово друго, господине Мартиновићу, 
заиста не може да вам служи на част. Доводити Срп-
ски покрет Двери који је познат по антифашизму, по 
православним, словенским, српским родољубивим 
традицијама у контекст фашизма, заиста је нешто 
срамотно са ваше стране. Познато је да наше вред-
ности немају никакве везе са фашизмом. Познато је 
да заступамо искључиво интересе српске традиције у 
којој фашизам никада није био карактеристичан.

Ако су за вас фашизам залагање за породичне 
вредности, за домаћу привреду и пољопривреду, за 
презадужене породице и за све оно за шта се зала-
же Српски покрет Двери, онда очито ви не познајете 
појам фашизма. Захваљујем.



О ИЗБОРУ МАЈЕ ГОЈКОВИЋ
Прва (конститутивна) седница 03. 06. 2019.

Поштовани председавајући, поштоване колеге 
одборници, пардон, посланици, поштовани грађани 
Србије који пратите директан пренос овог скупштин-
ског заседања, дозволите ми да вас све још једном поз-
дравим у име посланичке групе Српског покрета Две-
ри и одмах кажем да ће наша посланичка група гласати 
против избора госпође Маје Гојковић за председника 
Народне скупштине.

Одмах желим, наравно, и да врло директно и 
конкретно образложим који су то све разлози који 
нас руководе у овом правцу. Пре свега, организа-
ција ове конститутивне седнице Народне скупштине. 
Конкретно, ево, као шеф једне од посланичких група 
у Народној скупштини уопште нисам добио позив за 
ову конститутивну седницу. До јучерашњег дана, да-
кле 24 сата раније, нисмо уопште знали када ће бити 
одржана конститутивна седница. Нисмо знали њен 
дневни ред, као што га нисмо ни добили до самог 
почетка конститутивне седнице. Из тога нам је већ 
било јасно шта је идеја владајуће СНС, да се Народ-
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на скупштина Републике Србије понизи, да Народна 
скупштина Републике Србије изгуби смисао и да ос-
тане само СНС као једина власт и једина моћ у овој 
држави. То тако једноставно неће моћи.

Можда је СНС добила, како она каже, 48% гла-
сова, уз све облике изборних нерегуларности, крађа 
и манипулација, почевши од медијског мрака, па до 
избегавања сучељавања између власти и опозиције и 
свега онога другога што ћемо доказати на конкрет-
ним примерима кроз скупштински анкетни одбор, 
али осталих 52% бирачког тела не припада СНС и ни-
када СНС, као што није могла да одређује резултате 
избора, неће моћи да одређује комплетан политички 
живот у Србији, па тако ни рад Народне скупштине.

Јасно је из данашњих дешавања у Народној 
скупштини да се наставља то понижавање Народне 
скупштине и у томе видим негативну улогу госпође 
Маје Гојковић како у организацији ове конститутив-
не седнице, тако и у одсуству упозорења господину 
Александру Мартиновићу, који је заправо први отво-
рио једну лошу праксу на овој конститутивној седни-
ци. Наиме, веома мало или готово нимало није гово-
рио о самом кандидату СНС за председника Народне 
скупштине и ставио се у улогу мандатара и почео да 
излаже програм будуће власти Владе Републике Ср-
бије уместо мандатара.

Могуће је да он има фасцинацију мандатаром. 
Могуће је да он има култ вође који мора да поштује. 
Могуће је да он не зна ништа друго да каже сем оног 
што је већ речено од стране Александра Вучића, али 
једноставно, то није била тема.
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Било је кључно да се у том тренутку не дозволи 
и заустави једна таква лоша пракса, а касније, просто 
је свако морао да одговори на све оно што је покрену-
то од стране СНС.

Јасно је да је то једна пракса коју они желе да уве-
ду у овај нови сазив Народне скупштине, да када год се 
јави посланик из редова опозиције, они почну да доба-
цују, они ометају његово излагање, они спречавају да 
се чује другачије мишљење и на тај начин једноставно 
убију смисао функционисања парламентарне опозиције 
као контролне и корективне функције свакој власти.

У том смислу, мислим да и госпођа Маја Гојко-
вић није на прави начин руководила претходним са-
зивом Народне скупштине. Навешћемо низ примера 
који говоре у том правцу. Један од најважнијих при-
мера је већ наведен од стране наших колега народних 
посланика из редова посланичке групе ДСС. Она је у 
своје време, следујући антиуставним бриселским спо-
разумима које је претходна власт склопила, наравно, 
кршећи своје предизборно обећање да ће поништити 
све споразуме које је у Бриселу у своје време потписао 
Борко Стефановић у име Бориса Тадића, идући много 
даље у антиуставним активностима по питању КиМ, 
распустила локалне самоуправе у четири општине на 
северу КиМ. До дана данашњег нису расписани избо-
ри за ове четири локалне самоуправе на северу КиМ 
по важећим законима Републике Србије, чиме је Маја 
Гојковић директно узела учешће у спровођењу анти-
уставних бриселских споразума у практично предаји 
КиМ шиптарском режиму у Приштини и онемогућа-
вању да грађани Србије на територији КиМ, односно 
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конкретно ове четири општине севера КиМ, изаберу 
своју власт по законима и Уставу Републике Србије.

Само то је довољно да никада своје поверење 
више не дамо, нити икада дамо госпођи Маји Гојковић. 
Она очито не зна да поштује Устав Србије. Она директ-
но крши Устав Србије и годинама не расписује изборе 
за ове четири локалне самоуправе на северу КиМ, на-
равно, јер је део једне власти која у свему спроводи ан-
тиуставне бриселске споразуме и која уосталом спре-
чава и Уставни суд да се о томе одреди и која је дебело 
загазила у тај пут Србије у ЕУ по сваку националну 
цену, а најпре по цену издаје и предаје КиМ.

Наравно, госпођа Маја Гојковић је правила и 
проблеме у својим изјавама на другој страни Србије, 
у другој српској покрајини, у Војводини, где је да ли 
непажњом, да ли случајно, а да ли је то можда нека 
пројекција СНС, говорила о сарадњи две владе, Вла-
де Републике Србије и Владе републике Војводине и 
уопште указивала на један опасан потенцијал сепа-
ратизма који постоји у северној Србији и који очито 
није стран ни појединим народним посланицима из 
редова СНС. То је такође један важан разлог зашто 
своје поверење не можемо дати Маји Гојковић.

Наравно, ми смо овде добили њену биографију. 
Она је поприлично сиромашна. Ради се о неколико 
реченица, које практично ништа не говоре, односно 
изостављају све оно важно што треба поменути из 
биографије Маје Гојковић. Посебно је карактеристич-
на ова пауза између 2004. и 2012. године у њеној био-
графији, где се ни једна једина реч не помиње шта је 
Маја Гојковић радила између 2004. и 2012. године.
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Од свих овде присутних народних посланика 
Маја Гојковић је вероватно шампион промене стра-
нака, вероватно један од лидера политичких преле-
тача у овом сазиву Народне скупштине. Мислим да 
би била у том смислу много бољи кандидат за неку од 
руководећих функција у партији Љубише Прелетаче-
вића Белог, него за председника Народне скупштине.

Дозволите, ако неко може да буде и у СРС, и у 
Народној партији, и у коалицији са Коштуницом, и у 
коалицији са Динкићем, и на крају у СНС, а пре тога ко 
зна где још, поставља се питање да ли она има икакав 
политички став, да ли она има икакву политичку прин-
ципијелност, да ли она има икакав политички програм 
и како ће онда таква, да кажем, политичка личност да 
се нађе поново на челу Народне скупштине?

Да ли је можда критеријум СНС да што си већи 
прелетач то идеш на вишу функцију? Да ли је мож-
да то руководило СНС? Пазите, када мењате толико 
пута странке, онда сте много дужни ономе ко вам је 
дао шансу по седми пут, онда морате да слушате на-
логе онога из извршне власти и да у законодавној вла-
сти радите искључиво по директивама онога ко вам 
је омогућио да после седме странке поново будете 
фактор у друштву и држави.

Можда је то недостајало у овој биографији Маје 
Гојковић и да СНС заиста реално каже због чега је кан-
дидује. Просто, она ће бити највернија Александру Ву-
чићу, она ће најбоље служити интересима СНС, она ће 
најбоље слушати директиве из Владе Републике Србије.

Дакле, у том смислу је веома важно познавати 
биографију кандидата и у тој биографији навести ње-
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гов политички пут. Не можете имати паузу од осам 
година и одједном се појавити у председништву СНС, 
као да смо сви ми заборавили колико сте странака, 
идеологија, програма и власти до сада променили.

Просто, достојанство Народне скупштине би 
требало у себи да садржи још једну одредбу која не-
достаје овом Пословнику, а то је да председник На-
родне скупштине не би требало да буде личност која 
је променила седам странака. Просто то губи сваки 
смисао. Политика губи сваки смисао, идеје у поли-
тичком животу губе сваки смисао. То је још један од 
разлога зашто, наравно, нећемо своје поверење дати 
госпођи Маји Гојковић.

Не бих сада улазио у разне афере које још нису 
добиле судске епилоге у вези са њеним функцијама 
које је у своје време имала, али оно што је свакако 
била њена законска надлежност, а што до сада овде у 
овом уваженом дому није поменуто, јесте њена оба-
веза да се за спровођење изборног процеса по Зако-
ну о избору народних посланика Републике Србије 
формира надзорни одбор Скупштине Србије који би 
заправо надгледао спровођење избора.

Колико већ изборних циклуса заредом нема 
надзорног одбора? Зашто је СНС избегла да формира 
надзорни одбор, односно зашто је Маја Гојковић из-
бегла да формира надзорни одбор? Да ли је унапред, 
дакле, СНС имала идеју да покуша изборну крађу? У 
супротном, не би био ни један једини разлог да се не 
спроведе закон и да се не формира надзорни одбор 
Скупштине који би, наравно, испратио да ли избори 
теку по свом редоследу.
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Дакле, ето још једног разлога зашто не можемо 
дати своје поверење у име посланичке групе Двери 
Маји Гојковић, јер она још једну своју уставну и за-
конску надлежност није спровела, а могла је. Зашто? 
Зато што она не размишља о спровођењу Устава и за-
кона, она размишља главом Александра Вучића, она 
размишља интересима СНС и они ће увек за њу, и то 
је оно кључно, бити изнад интереса Устава и закона 
Републике Србије. То сам доказао на два врло карак-
теристична примера, а то је распуштање четири ло-
калне самоуправе на КиМ, и то је избегавање форми-
рања надзорног одбора у Скупштини Србије.

Дакле, јасно је да ми не добијамо председника 
Народне скупштине који ће бити председник свих на-
родних посланика, без обзира на власт и опозицију. 
Јасно је да добијамо страначког пиона који има за 
циљ да спроводи интересе Владе и да Скупштина, као 
што то видимо данас, буде негде доле мало скрајнута, 
мало понижена, мало згажена, да ми чекамо 24 сата 
раније да знамо када је уопште седница Скупштине, 
да не добијемо материјал, да на сваки други начин се 
зна ко је газда у овој држави, а то је Влада, а ко су 
неки тамо мање битни елементи које ћемо да газимо, 
понижавамо и да непрестано обесмишљавамо њихов 
рад, а то је Народна скупштина, уместо да буде упра-
во обрнуто.

Дакле, из онога што смо данас имали прилике 
да видимо у овој показној вежби коју је заправо има-
ла за циљ да спроведе посланичка група СНС, види-
мо заправо визију улоге парламента у политичким 
размишљањима СНС. Очито је да Маја Гојковић, која 
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има несумњиво, како се овде каже, богато парламен-
тарно искуство, само опет кажем, да ли је богато по 
прелетању из странке у странку или је богато по по-
слушништву лидеру странке, то је за дискусију, али 
чињеница је да у њеној личности СНС види заправо 
некога ко ће даље наставити са понижавањем Наро-
дне скупштине и ко ће заправо обесмислити улогу 
опозиције у Народној скупштини.

Увек када се за реч јави опозиција јавиће се 131 
посланик СНС који ће да добацује, који ће да онемо-
гућава говор народног посланика из опозиције и на 
тај начин да се онемогући квалитетна јавна расправа, 
иако њима нико не брани да након нашег говора узму 
реч, реплицирају или да се просто јаве за дискусију. 
Зашто су добили задатак да онемогуће да се чује реч 
опозиције у овом парламенту? Да ли их то боли?

Мислим да је то заправо кључна поента оно-
га што смо гледали у ових више сати уназад. Њима 
смета нови састав Народне скупштине, они виде 
озбиљну опозицију у редовима новог сазива Народне 
скупштине. Као што видите, ево их поново гракћу, 
добацују, не могу да истрпе реч опозиције, и то је 
заправо оно што је слика СНС.

Нико им не спори да су победили на избори-
ма. Споримо начин на који су победили – изборна 
крађа, манипулације, нерегуларности, медијски мрак, 
фалсификовани бирачки спискови. То је тема о којој 
ћемо озбиљно разговарати кроз скупштински анкет-
ни одбор.

Српска напредна странка, и то је моја најваж-
нија порука, претпостављам да ће госпођа Маја Гојко-
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вић бити изабрана вољом владајуће већине, јесте да 
не дозволи себи да помисли да може да води Народну 
скупштину без опозиције и без давања права опозицији 
да се њен глас чује и без спречавања владајуће већине 
да за то време макар дозволи да се чује глас опозиције.

Оно на чему желим да инсистирам на крају 
јесте шта је све пропустила Маја Гојковић да уради у 
претходном мандату Народне скупштине. Пропусти-
ла је да сопствену странку, СНС, подсети на предиз-
борна обећања. Толико је прекршених предизборних 
обећања у деловању СНС да би нам то одузело пуно 
времена, али да наведем једну од тема. Чувена тема 
борбе против криминала и корупције за коју ника-
да, ево већ четири године власти СНС, нисмо видели 
конкретан епилог.

Помињао се и закон о испитивању порекла 
имовине свих политичара и тајкуна у претходних 26 
година. Да ли је тај закон донела Народна скупштина 
у време председавања Маје Гојковић? Наравно да не.

Како је завршила борба против криминала и 
корупције СНС? Тако што Синиша Мали, градона-
челник Београда, један од најближих сарадника Алек-
сандра Вучића, диже здравицу шампањца у здравље 
Мирослава Мишковића на прослави 25 година „Дел-
та холдинга“.

То је слика борбе против криминала и ко-
рупције, а са друге стране нема закона о испитивању 
порекла имовине свих политичара и тајкуна од 1990. 
године до данас.

Наравно, чега још нема, а у питању су кључна 
питања, најважнији државни проблеми, најтеже ег-
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зистенцијалне ситуације са којима се суочавају грађа-
ни Србије, а о којима уопште није било речи или је 
било веома мало речи под председавањем Маје Гојко-
вић у претходном сазиву Народне скупштине.

Мало шта се чуло о проблему беле куге, да 40 
хиљада грађана више умре, него што се роди на го-
дишњем нивоу, да имамо испод једног детета по брач-
ном пару, да смо једно од најстаријих становништава 
у Европи и свету и да једноставно једна држава која 
није ставила борбу против беле куге као приоритет и 
једна Скупштина која није ставила борбу против беле 
куге као државни приоритет заиста не заслужује да 
добије прелазну оцену и да добије поверење за један 
нови мандат. Нема, дакле, породичне политике, нема 
министарства за бригу о породици, нема подршке 
рађању, младим брачним паровима и породицама са 
више деце, нема подршке презадуженим породицама. 
Довољно је да наведем пример 20 хиљада породице 
који имају кредите индексиране у швајцарским фран-
цима и који после 10 година отплате кредита треба да 
врате више, него на почетку кредитног задужења.

Док ми разговарамо и даље постоји швајцарски 
камп презадужених породица испред Владе Републи-
ке Србије којима нисте понудили решење њихових 
егзистенцијалних проблема и то једини у региону за 
разлику од свих других који су макар мало олакша-
ли живот презадуженим породицама.Не помињете, 
наравно ни домаћу привреду, ни домаће предузет-
ништво, иако сте као прогласили годину домаћег 
предузетништва. Милијарде евра наших пара из др-
жавног буџета дали сте страним компанијама које 
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овде долазе да узму те паре, да користе јефтину радну 
снагу и да сада профит изнесу у иностранство, често 
приказујући своје пословање са губитком како не би 
чак платили ни порез на остварену добит у Србији.

Понизили сте војнике и полицајце смањењем 
плата и дневница, противуставно сте смањили пен-
зије нашим најстаријим суграђанима, дозвољавате да 
стране банке имају највеће каматне стопе у читавој 
Европи, заборавили сте Србе у окружењу и Србе у 
дијаспори. Све то под председавањем Маје Гојковић.

Мислим да, једноставно сам навео довољно 
разлога због којих посланичка група Српског покре-
та Двери не жели своје поверење да да Маји Гојковић, 
напротив, гласаћемо против њеног избора за председ-
ника Народне скупштине, посебно после онога како 
је данашња посланичка група СНС демонстрирала 
своју визију Народне скупштине, Народне скупшти-
не у којој ће се онемогућавати реч опозиције, Наро-
дне скупштине где се неће говорити о томе шта ради 
власт, него шта ради опозиција, јер пазите, парадо-
кса, ми смо једина земља на свету у којој (је) владајућа 
странка оптужила опозицију да је покрала изборе. 
Па, верујте то не да је смешно, то је трагикомично. 
То је доказ једног покушаја владајуће странке да све 
обесмисли, да све укине и да у животу Србије остане 
само СНС, али господо напредњаци то није могуће.

Сада имате један озбиљан скупштински сазив, 
имате озбиљну опозицију, навикните се на време на 
то. Хвала вам.



КОНТРАЕКСПОЗЕ ПРИЛИКОМ 
РАСПРАВЕ О ИЗБОРУ ВЛАДЕ 

АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА
Прва Посебна седница у Једанаестом сазиву

10. 08. 2016.

Поштоване колеге народни посланици, помаже 
Бог свима. Желео бих да у име посланичке групе Срп-
ског покрета Двери кажем један уводни контраекспо-
зе на оно што је имао да нам каже мандатар за састав 
нове владе. 

 Наиме, на питање шта мисли о Вашој власти, 
велики српски драмски уметник Петар Божовић, ре-
као је да је Александар Вучић дао огроман допринос 
драмској уметности. И, заиста, господине Вучићу, 
има у тој Вашој глумачкој црти нечега што попри-
лично претерује, јер није реално да три месеца не мо-
жете да формирате Владу, а онда заказујете седницу 
Скупштине за 24 сата. 

 С друге стране, све више сам уверен да Вам је 
идеја да Народна скупштина буде понижена и марги-
нализована, а да Влада Србије и Ви лично преузмете 
сву политичку моћ у држави. Ствари стоје потпуно 
обрнуто. Ви ћете бити изабрани од стране Народне 
скупштине и нама ћете одговарати за свој рад. 
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 Анализу Вашег програма рада Владе започећу 
оним чега нема у Вашем експозеу и саставу рекон-
струисане Владе Републике Србије, јер да се одмах 
разумемо, није ово никаква нова влада, ово је најо-
бичнија реконструкција Владе коју сте могли да ура-
дите и без избора. Избаците лоше министре, убаците 
нове за које мислите да ће боље радити. 

 Зашто сте онда ишли на изборе? Да бисте сакри-
ли Вашу одговорност за избор лоших министара и да 
бисте добили шест месеци апсолутне власти без кон-
тролне функције Народне скупштине. Ја сам Вас, гос-
подине Вучићу, јуче пажљиво слушао шест сати, нисам 
напустио салу. Да ли је могуће да Ваше колеге народни 
посланици не могу да саслушају мојих 20 минута?

Дакле, не заборавимо, према Пословнику о раду 
Народне скупштине Ви сте обавезни да одговарате на 
посланичка питања и да сви Ваши министри на сва-
ка три месеца подносе извештај о раду надлежним 
скупштинским одборима. Ви сте дакле били пола годи-
не на власти без икакве контроле у техничком мандату. 

У Вашем програму нема министарства за бри-
гу о породици, нема борбе против беле куге и под-
стицајних мера за подршку рађању младим брачним 
паровима и породицама са више деце, иако сами кон-
статујете велики проблем што смо за десет година из-
губили четири стотине хиљада становника.

Ако Ви господине Вучићу, не схватате да реша-
вање демографског изумирања српског народа треба 
да постане државни приоритет, Ви нам као председ-
ник Владе нисте потребни. Ви сте омашили кључну 
улогу коју је требало да има Ваша Влада. Подсећам 
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Вас да без демографске обнове нема ни економије ни 
безбедности ни будућности Србије.

Родна равноправност и посебна права за ЛГБТ 
популацију су Вама у експозеу очигледно важнија 
од породице и наталитета. Није предложена ниједна 
конкретна мера пропородичне политике. Нема ми-
нистарства за породицу, нема мајчинства као зани-
мања, нема пореских олакшица за вишедетне поро-
дице, нити субвенција државе за стицање породичног 
дома и покретање породичног бизниса. Ваш експозе 
је на овом најважнијем питању апсолутно подбацио.

Исто се односи на Министарство за Србе ван 
Србије кога нема. Ви сте потпуно заборавили да 
трећина Срба и држављана Србије живи ван граница 
Србије у бившим југословенским републикама и ши-
ром српског расејања. Српска дијаспора путем дозна-
ка инвестира у Србију више милијарди евра годишње 
и спада у највећег страног инвеститора под знацима 
навода. А шта добија заузврат? Нисте их удостојили 
ни министарства, да не говорим о олакшаном бирач-
ком праву, подстицајним мерама за инвеститоре из 
расејања или очувања националног идентитета путем 
разгранатог система допунских школа у дијаспори.

Коме је то олакшано добијање држављанства 
за наше сународнике ван Србије, али молим вас, шта 
сте урадили по том питању за четири године Ваше 
власти? Четири године сте Ви на власти, господине 
Вучићу, не заборавите то. Није ово нова Влада. Ви не 
можете две године да изаберете директора Управе за 
дијаспору коју сте од министарства свели на обичну 
канцеларију у оквиру Министарства спољних посло-
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ва. Две године. За Вас су наши сународници широм 
света странци. Још горе од тога, јер су странци овде 
добродошли када инвестирају, а српској дијаспори не 
нудите ништа.

Такође, не чујемо довољно речи са Ваше стра-
не када су угрожена људска, мањинска и национална 
права Срба у околним земљама. Не сусретнете се чак 
са њима кад одете у посете у околне државе. Написали 
сте неколико празних речи о слободи медија, а медији 
никада нису били затворенији за јавну расправу него 
данас. Најбољи доказ томе, одмах да прецизирам, да 
Ви лично од када сте дошли на власт пре четири го-
дине, нисте изашли ни на један једини директни те-
левизијски дуел са неким ко другачији мисли од Вас. 
Треба ли још доказа?

Оно што посебно желим да истакнем јесте да 
не видим никакву промену Динкићеве неолиберал-
не економске политике коју форсирате већ четири 
године. И даље дајете наше паре страним фирмама 
које долазе у Србију само да би узели државне паре 
из буџета, јефтину радну снагу и сав профит однели 
у иностранство, често и на то Вас посебно упозора-
вам и то смо доказали, неплаћајући порез чак и на 
остварену добит у Србији, јер многи од њих лажно 
приказују своје пословање у Србији са губитком да 
би избегли плаћање пореза. Хоћете ли господине Ву-
чићу да ми кажете да су стране фирме дошле у Србију 
да послују са губитком?

Ништа не мењате ни у односу према банкама. 
Нема додатног опорезивања страних банака које из-
носе екстра профит из ове државе са највећим камат-
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ним стопама у Европи. Ову меру нисам измислио ја, 
већ ју је први применио Ваш пријатељ Виктор Орбан, 
па не видим зашто не бисте и Ви.

Нема додатне емисије државног новца која би 
била уложена у велике инфраструктурне радове, до-
маће банкарство, домаћу привреду, домаћу пољопри-
вреду. Нема подршке задругарству, обнови домаћих 
пољопривредних комбината, обнови домаће индус-
трије, пољопривредне механизације, нема гаранција 
да нећете дозволити увоз, промет и производњу ге-
нетски модификоване хране. Напротив, овде смо Вас 
јуче видели у улози лобисте за ГМО, иако је 127 гра-
дова и општина, ако не грешим, 127 градова и општи-
на у Србији је донело декларацију за Србију против 
генетско модификоване хране. Значи, не поштујете 
већину Србије. Нема најважнијег питања за Србију 
данас, а то је заустављање банкарске пљачке грађана 
Србије и заштита презадужених породица.

Нисте понудили решење за породице које су у 
дужничком ропству према кредитима индексираним 
у швајцарским францима који после десет година от-
плате кредита имају да врате више него на почетку 
кредитног задужења. Како се то зове, господине Ву-
чићу? Није банкарство, то је зеленашење и пљачка. А 
Ви и Народна банка Србије то дозвољавате.

Предлагали смо Вам и да уведете институт 
личног стечаја и тако заштитите презадужене поро-
дице од одузимања породичног дома од стране при-
ватних извршитеља, али тога нема. Предлагали смо 
Вам обнову Завода за обрачун плаћања и да наше 
паре не иду у стране банке него преко наших финан-
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сијских институција и оснивање државне развојне 
инвестиционе банке, али од тога нема ништа.

Поново сте поменули испитивање порекла имо-
вине свих политичара и тајкуна али ко више да Вам 
верује? Где сте били четири године да донесете тај за-
кон? И то што нема тог закона симбол је Ваше лажне 
борбе против корупције и криминала.

Најављујете да ћете опорезовати имовину за 
коју не може да се докаже порекло, али то није само 
опорезовање, већ и легализација незаконито стечене 
имовине. Та покрадена имовина треба да буде одузе-
та, а лопови кривично гоњени.

Кажете да је неко уништио и опљачкао државу 
после 2000. године. Ко, господине Вучићу? Зашто није 
у затвору? Ухапсили сте стотине људи. Не видим ни 
једну судску пресуду. Довољно је да Вам наведем при-
мер економског убице Млађана Динкића, који је Ваш 
најближи сарадник, који је уништио и упропастио 
домаћу привреду и банкарство и који је и даље на 
слободи. Па и Ви сте овде махали робијашким њего-
вим оделом. Кад ћемо коначно да му ставимо то оде-
ло, господине Вучићу?

Постоје две Србије. Једна у Вашем експозеу, 
друга у реалности. Ви сте реално стечајни управник 
Србије. Од када сте Ви на власти, јавни дуг повећан је 
за девет милијарди евра и достигао 72 и нешто посто 
нашег БДП.

Спољни дуг повећали сте за шест милијарди, а 
унутрашњи за три милијарде и још се хвалите резул-
татима. Ви сте, економски гледано, Динкићевац. За-
дужујете државу према ММФ-у и Светској банци и 
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није случајно да сте окружени кадровима Г 17 плус, 
као и Демократске странке и СПС које често нападате 
да су криви за ово или за оно, а узимате њихове кад-
рове. Не видим логику у томе.

Наравно, нема више варница између Вас и ЛДП, 
пошто вам је политика иста. Лепо сте рекли, не смемо 
народу да оголимо све за шта се залажемо и у чему 
смо истих схватања као ЛДП јер бисмо изгубили из-
боре. Кажете сами да бисте изгубили на народном ре-
ферендуму па зато народног изјашњавања у Србији 
одавно нема. Нема о Бриселском споразуму, нема о 
НАТО споразумима, нема о ГМО.

Зар је могуће, господине Вучићу, да у држави коју 
Ви водите, радници у страним фирмама носе пелене 
на радном месту да не би прекидали рад и на кратко 
изашли у тоалет? Зар је могуће да неки фантоми сруше 
читаву једну улицу у центру Београда, а да четири ме-
сеца не може да се открије ко је починилац? Зар је то 
будућност у коју треба да верујемо? Да сви радимо као 
робови код страног газде, а фантоми владају нашим 
животима и раде шта хоће са нашом имовином?

Лично ценим Вашу марљивост и Вашу радну 
енергију, али сам дужан да Вам скренем пажњу да 
превише и неодмерено критикујете сопствени народ 
као лењ. Ви сте цео живот на државној плати и ни-
када нисте радили у приватном сектору, треба да се 
поклоните пред домаћим привредницима који пуне 
буџет и да пред њих излазите тако благонаклоно и са 
тако великим подстицајима као што излазите пред 
страног инвеститора који овде долази само да нас 
опљачка и да однесе све у иностранство.
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Наведите ми, господине Вучићу, пошто се чес-
то представљате као велики економски стручњак, 
коју државу на свету су развиле стране инвестиције? 
Само ми то наведите и бићу веома задовољан. Коју 
државу на свету су развиле стране инвестиције? Или 
су се све развијале другим економским моделима из 
домаћих извора.

Шта значи привремено смањење плата и пен-
зија које траје већ три године? Многи пензионери 
неће дочекати крај Вашег привременог смањења пла-
та и пензија, а камоли повећања. Уосталом, то није 
никакво повећање него почетак враћања опљачканог.

Показали сте снагу, господине Вучићу, на си-
ротињи и средњем слоју. Што нисте ударили рецимо 
на банке, када сте тако јак и моћан политичар? Што 
нисте ударили на тајкуне који нису платили стотине 
милиона евра пореза овој држави? Што нисте удари-
ли на стране фирме које овде, као што сам Вам рекао, 
приказују пословање са губитком и лажним књиго-
водством и износе профит у иностранство? О томе 
ћутите. Нападате државне службенике.

И да у овом првом делу свог обраћања кажем 
још нешто о Вашој спољној и националној полити-
ци. Ви сте последњи еврофанатик у Европи. Нико 
више озбиљан не верује у ЕУ. Немојте, да као што смо 
били последњи Југословени, комунисти, када се ко-
мунистичка Југославија распадала на наше очи, сада 
будемо последњи евроунијати и еврофанатици, када 
се ЕУ распада на наше очи.

Дакле, после Брегзита, веровати у ЕУ нема апсо-
лутно никаквог смисла. Склапате споразуме са НАТО 
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пактом који нас је бомбардовао и прећуткујете после-
дице гађања бомбама са осиромашеним уранијумом од 
којих имамо огроман пораст канцерогених обољења у 
нашем друштву. Тога нема у Вашој здравственој поли-
тици. Како ћемо ту да се спасемо, од Ваших пријатеља 
са Запада и последица бомбардовања Србије?

Ви хоћете и сарадњу са Русијом, а признајете Крим 
као део Украјине. Па то не може, господине Вучићу.

Оно што је важно, шта сте одговорили Влади-
миру Путину на позив да почнете преговоре са Евро-
азијском економском унијом? Да ли то не смете због 
Брисела да се јавите Путину, као што нисте смели да 
одговорите на његов позив да појачамо економску са-
радњу и организованије наступимо на упражњеном 
руском тржишту након увођења руских санкција ев-
ропским произвођачима хране?

На слепом путу у ЕУ, Ви сте очито спремни да 
жртвујете сваки национални и државни интерес. 
Двери вам кажу, права политика је мање ЕУ, више Ру-
сије, будућност Европе у Европи нација којом неће 
командовати отуђени центар моћи из Брисела.

Размишљајте хитно о Европи после ЕУ и нашем 
месту у њој. Размишљајте хитно о Русији као новом 
међународном центру моћи који нас није никада 
бомбардовао, који се бори за очување Косова и Ме-
тохије у саставу Србије и који нам нуди сарадњу у по-
литичком, економском и војно-безбедносном смислу.

Оно што Ви не смете да кажете грађанима Србије, 
ја смем. Европска унија нас је опљачкала кроз Споразум 
о стабилизацији и придруживању. Укидањем царина 
на увоз стране робе, ми смо уништили домаћу произ-
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водњу и сав профит предали страним мултинационал-
ним компанијама. Када нам кажете: ЕУ нам дала то и то, 
тај и тај милион нам поклонила, а ја вам кажем: опљач-
кали су милијарде, а поклонили милионе.

Шта тек да кажем за националну политику и 
однос према Косову и Метохији? Укинули сте Устав 
Србије, укинули све државне институције на Косову 
и Метохији, предали власт Албанцима, у Вашој био-
графији коју сте доставили стоји да сте помогли у ап-
рилу 2013. године да дође до потписивања Бриселског 
споразума, чиме је први пут од 1990. године створена 
реална основа да српски народ који живи на Косову 
и Метохији успостави институције које ће бити при-
знате од међународне заједнице. Данас је 2016. годи-
на, после три године нема никаквих српских инсти-
туција на Косову и Метохији.

Дакле, Ви сте преварили грађане Србије који 
живе на Косову и Метохији и једино решење је по-
ништавање антиуставних бриселских споразума, 
прекид преговора о Косову и Метохији у Бриселу и 
повратак преговора у Савет безбедности УН.

Ваша прича о забрани партијског запошљавања 
је још само једна велика лаж. Запослили сте хиљаде 
напредњака широм ЕПС и Телекома, по уговору о 
привременим и повременим пословима и тако крши-
те сопствену уредбу о забрани запошљавања.

Буџет за културу је све мањи, једино радницима, 
службеницима у тој области нисте повећали плате, 
не заборавите, то мора неко да проговори у њихово 
име. Колико пута сте преварили просветаре да не по-
мињем. Ћирилица вам је мањинско писмо у сопстве-
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ној држави, не можете ни то да уредите да сваки јавни 
натпис мора да буде на ћирилици у овој држави. 

Спорите се са Хрватима, боље би било да напра-
вите један озбиљан музеј жртава геноцида, па да када 
дођу Ваши пријатељи са Запада имају шта да виде и 
да им испричате историју српског страдања у НДХ.

Апсолутно се противимо Вашим непрестаним 
плановима и покушајима приватизације стратешких 
државних предузећа и природних богатстава Србије. 
Против смо продаје Телекома, против продаје ЕПС, 
против продаје Галенике, против продаје аеродрома, 
против продаје ПКБ и наших извора чисте пијаће 
воде, пољопривредног земљишта, рудних и других 
богатстава.

Наши највећи фондови нису у ЕУ, већ на Косо-
ву и Метохији које нам отимају зато што и Косово и 
Метохија леже на богатствима свих врста, посебно 
рудним и водним која вреде стотине милијарде евра. 
Више него што ћемо икада добити од ЕУ нама лежи 
на Косову и Метохији.

Буџет за пољопривреду је и даље скандалозно 
мали и не испуњава законски минимум од 5% укуп-
ног буџета. Српски сељаци осећају се остављеним од 
своје државе која више помаже долазак великих стра-
них трговинских ланаца, него домаћу пољопривреду. 
Прво, драстичним смањењем субвенција, а онда ни-
ским откупним ценама.

Лекари и медицинске сестре одлазе свакоднев-
но у иностранство и ускоро када одређени број ле-
кара оде у пензију, нећемо имати специјалисте да 
нас лече.
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Ви хоћете да будете министар у свим министар-
ствима, градоначелник у свим градовима и председник 
у свим општинама. Ко ће онда бити председник Владе?

Зашто раде лоше челници локалних самоу-
права? Ја ћу да Вам кажем. Зато што седе на балко-
ну Народне скупштине док ми овде расправљамо. 
Одборници разних општина београдских, челници 
Града Београда и не раде свој посао, који би данас 
требало да раде, него овде седе, аплаудирају Вам и 
губе време на седници Скупштине Србије.

И за крај овог дела, Српски покрет Двери не 
види бољитак у Вашем експозеу, све радите по ста-
ром. Ваша политика је превазиђена и посланичка 
група Двери гласаће против избора Ваше Владе.

(…)

Наставак 11. 08. 2016.

Поштоване колеге народни посланици, ево на 
крају ове наше расправе о новој Влади Републике 
Србије, ја бих желео да кажем још коју реч о њеном 
саставу. Наиме, радио сам озбиљну анализу састава 
Владе и утврдио да су подједнако заступљени поли-
тичари из 90-их и они из двехиљадитих који су нас 
упропастили у претходних 25 година. Имамо пет 
министара, гледајући странке којима су некада при-
падали из 90-их. То је један из ЈУЛ-а, три радикала и 
три из СПС. То је укупно седам. Имамо шест припа-
дника ДОС-а. Имамо двојицу из ДСС, једног из ДС, 
једног из Г17 плус, једног вечитог министра, госпо-
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дина Љајића, који само још није био патријарх СПЦ 
и једног члана земунског клана, што такође сматрам 
да спада под ДОС.

Дакле, господине Вучићу, никакве нове Владе 
нема, Ви сте Влада континуитета разбијања и рас-
турања ове државе. Ви сте окупили министре. Ваша 
два министра су чланови трилатералне комисије East 
West Bridge, полутајних и тајних организација које 
раде за туђе интересе и не могу радити за интересе 
државе Србије у Влади Републике Србије. То су гос-
пођа Зорана Михајловић и госпођа Ана Брнабић.

У том смислу, наравно, без обзира што ћете ми 
искључити време, остало је да Вам кажем још следеће. 
Ми смо подржали Вашу борбу против криминала и 
корупције, али ње нема и Мишковић је финансирао 
власт… (Искључен микрофон.)



О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ И ММФ-у1

Прва седница Другог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2016. години

04. 10. 2016.

Поштована председавајући, пре свега ја бих же-
лео да изразим наду да ћете Ви уважити једну моју, 
надам се исправну молбу, а то је да у овом тренутку 
прекинемо седницу и наставимо сутра, из простог 
разлога што већ сат времена нема директног прено-
са на РТС-у. Да не бисмо имали непотребне инси-
нуације да ли је седница баш у часу када су највеће 
опозиционе посланичке групе требале да добију реч 
прекинута да се директно преноси на РТС-у, мислим 
да би било најпрактичније да ми наставимо сутра као 
овлашћени представници, с обзиром да нас је иначе 
остало веома мало, ако се слажете. То је мој предлог.

(...)
Хвала вам. То сам и очекивао од Вас, наравно.
Дакле, ово је један од, рекао бих најновијих, не-

виђених скандала РТС-а, која је у тренутку када реч 
треба да добију пет највећих опозиционих посланич-
ких група у Народној скупштини Републике Србије 

1 Поводом Предлога закона о изменама Закона о финансирању 
локалне самоуправе, који је поднела Влада.



Бошко Обрадовић: ГДЕ БЕЖИТЕ! 38

укинула директан пренос. Прошли пут је то имало 
неког смисла зато што је била Олимпијада у Рију, па 
смо плаћали трошкове тог преноса и то је још и мог-
ло да прође као образложење, али у овом тренутку 
иде концерт руских Козака, који ја поздрављам и ми-
слим да је једна велика уметничка ствар, али свакако 
није изговор за прекид директног преноса Народне 
скупштине Републике Србије.

Наравно, ми ћемо тражити смену одговорних 
за ово, јер грађани Србије плаћају РТС, а данас се 
расправља управо о једној изузетно важној ствари за 
живот грађана Србије, а то је Закон о финансирању 
локалних самоуправа. Интерес грађана Србије је да 
имају директан пренос и чују шта имају да кажу њи-
хови представници у политичком животу, за које су 
гласали на изборима, посебно зато што финансирају 
тај јавни медијски сервис. Али, оставићемо простор 
за анализе која је улога власти у овом онемогућавању 
представника опозиције да се чују у директном теле-
визијском преносу.

Оно што ја желим да кажем, поштована госпођо 
министарка, са све Вашим, наравно, симпатичним 
тимом, јесте да Ви нисте заправо овлашћени да го-
ворите о овој тачки дневног реда. Наиме, Предлог за-
кона о изменама и допунама Закона о финансирању 
локалне самоуправе, који је на дневном реду, има за 
циљ искључиво удовољавање захтевима ММФ-а, а не 
решавању суштинских нагомиланих проблема фи-
нансирања локалне самоуправе.

Дакле, госпођо Гојковић, исправно би било да 
сте тражили представника ММФ-а да брани овај 
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закон пред народним посланицима Републике Ср-
бије, из простог разлога што је ММФ наложио овак-
ве ствари. Заправо је ММФ онај који налаже Влади 
шта треба да уради. Влада, као што је рекао актуелни 
председник Владе, не може један динар да потроши у 
буџету, а да не пита ММФ.

Све то није спорно, спорно је само што Ви онда, 
госпођо Брнабић, практично немате овде никакву 
улогу. Ви сте канал који спроводи идеје ММФ-а у за-
конски живот Републике Србије. Зато би, мислим, 
било много исправније да овде имамо представни-
ка ММФ-а, да онда ми као народни посланици њега 
можемо да питамо зашто се доноси овакав закон у 
Србији, да нам он одговори зашто републички буџет 
пљачка локалне буџете и зашто, то је кључно питање 
које данас овде није постављено, кад је буџет у суф-
ициту, кад је буџет тако стабилан, кад смо кренули 
са тако генијалним развојем, када економски тако 
добро стојимо, зашто узимате локалним самоупра-
вама паре из локалног буџета? Републички буџет је 
стабилан, нема проблема, фискална консолидација 
је успела, све је максимално у реду, па што пљачкате 
локалне буџете?

Дакле, то радите, наравно, по налогу ММФ-а.
А сада да видимо ко је тај ММФ. Пре свега, 

ММФ је белосветски економски убица, инспиратор и 
саучесник у економској пропасти Србије. Пут Србије 
у економски суноврат који је после 5. октобра започ-
ео Млађан Динкић, од доласка на власт даље дослед-
но спроводи Александар Вучић. Он то ради тако што 
слушајући налоге ММФ-а, интерес страног капитала 
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у Србији, ставља изнад интереса грађана Србије и 
привреде. ММФ је све време инспирисао и подржа-
вао погубну економску политику попут стимулисања 
увоза, бушења домаће производње, предавања до-
маћег банкарског сектора и малопродаје странцима, 
приватизације и распродаје наших стратешких при-
родних и привредних богатстава, а очекујем да ћете 
ићи у правцу и продаје Телекома, ЕПС-а, пољопри-
вредног земљишта, наравно, по налогу ММФ-а.

Грађани на изборима, господо на власти, нису 
гласали за ММФ. ММФ нема власт у овој држави и 
ММФ не сме да има власт у овој држави, а то питајте 
вашег пријатеља Виктора Орбана, који је избацио 
ММФ из Мађарске, ако сте већ неки пријатељи.

(...)
Дакле, да завршим са тим делом приче и пређем 

на остатак, ММФ је класичан утеривач дугова који 
тера државу да држава ради да би враћала ММФ-у 
дугове. ММФ не интересује наше банкарство, ММФ 
не интересује наша производња, ММФ не интересује 
наша пољопривреда, ММФ не интересује ништа што 
је наш интерес, већ искључиво да ми њима враћамо 
дугове које је нека бивша власт задужила, а ви сте, 
господо напредњаци, повећали задужење ове државе 
за шест милијарди долара за време ових пет година 
ваше власти. Значи, ММФ и те како има интерес да ви 
враћате дугове којима сте задужили ову државу. Ово 
је један од начина како ММФ вас тера да ви напуни-
те републичку касу како бисте њима враћали дугове. 
Значи, то је поента читавог овог закона, нема овде 
ништа друго.
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Сада ћу да вам докажем, госпођо министарка, 
зашто овде нема ништа друго. Основни ваш, да тако 
кажем, изговор због чега доносите овај закон је тај да 
постоје одређене локалне самоуправе које лоше раде, 
лоше послују, које ненаменски троше средства, које 
имају превелики број запослених, којима се не може 
ући у траг шта се дешава са парама које остају на нивоу 
локалне самоуправе и које их нису претвориле у неку 
нову вредност, у нову производњу, у нове инфраструк-
турне капиталне инвестиције, у било шта ново. Да, то је 
тачно. Али, зашто онда узимате паре и локалних самоу-
права које раде добро? Ви да сте заиста хтели поштено 
да поставите ствари, Ви бисте казнили оне који раде 
лоше и њима узели паре и рекли – од сада можете да уз-
мете паре из буџета само када дате квалитетан пројекат 
који ћемо ми да контролишемо. Зашто кажњавате ло-
калне самоуправе које раде добро? Зашто њима узима-
те паре? Значи, нема то везе са тим. То има искључиво 
везе са ММФ-ом и његовим налогом да морате да напу-
ните републичку касу да бисте ММФ-у враћали дугове. 
Овде нема никаквог решавања ни једног од проблема 
финансирања локалних самоуправа. Ово су козметич-
ке промене и удовољавање захтевима ММФ-а.

Оно што посебно желим овде да истакнем и 
мислим да је то заправо поента онога због чега је ис-
кључен директан телевизијски пренос: Србијом, да-
кле, под један, не управља Влада Републике Србије, 
већ ММФ. Влада Србије све ради по налозима једног 
страног монетарног фонда.

Под два, градови и општине у Србији треба да 
буду задовољни што нису опљачкани много, коли-
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ко је планирано првобитним нацртом закона о фи-
нансирању локалних самоуправа, већ су опљачкани 
мање од тога. Ту има, рецимо, једна сјајна изјава акту-
елног градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића, 
који каже: „Ми у Новом Саду смо задовољни. Нама 
ће, по овом закону, Република узети само 250 мили-
она динара.“ Пазите, само 250 милиона динара Нови 
Сад ће имати мање у буџету на основу овог закона. 
Мој Чачак 50 милиона динара мање, читав буџет за 
пољопривреду који Чачак издваја на годишњем ни-
воу нећемо моћи да издвојимо након овог Вашег 
Предлога закона, госпођо министарка.

Под три, Александар Вучић се хвали суфици-
том и стабилношћу републичког буџета, али ипак 
републички буџет допуњава пљачкањем локалног 
буџета. Због чега? Динкић је 2013. године пореским 
изменама узео 20 милијарди, а најбољи Динкићев 
економски ученик, погодите ко, Александар Вучић 
узима још пет милијарди локалним самоуправама у 
Србији. Дакле, Динкић и Вучић заједно опљачкали 25 
милијарди наших локалних пара.

Под четири, Влада Србије не даје никакве за-
конске гаранције да ће опљачкана средства, ово је 
кључно, госпођо министарка, обратите пажњу, мо-
лим вас, можете Ви да машете рукама, да кажете – ово 
су небулозе, али ово интересује грађане Србије.

(...)
Не, она је одмахивала руком. Тако је, ево, одлич-

но. Ево, да чујем одговор на следеће питање – које су 
Ваше гаранције да ћете опљачкана средства из локал-
них самоуправа вратити баш тим локалним самоу-
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правама у истом том износу за који сте их опљачка-
ли? Где пише та гаранција у овом закону? Нема је ни-
где. Значи, узећете паре па ћете онда да видите да ли 
ћете неким трансфером да их вратите и коме ћете да 
вратите, па ћете опет да вратите Радомиру Николићу 
у Крагујевац, ако он треба да обезбеди стабилност 
свога буџета. А да ли ћете вратити 50 милиона које 
сте узели Чачку? Наравно да нећете. Даћете неким 
другим општинама по некој Вашој страначкој логи-
ци. Да не говорим о томе да сте додатно оптеретили 
општине којима узимате више него градовима, што 
тек не могу ни на који начин да разумем. Зашто су код 
Вас градови привилеговани, а зашто су општине, које 
су и иначе у разним проблемима, на неки начин овде 
додатно оптерећене?

Пето, добра вест је, и то је можда једина добра 
ствар, што постоје напредњаци који су се успроти-
вили оном првобитном предлогу који је заиста био 
пљачка над пљачкама. Вероватно је то разлог зашто 
њега нема, јер би просто одређене општине и градови 
у Србији морали да затворе своје функционисање.

Шест, трошење средстава у локалним самоу-
правама критикује Влада која нема завршни рачун 
буџета, врло интересантно. Ненаменско трошење 
средстава на локалном нивоу критикује председник 
СНС, заборављајући да већину градова и општина у 
Србији воде управо кадрови СНС. Посебно су карак-
теристични случајеви корупције и ненаменског тро-
шења буџетских средстава која се преливају у при-
ватне џепове на пример – општина Пријепоље и Нова 
Варош. Да наведем та два примера. Драгољуб Зиндо-
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вић, председник општине Пријепоље, који монтира 
нови намештај у свом кабинету пре завршетка тенде-
ра за набавку намештаја или, рецимо, асфалтира пут 
у месној заједници Коловрат у Пријепољу, где се слој 
урађеног асфалта мери микроскопски.

Или, тема поменута Нова Варош од стране ми-
нистарке. Димитрије Пауновић, бивши председник 
општине Нова Варош и актуелни начелник Златибор-
ског округа, слика и прилика корупције у редовима 
СНС и онога због чега Влада отима паре из локалног 
буџета, под изговором да се ненаменски троше. Уп-
раво је тај напредњак ненаменски трошио паре. Ло-
гичније је онда да га ухапсите, кривично гоните, а 
не да узимате паре из буџета локалних самоуправа. 
Најбољи доказ на крају да није у питању зауздавање 
локалних неспособњаковића и кабадахија је да је ус-
постављен исти однос и према успешним и према не-
успешним локалним самоуправама, да су подједнако 
кажњени и они који су ненаменски трошили паре и 
они који су наменски трошили паре и да је јасно да је 
ово ништа друго него налог ММФ-а и пљачка. У том 
смислу личите, као власт, сви заједно, наравно, на мо-
дерног Суперхика, онога који отима сиромашнима да 
би давао богатима.

Шта то значи конкретно? Отмете пензионери-
ма, просветарима, здравственим радницима, војни-
цима, полицајцима, локалним самоуправама, али ни-
када не смете да ударите на тајкуне који не плаћају 
порез у овој држави, не смете да ударите на стране 
банке које стварају екстрапрофит на грбачи овог си-
ромашног народа, не смете да ударите на стране фир-
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ме које не плаћају порез на остварену добит у Србији 
јер лажно књиговодствено исисавају новац у ино-
странство својим мајкама фирмама. На те ствари ви 
не смете да дирате, ту не консолидујете финансије, ту 
препуштате пљачку, изношење пара и екстрапрофит 
у иностранство. Али хоћете да ударите на локалне 
самоуправе, а посебно оне које су успешне и које не 
заслужују овакав ваш однос.

Зато је више него јасно зашто ће посланичка 
група Двери гласати против овог вашег закона, који 
није ништа друго него спровођење налога ММФ-а, 
чији сте ви заправо агент интереса у Србији.

(…)

Наставак 05. 10. 2016.

Велико хвала, госпођо председавајућа.
Желео бих у ових завршних неколико минута 

да урадим једну рекапитулацију онога што су наше 
кључне примедбе на ове измене закона. Пре свега, 
госпођо министарка, не знам зашто ви не волите нас 
из Двери, јер једино нашим народним посланицима 
нисте одговарали на наше аргументоване критике. Из 
тога могу да закључим или да су критике биле толико 
тачне и исправне да нисте имали шта да кажете или 
да нас из неког разлога не волите.

Да бих вам доказао колико смо конструктив-
ни, ево да чујете заправо једну анализу која ће Вам, 
надам се, помоћи у даљем раду. Два су кључна аргу-
мента зашто овај Ваш закон не пије воду. Први је што 
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је Ваш главни изговор да тиме желите да уведете у 
ред оне који на локалу лоше раде. Заправо, Ви тиме 
кажњавате оне који на локалу добро раде и узимате и 
њима беспотребно паре. Други аргумент с тим у вези 
је наравно тај да Ви овим законом практично пљачка-
те локалне буџете, а то радите по налогу ММФ, дакле 
нисте самостални у доношењу одлука.

Нису то једине негативне последице. Уколико 
не дође до отпуштања партијских кадрова, додатно 
ће се повећати учешће расхода запослених у укупних 
расходима, што ће угрозити функционисање јавних 
комуналних предузећа, неће бити развојног процеса 
у дужем периоду, а због неодржавања комуналне ин-
фраструктуре додатно ће се запоставити сви системи 
попут водоводне и канализационе мреже, система за 
одбрану од поплава, пречишћавање вода. Биће уки-
нуте или смањене субвенције на локалу, пре свега 
пољопривредницима. Постоји опасност да се недос-
татак буџетских прихода надомести повећањем по-
реза на имовину увођењем разних парафискалних 
намета и такси које ће морати да плате грађани и при-
вреда. Домови здравља и апотекарске установе биће 
ускраћене за измиривање обавеза, а грађани ускраће-
ни за могућност квалитетне здравствене заштите. 
Наставиће се и продужити кашњење у измиривању 
обавеза према запосленима. Повећаће се ризик у об-
ласти ванредних ситуација и безбедности грађана. 
Повећаће се обим обавеза локалних самоуправа на 
преузете неисплаћене обавезе, укључујући и судске 
трошкове. Све горе наведено ће се пре или касније 
пренети на републички буџет.
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Наравно, имамо за Вас и конкретне предлоге 
шта треба другачије урадити. Неопходно је законско 
решење горе поменутих проблема јавних финансија 
јединица локалне самоуправе како кроз овај, тако 
и кроз друге законе. Закон о финансирању локалне 
самоуправе мора да обухвати јасне критеријуме и 
процесе функционисања финансија, механизме за 
чврста буџетска ограничења, принцип одговорности 
и кривичне санкције за одговорне, поред осталог и 
у вези вештачког надувавања прихода у буџету. По-
требно је утврдити јасне критеријуме за краткорочно 
задуживање до годину дана локалних самоуправа код 
пословних банака уз чврста ограничења. Потребно је 
смањити и ограничити удео трошкова за зараде за-
послених у укупним расходима. Потребно је дефини-
сати и повећати обавезан обим јавних инвестиција у 
комуналну инфраструктуру. Потребно је у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање радити 
на одобравању субвенција за задруге и остале облике 
пословне инфраструктуре који ће бити одрживи. По-
требно је да Министарство финансија и Министар-
ство за државу управу и локалну самоуправу утврде 
свеобухватне податке о обиму и динамици неизми-
рених обавеза на локалном нивоу, као и да припреме 
одговарајући репрограм.

Дакле, озбиљна држава анализира проблеме и 
доноси закључке да исте реши. Министарство финан-
сија је уочило поједине проблеме, али не ради на њи-
ховом решењу. Тако је форма удовољена, задовољиће 
се налози ММФ-а, што је очито Вама најважније, за-
кон ће се примењивати, али суштински проблеми се 
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неће решавати, већ продубљивати, а нико неће бити 
одговоран за последице и тако у круг.

Дакле, да ли сте Ви овим законским решењем 
решили било шта од проблема у функционисању 
локалних самоуправа? Да ли сте решили проблем 
корупције? Да ли сте решили ненаменско трошење 
средстава? Да ли сте решили партијско запошљавање 
по привременим и повременим пословима? Да ли 
сте пописали непописане пореске обвезнике који не 
плаћају порез на имовину? Да ли сте запослили тамо 
где недостаје стручних радника? Да ли сте повећали 
плате оних који су најбољи службеници, на којима 
почива рад локалне самоуправе?

Иначе, кад смо већ код оних платних разреда, 
мислим да прве плате, госпођо председавајућа, треба 
управо да буду повећане службеницима у стручној 
служби ове овде Народне скупштине који имају заис-
та смешне, јадне и тужне плате за посао који обављају 
да би ова Народна скупштина могла да функционише. 
Они се никад не виде у овом пленуму, али ми без њих 
не бисмо могли да одржимо ни једну једину седницу.

Коначно, Ви сте овим опљачкали буџете градо-
ва и општина Србије за пет милијарди динара, а онда 
ћете те наше паре да дате, за Сребреницу пет мили-
она евра, да враћате дугове ММФ-у, да дајете богатим 
страним компанијама које овде долазе да би изнеле 
профит у иностранство, да не плаћају порез на ост-
варену добит у Србији, да износе лажним књиго-
водственим фактурама свој профит овде остварен у 
иностранство итд, итд. Локални властодршци ће по-
сегнути за повећањем пореза на имовину и додатно 
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насрнути на буџет осиромашених грађана. Дакле, то 
ће бити последице овог Вашег закона. 

Да сте били поштени, Ви бисте у овај закон уне-
ли следећу одредбу, а не видим зашто то нисте уради-
ли. Да, узећемо вам, примера ради, ових пет милијар-
ди динара, јер мислимо да их ненаменски трошите 
на локалу, али ћемо истих тих пет милијарди динара 
у истој висини у којој смо вам узели да вам вратимо 
одређеним наменским средствима, а ви конкуришите 
са квалитетним пројектима за то. Онда се нико не би 
бунио. Али не, Ви хоћете да узмете наше паре, а онда 
да располажете како Ви хоћете и да дајете коме год 
хоћете. Е, то не може. То је проблем овог закона. Как-
ва уравнотеживања и друге ствари? Па, уравнотежи-
те мало тајкуне у држави. Уравнотежите мало стране 
фирме. Уравнотежите стране банке које имају највеће 
каматне стопе на Балкану.



О ПРАВОСУЂУ2

Прва седница Другог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2016. години 

06. 10. 2016.

Хвала поштовани председавајући.
Ићи судији, требало би да значи, ићи правди. 

Наша народна пословица каже – да правда држи 
земљу и градове, још „Душанов законик“, да не треба 
судити у страху од цара него по правди и заиста ово 
јесте тема од велике осетљивости и изузетног значаја 
за нашу државу.

Драго ми је да овде видимо представнике Држав-
ног већа тужилаца и Високог савета судства, да видимо 
ко су ти људи који стоје иза најважнијих правосудних 
функција у овоме друштву, који заиста имају огромну 
одговорност када оваквим чином бирају носиоце нај-
виших правосудних функција и тиме опредељују неку 
судбину правосуђа у Србији за неки наредни период, а 
касније након три године то и потврђују ко је, да тако 
кажем, оправдао поверење или не.

Наравно, могу да говорим из угла опозиције и 
да критикујем сваки предлог који долази у Народну 
скупштину Републике Србије, али мислим да то у 
2 Поводом више одлука о избору судија.
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овом случају једноставно не би било поштено. Није 
лако поставити се у овом случају и ја ћу се потрудити 
у овом свом кратком излагању да укажем које су то 
специфичности.

Са једне стране, ова процедура делује заиста 
као једина исправна процедура. Заиста, ви као неки 
независни орган треба да дате те предлоге, имате ис-
куство, имате знање, знате праксу на терену, дали сте 
људе, предложили сте људе из правосуђа, на тај начин 
је испоштована независност судства и на сваки други 
начин једноставно то би требало да буде процедура 
мимо политике и мимо политичара, и није нормално 
у крајњем да ми овде бирамо ко треба да буде носи-
оц највиших правосудних функција, када ви сигурно 
боље знате и можете да оцените њихов рад, јер свако-
дневно неки људи са њима раде и они, да тако кажем, 
могу најбоље да их оцене.

И, заиста из тог угла гледано требало би под-
ржати, јер је струка о струци се изразила и на неки 
начин предложила оне који требају да наследе стру-
ку. Тај угао гледања је један. Други угао гледања је на-
равно, оно наше негативно искуство које ми у Србији 
имамо са правосуђем.

Пре свега, партијски утицај на правосуђе, а онда 
један други утицај који можда није довољно поменут, 
а који вреди поменути, а то је тзв. родбинско кумовски 
утицај на правосуђе. И, то је једна тема која је и те како 
болна и нешто слабо примећена, а колико излечена у 
нашем правосуђу, то би тек била тема за дискусију.

Наравно да из тог угла гледано, ја могу из угла 
Двери да наведем бројне, да тако кажем, проблеме 
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које смо имали са правосуђем. Одбачене кривичне 
пријаве за изборне крађе из 2012. године, одбачене 
кривичне пријаве за антиуставно деловање по пи-
тању Бриселског споразума, наше разне кривичне 
пријаве везане за високо-технолошки криминал, где 
се неко лажно представља у наше име на интернету, 
што све никада није добило никакав епилог.

Могу да подсетим јавност и на разне друге ства-
ри које су обећаване, посебно од стране СНС која је 
толико позната по лажним предизборним обећањи-
ма да ће се изборити са корупцијом, а ево пет пуних 
година немамо ниједну правоснажну пресуду по пи-
тању корупције, нити се данас у затворима Србије на-
лази један једини човек који је опљачкао ову државу 
претходних 25 година.

Па, колико је то година потребно СНС да се за-
врши било који поступак? И, докле ће под изговором 
независности судства да застаревају поступци, да 
нема правоснажних пресуда, да се обарају тужбе итд?

Дакле, једноставно много приче, а мало резул-
тата. Оно што желим такође додатно да истакнем, 
јесте да имамо случај, рецимо, да су се и у своје вре-
ме и у овом дому Народне скупштине подизала нека 
робијашка одела попут, рецимо, робијашког одела за 
Млађана Динкића, од стране садашњег председника 
Владе Александра Вучића, па не видесмо да је ико 
икада процесуирао економског убицу Млађана Дин-
кића, који је директно радио на уништењу наших до-
маћих банака и привреде.

Дакле, чини ми се да је политика СНС у право-
суђу, заправо настављач у много чему политике ДС 
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и да су кадрови ДС и те како добро дошли кадров-
ским решењима СНС, да ту постоји један озбиљан 
континуитет.

Уосталом, не видим зашто се не решавају толи-
ки случајеви који се овде помињу, када сте већ пет го-
дина на власти. Мислим да је ту Расим Љајић заиста 
био поштен када је пре неки дан рекао да је Алексан-
дар Вучић прави петооктобарац и настављач 5. ок-
тобра, можда и врхунац 5. октобра.

Оно што желим овде још да истакнем јесте да, 
дакле ми овде желимо да похвалимо неколико ства-
ри, што нису фаворизовани полазници правосудне 
академије, јер је то био начин да се партијски, посеб-
ни и подобни кадрови инсталирају у тужилаштво и 
судове. Не смемо дозволити такву врсту форсирања 
курсиста и послушника, већ нам требају људи који 
су управо искуство стекли у правосуђу и самим тим 
њих и треба фаворизовати што је овде добра ствар.

Треба обратити пажњу и на чињеницу да је у 
правосуђу распрострањена појава непотизма и фа-
воризовања сродника, о чему сам говорио и са тим 
би требало да се престане. Двери не желе породичне 
правосудне кланове, већ стручне, достојне и храбре 
судије и тужиоце. Морамо бирати нове кадрове у 
правосуђу и подмлађивати структуру, јер је познато 
да у овом тренутку има судова и тужилаштва који су 
преоптерећени послом, а у њима нема довољно су-
дија и заменика тужилаца за поступање.

Са друге стране, у београдском правосуђу има-
мо константних хаоса са изметањем и пресељењима, 
што све утиче на независност судства и самосталност 
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тужилаштва. Сада када бирамо нове судије и замени-
ке тужилаца, морамо водити рачуна и о томе у как-
вим условима се ради, тј. какве су суднице, кабинети 
и све оно што треба да представља основне услове за 
рад људи у правосуђу.

Питање зарада у правосуђу је такође посебно 
питање, а овде Двери подржавају све ставове право-
судних синдиката и струковних удружења који су ус-
мерени на побољшање њиховог положаја, а посебно 
на јачање капацитета правне државе, јер не сме више 
партија да суди, односно чланска карта, већ право.

Двери су такође забринуте због увођења нових 
правосудних професија јавних извршитеља, јавних 
бележника, чиме се надлежност судова сужава, тари-
фе и трошкови повећавају, све на штету грађана Ср-
бије, што је посебна тема.

Посебно смо забринути, истаћи ћу на крају још 
две ствари. Посебно смо забринути због притиска 
појединих медија на судове и тужилаштва, чиме је 
већ створен амбијент где јавност малтене пресуђује, 
где се реагује емотивно. Уместо да се у одговарајућим 
поступцима утврде правно релевантне чињенице од 
стране надлежних државних органа, поједини медији 
оптужују и пресуђују.

Посебно питање представљају случајеви када су 
тужилаштво и судови фактички приватизовани од 
приватних привредних друштава, па је тако постојао 
велики број предмета у којима тужилаштво шти-
ти интересе и утерује дугове, рецимо за привредно 
друштво „Дајнерс клуб“ д.о.о које је дуги низ година 
издавало платне картице иако није пословна банка. 
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Зашто тужилаштво није иницирало поступак за не-
овлашћено издавање таквих картица и да ли можда 
неке судије и тужиоци, можда, имају неки „ВИП“ ста-
тус у „Дајнерс клубу“?

Коначно, можда и најосетљивије питање, треба 
прекинути са праксом да се у суђења у Србији, у рад 
правосуђа мешају стране амбасаде, посебно САД и 
Немачке и посебно у погледу специјалних тзв. судо-
ва за ратне злочине, за организовани криминал. То 
је нешто о чему овде мора да се проговори. (…) Да 
ли смо довољно стручни да све ово оценимо, да ли 
треба да вам дамо бланко поверење, докле ћемо ко-
чити избор, да ли бисмо тиме можда кочили избор 
нових судија и тужилаца, што је неопходно за рад 
правосуђа, ако бисмо у овом тренутку били против 
или тражили повлачење ваших оваквих одлука? Како 
да вам верујемо, ко ће да одговара за то ако будете 
имали пропусте у раду, то је велики број питања на 
која у овом тренутку нема одговора. То је нешто што 
ће наравно бити предмет додатног излагања наше по-
сланичке групе.



О РЕМ-у И МЕДИЈИМА3

Друга седница Другог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2016. години

11. 10. 2016.

Поштована председавајућа, поштоване колеге 
народни посланици, без обзира који је владајући ре-
жим био на челу Србије од формирања овог регулатор-
ног тела за електронске медије, раније РРА, садашњег 
РЕМ-а, они су увек били инструментализовани у по-
литичку функцију и никада нису вршили свој посао, и 
то је оно што је основни проблем који наша посланич-
ка група Двери има са радом овог државног тела.

Зашто тек сада се бирају нови чланови, јер 
просто, најбоље је оставити оне чланове који су се 
показали као слуге свих режима. Најбоље би било не 
мењати уопште оне који су тако добро служили пре-
3 Поводом избора чланова Савета Регулаторног тела за елек-
тронске медије, са листа кандидата које су поднели овлашћени 
предлагачи:

– удружења чији су циљеви остваривање слободе изража-
вања и заштита деце;

– удружење издавача електронских медија и удружења но-
винара и

– надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војво-
дине.
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тходном режиму, тако добро служе и овом режиму. 
Опет, око ових нових које треба сада изабрати, да ви-
димо ко може да изврши већи утицај, да ли бивши, 
да ли садашњи режим, али да у сваком случају они не 
буду независни и стручни, већ инструментализовани 
у политичке функције.

Двери су апсолутно против оваквог рада овог 
државног регулаторног тела и навешћу неколико 
кључних разлога. Први је њихов однос у досадашњим 
изборним кампањама, и 2012. и 2014. и 2016. годи-
не, када је ово државно тело изгубило сваки смисао 
постојања. Наиме, они треба да обезбеде равнопра-
ван медијски третман у изборном процесу свих учес-
ника у изборима. Они то никада нису урадили, ни 
2012, ни 2014. ни 2016. године.

На све наше пријаве, на све наше захтеве да се 
обезбеди равноправан медијски третман су се оглу-
шили. Увек им је изговор био потпуно бесмислен, да 
тек раде анализу и да ће после избора бити позната 
коначна анализа третмана свих изборних учесника 
на медијима. После избора та анализа више није ре-
левантна нити битна нити може да утиче на резулта-
те избора. Дакле РЕМ, бивша РРА толерише неравно-
праван третман свих медијских учесника.

Наравно да је СНС на последњим изборима 
имала преко 60% присуства на медијима, а сви ос-
тали учесници изборног процеса 40%. Е, то не може, 
зато постоји РЕМ који ће да казни оне медијске еми-
тере који не поштују равноправност свих изборних 
учесника у изборном процесу. То никада није урадио 
РЕМ, никада никога није озбиљно казнио. Никада 
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никога није искључио из емитовања. Никада никоме 
није забранио емитовање програма из простог разло-
га што неравноправно третира изборне учеснике, а 
обавезан је да равноправно третира.

Да не говорим о томе како политичари са вла-
сти непосредно злоупотребљавају државне функције 
у изборној кампањи. Мислите да их је РЕМ некада 
опоменуо, да их је нешто казнио, да им је забранио? 
Наравно да не. Дакле, имамо ситуацију у којој се РЕМ 
непосредно ставља у функцију извршне власти, а ево 
сада шест месеци после избора, још увек немате из-
вештај овог регулаторног тела за електронске медије 
о недавно одржаним изборима. Чак и после шест ме-
сеци нису способни да поднесу извештај да ли је било 
или није било, а сви знамо да није било равноправног 
медијског третмана свих изборних учесника.

Све наше пријаве једноставно су одбачене под 
овим бесмисленим изговором. Да не говорим да смо, 
рецимо, 2014. године на изборима избачени из оне 
дебате на РТС и да су право да учествују имале само 
парламентарне странке. Замислите тек те бесмисли-
це. Не постоје парламентарне странке када је парла-
мент распуштен. Сви смо подједнаки изборни учес-
ници који предамо десет хиљада потписа и подједна-
ко право имамо да будемо равноправно третирани на 
медијима. Никада то није поштовано. Увек су странке 
на власти имале више од 50% медијског третмана, а 
сви остали на кашичицу.

Други проблем са овим регулаторним телом јесте 
игнорисање свих озбиљних иницијатива да се стане на 
пут овим катастрофалним ријалити програмима који 
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промовишу проституцију, насиље, порнографију и све 
друге глупости овог света. Још 29. марта 2013. године 
тражили смо забрану пет ријалити шоу-а због вређања 
јавног морала, скарадности, промоције педофилије, 
медијске проституције као и ружења свих традицио-
налних вредности у Србији. У питању су у потпуности 
неморалне емисије „Велики брат“, „Фарма“, „Прељуб-
ници“, „Луда кућа“ и „Тренутак истине“. Мислите да је 
тадашњи РРА икада реаговао? Или када смо 16. априла 
2015. године поновили овај захтев и тражили од РРА 
да казни телевизије које пуштају програме попут рија-
литија „Парови“. Наравно да ни тада овај такозвани 
РЕМ ништа није реаговао.

Дакле, они стоје иза ријалити шоу-а. Они им 
дозвољавају емитовање, они потхрањују, промовишу, 
подржавају емитовање ових најскараднијих могућих 
програма у најударнијим телевизијским терминима. 
Јесу ли некада некога нешто казнили, искључили, 
забранили, или померили емитовање после поноћи 
или, оно што смо увек предлагали, додатно их опо-
резивали због ових кич и шунд програма, па макар 
да од тога имамо неке користи, па да тај новац уло-
жимо у финансирање културно-образовних програ-
ма, школских програма, спортских програма и свега 
онога другога, што треба да буде прави породични 
програм на нашим медијима? Не, него треба ријали-
ти шоу-ови да буду у најударнијим терминима на на-
шим медијима. Зашто? Да би се залудела ова нација, 
да би се распаметило оно мало што нам је остало па-
мети, да би се скренула пажња са кључних државних 
проблема, да се не би разговарало о власти и о њеном 
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учинку или неучинку и њеним резултатима или од-
суству резултата, него да би „Парови“, „Фарма“, „Ве-
лики брат“, „Тренутак истине“ биле теме које ће бити 
у дневним новинама, сутрадан након емитовања у ве-
ликим електронским медијима.

Дакле, да ли неко систематски потхрањује рија-
лити шоу-ове да би они забашурили озбиљне теме у 
овој држави или неко можда заправо толерише ук-
рупњавање медијског монопола страних емитера на 
нашем тржишту? Да ли ми, као што је својевремено 
Црњански тридесетих година говорио да ми постаје-
мо колонија стране књиге, данас можемо да кажемо 
да ми постајемо попут колонија страних медијских 
садржаја, да ми губимо домаће медије и да постајемо 
колонија укрупњеног страног медијског програма?

Ево, да вас информишем, ако нисте упознати, 
да од сутра кабловски оператер СББ, који држи више 
од 60% тржишта у Србији, избацује из свог програма 
наш домаћи телевизијски СОС канал, који једини у 
Србији озбиљно прати домаћи спорт. Тиме, нарав-
но, прави монопол за стране спортске канале, убија 
праћење домаћег спорта и наравно да РЕМ на то не 
реагује, као што РЕМ не реагује, и то је можда најс-
кандалознија ствар коју желим да кажем у вези са 
овом државном институцијом, а то је да она толери-
ше емитовање прекограничних канала, попут, реци-
мо, Фокса, Анимал планета, Дискаверија, Хисторија 
или других, који овде имају своје испоставе у Србији, 
овде узимају домаће рекламе и наплаћују те рекламе 
и овде их емитују, али овде никакав порез не плаћају, 
јер се воде као прекогранични канали.
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Да ли може било који домаћи оператер да не 
плаћа порез за емитовање и оглашавање? Наравно да 
не може, биће кажњен. Страни прекогранични кана-
ли могу да не плаћају порез у Србији и да крше Закон 
о оглашавању и то толерише РЕМ.

Дакле, РЕМ не ради свој посао. Ево, да будем 
веома прецизан. Иако је Закон о оглашавању сту-
пио на снагу, он се не поштује. Хиљаде ТВ спотова 
домаћих компанија се и даље свакодневно накнадно 
убацује у програме који се реемитују у мрежама срп-
ских оператера. Међутим, време је да се постави пи-
тање – зашто за канале чија су седишта у земљама ЕУ 
и Америке, а реемитују се у Србији, не важе српски 
закони, а важе, рецимо, за кинеске или руске канале?

Док се домаћи емитери грче из дана у дан да оп-
служе бројне домаће пореске обавезе, прописе и ре-
гулативе, за чије и најмање прекорачење добијају дра-
конске казне и забране емитовања, дотле прекогра-
нични канали убирају екстра профит наплаћујући 
емитовање домаћих реклама и спотова без било как-
вих пореских обавеза према Републици Србији, док 
РЕМ спава.

Домаће телевизије које су значајне за информи-
сање грађана и пуњење буџета немају равноправне 
услове привређивања, јер кршењем овог закона пре-
когранични канали су у доминантној монополској 
позицији. Дакле, поново су интереси странаца у Ср-
бији у првом плану.

У мрежи СББ-а од 12. октобра, као што сам 
већ рекао, остаће једва неколико домаћих канала, 
али неће бити домаћег спорта, чиме неко практично 
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остварује монопол на нашем медијском тржишту. Где 
је ту заштита интереса државе Србије да стимулише 
и развија спорт и спортске активности и здраве сти-
лове живота, пре свега код младих? Дакле, СОС ка-
нал 20 година води кампање против дроге, пушења, 
за физичко и ментално здравље нације. Да ли је то 
разлог да буде искључен из СББ система?

Очигледно је присуство сукоба интереса и 
постојање нелојалне конкуренције ако на мрежи у 
чијем је власништву шест канала Спорт клуба ели-
минишете директне конкуренте, као што су, рецимо, 
Арена или СОС канал.

Зашто РЕМ не испуњава своје законске обаве-
зе? Да ли ће се огласити други државни органи? Да 
ли власт има какву улогу, господине Мартиновићу у 
овоме или не? Ко толерише ову врсту укрупњавања 
страног монопола у сфери медија који преовлађује и 
у писаним и у електронским медијима и чиме наша 
домаћа медијска сцена једноставно на тај начин до-
лази у други план да ви не можете просто да будете 
присутни на сопственом медијском тржишту?

Значи, страни медији врше неку врсту коло-
нијализације нашег медијског простора и држава то 
дозвољава. Дакле, како онда да имамо поверење у 
било ког новог кандидата? Да ли је тај нови кандидат 
овде пред нама икада изложио неки свој план рада 
или шта он уопште жели да ради или какве би можда 
нове идеје могао да понуди?

Уосталом, да ли ту има било каквих нових кан-
дидата, ако је један кандидат био, рецимо, примера 
ради, госпођа Снежана Стојановић Плавшић, држав-
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ни секретар Министарства за културу и информи-
сање у време Млађана Динкића и посланик УРС-а, 
чланица Одбора за културу и Програмског савета 
РТС-а у време те власти? Какав је то нови кандидат и 
шта он ново доноси у РЕМ? Или можда неки високи 
функционер Чанкове ЛСВ? Чак за једног кандидата 
постоји и да је тренутно члан СДС Бориса Тадића, 
што не знам да ли је тачно, али био би ред да се по-
тврди. Ради се о Горану Пековићу.

Дакле, не видим зашто бисмо ми уопште подр-
жали избор оваквих кандидата који су или предста-
вници бившег или су блиски садашњем режиму или, 
што је још вероватније, раде за газде оба режима, за 
странце, пошто и бивши режим и садашњи режим су 
увек гледали више стране, него домаће интересе, па 
су тако странци заправо и владали основним сфера-
ма нашег друштва – привредом, медијима и другим 
кључним сегментима управљања Србије.

Дакле, РЕМ не ради свој посао, РЕМ служи 
властима, РЕМ у изборном процесу не штити интере-
се равноправности свих медијских учесника, РЕМ не 
штити породичне телевизијске програме од насртаја 
ријалити шоу-а и промоција свега накарадног, кича, 
шунда и неморала, РЕМ не опорезује или не кажњава 
или не јури прекограничне канале који овде злоупо-
требљавају своју позицију и остварују приходе, а не 
плаћају порез овој држави. РЕМ губи сваки смисао 
и сваку своју функцију и сваки овај избор било ког 
овог кандидата, ако се настави оваква пракса, нема 
никаквог смисла, јер је РЕМ изгубио смисао. Ми овде 
треба да доведемо у питање пословање једне тако бе-
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смислене институције која једноставно не врши ни 
једну своју функцију.

Да ли је могуће да ми имамо изборе у Србији 
у којима победник на изборима, наравно господин 
Александар Вучић, није спорно да је победио на тим 
изборима, али није изашао ни на један директан те-
левизијски дуел са било ким из опозиције већ пуних 
пет година? Људи, да ли је то нормално? Како се зове 
та слобода медија? Како се зове та демократија у којој 
тај велики лидер и тако моћан државник и тако вели-
ки победник на изборима не сме да изађе ни на један 
директан телевизијски дуел ни једном опозиционару 
никад и нигде?

Пазите, немојте сада да браните Александра Ву-
чића, нема потребе. Он је сам рекао у емисији „Ћи-
рилица“ – изаћи ћу сам против свих опозиционих 
лидера на дуел. Наравно, опет је прекршио своје пре-
дизборно обећање и није изашао.



О СТРАНИМ ИНВЕСТИТОРИМА4

Друга седница Другог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2016. години

12. 10. 2016.

Хвала, госпођо председавајућа.
Тема смедеревске „Железаре“ би била сигурно 

интересантна када бисмо је апсолвирали још од ти-
тоистичке Југославије и генијалних комунистичких 
креативних решења где треба поставити одређено 
индустријско постројење које апсолутно нема ни-
какве логике ни смисла да се баш ту нађе, па преко 
свих ових куповина из досовских времена, до овог 
најновијег. Али, за мене лично, односно за Двери је 
најинтересантније да на овом примеру покажемо 
своје аутентично тумачење страних инвеститора. 
Јер, не би било исправно рећи, као што се то некада 
може чути, да су Двери против свих страних инвес-
титора. Просто, то није тачно. Двери су само против 
лоших страних инвеститора, тј. страних инвестито-
4 Поводом предлога аутентичног тумачења одредбе члана 6. 
Закона о стицању својине на земљишту, објектима и водовима 
Привредног друштва за производњу и прераду челика Железа-
ра Смедерево д.о.о. Смедерево („Службени гласник РС“, број 
15/16), који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство.
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ра који раде директно на штету наших домаћих еко-
номских интереса.

Ово је зато добра прилика да покажем ту раз-
лику шта је за нас, из нашег угла гледано, нашом еко-
номском политиком виђено разлика између доброг и 
лошег страног инвеститора.

Генерални проблем који видим у овој читавој 
проблематици јесте тај иначе сервилни однос држа-
ве Србије према страним инвестицијама и страном 
инвеститору као неком Богом даном решењу које ће 
решити све наше проблеме овога света у економији.

Никада нисмо смели да приђемо било каквим 
алтернативним економским решењима о којима су 
Двери више пута говориле, рачунајући од примарне 
емисије и строго контролисаног штампања државног 
новца који се улаже у домаћу производњу, покретање 
великих инфраструктурних радова, масовно запо-
шљавање и самим тим повратак свих тих средстава 
кроз порезе и доприносе у државни буџет. Рецимо, 
ниједна влада није имала снаге у неко новије време да 
се определи за једну од ових класичних економских, 
монетарних, финансијских мера за покретање домаће 
производње. Увек се ишло линијом мањег отпора, од-
носно линијом пропаганде да су стране инвестиције 
решење свих наших проблема.

Постоје, дакле, добри и лоши страни инвестито-
ри, добре и лоше стране инвестиције. Да видимо раз-
лику између њих. Ми смо у Србији стране инвестито-
ре почели да доживљавамо као неке заштићене беле 
медведе које нико не сме да доведе у питање. Њима се 
клањају када дођу овде у Србију сви, од председника 
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државе до председника општина. Њима се отварају 
врата, пред њима се клечи. Њима се дају сви услови 
за инвестирање, њима се даје бесплатно грађевинско 
земљиште, бесплатни прикључци за струју, воду и 
гас, ослобађају се од пореза, низ других подстицајних 
мера им се даје, до оних чувених десет, петнаест или 
колико хиљада евра по сваком новоотвореном рад-
ном месту.

Често ми заправо изгледамо као неко ко подр-
жава богате стране фирме које долазе у Србију и на 
неки начин ми их финансирамо од наших пара, из 
нашег буџета. Који је наш интерес у свему томе? Да 
ли наши домаћи привредници имају такву шансу као 
што има страни инвеститор у Србији? Где су они до-
били бесплатно грађевинско земљиште? Где су они 
добили бесплатан прикључак за струју, воду или гас? 
Када су добили ослобођење од пореза? Када су они 
добили неке овако значајне, крупне и велике подсти-
цаје за запошљавање? Дакле, неравноправан третман 
страног и домаћег инвеститора. Да овде не говорим 
и о инвеститорима из расејања, о нашим Србима из 
расејања који и те како имају озбиљан капитал, али 
никада нису третирани као озбиљни инвеститори 
који би евентуално могли да добију неке такве под-
стицаје какве добијају ови, рецимо, такозвани страни 
инвеститори.

Какав је тај за нас из Двери проблематичан 
страни инвеститор? То је онај који овде долази, не да 
би развијао нашу домаћу економију или да би гледао 
наш домаћи интерес, он себично гледа искључиво 
свој интерес профита. Он овде долази да би преузео 
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монопол на нашем тржишту, да би убио конкуренцију 
домаћег произвођача, да би везао своје добављаче из 
својих земаља порекла, из којих долази тај страни ин-
веститор, а ако може и ако ова држава то дозвољава, 
нажалост често дозвољава, да да што ниже плате, да 
не да никаква радничка права и да изнесе што је мо-
гуће већи профит из наше државе. Његов интерес је 
јасан, али није интерес домаћи, српски у свему томе 
уопште видљив.

Посебно када узмете у обзир ону, по нашем 
мишљењу, максималну завршну злоупотребу приче 
о страним инвеститорима, а открили смо је на више 
примера на југу Србије, а ево имамо сада и судске 
епилоге да смо били у праву, а то је да су одређени 
страни инвеститори толико дрски да своје пословање 
у Србији лажно књиговодствено приказују са губит-
ком, како не би платили чак ни порез на остварену 
добит у Србији, већ различитим књиговодственим и 
другим махинацијама свој профит практично износе 
у иностранство преко својих мајки фирми, а да овде 
не остављају ништа за порез.

Међутим, постоје и добри инвеститори. При-
мер кинеског инвеститора јесте пример који ми подр-
жавамо. Када ми имамо интерес да доведемо страног 
инвеститора? Онда када ми немамо ту технологију, 
онда када ми не можемо да се такмичимо у тој бран-
ши, онда када ми немамо своју домаћу производњу у 
тој области, онда када немамо капацитете да ми раз-
вијамо ту сферу привреде. Тамо где имамо домаћег 
произвођача, где имамо капацитете, где имамо перс-
пективу, где можемо да се развијамо, ту не доводимо 
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страног инвеститора, јер ће он да убије нашу домаћу 
конкуренцију. Доводимо тамо где немамо савремену 
технологију и тамо где ми не можемо у тој сфери да се 
на прави начин развијамо.

Тај добар страни инвеститор везује наше домаће 
добављаче, а не само своје добављаче из земље порек-
ла тог инвеститора. Требало би да тај добар инвести-
тор и регулише поштена примања запослених, да по-
штује радничка права, да поштује налоге инспекција 
за рад, за заштиту животне средине и друге ствари 
које би требало да поштује ваљда сваки привредник у 
овој држави, а не само домаћи. То је оно на шта ми нај-
чешће указујемо, на дупле стандарде према страним и 
домаћим инвеститорима. Домаћим инвеститорима се 
шаље инспекција рада, инспекција заштите животне 
средине, па ово, па оно. Страни инвеститори нису под 
подједнаком лупом наших инспекцијских органа, као 
што су то наши домаћи привредници.

Дакле, у свему овоме, наравно, када је инвести-
рање у питању има и политике, односно геополитике. 
Ми лично сматрамо да наши „доказани“ пријатељи 
са запада нису баш увек идеални страни инвестито-
ри у нашој држави. Увек када овде дође неки ММФ, 
када дође нека Светска банка, када дође не знам ко, 
обично поред разних економских тема се испоста-
вљају политички захтеви. Ми немамо тај проблем са 
нашим истинским пријатељима са истока, а не овим 
лажним са запада који су нас бомбардовали, који нам 
одузимају Косово и Метохију, итд.

Наши истински пријатељи са истока никада нас 
политички не уцењују. Са њима заиста причамо о 
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економији. Да ли увек направимо најбоље аранжма-
не, да ли је то увек у нашем интересу, а треба да буде у 
обостраном интересу? То је питање. Можемо да дис-
кутујемо и на овом примеру „Железаре Смедерево“ 
и на било ком другом примеру, али је чињеница да су 
руске и кинеске инвестиције, ако може уопште тако 
да се каже, по нас и нашу државу добронамерније од 
западних, добронамерније увек, јер једноставно не 
вуку за собом никакав политички притисак.

Западне институције, попут ММФ-а или не 
знам каквих других међународних монетарних ин-
ституција, увек везују и одређене политичке притис-
ке, уцене или не знам какве друге налоге – морате да 
повећате цену струје, морате да продате „Телеком“, 
морате ово, морате оно. Зашто би они нама одређи-
вали шта ми морамо у сопственој држави? Овде има-
мо јасан интерес, интерес је обостран, за кинеског 
партнера да уђе озбиљно на европско тржиште које га 
интересује, да настави у једној изузетно важној стра-
тешкој привредној и светској грани, да буде један од 
лидера, а наш интерес заиста јесте да решимо једно 
питање које заиста ни једној власти није било нити 
ће бити лако решиво, питање огромног броја радника 
који тамо раде, питање проблема које би затварање 
једног таквог стратешког предузећа рефлектовало на 
његове добављаче, на фирме које раде у тој бранши у 
Србији, итд, итд.

Дакле, ово је по нашем мишљењу онај добар при-
мер из кога се види како страни инвеститор треба да 
буде добродошао у Србију и мислим да смо од раније 
могли да имамо мало више слуха за руске и кинеске 
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инвестиције, а не да мислимо непрестано, па и до дана 
данашњег често, да је запад једина страна света. Није 
запад једина страна света. Постоји исток, север и југ и 
чини ми се да је овај нови мултиполарни свет који се 
родио пре неколико година донео коначно и за Србију 
и за српски народ неке нове шансе, да не морамо више 
да зависимо само од уцена, притисака, економских ус-
ловљавања са запада, већ и да на неким другим, посеб-
но источној страни света, можемо да нађемо партнере 
како би могао наш народ и држава да преживе. Такву, 
да тако кажем, геополитичку оријентацију, која не гле-
да само на запад, већ гледа где су наши национални, 
државни, економски интереси, па било која страна 
света то да буде, јесте нешто што ће увек имати подрш-
ку Српског покрета Двери. Хвала.

(…)
Хвала, господине председавајући.
Ево, приводећи крају ову нашу данашњу врло 

интересантну расправу, а вама свакако хвала на мо-
гућности да се говори шире од саме најосновније 
теме која је била у овој тачки дневног реда, желео бих 
да истакнем још једно аутентично тумачење које јесте 
из угла политике Српског покрета Двери, а у вези је 
са овом темом.

Мислим да смо данас постигли један изузет-
но важан консензус у Скупштини Србије који може 
бити значајан за геополитичку будућност наше др-
жаве, а то је да запад дефинитивно није више једина 
страна света. После 16 година погубног пута Србије 
у Европску унију, када се веровало да једино на за-
паду постоји смисао живота, коначно су наши поли-
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тичари открили да постоје и друге стране света и да 
свет више није униполаран и да Америка није једина 
светска сила и да Европска унија није најмоћнија у 
не знам каквим све видовима, већ да постоје и неке 
друге државе света које су постале све озбиљније - и 
војно и политички и економски и на сваки други на-
чин. То је једно велико откриће српске политике, на 
које смо, наравно, указивали годинама уназад.

Али, добро је да српски политичари коначно от-
кривају постојање и неких других интеграција изузев 
европских. Тако поред Руске Федерације, која сигур-
но може бити најбољи или барем стратешки партнер 
број један и у политичком и у економском и војно-
безбедносном смислу за Србију, постоји, рецимо, Ца-
ринска унија око Русије, па постоји Евроазијски еко-
номски савез, па постоје земље БРИКС-а, па између 
њих поменута Кина, која је, ево, коначно и добродо-
шла са својим инвестицијама у Србији.

То нама говори да се пред нама ствара један нови 
мултиполарни свет у коме ће српски народ и држава 
моћи да пронађу своје интересе и на другим странама 
света. Овај погубни пут у ЕУ по сваку цену не мора 
бити наш једини пут, а посебно не овако еврофанати-
чан и ненормалан како је изгледао последњих 16 го-
дина, где смо зарад тог погубног пута у ЕУ жртвовали 
сваки национални, државни и економски интерес.

Дакле, ево неких начина како бисмо могли да 
на други начин заправо пронађемо наше интересе у 
савременом свету. Имате већ једно дуже време по-
зив руског председника Владимира Владимировича 
Путина да кренемо у разговоре и договоре са Евро-
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азијским економским савезом и да остваримо неке 
нове искораке у правцу изласка на огромно тржиште 
евроазијских интеграција.

Зашто ништа не радимо по том питању? Да ли 
зато што нас ЕУ уцењује да ако желимо у ЕУ не мо-
жемо ићи даљим путем у евроазијске, економске или 
неке друге интеграције? Да ли ћемо такве уцене до-
бити када су у питању кинески инвеститори? Па ево, 
нећемо моћи на овакав начин даље да сарађујемо са 
кинеским инвеститорима, јер једноставно неко из ЕУ 
ће ставити рампу, као што је ставио рампу на Јужни 
ток. Значи, не можете да сарађујете са Русијом, чак и 
ако је то у вашем економском или енергетском инте-
ресу, јер то није у интересу ЕУ, њених, а посебно аме-
ричких мултинационалних компанија, које заправо 
држе монопол и на европском тржишту.

Дакле, ово је једно изузетно важно питање и зато 
је посланичка група Двери апсолутно оријентисана у 
правцу подршке овим геополитичким и економским 
алтернативама. Значи, доста нам је те празне при-
че „ЕУ нема алтернативу“, доста нам је тих фамозних 
притисака, уцена и малтретирања са запада, доста нам 
је тих условљавања да морамо ово или оно да бисмо 
даље ишли тим путем. Ево, једноставно не желимо, 
враћамо ту вашу улазницу у ЕУ у коју нас никад нисте 
истински ни позвали, већ само користите то за разне 
врсте уцењивања Србије и уништавања наших нацио-
налних, државних и економских интереса.

И да ту будемо опет у духу овога аутентичног ту-
мачења, немамо ми из Двери ништа против сарадње 
са ЕУ. Ми само нећемо да будемо чланови ЕУ. Не ви-
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димо интерес за Србију у свему томе. Ако у било ком 
другом смислу сарадња са ЕУ има обострани интерес 
и за Србију и за Европску унију, немамо ништа про-
тив. Али, да нас неко уцењује 16 година, а можда још 
16 година, можда још 116 година као Турску или не 
знам кога другог, не видим да то има икаквог смисла 
и да ми наше време, наше ресурсе и наше планове за 
будућност треба да трошимо на тако погубне европ-
ске интеграције. Са друге стране нам се нуде неке ал-
тернативе које, сами признајете, и те како могу бити 
корисне за нас.

Дакле, мислим да из свега овога можемо да 
закључимо једну веома једноставну ствар: да смо за 
ових 16 година овог погубног пута Србије у ЕУ уло-
жили толико енергије и толико државних ресурса, у 
ове алтернативне економске и стратешке идеје, сигур-
но би нам било боље, него што је то данас. Да имамо 
министарство за сарадњу са Кином или Русијом или 
земљама БРИКС-а, да имамо канцеларију за евро-
азијске интеграције, да имамо толико државних ре-
сурса усмерених на сарадњу са тим државама, колико 
смо 16 година усмерили и бацили за џабе у сарадњу 
са ЕУ, сигурно бисмо имали више оваквих инвестито-
ра и више оваквих добрих пројеката и више оваквих 
заједничких економских интереса. Да смо раније пре-
познали да нам је рецимо једна Белорусија или јед-
на Кина или Русија много ближа од неких западних 
„пријатеља“ који су нас бомбардовали, можда би те 
њихове инвестиције раније долазиле овде у Србију.

Дакле, то је нешто што мислим да је један од 
најдрагоценијих закључака наше данашње дискусије, 
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да смо схватили, дакле, да Сунце не излази на западу 
него на истоку и да ми много већи интерес за сваку 
врсту сарадње од политичке, преко економске до вој-
но-безбедносне, имамо на источној него на западној 
страни света.

Зато је овај пример Железаре Смедерево толико 
карактеристичан и значајан, јер говори о томе да не 
морамо увек да будемо послушници запада, да не мо-
рамо увек да радимо за интересе запада, да није више 
тај свет толико западни свет и да запад сада одређује 
све што ће се дешавати на овоме свету, већ да постоје 
неке друге велике светске силе, које су нама прија-
тељске за разлику од западних земаља и да би заиста 
било изузетно глупо од стране нашег државног руко-
водства да занемаримо ту чињеницу.

Оно што је моја замерка нашем државном руко-
водству: оно још увек није прионуло овим геополи-
тичким алтернативама већ и даље негује еврофанати-
зам. Ово је погубни пут Србије у ЕУ, пристаје на уцене 
из ЕУ да ми заправо не смемо да много више развијамо 
нашу сарадњу са Русијом, са Белорусијом, са Кином, са 
земљама БРИКС-а, јер ће неко да нам испостави неку 
нову рампу на том катастрофалном путу Србије у ЕУ. 
Зато је веома важан тренутак у читавој Европи, данас 
када бројни европски народи заправо критикују Бри-
сел, критикују ту бриселску администрацију, крити-
кују тај притисак на националне државе, на одузимање 
суверенитета, на наметање не знам каквих наредби из 
Брисела. То неће више готово ниједан европски народ.

Погледајте политичку сцену у Европи и ви-
дећете да данас јачају управо политичке опције сли-
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чне Дверима и овим идејама за које се Двери залажу. 
Опције које су евроскептичне, које су против овак-
вог Брисела, које су за повратак националне државе, 
националног суверенитета, националне економије, 
националног идентитета. То вам је данас политички 
тренд у Европи. Ви сте господо напредњаци данас на-
задни у европском политичком смислу. Ви сте и даље 
еврофанатици, а заправо је данас европска мода нови 
патриотизам, повратак националној држави, крити-
ка Брисела. Ви морате мало више да пратите европске 
трендове. Хвала вам.



О ОБРАЗОВАЊУ5

Друга седница Другог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2016. години

18. 10. 2016.

Поштовани господине председавајући, пошто-
вани министре са вашим уваженим сарадницима, по-
штовани народни посланици, мени је изузетно драго 
да смо чули овде неке нове креативне идеје у Народ-
ној скупштини Републике Србије које су дошле из ре-
дова посланика власти, да се размишља и о укидању 
ових телевизијских преноса скупштинских заседања, 
јер очито треба забранити и овај последњи глас опо-
зиције који још у Србији може да се чује. Наравно, 
надамо се, нећемо дозволити да до тако нечега дође.

Оно што сигурно брине огроман број грађана 
Србије јесте стање у коме се данас налази српско об-
разовање и не само данас, него годинама и деценија-
ма уназад. Посебно је драматичан материјални статус 
просветних радника у Србији који је заиста понижа-
вајући. Најобразованији слој нашег становништва 
има плате које су испод републичког просека. То само 
говори о томе како се цени образовање у овој држави, 

5 Поводом предлога закона о изменама и допунама Закона о ви-
соком образовању, који је поднела Влада
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односно колико се не цени просвета и просветни рад 
оних који проводе малтене више времена са нашом 
децом него што то ми као родитељи чинимо.

Велики је проблем. Нарушен је ауторитет на-
ших учитеља, наставника и професора који су под 
овом поплавом тзв. дечијих права или не знам, пра-
ва родитеља дошли у ситуацију да се више ништа не 
питају и да се практично плаше родитеља и деце у 
наставном процесу. Од свега тога што је заиста пони-
жавајуће и увредљиво и за децу и за наставно особље, 
највећи проблем представља однос према просвети 
који је деценијама уназад такав да је просвета пред-
мет експериментисања уживо и експериментисања у 
коме нема краја.

Још од чувене школе игрице Гаше Кнежевића до 
данас трају покушаји да се реформише наше образо-
вање, који су најчешће под ударом западних рефор-
мистичких идеја и који заправо нити су у духу наше 
просветне традиције, нити имају смисла за наше на-
ционално образовање и васпитање.

Прошли смо велики пут од Гаше Кнежевића до 
укидања имена школе „Светог Саве“ за седам мили-
она арапских долара, пролазимо велики пут од свих 
педагошких и психолошких реформи које је наше об-
разовање трпело од времена ДОС до ваше идеје гос-
подине министре, која ми дефинитивно није јасна, да 
родитељи треба да оцењују наставнике.

Заиста не видим како ће родитељи да знају шта 
се то и како ради на неком часу и откуд њима право 
да оцењују људе који су прошли неку методику наста-
ве и положили неке испите и магистрирали и докто-
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рирали негде да би били просветни радници? Да ли је 
то на основу неких информација које ће им ђаци да-
вати, па треба родитељи да оцењују њихове учитеље, 
наставнике и професоре?

То нема смисла, реформа образовања у Србији 
је крахирала и оно о чему ми данас говоримо је је-
дан изузетно добар пример. Десет година је „Болоње“ 
у Србији, можемо да констатујемо да је болоњски 
процес реформе високог образовања у Србији дожи-
вео свој крај и крах и да је хитно потребно мењати 
постојећи Закон о високом образовању и темељно 
преиспитати вредност и циљеве и резултате бо-
лоњског процеса у високом образовању.

Ми овде треба да обратимо пажњу управо на 
те ефекте. Треба да обратимо пажњу на резултате те 
болоњске реформе која је дефинитивно оставила не-
гативне последице по српско школство. Разлози су 
различити и та генерална критика „Болоње“ може да 
крене од увођења оцењивања израдом тестова преко 
сваке мере, превеликог значаја семинарских радова 
и колоквијума, разних наметнутих сувишних и не-
потребних изборних предмета, укидања диплом-
ског рада или магистарских студија, увођења мастер 
струковних студија и генералне деградације, посебно 
докторских звања и овог бујања некаквих доктора 
наука, плагијатора и свега другога, што није толико 
чудно када вам је председник државе купио диплому 
или када су вам министри плагирали докторске ра-
дове. Онда не треба да чуди ни што је читава нација у 
трансу куповине диплома и измишљених, купљених 
и плагираних доктората.
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Овим се комплетним болоњским процесом де-
финитивно снижава ниво знања у Србији, доводи до 
једне озбиљне деградације и звања и знања и данас смо 
у тој ситуацији да више не знамо заправо куда иде наше 
образовање. Најбољи доказ томе је што смо за ових 15 
година великих западних реформи нашег образовања 
променили вероватно и 15 министара просвете.

Ја не знам, господине министре, Ви бисте тре-
бали знати тај податак, који сте Ви по реду министар 
у последњих 15 година? Да ли министре просвете 
мењамо на сваких шест месеци, на годину дана? Каква 
је ту реформа могућа са таквим сменама министара? 
Да ли сваки министар креће из почетка? Ко се ту на 
кога надовезује? Има ли ту икаквог континуитета и 
смисла? Ево, и Ви сте, већ не знам да ли други, трећи, 
пети министар у ових пет година власти СНС, што 
је добар доказ да СНС нема појма шта ће са српским 
образовањем. Јер, да су они имали било какву идеју 
из оне фамозне беле књиге коју су заборавили да су 
икада написали, они би ставили једног озбиљног ми-
нистра и тај озбиљан министар би за ових пет годи-
на већ спровео реформу образовања. Овако, Ви сада 
морате из почетка. Или, можда Ви нећете из почет-
ка? Можда Ви уважавате Вашег претходника Срђа-
на Вербића, који не знам зашто је смењен ако је био 
добар? И не знам зашто наставља да ради у Вашем 
министарству ако је био добар? Значи, није имало 
разлога смењивати доброг министра. Нити има раз-
лога остављати у министарству лошег министра кога 
сте сменили. Али, то је сада већ кадровска политика 
СНС, да не улазим у то.
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Говорим вам о нечему потпуно другом. Гово-
рим вам о једном дисконтинуитету српске просвете 
у одсуству јасног плана, у одсуству стручњака који 
су озбиљно укључени у реформу образовања, и на-
метању западног модела образовања који се Србији 
намеће већ 15 година.

Ево, рецимо, да бисмо ми донели ове измене и 
допуне Закона о високом образовању, ми морамо, као 
што овде Влада нама предлаже, да имамо тзв. изјаву 
о усклађености Нацрта закона о изменама и допуна-
ма Закона о високом образовању са прописима ЕУ. За 
мене је то најобичнија небулоза. Не видим зашто бис-
мо ми наш Закон о високом образовању усклађива-
ли са било чијим прописима ван ове државе? Јел ово 
„банана држава“? Јел ово нека колонијална држава? 
Јел ова држава нема право да донесе своје законе? Да 
сваки закон у републичкој Скупштини мора да има 
изјаву усклађености са прописима ЕУ? Ја протестујем 
против тога.

Протестујем против наметања закона са стране, 
протестујем против преписивања закона са запада 
који се намећу овоме друштву и држави, протестујем 
против неусклађивања тих западних и европских за-
кона са нашом правном традицијом, са нашом исто-
ријом, са нашом културом, са нашим идентитетом, са 
нашим националним интересима и свим другим, што 
заправо треба да буде у првом плану, а не Европска 
унија. То је наш проблем ових 16 година, што је Ев-
ропска унија у првом плану, а наши национални и др-
жавни интереси, наш идентитет, наше наслеђе, наше 
тековине, су једноставно гурнуте у други план.
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Имамо ми озбиљне просветне синдикате, гос-
подине министре. Наши просветни синдикати не 
брину само о материјалном статусу, што јесте једна 
од важних обавеза синдикалних активности, него 
изузетно брину о озбиљности реформе образовања 
у Србији.

Ја бих Вам препоручио да погледате низ озбиљ-
них докумената које је урадила Унија синдиката 
просветних радника Србије, који су веома озбиљно, 
у низу округлих столова, се посветили теми реформе 
образовања. То су људи који су сваки дан у клупама, 
људи који сваки дан држе дневнике, људи који сваки 
дан раде са децом и они боље знају образовање од те-
оретичара из ЕУ, од невладиних организација, од пе-
дагога и психолога који реформишу наше образовање.

У конкретном преводу на ове измене и допуне 
Закона, то значи да ми овде, рецимо, као први про-
блем с којим се суочавамо, имамо ситуацију да ова 
законска измена долази касно. Факултети су већ, ако 
сам у праву, а волео бих да ме у томе демантујете, ово 
је највећа занимљивост ове наше данашње расправе, 
добили допис да раде као да су измене Закона усвоје-
не. Ви ме демантујте ако нисам у праву.

Шта то значи? Упис у нову школску годину је 
почео 1. октобра. Данас је 18. октобар и биће завр-
шен, или је завршен до усвајања овог закона, по пре-
поруци да се ради по предлогу закона. Ово је једна 
генијална законодавна новост у историји српског 
парламентаризма и законодавства. Од сада, госпо-
дине Мартиновићу, СНС ће ући у историју права као 
један генијални проналазач једног новог правног ин-
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ститута који се зове – радити по предлогу закона који 
ће тек да уђе у скупштинску процедуру.

(…)
Хвала, поштовани председавајући, приводећи 

крају ову нашу, рекао бих, плодоносну и добру распра-
ву на ову изузетно важну тему, желео бих да можда 
извучем пар закључака које наравно, долазе из угла 
посланичке групе Двери и могу бити нешто што може 
бити, наравно, тек почетак неких озбиљних разгово-
ра, када надамо се, министар испуни своје обећање и 
донесе у ову Скупштину један много озбиљнији, ре-
формисани закон о високом образовању.

Мислим да нисам чуо данас овде у Народној 
скупштини Републике Србије неке велике браниоце 
и заговорнике Болоњске реформе нашег високог об-
разовања. На све критике које су се чуле о „Болоњи“ 
није било пуно оних који су се јавили да је бране. На-
дам се да је то добра вест, да имамо консензус око тога 
да „Болоња“ није испунила своју улогу и мисију и да 
„Болоња“ треба дефинитивно и темељно да се рефор-
мише и да ће ове суштинске измене и допуне Закона о 
високом образовању управо ићи у правцу да исправе 
све оне неправилности које су болоњске реформе до-
неле у наше високо образовање.

Друга ствар за коју се надам да смо, ваљ-
да, постигли консензус, да не би смело да се тако 
ради, јесте да се у одређеним институцијама овог 
друштва и државе поступа по предлозима закон-
ских решења, као што су у овом случају поступали 
факултети који су почели упис вечитих студената 
по предлогу овог закона.
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Никога не вређамо, него управо констатујемо 
да се крши закон. Не може ниједан орган у држави 
Србији поступати по предлогу било ког закона, као 
што су факултети у Србији почели да уписују студен-
те као да смо ми овај закон донели пре 20 дана, а још 
увек га нисмо донели.

Дакле, надам се да владајућа већина убудуће 
неће прибегавати овако креативном тумачењу пра-
вног система и да нећемо више поступати у држави 
Србији док закони нису ступили на снагу. То би тре-
бало да буде други закључак данашње расправе.

Трећа ствар за коју мислим да је изузетно ва-
жна: нисам господине министре некако још увек, 
присуствујући цео дан овој расправи, успео да до-
кучим шта је Ваш став по питању дискриминације 
одређених студената, па Вас молим да у Вашој за-
вршној речи добијемо, онако, директан одговор на 
то питање.

Ви сте овде испоштовали једну категорију сту-
дената, оне студенте који су уписали студије по ста-
ром систему, пре доношења Закона о високом обра-
зовању 2005. године, и то смо сви рекли „да“. И сви се 
слажемо и то није спорно. Али имају још две катего-
рије студената, за које нисам разумео шта је ваш став, 
а ми се залажемо да и они морају бити испоштовани 
да не би било дискриминације. Први су студенти који 
су по старом уписали постдипломске студије, дакле, 
који су још увек на магистарским и докторским сту-
дијама и који, нисам Вас разумео, ће моћи, или неће 
моћи да те своје студије наставе, односно заврше, од-
носно и њима ће бити продужен рок. Молим Вас да се 
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то јасно и гласно изговори са Ваше стране, без обзира 
да ли једно или друго, да знамо.

Друго се односи на такође дискриминисану ка-
тегорију, већ сам поменуо писмо, могу сада на крају 
и детаљније да прочитам, које се тиче студената који 
су уписали по болоњском систему 2006, седме, осме, а 
који су такође дискриминисани, да факултети доносе 
одлуке да их терају на ново уписивање студија, самим 
тим на додатно плаћање трошкова. Зашто и они не 
би могли добити додатан рок за завршавање студија 
када су уписали касније од ових студената, 2006. го-
дине. Дакле, они су новији студенти, да тако кажем, 
а немају права на продужетак студија, за разлику од 
ових старијих који имају то право. Дакле, просто та 
дискриминација не би смела да се врши.

Мој закључак у том смислу јесте да, Ви минис-
тре можда јесте нови, али Влада није нова. Ово је 
Влада континуитета СНС, која гази већ пету годину 
власти у овој држави и очито је да СНС не зна шта ће 
са нашим образовањем, па је ту власт да влада нашим 
образовањем давала СПС-у, па није била задовољна, 
па је давала „сорошу“, односно, извињавам се, Срђа-
ну Вербићу, па није била задовољна, па сада даје Вама 
из сектора приватног образовања рачунајући да ћете 
Ви решити, као што ће господин Зукорлић реши-
ти јер је ваљда образовање толико битно за СНС да 
поткусурујете своје коалиционе партнере дајући им 
скупштинске одборе за образовање. Толико ви пока-
зујете колико је вама битно образовање када га ви де-
лите у коалиционим шемама и комбинацији. Хвала.



О ЗАДУЖИВАЊУ ДРЖАВЕ6

Трећа седница Другог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2016. години

26. 10. 2016.

Поштовани министри са сарадницима, пошто-
вана председавајућа, колеге, желео бих да, наравно, 
као и сви говорим из два дела, пошто је тако помало 
накарадно и на силу ова тематика убачена у исту та-
чку дневног реда, тј. у исти заједнички претрес.

Пре свега, да кажем нешто о зајмовима, јер све 
што се тиче зајмова, када је у питању ова Влада, нео-
дољиво подсећа на претходну Владу и режим Бориса 
Тадића, који је направио те прве кораке у задуживању 
државе, енормном задуживању државе. Али, не може 
се рећи да ви нисте направили још веће кораке и да 
сте престигли Бориса Тадића у проценту задужења и 
задужености државе.

Заиста се у многим областима нашег живота 
може рећи да сте ви наставили путем ДС и Бориса 
Тадића, а да сте у много чему превазишли. Управе у 
ове наше данашње две теме, које се тичу задуживања 
државе и које се тичу учествовања у признавању не-
6 Поводом више финансијских закона.
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зависног Косова, ви дајете значајан допринос томе да 
се може рећи да сте надмашили Бориса Тадића.

То је посебно карактеристично када се тиче 
ових нових задужења. Не бих сада улазио у детаље, 
попут тога, као што је рекао министар Вујовић, да 
примера ради узимају кредит да би побољшали од-
луке Владе. То је једна од најгенијалнијих дефиниција 
које сам скоро чуо. Не можете без кредита да побољ-
шате одлуке Владе. Или да се, рецимо, задужујете за 
сређивање наше државне администрације, па опет 
ваљда не можете да средите државну администрацију 
без задуживања. Те две ствари су тотално бесмисле-
не. Наравно, вероватно узимате стране консултанте 
који онда враћају те паре онима од којих сте узели 
кредите итд. То је стари метод. Ви узмете кредит, а 
тај кредит троши или страни консултант или страна 
фирма којој дајете посао. Тако да, ем се задужимо код 
странаца, ем странци узму сопствене паре и врте их и 
врате у своју касу. Дакле, тај метод знамо.

Желео сам нешто да кажем о овом најлеген-
дарнијем и најзанимљивијем зајму који се тиче ва-
ших блиских пријатеља из УАЕ. Заиста мислим да 
Ви, господине Вујовићу, и Ви господине Дачићу, не-
мате појма. Мислим, тако је рекао господин Вучић. 
Извињавам се, да будем прецизан, да се позовем на 
мишљење председника Владе Александра Вучића, 
који је рекао да његови министри немају појма. Да 
ли је то тачно? Тачно је. Ја се слажем. Односно, сада 
је проблем, или они стварно немају појма, као што 
каже Вучић, а њему ваљда треба веровати на реч, 
или су они открили нешто што није смело да се от-
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крије, да овај зајам служи за буџетску подршку, за 
спасавање буџета, за одржавање ликвидности, за 
спашавање од дефицита, јер је направљена мантра 
која траје месецима уназад, да је буџет у суфициту, 
да је буџет стабилан, да је све у реду са јавним фи-
нансијама. Сада одједном изађе, сад, не знам ко је 
од вас двојице крив и на кога је премијер мислио да 
нема појма, одједном неко изађе и открије тајну да 
није баш тај буџет тако у суфициту, већ да има ту 
ипак неког дефицита и да мора да се узме нови зајам 
и да мора нова буџетска подршка од задуживања и 
да мора ново задуживање итд.

Ја разумем зашто је Вучић тако реаговао, јер је 
раскринкана прича о суфициту и стабилним јавним 
финансијама. Зато је рекао: немате појма. Али, ако то 
није тачно, онда је тачно да министри немају појма. 
Вучић је рекао. Чекај, ваљда кад Вучић нешто каже, 
мора да се слуша.

Дакле, скупља камата за 0,25% у овом новом 
зајму који узимате. Сами сте признали да су непо-
вољни доларски кредити остварени у последњих пет-
шест година. То ми је драго да признајете да сте и Ви 
учествовали у том енормном и по нас веома штетном 
задуживању државе. Једино што је добро што сте 
признали је да постоје повољнији кредити од запад-
них кредита, пошто су за вас од 5. октобра до данас 
све заједно, постојали само западни кредити. Ево, 
испаде да постоје и неки други кредити и неке друге 
стране света. Хвала Богу да је ова држава почела да се 
окреће и другим странама света, да не гледа само на 
запад као једини смисао живота.
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Оно што овде јесте проблематично, рецимо, 
господине министре, јесте арбитражна страна у слу-
чају спора. То је Арапска лига. Не видим логику ни 
тога. Не знам шта морамо још да поклонимо УАЕ по-
ред „Београда на води“ да бисмо добијали овако по-
вољне зајмове?

Такође, не знам за шта ћете употребити овај 
зајам? Када бисте га употребили у развој домаће 
привреде, развој домаће пољопривреде, у развој 
пољопривредних индустријских комбината, у обно-
ву наше индустрије пољопривредне механизације, 
у подршку нашем задругарству, у малим и средњим 
предузећима, ја бих апсолутно дигао увек руку за 
такав зајам, за такав кредит, који ће коначно да буде 
упумпан у наше банкарство и бити упумпан у наше 
домаће фирме.

Више кредити за одржавање буџета, за лепшу 
слику Владе у јавности, за нешто што смо дужни не-
коме због нечега, због притисака овога или онога, због 
не знам какве уцењености, једноставно више немају 
смисла. То смо видели од 5. октобра 2000. године до 
данас и то нас је довело у ову тачку презадужености.

Чули смо од гувернера НБС Јоргованке Табако-
вић, још у марту 2014. године, да ће бити формиран 
контролни орган за трошење оног претходног зајма 
од УАЕ. Да ли је икада формиран, господине Вујо-
вићу, тај контролни орган и шта је утврдио? Како смо 
трошили те паре? На шта су отишле? Наравно да ни-
када није формиран.

Када данас питате Јоргованку Табаковић - шта 
је са контролним органом, она каже – немам појма, 
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питајте Министарство финансија. Значи, фолирање, 
мислим, што је иначе једна од карактеристика СНС 
у политици.

Дакле, имамо проблем са свим овим задужењи-
ма, зато што се задужујемо у страним валутама, зато 
што ризикујемо курсна разна кретања због којих 
смо иначе имали (онај чувени финансијски геније 
Лазар Крстић нас је коштао 800 милиона евра због 
непознавања валутних разлика и других проблема 
које смо имали) минус у буџету, па да се то чисто 
не понови са овим доларима, господине министре. 
Знате Ви добро о чему причам и какво је стање до-
лара на светском тржишту и колики је наш јавни 
дуг у доларима. А наравно, када дајете ово банкама 
и посредујете да банке добију повољне кредите за 
мала и средња предузећа, заборављате да ће банке да 
узму своје додатне провизије. Која је ту улога онда 
подршке малим и средњим предузећима?

Нађите други начин. Ја сам Вам већ саветовао 
примарну емисију, строго контролисано штампање 
државног новца који упумпавате у домаће банкар-
ство и домаћу привреду. Никада ми нисте одговори-
ли, зашто нисам у праву да је то повољније од ових Ва-
ших зајмова. Ево, Ви сте велики економиста, обишли 
сте читав свет. Одговорите ми зашто примарна еми-
сија, строго контролисана, државног новца, која се 
улаже не у пуњење буџета …



О МИНИСТАРСТВУ 
ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ7

Четврта седница Другог редовног заседања Наро-
дне скупштине Републике Србије у 2016. години

22. 11. 2016.

Поштоване колеге, ово је за нас изузетно важан 
амандман, јер желимо да укажемо на још једну непре-
цизност у функционисању Владе Републике Србије, 
којој смо интензивно у процесу формирања ове треће 
Владе Александра Вучића сугерисали да је неопходно 
да се формира министарство за бригу о породици.

Наравно да то министарство није формирано 
и наравно да је поново заборављена једна од најваж-
нијих и најприоритетнијих тема у Србији данас, а то 
је породична тематика, то је борба против беле куге, 
то је заштита породичних вредности. Али, управо у 
овом закону ви то по први пут помињете, тако да то 
могу заиста да похвалим као велики искорак, да је 
СНС после пет година власти схватила значај поро-
дичне заштите у нашем друштву.

Међутим, ми смо морали да вас исправимо, јер 
како каже овај члан 26. у координацију треба да уђе и 

7 Поводом предлога закона о спречавању насиља у породици, 
који је поднела Влада.
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министар који се бави, односно који је надлежан по-
словима породичне заштите. Видите, ми тог минист-
ра немамо.

Наиме, ми немамо министарство за породицу 
и немамо министра за породичну заштиту. Ви ћете 
ми, наравно, госпођо министре, рећи како ја не знам 
довољно о томе и како у нашој, да кажем, система-
тизацији министарстава постоји Министарство за 
рад, социјална питања, борбу против сиромаштва и 
друштвене искључености и како би оно требало да се 
бави породичном заштитом. Зашто онда та породич-
на заштита не уђе у назив тога министарства? Толико 
је вама битна породична заштита да сте заборавили 
да је ставите у назив министарства које се бави поро-
дичном заштитом.

Дакле, ја хоћу да вам само кажем да не будете 
непрецизни, а да не будете ни лицемери. Ви мини-
стра за породичну заштиту немате, јер да је вама та 
тема била битна ви бисте имали посебно министар-
ство или бисте у називу постојећег министарства ис-
такли реч – породична заштита.

Ви, дакле, и овим доказујете да вама породица 
није на првом месту и да ви не разумете значај поро-
дичне политике у 21. веку и то је оно што се ми не-
престано споримо са вама. Породица заиста мора да 
постане главна тема у Србији данас. Хвала. (...)



КОНТРАЕКСПОЗЕ ПРИЛИКОМ 
РАСПРАВЕ О БУЏЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Пета седница Другог редовног заседања Народне 

скупштине у 2016. години
06. 12. 2016.

Поштовани грађани Србије, који гледате ово 
најважније скупштинско заседање у години када се 
разматра предлог буџета за наредну годину, ово је 
велики тренутак да представнике највише државне 
власти сучелимо са веома конкретном и озбиљном 
аргументацијом зашто је овај буџет лош и зашто је 
све оно што СНС ради пет година једна велика прева-
ра и кршење свих предизборних обећања.

Наиме, предлог буџета за 2017. годину је наста-
вак погубне, неолибералне економске политике СНС 
која почива на пљачки грађана и уништавању домаће 
привреде зарад финансирања страних инвеститора и 
сарадње са ММФ-ом.

Влада је по закону требало да достави Народној 
скупштини предлог фискалне стратегије у октобру, а 
предлог Закона о буџету за наредну годину у новемб-
ру. Зашто то није урадила, открио нам је добродушни 
министар Душан Вујовић на седници скупштинског 
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Одбора за финансије – јер није добила дозволу ММФ. 
Да ли то значи, господине Вучићу, да у Србији одлу-
чује ММФ, а не Влада и Народна скупштина?

Влада је спремала, како министар рече, предлог 
буџета 10 месеци, а опозицији дала један дан да про-
читамо 1400 страна, један дан да урадимо предлоге 
амандмана. У реду је, нама је и то било довољно време-
на, и ту смо показали да смо способнији од вас из вла-
сти. Али зашто, господине Вучићу када је овај предлог 
буџета за 2017. годину тако добар, нисте дали више 
времена за проучавање? Шта ви заправо кријете?

Кријете најпре да нема никаквог суфицита у 
буџету. Сви се сећамо како сте нам целе ове године са 
свих малих екрана и насловних страна новина про-
бијали мозак информацијама како је Србија у суфи-
циту. Нисмо могли да живимо колико нам је добро 
било, а онда дефицит од 69 милијарди динара. Шта је 
било са суфицитом? Појела маца.

Ви константно обмањујете овај народ, господине 
Вучићу. Кријете како сте уштедели паре у буџету, пљач-
кајући грађане смањењем плата и пензија, повећањем 
пореза и акциза, лоповским таксама за одводњавање, 
које сте сада наплатили заједно за 2015. и 2016. годину. 
Ви, бре, напредњаци и странци које овде фаворизујете, 
узимате више него Турци у своје време!

Ваш владајући режим, господине Вучићу, све 
више личи на полумафијашки режим Мила Ђука-
новића и ја ту заиста видим вашу велику коалицију: 
Чеда, Беба, Мило и Ви. Шта још кријете од грађана? 
Кријете да сте одустали од рационализације јавне уп-
раве, да више нема отпуштања вишка запослених и 
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да ће сви ваши партијски паразити, које сте запосли-
ли у међувремену у државној управи и јавним преду-
зећима, остати на своме месту.

Шта би са причом о заустављању страначког 
запошљавања? Шта би са обећањима да ћете укину-
ти непотребне државне агенције? Шта би са борбом 
против криминала и корупције? Наведите ми, госпо-
дине Вучићу име једног политичара и тајкуна који се 
налази у затвору на вишегодишњој робији на основу 
правоснажне пресуде, од када сте Ви на власти. Нема 
га, све је била једна велика превара и лаж СНС.

За пет година ваше власти нисте решили ни је-
дан проблем државних предузећа која су велики гу-
биташи. Нисте решили проблем вишка запослених 
у државној администрацији, нисте решили проблем 
сиве економије, нисте покренули домаћу производњу, 
али сте зато смањили субвенције пољопривредни-
цима и паре дали страним фирмама које не плаћају 
порез на остварену добит у Србији, већ лажно при-
казујући своје књиговодство, екстра профит износе 
у иностранство.

А Ви се, господине Вучићу још усуђујете да их 
браните, да код њих нема утаје пореза, и хватате срп-
ску сиротињу на фискалним рачунима, док странци у 
Србији краду милијарде.

Банке деру кожу с леђа грађана Србије. Корум-
пирани судови од стране банака ћуте. Народна банка 
Србије клечи. Нисте решили проблем грађана који 
имају кредите индексиране у швајцарским франци-
ма, али сте зато предвидели продају Телекома, ЕПС-а, 
Аеродрома Београд, ПКБ-а и лековитих бања.
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Подсећам Вас, господине Вучићу, од 1. септем-
бра 2017. године странци могу да купују пољопри-
вредно земљиште у Србији, и да ту катастрофу још 
увек нисте зауставили. То је Ваша и Динкићева еко-
номска политика, распродаја наших природних и 
привредних богатстава и предаја економске слободе 
Србије у руке страних монополиста.

У Вашој визији Србије сви ћемо радити као 
робље код страног газде, попут Тениса, јер његов до-
лазак у Србију јесте можда немачки економски ин-
терес, али господине Вучићу, није наш домаћи еко-
номски интерес. Наравно да субвенције за британску 
ИТ „Ендава“ компанију стоје у буџету и слагали сте 
грађане Србије, па кад смо Вас ухватили и открили 
јавности да поново дајете странцима и тиме директно 
уништавате српски ИТ сектор који се побунио про-
тив Вас, морали сте да станете, а сада чак и да лажете 
да то није било ни планирано иако стоји у буџету.

(...)
Хајмо онда о конкретним цифрама. Ваша из-

двајања за субвенције страним фирмама већа су од 
комплетног буџета за здравство у Србији. Да Вас по-
дсетим, СНС је пет година на власти и за тих пет го-
дина није урађено ништа, односно прекршена су сва 
предизборна обећања.

У чему сте Ви, господине Вучићу различити 
од времена ДС? У чему сте различити и од Млађа-
на Динкића? Не, ви сте исти. И овим предлогом за 
2017. годину буџета настављате задуживање држа-
ве иностранству, погубну сарадњу са уцењивачким 
ММФ-ом, подршку страним, а не домаћим фирмама, 
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превазиђене више него штетне евроинтеграције, сла-
бљење војске, пљачку пензионера, понижење просве-
тара, заборављате здравствене раднике, уништавате 
пољопривреднике, не решавате проблем беле куге. 
Ово је једина земља на свету у којој штрајкује војска 
и полиција.

Пет година сте на власти, господине Вучићу, шта 
сте урадили? Наведите ми једну домаћу банку коју сте 
основали или опоравили. Наведите ми један пољопри-
вредно-индустријски комбинат који сте обновили. 
Наведите ми једну пољопривредну задругу коју сте 
формирали. А да, извињавам се, па то и није циљ Ваше 
власти. Како сами рекосте, Вама је шеф директорка 
Светске банке, а ниједан динар из буџета не можете 
да потрошите док не питате ММФ. Е, то је тај највећи 
скандал, како председнику Владе једне независне суве-
рене државе може бити шеф неко ван ове земље?

Међународни монетарни фонд је сигурно задо-
вољан овим вашим предлогом буџета, господине Ву-
чићу, јер се новим буџетом планирају већа плаћања 
по основу сервисирања спољног дуга за невероват-
них 280 милијарди динара. Јесте ли пробали да тра-
жите отпис или репрограм дугова или Србија треба 
да умре да би Ваш ММФ и Ваша шефица Светске бан-
ке живели? 

За кога Ви радите господине Вучићу? За интерес 
ММФ, Светске банке, Европске уније и НАТО-а или за 
интересе грађана и државе Србије? Да радите за инте-
ресе грађана Србије, примера ради урадили бисте оно 
што је урадио Ваш пријатељ, мађарски премијер Виктор 
Орбан, а што Ви не смете да урадите. Орбан се захва-
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лио ММФ на сарадњи и отпустио их из Мађарске. Све 
кредите индексиране у страним валутама пребацио је 
у форинту и тако зауставио банкарску пљачку грађа-
на на валутним клаузулама. Додатно је опорезовао све 
стране банке и осигуравајућа друштва и заштитио без-
бедност грађана, подижући зид који је зауставио ми-
грантску најезду. Оно што је за породичну политику 
Двери суштина, Орбан је основао Министарство за по-
родицу и данас у Европи издваја највећи део буџета за 
пронаталитетну и пропородичну политику.

А шта сте Ви урадили, господине Вучићу? Ко Вам 
је бранио да за пет година Ваше власти, попут Орбана, 
запослите много више пореских инспектора и реши-
ти проблем сиве економије? Колико година Вам још 
власти треба да бисте било шта урадили? Кријете и да 
ћете приходну страну буџета поправити тако што ћете 
наставити са пљачком буџета локалних самоуправа.

Заиста генијална економска мисао. Структура 
прихода говори да смо земља која и даље све више и 
више увози, јер сте укинули све царине на увоз стра-
не робе и тиме убили домаћег произвођача. Зашто 
када узмете зајам из иностранства, као вид подршке 
малим и средњим предузећима, тај зајам иде преко 
страних банака које се уграђују у тај посао? Зато што 
немате домаће банке и зато што нисте способни да 
направите државну развојну инвестициону банку 
која би по повољним каматним стопама улагала ис-
кључиво у домаћу привреду и пољопривреду.

Па зар ви, господине Вучићу, мислите да сви жи-
вимо у ружичастом свету Вашег ТВ Пинка, ријалити 
шоу-а, и да смо сви толико наивни да не примећујемо 
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да у буџету, обратите пажњу поштовани грађани Ср-
бије, да смањујете буџет Народне скупштине за 400 
милиона, а повећавате буџет Владе Србије за 1,6 ми-
лијарди динара. Значи, Влада је да троши још више 
пара, а Скупштина да буде још више понижена.

За 50% сте смањили трансфер Националној 
служби за запошљавање и тиме признали да она више 
и нема никаквог смисла, јер је СНС преузела улогу за-
вода за запошљавање.

Ви сте, господине Вучићу, последњи еврофа-
натик у Европи. Ви уопште не препознајете геопо-
литичке промене у Европи и у свету и личите на оне 
Србе који су остајали комунисти и Југословени када 
се распадала комунистичка Југославија. Једноставно, 
време Вас је прегазило, као и Ваше пријатеље Тонија 
Блера, Бајдена, Била и Хилари Клинтон, Бојка Бори-
сова, Матеја Ренција. Што би рекла позната песма: „А 
сад адио и ко зна где и ко зна кад“.

Шта ће нам, господине Вучићу, Канцеларија за 
Европске интеграције, која једе милијарду динара 
годишње или шта ће нам, како признаде иначе до-
бродушни, а јуче помало и нервозни, министар фи-
нансија Вујовић, 118 људи само у Министарству фи-
нансија који раде на пословима евроинтеграција или 
додатних 200 милиона динара за Канцеларију за ев-
ропске интеграције? Колико људи у Вашем министар-
ству и комплетној Влади ради на бољим економским 
односима са Русијом и Кином? Где Вам је Канцеларија 
за односе са Русијом?

Ви, господине Вучићу, повећавате буџет Ми-
нистарства одбране и издвајате 1,8 милијарди за 
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учествовање наших војника у мултинационалним опе-
рацијама широм света, а наше границе су празне и не-
безбедне у времену највеће мигрантске кризе и у новој 
историји. Истовремено, смањујете војни буџет за на-
оружање и војну опрему. Па, то је заиста невероватно. 
Зар у овом времену смањујете војни буџет? Такође сте 
издвојили средства за нови фонд за потребе система 
специјалних веза које измештате из Телекома, што је 
јасан сигнал да планирате продају Телекома.

Ви очито више бринете о мигрантској попула-
цији у Србији него о трудницама, породиљама, мла-
дим брачним паровима који немају решено стамбено 
питање, породицама са више деце, самохраним поро-
дицама у којима ниједан члан није запослен или пре-
задуженим породицама које не могу више да плаћају 
своје кредите или комуналне услуге, јер су људи јед-
ноставно остали без посла у оним пљачкашким при-
ватизацијама, оне 24 за које сте Ви формирали радну 
групу, а за које никада нико није одговарао.

Колико се сећам, господине Вучићу и Мирослав 
Мишковић је и Вас финансирао када сте били у СРС, 
али не знам да ли сте то заборавили?

Сасвим је чудно да је за награде запослених у 
основним и средњим школама остављено по 1.000 
динара, дакле, за све основне школе 1.000 динара и 
све средње школе у Србији 1.000 динара, да се награ-
де запослени. Да ли је могуће да нема професора који 
заслужује да буде награђен за свој рад? Ова чињеница 
додатно погоршава ситуацију у просвети јер су плате 
недопустиво мале. Васпитање и образовање младих 
генерација је један од основних предуслова за свеу-
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купни друштвени напредак и зато је неопходно да за-
послени у просвети имају пристојан лични доходак и 
да буду награђени за посебна достигнућа.

Сви просветни радници у Србији знају да Аген-
ција за истраживање и развој, господине министре 
Шарчевићу, и Центар за промоцију науке слабо или 
ништа не раде, а да ће предвиђена промоција дуал-
ног образовања завршити тако што ће широм Србије 
водити 200 младих студената и 3.000 волонтера из ре-
дова чланова СНС о државном трошку. Сва та сред-
ства треба преусмерити, као што смо и предложи-
ли посебним амандманом, у Божићну награду свим 
просветним радницима у Србији.

Ако знамо да 29 милијарди динара из буџета иде 
на специјализоване услуге, које нисте објаснили, а 23 
милијарде на услуге по уговору, онда то укупно изно-
си 52 милијарде за запошљавање нових напредњака по 
уговорима о привременим и повременим пословима, 
упркос забрани запошљавања у јавном сектору, док 
тамо где је заиста потребно запослити нове раднике, 
попут здравства, пореске управе и одређеног дела ло-
калне самоуправе, та забрана још увек функционише.

Конкретно, као што наводи Павле Паја Петро-
вић из Фискалног савета у својој оцени Предлога 
закона о буџету, у септембру је расписан конкурс за 
запошљавање 100 нових младих инспектора у порес-
кој управи, који још није окончан, иако је то од пре-
судног значаја за рад ове институције, имајући у виду 
неповољну старосну структуру запослених и одлазак 
најискуснијих кадрова у пензију. После – зашто не ус-
пева борба против сиве економије?



Бошко Обрадовић: ГДЕ БЕЖИТЕ! 102

Када набрајасте пореске управе, иначе, господи-
не Вучићу, широм Србије, некако заборависте Нови 
Пазар и ваше коалиционе пријатеље Расима Љајића 
и Муамера Зукорлића. Нисам чуо да рекосте: Расиме, 
јеси ли издао фискални рачун или ниси издао, Муа-
мере, јеси ли издао фискални рачун или ниси издао?

Укупна средства која се издвајају за директну 
финансијску помоћ породицама, дакле, дечији динар 
и родитељски додатак су у новом буџету заступљени 
са око 0,4% процењеног БДП-а. Да Вас подсетим да 
је европски просек за ова издвајања 2,8%, при чему 
предњачи Мађарска са 4% БДП-а. При том, што је 
вероватно још важније, очигледно је да ова власт и 
даље не разуме да ове мере немају никаквог ефекта 
на демографски раст. Само прошле године Србија је 
изгубила 38.000 становника.

Оно што посебно желим да кажем за крај овог 
првог дела свог обраћања јесте једно веома једноставно 
питање – када сте Ви, господине Вучићу, последњи пут 
били у неком ТВ дуелу са неким из опозиције? Хоћете ли 
да Вас ја подсетим? У последњих пет година нити једном. 
Народна скупштина је зато једино место на којем морате 
изаћи на дуел опозицији, али ту све чините да то сучеља-
вање избегнете. Нема Вас последњег четвртка у месецу, 
када треба да одговарате на питања народних посланика. 
Нисте дошли ни на једну посебну седницу на актуелну 
тему на коју сте позвани. Када сте само једном дошли у 
Скупштину, четири највеће посланичке групе опозиције 
нису добиле прилику да Вам поставе питање. 

Али, ево данас не можете побећи. Прилика је 
да Вас питам шта каже комесар Хан, ко мора да буде 
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следећи председник Србије? Хоће ли Вам поново чес-
титати из Брисела три сата пре затварања биралишта 
у другом кругу председничких избора, као Томисла-
ву Николићу 2012. године? Ја знам, ми знамо, сви 
знају, господине Вучићу, да сте Ви наредили мученом 
Ђурђевићу изборну крађу на последњим изборима и 
да три изборне листе опозиције морају бити спуште-
не испод цензуса како знате и умете. 

Ви сте јуче овде најавили нове ванредне избо-
ре. Ви сте овде јуче започели нову изборну кампању, 
са циљем да из Народне скупштине елиминишете 
Двери и све друге који Вам сметају, јер не подноси-
те постојање опозиције, јер Вас се не плашимо, јер не 
можете да нас уцените и нисмо лажна опозиција са 
којом сте се договорили о сарадњи.

Ја Вам сада поручујем, мораћете много више да 
покрадете него прошли пут да бисте нас избацили из 
Народне скупштине, јер подршка Дверима расте из 
дана у дан.

За крај, пет година сте на власти, господине Ву-
чићу, и нема никаквих резултата. Маните се више по-
литичког маркетинга, позоришних представа са ста-
тистима СНС и немојте више потезати људе са посла 
из државне управе и јавних предузећа да присуствују 
отварању фабрика у склопу ваших ТВ спотова. Ура-
дите коначно нешто добро за ову државу, за српску 
привреду, за српског сељака, а не само за ММФ и ЕУ. 
Вратите се српству, оставите ту западну протестант-
ску етику и Вебера. Погледајте коначно како опет 
ствари стоје са чисто српског интереса, како је то у 
своје време говорио Милош Црњански.
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Свет се мења, господине Вучићу. Немојте више 
ићи погубним економским путем Млађана Динкића. 
Не слушајте Душана Вујовића, јер он мисли главом 
Светске банке, а не српском главом. Немојте нам сва-
ке године испочетка говорити да ће нам бити боље за 
две, највише две и по године, или поднесите оставку 
ако ништа не можете да промените и идите са власти 
као Ваши пријатељи Матео Ренци и Бојко Борисов.

На крају, дужан сам, заиста имам обавезу да 
Вам се извиним што сам Вам се јуче обратио са ча-
чанским акцентом, јер Ви вероватно више волите не-
мачки или турски језик. Али, дужан сам да Вам појас-
ним, области презента идемо и идемо или бежите и 
бежите су дублети. И један и други су стандардни и 
равноправни у српском језику и то можете погледати 
у сваком језичком приручнику. Ви за то нисте струч-
ни. Немојте глумити када се у нешто не разумете.

Има ту један други проблем. Ви сте, критикујући 
мој чачански акценат, увредили не само грађане запад-
не Србије и Шумадије, него све грађане који не говоре 
и не мисле онако како Ви говорите и мислите. 

Поносим се Чачком и крајем из кога долазим. И 
Шумадија и западна Србија су државотворни крајеви. 
Можда Вам баш зато сметају, јер су сви устанци и буне 
кретали из тих крајева, па ће тако и против Ваше власти. 

Коначно, нема разлога да вређате било који крај 
Србије, нема разлога да вређате било који српски ак-
ценат. Нема разлога да више волите Вебера него Ср-
бију. Ја Вас позивам да убудуће пазите када говорите, 
прво зато што се не разумете у српски језик и линг-
вистику, то није Ваша струка.



О ПЕНЗИЈАМА8

Шеста седница Другог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2016. години

12. 12. 2016.

Поштовани председавајући, поштоване даме и гос-
подо народни посланици, поштовани грађани Србије 
који пратите овај директан пренос, помаже Бог свима.

Наиме, Двери су, гледајући интересе пензионе-
ра Србије, који су једна од најугроженијих социјалних 
категорија и, наравно, испуњавајући своје предиз-
борно обећање на основу Споразума о социјалном 
партнерству који смо склопили са Удружењем синди-
ката пензионера Србије и Удружењем синдиката пен-
зионисаних војних лица, у скупштинску процедуру 
предале два закона, тј. измене и допуне постојећих 
закона, којим би требало да се исправи неправда на-
нета пензионерима пре две године, када је СНС кре-
нула у организовану пљачку законитих, односно сте-
чених пензија.

У овом предлогу измена и допуна Закона о 
пензионом осигурању, ми смо предвидели пре свега 

8  Поводом образложења предлога Закона о пензионом осигу-
рању.
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усклађивање раста висине пензије са растом цена у 
држави Србији. Наиме, разлози за доношење овог за-
кона произилазе из члана 70. Устава којим је пропи-
сана обавеза Републике Србије да се стара о економ-
ској сигурности пензионера. Влада Републике Србије 
има обавезу редовног усклађивања пензија јер би, у 
супротном, пензионери били доведени у неповољан 
финансијски и социјални положај због инфлаторног 
умањења стварне вредности њихових пензија.

Дакле, шта сте ви, господо напредњаци, уради-
ли пре две године када сте изменили постојећи закон 
и начин исплате пензија? Ви сте укинули и ону одред-
бу по којој пензије морају да се редовно усклађују са 
висином трошкова живота, односно са растом цена 
у току једне календарске године. Ви сте то вашим за-
конским решењем обуставили и тиме сте нанели ве-
лику штету пензионерима у Србији. Ми овим нашим 
предлогом измена и допуна закона тражимо враћање 
те одредбе закона по којој ће се, наравно, убудуће 
пензије усклађивати са трошковима живота, односно 
са растом цена.

Друга важна ствар коју предвиђају ове наше за-
конске измене јесте поправљање још нечега што сте 
упропастили у овом закону, а то су измене начина би-
рања Управног одбора ПИО фонда. Са некадашњег 
21 члана, ви сте смањили на седам чланова Управног 
одбора и, наравно, од тих седам поставили сте да че-
тири предлаже Влада Републике Србије и тиме пре-
узели потпуну контролу, односно власт над ПИО 
фондом. Шта то у пракси значи? То у пракси значи да 
ви сада када владате ПИО фондом стављате на даљу 
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распродају наше лековите бање, наше изворе, дакле, 
најлековитијих лечилишта у Србији и хоћете и то да 
продате и приватизујете. То не бисте могли када би 
важио закон који ми предлажемо, по коме би се Уп-
равни одбор ПИО фонда вратио на 15 чланова, где би 
пет чланова давали представници пензионера, дакле, 
оних који су корисници ПИО фонда, а пет представ-
ници запослених, дакле, оних који пуне ПИО фонд. 
Ви више не бисте имали већину и радили шта хоћете 
са имовином ПИО фонда.



О УСТАВНОМ СУДУ9

Шеста седница Другог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2016. години

12. 12. 2016.

Поштоване колеге народни посланици, пошто-
вани грађани Србије који пратите овај директан пре-
нос нашег скупштинског заседања, камера сигурно 
бележи одсуство посланика владајуће већине који 
нису присутни у сали када се расправља о једној од 
најважнијих државних институција какав је УСС и то 
говори о односу власти према избору највиших су-
дијских функција у држави.

Очито је да они знају нешто што ми можда не 
знамо или што није јавно речено, да су све ове судијс-
ке функције већ договорене и да су све ово кандидати 
СНС и да у највећем броју случајева се ради о стра-
начким послушницима који долазе на место судија 
9 Поводом: 
  Предлога кандидата за судије Уставног суда Републике Србије, 
који је поднео председник Републике;
   Предлога за утврђивање Листе кандидата за судије Уставног 
суда које именује председник Републике, који је поднела предсе-
дница Народне скупштине Маја Гојковић;
   Предлога одлуке о избору члана Високог савета судства из реда 
судија апелационих судова, који је поднео Високи савет судства;
   Предлога одлуке о избору судија који се први пут бирају на 
судијску функцију, које је поднео Високи савет судства.
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УСС, да би у УСС остало све исто као што је сада, а 
то значи да се тамо не би доносила ни једна одлука о 
кључним темама које данас муче Србију.

Уставни суд Србије је ћутао када је ова власт 
СНС доносила бриселске споразуме који су антиустав-
ни. Ко други да се огласи у Србији ако УСС ћути о ан-
тиуставним бриселским споразумима којима је СНС и 
Влада Републике Србије на челу са Александром Ву-
чићем директно предала институције државе Србије 
на КиМ шиптарским терористима, директно укинула 
институције државе Србије и директно радила против 
Устава државе Србије. Уставни суд ћутао.

Када се требало огласити о Закону о привреме-
ном начину исплате пензија, којим се одузимају пен-
зије као стечено право грађана Србије, којим се пљач-
кају пензионери, Уставни суд Србије је ћутао. Када су 
се доносили лекс специјалиси о „Београду на води“, 
када се правио „пуч“, изградње једног, не знам већ как-
вог пословног подухвата, за који није имало никаквих 
законских ни било каквих других основа да се на тај 
начин ради, Уставни суд је, наравно, опет ћутао.

Дакле, ми сада бирамо нове чланове Уставног 
суда. Да ли бирамо људе који ће и даље ћутати? Да ли 
је Српска напредна странка тако добро пробрала оне 
који ће још боље да ћуте од ових који су тренутно у Ус-
тавном суду Србије? Част изузецима, јер у овом саставу 
Уставног суда Србије било је и има људи који су има-
ли храбрости да издвоје мишљење од срамних одлука 
које су обележиле рад Уставног суда Србије у претход-
ном периоду по питању бриселских споразума, пљачке 
пензионера или изградње „Београда на води“.
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Дакле, ми овде, у име Посланичке групе Српског 
покрета Двери, постављамо кључно питање: да ли је 
ово још један партијски избор судија? Да ли изнова 
Српска напредна странка поставља себи подобне су-
дије на судијске функције? Да ли се наставља такво 
кадрирање у Уставном суду Србије које ће довести до 
даљег ћутања Уставног суда Србије по свим кључним 
питањима која муче данас државу Србију?

Наравно да ми имамо и конкретне примедбе са 
којима желим да вас упознам. Пре свега, Двери желе 
да укажу на важност положаја и улоге Уставног суда 
у уставно-правном систему Србије. У том смислу, не 
треба заборавити да је Уставни суд чувар устава и да 
је Уставни суд последњи арбитар уставности и зако-
нитости изнад и изван сваке политике и политичке 
странке. Ово не потврђује само уставна материја, већ 
и потреба да држава и грађани буду заштићени од не-
уставних аката и радњи оних који врше власт. Зато је 
овај ваш однос, однос овог режима према Уставном 
суду, заправо слика вашег односа према Уставу. Ви 
кршите Устав државе Србије. Кршите га антиустав-
ним бриселским споразумима, издајом Косова и Ме-
тохије, кршите га пљачком пензионера, кршите га из-
градњом „Београда на води“, кршите га на низ других 
места и начина. Дакле, то је ваш однос према Уставу 
Републике Србије.

У овом тренутку Србија функционише са па-
кетом бриселских споразума. У правном саобраћају 
велики је број прописа чија је уставност и законитост 
упитна и спорна, а имамо и рђав манир владајућег ре-
жима да у својим рукама сконцентрише буквално сву 
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власт, а да је његова персонификација Александар Ву-
чић који је завео лични режим. Дакле, за Александара 
Вучића и СНС Устав и Уставни суд Србије не постоје. 
Они их не признају, они су их заблокирали, они су их 
ућуткали. Где су, дакле, ту уставност и законитост и 
права и слободе грађана? Ко ће нас заштитити од са-
мовоље кршења Устава на дневном нивоу?

У Србији је у току свеопшта банализација Уста-
ва, његове правне снаге и домашаја свих његових нор-
ми, укључујући и преамбулу. Нису ретки случајеви да 
поједини политичари из владајућег режима дају изја-
ве типа – ко још поштује Устав, кога Устав обавезује? 
Шта је са акционим тимом за промену политичког 
система, којим је на мала врата најављена уставна ре-
визија у прошлом мандату Народне скупштине? Не-
када су се устави мењали на озбиљан начин, са уста-
вотворним скупштинама, а ви сте желели да мењате 
Устав са Зораном Бабићем, који је био на челу некак-
ве ваше комисије за промену политичког система.

Дакле, Двери поводом ове тачке дневног реда 
желе да васпоставе систем државотворности и вере 
у уставни поредак који је девастиран третманом 
владајућег режима СНС. Под СНС Устав је згажен, 
Уставни суд Србије је згажен. Понижене су, дакле, 
најважније државне институције од када је СНС на 
власти. Ви не желите да имате било какву контролу. 
Ви сте онемогућили било кога да вас контролише. Ви 
бисте укинули и Народну скупштину и Уставни суд 
Србије, да бисте ви могли да радите шта ви хоћете.

Стога је за нас прворазредно питање поштовање 
уставности и законитости, те гаранција слободе, људ-
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ских права, а да бисмо то обезбедили битно је ко су бу-
дуће судије Уставног суда. Да ли су то људи који су се 
потврдили својим знањем, поштовањем права и прав-
не доктрине, а нарочито уставног права? Да ли су то 
људи који су се потврдили у борби за уставност и зако-
нитост, без додворавања владајућој хијерархији, или су 
то људи чија је главна особина партијска припадност и 
блискост владајућем режиму? Јесте ли бирали ове кан-
дидате колико су блиски СНС? Јел вам то био крите-
ријум за кандидовање нових судија Уставног суда?

Без страначке острашћености потребно је 
озбиљно приступити кандидовању и избору нових 
судија, јер управо њихово знање, лични интегритет и 
поштовање Устава треба у наредном периоду да буде 
од пуног изражаја.

Мени је драго, поштовани грађани Србије, што, 
ево, посланици СНС признају да су бирали ове кан-
дидате по блискости и послушности СНС. Хвала вам, 
господине Мартиновићу, што сте то признали грађа-
нима Србије.

И напослетку, будуће судије Уставног суда, на 
основу досадашњег рада, морају нам пружити гаран-
цију да су управо они ти који заслужују ово високо 
признање и да ће имати храбрости и достојанства у 
заштити Устава, па ако је потребно и да се супротста-
ве владајућем режиму! Када Александар Вучић окрене 
неког судију Уставног суда, као што је окренуо, реци-
мо, председника РИК-а у своје време, мученог Ђурђе-
вића, да покраде изборе, да ли ће судија Уставног суда 
тада да суди у страху од цара Александра Вучића или 
ће да суди без страха од цара Александра Вучића?
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Дакле, примедбе које ћемо изнети имају за циљ 
да од предложених кандидата дођемо до оних нај-
бољих, око којих ћемо се сви сложити, без обзира од 
кога ће добити подршку Народне скупштине, јер ће 
будуће судије бити заштитници уставности и закони-
тости свих нас грађана Србије.

Прво што примећујемо, на листи кандидата нема 
ни једног редовног професора уставног права са др-
жавног универзитета. Ништа ми немамо против при-
ватног универзитета, али да ли је могуће да ни један 
једини професор уставног права са једног јединог фа-
култета државног универзитета у Србији није канди-
дат за судију Уставног суда, иако наша уставно-правна 
материја каже јасно да предложени кандидат за судију 
Уставног суда треба да буде истакнути правник?

Хајде да видимо, о каквим се то истакнутим 
правницима ради ако су у питању судски изврши-
тељи, градски правобраниоци, заменици тужиоца и 
ако нема једног јединог професора Правног факулте-
та? Ево има, није тачно, ту је др Тамаш Корхец, који је 
предавач на Факултету за правне и пословне студије 
„Лазар Вркотић“, „познатом“ факултету у Србији. Да-
кле, о чему причамо? Причамо, дакле, о партијским 
постављењима и договорима (…)

Дакле, уместо да се међу кандидатима за Ус-
тавни суд Србије нађу имена неких од тренутно нај-
познатијих српских професора уставног права, међу 
предложеним кандидатима нема ни једног професо-
ра уставног права. Али има, рецимо, професора по-
лицијске академије, јер претпостављам да су важнији 
професори полицијске академије од професора Пра-
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вног факултета. Управо је уставна материја оставила 
могућност да једино професори Правног факултета 
могу да имају и другу функцију ако су судије Уставног 
суда. Због чега? Па зато што је најважније да упра-
во професори Правног факултета, као најстручнији, 
буду судије Уставног суда. Али ви имате неке друге, 
„стручније“, који су очито блискији или, да тако ка-
жем, боље слушају СНС.

Има овде пуно кандидата који се баве кривич-
ним правом. Да ли то значи да актуелни председ-
ник Републике мисли да професори уставног права 
не треба да се баве уставним судовањем и да то од 
њих много боље раде они кандидати који се претеж-
но баве кривично-правном теоријом и праксом? Из 
биографије предложених кандидата није видљиво 
колики је њихов досадашњи допринос развоју устав-
ности, тако да нам нису јасни критеријуми којима се 
руководио председник Републике. Из биографије не-
ких од предложених кандидата произилази да се ни 
на постојећим радним местима нису афирмисали као 
изузетни стручњаци, а сада их предлажете за судије 
Уставног суда. (…)

Имајући у виду, дакле, оно што се тиче листе 
судија Уставног суда које председник Републике име-
нује, а овде имамо и оно што сте ви као владајућа 
већина именовали кроз кандидатуру председника 
Скупштине, ситуација је тек занимљива. Већина ва-
ших кандидата не поседује кредибилитет да буду 
именовани за судију Уставног суда. Приликом пред-
лагања ових кандидата предност су имали они који су 
истакнути војници Српске напредне странке и који 
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су од момента учлањења у СНС забележили метеорс-
ке успехе у својој каријери. Тако се оправдано поста-
вља питање како ће они сутра штитити Устав кад им 
је у досадашњем раду као звезда водиља био једино 
партијски интерес?

Стиче се утисак да су појединци награђени за 
свој нерад јер су резултати које су постигли на до-
садашњим местима и дужностима били негативни. 
Пример је борба против корупције. Кандидујете су-
дије које немају никакве резултате у борби против 
корупције. Каква је, дакле, гаранција да ће успешно 
обављати функцију судије Уставног суда?

Имате ви кандидате који су се до сада афирми-
сали и потврдили као стручњаци у незаконитом при-
бављању доказа против грађана Србије оптужених 
пред Хашким трибуналом и који су поступали против 
интереса хашких заточеника, због чега је тек њихова 
кандидатура, претпостављам, награда за све што су 
радили против интереса грађана Србије. Ево, такав 
један је господин Драган Игњатовић, који, рецимо, 30. 
августа 2011. године, као директор Канцеларије Владе 
Србије за сарадњу са Хашким трибуналом, изјављује 
следеће: да „треба да се сарађује са тим судом док год 
он постоји. Хапшењем свих бегунаца окончали смо 
један аспект сарадње, али нам сад остаје технички део 
који, између осталог, обухвата сведочења. Сарадња се 
мора наставити све док постоји Хашки трибунал.“ Да 
ли је могуће да ће директор Канцеларије Владе Србије 
својевремено за сарадњу са Хашким трибуналом Ду-
шан Игњатовић сада да буде и судија Уставног суда 
Србије? Има ту и занимљивих случајева партијских 
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активиста Српске напредне странке који се сада 
предлажу за судије Уставног суда, чак и оних који су 
се у свом досадашњем раду са проблематиком устав-
ности први пут и последњи пут сусрели када су тај 
предмет полагали на Правном факултету.

Дакле, овде се поставља једно веома једноставно 
питање – хоћемо ли сада да бирамо, како рече др Алек-
сандар Мартиновић, судије које бира Српска напредна 
странка и које поставља Српска напредна странка и 
који су послушници Српске напредне странке и који 
су блиски Српској напредној странци и да ли је то тај 
критеријум којим се руководио председник Србије То-
мислав Николић и председник Скупштине Маја Гојко-
вић? Зашто данас нема овде Томислава Николића и 
Маје Гојковић да бране своје кандидате? Јел се ви то на-
предњаци стидите својих кандидата за судије Уставног 
суда? Шта ћемо сад? Нешто сте побегли да их брани-
те пред грађанима Србије. Нисмо чули ни једну реч 
позитивну о кандидатима које сте овде кандидовали. 
Што не дође председник Николић, што не дође Маја 
Гојковић, што не устаде Мартиновић, па да каже – овај 
кандидат Српске напредне странке је сјајан стручњак, 
јесте био приватни извршитељ или је био судски из-
вршитељ или је био заменик тужиоца, али је сјајан 
стручњак, много је бољи од свих професора уставног 
права у Србији? Не чусмо то ни од Мартиновића ни 
од Николића ни од Гојковићке. Сви јунаци ником по-
никоше. Нико да брани сопствене кандидате. Нико од 
вас да каже једну лепу реч о вашим кандидатима. Нема 
десет народних посланика Српске напредне странке у 
сали. Сви сте побегли. Сви сте се разбежали и нико да 
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брани ваше кандидате. А шта је разлог? Веома једнос-
таван. Па, то су партијски послушници.

Српска напредна странка хоће да инсталира 
партијске послушнике у Уставни суд Србије, како би 
Уставни суд Србије наставио да ћути о кључним пи-
тањима, како би Вучић могао да потписује даље бри-
селске споразуме, како би Вучић могао даље да пљач-
ка пензионере, како би Српска напредна странка 
могла даље да гради „Београд на води“, против свих 
закона и против свих правила струке и против сваког 
Устава и сваке уставне материје.

Дакле, то је оно што је поента избора судија 
Уставног суда. Да ли ћемо поново добити партијске 
послушнике Српске напредне странке, који ће ћутати 
увек када Уставни суд треба да реагује и да контроли-
ше извршну власт, односно Александра Вучића, што 
би требало да му буде један од најважнијих задатака? 
(…)

Дакле, овде се сада поставља питање: хоћемо 
ли одбранити Уставни суд Србије од Српске напред-
не странке, хоћемо ли дозволити да Српска напред-
на странка окупира и Уставни суд Србије и преузме 
комплетну власт у Србији, јер је понизила и Народну 
скупштину и председника Србије, који је обичан слу-
га Александра Вучића, а сада хоће да понизи Уставни 
суд Србије, бирајући у Уставни суд Србије послушни-
ке Српске напредне странке?

Српски покрет Двери не може да подржи кан-
дидате који су послушници Српске напредне странке 
и брани смисао Уставног суда Србије који ће судити 
по праву и правди и по Уставу, а не по наређењима из 
централног комитета СНС. Хвала.



О ПОЉОПРИВРЕДИ10

Шеста седница Другог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2016. години

13. 12. 2016.

Поштовани грађани Србије, желим пре свега да 
изразим једно велико задовољство што се у Народ-
ној скупштини Републике Србије коначно разговара 
о пољопривреди и селу, двема темама које су остале 
толико занемарене, рекао бих чак и понижене, у ин-
тересовањима наших политичких елита у неком пре-
тходном периоду.

Двери су, наравно, у потпуности спремне за 
ову тему. Ми у нашој посланичкој групи имамо два 
стручна лица, почевши од проф. др Миладина Ше-
варлића, једног од наших најпознатијих агроеконо-
миста, до његовог млађег колеге мр Ивана Костића, 
који ће, наравно, имати прилику да, уз мене, говори о 
овој изузетно важној теми.

Моја улога је, да пре свега, отворим ову тему на 
политички начин и укажем на то шта је проблем актуел-
10  Поводом предлога закона о изменама и допунама Закона о 
пољопривреди и руралном развоју, који је поднела Влада Србије 
и предлога закона о изменама и допунама Закона о подстицаји-
ма у пољопривреди и руралном развоју, који је поднела Влада 
Србије.
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ног тренутка српске пољопривреде и села, а онда да ви-
димо и да ли су ова решења која предлаже Влада Србије 
права, или потпуно промашена и погрешна решења.

Ова решења, да одмах то кажем, изгледају као 
када на једну дубоку рану и једну гангрену која је зах-
ватила читав организам, један канцер који вам разједа 
организам, залепите фластер и кажете – ево, овај флас-
тер ће помоћи и решити проблем обољења које ваш 
организам има. Дакле, нећете, господине министре, 
овим ништа решити, ово је само једно у низу фоли-
рања и губљења времена у погрешним и промашеним 
пољопривредним политикама у последњих 16 година.

Погрешно би било да кажем да сте Ви једини 
одговорни за слом српске пољопривреде и села, Ви 
сте само гробари српске пољопривреде. Неко други 
је кренуо да убија српску пољопривреду и село још 
од 5. октобра 2000. године, данас Ви, господине ми-
нистре, Влада Александра Вучића, завршава овај гро-
барски посао, буквалног уништења, завршно, српске 
пољопривреде и села. Доказ томе је безидејност ми-
нистара у претходне четири, или сада већ пет година 
власти СНС-а. За четири године власти, четири раз-
личита министра. Ви као да следите тај вегетациони 
низ да сваке године засејете по једног новог министра 
пољопривреде. То говори да ви немате никакав дуго-
рочни план, то говори да ви немате никакву дугороч-
ну идеју шта са српском пољопривредом, јер нико 
нормалан са озбиљном идејом, не би мењао минист-
ра пољопривреде на сваких годину дана.

У пољопривреди је најважније дугорочно стра-
тешко планирање и сигурност коју ви дајете пољопри-
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вредницима таквим планирањем. Какву им ви сигур-
ност дајете тако што сваке године мењате министра 
пољопривреде, што сваке године мењате, измењујете 
и допуњујете закон који се тиче пољопривреде?

Оно што желим, најпре, да кажем јесте стање 
нашег села. Под један, чак и у Закону о територијал-
ној организацији државе Србије, ви немате спомен 
села. Постоје градска места и остала насеља. Села се 
не помињу као да их нема, без обзира што пола Ср-
бије још увек живи у селу и бави се пољоприведом, 
чак и ако живи у граду.

Друга ствар која боли наше село јесте исељавање 
из села у мање градове, из мањих градова у веће гра-
дове, из већих градова у Београд, па у иностранство. 
Дакле, села нам се празне, посебно она гранична, на 
границама наше државе, посебно она у пасивним 
крајевима. Посебна су тема домови културе и уопште 
културни живот наших села. Посебна тема су жене на 
селу, које су понижене и увређене од свих претходних 
власти, јер када су и како добиле било какво озбиљно 
право када су мајке, када су труднице, када су поро-
диље, када су пензионерке на селу? Оно што је наравно 
најдраматичније, уз ово пражњење српског села, јесте 
податак да смо између два пописа изгубили 150.000 
породичних газдинстава. Дакле, свако пето породич-
но газдинство у Србији више не постоји, и ви то немо 
посматрате и гледате пропаст српског села.

Такође, ви не примећујете поразну чињеницу 
да различити подаци различито говоре, али да више 
стотина хиљада хектара обрадивог пољопривредног 
земљишта у Србији, остане необрађено. Неко каже, 
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пола милиона хектара, неко каже милион хекта-
ра. Колико тачно стотина хиљада хектара, господи-
не министре, у Србији, обрадивог пољоприведног 
земљишта, остане необрађено? Како могу сви ми-
нистри у претходним владама да гледају необрађе-
но обрадиво пољопривредно земљиште, а да ништа 
нису учинили да подстакну обраду тог обрадивог 
пољопривредног земљишта?

У време ДОС-овског уништавања пољопри-
вреде, које ви довршавате, као гробари српске 
пољопривреде и села, уништено је 65 пољопривред-
но-индустријских комбината. Шта су били пољопри-
вредно-индустријски комбинати? Она кључна тачка 
пољопривредно-прехрамбене индустрије Србије, 
који имају све од производње, преко прераде до тр-
говине основним животним намирницама. Дакле, 
читав ланац производње, прераде и трговине остају 
у овој држави, самим тим и сав профит остаје овој 
држави. То сте ви од 5. октобра 2000. године до данас 
уништили.

Ви бисте сада да уништите и продате и ПКБ, по-
следњи остатак те некада моћне индустрије пољопри-
вредно-индустријских комбината, један од највећих 
пољопривредно-индустријских комбината у Европи, 
који се налази надомак града од два милиона станов-
ника, који има огромне површине, који има неверо-
ватну перспективу. Уместо да држава стане иза ПКБ и 
да каже: ово је стратешка грана српске прехрамбено-
прерађивачке индустрије која ће да повеже све друго 
што ћемо да покренемо у пољопривреди - ви хоћете 
и то да продате.
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Уосталом, свака четврта приватизација у по-
следњих 16 година која се тиче пољопривреде и 
прехрамбено-прерађивачке индустрије је пропала, а 
нико није одговарао за уништене потенцијале српске 
пољопривреде. Оно што желим посебно овде да вам 
истакнем, јесте ваша катастрофална идеја доласка ве-
ликог немачког произвођача меса Тениса у Србију. То 
јесте немачки економски интерес, али то није српски, 
то није домаћи економски интерес. Нама не треба још 
један велики европски тајкун који ће да уништи кон-
куренцију наших малих домаћих произвођача, нама 
треба подршка нашим малим домаћим произвођа-
чима, нама треба удруживање наших произвођача у 
задруге, нама треба подршка државе задругарству, 
нама треба обнова пољопривредно-индустријских 
комбината, нама треба обнова домаће индустрије и 
пољопривредне механизације. То је оно што ви тре-
ба да подржите парама и хектарима које поклањате 
Тенису, као да је нама овде потребна нова економска 
немачка окупација.

Оно што сте Ви већ прекршили, као Ваше 
обећање, господине министре, јесте да ћете до краја 
ове године да уведете независну лабораторију за кон-
тролу млека. И ево, нема је. Нема је, господине минис-
тре. Већ сте, после четири месеца на власти, прекр-
шили Ваше обећање. Дакле, нема независне контроле 
млека. И даље се израбљују наши произвођачи млека 
од, не знам каквих, откупних станица и варијанти.

Оно што желим посебно да алармирам грађане 
јесте, да од 1. септембра 2017. године странци могу да 
купују пољопривредно земљиште у Србији, по погуб-
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ном Споразуму о стабилизацији и придруживању, 
који су почели они пре вас, еврофанатици, а наста-
вљате ви, највећи еврофанатици у историји ДОС-а. 
Дакле, ви желите да од 2017. године странци могу да 
купују пољопривредно земљиште у Србији.

Не видим да сте ишта урадили да то зауставите 
и спречите, а пет година сте на власти, господине Не-
димовићу. Пет година сте на власти, што нисте проме-
нили ову погубну ставку ССП, као што су урадиле све 
европске државе које су ушле у ЕУ? Погледајте шта је 
урадила Мађарска и видите како су озбиљне државе 
заштитиле своје пољопривредно земљиште од продаје 
странцима. Наравно, августа 2012. године, једна од пр-
вих великих мера СНС на власти било је отпуштање 
1.658 агронома, односно асистената саветодаваца јед-
ном СМС-ом поруком. Још увек сте им дужни неке 
паре, па Вас и то питам, господине Недимовићу, када 
ћете да платите људима оно што сте дужни када сте их 
отпустили једном СМС-ом поруком?

Шта сте све урадили за ових пет година ваше 
власти, надовезујући се на ову катастрофалну поли-
тику ДОС-а од 5. октобра 2000. године до данас?

Под један: ви сте драстично смањили субвен-
ције пољопривредним произвођачима у Србији, ви 
сте ојадили ове године пољопривредне произвођаче 
са овим таксама за наводњавање, одводњавање које 
наплаћујете и за 2015. и 2016. годину.

Да ли сте икада обезбедили озбиљне откуп-
не цене, сигурност откупа, сигурност висине цене? 
Уништили сте домаћу пољопривредну индустрију ме-
ханизације. Имамо ли да купимо наш српски трактор 
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или ћемо да купујемо хрватске које су они направили 
у фабрици која је настала на ледини, а ми смо имали 
нашу фабрику и само је требало да у њу уложимо и да 
њу оспособимо? Сада ми не знамо више да правимо 
ни тракторе, ни мотокултиваторе, ни сву прикључну 
механизацију, ни комбајне, ни све оно што смо доне-
давно знали да правимо. Ко је то уништио? Ко сада 
не улаже у обнову домаће индустрије пољопривредне 
механизације? То су права питања.

Шта је са задругарством? Како то улази генет-
ски модификована храна и семе? Сами сте рекли да 
сте недавно 11 хектара пронашли. Чекајте, како то 
уђе, господине Недимовићу? Ко је то засејао? Реците 
име власника парцеле који сеје ГМО производе. Ре-
ците, да ли је кажњен кривично, да ли је процесуи-
ран, да ли је ко одговарао за увоз, промет генетски 
модификоване хране и семена до сада? Ко, када, где? 
Наведите та имена и те бројке.

Укинули сте царине на увоз стране пољопри-
вредне робе, убили сте домаћег произвођача. Сада 
размишљате да укинете и ове царинске заштите које 
се тичу увоза млека, то такође убија конкуренцију 
домаћег произвођача. Сами кажете генијалну мисао, 
коју грађани Србије треба још једном да чују, да нама 
ССП са ЕУ, који је погубан по наше економске инте-
ресе, не брани да царинским и ванцаринским мера-
ма заштитимо нашу домаћу робу. Коначно да неко то 
каже. Честитам вам. Захваљујем Вам се што је неко 
открио ту истину да ми имамо право да царинским 
и ванцаринским заштитним мерама заштитимо до-
маћу робу од нелојалне конкуренције, од млека у пра-



Одабране скупштинске беседе 2016-2018. године 125

ху, од смрзнуте робе из робних резерви ЕУ, смрзнутог 
меса. На то имамо право у ССП, и то не чинимо већ 
осам година! Осам година, све еврофанатичне власти 
од ДС до СНС не штите домаће тржиште, домаћег 
произвођача, пуштају увознички лоби да дивља, да 
уништава конкуренцију домаће производње.

Где је крај? Када је крај? Када је крај субвенци-
онисања страних фирми које ви овде подржавате? 
Када је крај хрватизације нашег тржишта? Када је 
крај Тодорићу који је покуповао све трговинске ланце 
у Србији и убио све домаће трговине?

Одлично, браво Вучићу – „доста ми је хрват-
ског иживљавања“. Добро си се сетио после пет го-
дина власти. Што не кажеш Тодорићу „доста ми је 
хрватског иживљавања“? Нема „доста ми је хрватског 
иживљавања“ у случају Тодорића и хрватских тајкуна 
који владају Србијом.

Сада, господине министре, шта Ви бришете из 
закона у члану 3? Једну сјајну формулацију која је ту 
постојала, која је програм Министарства пољопри-
вреде, Ви бришете. „Пољопривредна политика и по-
литика руралног развоја Републике Србије обухвата 
мере и активности које предузимају надлежни орга-
ни у циљу: 1) јачања конкурентности пољопривред-
ног производа на тржишту, 2) обезбеђивање квали-
тетне и здравствено исправне хране, 3) обезбеђивање 
подршке животном стандарду за пољопривреднике 
који не могу својом производњом да обезбеде еко-
номски опстанак на тржишту“, кључна ствар, „4) 
обезбеђивање подршке руралном развоју и 5) зашти-
та животне средине од негативних утицаја пољопри-
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вредне производње“. Бришете ових пет ставова члана 
3. који су програм озбиљног националног Министар-
ства за пољопривреду. А шта радите?

Доводите државу Србију у зависност од ЕУ 
лажним обећањима која трају од 2012. године. Пет 
година лажете грађане Србије да ће добити ЕУ фон-
дове. Пет година нема акредитације Управе за аг-
рарна плаћања. Пет година нема ниједног динара 
из европских фондова; пет година ваших празних 
прича о нашем путу Србије у ЕУ, која само што није 
усрећила Србију. Што пет година не дође један динар 
из тих европских фондова? Видећемо за колико го-
дина ће доћи ова процедура коју ви сада покрећете, 
која није ништа друго, него ново уцењивање из ЕУ. 
Они су паметни људи, они штите своје домаће про-
извођаче. Ми не штитимо своје домаће произвођаче. 
Они ће наћи 1.000 препрека да акредитујете Управу 
за аграрна плаћања и 1.000 препрека да ми извеземо 
на њихово тржиште оно што је њима конкуренција, а 
ми пуштамо на наше тржиште све да уђе, без икакве 
контроле исправности хране, без икаквих препрека 
које штите нашег домаћег произвођача.

Доносите три закона о којима овде распра-
вљамо без јавне расправе, без мишљења науке, без 
мишљења струке. За три године три пута мењате овај 
закон. Јасно је да ви немате никакав план за српску 
пољопривреду и село.

Године 2013. смањили сте средства за подсти-
цај у пољопривреди испод 5%, које сте обавезни да 
из буџета издвојите за то. Године 2014. смањили сте 
субвенције са 100 хектара на 20 хектара. Године 2015. 
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смањили сте субвенције за биљну производњу са 
12.000 на 4.000. Три пута мање субвенција од када је 
СНС на власти у овој држави. Ви сте заиста гробари 
српске пољопривреде. Увозите млеко у праху, увозите 
смрзнуто месо из робних резерви ЕУ, убијате домаћег 
произвођача.

Који ИПАРД фондови? Ко сиромашан и ко мали 
у српској пољопривреди може ишта ту да добије? За 
ваше ИПАРД фондове – да ли је тачно да могу да кон-
куришу само субјекти који имају преко пет хектара 
под воћем? Ко то има у Шумадији? У Хрватској је та 
граница два хектара. Да ли ће ИПАРД средства из ЕУ 
добијати само ваши пријатељи тајкуни? То је озбиљ-
но питање.

На крају, закон о изменама и допунама Закона о 
водама којим одузимате надлежност Београду, а даје-
те Покрајини и повећавате бирократију и трошкове 
покрајинске штетне, дупле администрације. Зани-
мљиво, дајете Покрајини Војводини, а бришете из за-
кона водно подручје КиМ. Отварате простор за лега-
лизацију нелегалних објеката изграђених на водном 
земљишту без грађевинске дозволе, типа викендица 
породице председника Николића на Сави.

О чему ћутите? Ћутите о незаконитој експло-
атацији шљунка. Ћутите о уништавању одбрамбених 
бедема на тај начин. Ћутите о неисправности пијаће 
воде. Ћутите о закупљивању речних токова од стране 
страних фирми.

Дакле, СНС је гробар српске пољопривреде и 
села. Не може се лепљењем ових ЕУ фластера решити 
гангрена и канцер који је захватио српску пољопри-
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вреду од 5. октобра 2000. када је ослобођењем цари-
на за увоз стране робе убијен домаћи произвођач, 
приватизовани су сви наши пољопривредно-индус-
тријски комбинати, убијена је конкуренција српских 
трговинских ланаца, пуштена хрватизација и тајку-
низација наше трговине и на сваки други начин фа-
воризован свако ко има страни економски интерес у 
овој држави.

Дошло је време да у Народној скупштини Ре-
публике Србије се чује економски патриотизам, да се 
чује да је домаћи економски интерес приоритет, да је 
подршка домаћој привреди, пољопривреди приори-
тет. Не занима ме ваш Централни комитет у Бриселу. 
Не занима ме ЕУ. Занима ме наш домаћи привредник 
и пољопривредник. Занима ме наша домаћа банка 
која ће по повољним каматним стопама да даје по-
вољне кредите искључиво нашем домаћем привред-
нику и пољопривреднику. То је економски патриоти-
зам за 21. век. То је програм Српског покрета Двери.

Позивам вас да се окренете од тих лажних прича 
о европским интеграцијама, од тог губљења времена, 
од те пљачке из ЕУ наше привреде и наше пољопри-
вреде. Помозите конкретно младим брачним паро-
вима који хоће да се врате на село и баве пољопри-
вредом. Дајте њима 27.000 евра бесповратно које сте 
дали страним фирмама за свако новоотворено радно 
место. Ето вам новоотвореног радног места за свако-
га ко жели да се врати на село и бави пољопривредом. 
Што нама, грађанима Србије, не дате паре из нашег 
буџета од наших зарада, него дајете страним фирма-
ма које долазе у Србију. То се зове модерни концепт 
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економског патриотизма. Позивам вас да коначно 
почнете да се озбиљно бавите проблемом пољопри-
веде и села, јер ово што ви радите је онај завршни, 
гробарски посао на коначном уништењу српске 
пољопривреде из села.



О КРАЂИ ПОСЛАНИЧКИХ МАНДАТА11

Прва седница Првог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2017. години

20. 04. 2017.

Поштоване колеге народни посланици, желео 
бих да на неки начин се придружим ономе о чему је 
говорио претходни говорник и да подржим већину 
излагања о којима је овде било речи из простог раз-
лога што се тиме, заправо, враћа пажња јавности на 
значај државне институције и овог уваженог Дома у 
коме седимо.

Ако, да тако кажем, крађа посланичких мандата, 
као и крађа одборничких мандата, која се дешава ши-
ром Србије, у Србији постану нешто што је нормално, 
онда у Србији политика и демократија више апсолут-

11  Поводом:
  Предлога одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и за-
меника чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, 
који је поднела Посланичка група Доста је било (број 02-469/17 
од 24. фебруара 2017. године).
  Предлога одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и за-
меника чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, 
који је поднела Посланичка група Либерално демократска пар-
тија - Лига социјалдемократа Војводине – СДА Санџака (број 
02-495/17 од 27. фебруара 2017. године).
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но неће бити нормална. Заиста је крајњи час да сви 
заједно, рекао бих, ако хоћемо да будемо поштени, а 
то је добра провера свих нас овде присутних, треба да 
устанемо, заједнички, против било каквог преимено-
вања изборне воље грађана Србије након избора, тиме 
што неко изађе на једној изборној листи и освоји по-
сланички мандат пре избора, а онда после избора про-
мени своје мишљење и оде својим политичким путем.

Да би отишао својим политичким путем, свако 
онај ко није задовољан својом политичком опцијом 
треба да се лепо сам кандидује на следећим избори-
ма, провери изборну вољу грађана Србије и на осно-
ву тога освоји свој посланички мандат и онда је то 
поштен посланички мандат.

Овако имамо ситуацију да заиста се злоупо-
требљава један Закон о избору народних посланика 
по коме је посланик, како се каже, власник свог ман-
дата. Шта смо тиме заправо ми добили овде у Народ-
ној скупштини Републике Србије? Добили смо пија-
цу, дакле мандати су на продају, мандати се купују, 
мандати се препродају, мандати се преносе из једне у 
другу странку, из једног посланичког клуба у други и 
ми имамо ситуацију да је политика у Србији постала 
једна пијачна категорија, да више у Србији не вреде 
ни политичке идеје, ни политичке вредности, ни по-
литички морал, ни обећања грађанима пре избора, 
већ ко да већу цену или како евентуално да преко не-
чије туђе грбаче дођем до посланичког мандата, зло-
употребим га и онда га ставим на располагање ко зна 
коме другом или у крајњем га задржим за себе, као да 
сам га донео од куће.
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То је заправо кључно питање о коме овде ми-
слим да апсолутно има основа говорити, не улазећи у 
појединачни случај било које крађе мандата на овом 
републичком или локалном нивоу и не улазећи у то 
да је највећи број украдених мандата управо однела 
СНС која краде мандате широм Србије, да не улазимо 
сада у те детаље.

Овде говорим заправо о суштини – или ће по-
литика у Србији бити поштена, одговорна и часна и 
једна од најважнијих друштвених функција и, да тако 
кажем, друштвених занимања или ћемо имати ту 
пијацу у којој се препродају посланички мандати.

Такође бих желео, на трагу онога о чему је гово-
рио претходни говорник, да укажем и на заиста један 
непоштен и нефер однос према расподели председ-
ничких места у скупштинским стручним одборима. 
Заиста би био ред да опозиција има много већи број 
председника скупштинских одбора и да има много 
већу могућност да заправо контролише рад Владе Ре-
публике Србије, јер не заборавите, поштоване коле-
ге народни посланици, једна од најважнијих наших 
функција, а то су нас учили на оним првим часови-
ма парламентарног живота и рада, јесте контролна и 
надзорна улога Народне скупштине над радом Владе.

Министри су по Пословнику о раду Народне 
скупштине обавезни (...). 



О ДЕМОГРАФСКОЈ СИТУАЦИЈИ И 
БИОЕТИЦИ12

Друга седница Првог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2017. години

21. 04. 2017.

Поштовани председавајући, поштоване коле-
ге народни посланици, поштовани грађани Србије, 
којима је онемогућено да ову веома важну расправу 
гледате у директном преносу на РТС. Поштовани 
председавајући, заиста бих замолио да народни по-
сланици добију образложење како је могуће да РТС 
прекине директан пренос Народне скупштине, по-
себно ако Народна скупштина плаћа РТС директне 
преносе из нашег скупштинског буџета, онда не ви-
дим просто под којим образложењем овако важне 
теме могу бити прекинуте и емитоване накнадно, по-
сле поноћи на не знам ком каналу РТС. Молим вас за-
иста да добијемо тај одговор, јер ако ми ово плаћамо, 
не видим како самовољно РТС може да прекида било 
који пренос скупштинских заседања, посебно овако 
значајну и велику тему.

12 Поводом предлога закона о биомедицински потпомогнутој 
оплодњи, који је поднела Влада и предлога закона о трансфу-
зијској медицини, који је поднела Влада.
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Наравно да сам увек против када морамо неш-
то да радимо по директивама ЕУ. Заиста некако увек 
мучно делује када нам представници Владе образла-
жу да доносе одређене законе који су у потпуности 
усклађени са директивама ЕУ. Каква смо ми онда др-
жава и који је карактер наше државе, ако ми доносимо 
законе по одређеним директивама. Нема случајности 
у семантици, у значењу речи, у називима одређених 
ствари и то што ми радимо по директивама из ЕУ све 
говори. Дакле, не мора да се преводи на српски језик.

Без обзира на то шта су директиве из ЕУ, ми 
треба да гледамо шта је интерес грађана Србије и није 
спорно да су ове две теме од веома значајног интереса 
за грађане Србије. Пре свега, и о томе смо сви овде да-
нас говорили, да бисмо коначно покренули решавање 
најприоритетнијег државног питања, а то је проблем 
беле куге и одумирања нашег становништва, - ако је 
то 40.000 грађана Србије мање на годишњем нивоу 
колико више умре, него што се роди, ако је то за де-
сет година 400.000 људи, ако без било каквог рата, без 
било какве заразне болести или не знам какве дру-
ге катаклизме ми изгубимо 400.000 људи, а то није за 
нас отрежњење да морамо да почнемо да решавамо 
тај проблем, онда смо заиста у проблему.

Зато мислим да је Влада Републике Србије на-
правила једну озбиљну грешку што у претходним 
годинама није обратила пажњу на демографски про-
блем, што то никада, ни код једног председника Владе 
много година уназад није био приоритет, а сада смо 
добили ситуацију да имамо новог председника држа-
ве Александра Вучића који треба да се консултује са 
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актуелним председником Владе Србије Александром 
Вучићем, да укључи у консултације и координатора 
свих служби безбедности Александра Вучића и да 
евентуално онда дођемо до оснивања демографског 
савета коме ће на челу бити, веровали или не, али 
Александар Вучић.

Људи, то није нормално. То нема никаквог 
смисла. То је губљење времена. Зато још увек нема-
мо демографски савет. Зато што чекамо да на њего-
вом челу буде човек који је већ на три функције. То 
није нормално. Да ли имате министра без портфеља 
у Влади Републике Србије коме сте дали задатак да се 
бави демографским проблемима? Шта он чека? Чека 
да Александар Вучић решава проблеме и оснива де-
мографски савет. Па, онда нам не треба тај министар 
у Влади Републике Србије.

Мислим, господине министре, да овде нисмо об-
ратили пажњу на једну веома важну ствар - како смо се 
нашли у проблему да толики проценат брачних парова 
у Србији не може да има деце? Нисам сигуран да је до-
вољно ово што сте покренули овим законом, да ћете 
то решавати медицински подпомогнутом вештачком 
оплодњом. Зашто ти људи не могу да имају деце? Да ли 
је било које министарство, да ли је било која струка у 
Србији одговорила на то питање? Јесу ли то последи-
це гађања бомбама са осиромашеним уранијумом од 
стране НАТО пакта? Јесу ли то неке друге психофи-
зичке последице које смо сви преживели претходних 
деценија? Шта је проблем? Да можда није превелики 
број абортуса довео до те неплодности брачних парова 
у Србији? Да ли сте икада поставили то веома озбиљно 



Бошко Обрадовић: ГДЕ БЕЖИТЕ! 136

питање? Колико абортус утиче на будућу немогућност 
да се жене остваре као мајке?

Дакле, то су кључна питања која треба да реши 
тај демографски савет. Зашто су нам брачни парови 
у немогућности да имају децу? То је много важније 
питање чак и од овог питања о којем ми данас рас-
прављамо, а које је веома важно питање. Није спорно, 
ми смо, мислим да је то барем јасно свима на овом 
свету, вама жестока опозиција, али ми нисмо опози-
ција Србији. Ми подржавамо све оно што чак и ви, 
који сте по нашем мишљењу накарадна и лоша власт, 
добро урадите. Имаћете нашу подршку, то није про-
блем. Није проблем да ми подржимо ове законе. Али, 
шта је овде проблем? Много је осетљива тема. Нико 
не може да буде против да се изађе у сусрет људима 
који не могу да имају деце, да би они могли да имају 
деце. То нико нормалан неће доводити у питање. Али, 
отварање биоетичких тема, као што је сурогат мате-
ринство, то је, верујте, отварање Пандорине кутије.

Ово је први пут да Народна скупштина Репу-
блике Србије, колико је мени познато, озбиљно отва-
ра једну биоетичку тему, а долазе нам многе. Помену-
ли сте Грађански законик који доноси много добрих 
ствари, али доноси још више опасних ствари – еута-
назију, убиство из милосрђа, сурогат материнство. Да 
не говоримо о хомосексуалним брачним паровима 
или усвајању деце од стране тих брачних парова или, 
рецимо, забрани физичког кажњавања деце. Дакле, 
то ће бити веома озбиљне биоетичке теме.

Сурогат материнство. Апсолутно се не слажем 
са уваженим колегом проф. др Душаном Павловићем. 
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Ово о чему он говори отвара огромне проблеме из 
биоетичке сфере. Мајка која носи туђе дете у једном 
тренутку почиње да се осећа као мајка и доживљава 
то дете као своје. Родитељи који нису задовољни како 
им је, да тако кажем, испало дете, не желе да га преуз-
му. Ви сте навели низ проблема који могу да се десе, 
да се брачни парови разведу пре него што добију дете 
из сурогат материнства. Шта је у питању када говори-
мо о сурогат материнству? Трговина женским телом, 
трговина децом и дете постаје уговор. Дакле, дете 
постаје предмет уговора трговине. То је опасна ствар. 
То је ствар која отвара неслућене могућности мани-
пулације, злоупотребе, и биоетичких и моралних ка-
тастрофа које могу да се догоде. Иначе, потпуно раз-
умем потребу одређеног броја људи који не могу да 
имају деце да нађу било који начин да то остваре и 
то не може нико да им оспори, нити да им, да тако 
кажем, стане на пут, како рече професор Павловић.

Дакле, овде се поставља једно веома важно пи-
тање и Ви сте остали мало недоречени. Волео бих да 
чујем шта је заиста Ваш прави лични став или став 
Владе Републике Србије. Ви сте рекли – у реду, у овом 
тренутку нема сурогат материнства. Ево, имате нашу 
подршку. Ретки смо у опозицији који смо врло отво-
рено стали на страну и кажемо да је то права ствар 
у овом закону и не треба да буде дозвољено. Али, 
онда сте оставили простор да ће новим грађанским 
закоником то можда да се промени и, ако се стекну 
не знам који услови, то можда и треба урадити. Че-
кајте, министре, јел треба то урадити или не треба 
урадити? То је биоетичко питање, то није политичко 



Бошко Обрадовић: ГДЕ БЕЖИТЕ! 138

питање или стручно питање. Дакле, хоћемо ли да ус-
меравамо државу у том правцу, да овде почну људи да 
тргују материнством, да земље у тзв. рањивим прос-
торима буду искоришћене за тако нешто?

Ево шта каже Европски парламент, ја ћу да 
цитирам ово што господин Павловић није смео да 
цитира. Дакле, Европски парламент у Годишњем из-
вештају о људским правима и демократији у свету за 
2014. годину, у параграфу 114, јасно осуђује праксу 
сурогације и каже: „Осуђује се пракса сурогације која 
подрива достојанство жене, обзиром да се њено тело 
и репродуктивни органи користе као роба. Сматрамо 
да гестациона сурогација, која укључује репродук-
тивну експлоатацију и употребу људског тела ради 
стицања финансијске или друге користи, а посебно у 
случајевима рањивих жена у земљама у развоју, тре-
ба да буде забрањена и сматрана ургентним питањем 
људских права.“



О КОНТРОЛИ ИЗБОРНОГ ПРОЦЕСА
Трећа седница Првог редовног заседања Народне 

скупштине Републике Србије у 2017. години
11. 05. 2017.

Поштовани председавајући, поштоване коле-
ге народни посланици, поштовани грађани Србије, 
претпостављам да мали број грађана Србије зна да 
по члану 99. и члану 100. Закона о избору народних 
посланика Народна скупштина има обавезу форми-
рања надзорног одбора за контролу спровођења из-
борних процеса у Србији.

Веровали или не, од 2000. године, 17 година, ни-
када није формиран надзорни одбор Скупштине Ср-
бије за спровођење избора, а да је икада формиран, 
имали бисмо поштене и фер изборе у Србији, а овако 
већ дуго, дуго немамо поштене и фер изборе у Србији.

Ево, да вам прочитам шта закон каже, Закон 
о избору народних посланика, шта заправо треба 
да буде улога једног таквог надзорног одбора. Под 
један, прати предизборне активности и указује на 
евентуалне неправилности у поступању политичких 
странака, кандидата и других учесника у изборном 
процесу, контролише поступање средстава јавног 
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обавештавања у примени одредаба овог закона које 
се односе на обезбеђивање равноправних услова за 
представљање подносилаца изборних листа и кан-
дидата са изборних листа; под три, предлаже мере за 
поштовање једнакости кандидата у излагању њихо-
вих програма; под четири, обраћа се јавности ради 
заштите моралног интегритета личности кандидата; 
и под пет, упозорава на поступке политичких страна-
ка, органа управе, кандидата и средстава јавног оба-
вештавања којима се омета изборна кампања и угро-
жава једнакост права свих кандидата.

Веровали или не, поштовани грађани Србије, 
све пише у закону. Закон је јасно прописао како да 
у Србији имамо поштене и фер изборе и власт не 
жели да има такве изборе. Седамнаест година ни јед-
на власт није формирала надзорни одбор Скупштине 
Србије и довела је у питање регуларност свих избора 
од 2000. године до данас. Зато тражимо формирање 
анкетног одбора који би испитао регуларност избора.

Хоћете ли да вам кажем шта је обавеза и по 
члану 51? Средства јавног обавештавања, уз учешће 
представника оснивача и подносилаца изборних 
листи утврђују ближа правила за представљање под-
носилаца изборних листа, изборних програма и кан-
дидата са изборних листа. Па, да ли је икада сео било 
ко заједно од подносилаца изборних листа да догово-
ри правила представљања на јавним медијским сер-
висима РТС-а и РТВ-а?

Не знам шта је смешно, господине Орлићу? 
Вама је смешно поштовање закона, што никада нико 
није испоштовао… (Искључен микрофон)



О НЕЗАВИСНОСТИ СУДСТВА13

Трећа седница Првог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2017. години

15. 05. 2017.

Поштовани председавајући, поштоване колеге 
народни посланици, помаже Бог свима. Аристотело-
во начело је говорило да ићи судији значи ићи правди, 
а ово ново, напредњачко начело каже да ићи судији 
значи ићи СНС и у том смислу заиста јесте проблема-
тична читава ова проблематика закона о судијама. И 
зато смо, наравно, предложили да до ових измена не 
дође амандманом, да се ови одређени чланови бришу, 
па тако и овај члан 1. И смањење дужине мандата на 
четири године и могућност поновног избора и про-
дуживање мандата након стицања услова за старосну 
пензију јесу ствари које доводе у питање независност 
судства и на разне начине упливишу партијски ути-
цај на судство у Србији.

Али, није то једини проблем. Овде се доста 
говорило о утицају партија на судство, и јасно је да 
СНС, која још увек није показала исписнице за 650 
судија, које је у своје време учланила, има утицај ма-

13  Поводом више закона о правосуђу.
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кар на тих 650 судија. Да смо видели једну исписницу, 
па да кажемо „нису те судије више чланови СНС“. Чак 
и да су показали исписнице, вероватно би наставили 
да буду на вези са СНС, али замислите нису чак ни 
показали исписнице из чланства СНС, 650 судија у 
Србији?!

Онда постављамо питање – па зар је судство 
партијско? Па ово је највише партијско судство у 
новијој историји из простог разлога што су судије и 
даље формално и суштински чланови СНС. Опет ка-
жем, није то једини уплив на наше судство. Имамо 
још друге веома озбиљне начине уплива, о којима се 
овде недовољно говори. Имамо, примера ради, по-
словне банке. Ми смо вам доказали да судије имају 
привилеговане кредите, чиме их заправо корумпи-
рају пословне банке овде у Београду. И судије основ-
них судова и Врховног касационог суда добијају ВИП 
кредите од пословних банака, које не може да добије 
нико други у Србији.

Шта мислите ви, колеге народни посланици, да 
банке дају тако повољне кредите судијама зато што 
их воле? Или им дају кредите да не би потом судили 
о оштећеним банкарским клијентима поштено, него 
да би им судили у интересу пословних банака, који 
пљачкају грађане Србије? То вам је други извор упли-
висања на српско судство.

(...)
Хвала још једном.
Председници судова, који ви помињете да су 

тачка дневног реда, заправо јесу основни извор ко-
рупције у судовима и јесу извор утицаја и уплива од 
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стране партија, од стране криминалних организова-
них група, од стране пословних банака и од стране 
странаца, који примера ради финансирају одређене 
судове у Србији и одређена тужилаштва у Србији. 
Заиста је то невероватно питање. Да ли сте некада о 
томе размишљали, колеге народни посланици? Да ли 
нека држава сме себи да дозволи, да њена тужилаш-
тва и судови буду финансирани од стране страних 
држава или страних невладиних организација? Да ли 
одређена тужилаштва и судови за неке измишљене 
или стварне ратне злочине, могу да објективно и не-
пристрасно суде ако су финансирани, понављам, не 
од ове државе него од страних држава? Наравно, онда 
се поставља питање и одговорности тих тужилаца, 
који нису можда добро спровели овај поступак са до-
казивањем кривице Рамуша Харадинаја. Дакле, да ли 
смо поставили икада питање одговорности оних који 
можда нису добро спровели одређени поступак за 
утврђивање одговорности Рамуша Харадинаја, пред 
француским судовима? Видите, ако узмемо у обзир 
да је Тони Блер саветник Владе Републике Србије 
Александра Вучића… (Искључен микрофон)



ШТА ЈЕ НАШ ЕКОНОМСКИ ИНТЕРЕС?14

Четврта седница Првог редовног заседања 
Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

19. 05. 2017.

Поштована председавајућа, поштоване колеге 
народни посланици, радујем се овој могућности да 
имам завршну реч у нашој данашњој расправи на ове 
изузетно важне и значајне теме.

Када смо добили овај материјал, ми сигурно са 
свима вама делимо заједничку добру вољу да се неш-
то добро уради за ову државу и за овај народ, и основ-
не ствари о којима сте ви овде говорили нису спорне 

14 Поводом:
Предлога закона о допуни Закона о осигурању депозита, који 

је поднела Влада Србије;
Предлога закона о допуни Закона о Агенцији за осигурање 

депозита, који је поднела Влада Србије;
Предлога закона о давању гаранције Републике Србије у 

корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по 
задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд 
(Пројекат „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола 
Тесла А“, који је поднела Влада Србије;

Предлога закона о давању гаранције Републике Србије у 
корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по 
задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Бео-
град (Регионални програм енергетске ефикасности у преносном 
систему), који је поднела Влада Србије.
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и увек ће имати нашу подршку, без обзира што смо 
жестока опозиција актуелној власти. Када треба заш-
титити државне финансије од негативних токова у 
међународним финансијским кретањима, када треба 
обезбедити услове за заштиту животне средине, када 
треба уложити у изградњу нових постројења у обла-
сти енергетике у Србији или, примера ради, као што 
је министар овде говорио, да Србија искористи свој 
географски положај и да буде један од лидера у пре-
носу електричне енергије на овим просторима, то је 
свакако нешто што ће свако од нас подржати и што 
није спорно у свим овим нашим дискусијама које су 
се јуче и данас могле чути.

Међутим, оно што јесте спорно је шта се иза тога 
крије и да ли су ове активности и ови зајмови заиста у 
нашем домаћем економском и привредном интересу? 
Наша искуства до сада, господо министри, нажалост 
су веома негативна. Све што имамо као искуство о 
досадашњем функционисању зајмова и разних врста 
кредита које смо узимали у иностранству углавном 
је везано за то да интерес за тако нешто увек имају 
странци, али веома мало интереса налазимо ми овде.

Странци, пре свега, нама дају кредит и узимају, 
наравно, одређени профит на кредитне рате и камате 
на тај кредит. Странци нас потом уцењују како тре-
ба да изгледа тендер на одређеним пословима и ко 
уопште може да добије тај посао, а онда се сасвим 
случајно деси да тај посао по таквом тендеру, који 
нам странци условљавају, могу да добију једино стра-
не фирме, док домаће фирме могу да буду само, евен-
туално, у најбољем случају подизвођачи.
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Дакле, интерес странаца је овде веома једноста-
ван. Они дају кредит и зарађују на кредиту, односно 
каматама које преко тога остварују и плус зарађују на 
пословима које њихове фирме добију када ми корис-
тимо њихов кредит за наше инфраструктурне радо-
ве. Дакле, из угла страног економског интереса они су 
потпуно заштићени, а ви сада овде дајете и гаранције 
државе Србије у случају да евентуално ЕПС или ЕМС 
није у ситуацији да враћа одређене зајмове, да за то 
све гарантује, наравно, држава Србија.

Дакле страни инвеститор, улагач, зајмодавац, 
назовимо га како год у овом случају, је изузетно заш-
тићен. Да ли су заштићени интереси државе Србије? 
Да ли је заштићен домаћи економски интерес? Да ли 
је заштићена домаћа привреда? То су заправо питања 
на која ми вас овде непрестано подсећамо.

Ја ћу зато да вам цитирам управо ваше образло-
жење разлога за доношење овога закона, где се у једној 
тачки каже да ће се донети посебан споразум којим се 
дефинишу детаљи спровођења програма коришћења 
кредитних и донаторских средстава, што између оста-
лог подразумева набавку радова и опреме по правили-
ма Немачке развојне банке у међународном тендерском 
поступку. Дакле, ми смо условљени да радимо тендер 
по правилима које нам намеће Немачка развојна банка.

Шта је наш економски интерес? У реду је, доби-
ли сте добар кредит, имате повољну каматну стопу, 
повољне рокове враћања. Па зашто ми не бисмо сами 
онда располагали тим средствима онако како ми ми-
слимо да треба и на нашим тендерима, прописаним 
онако како ова држава жели да их пропише, а не како 
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нам намеће Немачка развојна банка? Да ли ће тај тен-
дер, тако наметнут од стране Немачке развојне бан-
ке, бити за нас повољан и бити уопште одговарајући 
за наше домаће произвођаче, или ће фаворизовати 
стране извођаче радова? То је кључно питање, госпо-
до министри, за које вас молим да ми одговорите.

Оно што је овде други проблем, јесте наравно по-
словање ЕПС као једног од кључних стратешких држав-
них предузећа у Србији. Ви сви знате, наравно, да су Две-
ри огорчени противник било какве идеје приватизације 
и продаје наших стратешких, привредних и природних 
богатстава, као што су ЕПС, Телеком и наше пољопри-
вредно земљиште које, нажалост, по постојећем Спо-
разуму о стабилизацији и придруживању планирате да 
продајете странцима од 1. септембра ове године. Исто 
то мислимо и о Аеродрому Београд и о ПКБ-у и о низу 
других стратешких привредних грана које једноставно 
не смеју да дођу у руке странаца.

Што се тиче ЕПС, она је заправо симбол онога 
најгорег што је уништило ову државу, а то је партијско 
кадрирање у нашим јавним предузећима. Партијски 
директори, партијско запошљавање, партијски на-
мештени тендери, партијско пљачкање јавних преду-
зећа и исисавање новца преко намештених послова 
за партијске, кумовске, буразерске и остале фирме 
које добијају на тим тендерима. То је срце корупције у 
Србији. То је срце пљачкања државног буџета. Тачно 
се зна ко је одговоран – партијски директори који су 
били на челу ЕПС и, наравно, партијски управни и 
надзорни одбори, као и Влада Републике Србије која 
све то гледа и дозвољава.
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Наведите ми, господо министри, пример једног 
директора у Србији који је одговарао за лош посао 
који је радио на месту директора једног јавног преду-
зећа, који је одговарао за лош менаџерски посао који 
је тамо имао. Наведите ми једног, који је то директор 
који је оцрњен у јавности зато што је направио нега-
тиван биланс једног предузећа? Да не говорим о кри-
вичним пријавама или процесима који су требали да 
заврше затворским казнама за оне који су нас уве-
ли у пљачкашке приватизације и упропастили наша 
најважнија државна предузећа.

Од 1945. године до данас протекло је 72 годи-
не. Од те 72 године СПС је у форми комуниста или 
социјалиста био на власти пуних 70 година. Господи-
не министре, да ли осећате одговорност за део вла-
сти од 70 година у овој држави? Да ли је икада ико 
из СПС осетио одговорност да је за нешто крив, да 
је за нешто одговоран, да је нешто упропастио, да је 
нешто опљачкао у овој држави? Хоћете да нам кажете 
да СПС нема никакве везе са тим? Ја Вас овде веома 
отворено и веома одговорно питам, да ли онај менаџ-
мент који прави губитке и који се показао неспосо-
бан у јавним предузећима може да реализује нове ин-
вестиције које Ви сада овде планирате?

Да ли ће исти људи који су довели до проблема, 
моћи да извуку ЕПС даље? Када то говорим, наравно 
да не мислим о оним честитим, озбиљним и само-
пожртвованим радницима који у најтежим условима, 
по зими, снегу, леду, мразу решавају најсложенија пи-
тања да би електроенергетски систем Србије могао да 
функционише у најтежим околностима. Мислим на 
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вас, партијски постављене менаџере и директоре и ру-
ководиоце јавних предузећа и јавне државне управе у 
Србији. Дакле, да ли сте ви икада за нешто одговарали 
од онога што се лоше десило у држави Србији? Наве-
дите ми један такав пример, или реците јавности да је 
све савршено у свим државним јавним предузећима у 
Србији. Ако није савршено, ко је одговоран?

Оно што је веома важно да вас подсетим, јесте да 
овде можемо често да чујемо од ваших коалиционих 
партнера из владајуће већине, да је неко тамо некада 
нешто упропастио из неког бившег режима. Ја се не 
сећам да је неко из тог бившег режима одговарао за то 
што је упропастио, а ви сте већ пет година на власти у 
овој држави. При том, господине Антићу, ви из СПС, 
ви сте и бивши режим и садашњи режим. Када ваши 
коалициони партнери овде у сали прозивају бивши 
режим да је упропастио државу Србију, осећате ли се 
мало одговорни јер сте својевремено били на власти са 
ДС? Зашто не узмете реч и кажете…

(...)
На дневном реду, госпођо председавајућа, су 

два зајма за два веома важна предузећа у Србији, за 
ЕПС и за ЕМС, које треба да потроше паре које ова 
држава овде треба да преузме и да гарантује да ће 
бити враћене. Ко ће потрошити тај новац? Партијски 
постављени директори јавних предузећа, в.д. дирек-
тори које не знамо да ли ће сутра бити директори, а 
не знамо ни ко ће бити нови директори? Какав је епи-
лог партијских и кумовских директора на челу ЕПС, 
попут рецимо Николе Петровића, кума Александра 
Вучића, који је био на челу ЕМС? Ако је био добар, 
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што више није директор ЕМС? Ако није био добар, 
када ће да одговара за ствари које није добро радио?

Дакле, господо министри, то ја вама постављам 
као веома прецизно, отворено и јасно питање - ко ће 
спровести ове зајмове? Да ли партијска номенклату-
ра која се овде деценијама налази на челу партијских 
државних јавних предузећа, које сте ви поделили као 
партијски плен након избора? Као гусари када освоје 
нешто па поделе коме шта иде, тако ви делите јавна 
предузећа у Србији.

(...)
Дакле, господо министри, без обзира на ове 

провокације и покушаје да се спречи да говорим о 
овој теми, желим да вас врло отворено питам следеће 
– који је наш домаћи економски интерес да узмемо 
ове зајмове, конкретно? Јер, видите, ваша излагања 
ме подсећају на ону опаску Марин ле Пен у директ-
ном дуелу са Макроном, када му је напоменула да 
је заиста један изузетан таленат да дуго говори, а да 
ништа не каже. То је нешто што сам осетио у вашим 
образлагањима овде.

Наведите ми колико ће домаћих фирми ради-
ти на ове две инвестиције. Где вам је пројекат за све 
ово? Где вам је документација? Где су вам докази да 
ћемо ми имати корист за домаћу привреду у реали-
зацији свега овога? Да ли ће наши научни институти 
бити укључени у све ово? Чули сте питање у вези са 
Институтом „Михајло Пупин“. Дакле, да ли ће наши 
стручњаци пројектовати? Да ли ће наши радници 
радити? Да ли ће профит остајати у Србији или ће 
профит поново неко изнети у иностранство, а да ова 
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држава чак неће смети ни да га додатно опорезује за 
изношење екстрапрофита из ове државе? Мислим да 
не може конкретније питање.

Ви тражите подршку народних посланика да се 
подржи узимање зајма и да држава Србија буде гарант 
да ће се тај зајам вратити Немачкој развојној банци 
зато што ми немамо српску развојну банку, а не мо-
жете овде да нас уверите да је ово домаћи економски 
интерес и да ће ове послове радити искључиво домаћа 
грађевинска оператива и други привредни субјекти у 
Србији и да ће сав профит од овога зајма, када већ не 
може да остаје овај профит од кредитних рата, онда 
барем профит од улагања овога зајма у одређене при-
вредне активности, да остане овде у Србији. Дакле, то 
је моје веома прецизно и конкретно питање. Колико 
домаћих фирми ће радити на овим пословима? Коли-
ко ће новца остати у Србији, а колико новца ће бити 
однето у иностранство? Да ли заправо странци само 
перу паре, сопствене паре? Значи, дају нам кредит, 
ми дамо посао њиховим фирмама и они имају дуплу 
зараду, и на основу кредита и на основу фирми које 
овде узимају профит.

Хоћемо ли једном да проговоримо отворено 
о свему томе? Где је наш домаћи економски интерес 
у свему томе? Где су наши научни институти? Где су 
наши стручњаци? Ви сте, господине министре, у јед-
ном тренутку рекли да ми не можемо лако да нађемо 
менаџера за директора јавног предузећа у Србији, а 
нисте нам одговорили на питање зашто то не може-
мо. Зашто то не можемо? Ако тражите партијског 
директора јавног предузећа, па наравно да вам један 
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човек који држи до себе, до свог стручног интегрите-
та, до своје слободе и независности неће прихватити 
да води јавно предузеће где ћете му ви заправо на-
ређивати шта треба да ради и како, рецимо, треба да 
намешта тендере за партијске фирме. Ниједан прави 
озбиљан менаџер који држи до себе, до свог реномеа, 
своје каријере неће пристати да ради на челу тог јавног 
предузећа. Дакле, морате да ослободите јавна преду-
зећа од партијског притиска, од партијских уцена, од 
партијских намештења, од страначких интереса који 
тамо преовладавају. Сада ми ви, господине Вујовићу 
и господине Антићу, реците јел то није тако, - да су 
наша јавна предузећа заиста потпуно ослобођена пар-
тијских утицаја и интереса. Ево, реците пред комплет-
ном јавношћу Србије и сви ће вам се насмејати у лице 
јер то није истина, јер сви знамо да то није истина.

Имам још неколико врло конкретних питања 
која се садрже овде управо у члановима овог закона 
о давању гаранције. Конкретно, у члану 3. се каже: 
зајмопримац је дужан да средства за отплату зајма 
обезбеђује према плану отплате из споразума о зајму 
у износу који укључује главницу, што је у реду, об-
рачунату камату, што се подразумева, провизију на 
неповучена средства. Имали смо до сада толико слу-
чајева да нисмо користили средства и плаћали ог-
ромне провизије зато што је партијски менаџмент у 
Србији неспособан и ми плаћамо пенале и провизије 
за неповучене транше кредита, које заправо нисмо 
искористили, а узели смо тај зајам. Ево и овде ћемо 
плаћати те провизије ако ваш партијски менаџмент 
не буде добро радио свој посао.
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Ово на крају што ме посебно интересује – шта 
су пратећи трошкови задуживања? Е, то ме, верујте, 
изузетно интересује. Значи, није довољна главница 
и обрачуната камата плус провизија на неповучена 
средства, него чак и пратеће трошкове задуживања 
треба да плаћамо. Да ли је то, господине министре, као 
у банкама када ми као грађани или као привредници 
повлачимо кредитне рате, па нас пљачкају на обради 
кредита и на свим другим накнадама и провизијама, 
које заправо ми не знамо нити можемо да знамо на 
који начин ће нам све то обрачунати и опљачкати 
нас? У Србији данас, када узмете кредит у висини од 
50.000 евра, у просеку вам на обраду кредита узимају 
1.000 евра. То је зеленашка пљачка. То је нешто што 
дозвољава Народна банка Србије и Влада Републике 
Србије, а што не би смело да се дозволи. Ви, господине 
министре, одлично знате да све оно што су трошкови 
обраде кредита треба да буде садржано у камати. Је-
сам ли у праву, господине министре? Значи, убаците 
све трошкове обраде кредита у камату, немојте нам 
наплаћивати накнадне провизије, обраде кредита и 
све друге видове пљачке којима су данас изложени 
грађани Србије од стране банака.

Да ли у овом зајму имамо тако неку скривену 
добит за зајмодавце или не? На шта се односе пратећи 
трошкови задуживања? Такође, у вашим разлозима за 
доношење овога закона стоји да је предвиђено да Не-
мачка развојна банка одобри зајмопримцу зајам под 
следећим условима: провизија за организовање посла 
је 0,75% износа зајма и плаћа се једнократно. Каква 
провизија за организовање каквог посла? Да видимо 
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каква провизија за организовање каквог посла! То је 
тих хиљаду евра? Добро, само што овде није хиљаду 
евра, овде је милион евра. И друга провизија на неис-
коришћен износ зајма од 0,25% годишње. Дакле, још 
две провизије су овде уграђене и јасно је који је инте-
рес немачке стране.

Сада бих ја волео да чујем од вас, Ви нас уве-
рите да и ми имамо овде интерес, домаћи економски 
интерес. Разумем да сте Ви радили у Светској банци, 
али ме нисте уверили да и даље не радите за интересе 
Светске банке на месту министра финансија у Влади 
Републике Србије. Уверите ме, господине министре, 
ја сам отвореног ума да чујем да Ви радите за домаће 
економске интересе у Србији, а не за интересе стра-
них банака, страних фирми, домаћих тајкуна или 
партијских шема и комбинација у јавним предузећи-
ма. Ево, овде сам, желим да Вас чујем, желим да ми 
један министар у Влади Републике Србије објасни где 
је наш домаћи економски интерес, у ко зна ком заду-
жењу, ко зна ком кредиту и ко зна ком степену преза-
дужености у који ми на овај начин упадамо.

Дакле, мислим да сам био веома конкретан и 
веома добронамеран. Признао сам да у свему овоме 
свакако имамо заједнички приступ. Желимо нове 
инвестиције, желимо јачи српски електроенергетски 
сектор, желимо да будемо лидери на Балкану, желимо 
да заштитимо животну средину паралелно са свим 
тим, желимо нова постројења, желимо да на сваки 
други начин ова држава напредује, али до сада је нап-
редовала тако што су странци једини видели корист, 
а ми никада нисмо видели домаћи економски интерес 
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у свему томе. Ако хоћете да неко подржи овакву вр-
сту вашег новог узимања зајма, морате нам објаснити 
где је ту наш домаћи економски интерес. Економски 
патриотизам је заправо најважнија економска идеја и 
држава треба да стане на страну своје привреде, а не 
страних банака и страних фирми.

(...)

Наставак 22. 05. 2017.

Господине председавајући, хвала, врло сте љуба-
зни. Оно што за крај желим да кажем – да ли ћемо у 
Народној скупштини Републике Србије коначно от-
ворити расправу која говори о томе да неолиберални 
економски концепт није једини економски концепт на 
овоме свету, да задуживање код страних монетарних 
институција није једини начин кредитирања и улагања 
у сопствену домаћу привреду, да постоје самостални, 
сопствени извори финансирања које можете да корис-
тите као што смо вам предложили у овом амандману, 
да ове девизне, дужничке хартије од вредности које из-
даје Република Србија и Народна банка Србије, буду 
стављене у функцију домаћег привредног развоја и 
буду стављене у функцију домаћег и економског инте-
реса кроз велике инфраструктурне радове. Та средства 
ће се враћати у исти тај фонд, тај фонд ће, дакле, на-
равно, наставити да игра своју основну улогу, да шти-
ти и осигурава депозите у банкама у Србији.

Дакле, нећемо изгубити та средства зато што их 
улажемо у домаћу привреду и велике инфраструктур-
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не радове. Напротив, обрнућемо та средства, покре-
нућемо домаћу привредну активност, запослићемо 
нове људе, напунићемо буџет кроз порезе и допри-
носе на новозапослена лица и вратити та средства у 
фонд којим осигуравамо депозит у Србији. Па, ми-
слим да је економска логика веома једноставна.

Ми обрћемо сопствене паре, покрећемо домаћу 
привредну активност, осигуравамо тиме овај фонд 
и тај фонд даље увек може да стоји на располагању, 
чак може и да профитира ако та средства на паметан 
начин буду уложена у оно што је квалитетна домаћа 
привредна активност.

Ако смо примера ради, да вам на примеру 
појасним, проценили, да је домаћа информациона 
технологија, односно да су капацитети домаћих ком-
пјутераша, софтвераша, комплетне информационе 
технологије, заправо тако велики да ми можемо да 
повећамо своју производњу, свој извоз у области са-
времених информационих технологија - хајде да уло-
жимо управо ова средства у нове фирме, у ново запо-
шљавање, у овом сектору који сигурно доноси про-
фит. Хајде да видимо који су то други сектори домаће 
гране привреде у које можемо да уложимо ова сред-
ства из Агенције за осигурање депозита, да би такође 
покренули домаћу привредну активност и да бисмо 
урадили најважнију ствар која треба да буде циљ сва-
ке економске мисли, да заменимо увоз домаћом про-
изводњом, да коначно зауставимо увознички лоби 
који увози овде све оно што ми можемо да произве-
демо, и да ми то овде производимо.

То је суштина приче.
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Дакле, овим ћемо имати покретање домаће 
производње, имаћемо ново запошљавање, имаћемо 
пунији буџет кроз нове порезе и доприносе, а с обзи-
ром да ћемо улагати искључиво у профитне домаће 
гране привреде, та средства ће нам се враћати у фонд 
и Агенција за осигурање депозита ће бити стабилна 
и фонд ће бити гарант свих оних улагања које имају 
домаће штедише у домаћим банкама.

Мислим да је време, поштоване колеге народни 
посланици, да ослободимо мисао за једну алтерна-
тивну и другачију економију од оне која вам се овде 
намеће већ 17 година и која влада Србијом од време-
на Млађана Динкића до његовог најбољег ученика 
Александра Вучића, који је и данас Динкићев шеф, 
који га у Влади саветује.

Мислим да сам био веома јасан. Ништа нисте 
променили у основном економском концепту и нуди-
мо вам конкретно решење које можете да преузмете 
као Влада Републике Србије. Господине Антићу, ако 
сте прави социјалиста, ако не фолирате да сте со-
цијалиста, онда хајде да уложимо државна средства 
у државне банке, у домаћу привреду, у велике инфра-
структурне радове и да на тај начин заправо избегне-
мо колонијални положај и дужничко ропство према 
страним монетарним институцијама.

Мислим да је ово нешто што је од општег инте-
реса, да сте ме одлично разумели о чему вам говорим, 
а само је питање да ли имате храбрости да подржите 
један овакав амандман или просто зарад опстанка на 
власти сте спремни да прихватите све уцене ММФ, 
СБ и страних центара моћи. Хвала.



О ЗАКОНУ О МИНИСТАРСТВИМА15

Друго ванредно заседање Народне скупштине Ре-
публике Србије у Једанаестом сазиву

24. 06. 2017.

Хвала, председавајући.
Веома је тешко увредити мандатара ако је ман-

датар двоглав, ако има две главе, ако политички део 
води Ивица Дачић а економски део Ана Брнабић, 
тако да се онда не зна ко је премијер и ја онда нико-
га нисам могао да увредим. Када будете дефинисали 
ко је премијер у тој Влади, да ли онај који води по-
литички део или онај који води економски део, онда 
можемо евентуално говорити и увредити премијера. 
А ако нема премијера, ако је премијер и даље Алек-
сандар Вучић, онда га не можемо увредити.

Дакле, да се вратим на тему, ви сте ме прекинули.
Нови Закон о министарствима је заправо слика 

и прилика власти Српске напредне странке у ових пет 
година и свих лажи и лажних предизборних обећања 
којих смо се нагледали.

Сви се сећамо приче о малој Влади којом нас је 
некада, као и свим својим лажним обећањима, обаси-

15  Поводом предлога закона о изменама и допунама Закона о 
министарствима, који је поднео народни посланик др Алексан-
дар Мартиновић.
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пао Александар Вучић. Данас је та мала Влада изашла 
на 18 министарстава које ви овде нама предлажете. 
Тако су прошла и сва лажна предизборна обећања 
Александра Вучића.

Оно што је за нас у Српском покрету Двери 
овде најпогубније јесте тај наставак тог катастрофал-
ног пута Србије у Европску унију по сваку цену. По-
штовани грађани Србије, ми 17 година идемо у Ев-
ропску унију и никако да у Европску унију уђемо. Ми 
17 година жртвујемо све наше националне, државне 
и економске интересе, зарад малог уступка од стра-
не бриселског централног комитета. Ни најмањег 
уступка нема, само нове уцене, само нови притисци, 
само нова понижења из Брисела.

Верујте, веома је трагикомично када нас о путу 
Србије у Европску унију као о нечему сјајном увера-
ва један Александар Мартиновић, који је читаву своју 
политичку каријеру градио на противљењу Европској 
унији. И онда се заиста поставља питање – ком Алек-
сандру Мартиновићу веровати? Да ли ономе који је 
био против Европске уније, или овоме који сада гро-
зничаво брани пут Србије?

Јер, ако ви предлажете министарство за европске 
интеграције, онда то значи да ви желите до краја да чи-
таву Владу Републике Србије ставите у функцију Ев-
ропске уније и интереса Европске уније у Србији. Ово 
неће бити српска Влада, ово ће бити колонијална уп-
рава, Влада Европске уније у Београду. И то је суштина 
увођења министарства за европске интеграције.

Колико сте ви у Српској напредној странци 
напредни, најбоље говори то што вам је требало пет 
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година да схватите да постоји екологија као важна 
друштвена област у Србији. Пет година власти вам је 
требало да издвојите министарство за заштиту жи-
вотне средине у посебно министарство. Пет година 
вам је требало да схватите колико је угрожена заш-
тита здравља грађана Врбаса због Великог бачког ка-
нала или грађана Панчева, Ужица или Лазаревца. И 
сада ви нама предлажете министарство за заштиту 
животне средине, после пет година ваше власти, а да 
ни једног тренутка не признате да се до сада уопште 
нисте бавили екологијом, да немате појма о еколо-
гији, да вас је Европска унија натерала да имате ми-
нистарство за заштиту животне средине, јер без тога 
ви га никада сами не бисте увели.

Ви иначе у Србији не радите ништа док не пи-
тате газду у Бриселу. И то је суштина и овог увођења 
министарства за заштиту животне средине, које ја 
поздрављам и требало га је одавно увести, али, ето, 
напредњацима треба пет година да схвате основне 
ствари.

Са друге стране апсолутно смо, као Српски 
покрет Двери, против овог скандалозног министар-
ства за европске интеграције. Уосталом, кроз аман-
дмане на овај закон о изменама и допунама Закона 
о министарствима, предложили смо прави минис-
тарски кабинет, а то је министарство за европске де-
зинтеграције и Европу после распада Европске уније, 
што је много актуелније данас у Европи, од вашег ми-
нистарства за европске интеграције.

Оно што, наравно, ја овде морам да констатујем 
и то је моја обавеза, јесте да у самој Српској напредној 
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странци и међу бирачима СНС-а и СПС-а има вели-
ки број људи који деле са мном ово мишљење, против 
уласка Србије у Европску унију. Који је разлог зашто 
ти људи у овом тренутку гласају за СНС и СПС, о томе 
можемо да дискутујемо, али је кључно да они деле 
мишљење Двери да су против уласка Србије у Европ-
ску унију. То показују сва истраживања јавног мњења.

Када питате грађане Србије да ли су за или про-
тив уласка Србије у ЕУ, више од 40% грађана Србије 
је против уласка Србије у ЕУ, више од 60% грађана 
Србије је против уласка Србије у ЕУ ако смо уцење-
ни признањем независног Косова, а сви знамо и ви 
најбоље знате да смо уцењени признањем независног 
Косова да бисмо наставили овакве катастрофалне 
и штетне приступне преговоре ка путу у ЕУ. Дакле, 
више је него јасно да се велики број бирача СНС и 
СПС много више слаже са мојом дискусијом против 
уласка Србије у ЕУ него са вашом идејом министар-
ства за европске интеграције.

Друга ствар која је овде веома важна, веома је 
важно да нагласимо и да грађани Србије чују чега 
нема у вашем Закону о министарствима. Зашто из-
нова нема министарства за породицу и популацио-
ну политику? Зашто вам је изнова борба против беле 
куге на последњем месту у државним приоритетима? 
Зашто апсолутно не бринете о презадуженим поро-
дицама које не могу више да сервисирају своје дугове 
и плаћају комуналне услуге? Зашто дозвољавате да 
приватни извршитељи и јавни извршитељи изба-
цују породице из својих домова када су презадуже-
ни? Како се дозвољава уопште да жена данас остане 
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без посла када је у другом стању, да не може да се за-
посли ако планира породицу, да не може да усклади 
мајчинство са пословном каријером, да не може да 
буде систематски, на државном нивоу, организовано 
једно министарство које ће подржавати рађање, мла-
де брачне парове, породице са више деце, самохране 
мајке и очеве итд, итд? Изнова сте избегли да донесе-
те најважније министарство које је потребно Влади 
Републике Србије, а то је министарство за породи-
цу и популациону политику. Уосталом, о томе ћемо 
вам много детаљније говорити када на ред дођу наши 
амандмани који то предвиђају.

Моја обавеза је да пред грађанима Србије из-
несем шта сте још заборавили да предвидите вашим 
Законом о министарствима. Заборавили сте наравно 
Србе на Косову и Метохији, јер нема министарства за 
Косово и Метохију. Заборавили сте све Србе који живе 
ван Србије, јер нема министарства за Србе у региону 
и расејању. Иначе, од тренутка доласка на власт СНС 
укинута је свака брига за Србе ван Србије. Укинуто је 
министарство за дијаспору и Србе у окружењу, сведено 
на ниво канцеларије. Затим, укинута је канцеларија за 
Србе у региону и расејању, сведена на ниво управе при 
Министарству спољних послова. Три године не може-
те да изаберете директора Управе за Србе у региону 
и расејању и то је најбоља слика вашег односа према 
нашим сународницима који живе ван граница Србије. 
Па, наравно да нико није очекивао да ћете ви предви-
дети министарство за Србе у региону и расејању.

Једна трећина нашега народа живи ван грани-
ца Србије. Ко брине о Србима ван Србије? Који део 
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државне управе се тиме бави? Да ли је то небитно за 
вас? Да, то је небитно за вас. За вас је битно само шта 
каже Централни комитет из Брисела, шта каже НАТО 
пакт, шта каже ММФ и друге ваше стране газде. Вас 
не интересују интереси Срба који живе у бившим ју-
гословенским републикама без људских права, без 
грађанских права, без верских права, без права на 
имовину и са свим другим скандалозним решењима 
која су према њима донета од стране власти бивших 
југословенских република. Вас не интересује више-
милионска српска дијаспора која вам сваке године у 
дознакама доноси у државу више милијарди долара. 
Дупло више него сви ваши страни инвеститори зајед-
но добијете на годишњем нивоу од српске дијаспоре 
и ево како враћате српској дијаспори, немате чак ни 
министарство за Србе у окружењу и расејању.

Наравно, немате ни министарство вера, јер да 
ви бринете о традиционалним верским заједницама 
не бисте организовали не једну, него две геј параде 
годишње у Београду, јер је заправо то слика вашег 
хомосексуалног лобија који влада Србијом на челу са 
Александром Вучићем.

Оно што овде јесте кључно и на шта желим 
заправо посебно да скренем пажњу јавности, дакле, 
све што је важно за државу Србију: Срби на Косову и 
Метохији, Срби у региону и расејању, министарство 
вера, дезинтеграције у Европи које морамо да прати-
мо да бисмо се снашли у новом европском поретку 
након распада ЕУ и наравно министарство за поро-
дицу и борбу против беле куге, - тога нема у вашем 
Предлогу закона о министарствима. Али, ту сте се 
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после пет година сетили да постоји екологија, што 
највише говори о томе колико сте ви напредни. Ви сте 
изузетно назадњачка странка, не само због организа-
ције геј параде, него управо због овог случаја где вам 
је требало пет година да схватите да нам је потребно 
министарство за заштиту животне средине. (…)

Господо на власти, читава ваша политика, ваш 
систем вредности, све оно за шта се залажете и спро-
водите у Србији, то је само обавеза усклађивања са 
интересима ЕУ, која вас је довела на власт када је 
заједно са Милом Ђукановићем и Станком Субо-
тићем Цанетом формирала СНС пре девет година.



КОНТРАЕКСПОЗЕ ПРИЛИКОМ ИЗБОРА 
ВЛАДЕ АНЕ БРНАБИЋ

Друго ванредно заседање Народне скупштине Ре-
публике Србије у Једанаестом сазиву

28. 06. 2017.

Поштовани понижени и увређени грађани Ср-
бије, својевремено је Слободан Милошевић испору-
чен Хашком трибуналу управо на Видовдан, а ево и 
данас се понавља ново понижење српског народа и 
свих оних који поштују традиционалне и породичне 
вредности у Србији. Поново на наш највећи празник 
се бавимо нечим што заиста сматрам да је потпуно 
супротно духу Видовдана.

Основна превара која се заправо налази у те-
мељу нове Владе Републике Србије је да се на челу ове 
Владе налази Ана Брнабић. То није просто тачно. Ово 
је четврта Влада Александра Вучића. Прву је формал-
но водио Ивица Дачић од 2012. до 2014. године, док 
је суштински премијер био тадашњи п.п.в. Другу и 
трећу водио је Вучић лично од 2014. до 2016. године 
и ових неколико месеци до данас, а онда је побегао са 
места председника Владе.

Ако неко као мандатар за састав Владе одржи 
седам сати дуг експозе и обећа низ епохалних успеха 
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до 2020. године, а онда после неколико месеци напус-
ти то место, онда се то не може другачије окарактери-
сати него као кукавичлук и бежање од одговорности 
за неиспуњена предизборна обећања и заклањање, 
скривање иза неког другог ко ће доћи на место пре-
мијера, а у овом случају иза вас, госпођице Брнабић. 
Ријалити шоу Александра Вучића се наставља.

Поставља се питање – зашто је нови председник 
управо предложио Ану Брнабић да замаскира чиње-
ницу да је он и даље на челу Владе Републике Србије и 
зашто је она прихватила да у томе учествује? Не забо-
равимо, Александар Вучић није председник, ни пре-
мијер, он је још увек само министар информисања, 
пропаганде и страха.

Мислим да, када вас је Александар Вучић пред-
ложио за мандатара, је имао у виду апсолутно само 
како ће на то реаговати западна јавност. Њега није 
занимало како ће на то реаговати и шта ће о томе 
мислити српски народ. Ви сте још један његов марке-
тиншки трик.

Наиме, Вучићу је било битно да целом свету 
пренесе да су Срби за премијера по први пут добили 
жену Хрватицу и лезбијку. Вучић жели са вама, гос-
пођице Брнабић…

Ја сам само цитирао светске медије. Не знам 
шта је спорно. Цитирао сам светске медије и наслове 
из светских медија.

Хтео сам да кажем нешто потпуно друго. Овак-
вим именовањем, односно предлогом Александар 
Вучић је желео само то, да опере своју биографију из 
прошлости, да се изнова додвори западним центрима 
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моћи и да на тај начин сакрије праву природу своје 
власти. То што је он уцењен и на овај начин покуша-
ва да се извуче је једно, али то што му Ви помажете 
у томе, госпођице Брнабић, и што правите алиби за 
оно што ради, то је Ваша одговорност.

Да кренемо редом, поздрављамо и немамо ништа 
против, напротив, да жена дође на чело Србије. Жене 
су данас бољи део нашег друштва, вредније су, пос-
већеније, оданије. Уосталом, жена није издала Косово 
и Метохију, већ мушкарци – Александар Вучић, Ивица 
Дачић, Томислав Николић, Александар Вулин…

Хвала.
Желео сам да кажем управо нешто друго. По-

требно нам је више жена у политици и на челу државе. 
Међутим, не видим у Вашем експозеу нити једну реч 
која би на прави начин почела да решава праве проб-
леме жена у Србији. Како је могуће да жене добију от-
каз када остану у другом стању? Зашто уопште не могу 
да се запосле, јер планирају породицу? Како да ускладе 
мајчинство са пословном каријером? Зашто све више 
обољевају од најтежих болести? Ево вам податак, да је 
200 жена оболелих од рака отпуштено са посла само од 
почетка 2017. године. Како да се покрене женско пре-
дузетништво или помогне живот жена на селу? Дакле, 
Ви нисте доведени да решавате проблеме жена у Ср-
бији, очито је Ваша улога нешто друго.

Ми не знамо, Ви се нисте изјаснили, Ваше ста-
вове о КиМ, о НАТО-у, о Сребреници, о Хагу, али зна-
мо да сте цео живот радили за америчке компаније и 
невладине организације. Из тога извлачим закључак 
да Вас је то препоручило за премијера. Поставља се 
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питање, да ли ћете Ви, на месту председника Владе и 
даље радити за америчке компаније и невладине ор-
ганизације? То је право питање, рекао бих.

Какве везе имате са масонима, госпођице Брна-
бић, и да ли Вам у Влади седе два масона? Најмање два. 
Оно што је веома важно јесте, да ли Ви заправо подсећа-
те на онај лик који игра легендарни Бата Стојковић, у 
култном филму „Ко то тамо пева“, и који каже у једном 
тренутку „пустите мене, ја сам бржи и спретнији“, да 
водите Србију у ЕУ, НАТО, да уведете санкције Русији, 
да потпишете независност Косова, да распродате пре-
остала природна и привредна богатства, да наставите 
аранжмане са ММФ на нашу штету итд.

Ви сте, рецимо, поменули живот Срба на КиМ, 
али не и у којој држави они живе, нити сте поменули 
шта ћете урадити да очувате КиМ у саставу Србије, чак 
сте ставили у одељак који се тиче сарадње са другима. 
Значи, КиМ су за Вас нешто друго, ван државе Србије.

У праву је Владимир Ђукановић када је у недав-
ном интервјуу „Политици“ рекао да је Вучић пред-
ложио Ану Брнабић, цитирам „да значајно тампони-
ра притиске и са запада, и оне које иначе имамо на 
унутрашњој политичкој сцени, у смислу да отупљује 
критике либералне опозиције“. Ако сам добро разу-
мео некадашњег ватреног радикала, а садашњег фа-
натичног напредњака Ђукановића, Ана Брнабић је 
предложена да би се угодило западу и Чедомиру Јова-
новићу и другој Србији, према којима Вучић, очито, 
има посебне наклоности.

Дакле, политика Владе, на челу са Аном Брна-
бић, може бити само више прозападна, што подразу-
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мева даљи наставак и продубљивање нашег коло-
нијалног положаја у односу на ЕУ, НАТО и ММФ.

Ево неколико конкретних питања за мандата-
ра. Пре свега, желим да Вас питам следеће: да ли Ви, 
госпођице Брнабић, пристајете да не будете једини 
председник Владе, односно да не будете једини пре-
мијер у овој Влади? Да ли ћете Ви бити задужени за 
политички део, а господин Ивица Дачић за економ-
ски део? Постоји ли, било где на свету, Влада са два 
премијера? Двоглави премијер нигде не постоји, то 
је антиуставна категорија, то је бесмислено и стога је 
народу јасно да нећемо имати премијера, односно да 
ће премијер и даље бити Александар Вучић.

Оно што Вам замерам, веома отворено, што Ви 
пристајете да играте Вучићеву игру и будете његова 
маска, да би он увек, када се уради нешто лоше, свако 
кршење предизборних обећања, сваки лоповлук, сва-
ки криминал и корупција, једноставно били некако 
замаскирани тиме што ће се он заклонити иза Вас и 
рећи, ево ми смо најмодернија Влада у Европи, ево ми 
поштујемо људска права итд.

Ево конкретних питања. У Вашој биографији 
стоји да сте од 1992. до 2000. године радили као ме-
дијски официр између институција у Великој Брита-
нији, из српских прореформских партија и НВО, у шта 
спада и време бомбардовања Србије од стране НАТО 
пакта. Да ли знате да се та врста официрског посла, у 
преводу на српски језик, зове страна агентура?



О НЕЗАВИСНИМ ТЕЛИМА16

Треће ванредно заседање Народне скупштине у 
Једанаестом сазиву

19. 07. 2017.

Поштовани грађани Србије који очекујете заш-
титу од погубних ефеката власти СНС у претходних 
пет година, грађани Србије који очекујете другачију 
економску политику после погубне ДОС-истичке 
политике која траје од 5. октобра 2000. до данас, јер 
је СНС заправо врхунац ДОС-а, и наравно, пошто-
вани грађани Србије који очекујете борбу против 
криминала и корупције које нема већ пет година од 
како је СНС дошла на власт, а победила је на причи 

16  Поводом:
Избора чланова Одбора Агенције за борбу против корупције, 

са листа које су поднели овлашћени предлагачи: председник Ре-
публике, Врховни касациони суд, Државна ревизорска институ-
ција, Социјално-економски савет и заједно Удружење новинара 
Србије (УНС) и Независно удружење новинара Србије (НУНС);

Предлога одлуке о избору чланова Фискалног савета, који је 
поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу тро-
шења јавних средстава на основу предлога овлашћених предла-
гача: председника Републике, министра финансија и гувернера 
Народне банке Србије;

Предлога одлуке о избору Заштитника грађана, који је 
поднео Одбор за уставна питања и законодавство.
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и лажним обећањима о борби против криминала и 
корупције, сигуран сам да вас интересује наша дана-
шња тема дневног реда заседања Народне скупштине 
Републике Србије.

Колико је СНС-у и СПС-у важно да раде како 
треба институције Заштитника грађана, Фискалног 
савета и Агенције за борбу против корупције, нај-
боље говори то што су месецима упражњена места у 
овим важним независним регулаторним телима. Раз-
умљива је мотивација власти да чланови ових регу-
латорних тела буду што касније изабрани да би била 
што мања контрола њихове власти, а то је и мотив 
зашто стално ограничавају рад Народне скупштине 
Републике Србије, јер је кључно, не то што имају сву 
власт и могу да раде шта хоће, него како зауставити 
опозицију да се чује другачије мишљење и различити 
став и како спречити надзорно-контролне органе да 
уопште контролишу рад ове власти.

Зато ја овде пред вама постављам следећих не-
колико веома важних начелних питања. Ако већ не 
могу да спрече избор ових чланова, а ево месецима 
су одлагали да ове институције уопште не би могле 
да раде, онда је најбоље да изаберу оне који ће ћута-
ти о овој власти. Тако се поставља питање да ли ми 
бирамо Заштитника грађана или бирамо заштитника 
интереса СНС од грађана који су оправдано бунтов-
ни против комуналних полицајаца, паркинг сервиса, 
зеленашких банака или, рецимо, јавних извршитеља 
који их избацују из породичних домова?

 Дакле, да ли ћемо имати, а имали смо, како ви 
то кажете и то је тачно, Заштитника грађана Сашу 
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Јанковића који је са тог места отишао у политику, а 
да ли ћемо сада имати новог Заштитника грађана Зо-
рана Пашалића који ће са политичке позиције СНС 
доћи на место Заштитника грађана? Уосталом, да ли 
је он један од оних 600 судија који никада нису врати-
ли чланску карту СНС и нису се ишчланили из СНС, 
што само говори о томе да ми имамо најмање 600 
партијских судија данас у Србији?

Када је питање Фискалног савета, онда је начелно 
питање веома једноставно - да ли Фискални савет слу-
жи да покрива оно што ради ова Влада у катастрофал-
ној економској политици која траје пет година? Да ли 
је Фискални савет заправо за још радикалнији неоли-
берални економски концепт, који би још више штедео 
на грађанима и домаћој привреди, а још више давао 
страним фирмама и страним банкама? Такав Фискал-
ни савет, који нас саветује да инвестирамо наше паре 
у стране инвеститоре, нама апсолутно није потребан. 
Такав Фискални савет који служи интересима ММФ и 
саветује исто оно што саветује ММФ је просто суви-
шан, односно непотребан. Већ имамо ММФ који нас 
тако сјајно саветује као и многе друге државе широм 
света, које су унесрећене саветима ММФ.

Наравно, када је у питању Агенција за борбу 
против корупције, онда се као кључно питање по-
ставља питање, да ли ће се Агенција за борбу против 
корупције икада бавити криминалом и корупцијом 
у најближем окружењу новог председника државе 
Александра Вучића или ће, рецимо, његова браћа, ку-
мови и партијски пријатељи бити изузети од борбе 
против криминала и корупције? Дакле, да ли ће ови 



Одабране скупштинске беседе 2016-2018. године 173

чланови, које ми треба да изаберемо у Одбор Аген-
ције за борбу против корупције, смести да ударе на 
СНС као извор криминала и корупције у врху држа-
ног система? То је кључно питање. Ако они неће то 
смети, нема потребе да их бирамо, они ће као Ана 
Брнабић бити најобичније икебане и фикуси у Одбо-
ру Агенције за борбу против корупције.

Дакле, нама не треба Заштитник грађана који 
ће да нас подучава о Сребреници и о заштити про-
моције хомосексуализма у Србији. Нама треба Заш-
титник грађана који ће да помогне оним грађанима 
који десет година не могу да реше ниједан проблем у 
катастру. Нама треба Заштитник грађана који ће да 
стане на страну наших грађана који су ухапшени и 
још леже по затворима у Црној Гори због неког из-
мишљеног пуча који је подржао Александар Вучић 
као велики пријатељ мафијашког боса Мила Ђука-
новића. Нама треба Заштитник грађана који ће заш-
титити наше грађане којима, рецимо, још увек нису 
враћена одузета имовинска права у Хрватској, или 
Заштитник грађана који ће се сетити да постоје Срби 
на Косову и Метохији, јер је Косово и Метохија та-
кође у Србији и они су наши грађани које Заштитник 
грађана треба да штити.

Или, рецимо, нама треба Заштитник грађана 
који ће да штити интересе наших грађана у иностран-
ству, који немају основно право, бирачко право и раз-
ним методама свих власти у последњих 15 година су 
онемогућени да нормално гласају. Ви имате трагично 
смешну ситуацију да у читавој српској дијаспори на 
изборима гласа једва неколико хиљада људи, а има их 
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стотине и стотине хиљада, неки кажу и неколико ми-
лиона, који су грађани или држављани ове земље. Да 
ли је Заштитник грађана икада стао у њихову зашти-
ту? Никада.

Да ли је Заштитник грађана, рецимо, стао у 
заштиту породица које јавни извршитељи избацују 
из породичних домова? Да ли је стао у заштиту оних 
20 хиљада породица које они зеленаши, пљачкаши из 
банака, страних банака пљачкају овим невероватним 
кредитима индексираним у швајцарским францима? 
Када смо чули Заштитника грађана да заштити грађа-
не тамо где су највише погођени, од банкарских дери-
кожа који деру кожу с леђа грађана Србије?

Имамо ту и низ других добрих питања, као ре-
цимо једно крајње хумано питање – где је Заштитник 
грађана када некоме искључите струју у 21. веку, зато 
што није имао да плати струју? А није имао да плати 
струју, замислите из ког разлога, зато што у тој по-
родици ниједан члан није запослен. Онда дође неки 
паметњаковић из власти, из неког јавног предузећа, 
који не сме ниједном тајкуну да наплати порез, који 
не сме да додатно опорезује ниједну страну банку 
која нас пљачка, и наплати се на сиротињи, искљу-
чи струју у 21. веку породици која нема од чега да је 
плати, јер људи једноставно нису запослени или су 
изгубили посао у пљачкашким приватизацијама, за 
које још увек нисте открили оне који су одговорни и 
који су нас опљачкали, и данас не леже у затворима 
Србије. Обећали сте пре пет година да ћете ухапсити 
све тајкуне и све политичаре који су нас опљачкали, а 
ево пет година нема ниједног у затвору.
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Да ли, примера ради, Заштитник грађана бри-
не о радничким правима радника који раде у стра-
ним фирмама у Србији? Где је Заштитник грађана да 
устане и да каже да су то нехумани услови у којима 
се тамо ради? Где је да заштити та синдикална и рад-
ничка права? Нема га. Такав нам Заштитник грађана, 
дакле, не треба.

Оно што овде, наравно, јесте веома занимљиво, 
јесте биографија будућег Заштитника грађана. Ја ћу, 
наравно, упознати јавност са неколико веома инте-
ресантних детаља. Наиме, будући Заштитник грађа-
на Зоран Пашалић је дипломирао са 32 године, ако 
је тачно да је студирао 13 година, а то ћете нам ви 
рећи који сте га предложили. Не знам зашто кријете 
ову важну информацију. Ово је добра информација 
зато што то значи да је он темељно студирао 13 годи-
на спремајући се за највише функције у овој држави. 
Правосудни испит је положио са 37 година. Ово је 
тек сјајан податак. Магистрирао је прошле године са 
58 година, што значи да поштује доживотно учење, а 
докторске студије су у току. Наравно, приликом до-
ласка СНС на власт, 31. 10. 2013. године, именован је 
за председника Прекршајног апелационог суда. Да-
кле, само један од председника који су партијски по-
стављани и контролисани од стране СНС.

Каже он у својој биографији једну интересант-
ну формулацију, да је сарађивао, а и данас сарађује 
са одређеним међународним организацијама итд. 
Надам се да нису исте оне с којима је сарађивала и 
Ана Брнабић, а које су агенти страног интереса у Ср-
бији. Али, такође, предлагач може да нас обавести са 
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ким је сарађивао Зоран Пашалић од међународних 
организација.

Ту долазимо до две заиста симпатичне пиканте-
рије које су везане за биографију Зорана Пашалића. 
Једну смо чули и делује заиста генијално. Последњи 
који је успео да пређе са севера на југ, или са југа на 
север што се тиче фудбалских клубова Партизан и 
Звезда, био је легендарни Сале Мутави који је од вође 
навијача Црвене звезде прешао да контролише на-
вијаче Партизана по налогу власти СНС. Али ево ви-
димо да имамо још једног изузетног кандидата који је 
успео да буде у управама и фудбалског клуба Црвена 
звезда и фудбалског клуба Партизан.

Али, није то ништа према овој пикантерији коју 
сада имамо овде, да вас обавестим, из биографије Зо-
рана Пашалића. Наиме, у току 2011. године неколико 
запослених радница, односно радника женског пола 
Прекршајног суда у Чачку, су и усмено и писмено лич-
но дале изјаву Прекршајном суду у Чачку, тада пред-
седнику Вишег прекршајног суда Зорану Пашалићу, 
у којој су га лично обавестиле о сексуалном узнеми-
равању од стране судије Прекршајног суда у Чачку, 
поводом чега ништа није предузео, нити обавестио 
Високи савет судства, већ је све писане изјаве задр-
жао за себе. После извесног времена, када су новина-
ри писали о томе, он је те изјаве проследио Високом 
савету судства, међутим, већ је наступила застара за 
вођење дисциплинског поступка против судије који 
је пријављен од 10 сведока, радника, судија, записни-
чара, приправника и самих клијената да је сексуално 
узнемиравао све њих, о чему су писале и новине из 
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тога времена, у шта се можете и сами уверити. Сви 
докази се налазе у Високом савету судства, а тај су-
дија је и до дана данашњег некажњен.

Интересантно је сада, ако ће на овај начин да 
штити грађане, као што је штитио права ових 10 жена 
које су сексуално узнемираване у Прекршајном суду 
у Чачку. Претпостављам да ће тако онда радити ефи-
касно и склањати у фиоку предмете и на месту Заш-
титника грађана, а посебно ако ти предмети имају 
икакве везе са Српском напредном странком, која га 
ничим заслужено поставља на ову функцију. Пазите, 
он не би смео никада да буде ни председник Прекр-
шајног апелационог суда, а камоли да буде изабран за 
Заштитника грађана.

Имам ту и неколико цитата, ако желите, из ових 
пријава жена које су сексуално узнемираване, типа – 
могли бисмо да скратимо време и да одемо до моје 
канцеларије, могли бисмо да одемо на Златибор, из-
најмићу нам собу, хајде са мном па ће ти застарети 
поступак, сада ћу да дођем код тебе, ја сам потентан 
мушкарац, могу пет пута за вече, итд, итд.

(…)
Хвала, господине председавајући.
Лично сматрам да је велики проблем за грађа-

не Србије, када онај ко је надлежан на вишој др-
жавној функцији да реагује на сексуално узнеми-
равање од стране једног судије у једном прекршај-
ном суду – не реагује. То је проблем и то урушава 
достојанство ове државе, а не када ја откријем јав-
ности да ћемо ми за будућег Заштитника грађана 
изабрати човека који је склонио у фиоку сведочан-
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ства 10 жена које су на различити начин сексуално 
узнемираване од једног судије.

Дакле, он је заштитио свог колегу судију, из 
не знам којих разлога. Можда коруптивних, можда 
пријатељских, можда ових или оних и онда се као 
оправдано поставља питање да ли ће као Заштитник 
грађана исто тако гурати предмете у фиоку који су, 
рецимо, по неком основу, њему занимљиви или где 
он треба да заштити некога коме је речено.

Пазите, овде је кључно питање следеће. Ако 
њега поставља Српска напредна странка, односно 
предлаже Српска напредна странка а поставиће га 
владајућа већина у овој Народној скупштини, онда 
он има одређене обавезе према Српској напредној 
странци. Зар ико у Србији мисли да њега Српска на-
предна странка поставља на то место да он заиста 
буде прави Заштитник грађана? Немојте молим вас, 
неће ваљда нико да верује у те бајке и те празне при-
че. Наравно да га Српска напредна странка поставља 
на место Заштитника грађана да не би радио свој по-
сао, да би био заштитник интереса Српске напредне 
странке, а не грађана Србије.

Мислим да сам довољно рекао о том кандида-
ту. Оно што сам сигуран – он није добар кандидат за 
Заштитника грађана, али је добар кандидат за кажња-
вање грађана, јер је радио у прекршајним судовима и 
још бољи кандидат за заташкавање афера владајуће 
странке.

Оно што је мени много интересантније и 
важније за политику Српског покрета Двери јесте рад 
Фискалног савета. Чини ми се да је то нешто што је од 
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интереса и грађана Србије. Дакле, да ли ће Фискал-
ни савет наставити да служи интересима владајуће 
странке или ће икада упутити неку критику овој ка-
тастрофалној економској политици?

На пример, нашао сам, пошто детаљно читам 
извештаје о раду и оцене предлога буџета од стране 
Фискалног савета, једну сјајну ствар из њихове оцене 
буџета за 2016. годину. Фискални савет, каже овако, 
оцењује да је буџет за 2016. годину недовољно транс-
парентан. Треба да обратите пажњу на ово, добро је 
што сте утишали. Значи, буџет за 2016. годину је не-
довољно транспарентан и у том погледу није дошло 
до напретка у односу на претходну годину, штавише, 
у неким својим деловима буџет и пратећа документа 
заправо су назадовали у односу на информативност 
коју су имали у претходној години.

На пример, и онда кључна ствар, за разлику од 
претходне године, сада се више нигде не види коли-
ке су појединачно преузете обавезе према страним 
инвеститорима. Дакле, Фискални савет, на челу са 
члановима које изнова треба да изаберемо у тај Фи-
скални савет, открио је у буџету Републике Србије за 
2016. годину затамњени део – паре које се издвајају 
од пореских обвезника државе Србије и поклањају 
страним инвеститорима уместо домаћој привреди и 
пољопривреди, а да се не зна коме иду, ни ко о томе 
одлучује и ко то дели наше паре страним инвестито-
рима. Као што ових дана премијерка стаје на страну 
стране фирме „Фијата“ против радника у штрајку, 
који раде у таквим условима у каквима тамо раде. Да-
кле, неко користи нашу државу да помаже страним 
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фирмама, а требало би наше паре да улаже у домаћу 
привреду и пољопривреду.

Пазите, исти тај Фискални савет каже то у свом 
извештају, односно оцени предлога буџета – и ништа, 
настави да ради свој посао у Фискалном савету и не 
осећа моралну одговорност да поднесе оставку јер са-
ветује Владу, која га прво ништа не слуша, која и даље 
ради нетранспарентно, која и даље дели наше паре 
како хоће странцима. Шта онда ви глумите у Фискал-
ном савету? Само примате плату. Значи, ако ви због 
плате радите у Фискалном савету, онда нам реците, 
нећемо да вас изаберемо никада за чланове Фискалног 
савета. Ако ви имате неку улогу корективног фактора, 
као што сте, рецимо, овом реченицом имали – одлич-
но. Али ви очито нисте имали никакву улогу, Влада 
ништа није послушала, ви сте прећутали како Влада 
нетранспарентно ради и даље настављате да седите у 
том Фискалном савету и да примате паре из буџета.

Ових дана сам и на медијима видео господина 
Николу Алтипармакова који је исто то утврдио, да је 
заиста крајње време да се прекине са том погубном 
политиком страних инвестиција које нису донеле ни-
какав помак. Као што видите, сада када су у кризи, 
они ће се само јавити да траже још из буџета, а запра-
во остаће ускраћени наши пољопривредници, остаће 
ускраћено наше домаће предузетништво.

Исти је случај и са господином Владимиром Вуч-
ковићем, који је у интервјуу у „Политици“ изјавио, и 
то је занимљиво – шта је са смањењем пореских опте-
рећења за привреду? Ево, и ми то питамо – шта је са 
смањењем пореских оптерећења за привреду? Каже на 
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другом месту – хајде да отворимо и неке друге теме. 
Па шта чекамо, господине Вучковићу, господине Пав-
ловићу, господине Алтипармаков, што не отворимо и 
неке друге теме? Хоћемо ли и даље да само настављамо 
оно што је неолиберална економска политика, значи, 
штедња на терет наших грађана, приватизација и про-
даја наших стратешких природних и привредних бо-
гатстава, увознички лоби који увози све оно што ми 
овде можемо да производимо и убија конкуренцију 
домаће привреде, дељење наших пара из буџета стра-
ним инвеститорима? За то нам не треба Фискални са-
вет да нас ишта саветује, већ имамо ММФ.

То је заправо то суштинско питање које ја овде 
постављам пред вас, поштовани грађани Србије, јер 
нисам сигуран да има смисла обраћати се владајућој 
већини. Они ће сви дићи руку на звонце, као што то 
увек чине, јер очито не размишљају својом главом. 
Да размишљају својом главом, не би прихватили да 
за Заштитника грађана именују особу која је студи-
рала 13 година, која је магистрирала са 60 година, 
која је, као што сада видимо, имала просек испод 7 
и која је била у управи Фудбалског клуба Партизан и 
Фудбалског клуба Црвена звезда и која је заштитила 
судију који је вршио сексуално узнемиравање над 10 
сведока који су томе посведочили. Дакле, сами бисте 
повукли тај предлог и узвикнули – Зоран Пашалић је 
недостојан! Хвала.



О ПРОДАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА17

Четврто ванредно заседање Народне скупштине у 
Једанаестом сазиву

24. 08. 2017.

Поштовани грађани Србије, сваког дана све не-
задовољнији овом катастрофалном влашћу СНС која 
вас већ шест година лаже и понижава, желим да на 
самом почетку одмах кажем став Послничке групе 
Српског покрета Двери по питању предложених из-
мена и допуна Закона о пољопривредном земљишту.

Дакле, ми смо апсолутно против продаје на-
шег пољопривредног земљишта странцима и када се 
Двери буду питале и одлучивале, ниједан милиметар 
нашег пољопривредног земљишта наше земље неће 
бити продат ниједном странцу. То је питање прехрам-
бене и националне безбедности Србије и око тога се 
не воде никакви преговори и никакве расправе као и 
о питању Косова и Метохије у саставу Србије.

Оно што је овде проблем јесте да сте ви заправо 
само суочени са роковима и диктатима из Брисела, 
односно раније склопљеним споразумима са ЕУ које 

17 Поводом предлога закона о измени и допунама Закона о 
пољопривредном земљишту.



Одабране скупштинске беседе 2016-2018. године 183

сада, ви као настављачи политике Бориса Тадића и 
ДС, морате да испуните.

Господине министре, колико год Ви замајавали 
јавност Вашим причама да Ви овде штитите нешто 
од некога, Ви заправо само настављате утабану стазу 
уласка Србије у ЕУ по сваку цену. Управо је Споразум 
о стабилизацији и придруживању са ЕУ антиуставан, 
зато што је склопљен на тај начин да негира Косово 
и Метохију у саставу Србије и он кад тад мора бити 
суспендован, поништен и стављен ван снаге. Ви сте 
то уосталом могли да учините за ових шест година 
ваше власти, али као последњи евроунијати у Евро-
пи, као последњи верници пропале идеје ЕУ, ви ћете 
све ставити на коцку због погубног пута Србије у ЕУ. 
Ви ћете наравно и све наше законе прилагодити дик-
татима и захтевима европских, бриселских комесара 
из Централног комитета из Брисела.

Ви ћете наравно скочити и у бунар, ако вам то 
каже ЕУ, а управо овакве измене и допуне Закона о 
пољопривредном земљишту, јесу скакање у бунар, 
продаја нашег пољопривредног земљишта странцима.

Да ли сте Ви то сада на кратко ограничили? О 
томе можемо да дискутујемо. Ви сте то одобрили, Ви 
сте прихватили да се наша земља продаје странцима, 
Ви сте настављачи политике ДС. Политика СНС и ДС 
по питању европских интеграција по сваку цену се 
апсолутно не разликује. Кажете, неко је лоше испре-
говарао Споразум о стабилизацији и придруживању? 
Зашто то нисте поправили неким новим преговори-
ма? Нема преговора са ЕУ. Значи, не можете ништа да 
тражите на корист овог народа и државе од ЕУ, него 
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морате да испуните све оно што је неко пре потписао 
или што вам они сада траже. Како Ви онда штитите 
наше националне и државне интересе? Ви сте заиста, 
господине министре, у том смислу трагикомични.

(...) 
Хвала вама.
Ви сте, наравно, и сами признали све то што 

радите и то је добро. Дакле, Ви све радите, како Ви 
кажете овде, у складу са Споразумом о стабилизацији 
и придруживању са ЕУ? Јел тако? Све радите, дакле, 
по налозима из Брисела. На другом месту лепо каже 
– ради испуњења међународних обавеза и усклађи-
вања прописа са прописима ЕУ. Имате извесне међу-
народне обавезе? Нешто сте се обавезали, нешто мо-
рате да урадите, нисте самостални, нисте независни? 
Немамо суверенитет наше државе, немамо независну 
Владу и политику. Лепо је што то признајете, госпо-
дине министре, односно представници власти. 

Под три, лепо се каже – овим законом се решава 
питање испуњавања обавеза Републике Србије које 
су преузете на основу ССП.

Дакле, ми велики напредњаци, велики проти-
вници ДС, трчимо да испунимо све што је потписала 
ДС и не пада нам на памет да уђемо у преговоре са ЕУ 
и да кажемо, има нешто ваљда овде да се уради конач-
но и у српском интересу, у овом ССП.

Ни једна држава није ушла у ЕУ, а да је овакав 
закон донела пре уласка у ЕУ, ни једна! Све државе 
које су ушле у ЕУ, одложиле су могућност продаје 
земље странцима 7+4 године. Колико је то? То је 11 
година, од уласка, а ми немамо појма када ћемо ући у 
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ЕУ, односно тачније, знамо да никада нећемо ући у ЕУ, 
па одобравамо продају пољопривредног земљишта 
странцима. То се зове кршење наших националних и 
државних интереса и рад у интересу Брисела и ЕУ.

Дакле, ви то признајете, ви настављате поли-
тику ДС и хвала Вам што то јавно признајете. При-
знајете ви још једну ствар, овде у образложењима у 
вези са овим законом, која је још важнија, а то је ми-
нистар лепо образложио. Пошто тренутно сву земљу 
у Србији, посебно у Војводини, а ради се о стотинама 
хиљада хектара, држи неколицина тајкуна, па да би-
сте мало увели конкуренцију, ви нећете дати осталу 
земљу српским породичним газдинствима и малим 
и средњим породичним фирмама, него ћете наравно, 
то дати странцима.

Дакле, критикујући тајкуне ви заправо уводите 
странце у конкуренцију у Србију. То је скандалозно. 
Прво, што се нисте обрачунали са тајкунима? Заш-
то тајкуни нису у затвору, зашто им нисте наплати-
ли екстра порез, зашто им нисте одузели имовину 
коју су стекли незаконито, што нису завршили на 
вишегодишњој робији, па да онда не буду власници 
200.000 ха у Војводини? Дакле, нисте ништа урадили 
од обећане борбе против криминала и корупције, све 
је била лаж.

Са друге стране, тај вам је изговор веома танак. 
Сада, ми ћемо да поверујемо да ће странци бити боље 
газде наше земље, него тајкуни. Па, и то су страни 
тајкуни. И наши ће тајкуни, такође, на крају своје да 
продају странцима, када их притисне конкуренција 
против које не могу да се супротставе. Као што су 
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то урадили у случају наших банака, осигуравајућих 
друштава, тако ће на крају продати и све те фирме 
које су пљачкашким приватизацијама купили.

Дакле, ви заправо овде на мала врата, - и хвала 
вам на томе што ви то отворено кажете у образло-
жењу шта су предности овог закона, па кажете – овај 
закон отвара могућност за стварање нових привред-
них субјеката на тржишту, што за последицу може 
имати стварање тржишне конкуренције на основу 
могућности да се у процес пољопривредне произ-
водње укључе нови учесници.

Веома су симпатични ови нови учесници. Да-
кле, до сада сте штитили тајкуне који нису завршили 
у затвору, добро знате како су стекли имовину, до-
бро знате како су купили фирме, па са фирмама до-
били пољопривредно земљиште, добро знате како су 
опљачкали задруге и све то знате и ништа нисте ура-
дили за шест година власти.

Сада још отварате тржишну конкуренцију 
увођењем страних тајкуна и страних фирми које, је ли, 
треба да купују наше пољопривредно земљиште, од-
носно не само као приватна лица, него као правна лица.

Тај ваш изговор да је то домаћа фирма која је у 
власништву странаца, то можете да окачите мачку о 
реп. Она, да, овде сервисира део својих обавеза, али 
основни профит износи у иностранство и то није 
наш интерес. Наш интерес је да наше фирме задрже 
тај профит овде и да ми послујемо у сопственој држа-
ви на нашој земљи.

Ту долазимо, наравно, до кључног питања: 
шта ћемо са реституцијом коју нисте завршили? 
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Шта ћемо са 400.000 ха задружне имовине, односно 
пољопривредног земљишта у власништву задруга 
које су опљачкане, шта ћемо, господине министре, 
што нисмо имали јавну расправу о овом закону?

Шта ћемо, што нисте продају пољопривредног 
земљишта странцима ставили на референдум? Што 
не питате народ шта мисли о овом питању? Ево ви 
велике демократе, ви који верујете у те демократске 
процедуре, што не питате народ да ли је за продају 
пољопривредног земљишта странцима, па макар и са 
ограничењима за 10 година? Што нема референдума 
у Србији? Не памти се када је последњи пут био рефе-
рендум по било ком питању, зато што је председник 
Србије Александар Вучић јасно рекао да би изгубио 
на сваком референдуму и да га неће никада дати, јер 
не може да прође на референдуму, ни улазак Србије 
у НАТО, ни улазак Србије у ЕУ, ни геј параде, ни про-
даја пољопривредног земљишта странцима.

Зато бежите од референдума, као ђаво од крста. 
Мислите на овакав начин, на мала врата да омогући-
те странцима да купују пољопривредно земљиште у 
Србији? Где сте били шест година да испреговарате 
са вашим пријатељима из ЕУ, па да нам изађу мало 
у сусрет, да мало одложимо могућност да продаје-
мо пољопривредно земљиште странцима, да имају 
мало разумевања према нама, пошто ми нисмо чла-
нови ЕУ, па када уђемо једног дана у ЕУ, па да видимо 
онда да ли ћемо за 11 година евентуално да продајемо 
земљиште странцима или ћемо после тога, као што је 
урадила једна паметна држава која се зове Мађарска, 
да у Устав унесемо забрану продаје земље странцима.
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Тако се ради, господо властодршци. Тако се ради 
када штитите националну и прехрамбену безбедност, 
тако се ради када имате у виду сопствене националне 
државне интересе.

Сва част Виктору Орбану и Мађарској, забрана 
продаје своје земље странцима.

Друга важна ствар. Како сте ви себи могли да 
дозволите да на овај начин ми доносимо овај закон, 
а да никакву сигурност уласка у ЕУ нема? Да вам ци-
тирам шта ви овде кажете, ово је заиста феноменал-
но када ви сами признате оно што радите. Кажете да 
све ово радите, како би држављанима чланицама ЕУ 
„осигурали“. Пазите, ви бринете о држављанима чла-
ницама ЕУ. Свака част.

Када ће на ред да дођу држављани Србије да о 
њима бринете, господо властодршци? Ви бринете да 
држављанима чланица ЕУ осигурате исти третман 
као и својим држављанима? Хеј, исти третман стран-
цима као својим држављанима? Људи, јел то нормал-
но, где је то нормално? Јесмо ли ми члан ЕУ? Нисмо.

Зашто би имали исти третман у Србији док ми 
нисмо члан ЕУ? Зато што сте ви слуге ЕУ. То је сада 
поента на коју желим за крај да се вратим.

Дакле, да сте ставили један леп члан на крају 
ових измена и допуна закона, господине министре и 
други из власти, да сте лепо написали – овај закон ће 
почети да се примењује када Србија уђе у ЕУ, то би 
било бар мало смислено. Ми бисмо били такође про-
тив тога, јер ја вам кажем, Двери су за забрану продаје 
наше земље странцима, али то би барем било поште-
но и јасно би се рекло – господо која нас уцењујете из 
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ЕУ, не знамо никакву перспективу уласка Србије у ЕУ, 
нема даљег проширења ЕУ и нема шансе да ћемо ика-
да ући у ЕУ, а ми да доносимо законе којим се ми при-
лагођавамо прописима ЕУ и којим ми изједначавамо 
држављане ЕУ са држављанима Србије, то је, људи, 
потпуно бесмислено, то нема никаквог смисла, то је 
против наших националних државних интереса, то је 
против нашег економског интереса, то је кршење на-
шег суверенитета у сваком погледу. То није логично.

Ево, размислите сви заједно да ли је логично. 
Нисмо члан ЕУ, ко зна кад ћемо бити, вероватно ни-
када нећемо бити, а ми изједначавамо држављане ЕУ 
са држављанима Србије. Па, то је скандал!

И после ми ви кажете да сте нека нова власт. 
Каква сте ви нова власт? Ви сте продужетак власти 
Демократске странке, ви сте исти. Ваша политика 
служења интересима Брисела је потпуно иста, ви ћете 
због уласка Србије у ЕУ да продате и рођеног и оца 
и мајку, а камоли да измените неке ситне законе које 
вам траже ради прилагођавања прописа, са прописи-
ма ЕУ. Па, не интересују ме прописи ЕУ, интересује ме 
искључиво прописи Србије, како да бринемо о својим 
грађанима, како да заштитимо домаћу привреду, како 
да заштитимо домаћу пољопривреду, како да помог-
немо оне који су данас угрожени у Србији. О свему ви 
мислите и бринете, и о хомосексуалцима и мигранти-
ма и о држављанима ЕУ, једино не бринете о сопстве-
ном народу. И то је поента онога што Двери вама овде 
непрестано говоре.

И у том смислу, имало је толико тема, толи-
ко насушних, приоритетних ствари које су морале 
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да се нађу у изменама и допунама Закона у вези са 
пољопривредом.

Где вам је ограничавање величине поседа у 
Србији, онима који су у закупу и онима који ку-
пују пољопривредно земљиште? Где вам је органска 
пољопривредна производња, где су вам пољопри-
вредни индустријски комбинати, где вам је индус-
трија пољопривредне механизације која је униште-
на, где су вам задруге, где вам борба против суше, 
града и мраза? (…) Где сигурна откупна места? Где 
је гарантована цена пре него што се ступи уопште у 
пољопривредну производњу? Знате ли Ви, господине 
министре, да људи неће имати хране и сточне хране за 
стоку на јесен? Знате ли да су људи уложили огромна 
средства да финансирају ову пољопривредну годину? 
Од чега ће сада да живе, када је све уништено? Када 
имамо милијарду евра губитка само у пољопривреди? 
Где је држава да помогне држављанима Србије, а не да 
брине о држављанима ЕУ, које хоће да изједначи са др-
жављанима Србије? Где вам је брига за више десетина 
хиљада незапослених пољопривредних стручњака, 
од пољопривредних техничара, доктора наука? Где 
вам је брига да зауставите увознички лоби, који овде 
увози све оно што ми можемо да произведемо и који 
уништава нашу пољопривредну домаћу производњу? 
Чак сам у Споразуму о стабилизацији и придружи-
вању са ЕУ пронашао место и чланове у којима ми 
имамо право да ванцаринским мерама заштите заш-
титимо домаћу производњу. Што то не радимо? Зато 
што не смемо, зато што сте слуге ЕУ, зато што не смете 
ништа што је у нашем националном интересу и то је 
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заправо поента читаве приче. На крају ћете да прода-
те и ПКБ као највећи пољопривредни индустријски 
комбинат у овом делу Европе, који овде, поред самог 
Београда, има стратешку националну вредност, који 
има кључну улогу за прехрамбену безбедност ове др-
жаве, који је наша стратешка економска будућност 
у тој сфери. То је пут којим ви водите Србију. Ово 
је заправо издаја српских националних интереса у 
сектору домаће привреде и пољопривреде. Хвала.



О ЛГБТ ИДЕОЛОГИЈИ
Говор на заједничкој седници скупштинских 

одбора за европске интеграције и људска права
14. 09. 2017.

Поштовани председавајући, поштоване колеге 
народни посланици, уважени гости у овом Дому На-
родне скупштине, заиста је дивно и готово, да тако 
кажем, шармантно чути од председавајућег да чак 
и они који не мисле исто као носиоци ове тематике 
данас имају право да нешто кажу. То је један велики 
искорак за српску демократију. 

Оно што је овде нетачно речено у уводној речи 
јесте да је овај Дом подједнако отворен за све грађане 
Србије. Ја се не сећам да је иједан скупштински сазив 
или било који скупштински одбор овде примио сто 
хиљада грађана Србије којима нису исплаћене зараде 
или повезан радни стаж, оне који имају проблем са 
кредитима у швајцарским францима...

(Председавајући: Бошко, ја Вас молим да... се 
вратите на тему.)

Једино, господине председавајући, ако хоћете Ви 
да ми напишете говор, па да ја читам написани говор.

(Председавајући: Нисам толико паметан да Вам 
ја пишем говор.)
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Основна ствар коју ја овде желим да кажем је 
да је ово наметнута тема и да поред ове теме постоје 
друге теме у Србији, којима ви не дајете да дођу на 
дневни ред скупштинског заседања. Је л’ забрањено 
да то кажем? То је слободно мишљење једног народ-
ног посланика. Дакле, мислим и понављам да има 
важнијих тема од ове теме, које никада нису дошле на 
дневни ред Народне скупштине. То је под број један.

Под број два: Геј парада је нешто што сте ви одав-
но превазишли, вас интересује много више од тога. 
Ми смо овде чули један хор геј лобиста који желе да 
уђу у све поре нашега друштва. Ви сте већ ушли, чули 
смо, у Министарство унутрашњих послова, ушли сте 
у Центар за социјални рад... Наводите овде, ја ћу то 
да цитирам, наравно, да грађани Србије чују шта су 
ваши даљи планови. Јер није геј парада поента, поента 
је позитивна дискриминација хомосексуалне попула-
ције која треба да има већа права него други грађани 
Србије у овоме друштву и држави. Где је већина овога 
народа и овога друштва и државе? Права мањина су 
максимална, где је већина? Где су традиционалне и 
породичне вредности? Где је борба против беле куге? 
Где је право већине да ми васпитавамо нашу децу 
онако како ми мислимо, по нашим верским уверењи-
ма, а не онако како нам ви намећете да је модерно или 
да је савремено? Где су, дакле, већинска права у овој 
држави? То је друго питање.

Ајмо, шта ви намеравате даље? Да до краја године 
отворите јавну расправу о моделу закона о истополним 
заједницама. И хвала вам што ви то отворено наводите, 
да грађани Србије знају шта су ваши даљи планови. 
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Шта даље намеравате? ,,Обезбедити већу по-
литичку посвећеност промовисању културе права 
ЛГБТ особа.“ 

Па где ћете, људи, већу посвећеност од тога, кад 
пет министара долази на геј параду и градоначелник 
престонице? Колико треба да дође? Цела Влада? Је л’ 
треба цела држава? Шта треба још да се уради да би-
сте ви били задовољни и да би ваша права била ис-
поштована у овој држави? Шта није испоштовано? Је 
л’ постоји закон против дискриминације? Ја немам 
никакав проблем са хомосексуалцима, не улазим ни 
у чију приватност. Не пада ми на памет да се бавим 
било чијом сексуалном оријентацијом. Али ми итека-
ко смета када неко нашој деци намеће нешто, што по 
нашем мишљењу, по нашим верским уверењима, по 
нашој традицији, није нормално. Дозволите да имамо 
право на то мишљење. Или мислите као тоталитарни 
поретци, - а ваша идеологија као идеологија хомосек-
суализма, поприлично је тоталитарна - да ми немамо 
право на то мишљење, већ да у овоме народу и држа-
ви, медијима и законима може да се чује само ваше 
мишљење? Е, о томе ја овде говорим.

А, ево шта ви даље кажете: ,,Организовати обуке 
за запослене у образовним установама о међународ-
ним стандардима у области дискриминације људских 
права, релевантне за заштиту људских права ЛГБТ 
особа да би се смањиле предрасуде према ЛГБТ осо-
бама.“ Па онда кажете, идемо даље: „Закон о истопол-
ним заједницама“, „да се регулише приступ вештач-
кој оплодњи лезбејкама“, „да се из буџета издваја још 
више средстава за операције промене пола“? Молим 
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вас?! Па то је највећи проблем Србије? Да издвајамо 
из буџета паре за промену пола? Невероватно. И да 
се уведе афирмативни приказ ЛГБТ особа у школске 
уџбенике. Промоција хомосексуалности деци? Че-
кајте, због чега? Чијој деци? Мојој деци? Нашој деци? 
Ви да пишете уџбенике и да намећете ваше ставове? 
Па то не може, људи. Па то морате да схватите, да то 
не може. Јер су то моја, односно, деца одређених људи 
који се са вама не слажу. Не можете ви нама писати 
уџбенике у Србији. Вама нико не брани да упражња-
вате вашу сексуалну оријентацију, је л’ вам брани ко? 
Је л’ вам брани ко то у Србији? Па шта још хоћете? 
Хоћете да нашу децу васпитавате и учите какву они 
треба да имају сексуалну оријентацију?

Па чекајте, људи. То је наш проблем овде са 
овим. Где је већина овога народа и државе, где су 
наша права у овој држави? За шта се ми питамо и 
хоће ли неко да мења наше законе, наше уџбенике, да 
нам улази у школе, у вртиће, да се обраћа нашој деци 
без нашег питања? То је проблем. То је демократски 
проблем. Не можете то наметати. Дакле, све време 
вам говорим о једној јединој једноставној ствари: не-
мојте нам наметати вашу идеологију хомосексуали-
зма као нешто нормално, природно и савремено. Ми 
се са тим не слажемо. И нећемо дозволити да нам се 
то намеће. Једноставна ствар, што пре то схватите, 
то боље за толерантан и цивилизован дијалог. Ми не 
улазимо у ваша права, нико не улази у вашу приват-
ност, немојте ви улазити у наше школе и вртиће, међу 
нашу децу и наметати нешто што је супротно нашим 
породичним и традиционалним вредностима. Је л’ то 
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коректна молба са моје стране? Јесте. Испоштујте то 
и нема никаквих проблема. Ја сам први ту да зашти-
тим било кога ко је дискриминисан у Србији. Уопште 
не гледам која му је сексуална оријентација. Не може 
нико да буде дискриминисан, не може нико да буде 
угрожен. Али не можете ни ви да намећете овоме 
друштву те ваше ставове, са којима се ми не слажемо.

Шта то значи недеља поноса? Ког поноса? Чиме 
се ви, људи, поносите?

Под број два, то је недеља провоцирања и на-
метања хомосексуализма овоме друштву. И није вам 
довољна једна геј парада, сад имате две геј параде го-
дишње. Па није вам довољна у Београду, сад имате и у 
Нишу, па Ана Брнабић јуче у Чачку тражи од градона-
челника Чачка да и Чачак идуће године буде домаћин 
геј параде. Шта, имате неки караван, идете по Србији? 
Шта је идеја? Шта је идеја? Провокација читаве тра-
диционалне и породичне Србије? Није довољно пет 
министара и градоначелник на геј паради? Шта још 
треба да се уради да би геј права овде била коначно 
задовољена по вашем схватању? Или, како рече ко-
лега Милетић за оног његовог друга што је тражио 
партнера у парку, тако и ви тражите овде партнера 
у власти. Да овде држава стане иза вас и да држава 
постане промотер хомосексуализма. Дакле, то је оно 
што је овде за нас проблем. Ми на то не пристајемо. 
Ми имамо легитимно право. Као што ви изађете и ка-
жете шта ви мислите по овим питањима, тако исто и 
ми изађемо и кажемо шта ми мислимо. Ми мислимо 
да геј параде треба забранити. То је наше мишљење. 
То је наш став. Иза тога стоји огромна већина грађана 
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Србије који су против одржавања геј параде. Што не 
изађете на референдум? Што не питате грађане Ср-
бије да ли су за одржавање геј парада, кад сте тако 
уверени у те ваше ставове? Ако већина је против тога, 
па не можете да је одржите. Крај! Не може! Ако је 
већина против тога на референдуму изашлих грађа-
на Србије. Не може! Што, дакле, не питате грађане на 
референдуму? Зато што се плашите одговора који ће 
вам грађани дати на том референдуму.

И друга најважнија ствар – мора се забрани-
ти промоција хомосексуализма малолетним лици-
ма. Немате на то право! Немате право да утичете на 
сексуалну оријентацију младих људи! Све студије су 
показале да је, заправо, хомосексуализам, не наслеђе-
но, како ви покушавате да убаците ту причу, него со-
цијално генерисано сексуално опредељење, због ок-
ружења које наводи младе људе у томе правцу. 

Е, то ви желите, да господарите душама и тели-
ма младих људи у Србији, да их усмеравате у правцу 
ваших сексуалних... Ајде, није изопачења... Назовите 
како год то хоћете... Опредељења. За мене је то непри-
родно. А ви објасните да је то природно и да је Бог то 
тако замислио свет, да свако дете има двојицу... две 
тате и две маме. Тако Бог није замислио свет. А глав-
ни проблем ове државе није проблем хомосексуалаца 
него проблем беле куге. А ви га сигурно не можете 
и нећете решити хомосексуалним везама и промо-
цијом хомосексуализма у Србији.

Значи, хоћемо ли да се бавимо правим темама? 
Или ћете сваке године да нас малтретирате, бомбар-
дујете, досађујете са овим празним причама о угро-
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жености геј права у Србији? А цветају геј клубови, 
цветају параде по целој Србији, имате шта год хоћете, 
ушли сте у законе, на медијима сте, радите шта год 
хоћете у овој држави, имате у Влади геј лобисте, има-
те геј премијера. Људи! Па шта хоћете више од ове 
државе, шта хоћете више од овог народа? Шта, треба 
сви да вам окренемо задњицу, је л’ то идеја? Ја не раз-
умем, заиста, шта ви више хоћете од овога народа и од 
ове државе. Је л’ вам мало председник Владе, је л’ вам 
мало лобирање за ваша права у срцу Владе Републи-
ке Србије и Народне скупштине Републике Србије? 
И не можете да истрпите ни ових десет минута да 
чујете другачије мишљење. То је доказ да сте ви једна 
тоталитарна секта, једна тоталитарна идеологија која 
жели да намеће овоме друштву ваше вредности. А ја 
вам кажем у име традиционалне породичне Србије 
да то неће проћи. Да то нису наше вредности, да ми 
имамо наше духовне и моралне вредности и да ћемо 
ми њих бранити по цену живота, јер је ово питање 
будућности наше деце. Нећете нам ви васпитавати 
децу. Ја вам то обећавам. Хвала.



О ПРОСВЕТНОЈ ПОЛИТИЦИ18

Пето ванредно заседање Народне скупштине 
у Једанаестом сазиву

20. 09. 2017.

Поштовани грађани Србије, који сте свакога 
дана све свеснији колико Србија пропада под влашћу 
СНС и СПС. Овде данас имамо један изузетно важан 
закон који заправо може донети у једној кључној сфе-
ри за будућност Србије додатне проблеме, а то је сфе-
ра образовања.

Никада лично, ни као Српски покрет Двери, 
нисмо имали проблем да подржимо оно што је до-
бро, иако долази из редова власти. Лично сам у више 
наврата похвалио потезе актуелног министра Младе-
на Шарчевића када се залагао за повратак школских 
униформи у наше школе, када је из школског система 
избацио секс пакете и промоцију хомосексуализма. 
Дакле, никада ми није био проблем да похвалим оно 
што је добро, без обзира што су Двери жестока опо-
зиција актуелној власти.

18 Поводом предлога закона о основама система образовања и 
васпитања, који је поднела Влада и предлога закона о високом 
образовању, који је поднела Влада.
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Исто тако је управо још већа обавеза опози-
ције да критикује оно што је лоше, а ова два закона 
носе веома лоше ствари за систем образовања у Ср-
бији. Пре свега, за хитан поступак у Дому Народне 
скупштине Републике Србије имали сте много више 
важнијих тема од ових које покреће овај закон. Да ре-
шимо ко је то купио дипломе, ко је извршио плагија-
те докторских радова, да решимо зашто сваке године 
имамо све мање ђака и студената, да видимо какав је 
материјални статус просветних радника који имају 
плате испод републичког просека плата или, примера 
ради, да решимо бесплатно школовање за оне који су 
најсиромашнији ђаци и студенти.

Што се тиче високог образовања, једна од најак-
туелнијих тема за хитан поступак јесте укидање Бо-
лоњске реформе образовања, али све ове теме не могу 
да дођу на дневни ред, али нешто друго за Владу Репу-
блике Србије јесте хитно. Хитно је даље експеримен-
тисање са српском просветом које траје још од Стипе 
Шувара, преко Мире Марковић и Гаше Кнежевића до 
актуелног режима Александра Вучића и СНС.

Има једна занимљива ствар која можда није 
довољно примећена у јавности. Наша три последња 
министра просвете, министри који нам као кадрови 
долазе из приватног образовања. Веома је необич-
но да у систему равноправности између приватног 
и државног образовања у Србији некако су кадрови 
из приватног образовања равноправнији, једнакији 
него кадрови из државног образовања, па тако Жар-
ко Обрадовић, Тинде Ковач Церовић, Срђан Вербић, 
Младен Шарчевић, па и председник скупштинског 
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Одбора за образовање Муамер Зукорлић, веровали 
или не, јесте мало необично, сви долазе из приватног 
система образовања у Србији, јер претпостављам да 
у државном систему образовања немамо квалитетне 
кадрове за министре, за председнике скупштинских 
одбора за образовање итд.

Јасна је спрега између власти, приватног систе-
ма образовања и Сорошевих кадрова који од 5. ок-
тобра 2000. године у сваком министарству просвете 
практично воде главну реч.

Оно што је проблем са ова два системска закона 
јесте један покушај концентрације политичке моћи 
у рукама Владе Републике Србије и у рукама једнога 
човека, односно министра просвете.

Ја заиста имам проблем када неко жели да сву 
власт концентрише у својим рукама, почевши од 
Александра Вучића, преко медијског тајкуна Жељка 
Митровића, до Младена Шарчевића. Дакле, та идеја 
да се сва власт сконцентрише у своје руке, а да немате 
више ни једну контролно-надзорну улогу над радом 
министра, то је заправо главни проблем ових пред-
лога закона.

Пре него што је предложио ове законе, актуелни 
министар је кренуо у смену људи који му нису по вољи 
и који не испуњавају све његове налоге и који, верова-
ли или не, имају своје слободно и другачије мишљење, 
какав је актуелни председник Националног просвет-
ног савета, уважени и чувени проф. др Александар 
Липковски, који се у више наврата на Националном 
просветном савету супротставио разним идејама ми-
нистарства и, наравно, шта, морао је бити смењен уз 
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асистенцију колеге Зукорлића, вашег коалиционог 
партнера, на надлежном Одбору за образовање.

Шта заправо жели министар Шарчевић? Жели 
да се он пита о свему, да једино он одлучује о свему, да 
не постоји ни једно стручно тело које ће моћи да га за-
устави на путу реформе нашег образовања. То једнос-
тавно није нормално. Ненормално је да се он пита о 
свему. Ненормално је да се било који министар у свом 
домену једини пита о свему. Видите шта ради конкрет-
но актуелни министар просвете кроз ова два предлога 
закона. Дакле, укида могућност да Национални про-
светни савет уопште има било какву регулаторно-кон-
тролно-надзорну улогу над образовањем у Србији. Ис-
кључиво остаје на нивоу саветодавне улоге.

Национални савет за високо образовање више 
не бира Народна скупштина Републике Србије, већ 
веровали или не Влада Републике Србије. Дакле, Вла-
да ће изабрати своје чиновнике у Национални савет 
за високо образовање. Исто је када је у питању на-
ционално тело за акредитацију и проверу квалитета. 
Наравно, оно што је велико финале ових законских 
решења, министар поставља преко 2.000 директора 
основних и средњих школа у Србији, што је заиста 
један невероватан феномен и невероватна идеја да је 
министру уопште могло да падне на памет један такав 
члан закона.

Овде заправо имамо једно генијално образло-
жење због чега не треба више Народна скупштина Ре-
публике Србије да бира Национални савет за високо 
образовање, већ је боље да то ради Влада. Ево шта се 
каже у образложењу предлога овога закона: „Нацио-
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нални савет за високо образовање не треба више да 
бира Народна скупштина, већ је предвиђено да бира 
Влада због ефикасности рада, јер се у пракси дешава-
ло да надлежном одбору Народне скупштине треба 
више од годину дана да замени члана Националног 
савета који је дао оставку, а то може да угрози функ-
ционисање рада“. Чекајте, ко је крив? Господин Зу-
корлић? Неко пре њега ко није радио свој посао у на-
длежном скупштинском одбору? Народна скупштина 
Републике Србије која се не састаје зато што жели-
те да смањите директне преносе на РТС, да уопште 
може да се чује глас опозиције, а онда зато што ви не 
радите свој посао, јер ви иницирате заправо заседања 
Народне скупштине и скупштинских одбора. Треба 
да се укине могућност Народној скупштини да бира 
чланове Националног савета за високо образовање 
и да се та могућност да, коме другом, него Влади Ре-
публике Србије. Дакле, заиста смешна аргументација 
која само говори о томе да желите да централизујете 
сву политичку власт у вашим рукама.

Наравно, ви имате велики проблем да постоји 
било који контролни механизам вашег рада. Ви не 
подносите извештај Народној скупштини, већ годи-
ну и по дана ни један од министара, а обавезни сте да 
то чините на свака три месеца. Када се једном пред-
седник Националног просветног савета успротивио 
министру на седницама, наравно да је одмах морао да 
буде смењен, јер ви не трпите другачије мишљење. Ви 
одмах постајете нервозни када говори било ко, ко се са 
вама не слаже, јер је у основи вашег политичког дело-
вања насиље и тоталитарна жеља за влашћу без прису-
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ства опозиције. Ви не можете да издржите присуство 
опозиције у било ком домену државе и друштва.

Да бих, наравно, доказао ове своје тврдње имам 
веома конкретан и актуелан пример, где сте већ при-
менили практично индиректно овај закон, иако га 
још увек нисте ни донели. Случај је управо из мог 
родног града Чачка, где је министар Шарчевић и пре 
доношења овог закона извршио пуч у неколико ос-
новних и средњих школа, сменио школске одборе, 
поставио нове вршиоце дужности директора, који, 
веровали или не, партијски припадају Српској на-
предној странци. Заиста, невероватно изненађење 
и готово шокантан случај да партијски директор се 
поставља од стране министра на чело основних и 
средњих школа у граду Чачку.

Ту долазимо до оног кључног питања, где ми-
нистар нама образлаже, на одбору и данас овде, како, 
је ли, имамо велики проблем с избором директора 
зато што директори намештају себи нове мандате, 
дилују са члановима Савета родитеља, са запослени-
ма. Је ли то тачно у многим случајевима? Тачно је. А, 
шта добијамо као алтернативу у овим законским ре-
шењима? Свемогућег министра, који ће објективно и 
поштено да постави две хиљаде директора у Србији. 
Ко, људи, верује у ту бајку? Оног тренутка када Мла-
дену Шарчевићу буде стављена на сто листа 2000 пар-
тијских директора СНС, да ли било ко верује да ће 
Младен Шарчевић да одбије да потпише њихова име-
новања и да каже: не, не, не, ви који сте ме поставили 
за министра, не могу ваши партијски директори, него 
има бољих и ево ја ћу поставити боље.
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Да ли било ко у Србији може да поверује да СНС 
неће искористити могућност да министар поставља 
све директоре у Србији, да постави за све директоре 
у Србији своје партијске војнике? Наравно да ћете то 
урадити, па ви то већ радите у свим сферама друштва. 
Једина сфера друштва у којој то до сада нисте мог-
ли да спроведете у 100% случајева је сфера образо-
вања, зато што постоје неки школски одбори који су 
радили мимо ваше воље и овим законом ви желите 
да укинете аутономију уопште просветног система 
у Србији и да наметнете ваше партијске директоре 
у свим основним и средњим школама у Србији, као 
што сте то сада урадили у Чачку, где сте за директо-
ра једне основне школе поставили особу која никада 
није радила у основној школи. Не само да није из тог 
колектива, него никада није радила у основној шко-
ли, а за директора једне средње школе сте постави-
ли особу, наравно члана СНС, која не само да није из 
тог колектива, него никада није ни радила у средњој 
школи. Дакле, поставили сте за вршиоце дужности, 
господине министре, у две школе у Чачку особе које 
апсолутно никакве везе немају са системом основног 
и средњег образовања. То вам је слика како ћете ви 
кадрирати када се будете питали и одлучивали по 
овом закону.

Било је веома занимљиво пратити медијску по-
лемику када су вас питали: ко вам је предложио ове 
кандидате? Ви кажете: немам ја никакве везе са тим, 
предложила ми је локална самоуправа. Локална са-
моуправа каже: ми немамо никакве везе са тим, то 
је министар сам поставио. Поставља се питање, из-
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вините, ко је министру ставио на сто имена вршиоца 
дужности из редова СНС? Народни посланик из Чач-
ка, градоначелник Чачка, члан председништва СНС, 
да ли је министар лично кадрирао преко својих, не 
знам каквих, приватних или партијских веза? Нико 
неће да прихвати одговорност да је он предложио та 
два кандидата, јер сви знају да су партијски и да нису 
компетентни и да никада нису радили у систему ос-
новног и средњошколског образовања и нико неће да 
прихвати одговорност за кандидовање тих вршиоца 
дужности. Е, тако ће изгледати овај примењени закон 
када га ви усвојите, да једноставно омогућите једном 
свемогућем министру да он поставља преко 2000 ди-
ректора основних и средњих школа у Србији.

Што се тиче, наравно, ваше велике идеје о дуал-
ном образовању, да бисте имали дуално образовање 
морате да имате домаћу привреду која може да при-
хвати дуално образовање. Ми немамо домаћу при-
вреду. Ви сте уништили домаћу привреду и све дали 
у руке странцима, ми немамо више занатске радње, 
немамо задруге, немамо могућност да уопште споји-
мо школство са нашом домаћом привредом, која је 
уништена под вашом влашћу.

Наравно, оно што ви имате као обавезу јесте 
да се бринете о мигрантима. То је за вас најважније. 
Како живе наши ђаци, како живе наши просветни 
радници, како живи било ко у Србији, то није за вас 
главна брига, али да решите све мигрантске пробле-
ме на свету, то ви радите беспрекорно. Конкретно у 
Шиду сте у овом тренутку у наставу у четири основ-
не школе уписали 91 ђака мигранта. У четири основ-
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не школе у Шиду 91 ђака мигранта?! На основу чега, 
по ком основу, по ком просветном, педагошком или 
не знам каквом другом идеалу? Ко њима брани да се 
они школују у прихватним центрима? Ко њима бра-
ни да им ми изађемо у сусрет на било који други на-
чин? Али, да их намећемо на силу у наш унутрашњи, 
домаћи образовни систем, па то људи нема никаквог 
смисла. Протестују вам сви родитељи у Шиду, не сме-
те да преносите истину о ономе што се у Шиду деша-
ва, где родитељи једноставно не желе да им на овај 
начин намећете и покушавате да практично вршите 
неку инклузију миграната која нема никаквог про-
светног, педагошког и било ког другог смисла.

Није то једино што ви радите. Оно што ви овде 
посебно радите, господине министре, а то су вам уба-
цили као што су вам убацили и секс пакете које нисте 
приметили, па смо морали ми да вам скренемо пажњу 
шта вам се дешава у вашем министарству иза ваших 
леђа, овде су вам убацили у члан који се тиче забране 
дискриминације, нашем Уставу непознате категорије: 
родне равноправности и сексуалне оријентације. Ни-
где у нашем Уставу не постоји родна равноправност и 
сексуална оријентација, не знам шта ће у овим вашим 
законима. Да ли ви имате неку обавезу према некоме 
споља да мењате термине уставне категорије и уводи-
те нешто што никакве везе нема са нашим правним 
тековинама? Због чега ви то уводите? Не можете 15 
година да решите статус вероучитеља у Србији, који 
сваке године обнављају свој радни однос и не могу да 
добију никакав радни однос на неодређено време. Не 
можете да решите статус веронауке, која је свуда шес-



Бошко Обрадовић: ГДЕ БЕЖИТЕ! 208

ти и седми час и практично и вероучитељи и верона-
ука имају један дискриминаторски однос, према овом 
предмету и овим професорима, али је важно да ре-
шите сексуалну оријентацију и родну равноправност.

Не можете да решите питање допунских шко-
ла у дијаспори, уџбеника, уједначавања програма. Где 
вам је у овом закону члан Националног просветног 
савета из редова Срба у региону, из редова Срба у ра-
сејању? Где су вам допунске школе и програми и хоно-
рарни наставници из редова дијаспоре, а не да морате 
да их шаљете одавде, него и наши људи из дијаспоре 
који могу, да врше просветну функцију у дијаспори и 
организују просветне школе? Где су вам школе у ди-
пломатско-конзуларним представништвима?

Дакле, оно што је ваш посао не радите, али бри-
нете о сексуалној оријентацији и бринете, наравно, 
о родној равноправности које су вам наметнуте као 
они секс пакети који су се ширили нашим школама, 
а да ви нисте ни знали шта вам се шири по систему 
образовања у Србији.

Коначно, наравно оно на чему посебно инсисти-
рам – проблем поверавања послова државне управе у 
АП Војводина. То стварно не разумем. Како господи-
не министре дозвољавате, да Војводина има посебан 
школски календар у односу на остатак Србије, да има 
посебне програме? Да ли је то држава у држави, шта 
је то? Зар ми немамо јединствен просветни систем на 
територији целе Србије? У једном делу Србије ђаци 
иду на распуст у овом тренутку, у другом делу Србије 
иду у оном тренутку. Шта смо ми, да ли смо ми једна 
разбијена или растурена држава зато што неко жели 
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од аутономије Војводине да направи сепаратистичку 
државу у држави? Што нисте укинули ово повера-
вање послова државне управе АП Војводини? Про-
светни систем је срце јединства државе и јединствене 
улоге државе у образовању будућих генерација. Не 
може један део Србије да се образује овако, а други 
део да се образује онако, што Ви дозвољавате овим 
поверавањем послова државне управе АП Војводини.

Дакле, ствар је веома јасна и једноставна. Ви же-
лите, као што ради Александар Вучић, Жељко Мит-
ровић, Братислав Гашић, такође да узмете све ствари 
у своје руке, да се једино Ви питате и одлучујете о сис-
тему образовања у Србији. Зато господине министре, 
28. септембра имате штрајк свих просветних синди-
ката у Србији, зато изнова устају просветни радници 
против Вас и Ваше Владе која их је понизила и која је 
прекршила сва обећана склопљена у оном меморан-
думу када је претходни штрајк, најдужи у историји 
српске просвете, завршен.

Преварили сте просветне раднике, не решавате 
питање платних разреда, имате поново штрајкове од 
28. септембра и то вам је истина о српској просвети. 
Не можете ту истину замаглити ни једним оваквим Ва-
шим празним причама, где је најважнија ствар у срп-
ској просвети да Ви поставите 2000 партијских дирек-
тора СНС на чело основних и средњих школа у Србији.



О РЕФОРМИ ОБРАЗОВАЊА19

Друга седница Другог редовног заседања у 
Једанаестом сазиву

26. 10. 2017.

Поштовани грађани Србије, опљачкани и ојађе-
ни под влашћу СНС и СПС, мени је изузетно драго 
да водим полемику са министром Шарчевићем, јед-
ним од ретких министара у актуелној Влади који је 
изнео понеку добру идеју за време свог мандата. Када 
га критикујем, и то веома оштро, он одлично зна да 
сам увек био први да подржим добре ствари које је 
рекао или урадио, од увођења ђачких униформи до 
неких других тема, тако да је ово једна отворена по-
лемика између њега и мене и мислим да је то корисно 
за опште добро. Тако ћу и наступити. Рећи ћу шта је 
добро и шта је лоше и мислим да је то једини прави 

19 Поводом:
Предлога закона о дуалном образовању, који је поднела Владa;
Предлога закона о изменама и допунама Закона о предшкол-

ском васпитању и образовању, који је поднела Владa;
Предлога закона о изменама и допунама Закона о основном 

образовању и васпитању, који је поднела Владa;
Предлога закона о изменама и допунама Закона о средњем 

образовању и васпитању, који је поднела Владa.
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приступ који треба да има неко ко представља опози-
цију у Србији у овом тренутку.

Господине министре, оно што је основни про-
блем са читавим овим сетом просветних закона… Ви 
сте и ту показали да сте бржи, јачи, бољи, спретнији 
од осталих министара којима требају године да до-
несу било какав системски закон у овај дом Народне 
скупштине Републике Србије. Ви сте барем искора-
чили и рекли: „ево ја мислим то и ово је мој сет за-
кона, а да ли је добар или лош, то ћемо да видимо“. Ја 
Вам у том смислу заиста честитам, јер за разлику од 
других министара у Влади Републике Србије, који су 
годинама министри, а никада нису донели ни један 
системски закон у својој области, Ви сте то уради-
ли за неких годину дана свога рада. Оно што је овде, 
међутим, проблем јесте што Ви нисте смели, умели 
или могли из било ког разлога да се суочите са пра-
вим просветним проблемима. Ви сте практично из-
бегли праве проблеме да бисте се бавили другим про-
блемима, односно бавите се другим проблемима да 
бисте избегли праве проблеме.

Наравно, основни проблем с којим се суочава 
држава Србија јесте бела куга и демографско нес-
тајање српског народа. Други највећи проблем јесте 
одлазак младих, високообразованих и висококвали-
фикованих људи у иностранство.

Мени је иначе била генијална недавна изјава 
министарке без портфеља Славице Ђукић Дејановић, 
да је она доласком на то место први пут сазнала да ми 
имамо проблем демографске катастрофе, што само 
говори о кадровима који су нам данас министри, који 
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се прихватају одређених министарских задужења 
о којима ништа не знају. Зато скрећем пажњу да ми 
најпре треба да решимо тај проблем, па онда да се ба-
вимо било којим другим проблемом.

У сфери ових овде закона о којима Ви овде го-
ворите, имамо и низ других изузетних проблема које 
Ви нисте ни поменули. Примера ради, у предшкол-
ском образовању ми имамо проблем са групама деце 
у вртићима, које су прекобројне, о веома тешким ус-
ловима рада васпитачица у вртићима, малим платама 
васпитачица у вртићу. Наравно, огроман број је са не-
довољним бројем места у вртићима у предшколском 
образовању. То су прави проблеми, посебно рецимо 
у Београду, у Новом Саду, великим градовима, који 
једноставно нису још увек решени.

Један од највећих проблема, свакако, српске 
просвете је и висина зараде коју имају просветни 
радници у Србији, као најобразованији слој станов-
ништва у Србији, који на жалост још увек има про-
сечну плату испод просечне плате у Србији, што је 
скандал над скандалима и то само говори о односу 
ове државе, односно власти према просвети у Србији.

Две ствари Ви свакако нисте смели да додирне-
те, а то су купљене дипломе и докторски и други ра-
дови који су плагијати, зато што имате колеге у Влади 
Републике Србије који су урадили плагијате својих 
докторских радова и наравно да нисте смели да до-
дирнете ово осиње гнездо истине о купљеним дипло-
мама у врху СНС.

Такође нисте смели да се дотакнете теме пар-
тијског запошљавања, па и у просвети и наметање 
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хомосексуализма, родне равноправности и сексуалне 
оријентације као нечега битног, о чему нема уопште 
ни помена у Уставу државе Србије. Наравно, и ту 
имате проблем у Влади, па не можете говорити про-
тив нечега што је основна оријентација Владе Репу-
блике Србије Александра Вучића, а то је промоција 
хомосексуализма.

Дакле, оно што је изузетно важно јесте да ми 
донесемо један закон који би забранио промоцију 
хомосексуализма малолетним лицима у Србији, али 
ја сам сигуран да Ви то не смете никада иницирати. 
Просто, ви сте једна геј-френдли Влада и није реално 
да ви спречите оно што заправо треба спречити, а то 
је управо промоција …

(...)
Хвала, председавајући. 
Мени је драго да грађани Србије могу да виде о 

чему не сме да се говори у Народној скупштини Репу-
блике Србије.

Господине министре, оно што је заправо основ-
ни проблем са законом о дуалном образовању, јесте 
снижавање нивоа општег образовања и писмености 
наших ђака.

Не бих волео да Ви кренете једним путем за-
падног образовања које је уништило државно обра-
зовање, свело га на ниво крајње неписмености осно-
вног образовања у државним школама, да би заправо 
профитирале приватне школе и да би приватне школе 
биле школе за елите, а у државним школама се школо-
вала само сиротиња и они који треба да буду будућа 
јефтина радна снага у неолиберализму и капитализму.
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Мислим да Ви овим законским решењима и те 
како радите на снижавању опште писмености, обра-
зовног нивоа и друштва, знања и образованости на-
ције које је предвиђено Стратегијом о образовању.

Практично, ви одустајете од Стратегије о обра-
зовању и улазите у једну потпуно другу сферу тиме 
што, примера ради, у средњем стручном образовању 
дајете максимум 30% општеобразовних предмета, у 
трогодишњем средњем стручном образовању, а мак-
симум 40% општеобразовних предмета у четворого-
дишњем средњем стручном образовању. Дакле, мање 
од половине образовања наше деце ће бити посвеће-
но општеобразовним предметима, што јасно говори 
да Ви имате тенденцију да они буду мање образовани, 
односно да буду више прилагођени тржишту јефтине 
радне снаге код страног газде.

Мислим да је такође веома спорно ових 80% 
стручне наставе која ће се одвијати ван школе. Шта ће 
радити школа ако ће 80% стручне наставе да се одвија 
ван школе? Исто тако, спорна је и улога Привредне 
коморе, која преузима улогу министарства и почиње 
практично она да се бави педагошким и просветним 
радом, што је незамисливо и нелогично, као и улога 
тог инспектора кога сте предвидели.

Једно велико и важно питање – на чији терет ће 
ићи ово образовање и ова стручна настава код пос-
лодавца? Да ли на терет послодавца или на терет др-
жаве? И једни и други су у проблему да буду додатно 
оптерећени.

Оно што сте Ви свакако могли да приметите 
јесте да Српски покрет Двери, односно наша посла-
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ничка група, није поднела амандмане типа „брише 
се“ или томе слично, када је у питању закон о дуалном 
образовању, зато што ми нисмо у начелу против тог 
закона. Ми јесмо против начина како Ви спроводите 
тај закон и низом амандмана смо указали на све што 
је ту проблематично. Да, треба спојити школу са при-
вредом. Да, треба прилагођавати образовне процесе 
тржишту рада. Да, треба имати што више стручне 
праксе, како би се млади људи оспособљавали да што 
пре дођу до запошљавања. Све је то у реду. Проблем 
је само како ћете Ви то овим законом да спроведете.

Где Вам је, господине министре, домаћа привреда? 
Где су Вам научни домаћи институти који су угашени 
у неком претходном периоду и уништени на сваки на-
чин, да би стране компаније и да би страна роба и да би 
стране технолошке иновације могле да преплаве наше 
тржиште, а да ми не будемо конкурентни ни у једној об-
ласти домаће привреде, интелектуалног развоја?

Дакле, не можете применити дуално образовање 
у домаћој привреди, већ једино код страног газде, од-
носно код страних компанија које Ваша Влада фаво-
ризује у Србији, дајући им новац из буџета, странцима 
који долазе, за свако новоотворено радно место.

Ја сам увек постављао веома једноставно пи-
тање: зашто те наше паре из буџета не дате нашим 
домаћим привредницима, па да онда они имају неку 
врсту обавезе да уђу у систем дуалног образовања, да 
и они нешто врате својој држави, да овај инструктор 
који ће се бавити овим дететом у школи буде мотиви-
сан да се њиме бави, а не да му потписује да је нешто 
завршио, а да га није ни видео.
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Дакле, да бисте тражили нешто од домаћег пре-
дузетника, морате нешто и да му дате. Шта сте му 
дали од кад је Александар Вучић дошао на власт? Ја 
ћу да Вам кажем. Дали сте милијарде евра из нашег 
буџета страним компанијама које су дошле у Ср-
бију, а мрвице или готово ништа домаћој привреди 
и пољопривреди, која заправо треба да буде темељ 
овога друштва.

Овом државом владају стране банке. Уништили 
сте комплетно домаће банкарство, које нема никакву 
подршку ове државе. У таквом једном амбијенту не 
може да Вам успе дуално образовање, односно у так-
вом једном амбијенту дуално образовање, господи-
не министре, је дуално образовање за јефтину радну 
снагу Ваших страних пријатеља из мултинационал-
них компанија, који овде долазе са најнижим радним 
местима, за које Ви заправо почињете да школујете 
јефтину радну снагу.

Значи, Ваша идеја дуалног образовања јесте да 
Срби буду робље код страног газде, односно да се чи-
тава Србија претвори у земљу у којој ћемо сви радити 
као јефтина радна снага код Ваших пријатеља Арапа, 
Немаца и других, којима поклањате не само паре из 
нашег буџета, него и наше пољопривредно земљиште, 
бесплатну инфраструктуру, ослобођење од плаћања 
пореза и, што је посебно важно, не наплаћујете им 
порез на екстра профит који износе из ове државе 
и чак лажно приказују своје пословање са губитком 
и износе паре у иностранство, а ова држава то доз-
вољава, зато што не смете да се супротставите Вашим 
пријатељима страним газдама. То је проблем са Ва-
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шим концептом дуалног образовања. Ми зато не мо-
жемо да га подржимо у овим појединостима.

У начелу можемо да се сложимо са тим да има-
мо што више стручне праксе, али то се, господине ми-
нистре, ради на један други начин. То се ради путем 
закона о занатству, који ова Влада већ шест година не 
може да донесе. Једина смо држава у Европи која нема 
закон о занатству, која није решила проблем занатских 
удружења, која није решила проблем занатске коморе. 
Преко тога се решава дуално образовање, господине 
министре, а Ви то нисте ни предвидели, нити имате у 
виду, зато што Ви овде фаворизујете Привредну комо-
ру, која је страначка организација СНС, која је иначе 
служила свим властима, па тако служи и Вашој власти 
и преко Привредне коморе Ви ћете имати контролу 
овога система, уместо да то дате онима који су запра-
во најближи систему дуалног образовања. И Вама је то 
јасно, то су занатлије, то су занатска удружења, то су 
занатске коморе, то је закон о занатству, који Ви нисте 
донели јер сте једна неспособна власт.

Оно што је додатни проблем, господине минис-
тре, са дуалним образовањем јесте како ћете га спро-
вести у малим срединама. Како у оним уништеним 
локалним самоуправама које немају никакве фирме, 
никакве фабрике, никаква индустријска постројења, 
практично, никакву привреду, како ћете тамо орга-
низовати дуално образовање? То је оно о чему Вам 
говорим. Прво треба демографски обновити Србију, 
да уопште имамо ђака, па онда треба обновити до-
маћу привреду и пољопривреду, да имамо радних 
места и домаће производње, па тек онда обновити 
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занатство и увести дуално образовање које би онда 
тек имало смисла. Овако, Ви само школујете децу за 
јефтину радну снагу код страног газде.

На крају, још две ствари које су мени биле врло 
карактеристичне и дужан сам да о томе кажем коју 
реч. Прва се тиче онога што сте Ви јуче поменули, да 
ћете усклађивати здравствени систем са основном 
школом и обавезама које школа треба да има према 
томе, па сте поменули вакцинацију, што је мени било 
врло карактеристично. Ја морам да Вас обавестим, 
господине министре, у име огромног броја родитеља 
у Србији, да смо ми веома, веома скептични према 
систему вакцинације у Србији из веома једноставног 
разлога. Нема ниједног нормалног родитеља у Ср-
бији који не би желео да вакцинише своје дете про-
тив заразних болести, таквог нема. Шта је проблем? 
Проблем је што родитељи у Србији немају поверење 
према вакцинама које долазе из иностранства, које 
овде не пролазе никакву контролу референтних ла-
бораторија, зато што немамо домаће вакцине и што 
не можемо бити сигурни у квалитет вакцина које нам 
се увозе из иностранства.

Дакле, морате да разумете неповерење и сумњу 
родитеља у Србији према вакцинацији, не зато што 
су родитељи против здравља своје деце, него зато 
што су… (Искључен микрофон.)



О ВОЈСЦИ И ДРАЖИ МИХАИЛОВИЋУ20

Четврта седница Првог редовног 
заседања у 2018. години

03. 05. 2018.

Поштовани председавајући и уважене колеге из 
владајуће већине и остале колеге народни посланици, 
могли сте само погледати образложења наших аман-
дмана и било би вам јасно који је њихов циљ. Тамо 
јасно пише да ово амандманско решење доводи до 
бољег и квалитетнијег уређења битних питања у ок-
виру Закона о војном образовању.

Ми смо, наиме, неко ко воли да учи од колега 
народних посланика. С обзиром да СНС на сваки за-
кон подноси по 300 и 400 амандмана, ми смо прос-

20  Поводом:
Предлога одлуке о усвајању Годишњег плана употребе Војске 

Србије и других снага одбране у мултинационалним операција-
ма у 2018. години, који је поднела Влада;

Предлога одлуке о учешћу припадника Војске Србије у мул-
тинационалним операцијама у 2018. години, који је поднела 
Влада;

Предлога закона о војном образовању, који је поднела Влада;
Предлога закона о изменама и допунама Закона о одбрани, 

који је поднела Влада;
Предлога закона о изменама и допунама Закона о Војсци Ср-

бије, који је поднела Влада.
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то видели како се то ради од вас. Ми то не кријемо, 
ми смо учили од бољих, од најбољих, од оних који су 
најквалитетнији, од оних који имају највише посла-
ника и ако они пишу бесмислене амандмане, онда 
их пишемо и ми. Ако су ваши амандмани смислени 
и добри, верујте и наши су одлични, јер се угледају 
на вас. Тако да, свако од вас ко гађа каменом на наше 
амандмане, нека прво размисли какве он амандмане 
пише, па нека се после тога јави.

Што се тиче самог Закона о војном образовању, 
желим да истакнем, да бисмо школовали и обучава-
ли нове официре и војнике Војске Србије уопште, 
ми морамо пре тога да заштитимо углед Војске Ср-
бије. Господин министар је онако храбро избегао да 
ми одговори на врло једноставно питање – колико 
хиљада војника Војске Србије је напустило Војску 
Србије у последњих неколико година? Господине ми-
нистре, зашто је то толико тешко питање? Како ћете 
образовати нове генерације ако вам беже постојеће 
генерације због лошег материјалног статуса, због не-
решеног стамбеног питања, због понижавања војске, 
због малтретирања Војног синдиката, због прогона 
председника Војног синдиката Новице Антића? На-
ведите овде пред свима, пред грађанима Србије, ко-
лико хиљада, не говорим о десетинама и стотинама, 
- о хиљадама, припадника Војске Србије је напустило 
Војску Србије у последњих неколико година?

Господине председавајући, дозволите, ко-
ристићу време шефа посланичке групе да само додат-
но још мало образложим ово што сам сада имао да 
кажем.
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Дакле, сменили смо, пензионисали, понизили 
ратне официре Војске Србије. Скресали смо на сваки 
начин буџет Војске Србије, наоружање и опрему, уку-
пан кадар и све што смо могли. Говорим о свим власти-
ма од 2000. године до данас. Сада се поставља питање, 
како усмерити младе људе у војно школство, у војно 
образовање, у војску када су тако мала примања вој-
ника по уговорима, када је такав однос државе према 
Војном синдикату, када војска не може да има тај ста-
тус који треба да има у овом друштву и држави?

Дакле, шта је толико страшно, господине минис-
тре, да одговорите на писма која Вам шаље Војни синди-
кат, да истражите афере, криминал и корупцију у врху 
војске и Министарства одбране на које Вам они указују? 
Да ли је то табу тема, да има криминала и корупције у 
војсци? Да, има криминала и корупције у војсци. Неко 
краде и у Војсци Србије и у Министарству одбране и на 
то Вам указују часни официри, војници који припадају 
Војном синдикату и који добро знају да ниједној озбиљ-
ној војсци на свету није потребан Војни синдикат. Када 
је војска задовољна, када војска има добра примања, 
када је војска егзистенцијално обезбеђена, када војска 
има решено стамбено питање, онда нема и не треба да 
има Војног синдиката. Али, у нашој држави, где је војска 
понижена, где се ради за тако мала примања, где је тако 
тешко егзистенцијално стање, где је више хиљада при-
падника војске напустило Војску Србије, и те како је 
потребан Војни синдикат. Због тога он има подршку 
Српског покрета Двери.

У нормално време, у здравој држави не треба да 
постоји ни војни ни полицијски синдикат, јер држав-
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на власт брине о егзистенцији и функционисању ова 
два најважнија апарата за безбедност једне државе, а 
то је војска и полиција.

Дакле, ја Вас молим да не бежите више од од-
говора. Колико је хиљада припадника Војске Србије 
напустило Војску Србије у последњих неколико го-
дина? Кад је тако добро стање, кад сте Ви тако добар 
министар, кад је Братислав Гашић био тако добар ми-
нистар, када сте променили пет министара од Алек-
сандра Вучића до данас, кад је тако добро, што беже 
војници из војске? Што више хиљада њих даје отказ 
и напушта војну службу? Што беже у мировне опе-
рације широм света да би узимали веће паре? Дакле, 
немојте да се овде правите да нисте чули моја питања 
која Вам неколико пута понављам.

Друга ствар. Помињали сте, и ја вас поздрављам 
и подржавам у свему што радите добро, реците ми, 
када нешто што је било добро ми нисмо подржали 
јавно? Јесмо ли подржали војну сарадњу са Русијом 
и Белорусијом? Јесмо ли подржали да ова држава не 
сме да уђе у НАТО? Јесмо ли подржали оснивање, ми-
нистар је један говорио о томе, истраживачког цен-
тра који ће коначно анализирати последице НАТО 
бомбардовања Србије? Све што је добро, увек ћете 
имати нашу подршку.

Подржали смо и да се врхунски ратни офици-
ри Војске Србије врате да буду предавачи на Војној 
академији, али не само да буду предавачи на Војној 
академији, господине министре, него у активну војну 
службу да се врате. Врхунски српски официри са рат-
ним искуством, који су прошли све отаџбинске рато-
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ве од 1991. до 1999. године, да се врате у активну вој-
ну службу, а не само за повремене предаваче у Војној 
академији. Реците ми: која би се војска света одрекла 
њихових услуга? Реците ми: зашто неко од њих није 
данас министар војни, него сте то Ви? Имате више ис-
куства од ратних министара, познајете боље војску, 
способнији сте од њих, служили сте војску?

(...)
Господине председавајући, Ви имате право да 

мене прекинете у сваком тренутку када Вам се не 
свиђа мој говор, то није спорно. Значи, ја то прихва-
там, таква су правила игре, док их не променимо. Да-
кле, заиста је веома важно ово о чему је говорила ува-
жена колегиница Маја Гојковић, јер је истакла саму 
суштину пропасти нашег друштва и државе, а то је 
мешање политичара у оно што им није струка, што 
не знају да раде, оно за шта никада нису школовани, 
образовани попут рецимо уваженог министра гос-
подина Александра Вулина. Он никада никакве везе 
са Војском Србије и системом безбедности и одбране 
није имао, нити има.

Али, неко је проценио да ће он бити добар ми-
нистар одбране, а он већ овде минутима и данима и 
сатима избегава да одговори на врло једноставно пи-
тање – колико је припадника Војске Србије напустило 
Војску Србије? Ево ја ћу му помоћи са једним цитатом, 
управо из саопштења Војног синдиката Србије које он 
одбија да прими и да са њима разговара, иако су веома 
репрезентативни и озбиљни, који је упозорио на лаж-
на обећања које политичари са власти дају о изградњи 
јефтиних станова за припаднике службе безбедности.
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Значи, школоваћемо некога, па ћемо га онда 
ставити у војну службу, али нећемо му никада реши-
ти стамбено питање. Ево како то изгледа.

Не постоји тема о којој се више причало и гро-
могласно најављивало и злоупотребљавало у изопа-
ченом политичком маркетингу, каже Војни синдикат 
Србије, него што је изградња јефтиних станова за при-
паднике службе безбедности. У најавама политичара 
већ је изграђено 17.400 станова за припаднике Војске 
Србије, МУП и безбедносних служби по цени од 500 
евра по квадрату, а ситуација је таква да годинама 
касније ни један ашов у земљу није забоден, а камо 
ли изграђен један једини стан од поменутих 17.000, 
18.000. Последњи термин за почетак изградње, према 
најавама надлежне министарке Зоране Михајловић, 
био је март месец и то у шест градова, а сада је мај ме-
сец, господине министре, и ни један ашов и даље није 
забоден ни у једном од шест градова, за грађење стам-
бених јединица за припаднике службе безбедности.

Хоћете ли и то прећутати и избећи да одговорите 
нешто о томе? Не знамо да ли та Комисија за припрему 
предлога зна да је сезона грађевинских радова поодавно 
почела и знају ли поједини министри, политичари, њи-
хови сатрапи, каже Војни синдикат Србије, да се играју 
са угледном институцијом којој народ највише верује, 
представљајући народу паралажу са изградњом јефти-
них станова који су све, само то нису. Дакле, 30 година 
српски политичари све чега су се дохватили су упропас-
тили, без укључивања представника репрезентативних 
синдиката итд. Отуда, са пуним правом очекујемо да се 
кроз овај програм изградње по ко зна који пут промо-
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више корупција, пљачка са локацијама за изградњу, бе-
сомучна пропаганда која већ годинама траје и на крају, 
најбруталнија злоупотреба приликом евентуалне њи-
хове доделе. Већ слутимо да би први у реду за кључеве 
стајали сви полтрони, каријеристи, климоглавци и ко-
рупционаши из Генералштаба, Министарства одбра-
не, као и осталих служби безбедности, јер је најновији 
стамбени правилник у Војсци Србије тако направљен, 
наравно, опет иза леђа репрезентативног Синдиката, 
каже у свом саопштењу од јуче, Војни синдикат Србије.

Дакле, господине министре, врло су једнос-
тавна питања. Шта би са становима? Обећали сте их 
пре две, три, четири године, обећали сте их поново 
прошле године и рекли да крећу радови 1. марта, а 
сада је 1. мај, нема радова.

Колико хиљада припадника Војске је напустило 
Војску Србије, колико сте часних официра из ратног 
времена вратили у активни састав Војске Србије? Ко-
лико сте их вратили као предаваче на Војну акаде-
мију? Једноставна су ова питања.

Јел маца појела језик, шта је проблем?
(...)
Пре свега бих желео да изразим своје пошто-

вање према још једном великом ратном генералу 
српске војске, господину Божидару Делићу, али ћу 
се осврнути на претходни амандман, који је заправо 
на дневном реду, колегинице из СПС, који апсолут-
но подржавам, јер сматрам да је низ добро уочених 
мањкавости у предложеним Владиним законским ре-
шењима. Мислим да су и народни посланици из СНС 
и СПС добро сагледали колико Влада лоше ради и ко-
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лико, са преко 400 амандмана само на један законски 
предлог, треба исправити та лоша законска решења.

Међутим, господине министре, желео бих овде 
да укажем на још неке ствари које су с тим апсолутно 
у вези, а тичу се управо војног образовања. Говорим 
овде о антифашистичким традицијама, који су не-
сумњиво важан део наших слободарских традиција, 
али заборављамо да у те антифашистичке традиције 
спада и некадашњи предавач Војне академије у Бео-
граду, ђенерал Дража Михаиловић, чији се гроб још 
увек не зна где је и захваљујући коме ми заправо је-
смо први антифашистички покрет отпора у Европи.

Први, господине министре, ја Вас подсећам 
на ту историјску лекцију, устаник против фашизма 
и нацизма у Европи није Партизански покрет, него 
Равногорски покрет ђенерала Драже Михаиловића 
и просто је недопустиво да преко 70 година од му-
ченичке смрти ђенерала Михаиловића, убијеног 
монструозно од стране комуниста после доласка на 
власт, после 1945. године, ми данас не знамо његово 
гробно место, као што нисмо отворили многе ма-
совне гробнице жртава комунистичког терора после 
1945. године, као што српској војсци нисмо вратили 
њена имена из њених светлих традиција пре 1945. го-
дине, а господа официри овде знају о чему говорим, 
јер је наша војска била најпознатија на свету управо 
из балканских ратова и Првог светског рата, а не из 
партизанског периода. Дакле, ако хоћете војно обра-
зовање, ако хоћете Војску Србије на највишем нивоу, 
ако хоћете нашу подршку, ако хоћемо да идемо путем 
једног великог професора Војне академије, покојног 
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проф. др Рада Рајића, који је докторирао на теми вој-
не етике и војне части у официрском кору, онда треба 
да се вратимо на светле узоре из времена балканских 
ратова и Првог светског рата, али и на традицију Ра-
вногорског покрета и ђенерала Драже Михаиловића.

Срамота је за све нас овде у Народној скупшти-
ни Републике Србије, који овде тврдимо толико да ба-
штинимо антифашизам, што се још увек не зна гроб-
но место ђенерала Драже Михаиловића, што нису 
откривене масовне гробнице жртава комунистичког 
терора, што нису доушници и цинкароши УДБЕ да-
нас у затвору и на робији због свих ликвидација тзв. 
народних непријатеља после 1945. године.

Дакле, о ком ми антифашизму говоримо ако је 
још увек такав статус оних који су подигли први уста-
нак у окупираној Европи 1941. године? Ја разумем да 
СПС и Покрет социјалиста баштине комунистичку 
и партизанску традицију, али дозволите, и ми баш-
тинимо антикомунистичку и неку другу националну 
традицију која је антифашистичка пре вас, партиза-
на и комуниста. Ви сте играли фудбал са Немцима 
у Београду и сарађивали са Немцима док Совјетски 
Савез није ушао у рат са Немачком, а ђенерал Дража 
је већ био на Равној Гори и подигао устанак пре него 
што сте ви, комунисти, добили налог из Коминтер-
не да подигнете устанак у Србији. Дакле, морате да 
говорите са поштовањем према ђенералу Дражи Ми-
хаиловићу и ви из СПС и ви из Покрета социјалиста.

Господине министре, када се помене име ђене-
рала Драже Михаиловића ви да устанете и да се по-
клоните првом устанику у окупираној Европи под 
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фашизмом и нацизмом. То би било поштовање анти-
фашистичких традиција. Ако сте већ толики антифа-
шиста, онда треба да се поклоните ђенералу Дражи 
Михаиловићу, треба да откријете његово гробно ме-
сто, треба да откријете све масовне гробнице жртава 
комунистичког терора, треба да пошаљете на робију 
оне који су убијали после 1945. године, доушнике и 
цинкароше који су радили за УДБУ и комунистичку 
партију, против интереса свога народа.

Колико је само српских политичких емигра-
ната широм света убијено од стране УДБЕ? Колико 
је оних којима је отета имовина и до дана данашњег 
није враћена? Колико је оних који заправо још чекају 
правду после више од 70 година, а ви сте као идео-
лошки наследници комуниста и партизана још увек 
на власти? Нису овде на власти наследници некога 
другог, него Ви, господине министре, као идеолошки 
наследних комуниста и партизана.

Дакле, молим вас да устанете, да се поклоните 
ђенералу Дражи Михаиловићу, да се поклоните пр-
вом устанику у окупираној Европи, да кажете да је то 
војна традиција Србије, да је Равногорски покрет део 
антифашистичког покрета и да то треба да буде неш-
то на чему ће се образовати будуће генерације полаз-
ника Војне академије и комплетног војног образо-
вања. Или устаните и реците нешто друго, да Ви још 
увек верујете у Јосипа Броза Тита, да још увек идете у 
„Кућу цвећа“, да се још увек клањате комунистичким 
злочинцима и да коначно знамо шта је права истина 
о томе шта мисли министар војни у Србији. Хвала.

(...)
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Морате разумети, заиста се ради о увреди моје по-
родице и морам бити емотиван, али ћу се прилагодити.

Дозволите само онда да појасним у чему се уру-
шава достојанство ове Народне скупштине.

Ниједног тренутка нисам негирао други анти-
фашистички покрет отпора у Србији, а то је Парти-
занско-комунистички покрет. Само сам говорио о 
нечему потпуно другом – да ако се истиче антифаши-
зам, а треба да се истиче, зашто се заборавља ђенерал 
Дража Михаиловић? Зашто не знамо његов гроб?

Пазите, ако имамо времена, а немамо и нећу да 
злоупотребљавам повреду Пословника, можемо да 
говоримо о томе како су се Дража и Љотић ујединили 
у Словенији против комунизма 1945. године, за оне 
који то не знају, па да изведемо ту везу како се запра-
во један велики национални фронт створио против 
комунистичке опасности која је дошла и однела са 
собом десетине хиљада живота, стрељаних, после ос-
лобођења 1945. године.

Дакле, хајмо да будемо објективни…
(Председавајући: Колега Обрадовић, приводите 

крају.)
Господине председавајући, само то тражим на 

крају, да будемо објективни. Ако је нешто било добро 
у комунизму, било је добро. Али, ако је неко стрељао 
у комунизму, то није добро и то мора коначно да се 
рашчисти и реши.



О НАТО БОМБАРДОВАЊУ21

Пета седница Првог редовног заседања Народне 
скупштине Републике Србије у 2018. години

17. 05. 2018.

Поштовани председавајући, поштоване колеге на-
родни посланици, уважени грађани, помаже Бог свима.

Заиста желим да изразим једно, да тако кажем 
задовољство, мада то није одговарајућа реч, што се 
коначно на пленуму Народне скупштине Републике 
Србије нашла ова велика и трагична тема, јер су по-
следице бомбардовања Србије од стране НАТО пакта 
толико огромне да никада ни једна комисија коју ми 
можемо формирати то неће моћи да обухвати и да 
проучи до краја. Јер су последице НАТО бомбардо-
вања и економско-привредне, у разарању наше при-
вреде и у разарању наше путне и сваке друге инфра-
структуре, у разарању, као што видимо, здравља на-
шег становништва и комплетне еколошке ситуације у 
држави Србији.
21  Поводом предлога одлуке о образовању Комисије за истра-
гу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље 
грађана Србије, као и утицаја на животну средину, са посебним 
освртом на последице које је оставила употреба пројектила са 
осиромашеним уранијумом, који је поднела народни посланик 
Маја Гојковић.
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Дакле, важно је, веома је важно и добро што 
смо коначно покренули ову тему у Народној скупш-
тини Републике Србије и као што сте видели, посла-
ничка група Двери је гласала за то да се ова тачка нађе 
на дневном реду по хитном поступку и посланичка 
група Српског покрета Двери гласаће за формирање 
ове комисије за истраживање последица НАТО бом-
бардовања и наравно, ако нам то буде понуђено, дати 
и свог члана у ту комисију.

Оно што јесте проблем и који мора да се поста-
ви, како смо дошли у ситуацију да тек после 19 годи-
на од НАТО бомбардовања, ми уопште почињемо да 
истражујемо последице НАТО бомбардовања? Како 
смо дошли у ситуацију да шест година после доласка 
СНС на власт, тек први пут ова тема долази на днев-
ни ред скупштинског заседања? И како смо дошли у 
ситуацију да тек после четири године на месту пред-
седника Народне скупштине Републике Србије пред-
лагач ове комисије, Маја Гојковић се сети да би ово 
коначно требало да дође на дневни ред?

Дакле, реално гледано, зашто је сада такав хит-
ни поступак, а није био претходних 19, шест или че-
тири године? Значи, нека је задршка постојала, неко 
се плаши отварања ове теме, неко је имао неку оба-
везу према некоме да се ова тема у Србији на неки 
начин затвори и не зна.

Оно што мислим да је веома важно питање и на 
неки начин наша обавеза, као једне генерације која је 
припадала младим људима који су у своје време били 
против режима Слободана Милошевића, а заиста 
припадам тој генерацији - сматрали смо да је то био 
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један лош режим који је довео нашу земљу у економ-
ску и социјалну катастрофу, да је то био један режим 
који је праве вредности гурнуо у други план, а нака-
радне вредности ставио на челу, да је то био један ре-
жим у коме је цветао и владао криминал и да је то био 
режим који је у многим сегментима, где је требало да 
заштити српске националне и државне интересе, њих 
издао. Зато смо били борци против тог режима.

Међутим, када смо видели шта је дошло после 
режима Слободана Милошевића, 5. октобра 2000. го-
дине, многи од нас су у одређеном проценту проме-
нили мишљење о Слободану Милошевићу, посебно 
након његовог држања у Хашком трибуналу, где је 
заиста на крају и убијен зато што је бранио интересе 
државе Србије и српског народа. Мислим да је дошло 
време да се успостави један балансиран однос према, 
сада већ историјској, фигури Слободана Милошевића, 
која није ни само позитивна, ни само негативна, већ 
треба видети шта је било добро и шта је било лоше, а 
оно што је свакако било добро јесте што се тада много 
више водило рачуна о држави, него што се о држави 
водило рачуна после 5. октобра 2000. године.

Једна веома важна ствар – нема никакве везе 
Слободан Милошевић и тадашњи његов режим са 
НАТО бомбардовањем, тј. нисмо ми криви зато што 
нас је неко бомбардовао, већ кривицу за НАТО бом-
бардовање треба приписати ономе ко је прекршио 
међународно право и без дозволе Савета безбедности 
УН заправо, на просторима српских земаља први пут 
применио НАТО интервенционизам и освајачку по-
литику која је потом проширена читавим светом.
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Оно што ја имам обавезу овде да кажем, иако 
то неће бити делокруг рада ове комисије, господи-
не будући председниче, треба имати у виду да није 
прво НАТО бомбардовање, бомбардовање Србије 
и Црне Горе 1999. године, већ бомбардовање Репу-
блике Српске 1995. године и касније учешће НАТО 
и америчких генерала у етничком чишћењу Срба из 
Републике Српске Крајине у „Бљеску“ и „Олуји“. Да-
кле, много је шира тематика НАТО бомбардовања и 
НАТО окупације Србије и онога што смо ми из Две-
ри још пре 10 година у специјалном темату часописа 
„Двери српске“ назвали „НАТО геноцид над српским 
народом 1995-1999. године“.

Оно што се поставља као једно важно питање 
јесу мотиви или циљеви рада ове комисије. Дакле, ви 
нашу подршку за рад ове комисије имате. Али, пове-
рење у вас ми немамо. Зашто?

Ствар је веома једноставна. Када се узме у обзир 
да говоримо о последицама НАТО бомбардовања иза 
кога стоје заправо ваши велики пријатељи, Герхард 
Шредер који је говорио на предизборном скупу Српс-
ке напредне странке, Тони Блер, који је ваш саветник у 
Влади Републике Србије или можда Бил Клинтон који 
се онако очински грлио са вашим председником на са-
станку „Фондације Клинтонових“ у Америци, - дакле, 
да ли су ти ратни злочинци, а ја их тако називам, запра-
во ваши другари? И како смо дошли у ту ситуацију да 
они који су одговорни за економско, еколошко и свако 
друго уништавање државе Србије, а пре свега уништа-
вање здравља становништва у овој држави, постану 
ваши велики западни пријатељи? То је врло необично. 
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Како се догодило да онај који је одговоран и крив за 
убиство једног детета на ноши, од три године, буде до-
чекиван у овој држави са хлебом и са сољу?

Оно што мислим да је овде важно питање јесте, 
да ли ће после завршетка рада ове комисије за две 
године, односно тог првог великог њеног извештаја, 
Клинтон, Шредер и Блер поново бити добродошли у 
овој држави? И да ли ћете их и даље сматрати за ваше 
пријатеље, партнере, саветнике и менторе?

Оно што проистиче заправо из поенте рада 
ове комисије јесте: какав је заправо ваш став према 
НАТО пакту, који нас је бомбардовао и чије последи-
це ми трпимо?

(...)
Дакле, господине председавајући, много је шира 

проблематика која проистиче из рада ове комисије, а 
ја желим да овде кандидујем додатне циљеве рада ове 
комисије.

Примера ради, да вам одмах то конкретно и на-
ведем. Да ли то значи да када ми завршимо рад ове 
комисије, треба да обновимо тужбе против земаља 
НАТО пакта? Да ли ми треба на основу свега што је 
уништено у овој држави да тражимо ратну одштету? 
Да ли ми треба да тужимо све земље које су учест-
вовале у прогону Срба и европског хришћанског 
наслеђа на Косову и Метохији у више наврата?

Зашто ми са њима имамо сада заједничке војне 
вежбе? Зашто агенти НАТО пакта седе у Министар-
ству одбране Републике Србије? И бројна друга пи-
тања која заправо говоре о контрадикцији да, са једне 
стране, ви малтене само што нисте ушли у НАТО пакт 
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и остварили сте све до степена чланства, остало је само 
голо чланство; са друге стране, што ми подржавамо, да 
се разумемо, подржавамо и дижемо обе руке да гласа-
мо „за“ - коначно, после 19 година, једна власт креће у 
истраживање последица НАТО бомбардовања.

А кад смо ту, код конкретних информација, ја 
ћу бити веома прецизан, али ћу кренути од Републи-
ке Српске, јер мислим да смо то дужни свима онима 
које у свом извештају командант Главног штаба Војс-
ке Републике Српске, генерал Ратко Младић, од 26. 
септембра 1995. године наводи и каже: „У ваздушним 
нападима НАТО пакта на Републику Српску учест-
вовало је 3.200 ваздухоплова који су истресли преко 
10 хиљада тона експлозивног материјала, од чега је 
страдало 152 цивила а 273 их је лакше и теже рање-
но. Само у Србињу, у игри поред моста, смртно је 
страдало двоје деце, а петоро теже рањене деце пре-
бачено је на ВМА у Београду. Причињена је огромна 
материјална штета која се мери милијардама долара. 
Учињено је то да се разори телекомуникациони ин-
формативни систем, систем поштанских веза, раз-
руше централе и далеководи и народ остави у мраку, 
уништи водовод и спречи снабдевање питком водом, 
униште складишта хране, економије, сточне фарме 
и становништво остави без хране, униште бројни 
стамбени, медицински и јавни објекти и тиме српски 
народ стави у беду и потпуну изолацију“.

Ово што је у своје време навео на конференцији 
за медије у Бања Луци генерал Ратко Младић, је де-
финиција геноцида над једним народом. То је упра-
во било бомбардовање НАТО пакта и 1999. и 1995. 
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године. Ево шта каже темат часописа „Двери српске“ 
када је у питању 1999. година. Каже: „у току агресије 
НАТО пакта на Србију, која је трајала 78 дана, а која је 
вођена у циљу успостављања независног Косова“, да 
се подсетимо поенте заправо из политичког угла, „на 
Србију је бачено 21.700 тона најразорнијег експлози-
ва, 35.450 касетних бомби, 2.900 бомби и пројектила 
и 1.000 крстарећих ракета“.

Оно што бих овде још издвојио као битан пода-
так и битну информацију јесте следеће, да је за 78 дана 
бомбардовања страдало 2.300 цивила и 1.002 војника, 
а 5.000 људи је осакаћено. Извршено је 36.219 налета 
војних авиона.

Коначно једна тема која је, мислим, веома важна 
за председника будуће комисије, коју ћемо формира-
ти, јесте шта ми у тим закључцима, господине пред-
седниче, можемо учинити да се, да тако кажем, спре-
че те последице. Једно је да ми констатујемо шта су 
они урадили и шта ћемо ми све имати као негативне 
последице по здравље становништва, по екологију и 
по све друге, да тако кажем, последице, а друго је шта 
ми можемо да учинимо да спречимо.

Ево неких од предлога које смо ми изнели у овом 
темату часописа „Двери српске“ још пре десет година, 
када смо покренули ову тему, као прилог, конструк-
тивни прилог вашем будућем раду. Каже се да се може 
још много говорити о осиромашеном уранијуму, по-
следицама његове примене, кршењу међународног 
права и обичаја рата, али акценат треба ставити на 
мере које могу да доведу до спречавања потпуне еко-
лошке катастрофе која нам прети. Предлажемо читав 
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низ мера које је неопходно спровести у том циљу, као 
што су изолација контаминираних подручја, пре-
цизно утврђивање нивоа контаминације на свим 
подручјима на којима је дејствовала НАТО авија-
ција, израда и примена програма деконтаминације, 
успостављање мониторинга тј. надгледања животне 
средине у овим подручјима, израда студија праћења 
параметара утицаја на здравље људи, као и регистра 
за рак. Посебно се треба бавити активном превен-
цијом здравствених последица код најугроженијих 
лица, односно одложити појаву знакова и симптома 
болести, затим спречавање појаве генетских малфор-
мација код потомства, а наравно проблем мора да се 
третира и са правне тачке гледишта будући да је јасно 
да се ради о ратном злочину.

Важно је знати да евентуална тужба наше држа-
ве против НАТО пакта нема за циљ само задовољење 
правде, већ и материјалну добит. Ово је од суштин-
ског значаја, јер деконтаминација земљишта од оси-
ромашеног уранијума захтева огромна финансијска 
средства. Један страни центар тврди да је за деконта-
минацију оволике количине радиоактивног уранију-
ма потребно око четири милијарде долара. Имајући 
овај ужасан податак у виду, јасно је да Србија мора 
обновити тужбу против НАТО пакта, како због задо-
вољења правде, тако због обезбеђивања макар малог 
дела финансија неопходних за спречавање даљег раз-
воја еколошке катастрофе.

Дакле, политичка димензија рада ове комисије је, 
такође, признаћете, тема. Дакле, основни циљ НАТО 
бомбардовања била је окупација Косова и Метохије. 
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То је ваљда важно. Само што у овој нашој комисији 
нема, као теме, политичких последица НАТО бом-
бардовања. То би било веома важно да буде део циља 
рада ове комисије. Значи, које су политичке последице 
НАТО бомбардовања: окупација Косова и Метохије, 
прогон српског становништва са Косова и Метохије 
и да ли ми данас, заправо, живимо финале свега тога 
када у овом тренутку се од нас очекује да тамошња 
НАТО окупаторска војска заокружи ту шиптарску не-
зависност и формира тзв. војску Косова?

Да ли се од нас данас, дакле, 19 година после тог 
бомбардовања, очекује да потпишемо правно-оба-
везујући споразум са лажном државом Косово и прак-
тично признамо ту независност? Да ли ви покрећете 
све ово можда да бисте камуфлирали и да планирате 
да потпишете тај правно-обавезујући споразум, па 
са друге стране желите да поправите ваш нарушени 
патриотски рејтинг и имиџ и да на неки начин, ето, 
кажете: па ми нешто радимо против оних који су нас 
бомбардовали, док са друге стране потписујете прак-
тично предају Косова и Метохије и признање незави-
сног Косова? Пазите, то су легитимне политичке теме. 
Јер, дозволићете, ви да сте ово искрено мислили, ви 
би ово покренули пре шест година када сте дошли 
на власт. Зашто сте ћутали шест година, када је ово 
оволико важна тема за хитни поступак? Па, зар није 
било хитно и пре шест година што се тиче здравља 
становништва и еколошке катастрофе, господине Ла-
кетићу? Дакле, молим вас, ово је озбиљна тема и ви 
сте заправо одговорни што ово није до сада било на 
дневном реду и што ми каснимо 19 година са утврђи-
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вањем истине о последицама НАТО бомбардовања. 
Сви режими који су до сада били на власти су одго-
ворни. Зашто, дакле, део циљева рада ове комисије 
није политичке природе?

Наравно, ја ћу поменути да је било људи који су 
се и те како бавили овом темом. Један од наших нај-
познатијих научника у свету, уважена проф. др Јасми-
на Вујић, коју сте толико пута овде помињали у нега-
тивном смислу, прва се, много пре вас, бавила овом 
темом. Написала је низ чланака где је по први пут 
проговорила о здравственим и еколошким последица-
ма НАТО бомбардовања. Ево, да вам наведем један од 
цитата из њених чланака, који говори о једној међуна-
родној конференцији још из 2001. године, где се у том 
тренутку састало више десетина светских и домаћих 
научника који су отворили тему која управо говори 
о овој проблематици. Дакле, група наших стручњака 
и научника из расејања, у септембру 2001. године ор-
ганизује Међународну конференцију о еколошком 
опоравку тадашње Савезне Републике Југославије на 
којој су била представљена 142 рада од 320 аутора из 
21 земље и обрађене теме: утицај ратних дејстава на 
животну средину, еколошке последице уништавања 
индустријских постројења, загађења вода, ваздуха и 
земљишта токсичним хемикалијама и тешким мета-
лима, као и медицински ефекти и психосоматске и со-
цијалне последице бомбардовања. Изванредан збор-
ник на 1.000 страна на енглеском језику.

Дакле, неки озбиљни људи, попут једног од нај-
познатијих српских научника у свету и великог срп-
ског родољуба проф. др Јасмине Вујић, бавили су се 
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овом темом далеко пре вас и ове ваше комисије, која 
толико трагично касни 19 година. Мислим свих вас 
који сте били на власти јер, признаћете, да ми из Две-
ри на власти били нисмо и не можемо сносити одго-
ворност за ово нечињење.

Наравно, најболнији део приче јесу последице 
пораста канцерогених обољења: од 1990. године да 
их је било 9.899, па 2000. године 22 хиљаде и нешто, 
па 2011. године више од 33 хиљаде и, наравно, пораст 
смртних случајева, као последица свега тога. Дакле, 
ми овде не можемо да гурамо главу у песак и да се 
правимо да не знамо ко нас је бомбардовао, да оно-
га ко нас је бомбардовао проглашавамо пријатељем 
српског народа, да га гостимо и поздрављамо када 
нам дође у Србију, да са њим склапамо споразуме и 
идемо на војне вежбе, да са њим преговарамо о пот-
писивању правно-обавезујућег споразума са лажном 
државом Косово и да на било који други начин ре-
лативизујемо овај НАТО геноцид над српским наро-
дом. Значи, кључно питање за нас је – које ће бити 
политичке последице рада ове комисије? Да ли ће ова 
комисија да донесе одређену анализу и да заћути или 
ће ова комисија тек када уради анализу да проговори 
оно што дугујемо жртвама НАТО геноцида над срп-
ским народом у Републици Српској и у Србији већ 19 
и више година? Да покренемо нову тужбу против зе-
маља НАТО пакта, да тражимо ратну одштету, да на 
сваки други начин правимо покушај да спречимо ове 
негативне последице ове еколошке и здравствене ка-
тастрофе? Молим вас да одговорите и на то питање, 
да не би важила ова сумња да све ово радите зато што 
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сте мало потрошили ваш патриотски ореол странке, 
па сада покушавате да се вратите на патриотске ста-
зе, а ми после шест година вашег боравка на власти 
просто вама не можемо да верујемо и морате разуме-
ти наше сумње.

Да се разумемо, ми никакав рат не желимо. Ми 
желимо и нашој и свој другој деци света мир, али ми 
не желимо ни даље понижавање Републике Србије, 
отимање Косова и Метохије и наставак практично 
НАТО окупације на Косову и Метохији. Не забора-
вите, НАТО је и даље на Косову и Метохији као оку-
патор дела наше државне територије и то је нешто 
што ми данас морамо да констатујемо. Ово није тема 
од пре 19 година, ово није давно прошло време, ово 
је реалност. Ми смо данас под окупацијом на Косо-
ву и Метохији и ми данас имамо проблема са НАТО 
пактом који држи део наше државне територије под 
окупацијом. О томе би морала да се одреди Народна 
скупштина Републике Србије. Хвала.



О СИНИШИ МАЛОМ22

Петнаеста Посебна седница Народне скупштине 
Републике Србије у Једанаестом сазиву

28. 05. 2018.

Поштовани председавајући и поштовани пред-
ставници власти, поштовани грађани Србије, помаже 
Бог свима. Ја ћу можда деловати за вас изненађујуће 
када кажем: ево, иако долазим из редова опозиције, 
сматрам да је предлог за будућег министра финансија 
апсолутно на месту. Дозволите да то образложим.

Почевши од облачења колеге Синише Малог, 
које ми се допада, јер има тај старомодни стил, који 
ме неодољиво подсећа на филм „Кум“ Френсиса Фор-
да Кополе, па до тога, да, ево, по ко зна који пут на 
високе државне функције долазе људи који никакве 
везе са Српском напредном странком немају.

Дакле, несумњива је способност, како господи-
на Синише Малог тако и Ане Брнабић да дођу на нај-
више државне функције, мимо странке на власти, а да 
немају дана било каквих политичких активности у тој 
странци. И ту се онда поставља једно за мене болно 
питање - да ли је могуће да СНС нема ниједног свог 
кандидата, из редова СНС, за министра финансија? 
22  Поводом избора и полагања заклетве члана Владе.
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Чиме се бави, рецимо, Економски савет СНС где има 
угледних и озбиљних људи? Зар је могуће и да за шест 
година ви не можете да изнедрите ниједног кадра из 
редова СНС, већ непрестано морате да посежете за 
људима из паралелног система власти у Србији, љу-
дима који никада нису свој ауторитет проверили на 
изборима, људима који долазе по приватним, а рекао 
бих и неким страним линијама, а који свакако не до-
лазе из редова СНС?

Дакле, ко би од присталица СНС и СПС гласао 
за вас да је знао да ће Ана Брнабић бити председник 
Владе, а Синиша Мали министар финансија? Па ре-
тко ко и од оних који су чланови СНС и СПС. Они су 
гласали за нешто друго, а добили су ово.

Оно што је овде врло занимљиво и карактерис-
тично, јесте да се ви непрестано, и ја вас у томе апсо-
лутно подржавам, позивате на то да је неко упропастио 
државу Србију пре вашег доласка на власт. Ја се са тим 
слажем, да се разумемо. И ево, ви већ пуних шест го-
дина поправљате то што је неко пре вас упропастио.

Међутим, има ту једна ситница. Ко је био то пре 
вас? Да није био СПС са којим сте сада у власти? Да 
није био Александар Вулин са којим сте сада у вла-
сти? Да нисте и ви, оличени у Александру Вучићу 90-
их били на власти и упропаштавали ову државу? Па, 
онда они који су били од 2000. године на овамо и који 
са вама седе у власти, као Драган Марковић Палма, 
као Расим Љајић. Јел су они упропастили беше ову 
државу, па ви сада то поправљате? Чисто да грађани 
знају на кога тачно мислите кад кажете да су они пре 
вас упропастили.
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Мислим да ви мислите и на одређене ваше сада-
шње коалиционе партнере и у праву сте, потпуно сте 
у праву. Али, ту долазимо до најзанимљивијег дела 
приче. Ваш кандидат за министра финансија, госпо-
дин Синиша Мали је симбол те власти против које се 
ви борите. Он је симбол те пљачкашке власти после 
5. октобра, која је уништила домаћу привреду, домаће 
банкарство и све оно што је био економски домаћи 
интерес државе Србије.

Дакле, ако сте против „жутог предузећа“, како 
га називате, ако сте против те власти пре 2012. го-
дине, па како човека који је симбол те власти, који 
је био помоћник министра привреде 2001. године, 
који је био директор Центра за приватизацију уну-
тар тог министарства 2001. до 2003. године, данас 
предлажете, веровали или не, за шта? За министра 
за финансије. А ево фотографије из те 2001. годи-
не: Синиша Мали, Мирко Цветковић и Александар 
Влаховић, тада на челу Министарства привреде и 
приватизације у Србији. Оне пљачкашке приватиза-
ције коју ви са правом истичете овде сваки пут, да је 
била гробар српске економије. Молим вас да објас-
ните прво вашим члановима, члановима СНС и 
СПС, зашто гробаре српске економије данас бирате 
за министре финансија?

Није ствар у томе. Што се тиче лажних диплома, 
и ту је господин Синиша Мали симбол ваше власти и 
треба да дође на ово место, јер ако већ се фаворизују 
они са купљеним дипломама и докторатима који су 
плагирани, он је одличан кандидат. Значи и из тог 
угла гледано, он заслужује да дође на то место.
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Ја сам већ рекао и поновићу, наш председник 
Владе Ана Брнабић је данас овде ухваћена како го-
вори неистину, да у време када је господин Синиша 
Мали био на челу Центра за тендере и читавог тог 
процеса приватизације од 2001. до 2003. године - зна-
чи комплетно законодавство, пљачкашке приватиза-
ције, комплетна примена пљачкашке приватизације 
је дело вашег будућег министра финансија – од пред-
седника Владе смо чули да он у то време није учество-
вао ни у каквој проблематичној приватизацији. Онда 
се испоставило да је у то време приватизован „Сар-
тид“, „Вечерње новости“, „Керамика“ Кањижа, „Југо-
ремедија“ - и друге спорне пљачкашке приватизације. 
Ко је то радио? Синиша Мали.

Следећи пут вас молим, када будете тражили 
одговорност оних који су уништили државу пре вас, 
да се јавите вашем будућем министру финансија.

Сада долазимо до следеће проблематике. Не бих 
се враћао на оних 300 универзитетских професора 
који траже да се поништи докторат Синише Малог, 
на све доказе који говоре о томе да ниједна комиси-
ја на нивоу универзитета никада није формирана да 
провери његов докторат. (…)

Оно што је говорила председник Владе на ту 
тему, оно што је важно, господин Мали је заиста слу-
чај за тендере, још из тог времена „жутог предузећа“, 
он је заправо изучио како се организују тендери за 
новогодишње расвете, како за јелке од 83.000 евра. 
Значи, он је дошао припремљен на функције на које 
сте га ви поставили. Он је изучио школу у време ДС, 
а применио у пракси у време СНС.
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Он је симбол те симбиозе бившег и садашњег ва-
шег режима. Он зато треба да дође на место министра 
финансија, јер је то доказ онога што ми тврдимо, да се 
ништа у Србији није променило и да они који су раније 
владали и уништавали, ево их, долазе поново, владају 
и уништавају. Зато подржавам његов избор, јер ће то 
да разоткрије ваше лажи, у смислу да сте донели нешто 
ново и ви сте сада нешто променили, а исти кадрови 
који су уништили државу, сада су ваши кадрови.

Наравно, оно што је овде веома интересантно 
јесте, када је господин Синиша Мали одговарао на 
питање од чега плаћа 60.000 евра годишње школари-
не своје деце, и рекао да то финансирају одређени ње-
гови пријатељи из иностранства, што је легитимно, 
имате пријатеље, они финансирају школарину ваше 
деце. Једино што нисте рекли ко су Вам ти пријатељи? 
Па бих ја волео да поставим питање – да није један од 
тих пријатеља и Станко Суботић Цане, један од ос-
нивача СНС, коме сте иначе били консултант у ње-
говој фирми „Футура плус“, ако се ја не варам, а Ви 
потврдите да ли је то истина или није? Да није можда 
Станко Суботић Цане, који је био гоњен кривично за 
шверц цигарета у овој држави пре доласка на власт 
СНС, а по доласку СНС на власт напрасно ослобођен 
тих оптужби, можда извор политичке моћи преко 
које Ви долазите полако на одређене функције у овом 
друштву, прво градоначелника Београда, а сада ми-
нистра финансија, мимо СНС, која Вас никада није 
предложила ни на једну функцију?

Да бих то доказао, ево најбољег примера. Једи-
но што смо чули од председника Владе као аргумент 
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да Ви постанете министар финансија јесте Ваш резул-
тат у Београду. А ја вам кажем – ви се стидите вашег 
градоначелника Београда, јер га нисте ставили чак ни 
на прво место на локалној градској изборној листи за 
изборе у Београду и сада га скидате са места градона-
челника, јер да је он добро радио, па ви бисте га ваљда 
оставили још један мандат, да заврши тај добар посао. 
Не, него сад ће он да оде са тог места на друго место, 
јер је добро радио. Па што сте онда ставили јавне лич-
ности, др Зорана Радојичића и друге, на чело те листе, 
кад сте имали тако врхунског градоначелника? Па зато 
што сте се стидели Синише Малог и што сте се кри-
ли иза јавних личности, иначе бисте назвали вашу ло-
калну градску листу на изборима у Београду „Српска 
напредна странка – др Синиша Мали“, а нешто нисам 
видео да сте је тако назвали, јер нити је доктор, нити га 
хвалите и поносите се њиме, него се кријете иза јавних 
личности и наравно Александра Вучића.

Оно што је врло карактеристично у богатој би-
ографији пљачкашких приватизација будућег мини-
стра финансија, јесте једна од првих приватизација 
Фабрике вагона „Братство“ из Суботице, који је на је-
дан веома симпатичан начин у своје време продао, за-
мислите коме, свом оцу. Онда је та фирма, после само 
неколико година, пропала, а они извукли новац, дали 
хипотеке на одређене потенцијале те фабрике и обо-
гатили се, а вратили држави власништво над овом 
фабриком из Суботице, - и то је само једна од сто-
тина неуспешних приватизација у Србији. Сада чо-
век, који са својим оцем није могао успешно да води 
једну фирму коју је приватизовао на крајње сумњив 
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начин за време док је био саветник, односно дирек-
тор у Агенцији за приватизацију, нама треба да буде 
министар финансија, а фирму коју је приватизовао 
он и његова породица довео је до стечаја, поништења 
приватизације и враћање у државно власништво, да 
држава види шта ће са тим. Ја се надам да неће тако, 
и када престане да буде министар финансија, да нам 
врати државу Србију, да ми видимо шта ћемо са њом 
након његовог мандата.

Овде је, наравно, било пуно речи о разним за-
нимљивим стварима, када се тиче богате биографије 
господина Синише Малог, о томе да је имао 45 бан-
ковних рачуна, да се од тога 17 води на његово име, а 
21 на име његове супруге. Просто, за шта Вам, госпо-
дине будући министре, треба 45 банкарских рачуна? 
Чиме се Ви то, је ли, бавите? Е, то је овако занимљива 
тема и о томе би могла да се каже која реч. Како сте, 
рецимо, 15. новембра 2012. године уплатили 67.000 
евра у кешу на свој рачун? Како је Ваша супруга на 
свој банковни рачун положила 125.000 евра у готови-
ни од 2006. до 2013. године, да никада нисте објасни-
ли порекло Ваше имовине, да никада нисте објасни-
ли порекло тога кеша? То је проблем државе Србије. 
Немамо закон о испитивању порекла имовине поли-
тичара и тајкуна, који сте обећали пре шест година 
и, ево, нема га. Зашто? Па зато што би први морао 
да буде Синиша Мали предмет испитивања порекла 
имовине и овог кеша.

Наравно, већ смо чули о оф-шор компанијама, 
о 24 стана у Бугарској. Истина, нисмо чули о ова три 
стана у луксузном комплексу „Оаза“ у центру Београ-
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да. Можда председник Владе може да нам каже нешто 
о томе, откуд господину Синиши Малом три луксуз-
на стана у центру Београда? Вероватно од плате гра-
доначелника од 100.000 динара, претпостављам, или 
је можда као Ви уштедео у међувремену, па као Ви 
купио стан од пола милиона евра на Дедињу, а плата 
Вам само 100.000 динара, па ваљда враћате кредитну 
рату од 150.000 динара, од те плате од 100.000 динара.

Дакле, хајде једном коначно да утврдимо порек-
ло имовине политичара. Ево, ја први да будем пред-
мет тог закона, па онда сви остали. Значи, хајде да 
видимо одакле, бре, вама политичарима паре, одакле 
вама министрима паре, одакле вама толике стоти-
не хиљада у кешу које ви полажете у банку или, као 
што је лепо објаснио господин Синиша Мали, да је 
то његова супруга наследила од оца, нашла готовину 
у некој фиоци и у породичној заоставштини. Па ко 
може да верује у те бајке, господине Мали? Ко може 
да верује у те бајке? Ви сте у своје време чак добили на 
поклон државно земљиште које је касније Привредни 
суд у Панчеву морао својом пресудом да врати др-
жави, јер сте разним малверзацијама присвојили 10 
хектара државног пољопривредног земљишта и по-
чели да производите на њему. Па чекајте, хајде сви да 
присвојимо државно пољопривредно земљиште, да 
почнемо да производимо на њему. Или то може само 
Синиша Мали и његова породица у овој држави?!

Кажу – тајкуни. То је, иначе, један од мени 
омиљених политичких делова програма СНС. Каже 
председник Александар Вучић, у своје време: проблем 
у Србији представљају Мишковић и његови тајкуни. 
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Онда на прослави 25 година Делте, почасно место по-
ред Мирослава Мишковића, јел препознајете ко је? 
Синиша Мали, будући министар финансија у Влади 
Републике Србије. Па чекајте, јесу ли проблем тајку-
ни и Мишковић? Ја не разумем више. Или је Мишко-
вић добар, чим шаљете Синишу Малог, вашег главног 
човека, да седи на почасном месту на прослави Делта 
холдинга? Или је Мишковић лош, па треба да заврши у 
затвору? Али, не може и једно и друго. Не може Миш-
ковић да служи за рекламу Александру Вучићу и да се 
бори против тајкуна, а после тога да пошаље Синишу 
Малог на прославу 25 година Делта холдинга и да седи 
на почасном месту поред Мирослава Мишковића. Че-
кајте, људи, мало шизофренично, признаћете.

Дакле, оно што је овде проблем, проблем је што 
је и наш председник Владе уважена Ана Брнабић 
пословала са Синишом Малим, у своје време. Чак 
су имали и заједничку фирму која је основана 2015. 
године, „Energy and Innovation“, са контроверзним 
београдским адвокатом Игором Исаиловићем, најпо-
верљивијим адвокатом Синише Малог, који је учест-
вовао у свим његовим пословним активностима. Да-
кле, они не само да су школски другови, Брнабић и 
Мали, они су имали и заједничке фирме из којих су 
се сада повлачили да би глумили да немају никакве 
везе и да ми не можемо онда да откријемо порекло 
њиховог кеша, који они полажу у банке. Не можемо, 
зато што немамо закон о испитивању порекла имови-
не, који ви нећете да донесете већ шест година. Али, 
било би занимљиво да нам објасните те ваше послов-
не заједничке активности.
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Или, рецимо, да нам објасните допринос Сини-
ше Малог, веровали или не, у десетинама управних 
одбора у којима је он седео, а и данас седи. У десе-
тинама управних одбора!? Пазите ово, Синиша Мали 
– председник Управног одбора у „Фијат аутомобили 
Србије“, председник Управног одбора у Комерцијал-
ној банци, члан Управног одбора Клиничког центра 
Србије, тренутно председник Надзорног одбора ком-
паније „Ер Србија“. Господине Мали, па Ви сте супер-
мен! Ви толико имате времена, да Ви можете да во-
дите оволике компаније, да будете свуда председник 
управног и надзорног одбора, да радите приватно, да 
сте се обогатили!

Да Вам ја на крају објасним зашто сте се Ви вра-
тили у Србију. Зато што у Србији може лакше да се 
краде него на западу и не можете на западу да се обо-
гатите том брзином којом сте се обогатили у Србији. 
Зато сте се Ви вратили, а не зато што волите Србију. Ви 
волите паре које могу да се опљачкају од овога народа 
и државе, преко монопола оних који су на власти.

Немојте ми само причати о Београду и о Вашим 
успесима у Београду. Ево, да Вам ја наведем пример: 
295 милиона динара из текуће буџетске резерве Вла-
де Републике Србије за извршавање обавеза Града 
Београда услед смањеног обима прихода буџета у 
прошлој години! Три пута сте добили паре од Владе, 
у октобру 110 милиона динара, у децембру 185 ми-
лиона динара, плус сте добили колико стотина но-
возапослених и колико ванредне социјалне помоћи 
да бисте купили изборе у Граду Београду. Дакле, то 
су Ваши резултати и са тим се ја слажем. Значи, ја у 
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Вашу способност да Ви дођете на власт и да са вла-
сти износите новац из разних монополских и поли-
тичких шема и комбинација – не сумњам!

Значи, из тог угла гледано, Ви заиста треба да 
будете то што предлажу Вас. Али, зашто Ви то тре-
ба да будете? То је оно завршно кључно питање. Ево 
фотографије насловне стране хрватског недељника 
„Глобус“ са насловом „Синиша Мали Вучићев број 
један“. Наиме, интервју који је са Вама радио познати 
хрватски публициста Дарко Худелист, када сте поста-
ли градоначелник 2014, а подсетићу шта је највећи од 
свих Срба, Александар Вучић, рекао о Дарку Худелис-
ту: „Дарко Худелист није лажов, Дарко Худелист је, за 
људе који не знају, најпознатији хрватски публициста“.

Е, у интервјуу том најпознатијем хрватском пуб-
лицисти Ви сте рекли једну генијалну ствар, да сте Ви 
постали председник, тј. градоначелник Београда, зах-
ваљујући томе што Вас је препоручио Андреј Вучић, 
брат Александра Вучића. Не СНС, не главни одбор, 
председништво СНС, него човек без функције. Зато, 
како сте Ви у том интервјуу рекли, цитирам: „Ствар 
је у томе што су Вучићев рођени брат Андреј и мој 
млађи брат Предраг Пеђа најбољи пријатељи и ја сам 
им увек помагао.“ Добро, одлично, значи ово је кон-
трауслуга. Аха, значи, сад сам разумео поенту зашто 
сте Ви кандидат за министра финансија. Ви сте њима 
нешто помагали, па су они Вама вратили тако што су 
Вас поставили за градоначелника Београда и сада ми-
нистра финансија. Можда би председник Владе, Ана 
Брнабић, могла нешто да каже о Предрагу Малом, 
боље него да ја о томе говорим.
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Оно што је закључак приче, Ви долазите из па-
ралелног центра моћи у овој држави, Ви не долазите 
из политичког система. Вас предлаже брат председ-
ника државе и шаље Вас на одређене функције, чак 
не ни председник државе, него његов брат који је до-
бар друг са Вашим братом. Па су чак заједно добили 
батине од жандармерије на оној једној геј паради на 
којој сте се појавили Вас двоје заједно, као пристали-
це промоције идеологије хомосексуализма у Србији.

Кључно питање за крај јесте – где је Ваш про-
грам? Како ћете да решите проблем оштећених рад-
ника у пљачкашким приватизацијама за које сте Ви 
одговорни? Како ћете да решите проблем банкарске 
пљачке и посебно кредита индексираних у швајцар-
ским францима? Како ћете да решите проблем да 
наше паре из буџета коначно иду домаћој привреди и 
пољопривреди, а не страним инвеститорима? Хвала.



О БАНКАМА И КРЕДИТИМА23

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Ре-
публике Србије у Једанаестом сазиву

01. 06. 2018.

Поштовани председавајући, поштовани мини-
стри, поштоване колеге народни посланици и грађа-
ни, помаже Бог свима.

Мени је заиста припала ретка част и задо-
вољство да се први обратим након ових заиста див-
них увода. Било је дирљиво слушати колико највише 
23  Поводом:

Предлога закона о заштити корисника финансијских услуга 
код уговарања на даљину, који је поднела Народна банка Србије;

Предлога закона о финансијском обезбеђењу, који је поднела 
Народна банка Србије;

Предлога закона о међубанкарским накнадама и посебним 
правилима пословања код платних трансакција на основу плат-
них картица, који је поднела Народна банка Србије;

Предлога закона о изменама и допунама Закона о платним 
услугама, који је поднела Народна банка Србије;

Предлога закона о изменама и допунама Закона о Народној 
банци Србије, који је поднела Народна банка Србије;

Предлога закона о изменама и допунама Закона о привред-
ним друштвима, који је поднела Влада;

Предлога закона о изменама и допунама Закона о стечају, 
који је поднела Влада;



Одабране скупштинске беседе 2016-2018. године 255

институције ове државе брину о худој судбини грађа-
на под банкарском пљачком у Србији последњих де-
ценија, али оно што је за мене овде изузетно важно 
и што желим да нагласим јесте да је за нас овде у На-
родној скупштини Републике Србије изузетна част и 
задовољство видети гувернерку Народне банке Ср-
бије, Јоргованку Табаковић, после шест година њеног 
мандата и чути да је она, ево после шест година, то 
је обично просек колико је потребно СНС да нешто 
схвати и да нешто примени од својих предизборних 
обећања, коначно приметила да постоје одређени 
елементи банкарске пљачке у Србији и да би мож-
да, евентуално, неким законским решењима требало 
мало заштитити грађане од те банкарске пљачке.

Дакле, после шест година на месту гувернера 
стигли смо коначно до тог схватања, да банке очито 
нешто овде не раде како треба, односно раде на ште-
ту својих клијената.

Оно што могу да кажем позитивно, а увек сам 
спреман да прво кажем оно што је позитивно и добро, 
а има га у овим предложеним законима, јесте пре све-

Предлога закона о потврђивању Споразума о зајму (Други 
програмски зајам за развојне политике у области јавних расхо-
да и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне 
банке за обнову и развој, који је поднела Влада;

Предлога закона о потврђивању Споразума о зајму (Проје-
кат пружања подршке финансијским институцијама у држав-
ном власништву) између Републике Србије и Међународне бан-
ке за обнову и развој, који је поднела Влада;

Предлога закона о потврђивању Споразума о зајму (Додатно 
финансирање за Други Пројекат развоја здравства Србије) из-
међу Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, 
који је поднела Влада.
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га овај предлог да се избор новог функционера НБС 
мора извршити најкасније до истека мандата функ-
ционера коме истиче мандат, како би нови функцио-
нер почео да обавља функцију одмах по престанку 
функције његовог претходника.

Надам се да ће тако бити и са Вама, госпођо гу-
вернерка, чији мандат ускоро истиче, а видећемо, је 
ли, резултате Вашега рада. Оно што сигурно знам да 
је један од резултата Вашег рада, то је да Вам је Теле-
ком откупио стан, тј. платио дуг од осам хиљада евра, 
или ме Ви демантујте ако то није тачно. Стан који сте 
добили за време власти још 2000. године, кад сте она-
ко шаком и капом делили станове државним функ-
ционерима, као да је то Ваше наслеђе, ваша бабовина, 
па ћете Ви да добијете државне станове!? Зашто оби-
чан други човек не може да добије државни стан?

Оно што је овде добро, јесте што Ви констатује-
те коначно, после шест година Вашег мандата, на јед-
ном месту, да сада бринете о томе што се ствара ризик 
да ће корисник без потребних објашњења изабрати 
финансијски производ и обавезати се према финан-
сијској институцији уговором који не одговара њего-
вим потребама, - објашњавају у Народној банци Ср-
бије и констатују о овим предлозима закона.

После шест година Вашег мандата Ви схвата-
те, коначно, да постоје корисници којима банка, без 
потребних објашњења, нуди одређене производе, 
обавезује их уговорима који не одговарају њиховим 
потребама? Ви сад мени реците, како просечан човек 
да заштити свој интерес пред банкарском мафијом, 
пред банкарским картелом који га пљачка? Он мора 
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да буде доктор правних наука да би могао да савлада 
уговоре лоповске и све друге начине функционисања 
банака у Србији. Где је Народна банка Србије када 
просечан грађанин Србије страда под овим банкар-
ским преварантима и лоповима?

Наравно, Ви почињете сада овим одређеним 
предлозима закона, после шест година власти, да 
нешто као мењате. Све је то, онако, фластер на дубоку 
рану. Ми имамо канцер у нашем банкарском систе-
му. Наш банкарски систем је канцероген, а Ви дође-
те у Народну скупштину и кажете: ево имам фластер 
и кад залепим овај фластер на овај канцер, верујте, 
осећаћете се као болесник боље. Па, не може фласте-
ром, госпођо Табаковић, да се решава проблем канце-
ра, банкарске пљачке овог народа, ове привреде и ове 
државе. О томе ћу, наравно, нешто више детаљније.

Кажете Ви, и ово су ствари које ја подржавам, 
да се разумемо: Предлогом закона о изменама и до-
пунама Закона о платним услугама утврђују се пра-
вила којима ће се додатно унапредити информисање 
и транспарентност у вези са накнадама које пружао-
ци платних услуга наплаћују грађанима и привреди. 
Предложена је и обавеза пружаоца платних услу-
га да својим корисницима, пазите ово, најмање јед-
ном годишње, без накнаде, достави извештај о свим 
наплаћеним накнадама за услуге повезане са плат-
ним рачуном. Шта то значи? Па, јел до сад нису има-
ли никакву обавезу, па су могли да наплаћују какве 
год хоће накнаде, да су могли да пљачкају овај народ, 
а да сте Ви спавали и примали плату од пет хиљада 
евра у Народној банци Србије?
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Немојте да се смејете. Неки су људи извршили са-
моубиство у овој држави зато што су их банке опљач-
кале, зато што су остали без својих станова и кућа, 
зато што су их јавни извршитељи избацили на улицу. 
То није смешно, госпођо Табаковић. То је трагично.

Не говорим ништа случајно и напамет, говорим 
веома конкретно и прецизно. Ево и неких података, а 
Ви ме демантујте.

Да ли је тачно да су провизије на електронско 
плаћање у Србији шест пута веће него у Европској 
унији? Да ли је тачно да постоји око 500 различитих 
провизија на банкарске трансакције за приватна и 
правна лица? Да ли је тачно да једна трећина прихо-
да банака у Србији потиче од разних врста накнада и 
провизија које не могу бити наплаћиване, а наплаћују 
се? Да ли је тачно да су банке у прошлој 2017. годи-
ни у Србији оствариле 500 милиона евра профита? У 
Србији сиромашној, ојађеној, уништеној, са оваквом 
привредом, 500 милиона профита?

Што већа криза, то банке остварују већи про-
фит. Да није то мало необично, госпођо Табаковић? 
Чији сте Ви експонент на месту гувернера НБС? Да ли 
Ви радите за грађане Србије, који Вам дају плату, или 
Ви радите за банке? За кога Ви радите?

Знате шта, ја немам ништа против, Ви заслужује-
те плату од 5.000 евра, али не да Вам плаћају грађани 
Србије, него да Вам плаћају банке, које Ви штитите Ва-
шим нерадом и нечињењем у НБС. Нека Вам оне плате 
плату од 5.000 евра, јер Ви радите за њих.

Може се ту наћи још понека ствар, коју Ви по-
сле шест година схватате да би евентуално могли да 
заштитите грађане Србије од банкарске пљачке, па 



Одабране скупштинске беседе 2016-2018. године 259

кажете на једном месту: новина је то што у случају да 
је неком украдена платна картица, да је потом злоу-
потребљена, корисник ће одговарати само до износа 
од 3.000 динара, а преко тог износа сву одговорност 
сносиће банка и мораће да му надокнади губитак.

На другом месту кажете да покушавате да 
изађете у сусрет и што се тиче платних услуга и сни-
жења цена прихватања платних картица за трговце, 
а самим тим и потрошаче, с обзиром да се високи 
трошкови које трговци имају по овом основу, по пра-
вилу, преко виших цена роба и услуга преливају на 
крајње кориснике. Добро јутро, Колумбо!

Наравно, још једна добра ствар, кажете да се За-
коном о заштити корисника финансијских услуга код 
уговарања на даљину, што је за похвалу, ова област 
коначно уређује на много квалитетнији начин него 
што је то било до сада и омогућава отварање нових 
могућности рада, што је важно за наш ИТ сектор и 
што заиста омогућава нека боља права корисника 
финансијских услуга код уговарања финансијских ус-
луга коришћењем средстава комуникације на даљи-
ну, интернета, мобилних телефона итд.

Ту се отприлике завршава све што могу да ка-
жем позитивно, али то није позитивно, јер Вам је тре-
бало шест година да ове минималне ствари на корист 
грађана Србије урадите, али сте зато за банке уради-
ли све. Банке су заштићени бели медведи у држави 
Србији. Нико им не може ништа, а они нама могу да 
раде шта год хоће.

Сада, ту ми долазимо до тог кључног питања. 
Ви кажете, и ту се ја с Вама слажем, да је зрелост до-



Бошко Обрадовић: ГДЕ БЕЖИТЕ! 260

маћег тржишта за примену одређених закона кључ. 
Хоћете ли да цитирам управо нешто о чему је други 
министар говорио, да цитирам шта каже образло-
жење за потврђивање зајма између Републике Србије 
и Међународне банке за обнову и развој? Каже ова-
ко: у српском финансијском сектору доминира бан-
карски сектор са снажном присутношћу иностраних 
банака. Чуј снажном, са преовлађујућом, са монопол-
ском присутношћу страних банака. На другом месту 
каже: банкарски сектор у државном власништву 
наставља да се суочава са губицима. Реците ми заш-
то онда озбиљне државе, попут Канаде, ограничавају 
проценат страног банкарског учешћа на њиховом тр-
жишту? Мислите ли да су оне глупе? Зашто ми то не-
мамо? Зашто код нас може банкарски сектор да буде 
потпуно у власништву страног капитала? Па зато да 
бисмо били колонија, да не бисмо били суверена, не-
зависна и самостална држава, да не бисмо могли да 
развијамо домаћу привреду и пољопривреду, да би 
банке држале монопол и уцењивале финансијски кр-
воток ове државе.

Лоповске стране банке, које пљачкају и деру 
кожу с леђа грађана Србије са највећим каматним 
стопама и провизијама у Европи, што и Ви сами при-
знајете, као што је и председник Србије Александар 
Вучић признао, то је велика ствар - да они неће да 
улажу у нашу привреду, да они неће да дају повољ-
не кредите за наша мала и средња предузећа, да оне 
имају само мотив да учествују у оним трансакцијама 
где лако и брзо остварују екстра профит, без икаквог 
ризика по њихов посао. Зато, госпођо Табаковић, је 
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важна домаћа банка, зато што она сме и може да ризи-
кује, посебно када је у државном власништву, у инте-
ресу својих грађана, у интересу своје привреде. Стра-
ну банку то не занима, ону страну банку иза које Ви 
стојите и коју Ви фаворизујете и коју Ви овде штити-
те Вашим нечињењем. Само државна банка, одређена 
„Развојна банка“, одређена „Агробанка“ може да има 
интерес да по повољним каматним стопама кредити-
ра домаћу привреду и пољопривреду. То страна банка 
нема интерес. Неће да ризикује, а и што би развијала 
нашу привреду и пољопривреду када има интерес да 
развија своју, тј. нашу конкуренцију.

Дакле, ствари су ту веома једноставне, али је 
проблем у томе што Ви овде не долазите у Народну 
скупштину Републике Србије, да никада не би пред 
јавношћу могле да се покрену те табу теме. Табу теме!

Валутна клаузула, госпођо Табаковић. Пљачка на 
валутним клаузулама. Хоћете да Вам само наведем кре-
дите индексиране у швајцарским францима? Када сте 
одговорили на многобројне захтеве удружења грађана 
који су оштећени, попут Ефективе, или ЦХФ? Био сам 
заједно са њима испред Вашег седишта, на протесту у 
више наврата. Правите се луди, једини у Европи да не 
решите кредите индексиране у швајцарским франци-
ма за више од 20 хиљада породица које су опљачкане!?

Замислите да Ви имате кредит, да 10 година от-
плаћујете кредит и да после 10 година отплате креди-
та имате да вратите више него на почетку кредитног 
задужења. Како се то зове, госпођо Табаковић? Пљач-
ка, лоповлук, драње коже с леђа грађана. То Ви доз-
вољавате у НБС.
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Ово што ја причам, нисам ја измислио, ево Вам 
колеге Виктора Орбана у Мађарској. Укинуо валутну 
клаузулу. Све кредите индексиране у страним валу-
тама пребацио у домаћу валуту. Значи, може.

Ево Вам пример колега у Пољској, додатно опо-
резивање страних банака. Не могу да остварују ово-
лики екстра профит у времену светске економске 
кризе. Не могу да пљачкају овај осиромашени народ. 
Мислите да би отишли из Србије? Није њима никад 
довољно профита. Ако остварују 500 милиона на го-
дишњем нивоу, да им пола узмемо, опет ће да остану 
да тих пола зарађују. Али, морамо да мало научимо 
банке да поделе терет кризе са грађанима и привре-
дом, тј. да их додатно опорезујемо.

Да не говорим о ономе што смо овде причали го-
динама, и кроз рад нашег антикорупцијског тима, да 
банке имају специјалне, повољне уговоре о одређеним 
специјалним ВИП кредитима, за судије у различитим 
судовима у Београду, и да те судије после, како мислите 
да ће да суде оштећеним банкарским клијентима у не-
ким специфичним ситуацијама? Наравно, онако како 
је интерес банке од које су добили повољне кредите. 
Јел то криминал, јел то корупција? Па, наравно да је 
криминал и корупција на највишем државном нивоу, 
где банке поткупљују судије у овој држави.

Ви то гледате и ћутите, а знате да је ово тачно. 
Одлично знате да судије најважнијих судова у Ср-
бији, на првом месту у Београду, имају специјалне 
банкарске кредите са банкама, које не може да добије 
ни један други грађанин Србије. Мислите да им банке 
то дају зато што воле судије у Србији? Не, него да их 
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корумпирају, госпођо Табаковић, али Ви то гледате и 
трпите и ћутите.

Да се не враћам сада на привредни геноцид над 
домаћим банкарством, на све оно што је урађено од 
5. октобра 2000. године, на уништење свих домаћих 
банака и на све оно што је, заправо, омогућило да ми 
данас смо у сопственој држави робови страног моно-
полског банкарског система.

Погледајте шта раде остале државе света. Када 
је криза, спашавају своје домаће банке, јер знају да без 
домаћег банкарства нема генератора обнове и развоја 
домаће приведе и пољопривреде. То једино очито Ви не 
схватате. Једино Ви радите за интересе страних банака.

Не бих се враћао ни на оно што смо такође го-
ворили кроз аферу „Двериликс“, како банке у Србији 
перу паре, посебно од трговине наркотицима, какво је 
њихово учешће у пљачкашким приватизација, итд. Ви 
то одлично знате, али ћутите, зато што сте Ви лобиста 
за банке на челу НБС, а не лобиста и онај који штити 
грађане Србије од банкарске пљачке, што би требало 
да буде Ваша основна контролно-надзорна улога НБС.

Ви сада укидате и Управу за надзор над финан-
сијским институцијама, која би ваљда требало да 
заустави те банке од те пљачке. Ви, практично, овде 
признајете да су сва Ваша досадашња упутства била 
бескорисна, безначајна и без икакве функционалне 
користи, јер морате законски мало да притиснете 
банке које Вас ништа не слушају и које раде шта хоће.

Ви им кажете: хајте мало да те накнаде смањи-
те, хајте мало да све то иде у оквире каматне стопе, 
а не додатно да пљачкате грађане на 500 различитих 
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провизија и накнада. Они ништа. Сада морате за-
конски да их притиснете. То сте могли и пре шест 
година, али нисте урадили. Шест година Ви сте одго-
ворни за банкарску пљачку грађана Србије, а могли 
сте да је зауставите.

Зашто данас тек доносите ове законе? Зато што 
сте шест година пустили да нас пљачкају. Коју корист 
Ви од тога имате, ја то не знам, то можемо да размо-
тримо такође.

Дакле, оно што је овде за нас изузетно важно, 
када говоримо о Закону о финансијском обезбеђењу, 
овим законом, што је посебно интересантно, Ви омо-
гућавате да наш дуг буде препродат некој другој фи-
нансијској институцији, да се једно јутро пробудимо 
да смо узели кредит овде и да треба да вратимо тај 
кредит, односно дуг овде, али да је он то препродао 
некоме другоме и да смо ми одједном робови неког 
другог, али нисмо се тако обавезали на почетку при-
че. То је исто једна од ствари за коју Ви дугујете од-
говор, као што дугујете одговор зашто нисте решили 
проблеме 20 хиљада породица које имају кредите ин-
дексиране у швајцарским францима.

Такође, може бити проблем да се по новом За-
кону о стечају омогући, исто тако тим трећим лицима 
и свим другим, право прече наплате потраживања у 
стечајним поступцима. На основу чега? Зато што су 
банке? Зато што по Вашем овом новом Закону о фи-
нансијском обезбеђењу они имају могућност за посе-
бан режим намирења за повериоце чија су потражи-
вања обезбеђена финансијским обезбеђењем, новча-
на средства на рачуну, итд.
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Где су радници? Опет на последњем месту, као и 
до сада. Значи, да се банке намире, да се финансијски 
повериоци намире, а радници и све друго, то увек 
може да буде на последњем месту у Србији.

Ја вас питам, када ћете Ви да вратите радници-
ма који су опљачкани у пљачкашким приватизација-
ма оно што им следује? Све неисплаћене зараде, сва 
неисплаћена друга њихова потраживања, сав непо-
везан радни стаж, итд. То вас не интересује, али Вас 
интересује да банка случајно, и друге финансијске 
институције, не остане нешто оштећена у стечајном 
поступку. Не дај Боже!?

Мало су нас опљачкали па да их заштитимо, да 
не дозволимо да они нешто случајно пропадну у овом 
времену. Мало је 500 милиона евра годишњег профи-
та банака, хајмо још, да имају већи профит. Где је при-
вреда? Где је пољопривреда? Где су грађани? То је за 
Вас небитно питање.

Вас, уосталом, и не интересује дужничко роп-
ство наших грађана. Вас не интересује то што јав-
ни извршитељи избацују породице на улицу због 
одређених немогућности да враћате одређене бан-
карске кредите.

Оно што Вама сигурно тек не пада на памет, јер 
не видимо да за шест година, нисте се удостојили то 
да анализирате: зашто је био добар систем СДК, заш-
то је био добар систем Завода за обрачун и плаћање? 
Зашто је боље да држава у својим рукама држи свој 
платни промет, а не да га предају у руке страних ба-
нака? Извините госпођо Табаковић, када Ви примите 
Вашу плату на Ваш текући рачун, он нема разлога да 
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буде у страној банци. Законом треба да направите да 
он мора да буде у домаћој банци. Зашто бисте Ви при-
мали Вашу плату на текући рачун у страној банци? 
Нема разлога за то. Државни платни промет мора да 
буде у државним рукама. Ви сте све ослободили, да 
банке могу да имају монопол и да могу да наставе на 
сваки начин да пљачкају овај народ и ову државу.

Наравно, што се тиче ових зајмова, то је тек ко-
медија за себе. Ми узимамо зајмове да реформишемо 
наша јавна предузећа, наше финансијско пословање, 
све оно што би Влада Републике Србије требало да 
уради за плату коју прима државна администрација, 
набујала у овој држави. Ми сада узимамо зајам да нам 
странци ваљда помогну у томе, а они ће опет узети 
већи део тих пара које ми од њих позајмљујемо за 
своје услуге консултација и ко зна чега.

У том смислу, ја могу само да закључим да ово 
што сте Ви ставили у основне циљеве који ће се ост-
варити предложеним изменама и допунама закона: 
боље информисаног корисника платних услуга, као 
предуслов за већу заштиту њихових права, лакшу 
упоредивост накнада у односу са другим банкама, 
смањење трошкова коришћења услуга, повезаност 
платним рачунима - све то је био Ваш посао и пре 
шест година.

Ви треба да одговарате што сте за ових шест 
година дозволили да се банке богате а да грађани 
Србије сиромаше. Ништа ово стављање фластера на 
канцер неће помоћи да се сакрије Ваша одговорност 
за оно што сте урадили на челу НБС.



О БИОЕТИЧКИМ ТЕМАМА24

Девето ванредно заседање Народне скупштине у 
Једанаестом сазиву

17. 07. 2018.

Поштовани председавајући, поштовани госпо-
дине министре са широким кругом сарадника, ја бих 
желео да ето на кратко, мада ми је то непријатно, пок-
варим ову идилу која постоји у Народној скупштини 
Републике Србије по питању ових ваших предложе-
них закона, јер сматрам да се овим законом отвара је-
дан читав сет биоетичких тема и дилема које ће уско-
ро постати више него актуелне, колико видим, у дому 
Народне скупштине Републике Србије.

Ви знате, господине министре, увек смо имали 
живу и рекао бих здраву полемику по разним пи-
тањима, да се никада нисам либио да похвалим све 
добро што је долазило од стране Вашег министар-
ства, као и наравно да полемишем око онога што сма-

24  Поводом:
Предлога закона о људским ћелијама и ткивима, који је под-

нела Владa;
Предлога закона о пресађивању људских органа, који је под-

нела Влада;
Предлога закона о изменама и допунама Закона о психоак-

тивним контролисаним супстанцама, који је поднела Влада.
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трам да није било добро. Тако и овде могу да кажем, 
о овом занатском делу уређивања закона и довођења 
у ред једне материје која девет година, рецимо, није 
доведена у ред, а поставља се питање зашто, када сте 
већ шест година на власти?

Ви сте нешто померили, нешто урадили и неш-
то средили. Иначе, тако смо пре годину дана и среди-
ли оно што се тиче трансфузиологије, односно транс-
фузије крви у српском здравственом систему па то не 
функционише, тако да можемо и о томе детаљније јер 
очито је да ми нешто законски уредимо, а то у пракси 
увек има огромне проблеме да уопште буде примење-
но или се примењује погрешно.

Овде бих ја желео да скренем Вашу пажњу, да у 
наше законодавство са овим законом улази један чи-
тав сет тема које се тичу биоетичких тема и дилема. 
Дакле, почевши од, наравно, Закона о родној равноп-
равности који нам се најављује и који би требало да 
омогући да неко ко се пре подне осећа као жена, по-
подне као мушкарац, а увече опет као жена има ту 
могућност да се осећа како год хоће.

Затим, најава закона о истополним заједница-
ма, итд, а Ви добро знате да је у припреми и предна-
црт Грађанског законика који третира тек неке спор-
не биоетичке теме као што је еутаназија, клонирање, 
затим физичко кажњавање деце које се забрањује, па 
све већи број одузете деце.

Ево, пре неки дан смо имали, господине минис-
тре, невероватан податак у „Новостима“, да је роди-
тељима у последњих пет година одузето 5.668 деце у 
Србији. Зашто све ово помињем? Долазим на Вашу 
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тему. Зато што је ово све тема која говори о томе - да 
иако Влада споља гледано има борбу против беле куге, 
жељу за наталитетом и не знам шта све друго што смо 
ми врло отворено подржали, јер то је наша политика 
од оснивања Двери и драго нам је да је Влада после 
шест година схватила да су Двери биле апсолутно у 
праву када су говориле о породичној политици - са 
друге стране, имамо један читав сет, рекао бих, ан-
типородичног законодавства или биоетички крајње 
спорног и проблематичног законодавства. Онда да 
се не враћам, рецимо, на тему вакцина и „Торлака“, 
било је данас овде речи, али морате да разумете све 
нас родитеље којима су биоетичке теме важне, све нас 
верујуће људе којима су биоетичке теме важне. Нама 
није важно шта каже ЕУ или Брисел, нама је важно 
шта каже учење наше вере, наше Цркве. За нас су би-
оетичке теме веома осетљиве.

Желео бих у име многих родитеља чисто да апе-
лујем на Вас. Када видите противљење тзв. вакцина-
цији, треба да знате да то није противљење обавезној 
вакцинацији, јер је то једна цивилизацијска и добра 
тековина, већ је противљење сумњивим вакцинама 
чије се порекло не зна, а које нису направљене у Ср-
бији, јер смо угрозили здравствену безбедност Ср-
бије јер не правимо више домаће вакцине, итд.

Значи, хоћу да Вам кажем да је то читав један 
спектар тема које једноставно брину савремене српс-
ке родитеље. Значи, можда неко претерује у тој бри-
зи, можда је неко склон теоријама завере, можда има 
разних извитоперења, али немојте негирати основну 
бригу која стоји иза свега тога. Значи, људи имају 
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одређене моралне дилеме. То је нешто што морате да 
имате у виду када предлажете одређене законе.

Конкретно, када говорите о Закону о пресађи-
вању људских органа, морате да будете свесни једне 
чињенице која несумњиво постоји, а то је трговина 
људским органима. Навешћу Вам један конкретан и 
болан пример, а то је тзв. фетална терапија која се 
заснива на одстрањивању и употреби ткива и ор-
гана људских ембриона абортираних у различитим 
фазама развоја, ради покушаја лечења различитих 
болести и подмлађивања организма, примера ради. 
Мене би занимало - да ли то постоји у Србији, да ли 
у Србији постоји фетална терапија, да ли неко злоу-
потребљава абортирану децу и од тога прави не знам 
какве помаде за неког паметњаковића који жели на 
тај генијалан начин да се подмлађује? Дакле, врло су 
осетљиве ствари и наводим само примере, а доћи ћу 
до суштине онога што је проблем овог закона.

Хоћу да Вам прикажем читаву лепезу биоетич-
ких тема и дилема које постају све актуелније у Ср-
бији, јер очито је да преднацрт Грађанског законика 
и одређени закони који долазе у процедуру све више 
насрћу на породични морал, на традиционалне вред-
ности, на верско учење које је нама верујућим људима 
веома битно, што немате право да нам негирате.

Дакле учење, примера ради, наше Цркве. Могу да 
Вам цитирам неколико реченица, а потиче из социјал-
не доктрине Руске православне цркве која је врло де-
таљно и темељно обрадила све биоетичке теме на нај-
вишем духовном и научном нивоу. Рецимо, ево шта 
каже о овој актуелној теми о којој ми данас распра-
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вљамо. Каже: савремена трансплантологија, теорија и 
пракса пресађивања органа и ткива, дозвољава пру-
жање делотворне помоћи многим болесницима који 
би без тога били осуђени на неизбежну смрт или на 
тешку инвалидност. У исти мах, развој ове области ме-
дицине, услед повећања потребе за неопходним орга-
нима, рађа одређене моралне проблеме и може да буде 
опасан по друштво. Дакле, може да буде, не значи да 
ће да буде, али може да буде, као што постоји тргови-
на органима, као што постоји криминал у тој области. 
Сви знамо да то постоји на светском нивоу и не може-
мо се правити луди да то не постоји. Значи, то постоји, 
криминална трговина људским органима. Значи, оп-
равдане сумње да се не дође у једну такву ситуацију у 
нашој држави морате просто да разумете.

Каже даље социјална доктрина Руске право-
славне цркве: несавесно пропагирање донаторства и 
комерцијализација трансплантационе праксе ства-
рају предуслове за трговину деловима људског тела, 
што угрожава живот и здравље људи. Двери сматрају 
да органи човековог тела не могу се сматрати објек-
тима куповине и продаје. Пресађивање органа живог 
даваоца може се заснивати само на добровољном са-
мопожртвовању ради спасавања живота другог чо-
века, и то је хришћански и то је апсолутно прихва-
тљиво. Значи, дати живот за другога, дати орган за 
другога потпуно је хришћанска поставка ствари. У 
том случају сагласност за експлантацију, односно од-
страњење органа, постаје чин испољавања љубави и 
саосећања. Ту ништа није спорно. Потенцијални да-
валац, међутим, мора да буде у потпуности обавеш-
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тен о могућим последицама експлантације органа по 
његово здравље. Морално је недопустива експланта-
ција која директно угрожава живот даваоца.

Најраширенија пракса, ту долазимо до бројних 
проблема у вези са Вашим предлогом закона, је прак-
са узимања органа од тек преминулих људи. У таквим 
случајевима мора бити искључена свака нејасноћа у 
погледу одређивања тренутка смрти. Неприхватљиво 
је скраћивање живота једног човека, као и одустајање 
од поступака који одржавају живот, ради продужа-
вања живота другог човека.

Оно што мислим да је проблем са читавим Ва-
шим концептом овог закона, дакле: даривање или 
завештање такве врсте људских органа не може се 
сматрати човековом обавезом. Дакле, не може се 
сматрати човековом обавезом, што Ви на један ин-
директан начин уводите овим законом. Због тога је 
добровољна сагласност, дата за живота, услов зако-
нитости и моралне прихватљивости експлантације, и 
то је став Двери. Добровољно давање органа за жи-
вота тј. потписивање картице за живота је морално 
прихватљиво. Све друго оставља простор озбиљне 
манипулације и сумњу у тај поступак.

У случају да лекарима није позната изражена 
воља самртника или већ умрлог човека, они треба 
да сазнају обративши се, ако је неопходно, његовим 
сродницима. Такозвану презункцију, претпоставку о 
сагласности потенцијалног даваоца за одстрањивање 
органа или ткива његовог тела која је предвиђена за-
конодавством низа земаља, сматрамо недопустивим 
и нарушавањем људске слободе.
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Дакле, Ви сте овде негде стали на пола пута. 
Нисте ишли у потпуну претпостављену сагласност, а 
било је то у првим нацртима закона, ако се не варам. 
Значи, сви ми смо обавезни даваоци својих органа, 
па морамо да нађемо негде некога у држави, па да се 
томе супротставимо, па да, не знам, потпишемо да 
не можемо итд, што је опасан корак у коме држава 
тоталитарно интервенише у праву на приватност и 
почиње да прописује практично (…). Знате шта, др-
жава постаје власник мојих, односно људских орга-
на. Ја морам да јурим државу да некако изађем из тог 
система добровољног давања органа.

Значи, верујте, ствари су врло осетљиве и нису 
уопште за игру. Ви сте стали на том путу, па сте врати-
ли најближе сроднике који ипак морају да се питају у 
случају преминулог лица за давање његових органа, ако 
он није то завештао за живота. Дакле, стали сте на пола 
пута, али сте отворили Пандорину кутију где држава 
практично сада све нас обавезује да смо ми добровољ-
ни даваоци сопствених органа и да ми морамо сада да 
излазимо, да тако кажем, да се бранимо од државе, да 
захтевамо – не, то су моји органи, чекајте да видим итд.

Зашто нисмо остали на том добровољном да-
валаштву органа која је једна потпуно хришћанска, 
утемељена, морална ствар? Ко хоће, нека изволи, ево 
доктор је потписао, има картицу, свака част, свако 
други ко жели, његово је право и слобода, а не да др-
жава то намеће и не да држава тиме отвара Пандо-
рину кутију сумњи, шта може да стоји иза тога. Да-
кле, шта може да стоји иза тога, као и код феталне 
терапије, односно потенцијалне веома криминалне 
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делатности трговине људским ембрионима аборти-
ране деце. Немојте ми само рећи, да је то сада теорија 
завере и да се то не ради нигде у свету, јер је ово фин 
и цивилизован свет. То цвета, господине министре. 
За Србију сам Вас ја питао, да Ви гарантујете да тога 
нема у Србији. Ја Вам причам за западни свет, а Ви 
гарантујте да нема трговине људским ембрионима 
абортиране деце у Србији. И станите иза тога.

Дакле, овде смо читавим низом врло конструк-
тивних амандмана, Ви ћете обратити пажњу на њих, 
предложили одређене ствари које мислимо да побољ-
шавају постојећи текст закона. Молим Вас да обрати-
те пажњу на њих, јер били смо веома конструктивни.

Пре свега, тражили смо пооштравање казни, 
дупло на сваком месту у закону, за сваког коме би 
пала напамет било каква злоупотреба у овој области. 
Дакле, пошто поверење у систем чини основу до-
бровољног давалаштва и сама сумња може да сруши 
цео систем, а што се дешавало у земљама ЕУ и било 
праћено катастрофалним падом давалаштва. Због 
сумње у озбиљан црни бизнис са високим профити-
ма, казнена и прекршајна политика мора бити стро-
жија. Мишљење Двери. Имате предлог амандмана.

Наш је додатак овоме што Ви радите, да живи 
даваоци треба да имају приоритете на листи чекања 
и другим облицима пружања здравствене заштите. 
Значи, ко је за живота давалац, мора негде да има 
неку привилегију у овом здравственом систему. Има-
те амандман и на ту тему.

На једном месту исправљамо, у члану 25. став 4, 
где писмени пристанак тражимо за прикупљање ће-
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лија, односи се на први закон, да могу да дају и отац 
и мајка, уколико је други родитељ непознат или је 
умро, а не само мајка, као што је предложено у Вашем 
предлогу закона, па обратите пажњу на члан 25.

Наравно, сматрамо да инспекцијски надзор над 
обављањем делатности у области људских органа 
мора да се обавља чешће, најмање једном годишње, 
да би се због осетљивости материје стекло поверење у 
делатност из ове области, и то смо предложили.

Једна осетљива тема на којој желим да задржим 
Вашу пажњу, а то су умрла лица, било малолетна или 
лишена пословних способности, где Ви предвиђате, 
да за узимање њихових органа даје сагласност етички 
одбор здравствене установе који се образује у складу 
са законом којим се уређује здравствена заштита. Ми 
то мењамо и предлажемо да то може, али уз обавез-
ну претходну сагласност органа старатељства. Ако се 
подразумева, молио бих да то уђе у закон. Члан 23. 
Ми смо лепо додали да би то било јасно. О чему се 
ради? За узимање људских органа од умрлог малолет-
ног лица без родитељског старања, као и за узимање 
људских органа од умрлог пунолетног лица коме је де-
лимично или потпуно одузета пословна способност, 
неопходна је обавезна сагласност законски одређеног 
старатеља како би се спречила злоупотреба и неовла-
шћено коришћење органа. Проста ствар.

Недопустиво је да само етичка комисија здравс-
твене установе одлучује о донирању органа ових умр-
лих лица, а да из процеса доношења одлуке искључе 
лице или лица која су се за живота покојника старала 
о њему. У случају пунолетних лица, то су најчешће 
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родитељи деце ометене у развоју или деце са инвали-
дитетом, међу којима има и оних који након пунолет-
ства деце добијају старатељство над њима, као и деце 
која због здравствених проблема родитеља добијају 
старатељство над њима, било да су делимично или 
потпуно те особе лишене пословне способности. И у 
једном и у другом случају реч је о најближем крвном 
сродству или особама које су блиске особи о којој 
се старају. Изопштити старатеља из процеса давања 
сагласности за донирање органа лица над којима је 
вршено старање, груба је етичка грешка и овим аман-
дманом се тај пропуст исправља. Ако сте Ви то већ 
предвидели на неком другом месту закона, ја Вас мо-
лим да ми на то укажете, а ако нисте, ја Вас молим да 
Ви прихватите овај амандман.

Дакле, шта смо ми овим заправо желели да по-
могнемо у побољшању законских решења? Пре свега 
да вратимо тему на добровољност давалаштва. Зна-
чи, да не буде наша обавеза да ми јуримо државу, да 
ми нисмо добровољни даваоци, него да држава чека 
оне који хоће да буду добровољни даваоци.

Друга ствар, да се изузетно пооштри систем 
казнених и прекршајних мера за сваког коме би пало 
на памет да се бави трговином људским органима и 
другим манипулацијама, посебно здравственим рад-
ницима, наравно.

И, трећа ствар, мало више привилегија за дава-
оце органа у здравственом систему Србије и ван сис-
тема, наравно. Не само у здравственом систему, него 
и ван система. Просто, значи, ти људи су спремни на 
одређену жртву, хумани су, то треба наградити. Али 
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оставити као добровољно и онда немамо никаквих 
проблема ко смо у оквиру, да кажем, хришћанске ети-
ке и, барем за нас верујуће људе, ту не видимо ника-
кав проблем.

Где ми видимо велики проблем? То је Закон о 
психоактивним контролисаним супстанцама. Не зато 
што је он лош. Ви сте ту урадили неке добре ствари 
које се тичу лечења и рехабилитације наркомана. По-
себно је добро ово, што ће се сада брже улазити у траг 
овим новим психоактивним супстанцама, као што 
видимо, које убијају нашу децу готово свакодневно. 
Али, оно што Ви, господине министре, не можете да 
решите овим законом, јесте централни проблем ове 
државе када је у питању трговина дрогом, а то је не-
могућност да се уђе у траг трговцима дрогом и да они 
заврше на вишегодишњој робији и да више никоме 
не падне на памет да се тиме бави.

Дакле, проблем зашто ће овај закон остати, та-
кође, мртво слово на папиру је у полицији, у тужи-
лаштву, у судству и на медијима који, заправо, штите 
ту врсту промоције наркотика и штите, наравно, и 
трговце дрогом.

Онда имате удружење „Свети Сава“ из Лаза-
ревца које јавно напише по имену и презимену људе 
који тргују дрогом у Лазаревцу и сви знамо да они 
тргују дрогом у Лазаревцу. И код мене у Чачку и код 
Драгана Весовића у Краљеву, знамо сви ко тргује дро-
гом, једино полиција не зна, једино тужилаштво не 
зна, а чак и кад се полиција осмели да некога ухапси, 
чак и кад тужилаштво се осмели да некога кривично 
гони, онда су ту судије које врло елегантно дају ми-
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норне казне и тако трговац дрогом најнормалније 
наставља да се бави својим послом.

Кад бисмо, рецимо, стрељали десетак трговаца 
дрогом, то би било изузетно драгоцена порука онима 
који тргују дрогом. Мислим да би се степен трговине 
дрогом нагло смањио у Србији. Само пет до десет тр-
говаца дрогом да стрељамо или јавно да обесимо на 
Теразије. Можда делује сурово, а није сурово кад они 
нашој деци продају дрогу? То није сурово? И колико је 
наше деце, по овим Вашим статистикама, умрло зато 
што им је неко то продавао? И даље се шета овим ули-
цама и угледни је грађанин, можда је чак и донатор 
Цркве, можда је политичар, можда је откуд знам ко од 
угледних људи у овом друштву, али нека деца су због 
тога настрадала и неко мора њима да стане на пут!

Значи, верујте, смртна казна је мала казна за 
трговце дрогом. Мени је свеједно која врста смрт-
не казне, али је мала казна и док не буде драконска 
казнена политика, ови Ваши закони ће бити мртво 
слово на папиру.

Значи, тргујеш дрогом, ухваћен си као трговац 
дрогом, још више као организатор криминалне групе 
која тргује дрогом, па нећеш изаћи из затвора ника-
да, ако већ наше кривично законодавство не пред-
виђа смртну казну, јер то је једина озбиљна порука 
трговцима дрогом. Све остало, да изађе за годину 
дана, - па знате колико је он зарадио? Шта је њему 
проблем да годину дана буде у затвору, још о држав-
ном трошку? Бар да копа неки канал, бар да ради у 
неком руднику. Не, он човек ужива, гледа ТВ, а обога-
тио се трговином дрогом. Излази после годину дана, 
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господин човек и у друштву фаца, онда има легалне 
послове и идемо даље.

Чекајте, како мислите овим законом да решите 
тај проблем? Па, не решава се то законом о психоак-
тивним контролисаним супстанцама, него храбријом 
полицијом, храбријим тужилаштвом, некорумпира-
ним судством, слободним медијима и удружењима 
грађана попут „Светог Саве“ из Лазаревца који су 
се осмелили, да као појединци, као грађани изађу на 
црту трговцима дрогом. Знате колика је то храброст? 
Полиција не сме, а грађанин сме. Е, то је за орден пред-
седника Србије, оно што су урадили људи из друштва 
„Свети Сава“ из Лазаревца. Да уместо државе и оних 
који примају плату за то, полиције, тужилаштва, суд-
ства, они се сукобе јавно са трговцима дрогом у свом 
месту. То је величанствена храброст!

Дакле, моја порука је ту врло једноставна. Не-
мојте да ово заврши као закон који смо такође под-
ржавали, а тиче се трансфузиологије крви. Нити је 
заживео у сва четири седишта која смо предвидели, 
нити је направљен централни информациони систем 
у Београду, нити сте анализу крви за вирусологију 
урадили како треба.

Значи, Ви донесете добар закон, примена је 
лоша и онда имамо проблем. Зато молим Вас да об-
ратите пажњу и на примену закона, а не само законо-
давство на папиру. Хвала на пажњи.
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