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ОДЛУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СУ
СЛОБОДА И МИР

РЕПУБЛИКА СРПСКА је одлучна да брани СЛОБОДУ
стечену у Одбрамбено-отаџбинском рату као што се бори за МИР
у складу са Дејтонским споразумом.
РЕПУБЛИКА СРПСКА настала је 9. јануара 1992. године
у тешким временима за српски народ. Вољом међународних
моћника разбијана је Југославија, али и разарано живљење српског
и других народа у заједничкој држави. Зато је опредјељење српског
народа у БиХ било да не дозволи прогон и убијање као за вријеме
Првог и Другог свјетског рата. Од животне важности је било
формирати своју државу – Републику Српску као темељ будуће
слободе. Зато су СРПСКА и СЛОБОДА нераздвојни појмови.
Након крвавог грађанског рата, за српски народ Одбрамбеноотаџбинског рата, додана је још једна ријеч – МИР.
ДЕЈТОНСКИ СПОРАЗУМ званично назван Општи оквирни
споразум за мир у БиХ, парафиран је 21. новембра 1995. године и
тај дан је празник Републике Српске. У другом дијелу БиХ, није.
Од његовог званичног потписивања у Паризу 14. децембра 1995.
године траје оспоравање Српске и њених права. У вријеме сваких
избора, појачају се напади бошњачких политичких странака
на Српску оспоравајући јој државност потврђену Дејтонским
мировним споразумом. Није им довољно што су високи представ
ници одузимали и скрнавили уставна права Српске, ни што је
Уставни суд БиХ гласовима два Бошњака и три странца потвр
ђивао такве одлуке, покушавајући да отму Српској право на
земљиште, шуме, воде, територију.
СРБИЈА је матица српског народа који је најбројнији у Репуб
лици Српској као држави српског народа и ентитету Дејтонске
БиХ. Бошњачка политика неда сагласност да градимо аеродроме,
хидроцентрале, гасовод, чак и за споменик страдања Срба, Јевреја,
СРПСКА • СЛОБОДА • МИР
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Рома у Доњој Градини кажу да не може. Зашто ? Зато што све то
желимо да градимо заједно са Србијом.
ИМЕ СРПСКЕ И ДАН РЕПУБЛИКЕ ДЕВЕТИ ЈАНУАР бо
шњачка политика на челу са Бакиром Изетбеговићем покушала
је да нам одузме и поништи користећи Уставни суд БиХ као
инструмент терорисања српског народа и његових обиљежја.
Није им доста, пријете ратом, „оружјем за недај боже“, прогоном,
НАТО-пактом.
ОДГОВОР СРПСКЕ је увијек био исти: слобода и мир за све,
а БиХ као државна заједница онако како је одредио Дејтонски
споразум. Ако хоће – добро је за све, ако неће, онда Српска опет
има право на одговор и да сама одлучује. Наше је право да не
дозволимо да се формира власт на нивоу БиХ – ни Предсједништво,
ни Парламентарна скупштина, ни Савјет министара и ниједан
други орган ни помоћно тијело. То је демократски одговор на
отимање надлежности, покушаје бошњачких структура да нам
одузму право да сарађујемо са свима који нас уважавају и да сами
бирамо пријатеље у свијету.
ЈЕДИНСТВО НАРОДА је услов да можемо остваривати све
оно због чега се српски народ бранио, за све оне жртве и страдања
у непотребном и наметнутом грађанском рату. То јединство
захтијева и јединство политичких представника који се бирају на
изборима 2. октобра 2022. године.
ПРАВО СРПСКЕ НА СУВЕРЕНОСТ ПОТВРЂЕНО ДЕЈТОН
СКИМ СПОРАЗУМОМ је неотуђиво. Само промјеном Устава БиХ
као Анекса 4. Дејтонског споразума могу се пренијети надлежности
на ниво БиХ. Тога није било па ентитетима по Уставу БиХ и даље
припадају надлежности у области одбране, граничне службе,
пореза и царина, правосуђа, безбједности и обавјештајне службе,
КОНСТИТУТИВНОСТ СРБА, БОШЊАКА И ХРВАТА је
један од темеља Дејтонског споразума. То се примарно остварује
у два ентитета – Републици Српској као државотворном ентитету
6
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српског народа и осталих, и Федерацији БиХ као државотворном
ентитету бошњачког и хрватског народа и осталих.
АНТИДЕЈТОНСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА створена
интервенционизмом високих представника и неуставним
одлукама Уставног суда БиХ, сваким даном показује неодрживост.
Примјена изворног Дејтонског споразума и поврат надлежности
ентитетима, једини је начин опстанка БиХ. Вољом бошњачке
стране спречава се примјена изворног Устава БиХ чиме се крше
општа начела међународног права.
МЕЂУНАРОДНО ПРАВО је по Уставу БиХ (3.3.б) саставни
дио система права БиХ. БЕЧКОМ КОНВЕНЦИЈОМ О ПРАВУ
МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА од 23. маја 1969. у члану 60. регу
лисан је „престанак или суспензија примјене уговора као посљ
едица његове повреде“ због „битне повреде двостраног уговора
од једне стране овлашћује другу страну да се позове на повреду
као на узрок престанка уговора или суспензије његове примјене у
цијелости или дјеломично.“
АНЕКС 4. ДЕЈТОНСКОГ СПОРАЗУМА КАО УСТАВ БиХ
закључили су „Република Босна и Херцеговина“, Федерација БиХ
и Република Српска. Такозвана „Република Босна и Херцеговина“
престала је постојати по члану 12. Устава БиХ којим је утврђено:
„Овај Устав ступа на снагу потписивањем Општег оквирног
споразума као уставни акт који замјењује и ставља ван снаге Устав
Републике Босне и Херцеговине.“ Права и обавезе из Анекса 4.
остварују искључиво ентитети и то је њихово неотуђиво право.
САМОСТАЛНА РЕПУБЛИКА СРПСКА У ДЕЈТОНСКОЈ
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ је опредјељење САВЕЗА НЕЗАВИС
НИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА од нашег оснивања 5. марта 1996.
године. Ако нема Дејтонске БиХ, онда остаје САМОСТАЛНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА.
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НЕМА ЛОГИКЕ, АЛИ ИМА ИСЛАМСКЕ ДРЖАВЕ
Алија Изетбеговић, муслимански лидер који је БиХ увео у
непотребни и крвави грађански рат, прихватио је да потпише
Дејтонски споразум са намјером да га не проводи, већ да ствара
унитарну муслиманску државу по мјери само једног народа –
Бошњака-Муслимана. Рачунао је да ће најбројнији Бошњаци
захваљујући свом наталитету брзо постати апсолутна већина, а
онда ће се залагати за кобајаги грађанску државу по принципу
– „један човјек, један глас“. Зато су на последњем нетачном и
незаконитом попису становништва, сви муслимански прваци
натезали надполовичну бошњачку већину дописујући бошњаке
којих је на једној адреси знало бити пријављено и по педесет, чак
и на адреси џамија. Треба упоредити резултате пописа 1991. и
2013, да би се откриле многе бошњачке лажи о протеклом рату и
страдањима, а разоткрило и лажно залагање за грађанску државу.
Резултати пописа 1991. и 2013. године
Бошњаци
Срби  
Хрвати
Остали

1991.
1.902.956 (43,5 %)
1.366.104 (31,2 %)
760.852(17,4 %)
347.121 (7,9 %)

2013.
1.769.592 (50,1 %)
1.086.733 (30,8 %)
544.780 (15,4 %)
130.054 (3,7 %)

По попису из 1991. Године, у великом броју Осталих (347.121)
било је највише „југословена“. Када се има у виду да су у том броју
југословена, највећи дио чинили Срби, онда би реалан број Срба
у 1991. био близу 35%.
По попису из 2013. године, виде се лажи бошњачке политике.
Бјесомучне лажи само о бошњачком страдању, о „11 геноцида,
агресији, етничком чишћењу само муслимана-бошњака, силова
њима, прогонима“, а једино Бошњака више послије рата, него
прије рата и то за скоро 7%, а Срба и Хрвата мање него прије рата.

8
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Муслиманска предратна пројекција
и план за исламску државу
Иста је политика садашњих бошњачких структура, као и
оних који су започеле рат у БиХ. Прије борбених дејстава, у мају
1992. године, на сједници Предсједништва БиХ у Сарајеву (без
српских представника) Алија и друштво су закључили да Србе
треба оптужити за агресију, геноцид, етничко чишћење. Послије
су у исти кош стрпали и Хрвате, пришивајући им назив УЗП по
пресуди хрватским првацима Прлићу и осталим.
Бошњачки циљ је овладати у потпуности цијелом БиХ,
преузети све њене органе, прегласавати Србе и Хрвате, лажући
по свијету као БИСЕРА ТУРКОВИЋ, кршећи Устав БиХ и друге
анексе Дејтонског споразума, терорисати цијели свијет само о
својим страдањима, геноциду им холокаусту над Бошњацимамуслиманима.

СМУТЊЕ И СМЕТЊЕ
НИЈЕ БИЛО ЛАКО СРПСКОЈ – ни у рату ни у годинама ми
ра. За вријеме рата бјесомучна муслиманска пропаганда и лажне
приче о убијању, силовањима, агресији, геноциду, етничком
чишћењу и све то само против муслиманског народа, што је
настављено и свих ових 27 година након окончања борбених
дејстава. У рату свих страна – једни против других, а муслимана
још и међусобно у Западној Крајини, жртава је било међу свима,
близу пропорционалном саставу становништва. У вријеме ра
та муслиманска страна која је изазвала рат у БиХ, убијала је и
властити народ да би то приказивала као жртве које су при
писивали српској страни: Маркале, Тузланска капија, ред за хљеб
у Сарајеву су њихови злочини. За муслиманску страну Срби су
били и остали „ратни злочинци“, како и данас пише на табли
обновљене Вијећнице у Сарајеву.
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МУСЛИМАНСКА ПРОПАГАНДА о Србима као агресорима,
злочинцима, починиоцима геноцида и етничког чишћења и
Републици Српској као геноцидној творевини, никада није пре
стала. Бакир Изетбеговић (син онога Алије Изетбеговића кривца
за крвави непотребни грађански рат), стално пријети, па и скоро
каже:
“Мораћемо се поново борити за све за што смо мислили да
смо се изборили. Требаће поново бранити мир, стабилност и
сигурност, територијални интегритет, државне институције,
њене надлежности и имовину, али и идентитет, вјеру и културу.
Када је напад на државу у питању, сигурно је да ће одбрана данас
бити пуно лакша него прије 30 година. Направили смо тврђаву из
које је много лакше бранити. Имамо Дејтонски мировни споразум,
дефинисане границе, институције које се бране саме по себи,
имамо међународну заједницу уз нас”, изјавио је Изетбеговић.
За Изетбеговића постоје само један идентитет, муслимански,
вјера исламска и култура. Да се зна.

10
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Изетбеговић каже: „Пребројали смо се. И колико ловаца
имамо и колико има младих људи и колико имамо инструктора
на дроновима и тако даље. Даље нећу, али ево само да знате.“
Муслимански реис Хусеин Кавазовић подржавајући Изетбеговића
каже: „Јашта него ћемо се пребројавати. Зато, памет у главу. Они
имају своју причу, а ми нашу причу, нашу босанску причу, нашу
муслиманску причу.“
„СРБИ СУ ЛОШ НАРОД“ изрекао је Бакир Изетбеговић,
говорећи о Милораду Додику. У тв емисији, Бакир каже: „Кажу,
нема лоших народа, има лоших руководстава. Нисам сигуран да
је тако.“ На питање изненађене водитељке: “Говорите о лошем
народу?”, одговорио је да су то “гласачи који желе Додика“.
СРБЕ НАЗИВА ГЕНОЦИДАШИМА И СВОЈАТА ТЕРИТО
РИЈУ СРПСКЕ. У априлу 2021. године, Изетбеговиће је изјавио
да не може рећи да неће бити рата и додао: „Радије бих данас
умро него допустио да геноцидаши завладају дијелом Босне и
Херцеговине”.
У октобру 2021. године изјавио је сљедеће: „Морамо бити
спремни за рат”, додавши: „Ако људи хоће да живе, морају бити
спремни да умиру, ако желе мир, морају бити спремни на рат”.
Изетбеговић је запријетио да има „страховито оружје”, о че
му сви који имају „зле намјере” према БиХ треба да размисле.
Исто тако, говорио је како се у Федерацији прави „оружје за
недај боже“. И многи други попут Изетбеговића пријете. Тако
Адмир Атовић, конзул БиХ у Франкфурту, Бошњак, написао
је на Твитеру у октобру 2021. године: „Сто хиљада Босанаца с
искуством у рату тренутно живи у Босни! Муниција у Коњицу и
Горажду! Хаубице у Травнику! РПГ-ови у Хаџићима! Итд. Уздај
се у се и у своје кљусе! Знају они да ово није шала и да босанска
снага није маца! Еф. Велић... Алаху екбер”. Министарка спољних
послова БиХ из редова СДА Бисера Турковић није критиковала
Атовићеву ратоборну изјаву.
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РЕУФ БАЈРОВИЋ говори оно што
политичко Сарајево ради
Како изгледа бошњачки фашизам, више пута је писао и
говорио Реуф Бајровић, радикални муслимански активиста, човјек
са бројним одредницама: истакнути члан СДП-а Златка Лагум
џије, оснивач Демократске фронте са Жељком Комшићем, СДСов лобиста у Америци, копредсједавајући Америчко-европске
алијансе (само нек је звучно, без обзира што му је прича шупља).
И опасна, без скривања. O бошњачким плановима, писао је Реуф
Бајровић у септембру 2019. на свом твитеру, без скривања:
„До 2022. године:
под 1 активирати МАП и куцати на врата НАТО-а,
под 2 отети ЦИК, Уставни суд БиХ, СИПА-у, ВСТС од Додика
и Човића.
Под 3 смањити доприносе и приватизирати телекоме и
већину осталих монопола који пропадају.
Под 4 пустити да банкротира све што је у були (рудници,грас,
итд).“
Онда 26. јула 2021. Бајровић пише:
„1. Жељко Комшић у Предсједништву БиХ
2. МАП
3. ЦИК (чланове поставили СДА , СДС – поставио Вању Бје
лица-Прутина, из Шаровићевог кабинета, ПДП поставио Јована
Калабу свог истакнутог члана)
4. ВСТВ (предсједник Милан Тегелтија морао поднијети
оставку)
5. Забрана негирања геноцида (Инцко наметнуо закон)
6. Гордана Тадић смијењена (чак јој САД увеле санкције)
Остало је да узмемо 6 од 17 у Вијећу народа ФБиХ и задржимо
2/3 у Предсједништву БиХ. Углавном, знамо куд гонимо и како
да тамо стигнемо. Честитке свима који су помогли из сјене. Знају
ко су!“ Овдје мисли на СДС и ПДП.
Под бројем један Бајровић мисли на трећи избор Жељка
Комшића за хрватског члана Предсједништва БиХ бошњачким
гласовима; под два на Акцијски план за чланство БиХ у НАТО-у;
12
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под три на избор чланова ЦИК-а БиХ који су под директном
контролом СДА и ДФ-а; под четири на смјену Милана Тегелтије
с мјеста челног човјека ВСТВ-а; под пет на Инцково наметање
допуна Кривичног закона БиХ који се односи на забрану
негирања геноцида; под шест на смјену Гордане Тадић с мјеста
главног тужиоца Тужилаштва БиХ. Бајровић каже да је још остало
да пробошњачке странке изаберу шест од седамнаест изасланика
у Клубу Хрвата Парламента ФБиХ што би бошњачкој већини
могло осигурати формирање федералне Владе без легитимних
представника Хрвата те да Бошњаци задрже два од три члана у
Предсједништву БиХ.
Зна се да су Бошњацима у томе обилато помагали СДС и
ПДП, гласајући за све њихове приједлоге. Срамна је одлука СДАСДС-ПДП-овог ЦИК-а да поништи локалне изборе у Сребреници
и Добоју, а након понављања резултат исти.
Бајровић пише и говори: „Алтернатива чланству у Европској
унији је да се покуша ући у НАТО пакт. Да стварамо јаке односе с
САД-ом, Великом Британијом. У њихове добре намјере вјерујем. И
њемачки Зелени су неоспорно настројени нормално. Не гледају
на нас из перспективе средњег вијека. И са њима требамо правити
савезништва. Од ЕУ одавно нема ништа, они за нас никада нису
били искрена опција.” Зелени Реуф потенцира њемачке Зелене,
који су још 2017. Године поставили 25 питања Ангели Меркел
против Срба, Републике Српске и Милорада Додика.
Бајровићеви ставови нису само његови, већ и других бо
шњачких структура – политичких, вјерских, медијских, невлади
них. Што они мисле и раде, Бајровић говори.
ПОЛИТИЧКО САРАЈЕВО како се означавају бошњачке
структуре – страначке, вјерске, медијске, културне, невладине
и сваке друге. Свима су циљеви исти – што мање Републике
Српске, што мање права Србима и Хрватима као конститутивним
народима, што више „државе БиХ“ са бошњачком доминацијом.
Дјелују често уз подршку дијела међународне заједнице, оне која
ускраћује права и ради против интереса Срба и Србије.
СРПСКА • СЛОБОДА • МИР
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СМЕТЊЕ ПОЛИТИЧКОГ САРАЈЕВА виде се у многим
областима – од кршења Устава БиХ, дјеловања без усаглашених
ставова Предсједништва БиХ и Савјета министара. БИСЕРА
ТУРКОВИЋ, СИФЕТ ПОЏИЋ и СЕЛМО ЦИКОТИЋ проводе
искључиво бошњачку политику, без разлике из које су странке
– СДА или Демократске фронте Жељка Комшића. Најгори су
када треба формална сагласност за градњу капиталних објеката
на територији Републике Српске – хидроцентрале Бук Бијела,
аеродрома Требиње као заједничких инвестиција Србије и Српске,
гасовода којим би се сигурније снабдијевала не само Српска већ
и цијела БиХ. Дрскост и безобразлук иде чак дотле да БИСЕРА
ТУРКОВИЋ тражи да се за изградњу Спомен обиљежја ЈасеновацДоња Градина , тражи сагласност Савјета министара.
МИР ЈЕ ПОЛИТИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Упркос при
јетећој реторици водећих сарајевских политичара, лидери
Републике Српске и Срба досљедно и категорички одбијају свако
прибјегавање насиљу. Република Српска је чврсто опредијељена
за мир и вјерује да је БиХ у стању да превазиђе тренутне изазове
кроз равноправан политички дијалог између домаћих страна, без
страног мијешања.

СДА, СДС И ПДП НА ИСТОМ ЗАДАТКУ
СДС и ПДП СУ ОПОЗИЦИЈА РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ. Они
су трајна опозиција и то им је политички програм, или како рече
њихова посланица и кандидат: „Ја желим да будем опозиција да
могу нападати власт у Српској.“ Захваљујући СДА и Бакиру Изет
беговићу, СДС и ПДП су власт у институцијама на нивоу БиХ.
То им је награда за систематско дјеловање против ставова Српске
и њене власти која има већинску подршку народа коју добија на
изборима од 2006. године.
НЕНАД НЕШИЋ, предсједник ДНС-а јавно се обраћајући
Браниславу Бореновићу, предсједнику ПДП-а, потврђује непре
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кинуту сарадњу ПДП-а и СДС-а са СДА: „Ја нећу падати на твој
ниво, али ћу ти одговорити истином. Да ли директоре из ДНС
или оне из ПДП чува СДА иако им је мандат давно истекао? Ко је
ишао код Бакира Изетбеговића да договара власт након избора?
Ти или ја? Да ли сам ја тебе или ти мене питао хоћу ли као посланик
ДНС бити пети посланик након октобра, да формирамо Савјет
министара са СДА? Ко је са Бакиром договарао власт СДС, ПДП
и СДА? Ти или ја? Ко није хтио или смио покренути иницијативу
за смјену Бисере Турковић? Ко три године није ниједну критику
изрекао на рачун СДА? Ви из ПДП, СДС-а или ја“ – закључује
Нешић.
ПОБЈЕДЕ СНСД-а су сталне, још од општих избора 2006.
Године. Кандидати СНСД-а су стално непосредно бирани на
двије функције – Предсједника Републике Српске и српског члана
Предсједништва БиХ. Изузетак су били само избори 2014. године,
када је Младен Иванић изабран за српског члана Предсједништва
БиХ, мада би му више пристајао назив „други бошњачки члан“.
Бројни су и јавни докази да су Бошњаци тада изабрали Младена
Иванића што говоре резултати избора на гласачким мјестима гдје
су Бошњаци били већина. Захваљујући бошњачким гласовима,
Иванић је побиједио Жељку Цвијановић за коју је гласала већина
српских бирача. О томе су својим изјавама свједочили бошњачки
представници. Хакија Мехољић, високи функционер СДП-аБиХ, каже: „Јесам, гласао сам за Иванића. Сви Бошњаци су има
ли директиву да подрже кандидата коалиције СДС-ПДП за
члана Предсједништва. Тако је било у Сребреници, али и дру
гим срединама. Стога, тај човјек треба да се бори и за интересе
Бошњака“ рекао је Мехољић. Да су Бошњаци донијели побједу
Иванићу, упркос његовом покушају да то демантује, најбоље го
воре чињенице, односно подаци ЦИК-а о потврђеним резултати
ма општих избора за члана Предсједништва БиХ из 2014. године.
Адмир Чавка, народни посланик у Народној скупштини РС
испред СББ (Коалиција Домовина), каже: „Ми Бошњаци смо
пресудили у избору Младена Иванића да постане српски члан
Предсједништва БиХ. Ми смо га де факто изабрали. Ево и Садик
Ахметовић (тада посланик СДА) зна како смо ми то радили и
СРПСКА • СЛОБОДА • МИР
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какву смо кампању водили и како смо изабрали Иванића.“
То потврђује и Садик Ахметовић у отвореном писму Младену
Иванићу: „Општепознато је да сте на основу бошњачких гла
сова добили мандат за функцију коју тренутно обављате“.
Избор Младена Иванића за српског члана Предсједништва
БиХ у октобру 2014. није остављао никакве дилеме у погледу
политике коју ће он водити. Тако пише и новинар Елвир
Падаловић, у тексту под насловом:
„Предсједништво БиХ: Јеси ли Младен Иванић или Жељко
Комшић?“
Младен Иванић је у свом мандату од 2014. До 2018. био српски
Жељко Комшић, тј. други бошњачки члан Предсједништва БиХ.
МЛАДЕН ИВАНИЋ ПОД ЗАСТАВОМ СДА је имао дио
политичких активности. У мају 2015. године свечано је дочекан
у Зеници гдје је присуствовао и говорио на политичкој академији
СДА, што му је била обавеза према СДА због тога што је огромна
већина бошњачких бирача на изборима 2014. године дала свој глас
њему и тиме одлучила побједника за мјесто члана Предсједништва
из Републике Српске.
Како је Иванић штитио дејтонску структуру и надлежности
Републике Српске, најбоље говори слика и ријечи које је изговорио
пред полазницима СДА академије те 2015. године ? Иванић под
заставом СДА задовољно изговара: „Ја сам био учесник реформи
типа увођења ПДВ-а на нивоу БиХ, увођења царина на нивоу
БиХ, увођења војске на нивоу БиХ, увођења обавјештајне
службе на нивоу БиХ. Нађите теже реформе од ове четири
које смо прошли. Кажу да то не би прошло да странци нису
притискали. Морам рећи да није тачно да је било притиска
странаца.“
На Иванића и није требало вршити притисак, јер је то и дого
варао са странцима, а само понекад у јавности се одупирао, тек
реда ради. Све те „кључне реформе“ о којима говори Иванић,
извршене су у периоду од 2001. до 2006. године за вријеме мандата
СДС-а и ПДП-а, када је СНСД био опозиција. То је директно
признање уставне деконструкције БиХ створене у Дејтону. Све
то је урађено, а да претходно није промијењен и допуњен Устав
16
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БиХ и створен уставни основ за те четири Иванићеве реформе
којима су одузете надлежности Републици Српској. Није постојао
уставни основ за увођење ПДВ-а и приоритет финансирања БиХ,
а ентитетима шта остане, ни за заједничке оружане снаге, ни за
обавјештајну службу, ни за царину коју су до тада прописивали и
убирали ентитети, као ни за бројна министарства и институције
на нивоу БиХ који је до Иванића обављала Српска.

Страни сарадник за санкције против Српске
Младен Иванић је говорећи, 18. априла ове године за једну
сарајевску телевизију, признао је да може утицати на одлуке
страних земаља према Републици Српској. Онда је јасније како
је Велика Британија увела санкције Милораду Додику и Жељки
Цвијановић, кандидатима СНСД-а и коалиције српских странака
за највише функције на предстојећим изборима.
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КРИСТАЛ БАНКА ПРОДАТА ЗА ЈЕДАН ЕВРО је нешто по
чему је Иванић ушао у економску историју.

КАКАВ ОТАЦ …
Син Младена Иванића, са задовољством показује документ
о пријему у британско држављанство заклињући се на вјерност
британској краљици и дајући завјет Великој Британији.
И старији Иванић је, попут сина, британски ђак. Био је на
постдокторским студијама у Великој Британији. Годину дана
након повратка, 1999. оснива Партију демократског прогреса
(ПДП). Након 16 година, 2015. године, формално је одступио са
њеног чела, али као почасни предсједник ПДП-а и даље влада
и договара са странцима и Бошњацима све кључне активности
против Републике Српске.
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Да је Иванић и врх ПДП-а нераскидиво повезан са западним
обавјештајним службама није никаква тајна. Новинари њемачког
Дојче велеа 2018. године су га питали шта мисли о тврдњама да
је британски човјек, односно човјек британске тајне службе. То
исто питао се и дугогодишњи потпредсједник ПДП-а Славко
Вучуревић. Када није никако могао ту тему ставити на дневни ред
органа ПДП-а, Вучуревић је неколико пута јавно говорио о томе
шта је заправо ПДП и како дјелује: “ПДП је под руководством
Бореновића одступио од свих изворних принципа од оснивања
странке. Због тога су многи угледни људи напустили странку.
Данашњи врх ПДП-а не може се назвати странком, то је једна
канцеларија колаборационистичко - квислиншког типа спремна
да ради све за одређену своту новаца. Бранислав Бореновић и
Игор Црнадак манипулишу чланством и врше малверзације
са новцем странке. Унутрашњи односи у ПДП-у су куповање
мандата, незнање и некомпетентност и довели до тога да се
странка урушава. Уништени су одбори ПДП-а који су били
најбољи“ – рекао је Вучуревић.
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ИВАНИЋЕВА ПРИЈАТЕЉСТВА

Борис Џонсон и Младен Иванић – угодан разговор британских поданика
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СРЕЋА НЕОПИСИВА НА ЊИХОВИМ ЛИЦИМА: Аднан
Терзић, предсједавајући Савјета министара (СДА), Младен Ива
нић, министар спољних послова (ПДП), Педи Ешдаун, високи
представник у БиХ и Медлин Олбрајт, државни секретар СДА
ИВАНИЋЕВИ ЂАЦИ су наставили његову политику. Након
што је очистио ПДП од својих колега професора и оснивача, дошло
је на ред подмлађивање. Иванић је отјерао или маргинализовао
професоре Родољуба Тркуљу, Милорада Билбију, Петра Кунића,
Драгана Микеревића, Стеву Пашалића, Стевана Стевића, Рајка
Латиновића, Бранка Крсмановића, Драгомира Јовичића, као
и осниваче Синишу Ђорђевића, Миленка Врачара, Симеуна
Вилендечића, Дамира Миљевића, Невенку Трифковић, Драгана
Шолају, Биљану Марић, Миру Јуришића, Веселина Пољашевића,
Стојана Тодоровића, Гаврила Антонића, Миленка Антешевића,
Раденка Ђурицу, Горана Милојевића, Анту Гајића, Жељка Јунгића,
Љубу Мацановића и многе друге које је преварио обећавајући
трећи пут између СДС-а и СНСД-а.
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Ове слике говоре чији је играч МЛАДЕН ИВАНИЋ

ИВАНИЋЕВЕ МЛАДЕ СНАГЕ су настављачи његовог поли
тичког и економског недјела против Српске. Они су малог поли
тичког знања, а испод средњег капацитета за одговорне функције.
У кадровској селекцији су му помогли и страни пријатељи. Тако
је за предсједника ПДП-а изабран Бранислав Бореновић који
упорно жели бити и већи од Иванића. Јадан и неспретан стално
се додворава бошњацима и странцима. Његове слике и поруке све
говоре.

22
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Говорећи на 6. Конгресу СДА у мају 2015. БРАНИСЛАВ БОРЕ
НОВИЋ се похвалио десетогодишњом сарадњом ПДП-а са СДА.
Тада им је пожелио наставак сарадње са ПДП-ом и успјешан рад.
Успјешно радећи, СДА је тада усвојила „Програмску декларацију“
у којој се наводи:
„Наш примарни и дугорочни циљ је усвајање Устава којим би
Босна и Херцеговина била дефинирана као демократска, регио
нализирана, правна и социјална држава под називом Република
Босна и Херцеговина са три нивоа власти: државни, регионални и
локални са Градом Сарајевом који је политички, административни,
културни и економски центар Босне и Херцеговине.“
То је и Бореновићев програм у коме нема Републике Српске.
Нису само Иванић и Бореновић сарађивали и сарађују са
СДА. Сво ово вријеме чинила је и чини и Српска демократска
странка. Њен потпредсједник Предраг Ковач је био угледни гост
на конгресу СДА.
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У првом плану Бранислав Бореновић, иза њега Предраг Ковач, замјеник предсјед
ника СДС-а на конгресу СДА

Бореновић и Црнадак, са америчком амбасадорком Морин Кормак, заслужном
за увођење америчких санкција Милораду Додику да би спријечила његово
присуство инаугурацији предсједника САД Доналда Трампа 2017.
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Британски специјалац, Стјуарт Пич, НАТО генерал у пензији са занимљивим беха друштвом. Истиче се Бранислав Бореновић и насмијани Мирко Шаровић

ВИСОКИ ПРЕДСТАВНИЦИ ПРОТИВ
ДЕЈТОНСКОГ СПОРАЗУМА
Познато је да су високи представници у БиХ годинама кршили
Дејтонски споразум и Устав БиХ подржавани од такозваног „са
вјета за имплементацију мира“ (ПИК-а) као самоизабраног
тијела самоизабраних земаља без утемељења у Дејтонском
споразуму. Не зна се који је био гори – од Билта, Вестендорпа,
Петрича, Ешдауна, Шварц-Шилинга, Лајчака који је ипак на
вријеме побјегао од сарајевских ујдурми, Инцка који је покушао
забранити слободу и право на истину, дошло се до Кристијана
Шмита, њемачког туристе, безаконика и криминалца који се
лажно представља високим представником. Њега је „именовало“
неколико амбасадора у Сарајеву, а Савјет безбједности УН на
сједници одржаној 22. јула 2021. године је одбио да потврди
именовање кога није ни било. Шмиту то не смета, њему је важно
СРПСКА • СЛОБОДА • МИР
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да сваки мјесец прими плату од 25 хиљада евра за коју не плаћа
ни порез. Зато и нема образа већ се уживио у улогу лажног цара.
НАРОДНА СКУПШТИНА СРПСКЕ као највиши орган,
одбила је Шмита зато што није именован по процедури из Анекса
10. Дејтонског споразума – да стране потписнице затраже од
Савјета безбједности да именује високог представника. Тога није
било, напротив. Српска као страна потписница свих 11 анекса
Дејтонског споразума, па и Анекса 10. Који је једини акт који
регулише именовање и рад високог представника, одбила је и
одбија да га призна. Њега не признаје ни Савјет безбједности УН,
ни Русија, ни Кина. Други га признају, али они неће одговарати
пред судом када за то дође вријеме, већ лажни Шмит.

УДРУЖИВАЊЕ ПДП-а И НАТО ПАКТА
НАТО орјентацију ПДП-а потврђује сајт ВИКИЛИКС откри
вајући депешу тадашњег америчког амбасадора у БиХ Чарлса
Инглиша из маја 2008. године, којом изражава забринутост за
функцију тадашњег замјеника министра одбране Игора Црнатка.
У депеши Инглиш пише: „ЦРНАДАК се доказао као снажан
и проактиван српски глас када је у питању подршка агенди
за придруживање НАТО пакту и америчким безбједносним
интересима у Босни.“
СТРАТЕГИЈУ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ БиХ припремило
је Министарство спољних послова са ЦРНАТКОМ на челу, а
усвојило Предсједништво БиХ 13. марта 2018. године уз сагласност
тадашњег члана Предсједништва МЛАДЕНА ИВАНИЋА. Та
стратегија данас служи да се на њу позивају Бисера Турковић и
Бакир Изетбеговић, када воде бошњачку спољну полотику кршећи
Устав БиХ по коме је једино Предсједништво БиХ надлежно за
вођење спољне политике. Та ИВАНИЋ- ЦРНАДАК СТАРЕГИЈА
је супротна интересима Републике Српске исказане Резолуцијом
о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности
Републике Српске, коју је Народна скупштина Републике Српске
усвојила шест мјесеци раније, 18. октобра 2017. године, дакле шест
26

СРПСКА • СЛОБОДА • МИР

мјесеци прије Иванићевог срамног гласања. Народна скупштина
је као највиши уставни и законодавни орган Републике Српске
проглашавајући ВОЈНУ НЕУТРАЛНОСТ закључила:

- Република Српска је опредјељена да сваки будући статус

координише са Републиком Србијом као потписницом
Дејтонског споразума. У складу с тим Народна скупштина
Републике Српске доноси одлуку о проглашавању војне
неутралности Републике Српске у односу на постојеће
војне савезе до евентуалног расписивања референдума
у Републици Српској на коме би се донијела коначна
одлука о том питању.

- Народна скупштина обавезује на поштовање ове Резо

луције и све представнике из Републике Српске у зајед
ничким институцијама Босне и Херцеговине, јер су
бирани у Републици Српској која је по уставу и закону
изборна јединица. Обавеза се односи и на представнике
из Републике Српске у међународним организацијама и
форумима.

- Претходно донесени акти Народне скупштине Републике

Српске који се односе на пуноправно чланство у војним
савезима, престају да важе.“

Ови јасни и недвосмислени ставови Републике Српске
грубо су прекршени вољом и гласом Црнадка и Иванића иска
заним у Стратегији спољне политике у којој пише:
„Наставак спровођења активности у односу на НАТО, оста
је приоритет институција Босне и Херцеговине. Приоритетне
активности биће првенствено усмјерене ка активацији и спро
вођењу МАПа. Активација МАП-а, за коју постоји широк
политички консензус у Босни и Херцеговини, омогућава да
сви субјекти одбране у Босни и Херцеговини (у оквиру властите
уставне и законске надлежности) наставе са спровођењем актив
ности у односу на НАТО, које су утврђене Законом о одбрани
Босне и Херцеговине.
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Иванић као српски члан Предсједништва БиХ гласа за очи
гледну лаж о „широком политичком консензусу за активацију
МАП-а“, иако се Република Српска јасно опредјелила за војну
неутралност и заустављање свих активности за чланство у
војним савезима. Иванић је гласао и за Преглед одбране и План
развоја и модернизације оружаних снага БиХ од 2017. до 2027.
године. Троше се огромна средства за оружане снаге БиХ умјесто
демилитаризације БиХ. Сусједне државе Србија и Хрватска су и
матице два конститутивна народа. Оне неће нападати БиХ,
нити нападати и њих. Када би се то којим чудом десило,
одмах би се распале и оружане снаге БиХ.

НАТО ИВАНИЋ

Муслимански генерал ФИКРЕТ МУСЛИМОВИЋ пише: „О
томе, за разлику од Додика, лидери СДС-а и ПДП-а указују да тре
ба поштовати већ донесене одлуке. Тако напримјер, бивши члан
Предсједништва БиХ, опозицијски лидер Младен Иванић
28
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је рекао: МАП је државна обавеза. То је, дакле, међународна
обавеза коју је прихватила и Република Српска. Када је на
усаглашену апликацију БиХ, крајем 2018. године НАТО одо
брио МАП за БиХ, о наставку процеса српски лидери су се
подијелили. Опозицијски лидери – СДС и ПДП су тражи
ли да се испоштују раније одлуке, а владајући лидери на
челу са Додиком су одбацили ранију одлуку и зауставили НАТО
интеграцијски процес.“
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СРПСКА ЈЕ НЕУТРАЛНА ПО ПИТАЊУ СУКОБА У УКРАЈИНИ, али Бореновић
није.
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Бранислав Бореновић, под заставом Украјине даје подршку,
а против Русије што је показао и у Народној скупштини Српске,
јер су посланици ПДП-а на челу са Јеленом Тривић побјегли када
се гласало против санкција Русији

УДРУЖЕНИ ЗЛОЧИНАЧКИ ПОДУХВАТ ПРОТИВ
СРПСКЕ - ПОЛИТИЧКО САРАЈЕВО, ПДП, СДС И
КРИСТИЈАН ШМИТ НА ИСТОМ ЗАДАТКУ
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ХИСТЕРИЈА У ШМИТОВОМ ИЗДАЊУ

ВЕСЕЛА ДРУЖИНА ПОД ЗАСТАВОМ ПДП-а: портпарол Ања Петровић,
њемачки туриста Кристијан Шмит, усхићена Јелена Тривић и мали ђак Ненад
Вуковић
СРПСКА • СЛОБОДА • МИР
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ПДП НА ЗАДАТКУ РУШЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПДП није сарадник само К. Шмиту. Годинама је ПДП сарађу
јући са западним службама био у функцији политике мусли
манског Сарајева. Трагично је да је руководство ПДП-а потпуно у
функцији рушења институција Републике Српске, онога што су
стубови сваког друштва и државе – полиције и здравства.

Напади на Полицију и МУП Републике Српске
Добро се сјећамо шта се током 2018. године дешавало у Бања
Луци, када је центар града свакодневно био окупиран скуповима
„правда за Давида“ као наводним тражењем криваца за смрт
младића Давида Драгичевића. У ствари то је било у функцији
напада на институције Српске, а посебно на Министарство
унутрашњих послова и Полицију Републике Српске. Оно што је
тада изговарано на Тргу Крајине – како „припадници Полиције
отимају и убијају дјецу“, било је скувано у „заједничкој кухињи“
ПДП-а и западних обавјештајних служби. Циљ је био изазивање
несигурности грађана и престанак повјерења у Полицију Српске
која у свим анкетама ужива високо повјерење становништва.

Бореновић,  Иванић, Тривић на скупу „правда за Давида“
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ЈЕЛЕНА ТРИВИЋ ПРЕДВОДНИК НАПАДА НА
СРПСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Група грађана „правда за Давида“ била је тек пуки инструмент
ПДП-а за субверзивну акцију рушења Републике Српске. У
свим нападима предњачили су прваци ПДП-а. Нападали су
институције Републике и свакога ко се није слагао са њиховим
лажима. Није остала поштеђена ни Српска православна црква
и Владика Јефрем. ЈЕЛЕНА ТРИВИЋ самозвани кандидат за
предсједника Републике Српске која је уцијенила ПДП, писала је
„отворено писмо“ Владики и свештеницима Српске православне
цркве:
„Ваше преосвештенство, свештеници Српске православне
цркве, као православна хришћанка, која живи у православном
браку, која је дјецу крстила у великом православном манастиру
Ступљу, имам потребу да вас питам зашто и данас ћутите. Зашто
се закључавају врата Храма.“
ЈЕЛЕНА ТРИВИЋ се хвали православним хришћанством,
православним браком, не штедећи ни своју дјецу коју је замислите
„крстила у великом православном манастиру Ступљу“. Шта
да кажу на то православни хришћани који се достојанствено
вјенчавају и крсте сваки дан у православним црквама и
манастирима, који не дијеле храмове на велике и мале. Они нису
православни хришћани који свој радосни лични и породични
чин упрежу у било какву политику, као Јелена Тривић.

ЈАВНА ЗАКЛЕТВА ПДП-а
Прваци ПДП-а су након прошлих општих избора одржаних
2018. године, пред групом „правда за Давида, изрекли заклетву:
„На вечерашњом скупу ДРАШКО СТАНИВУКОВИЋ и ЈЕЛЕНА
ТРИВИЋ поручили су да неће сјести на посланичка мјеста у
Народној скупштини Републике Српске и да се јавно одричу
мандата. Лидер ПДП БРАНИСЛАВ БОРЕНОВИЋ је рекао да ће
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само ући и оставити цедуљицу на столицу и тражити да она ту
буде четири године.“
Родитељи страдалог Давида Драгичевића касно су схватили
да су ПДП-у и СДС-у само послужили за харангу против инсти
туција Српске, за слање слике нереда и хаоса у Бања Луци, за
спречавање мирног живота грађана Бања Луке. Отац страдалог
младића Давор Драгичевић, дао је јавну изјаву: „На састанку на
којем је сам присуствовао с члановима групе Правда за Давида код
Драшка Станивуковића у кући, а гдје је била присутна и Јелена
Тривић, Драшко и Јелена су спомињали неке плинске боце, да се
и то понесе испред РТРС-а или Народне скупштине Републике
Српске. Међутим, ја и чланови групе „правда за Давида“ смо то
децидно одбили. Као што сам рекао и тај дан кад смо кренули
у протестну шетњу – ја и чланови ПзД нисмо овдје да рушимо
икакве институције. Онај ко хоће нека то ради.“
Говорећи о подршци коју је добијао све вријеме у својој борби
Давор Драгичевић је нагласио да су му је пружали и поједини
политичари међу којима су и Бранислав Бореновић, Вукота
Говедарица, Јелена Тривић и Драшко Станивуковић те да се
то промијенило након избора. “То су једноставно политички
лешинари који су само жељели лајк и глас, никада њих није
интересовала правда за моје дијете, нити ја, нити група правда
за Давида. Никад иза нас нису ни стали. Њима никада није ни
било стало већ су само жељели покупити политичке поене
то се видјело одмах оног дана када је Игор Црнадак рекао да
су постигли историјски успјех, то је њих само интересовало”,
поручио је Драгичевић. Давидова мајка Сузана назвала је Драшка
Станивуковића „комедијашем жељним пажње“.
Овим су родитељи Давида Драгичевића јасно поручили
шта мисле о Станивуковићу, којег из „Покрета правде“ одавно
оптужују да је политички злоупотријебио страдање овог младића
и прекршио обећање да неће ући у Народну скупштину док овај
случај не добије свој епилог. Тада је Јелена Тривић дала обећање:
„Три пута кажем да нећу ући у Народну скупштину. Кунем се
својим животом“.
Тако се куне и лаже „православна хришћанка“ Јелена Тривић.
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ЛАЖНА АФЕРА КИСЕОНИК
Тежак напад на здравствени систем била је ПДП-ова „АФЕРА
КИСЕОНИК“. Драшко Станивуковић градоначелник Бања Луке
и Александар Золак, директор Агенције за лијекове БиХ, обојица
кадрови ПДП-а, измислили су аферу кисеоник и наводно тровање
пацијената у Универзитетско-клничком центру Бања Лука.
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Александар Золак, нагласивши да случај „кисеоник“ није
афера, него злочин:
– Нема никакве сумње да су пацијенти Универзитетског
клиничког центра РС, и то најмање четири године, „лијечени“
техничким кисеоником. Доказано је да је и требињска болница
користила технички кисеоник што су, уз помоћ републичког
здравственог инспектора, на чистац истјерали инспектори
АЛМБИХ. Не могу да тврдим, али је готово сигурно да су и остале
болнице у Српској пацијентима давале технички кисеоник –
истиче у интервјуу за Српскаинфо др Золак. Иако се тај исти гас
користио у у болницама Федерације, Золак напада само Српску.

К. ШМИТ КАО ЗОЛАКОВ ПОМАГАЧ У РУШЕЊУ
ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА СРПСКЕ
Од измишљања афере кисеоник К. Шмит као помагач, саста
јао са три пута са ПДП-овим Александром Золаком. Јасно је зашто.
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23.6.2022.

ИСТИНА ЈЕ ЈЕДНА
Извршена је хитна анализа кисеоника који се годинама
употребљава у УКЦ Бања Лука у акредитованој лабораторији
„Линде Гас“ у Србији. Анализа је показала да је кисеоник
медицински исправан – чист 99.96 процената. То је потврдила и
еминентна докторица анестезиолог Андреа Кдолски из Аустрије,
која је обишла УКЦ Бањалука и потврдила да је кисеоник
исправан, као и сви уређаји којима се кисеоник даје пацијентима.
У то су се увјерили и руски љекари који су обављали операције
у Бањалуци. Афера Кисеоник је усмјерена на рушење др Владе
Ђајића, а преко њега и Милорада Додика, јер њихова популарност
и подршка коју уживају у народу не одговара онима који би да
угуше Републику Српску.
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ДР АНДРЕА КДОЛСКИ, анестезиолог и бивши аустријски
министар здравља у посјети УКЦ Бања Лука изјавила је: „Разлике
између техничког и медицинског кисеоника у суштини нема,
осим у начину паковања и пуњења у боце. Фирме које раде на
производњи кисеоника за болнице су сертификоване и могу
да кажем да је кисеоник који се користи у Републици Српској
сигурно чист. “ – нагласила је Кдолска,
ПДП-ови НАПАДИ НА ПОЛИЦИЈУ И ЗДРАВСТВЕНИ
СИСТЕМ СРПСКЕ имали су за циљ да изазову неповјерење
грађана у те двије важне институције. ПДП је злом намјером
ударио Републику Српску у најосјетљивија мјеста.
Од тих измишљених афера није било ништа, јер не постоје
никакви смислени докази за тврдње ПДП-а. ПДП-овци су као и
обично лагали. Ту им нису могли помоћи ни странци који држе
под контролом правосуђе БиХ.
СРПСКА • СЛОБОДА • МИР
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ПОХВАЛЕ И ПРИЗНАЊА СДС-у ОД ЊИХОВИХ
ПРИЈАТЕЉА
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Америчка амбасадорка Мерин Кормак, Драган Мектић, реис Мустафа Церић
међу пријатељима

СТИПЕ МЕСИЋ ДАЈЕ ПРИЗНАЊЕ МИРКУ ШАРОВИЋУ -  ШАРОВИЋЕВ
ОСМИЈЕХ СВЕ ГОВОРИ  
СРПСКА • СЛОБОДА • МИР
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ЈОВИЦА РАДУЛОВИЋ, СДС-ов начелник општине Модрича у разговору са
Стипом Месићем

СДС И ПДП УВИЈЕК БЈЕЖЕ ИЗ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КАДА ТРЕБА
ГЛАСАТИ О ПРАВИМА И ИНТЕРЕСИМА СРПСКЕ
НЕУВОЂЕЊЕ САНКЦИЈА РУСИЈИ је одлука Народне
скупштина Српске од 5. јуна 2022. Тада је изгласан закључак
о потврђивању става о неутралности Српске о сукобу Русије
и Украјине. Истим закључком, Народна скупштина је одбила
увођење санкција Русији које су увеле западне земље. СДС и ПДП
су као и много пута прије тога, побјегли из Народне скупштине
да не би наљутили СДА и све бошњачке странке као и своје
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стране наредбодавце. Побјегла је и ЈЕЛЕНА ТРИВИЋ која би да
буде предсједник Републике Српске. Не иде то – да предсједник
Српске бјежи и страхује. Тачно је да су неки амбасадори из
реда бошњачког народа по налогу БИСЕРЕ ТУРКОВИЋ
потписивали су приступање тим санкцијама, иако је по Уставу

ИГОР ЦРНАДАК СА ХАШИМОМ ТАЧИЈЕМ који сада у хашком притвору
чека суђење за најгрозније злочине против српских заробљеника на Косову и
Метохији
СРПСКА • СЛОБОДА • МИР
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БиХ Предсједништво БиХ једино надлежно да одлучује о спољној
политици. МИЛОРАД ДОДИК је више пута тражио да се то стави
на дневни ред, али су двојица муслиманских чланова – Жељко
Комшић и Шефик Џаферовић то одбијали. Бошњачка страна
упорно тврди да су санкције уведене, а Европска унија се прави
блесава и приказује да је и БиХ увела санкције Русији. Русија то
није прихватила и није ставила БиХ на листу непријатељских
земаља. Санкције су у глави БРАНИСЛАВА БОРЕНОВИЋА
предсједника ПДП-а, који учестало тврди да су санкције уведене.
Тако му наређено, а и да није довољно је слугерања запада да
то стално понавља. Могло би се десити да БиХ изгуби повољну
цијену гаса, па би се грађани Сарајева смрзавали, као што ће се
смрзавати и Европска Унија (осим Мађарске). За то би се онда
требало захвалити Бисери Турковић и сарајевским политичким
будалашима, плус Бранислав Бореновић и Игор Црнадак.
Али када се треба појавити у истом дресу против српских
непријатеља, онда ПДП игра заједно са њима.
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НАШИ ПРИЈАТЕЉИ

МИЛОРАД ДОДИК није дозволио да БиХ званично уведе
санкције Русији. Република Српска остаје неутрална и жели
окончање сукоба у Украјини. Русија не прихвата наводно увођење
санкција од стране БиХ коју није ставила на листу непријатељских
земаља. Ово је потврђено и сусретом Владимира Путина и
Милорада Додика, 18. јуна ове године у Санкт Петерсбургу.
Додик ће поново са Путином разговарати о наставку сарадње 20.
септембра ове године.
ПУТИН И ДОДИК су договорили да руска компанија Гас
пром у БиХ и даље допрема гас по повлашћеној цијени за
мање од 500 долара за хиљаду кубика, иако је његова цијена на
тржишту преко 3 хиљаде долара. Умјесто да у Сарајеву кажу:
СРПСКА • СЛОБОДА • МИР
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„Хвала господине Додик, хвала господине Путин за то што не
плаћамо гас шест пута скупље“, они и даље нападају Додика и
Русију. Напада га и Бранислав Бореновић, који потврђује оно
што чини Бисера Турковић. Тако 17. маја Бореновић тврди да је
“БиХ увела санкције Руској Федерацији. БиХ се на тај начин,

придружила одлукама Савјета ЕУ у 22 случаја санкција према
Руској Федерацији”.

СЕРГЕЈ ЛАВРОВ, министар спољних послова Русије, деман
тује Бореновића и тврди другачије.
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ВИКТОР ОРБАН, мађарски премијер као пријатељ Републике Српске помаже наш  
економски развој. Почела је акција донација 70% средстава пољопривредницима
у Српској за набавку пољопривредне механизације.

СИ ЂИПИНГ, предсједник Народне Републике Кине  као пријатељ Републике
Српске у којој је изграђена прва кинеска инвестиција у Европи – термоелектрана
Станари, залаже се  за економски развој у оквиру трансконтиненталног пројекта  
ПОЈАС И ПУТ чији је члан и БиХ
СРПСКА • СЛОБОДА • МИР
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ПЕТЕР ХАНДКЕ, аустријски нобеловац је чест гост у Српској

ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ У БАЊА ЛУЦИ
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СРПСКА И СРБИЈА УВИЈЕК ЗАЈЕДНО

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ предсједник Србије уручио је српском члану Предсјед
ништва БиХ МИЛОРАДУ ДОДИКУ највеће државно признање Србије - Орден
Републике Србије на великој огрлици.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, предсједник Србије одликовао ЖЕЉКУ ЦВИЈАНОВИЋ
Орденом Србије на ленти
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ИВИЦА ДАЧИЋ као предсједник Скупштине Србије, од ЖЕЉКЕ ЦВИЈАНОВИЋ
прима Орден Републике Српске на ленти
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АНА БРНАБИЋ, предсједник Владе Србије и функционери Српске
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ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ, МИЛОРАД ДОДИК И ВЛАДИМИР ПУТИН

Габријел Ескобар амерички изасланик за Балкан, више пута признао: „Радимо са
опозицијом да зауставимо Додика.“
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Заједничка фотографија опозиције након сусрета са Ескобаром

Суад Арнаутовић, предсједник Централне изборне комисије
БиХ каже за Дневни аваз: „Додик може бити скинут са изборне
листе ако Високи представник утврди да се понаша антидејтонски.
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О томе одлучује ЦИК. Ја ћу то ставити на дневни ред ако Високи
представник процијени да се неко понаша антидејтонски.
Санкције доноси Суд БиХ. Нећемо овјерити кандидатуру Додику
и Човићу ако Високи представник процијени да крше Дејтон.
ЦИК се понаша једнако према свим странкама. Не мора се
Кристијан Шмит знојити, нека нам само пошаље свој став!
Избора и пара за Изборе ће бити! Средства за организацију
избора се морају осигурати 15 дана након расписивања избора.
Највећи ауторитети из ЕУ су послали два писма и казали су да ако
новца не буде да ће то сматрати антидејтонским дјеловањем. Ако
новца не буде, дужни смо обавијестити надлежно Тужилаштво
и поднијети кривичне пријаве. Тиме не рјешавамо проблем.
Тражио сам од Шмита да интервенише ако Вијеће министара
не стави буџет на дневни ред. Изборни закон се може мијењати
када год, може и на изборни дан. Ако након штампања гласачких
листића неки кандидат буде суспендован због антидејтонског
дјеловања, а побиједи на изборима онда неће добити мандат.
Избори се понављају, а за Предсједништво се бира нови члан
преко Парламента БиХ - рекао је Арнаутовић.
ЈАСНО ЈЕ ДА СУ ИЗМЈЕНЕ ИЗБОРНОГ ЗАКОНА КОЈЕ ЈЕ
НАМЕТНУО КРИСТИЈАН ШМИТ ЛАЖНИ ВИСОКИ ПРЕД
СТАВНИК ГОВОРЕЋИ ДА СУ У ПИТАЊУ СИТНЕ ТЕХНИЧКЕ
ИЗМЈЕНЕ, УСТВАРИ ИНСТРУМЕНТ ЦИК-у ДА УТИЧЕ И
ПРОМИЈЕНИ ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТ. СУАД АРНАУТОВИЋ ТО
НЕ КРИЈЕ – САМО НЕКА МУ АХБАБ ШМИТ ПОШАЉЕ АБЕР.
ЗАТО ЈЕ ПОТРЕБНО У ШТО ВЕЋЕМ БРОЈУ ГЛАСАТИ ЗА ОНЕ
КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ НЕ БОЈЕ СТРАНАЦА И ЊИХОВИХ
САНКЦИЈА, КОЈИ БРАНЕ ИНТЕРЕС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И
ЊЕНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ПО ДЕЈТОНСКОМ СПОРАЗУМУ.
МИЛОРАД ДОДИК И ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ имају најве
ће повјерење грађана Републике Српске. У најтежим временима
Додик и Цвијановић су заједно са Владом Српске били уз народ,
дајући огроман допринос да Република Српска сачува своје
надлежности, оствари економски развој, повећањем плата и
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пензија побољша стандард становништва, санира последице
поплава и вируса корона.
П О Д С Ј Е Ћ А Њ Е на дјеловање ПДП-а и СДС-а као
опозиције Републици Српској, потребно је да се не заборави
како је суштина њихове политике обрачун са властима Српске и
СНСД-ом који уживају подршку већине бирача на свим изборима
од 2006. године до сада, побјеђујући 9 пута узастопно.

ЧИЊЕНИЦЕ - ЦИТАТИ
РЕПУБЛИКА СРПСКА КАО СТРАНА ДЕЈТОНСКИХ ПРЕ
ГОВОРА – Споразум између Савезне Републике Југославије и
Републике Српске од 29. августа 1995. године којим је делегација
СРЈ овлашћена је од стране Републике Српске да потпише у име
Републике Српске дијелове мировног плана који се односе на
Републику Српску.
МИРОСЛАВ ЛАЈЧАК: „Бошњаци Републику Српску сматрају
нелегитимном. Срби и Хрвати се боје доминације Бошњака у било
каквој унитарној држави. Сви желе имати своју властиту државу.
Систем власти у БиХ никада неће престати да буде компликован,
јер то није могуће у вишенационалној држави каква је БиХ.“
ВЕНЕЦИЈАНСКА КОМИСИЈА: Дејтонски споразум је само
општи оквир, а суштински проведбени дио су 12 анекса које
су потписали Федерација БиХ и Република Српска. Анекси се
сматрају међународним уговором, а њихов карактер и тумачење се
руководе међународним правом, нарочито Бечком конвенцијом
о праву међународних уговора, из чега прозилази да и ентитети
индиректно имају статус држава, зато што се Бечка конвенција
примјењује само на државе.
ВОЛФГАНГ ПЕТРИЧ – на питање: „Како гледате на будућ
ност Босне и Херцеговине?“, одговара: „Босна ће увијек остати
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слаба држава, али нужно је да се она децентрализује и да та
децентрализација буде дјелотворна. То значи малу, али ефикасну
државну власт. Очито је да Федерација БиХ има превише нивоа
власти и због тога каска. Политички устрој је прескуп, спиралан и
нужно мора бити рационализован. Дејтонски мировни споразум
никад није и не предвиђа протекторат и веома је прецизан у свом
опису улоге Високог представника међународне заједнице, чија је
дужност да “помаже напорима које улажу стране”, да “надгледа”
и “координише”.“
МЕТЈУ ПЕРИШ, правни одјел ОХР-а: „Ешдаунов принцип је
био једноставан – ставити монопол над силом и контролом пореза
у руке централне владе и ентитети ће увенути.“
МЕЂУНАРОДНА КРИЗНА ГРУПА наводи: „Високи пред
ставник Педи Ешдаун наметнуо је законе којима су уведена
широка нова овлашћења државе, понекад на рачун ентитета.
Током свог мандата, лидери БиХ увели су много више државних
тијела и овлашћења кроз неуставна одступања од Дејтона, али их
је Уставни суд у томе подржао.“
ГЕРАЛД КНАУС, директор Института за европску стабилност:
Међународне институције у БиХ имају интерес да приказују
кризу у БиХ да би оправдале своје постојање.
ПЕДИ ЕШДАУН пише у мемоарској књизи: „Сретан
живот“
„Задатак високог представника у Босни и Херцеговини је
да надгледа проведбу цивилних аспеката Дејтонског мировног
споразума - другим ријечима, да доприноси градњи мира
створеног у Дејтону. То заправо значи да мој посао може
обухватити широк дијапазон, покривајући различите области,
од образовања до људских права, од вођења државе, привреде,
до реструктурисања система транспорта, обнове кућа, реформе
медија итд., итд. У обављању овог свог задатка могу се мијешати
у све и у различите области живота. За обављање мог мандата на
располагање ми је стављена Канцеларија високог представника
(ОХР) са око 800 запослених и буџет од око 36 милиона евра. А да
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би ово моје уплитање у сваку пору живота било потпуније, дата
су ми и огромна бонска овлашћења, на основу којих сам могао
наметати законе, смјењивати функционере и политичаре који
блокирају или спречавају имплементацију Дејтонског споразума.
Управо то је био наш задатак 2002. године: градити институције
ефикасне државе. А то је подразумијевало почетак постепене
разградње структуре Дејтона, којег би и даље требало поштовати
с аспекта сигурности, како би се изградила држава за коју су се
многи борили и дали своје животе. Босанску армију, састављену
из три дијела, који су до јуче водили међусобни крвави рат до
уништења, успјели смо ујединити у једну армију под контролом
државе на њеном путу придруживања НАТО-у. Успјели смо
елиминисати комплексан, подијељен и посрнули порески систем
у земљи и замијенити га јединственим ПДВ системом, и то много
брже него што је то икада успјело иједној другој земљи. Земљу
смо ослободили три тајне службе и формирали јединствену
обавјештајну службу под контролом парламента. Ријешили смо се
корумпираних судова, креирали правосудни систем на државном
нивоу и осмислили костур модерног законодавства, усклађен с
босанском традицијом и европским стандардима.“ Ешдауново
признање потврђује како је стварана неуставна антидејтонска
БиХ.
ЈОЗЕФ МАРКО, аустријски професор и судија Уставног суда
БиХ о потврђивању одлука Високог представника: „Постојао
прећутан договор између Суда и високог представника да Суд . .
. . . увијек потврђује меритум његових закона.“
О УТИЦАЈУ СТРАНАЦА НА САЈТУ ВИКИЛИКСА, у депеши
америчке амбасаде из Сарајева 9.12.2008. године о разговорима
које је имала Цефкин замјеник америчког амбасадора у БиХ,
стоји: „Бранислав Бореновић, високи функционер ПДП-а, рекао
је да упркос опадању подршке Босићу вјерује да су само два до
три посланика СДС-а спремна да напусте странку и пређу код
Чавића, док остали чланови, који су против Босића, калкулишу
своје шансе да поново буду изабрани у 2010. години уколико
замијене странке. Бореновић је објаснио Цефкиновој да је Младен
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Иванић, лидер ПДП-а, веома разочаран што мора доћи до раскида
са СНСД-ом и нагласио да ће сљедеће двије године бити веома
тешке за ПДП уколико дође до тог раскида.“ Тако су им странци
наредили.

О ИСЛАМСКОЈ ДРЖАВИ У БиХ
МУСТАФА ЧЕНГИЋ о Алији Изетбеговићу - „Док је у Босни и
Херцеговини најчешће говорио о јединственој држави као јединој
перспективи, у арапским и другим муслиманским државама
Алија Изетбеговић је истицао да је за босанскохерцеговачке
муслимане најбоље рјешење да створе своју властиту државу.
У својим иступима на конференцијама исламских земаља
он је у први план стављао вјерски карактер рата у Босни и
Херцеговини, покушавајући убиједити исламски свијет да се
у Босни и Херцеговини води крсташки рат против ислама који
подржавају земље Запада. У Ријаду, 10. марта 1993. прима награду
краља Фахда “за служење исламу” и изјављује да се босански
муслимани истребљују и убијају “само зато што су муслимани”.
У Куала Лумпуру, 24. Јануара 1994., обраћајући се новинарима,
тражи да се исламски свијет “уједини против америчких и
ционистичких снага које заједно с Уједињеним нацијама желе
избрисати муслимане и искоријенити исламску вјеру”.“ Ово
је рат Запада против ислама”, децидан је Изетбеговић. Оваква
понављана недржавничка иступања према земљама од којих је
овисио опстанак Босне и Херцеговине имала су за територијални
интегритет Босне и Херцеговине трагичне посљедице.“
РАСИМ ДЕЛИЋ, ратни начелник Штаба Армије БиХ и
пресуђени ратни злочинац и генерал САКИБ МАХМУЉИН,
који је побјегао у Турску бјежећи од затворске казне којом је осуђен
за ратне злочине, говорили су на опроштају са муџахединима исламским ратницима у Зеници, децембра 1995. године:
„Према аудио-снимку овог скупа, посебно су била значајна
обраћања генерала Расима Делића, Сакиба Махмуљина и
емира Ебу Маалија. РАСИМ ДЕЛИЋ је прво „пренио селаме
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од нашег предсједника Алије Изетбеговића, који због обавеза
политичке природе није могао лично бити на овом сијелу”, али
је обавезао Делића да поселами муџахедине у његово име. „Моје
присуство овдје довољно говори да, кад је ријеч о предсједнику
Изетбеговићу и команди Армије БиХ, нити смо заборавили, нити
ћемо заборавити све оно што сте учинили за народ БиХ”, објаснио
је Делић. „Ја никад нисам скривао да ова јединица постоји, да је то
јединица Армије БиХ, да је у систему руковођења и командирања
Армије БиХ. Ви сте овдје у Босни и Херцеговини као и свугдје
другдје у свијету дошли да браните муслимански народ и његову
вјеру ислам. Пружили сте нам помоћ не само у борби него у
враћању својој вјери и својој традицији, својој култури и својим
обичајима. Ово је само прва рунда, а не знамо кад ће доћи до друге
или слиједеће. Због тога је ваша помоћ и помоћ исламског свијета
за овај народ који се налази на граници ислама и хришћанства и
даље неопходна и биће неопходна док ислам не побиједи на овом
свијету. Зато у своје име и у име муслимана Босне и Херцеговине
кажем само привремено хвала, јер нас на Аллаховом путу чекају
још многи бројни задаци.”
САКИБ МАХМУЉИН је говорио кратко: „Дошли сте у борби
на Алаховом путу помоћи муслиманима Босне. Ваш долазак
је потпуно оправдан. Одлазите својим кућама у даљу борбу на
Алаховом путу. Као једна од најбољих јединица Армије БиХ и
Трећег корпуса, извршили сте, уз Алахову помоћ, све постављене
задатке, али и задатке учвршћења вјере на овим просторима.
У Босни су сада ојачани коријени ислама који ће се уз Алахову
помоћ даље учвршћивати“, рекао је генерал Махмуљин.

ПРИЈАТЕЉИ БОСНЕ ВИДЕ ЈЕ КАО
ИСЛАМСКУ ДРЖАВУ
СЕРВЕР ДАНИЈЕЛ – „Србија има важну улогу у креирању
безбједности у БиХ и на Косову, гдје живи доста српске популације,
о којој Београд с правом води рачуна. Милорад Додик тежи
независној Републици Српској, али то се неће догодити, и сви
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морају бити свјесни тога. Независност Републике Српске значила
би потпуно исламизовану БиХ, коју ни Србија ни Хрватска не
желе за сусједа“.
СТИПЕ МЕСИЋ је рекао да није за оснивање трећег, хрватског
ентитета у БиХ него за уставно укидање садашња два, и Републике
Српске и Федерације БиХ. По његовом мишљењу распад БиХ
изазвао би нестабилност у регији, па би по новом уставу БиХ требала
бити држава грађана која би заштиту конститутивних народа
штитила преко другог дома парламента. „Босна и Херцеговина
мора почети дјеловати као држава јер сад су тамо и они који би је
хтјели разбити - каже Месић, те додаје да би распад БиХ и њена
подјела довели до стварања “исламске државице у непријатељском
окружењу”. А таква би се државица могла одржати само уз помоћ
фундаменталистичких исламистичких режима. То је ситуација
коју не жели нико. Евентуалним распадом БиХ у срцу Европе би
настала исламска држава. Таква држава могла одржати једино уз
помоћ фундаменталистичког режима и у случају осамостаљења
Републике Српске садашњу БиХ напустили би Хрвати те да би на
преосталој територији са бошњачким становништвом наредних
50 до 70 година настали нови центри тероризма. То би била нова
Палестина у срцу Европе“.
СЕНАДИН ЛАВИЋ, предсједник БКЗ „Препород“, сљедећим
рјечима коментарише одлуку о „покушају ревизије“: „На основу
Конвенције о геноциду, ентитет ‘рс’ не може се сматрати легалним
и цивилизацијским обликом постојања јер се никада и ничим не
може сакрити његова злочиначка полазна основа...Правна логика
довест ће врло брзо до питања нестанка геноцидне творевине на
тлу Републике Босне и Херцеговине.“
САКИБ СОФТИЋ, некадашњи агент БиХ у Хашком суду „Република Српска је починилац геноцида и посљедица геноцида.
Стога је у складу са међународним правом и уставним поретком
Босне и Херцеговине нужно подузети све неопходне мјере у циљу
уклањања посљедица геноцида.“ Дакле, и уклањања „Републике
Српске“.
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ГИ МЕТАН, швајцарски новинар о посјети Сарајеву 1993.
године - „Никоме није пало на памет да смо врбовани у службу
пропаганде босанског предсједника Изетбеговића, жестоког под
стрекача исламизма у Босни још од његове Исламске декларације.
Чувени сарајевски дневни лист Ослобођење који је би истинско
отјеловљење независности и мултиетничности претворио се у
карикатуру и служио је само за промовисање босанских инте
реса и пропаганду која се у то вријеме још није називала исла
мистичком.“
БОШЊАЧКА СТРАТЕГИЈА: АГРЕСИЈА, ГЕНОЦИД, ЕТ
НИЧКО ЧИШЋЕЊЕ. Муслиманска страна је на почетку рата
исказала намјеру да сукобе и рат у БиХ приказује као агресију
Србије путем ЈНА, послије су томе додали и агресију Хрватске.
На сједници крњег Предсједништва БиХ почетком маја 1992.
године наведене су три одреднице на којима ће муслиманска
страна градити своју причу – агресија, етничко чишћење и
геноцид. Изабрали су да конструишу статус жртве, што су послије
остваривали – Маркале, Тузланска капија, Сребреница. Бројни
текстови домаћих и страних аутора, препознавали су политику
муслиманског вођства.
КРИСТОФ ФЛУГЕ, судија Хашког трибунала, кога Бошњаци
зову „негатор геноцида Сребренице“ у изјави „Шпиглу“ 2009.
године: „Мислим да се, стриктно гледајући, термин геноцид
односи само на холокауст. Зар је мање неправедно ако је група
људи убијена, зато јер се затекла на одређеном мјесту, а не из
националних, вјерских или етничких разлога. Зато мислим да
би требало да пронађемо нови термин за овакве злочине, можда
масовно убиство.“

ИСТИНА О „ТЕНКОВИМА СФОР-а“
Честе и злонамјерне лажи користе се описујући избор Владе
Републике Српске на челу са Милорадом Додиком, 18. јануара
1998. године. Бјесомучно понављање да је Додик дошао на власт
на тенковима и хеликоптерима СФОР-а, демантује истина о
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ноћи 17/18. јануар 1998. године. Тадашњи посланик у Народној
скупштини Републике Српске, Фрањо Мајданџић, дао је интервју
новинару Дарку Момићу. У тексту пише:
„Милорад Додик, актуелни предсједник Републике Српске,
на власт је први пут дошао прије двије деценије, односно 18.
јануара 1998. године, када је добио мандат за састав Владе
РС. Потпуно заборављен је и тадашњи посланик Странке за
БиХ Фрањо Мајданџић који је донио пресудни 42. глас за избор
Милорада Додика за првог не-СДС-овог предсједника Владе Ре
публике Српске. Овај 84-годишњи доктор електротехничких на
ука живи у Загребу, гдје ужива у „мировини“ и готово никако
се није оглашавао у јавности. И данас кружи легенда о томе да
су га на фамозну сједницу Народне скупштине у бурној ноћи
између 17. и 18. јануара 1998. године довезли припадници СФОР-а
хеликоптером. Мајданџић се присјећа те бурне ноћи између 17. и
18. јануара 1998. године и чувене сједнице Народне скупштине на
којој је Милорад Додик изабран за предсједника Владе Српске, па
каже:
– Та сједница је почела као редовна и нормална, а на дневном
реду је био и захтјев за смјену предсједника Народне скупштине
Драгана Калинића. Чињеница је да је Милорад Додик својим
конструктивним излагањима и аргументима одиграо кључну
улогу у томе да обезбиједи 42 гласа за Калинићеву смјену. Чини
ми се негдје око 23 часа је изгласана смјена послије чега је сједница
прекинута. Посланици СДС-а и радикала који су били против
смјене су тада отишли, а ја сам питао да ли могу да идем и ја, јер
сам прије тога имао лакшу операцију, па ми је било напорно да
сједим у скупштинским клупама. Одобрено ми је да одем. Возио ме
УНХЦР и кренули смо према хрватској граници. Стали смо у један
угоститељски објекат код Орашја да се освјежимо и попијемо пиће
и ту сам на телевизији видио да се позивају народни посланици да
се врате у Бијељину, јер се наставља сједница. Замолио сам УНХЦР
да ме одмах врате у Бијељину, што су они и учинили и ја сам,
чини ми се већ око поноћи поново био у Бијељини. Ту сам затекао
опозиционе посланике и чим сам дошао почела је сједница.

СРПСКА • СЛОБОДА • МИР

65

- Пуне двије деценије се говори да вас је на ту сједницу
довезао СФОР и то хеликоптером?!
– То није тачно, није било никаквог хеликоптера. Мене су на
сједницу из Загреба својим аутомобилом довезли припадници
УНХЦР-а, јер сам на руци послије операције имао лонгету и
нисам могао да возим. Није било ни СФОР-а, ни хеликоптера, то
није тачно.
СЛОБОДА и МИР су предуслови за развој. А РАЗВОЈ је оно
што је досад урађено и што се планира урадити. За протекле четири
године власт САВЕЗА НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
са коалиционим партнерима - Социјалистичком партијом,
Демократским савезом, Уједињеном Српском, Народном пар
тијом, Народним демократским покретом, у веома тешким еко
номским условима очувала је стабилност штитећи стандард
становништва и водећи рачуна о условима пословања привреде.

НАШ ПРОГРАМ СУ НАШИ РЕЗУЛТАТИ
ЗАТО И НАКОН ИЗБОРА
2. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ:

–
–
–
–
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ВЕЋЕ ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ,
ИЗГРАДЊА ПУТЕВА, БОЛНИЦА,
ШКОЛА И ВРТИЋА,
ХРАНА И ЕНЕРГИЈА,
САРАДЊА СА СВИМА КОЈИ
ПОШТУЈУ РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
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