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Вријеме је да 
подвучеш црту испод 
своје владавине. 
Твој народ 
више те не жели. 
Ту ти сила не помаже. 
Учини бар једну услугу 
Србима - пусти их да 
слободно кажу да хоће 
растанак с тобом. 
Твој интерес и српски 
интерес овдје се разилазе. 
Ти иди лијево, 
а Срби нека иду право. 
Ако у теби има снаге, 
осјећаја части, 
кајања или стида,
изабери покајање, 
затражи опроштај 
од свог народа и иди...
МИЛОРАД ДОДИК

ФОТО: РФЕ
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20 ГОДИНА ОТИМАЧИНЕ, ПОДЈЕЛА, МРЖЊЕ И ЗЛА

О
пшти избори 2018. године су 
последња прилика да се Ре-
публика Српска ослободи те-
шких окова и тираније режи-
ма Милорада Додика, који је 

потпунo разорио српски народ и Републи-
ку Српску, економски, демографски, при-
вредно, морално... 

Додик се понаша као апсолутиста и ти-
ранин, који је узурпирао и подредио себи 
све институције Републике Српске, ставио 
се изнад народа, друштва и државе и сво-
јом накарадном политиком угрозио саме 
темеље и стубове на којима почива Репу-
блика Српска, највећа српска побједа кра-
јем ХХ вијека у чије је темеље уграђено 
25.000 најбољих синова нашег народа. Упр-
кос бројним ресурсима, природном богат-
ству и потенцијалима, Република Српска 
је најсиромашнији дио Европе, има најни-
же плате и пензије, највећи проценат не-
запосленог становништва, посебно младих 
са преко 60%, изразито велики негативни 
природни прираштај и губитак становни-
штва због економских миграција. 

ШВЕРЦОВАО СА БРАТОМ И   
ИЗБЈЕГАВАО ВОЈНУ ОБАВЕЗУ

Додик је од самих почетака и њеног 
стварања у Отаџбинском рату, велики про-
тивник Републике Српске. Као посланик ре-
формиста Анте Марковића у ратном сази-
ву Народне скупштине Републике Српске 
подривао је одбрану и гласао за Венс-Ове-
нов план, који је предвиђао кантонизаци-
ју БиХ и по њему не би постојала Републи-
ка Српска. Додик је ратни профитер који је 
током Отаџбинског рата преко своје фирме 
„Игокеа“ са братом Гораном шверцовао ци-

гарете, нафту, кафу и осталу акцизну робу, 
избјегавао плаћање пореза, царина и нак-
нада за Војску Републике Српске, због че-
га му је заплијењена роба, и кажњаван је 
од стране Инспекције и контролних орга-
на Републике Српске, о чему ћу детаљни-
је писати у Специјалном издању Зборни-
ка. Додик је избјегавао војну обавезу то-
ком Отаџбинског рата и ниједног сата није 
провео на ратишту, али је ратним шверцом 
под окриљем безбједносних служби Срби-
је зарадио прве прљаве милионе. 

Додик је са својим пајтосом Урошем Го-
стићем био један од малобројних српских 
посланика који је био делегат за прву Уста-
вотворну скупштину Федерације БиХ, фор-
миране након тзв. „Вашингтонског спора-
зума“ између Алије Изетбеговића и Фрања 
Туђмана, којим је заустављен ратом између 
Бошњака и Хрвата у БиХ како би направи-
ли савез против Срба и напали Републику 

Српску и Републику Српску Крајину у љето 
1995. године. То није сва ратна издаја и ко-
лаборација са непријатељем, јер је Додик у 
јесен 1995. године, током велике агресије 
НАТО на Републику Српску, пресудних бор-
би за одбрану од велике хрватско-мусли-
манске здружене офанзиве, са Сејфудином 
Токићем и Вехидом Шехићем имао турне-
ју по западној Европи, и под покровитељ-
ством својих ментора са запада и непри-
јатеља који су вршили агресију на српски 
народ, у Лондону, Берлину, Хагу и Перуђи 
нападао Републику Српску, оштро крити-
ковао њено ратно и цивилно руководство. 

СРБУЈЕ ДА НАРОД ЗАБОРАВИ ДА 
СУ ГА ДОВЕЛИ НАТО ТЕНКОВИ 

Када је испуцао све карте, опљачкао и 
уништио Републику Српску, Додик сада по-
кушава да се лажно представи као неки ве-
лики патриота и српски националиста ко-
ји се тобоже бори за српство и Републику 
Српску. Вук длаку мијења, али ћуд никад, 
па је Додик био и остао исконски непри-
јатељ и издајник свог народа, који је Срби-
ма и Републици Српској направио велику 
штету од које се неће опоравити годинама, 
а лажно србовање има за циљ да народ за-
борави његове „ране радове“, и скрене па-
жњу јавности са криминала, корупције, 
економских питања и ужасне ситуације у 
којој се налази Република Српска. Додик 
наивно мисли да су Срби заборавили ка-
ко је са тенковима НАТО-а 1998. године ју-
ришао на Бански двор, Народну скупшти-
ну, Српску радио-телевизију и остале ин-

ЛАЖНИ ПАТРИОТА КАРАЏИЋА И МЛАДИЋА НАЗИВАО ЗЛОЧИНЦИМА
Додик је ратне вође српског народа, Радована Караџића и Ратка Младића, упорно у федералним, 
бошњачким и хрватским медијима, називао криминалцима и злочинцима који треба да се предају 
Хашком трибуналу, испуњавајући тако налоге својих ментора са запада. Додик је подржавао 
насиље високог представника у БиХ, који су одузимали надлежности Српској, хапсили, прогањали 
и забрањивали рад његовим политичким противницима, што му је омогућило да се 2006. године, 
поново уз помоћ запада, врати на власт и по други пут постане премијер, у зао час по српски народ. 
Запад упорно подржава Додика, толерише његове неодмјерене изјаве и неуравнотежено 
понашање, јер он ради стратешки важан посао за њих.  Он економски, привредно и морално разара 
Републику Српску и својом погубном политиком доводи у питање њен опстанак. Додик својом 
пљачком и систематским уништавањем кључних институција, попут полиције, правосудног 
система, Народне скупштине и Универзитета слаби Републику Српску и претвара је у љуштуру која 
је лак плијен за њене непријатеље
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ституције Републике Српске, и како је уз 
помоћ Хрвата и Бошњака, те хеликоптера 
СФОР-а јануара 1998. године насилно по-
стављен на мјесто премијера пучем који 
је извршио скупа са Биљаном Плавшић, 
својим менторима Американцима и Ен-
глезима, које сада тобоже лажно напада 
како би сакрио своју издају.

И ХРВАТИ ДА МУ ПОЗАВИДЕ: 
ПРОТЈЕРАО 400.000 СРБА ИЗ РС

  Само у последњих 10 године своје вла-
сти, Додик је својом погубном политиком 
из Републике Српске протјерао најмање 
400.000 грађана, углавном младих, образо-
ваних и најспособнијих који не могу више 
да трпе терор, безакоње, негативну селек-
цију, страховладу и насиље и који одлазе 
трбухом за крухом тражећи посао и живот 
достојан човјека ХХI вијека. Послије Деј-
тона и завршетка Отаџбинског рата у Ре-
публици Српској живјело је скоро 1,5 ми-
лиона становника, од чега 99% Срба, а по 
последњем попису остало нас је свега око 
милион, што значи да је током своје вла-
сти Додик протјерао скоро трећину станов-
ника Српске!? 

У последњих 10 година спољни и уну-
трашњи дуг Републике Српске је удвостру-
чен и повећан са 3 на 6 милијарди мара-
ка, а да при томе није покренута привреда 
и повећана производња. Кредити се узи-
мају како би се намјештеним јавним на-
бавкама опљачкао јавни новац, обогатила 
политичка врхушка на власти и дворски 
тајкуни бликси режиму, попут Слободана 
Станковића, Буде Станковића, Војина Ми-
тровића, Милета Радишића, Зорана Тегел-
тије, Младена Милановића Каје и осталих 
Додикових кумова и тајкуна. 

Образовни и здравствени систем је уни-
штен, а само дуговања два Фонда, здрав-
ственог и пензионог, премашују милијар-
ду марака. Здравствени систем је разорио 
Додиков кум Драган Шкрбић, бивши ми-
нистар здравља а сада декан Медицинског 
факултета. За његовог министарског ман-
дата потпуно се разградио некад стабил-
ни здравствени систем, који је уништен су-
лудим и незаконитим јавним набавкама, 
штетним Уговорима и извлачењем огро-

мног новца путем тзв „јавно-приватног“ 
партнерства. Додик је потрошио 2 милијар-
де марака од продаје „Телекома“ и „Нафт-
не индустрије“ а да у Републици Српској 
није подигнута ниједна хидроелектрана, 
покренута производња или завршен не-
ки капитални пројекат. 

Током двије деценије своје владавине, 
које ће најцрњим словима остати забиље-
жене у историји српског народа и Републи-
ке Српске, Додик упорно спроводи погубни 
неолиберални модел, распродаје Републи-
ку Српску, њено јавно добро, природна бо-
гатства и ресурсе у руке странцима и дома-
ћим тајкунима, и тако Републику Српску 
претвара у колонију а своје грађане у си-
ромашне робове који немају наду да ће се 
некада избавити из ропства јер је све рас-
продато, дато под концесије или као залог 
банкарима за скупе кредите.

ШАМПИОН У КОРУПЦИЈИ
Ендемични криминал и корупција ка-

кав до сада није виђен у Европи и овим 
просторима, толико је набујао током вла-
давине Милорада Додика, да је постао са-
ставни дио живота сваког човјека, и на-
жалост све почива на корупцији, непоти-
зму и партијској подјели плијена. Упркос 
великим аферама и несталим милијарда-
ма никада нико није одговарао за велике 
злоупотребе и криминал, јер је Додик ус-
пио да зароби правосудни систем и поли-
цију, постављајући своје партијске послу-
шнике на кључна мјеста. 

Нико никада прије Додика није тако гру-
бо изварао свој народ, сијући Потемкино-
ва села и јалове камене темељце широм 
Републике Српске. Од требињског и соко-
лачког аеродрома, који су већ ушли у ле-
генду, до нових термоелектрана у Гацку и 
Угљевику, безброј започетих, а никада до-
вршених фабрика и погона, путева, Нико-
ла Тесли, разних пројеката и космодрома... 
Нема мјеста у Републици Српској у коме 
Додик није обећао неку велику инвести-
цију, најавио запошљавање хиљада рад-
ника, а који није доживио фијаско посли-
је пар мјесеци или година. Срамна предаја 
Јасеновачке грађе, Блајбуршка коалиција 
са Човићем и ХДЗ-ом, посебан су сегмент 

издаје каква до појаве Додика није виђе-
на у историји српског народа.

Народ Српске је жедан прије свега сло-
боде, а потом правде, реда, посла и живо-
та достојног човјека. Као сваки тиранин и 
аутократа, Додик прогони све оне који ми-
сле другачије, заробио је, купио и ставио 
под контролу готово све медије, потпуно 
угушио слободу штампе и јавног говора, 
а Фабрика мржње, лажи и зла звана РТРС 
постала је предмет изучавања као до сада 
невиђен феномен и примјер злоупотребе 
неког јавног сервиса у Европи. Додикова 
власт почива на криминалу и корупцији, 
куповини посланика и гласача, застраши-
вању и уцјенама. Све што је на силу није 
довијека, и Додиков накарадни систем ће 
се врло брзо урушити и претворити у прах 
и пепео, а његова појава треба да нам бу-
де опомена да више никада не будемо сла-
би и наивни, и да никада не насједамо на 
лажи и преваре популиста и тирана који 
под фирмом лажног патриотизма пљач-
кају и уништавају сопствени народ и све 
пред собом. 

ГРАЂАНИМА ДОСТА ЛАЖИ
Времена за поправни немамо, и уколи-

ко грађани Републике Српске напокон на-
кон 20 године власти не свргну режим и 
баце га на сметљиште историје, гдје му је 
одавно мјесто, неће више бити прилике да 
се демократским путем и слободним из-
јашњавањем грађана промијени отуђена 
власт јер ће Додик заробити и угушите све 
преостале институције и тачке отпора, ко-
пирајући вјерно црногорски модел влада-
ња свог пријатеља и учитеља Мила Ђука-
новића, који је слично Додику системски 
разорио српски народ у Црној Гори. 

Овај Зборник написан је као опомена и 
подсјећање на само нека од великих зло-
дјела Милорада Додика и његових сарад-
ника, који су опљачкали и поробили соп-
ствени народ, јер би за побрајање свих из-
даја и злочина требало написати нови Рат 
и мир. Не смијемо више бити наивни, и 
насједати на лажи и подвале великог ма-
нипулатора, популисте и лажног патри-
оте. Грађани Републике Српске треба да 
дигну главу и напокон кажу ДОСТА ЈЕ ла-
жи, насиља, пљачке, тираније и анархије, 
јер хоћемо да живимо као слободни људи 
у праведној држави и друштву, а не да бу-
демо робови једног безумног, бахатог и не-
одговорног тиранина. 

Чињенице и документи које ћу пред-
ставити у ЗБОРНИКУ више су него довољ-
ни да нас наведу на размишљање шта ће 
бити са младима и будућим нараштајима, 
шта ће о нама рећи генерације које долазе 
ако им уништимо будућност за неки мали 
интерес и обећање, које нас је већ преску-
по коштало? НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ 

ИЗДАЈНИК СРБИЈА МУ ДВИЈЕ ГОДИНЕ ЗАБРАНИЛА УЛАЗАК 
Додик жели да Срби забораве како је у тешким тренуцима, током „Милосрдног анђела“ и агресије 
НАТО-а на Савезну Републику Југославију и Србију, забио нож у леђа браћи преко Дрине, подривао 
одбрану и власти Србије, те забрањивао окупљања у градовима Српске и преношење 
извјештавања РТС-а и београдских медија. Због издаје и непријатељског дјеловања према Србији, 
пуне двије године, као предсједнику Владе Републике Српске, био му је забрањен улазак у СР 
Југославију, што је јасан показатељ о каквом се „патриоти“ ради. 
Додик жели да заборавимо како се залагао за „Прудски споразум“ и трећи хрватски ентитет, којим 
би нестала Република Српска, како се кампањом „војско вољно“ залагао за укидање Војске 
Републике Српске, и како је његов СНСД у Парламентарној скупштини БиХ гласао за одузимање 
више од 50 изворних дејтонских надлежности Републици Српској и њихов пренос на ниво БиХ. 



4 ГЛАС КОМУНЕ • СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ • СЕПТЕМБАР 2018.  

20 ГОДИНА ОТИМАЧИНЕ, ПОДЈЕЛА, МРЖЊЕ И ЗЛА

Милорад Додик је ратни профитер који 
је током Отаџбинског рата шверцовао 

нафту, цигарете, кафу и осталу робу, те зара-
ђивао милионе док је српска младост гинула 
на ратишту бранећи и стварајући Републику 
Српску. Додик је шверц акцизном робом ор-
ганизовао преко своје приватне фирме „Иго-
кеа“. Инспекције и институције Републике 
Српске вршиле су контролу рада и послова-
ња Додикове „Игокее“ и утврдиле бројне не-
правилности. То између осталог потврђује и 
Записник Финансијске полиције, којег су 5. 
августа 1993. године сачинили инспектори 
Миле Тамамовић и Миле Баника, у којем 
се види да је Додик нафту продавао три пу-
та скупље од набавне цијене. 

Тамамовић и Баника су на основу књи-

говодствених евиденција и документације 
о улазу робе утврдили да је „Игокеа“ у три 
наврата купила 127.458 литара нафте. На-
бавна цијена робе износила је 743.138.490 
тадашњих динара, а малопродајна вријед-
ност нафте процијењена је на 2.176.200.576 
динара. Први контигент нафте Додик је на-
бавио 26. фебруара 1993. године и 63.324 
литре плаћене су 230.189.400 динара, а  
нафта је продата за 674.078.356 динара, 
292,8 % већој цијени од набавне.

Мјесец дана касније, 20. марта, „Игокеа“ 
за 188.533.400 динара купила 28.772 литре 
нафте, која је касније продана за 552.105.908, 
односно по 292,842 већој цијени од набав-
не. И коначно, 5. априла Додикова фирма је 
купила 33.362 литре нафте, које су плаћене 

324.415.690, а продане за 950.016.312 дина-
ра. Продајна цијена у овом случају била је 
већа од набавне за 292,8 посто. Другим ри-
јечима, „Игокеа“ је на овој разлици тада за-
радила 1.433.062.086 динара. 

Тамамовић и Баника су на основу ца-
ринских декларација број 479 од 25. ма-
ја 1993. године и број 510 од 16. јуна исте 
године утврдили да је „Игокеа“ извршила 
набавку, увоз и царињење 270.786 литара 
нафте од грчке компаније „Евроип“. Наф-
та је плаћена 44.529,02 америчких долара. 
Међутим, „Игокеа“ је од укупно набавље-
не количине робе задужило 227.189 лита-
ра, док преостала количина од 43.596 ли-
тара не постоји у пословним књигама јер 
је Додик продао на црном тржишту.

Везе са тајкуном Војином 
Митровићем и шверц нафте 
Милорад Додик је ухваћен у 

покушају утаје пореза и не-
законитом пословању и у проље-
ће 1993. године када је од фирме 
„ОKТАН“ Бијељина, власништво Во-
јина Митровића, купио 127.458 ли-
тара нафте Д2. 

Ови документи откривају какав 
је однос Додика према тајкунима, и 
одакле сежу њихове везе и сарадња. 

Додик и Војин Митровић су рат-
ни профитери који су зарадили ми-
лионе шверцом нафте и остале ро-
бе током рата, а тај новац су касније 
искористили за куповину политичке 
моћи и функција, па нажалост и да-
нас ови ратни профитери воде глав-
ну ријеч у Републици Српској. Војин 
Митровић је један од најпознатијих 
„папака“ у Народној скупштини Ре-
публике Српске, који је након Оп-
штих избора 2014. године прешао 
из НДП-а у СНСД и омогућио Доди-
ку да формира актуелну Владу Жељ-
ке Цвијановић. 

И у овом послу Додик је покушао 

да избјегне плаћање посебног поре-
за за финансирање Војске Републике 
Српске, и приликом сваке контроле 
Милорад Додик је покушао да злоу-
потријеби положај и изврши прити-
сак на финансијске инспекторе како 
би избјегао плаћање казне, тврдећи 
да као народни посланик има иму-
нитет и привилегије да тргује акци-
зном робом.

Ови документи јасно показују да 
се Милорад Додик са братом Гора-
ном током рата бавио шверцом ци-
гарета, кафе и нафте, и да је избјега-
вао да плаћа царину, порезе, акци-
зу, те посебан порез за финансира-
ње Војске Републике Српске. 

Током цијелог периода отаџбин-
ског рата предузеће „ИГОKЕА“ из 
Лакташа, браће Милорада и Горана 
Додика, бавило се шверцом акцизне 
робе. Били су класични ратни про-
фитери који су зарадили милионе и 
обогатили се док је народ страдао, а 
борци гинули на ратишу стварајући 
Републику Српску.

• МИЛЕ НЕ 
СЕКИРАЈ 
СЕ, СВЕ САМ 
ПЛАТИО: 
Митровићева 
фирма  Октан 
плаћала 
Додикове 
дугове

Шверцом у рату до првог милиона 

НЕКОМ РАТ ДОДИКУ БРАТ
Додик је избјегавао да плаћа порез, акцизе и друге обавезе 
према држави како би остварио екстрапрофит, а са том намјером 
осим у Лакташима и у Београду је основао фирму „Игокеа“ која 
му је служила за прање новаца.  Рјешењем Републичке управе 
Јавних прихода РС УП/1-227-1/94 од 30.06.1994. године, који је 
потписао инспектор Финансијске полиције РС Тихомир Kреме-
новић, утврђено је да је предузеће „ПП ИГОKЕА“ Лакташи неза-
конитим пословањем и фалсификованим документима утајило 
345.526 марака пореза. Ради избјегавања обрачуна и уплате ак-
цизе и посебног пореза за финансирање Војске Републике Срп-
ске предузеће „ИГОKЕА“ из Лакташа на основу фалсификованих 
докумената приказивало је мању вриједност и поријекло купље-
не робе, а она је фиктивно купљена од предузећа „ПП ИГОKЕА“ 
из Београда у коме је такође власник и директор Милорад Додик 
био одговорно лице. Током финансијске контроле утврђено је да 
је „ПП ИГОKЕА“ за само мјесец дана, од 28.02.1994. до 01.04.1994, 
увезло више од 40 тона цигарета (26.989 кг цигарета „век“, 9.000 
кг „партнера“, и 4.500 кг „камела и винстона“) и избјегло да плати 
290.000 марака акцизе на цигарете, 8.027 марака посебног поре-
за за финансирање Војске Републике Српске, те 29.303 марака 
пореза и 17.577 марака накнаде за Финансијку полицију Репу-
блике Српске.Додик је цигарете набављао од предузећа „Маке-
донија табак“ из Скопља, а у СР Југославију ушле су преко гра-
ничног прелаза „Ђенерал Јанковић“. Записником о извршеној 
финансијкој контроли ПП „ИГОKЕА“ бр УП/1-756 147-А/95 од 
19.07.1995. године, коју је као овлаштено лице потписао сам Ми-
лорад Додик, Финансијска полиција Републике Српске је утвр-
дила да је у периоду од 31.10.1994. године до 23.12.1994. године 
ово предузеће увезло 4 шлепера са укупно 88 тона сирове кафе, 
док су почетком априла увезена још три шлепера сирове кафе те 
27.800 кг цигарета „партнер“. Држави је плаћено 840.000 марака 
пореза, а занимљиво је да иако је увозник, царину и порез није 
платила „ИГОKЕА“ већ предузећа „Екватор“ Бањалука (347.500 
марака), „Воћар-промет“ Бањалука (95.640 марака), „ДИK“ Лак-
таши (39.786 марака) и „БЛБ“ Бањалука (46.800 марака).
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РАТНА ПУТОВАЊА У ВРИЈЕМЕ ОЛУЈЕ 
САРАДЊА СА НЕПРИЈАТЕЉИМА РС
У току Отаџбинског рата Додик је осим 

ратним шверцом нафте, цигарета и ка-
фе, одбрану Републике Српске подривао и 
отвореном сарадњом и састанцима са по-
литичарима из Федерације. 

Током августа и септембра 1995. године, 
након „Олује“ и у вријеме снажне удружене 
агресије Хрватске војске, ХВО-а и Армије 
БиХ на западно-крајишке општине, Возу-
ћу, Озрен и положаје Војске Републике Срп-
ске око Српског Сарајева, Додик је на по-
зив Робина Кука са Сејфудином Токићем 
и Вехидом Шехићем, челницима тзв „Гра-
ђанског покрета БиХ“ отпутовао у Лондон 
на турнеју по западној Европи током ко-
је је износио тешке оптужбе на рачун „па-
љанског“ руководства Републике Српске. 

СА РОБЕРТОМ КУКОМ НА КАФИ 
У ЛОНДОНУ ОЛАЈАВАО СРБЕ

Роберт Кук, тада министар спољних по-
слова у сјенци а потом министар спољних 
послова Велике Британије који се здушно 
залагао за бомбардовање Србије и СР Ју-
гославије 1999. године, позвао је Додика, 
Токића и остале „грађанске“ политичаре 
у БиХ како би им пружио подршку у зала-
гањима за изградњу грађанске и мултиет-
ничке Босне и Херцеговине. Са Додиком је 

у Лондон путовао и његов блиски сарадник 
из КПЈ и Савеза реформских снага Никола 
Крагуљ, стари комуниста и члан ЦК који је 
од 1974. до 1978. био посланик у Савезном 
парламенту СФРЈ, а после рата посланик у 
ПС БиХ и НСРС. 

Додик је након састанка са Куком и бри-
танским парламентарцима 31.8.1995. годи-
не гостовао у програму ББЦ-ија и ЦНН-а и 
износио тешке оптужбе и увреде на рачун  
Радована Караџића и тадашњег руковод-
ства Републике Српске.

СЕЈФУДИН ТОКИЋ 
НАЈПОУЗДАНИЈИ ПАРТНЕР  

Под покровитељством својих пријатеља 
и ментора са запада, који су организова-
ли бомбардовање Републике Српске у је-
сен 1995. године, Додик је 1997. године са 
партнерима из Федерације формирао тзв 
„Алтернативни Савјет министара БиХ“ чији 
је предсједник био Сејфудин Токић, а ми-
нистри Никола Крагуљ, Миодраг Живано-
вић, Жељко Иванковић, Срђан Диздаревић, 
Сенка Ножица и Јурај Мартиновић. Ово је 
била само припрема за Додиково насил-
но довођење на власт и први премијерски 
мандат уз помоћ тенкова и хеликоптера 
СФОР-а 1998. године. 

ДОДИК ЛИКОВАО: Караџић се никад неће вратити из Хага!

• ЗБОГ ВЛАСТИ СПЕМАН НА ПАКТ И СА ЦРНИМ ЂАВОЛОМ: Милорад Додик и Сејфудин Токић

ОМИЉЕНИ АЛИЈИН СРБИН
Алија Изетбеговић је био одушевљен појавом 
Милорада Додика и што су странци напокон у 
Републици Српској пронашли политичара по 
мјери Бошњака и Федерације. Алија је у својим 
интервјуима јавно хвалио Додика и његову гра-
ђанску и помирљиву политику, спремност да чи-
ни уступке Алији и Бошњацима на штету Срба и 
Републике Српске. Тако је 18-ог марта 1998. го-
дине Алија дао интервју Дневном авазу, и тада-
шњем генералном директору Фахрудину Радон-
чићу, у коме је изјавио: „Додик је био медијски 
заступљен али разлог је сасвим други; коначно 
се на политичкој сцени, након 7 година, појавио 
један нормалан Србин. Људи су ишли да виде то 
чудо као ријетку природну појаву. Наравно, има 
много нормалних Срба међу обичним народом, 
али у политици су били врло ријетки... Преди-
зборна кампања је почела, Америци и Европи је 
стало да учврсти Додика. Одлука о Брчком, ова-
ква каква је, је јасна порука Србима да не гласају 
за паљански режим, да гласају за Додика“! 
Овакве шовинистичке Алијине изјаве, хвале на ра-
чун Милорада Додика и увреде на тзв „Режим са 
Пала“ који је био кључан за стварање Републике 
Српске, су потврда отворене подршке Америке и 
запада Додику, најбољи  показатељ уз чију је по-
моћ Додик дошао на власт 1998. године.

Након Лондона, лидери „Грађанског покре-
та БиХ“ су на позив Матјана Фабера имали 

састанке са представницима Владе Холандије у 
Хагу, а остаће запамћено како је Додик тада из-
јавио да ће се он из Хага вратити кући у Лакта-
ше, али када Радован Караџић једном дође у Хаг 
више се из њега никада неће вратити на Пале! 

Јасно је да се још током Отаџбинског рата 
Додик залагао за прогон, хапшења и проце-
суирање војног и цивилног руководства Репу-
блике Српске у монтираним судским спорови-
ма пред Хашким трибуналом како би он лакше 
могао преузети власт и ући у празан простор 

који су му створили странци. Европска турнеја 
лидера „Грађанског покрета Босне и Херцегови-
не“ настављена је посјетом Њемачкој, и састан-
цима са њемачким званичницима у Франкфур-
ту и Берлину. После тога, у првој половини сеп-
тембра 1995. године у јеку борби за одбрану Ре-
публике Српске од агресије хрватских и мусли-
манских снага и бомбардовања НАТО авијације, 
Додик је посјетио Перуђу и са Сејфудином Токи-
ћем и Вехидом Шехићем потписао Деклараци-
ју о принципима уређења и изградње Босне и 
Херецговине након завршетка рата на грађан-
ским принципима. 

• ДНЕВНИ АВАЗ ОД 18. МАРТА 1998. ГОДИНЕ 
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Пуч Додика и Биљане 1998. године
Први пут на власт Милорад 

Додик је дошао 1998. годи-
не, пучом и уз помоћ хеликоп-
тера СФОР-а. Уз издашну помоћ 
ментора са запада, Додик је 1996. 
године основао Странку незави-
сних социјалдемократа, и на из-
борима 1997. године он и Ненад 
Баштинац постали су послани-
ци Народне скупштине Републи-
ке Српске. Додик је био велики 
противник Радована Ка-
раџића и СДС-а и био 
је ударна песница за-
пада у нападима на 
руководство Репу-
блике Српске. При-
је доласка на власт, 
током једног од са-
станака са тадашњим 
високим представником 
Карлосом Вестендорпом, До-
дик је изнио приједлог како би 
се требао скинути СДС са власти. 
Додик и Миодраг Живановић, 
предсједник Социјално-либерал-
не странке, имали су заједнички 
састанак са Вестендорпом, а том 
приликом Додик је предложио 
високом представнику у БиХ да 
испред њега и опозиције по гра-
довима Републике Српске иду 
тенкови СФОР-а, који ће заузи-
мати полицијске станице и РТВ 
предајнике, којима ће овладати 
Додикови људи, и тако се на си-
лу може преузети власт од СДС-а. 
Вестендорп је био изненађен ми-
слећи да се Додик шали, али су 
каснија дешавања и насиље по-
казале да је био веома озбиљан. 

Након пуча и раскола у СДС-
-у и оснивања своје нове стран-
ке СНС-а, Биљана Плавшић је уз 
помоћ СФОР-а покушала на силу 
да овлада неким институцијама 
Републике Српске. СФОР је заузео 
репетиторе Српске радио-теле-
визије, информативно-технич-

ки центри на 
истоку Српске, од 

Бијељине до Треби-
ња, нису функциониса-

ли пола године, а контролу над 
јавним сервисом  преузели су 
Додик и Биљана како би оства-
рили контролу над кључним ме-
дијима. Биљана је мимо својих 
овлаштења покушала да смије-
ни министра унутрашњих по-
слова Рајка Кијца, јер је донио 
Одлуку да смијени команданта 
Специјалне полиције у Бањалу-
ци Драгана Лукача, а то је довело 
до подјеле МУП-а Српске и атмо-
сфера је била толико наелектри-
сана да у Прњавору умало није 
дошло до отвореног сукоба уну-
тар полиције. Уз помоћ НАТО-а и 
СФОР-а, Биљанини преторијан-
ци Драган Лукач и Предраг Ће-
ранић, први човјек њене УДБЕ 
назване Обавјештајно-безбједно-
сна агенција, опколили су руко-
водство Републике Српске у хо-
телу Босна 1997. године. Лукач и 
Ћеранић су понизили Момчила 
Крајишника, тадашњег српског 
члана Предсједништва БиХ, про-
тјеравши их из хотела „Босна“ и 
Бањалуке уз увреде и псовке ма-
се коју су Биљана и Додик окупи-
ли како би се извршио притисак. 

ПОРАЗ ПРЕВОРЕН  
У ПОБЈЕДУ

Додик и Биљана поражени 
су на изборима одржаним 22. 
и 23.11.1997. године. Српски на-
родни савез Биљане Плавшић 
освојио је 15 мандата, социјали-
сти 9, а Додик свега 2 посланика, 

док су СДС и Српска радикална 
странка имали имали 39 посла-
ника. Пресудну улогу одиграла 
је хрватско-муслиманска  Коали-
ција за цјеловиту и демократску 
БиХ која је помоћу спорних гла-
сова из вреће имала чак 16 по-
сланика. На сједници одржаној 
у Бијељини 18.1.1998. године во-
дила се жучна расправа о избо-
ру новог мандатара и премије-
ра, а Биљана Плавшић предло-
жила је посланика СНСД-а Ми-
лорада Додика да састави нову 
Владу. Додик није успио да са-
стави већину, па је сједница на-
кон бурне расправе прекинута у 
касним вечерњим сатима. Ипак 
накнадно је, у раним јутарњим 
часовима, сједница настављена 
без присуства опозиције. 

СФОР ОМОГУЋИО  
ВЕЋИНУ

Уз помоћ Хрвата и Бошњака, 
те хеликоптера СФОР-а који је 
вратио са границе  Фрању Мај-
данчића, посланика Коалиције 
за цјеловиту и демократску БиХ, 
на крњој Скупштини су скупље-
на некако 42 посланика, и Додик 
је скупштинским насиљем дове-
ден први пут на власт. У цијелој 
операцији важну улогу одиграо 
је СФОР, јер је успио да лоцира 
Мајданчића код Брчког, блокира 
његово возило са два транспор-
тера, те га хеликоптером хитно 
пребаци у Бијељину како би гла-
сао за Додика.

Додик је био миљеник запада 
и „дашак свјежине на Балкану“, 
како га је назвала тадашњи др-

жавни секретар САД-а Медлин 
Олбрајт, а један од најважнијих 
задатака био му је да се отвори 
према Хрватској и Федерацији, 
а да захлади односе са Србијом. 
Због тога је Додик одмах по пре-
узимању власти прекинуо плат-
ни промет са Србијом и укинуо 
динар као једину валуту за пла-
ћање у Српској, а новоформира-
на Централна банка БиХ почела 
је са увођењем конвертибилне 
марке. За вријеме Додиковог пр-
вог премијерског мандата Брчко 
је изузето из Републике Српске и 
формиран је Дистрикт. Иако је 
тврдио да ће поднијети оставку 
ако Брчко након коначне одлуке 
не остане у Републици Српској, 
Додик је ипак остао у премијер-
ској фотељи по ко зна који пут у 
својој политичкој каријери кр-
шећи своју ријеч. Додик је током 
свог првог мандата предано ра-
дио на успостављању институци-
ја БиХ, јачању трговачких и еко-
номских односа са Хрватском. 

ПОМОГАО ВЕСТЕНДОРПУ
Додик ће бити упамћен и по 

томе што је подржао насиље ви-
соког представника Карлоса Ве-
стендорпа, који је 1999. године 
смијенио демократски изабра-
ног предсједника Републике 
Српске Николу Поплашена. До-
дик је наредио полицији да из-
баце Поплашена и његове ствари 
из Кабинета предсједника који је 
био смјештен у Банском двору.

Одмах на почетку преузео је 
контролу над Српском радио-
-телевизијом, Агенцијом СРНА 
и Гласом Српске, а корупција и 
спорни послови обиљежили су 
његов први мандат. Његови тај-
куни и кумови захваљујући на-
мјештеним пословима са Вла-
дом Републике Српске зарадили 
су прве милионе. Због корупци-
је, криминала, издајничке поли-
тике према Србији и послушно-
сти западу Додик је на изборима 
2000. године тешко поражен, и 
прешао је у опозицију. Биљанин 
СНС и Додиков СНСД на парла-
ментарним изборима 2000. го-
дине добили су укупно свега 13 
мандата, а народ је очито жесто-
ко казнио њихову издају и погре-
шну политику. 

• Биљана Плавшић и Милорад Додик током избора владе 
1998. год. (горња слика) и вјерни преторијанци  
Драган Лукач  и Предраг Ћеранић (слика лијево)

• Пресудан глас: Фрањо Мајданчић
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Дашак свјежине Медлин Олбрајт

У СЈЕДИШТУ НАТО ДАН УОЧИ БОМБАРДОВАЊА СРБИЈЕ
Милорад Додик је јавно признао да је био марионета у рукама НАТО и западних сила. 
Гостујући у емисији „Ћирилица“ код Миомира Марића причао је да је дан уочи почетка 
„Милосрдног анђела“ и бомбардовања Србије авионом НАТО у 2 сата ујутро летио у 
Брисел у сједиште НАТО команде како би разговорао са Хавијером Соланом, генерал-
ним секретаром НАТО. Додик је признао да су га као премијера, из породичне куће у 
Бакинцима, без питања војници СФОР-а одвели на аеродром Маховљани одакле је 
одлетио у сједиште НАТО. Солана је Додику представио план бомбардовања Србије и 
СР Југославије, те је тражио да разговара са Милошевићем и убједи га да попусти и 
састане са британским министром вањских послова Робертом Куком. Додик је у еми-
сији признао да није смио отићи код Милошевића  у Београд на састанак јер му је због 
издајничке политике и колаборације са НАТО-ом био забрањен  улазак у Србију и СР 
Југославију. Пуне двије године, све до 5. октобра 2000. године и доласка на власт ДОС-
-а пучом уз помоћ западних сила, НАТО-а и Сороша, предсједник Владе РС Милорад 
Додик није ниједном отишао у Србију нити је имао било какав однос и сарадњу са вла-
стима Србије и СР Југославије. Овај податак, издајничко и непријатељско понашање 
Додика и његове Владе према Србији током бомбардовања 1999. године, најбоље по-
казују о каквом се српском патриоти ради.   Додик је уз помоћ странаца финансирао 
ДОС, био је база и центар одакле је жестоко нападан Милошевић и Србија, и помогао 
је да се изведе петооктобарски пуч и на власт доведу његови пријатељи „досовци“, 
који су такође били само марионете у рукама странаца и запада.

Поред Алије Изетбеговића, који 
је Додика називао јединим нор-

малним Србином у Републици Срп-
ској и амерички државни секретар 
Медлин Олбрајт била је одушевље-
на појавом послушног и кооператив-
ног Милорада Додика, па га је назва-
ла „дашком свјежине на Балкану“. 
Додик је током првог премијерског 
мандата, од 1998. до 2001. године, у 
више наврата боравио у Америци и 
састајао се са Медлин Олбрајт.  Тако 
је добијао јасне инструкције о поли-
тици коју треба да води и помогне 
НАТО агресију на Србију и рушење 
Слободана Милошевића. Дашак свје-
жине испуњавао је сваки задатак, о 

чему говори и податак да му је због 
антисрпске и пронатовске полити-
ке био забрањен прелазак границе 
и улазак у Србију у периоду од 1998. 
до октобра 2000. године, када је сру-
шен Слободан Милошевић.

   Након једне од посјета Сједиње-
ним Америчким Државама, Додик 
је гостовао у програму Гласа Амери-
ке и хвалио се како је са босанским 
амбасадором Свеном Алкалајом по-
сјетио Бијелу кућу и разговарао са 
државном секретарком и како то-
ком боравка у Америци није имао 
никакав контакт са српским дипло-
матама и Амбасадом СР Југославије 
у Вашингтону.

НЕРАСКИДИВА 
ЉУБАВ СА СОРОШЕМ
Последњих неколико година Додика упорно ланси-

ра лажне спинове о Сорошу, и стално тврди како 
тобоже Сорош и његова фондација финансирају њего-
ве политичке противнике. Истовремено Додик проси и 
чини велике уступке ММФ-у и Свјетској банци како би 
добио нове кредите и америчке доларе, и уз помоћ кре-
дита исплаћивао плате и пензије у Републици Српској.

Додик настоји да преко својих контролисаних ме-
дија, прије свега РТРС-а, СРНЕ и АТВ-а, изазове страх и 
апатију код грађана ширећи лажне конструкције о не-
каквим завјерама против њега, Сорошу, Британцима и 
Американцима који хоће да га сруше а он им тобоже 
пркоси. Тако је уочи опозиционих протеста 2016. годи-
не преко сајта угашеног „Преса“ и РТРС-а лансирао ла-
жну вијест и конструкцију о томе како је Сорош фон-
дација уплатила новац на рачуне опозиционих лидера 
како би они организовали масовне протесте. Сама Фон-
дација Џорџа Сороша у БиХ одмах је демантовала кон-
струкцију и потврдила да је фактура приказана у јав-
ности лажна, а касније су и домаћи судови правосна-
жним пресудама донесеним против медија који су об-
јавили лажну вијест, потврдили да је режим све изми-
слио како би спријечио масовне протесте у Бањалуци.  

И док са једне стране Додик води најпрљавију кам-
пању против неистомишљеника и политичких про-
тивника, измишљајући лажне вијести, оптужбе и кон-
струкције, Додик је некада био близак сарадник Сорош 
фондације, од које је примао донације током свог првог 
премијерског мандата од 1998. до 2001. године. То по-
тврђује и вијест коју је 1998. године објавио Глас Српске 
након састанка Милорада Додика и Биљане Плавшић 
са Аријем Наиријем, директором Сорош фондације. До-
дик је подржао рад Сорош фондације и све њене актив-
ности, а посебно је била снажна и плодоносна сарадња 
током петооктобарских промјена у Србији 2000 године, 
када је Додик са Американцима снажно помогао дола-
зак ДОС-а на власт. 

• САРАЂИВАЛИ СА СОРОШЕМ: Биљана Плавшић и Милорад Додик
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20 ГОДИНА ОТИМАЧИНЕ, ПОДЈЕЛА, МРЖЊЕ И ЗЛА

М
илорад Додик данас глуми 
патриоту, лажно србује и по-
кушава обманути и довести у 
заблуду искрене српске патри-
оте националисте. Тако је 2014. 

године уочи општих избора Милорад До-
дик име Студентском дому на Палама дао 
по првом предсједнику Републике Српске 
Радовану Караџићу, величајући његов лик, 
дјело и заслуге за стварање Српске, а само 
неколико година раније Додик га је нази-
вао лоповом, коцкаром и ратним злочин-
цем, тражећи од њега да се преда Хашком 
трибуналу.  Тако је 31.3.2005. године Додик 
дао интервју Дневном авазу износећи тешке 
увреде, оптужбе и квалификације на рачун 
Радована Караџића  и његове породице, за-
лагао се за ближу сарадњу са НАТО пактом 
и лажно оптуживао тадашњу власт у Србији 
да скрива ратне злочинце. 

ОВАКО ЈЕ ЗБОРИО МИЛЕ
У интервјуу под називом „Караџић из На-

родна банке РС украо 36 милиона марака“  До-
дик  је извријеђао бившег предсједника Репу-

блике Српске тврдећи да је он криминалац и 
бјегунац који је из трезора Народне банке Ре-
публике Српске украо 36.000.000 марака!? „По-
стоје документи да је Радован Караџић у про-
љеће 1997. године, у торби из Бањалуке однио 
36.000.000 марака. Прво је из Трезора Народ-
не банке узео апоене од 28.000.000 марака, а 
другом приликом још 8 милиона. Тада је већ 
био смијењен и крио се од руке међународне 
правде“ изјавио је лидер СНСД-а новинарки 
Едини Сараћ, а Аваз је његову изјаву пренио 
као ударну вијест на насловној страници 31-
ог марта 2005. године. Додик даље наводи да 
је предсједник Владе био Гојко Кличковић, да 
је он био под директном контролом Караџића, 
а да је касније Биљана Плавшић распустила у 
августу Парламент српске јер није могла до-
пустити такве односе. Додик такође у интер-
вјуу оптужује Србију да чува ратне злочин-
це, те да због тога не треба кажњавати БиХ и 
РС. „Вјероватно је овима из међународне за-
једнице све постало јасно, па су одлучили да 
разбију бизнис створен на основу наводног 
прикупљања новца за обезбјеђење, односно 
бизнис који је развијен око самог Караџића. 

Не бих да будем видовњак када је у питању 
хапшење Караџића и Младића, али оно што 
знам јесте да то зависи од органа власти, прије 
свега у Србији. И НАТО-у и међународној за-
једници је јасно да се сви оптужени налазе у 
Србији. И предсједавајући Терзић је рекао да 
обавјештајне службе располажу подацима 
да се крију ван граница БиХ. Због свега тога 
мислим да је дегутантно да услиједи серија 
казни према РС, и наравно БиХ“ 

ЗАДОВОЉСТВО У ТРИБУНАЛУ
Додик се у интервјуу жали да није мо-

гао као премијер да процесуира овај слу-
чај и други криминал, јер тобоже док је био 
премијер све судије су биле именоване од 
стране Караџића, и до 2002. године нису би-
ли донијети закони који би омогућили про-
мјене у Босни и Херцеговини. Додик каже 
да Кривична дјела која је починио Караџић 
нису застарјела, и да институције могу по-
кренути истрагу. Овај интервју и Додикове 
тешке оптужбе на рачун Радована Караџи-
ћа користили су и тужиоци Хашког трибу-
нала током суђења у Хагу.

ДЕСНА РУКА МЕДЛИН ОЛБРАЈТ
Вука длаку мијења али ћуд никад. Овај интервју, као и бројне друге 
изјаве и наступи у јавности, треба да подсјете Србе и грађане 
Републике Српске ко је у ствари Милорад Додик, највећа несрећа 
која је задесила Србе у последњих неколико деценија. Срби 
нажалост кратко памте и брзо заборављају, па их упорно треба 
подсјећати ко је био дашак вјетра Медлин Олбрајт, починио 
велеиздају предавајући јасеновачку грађу Хрватској, ко је прекинуо 
платни промет са Србијом, укинуо динар као платежно средство, 
опструисао одбрану од НАТО бомбардовања 1999, ко је гласао за 
оснивање СИПЕ, Суда и Тужилаштва БиХ, ко је у рату зарадио 
милионе шверцујући нафту и цигарете са непријатељима док је 
младост гинула и крварила стварајући Републику Српску.

У МУСЛИМАНСКOJ ШТАМПИ РАДОВАНА 
КАРАЏИЋА 2005. ПРОГЛАСИО ЛОПОВОМ

Tражио да Младић и Караџић иду у Хаг
Непосредно након завршетка Отаџбинског рата Мило-
рад Додик је 1996. године у интервјуу сарајевској Сло-
бодној Босни говорио како генерал Ратко Младић и Ра-
дован Караџић морају да иду у Хаг и одговарају за на-
водне ратне злочине. Занимљиво да је Додик дао ин-
тервју и позивао на хапшење и процесуирање 
Радована и Ратка у вријеме док су они још били на 
функцији предсједника Републике Српске и командан-
та Главног штаба Војске Републике Српске, и нису се 
били повукли из јавности под притиском међународне 
заједнице.  Додик је био први Србин који је тражио хап-
шење српских вођа, који су имали пресудну улогу у 
стварању Републике Српске, али је последњих 10 го-
дина у свом стилу промијенио ставове и реторику. Како 
би добио неки поен и лажно се представио као српски 

националиста и патриота, Милорад Додик је 2014. го-
дине дао име Студентском дому на Палама по првом 
предсједнику Републике Српске Радовану Караџићу, 
кога је прије тога годинама пљувао, називао лоповом, 
коцкаром, злочинцем и криминалцем.  Такође Додик 
злоупотребљава Дарка Младића, сина генерала Ратка 
Младића, доводи га на митинге и са њим купи јефтине 
политичке поене код наивних и заборавних Срба. На 
срећу већина Срба није заборавила Додикове „ране 
радове“, и  како је новинару Сенаду Хаџифејзовићу у 
Централном дневнику 2005. године изјавио  како добро 
зна да се у Сребреници догодио геноцид, и да су Мла-
дић и Караџић главни кривци који треба да се предају, 
умјесто што се скривају и тако праве проблем цијелом 
српском народу!
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У  
тешким тренуцима се показу-
је ко је ко, и жито раздваја од 
кукоља. Забијање ножа у ле-
ђа Србији и СР Југославији то-
ком НАТО бомбардовања, из-

дајничке и непријатељске активности и 
задаци које је Додик извршавао по на-
логу својих ментора са запада, најбоље 
показају какав је он патриота.  Срби на-
жалост често веома кратко памте важне 
догађаје, и слабо познају своју национал-
ну историју, због чега понављамо велике 
грешке. Домаћа јавност нажалост је до-
брим дијелом заборавила какву су срам-
ну улогу Милорад Додик и његова Влада 
имали у пролеће 1999. године. Додик је 
уз помоћ тенкова НАТО-а, хрват-
ских и бошњачких посланика, 
постао премијер јануара1998. 
и због тога је на почетку бом-
бардовања морао да слуша и 
врати дуг својим менторима 
на западу. 

Да се у тим тешким времени-
ма Влада Републике Српске пона-
шала срамно и често забијала нож у 
леђа браћи са друге стране Дрине свједочи 
и Уредба којом је тадашњи министар ин-
формисања у Додиковој Влади Рајко Ва-
сић свим телевизијама у Републици Срп-
ској забранио да преносе и реемитују про-
грам Радио-телевизије Србије! Одлуку је 
донијела Независна комисија за медије 
Републике Српске, што је изазвало огор-
чење јавности и новинара. 

САТАНИЗОВАЊЕ СРБИЈЕ
Поред забране преношење вијести и 

прилога Радио Телевизије Србије, мини-
стар Васић забранио је телевизијским ку-
ћама да извештавају и прате страначке ак-
тивности, конференције за штампу и изја-
ве политичара са образложењем да Влада 
ставља мораторијум на страначке актив-
ности како би се спријечила поларизаци-
ја друштва!?

Циљ Додика и његовог министра инфор-
мисања, српског Гебелса Рајка Васића, би-
ла је да умири јавност Српске и у тешким 
тренуцима спријечи било какву подршку 
браћи преко Дрине. Требало је да смање 
огромно незадовољство коју су грађани 
Српске осјећали према трупама СФОР у 
БиХ, а посебно НАТО-а који је дивљачки 
разарао Србију. Васић и Додик спречава-
ли су емитовање програма РТС-а и извје-
штавање српских телевизија о агресији 

НАТО-а, али зато није спре-
чавано емитовање пропаган-

де ЦНН, ББЦ и других западних 
медија који су годинама сатанизовали 

Србију, Републику Српску и српски народ.
Предсједник Удружења новинара Репу-

блике Српске 1999. године Бранислав Бо-
жић упутио је допис владиној Комисији за 
медије Рајку Васићу у коме је изразио не-
годовање због одлуке да се локалним те-
левизијским станицама у Српској забра-
ни реемитовање програма Радио Телеви-
зије Србије и покушаје да се администра-
тивним мјерама изврши цензура медија. 
Божић у писму поручује да никакве цен-
зуре не могу зауставити информацију, а 
посебно је указао на непринципијелност, 
јер владина Комисија није забранила еми-
товање програма водећих свјетских теле-
визијских кућа чије су државе извршиле 
агресију на Србију!

ПРИЈЕТЊЕ НЕПОСЛУШНИМ 
СРПСКИМ НОВИНАРИМА

Након што је наредио да се прекине пре-
узимање вијести Радио Телевизије Србије, 
министар информисања Рајко Васић при-
јетио је непослушним новинарима и ме-
дијима који нису били под његовом и До-
диковом контролом. Тако је 29. марта 1999. 
гостујући у програму Српске радио-теле-
визије (из које је касније настао РТРС) Ва-
сић запријетио појединим приватним те-
левизијама да ће им блокирати опрему и 

одузети дозволе за рад уколико се не буду 
придржавали његових гебелсовских уред-
би, и ако наставе да снимају протесте грађа-
на који су се окупљали широм Српске како 
би пружили подршку браћи са оне стране 
Дрине. Главни уредници медијских кућа 
нису поклекли пред пријетњама и Васићу 
су упутили оштар протест због мјера који-
ма се покушава завести оштра цензура. Та-
ко је главни уредник БНТВ Владо Тришић 
у Допису Рајку Васићу 30.3.1999. одбацио 
оптужбе да БНТВ подстиче насиље, и пита 
се због чега министру информисања сме-
та извештавање са протеста бијељинских 
студената који су изашли на улицу како 
би изразили незадовољство због бомбар-
довања Србије, и да ли треба затврати очи 
пред догађајима и чињеницама, што ни-
је ни професионално ни патриотски. Три-
шић, такође, пита Васића да ли му смета 
што БНТВ преноси неке емисије РТС-а и 
ли да сматра да о бомбардовању боље из-
вјештавају новинари из Лондона, Париза, 
Вашингтона?

НАТО АГРЕСИЈА ОТКРИЛА
ПРАВО ДОДИКОВО ЛИЦЕ

У Архиви Републике Српске може се 
пронаћи још много докумената који пока-
зују какав су однос Милорад Додик и ње-
гова Влада имали према Србији и СР Југо-
славији у тешким временима током НАТО 
агресије и бомбардовања. Додик је морао 
да врати дуг, јер је уз помоћ НАТО тенкова 
дошао на власт годину дана прије почет-
ка бомбардовања Србије. Због тога је на по-
четку агресије на СРЈ дозволио да телеви-
зије у Републици Српској преносе вијести 
ЦНН-а и ББЦ-а, али му је сметало извје-
штавање РТС-а и београдских телевизија. 

По налогу својих западних ментора До-
дик је преко министра информисања Рајка 
Васића вршио притисак на медије у Репу-
блици Српској да не прате протесте грађа-
на и не преносе програм РТС-а, те да бој-
котују све активности странака и полити-
чара који су изражавали протест и неза-
довољство због бомбардовања. 

Понашање Додика, Рајка Васића и оста-
лих министара током НАТО агресије пока-
зује о каквим се лажним патриотама ради. 
Додик сада лажним србовањем и подизањем 
националних тензија покушава, не само да 
скрене пажњу јавности са кључних проблема 
у друштву, него и да прикрије своју срамну 
улогу током Отаџбинског рата и НАТО агре-
сије на Србију и СР Југославију. 

• ИНФОРМИСАЊЕ ПО ЖЕЉИ 
ОКУПАТОРА : Р ајку Васићу 
сметало и реемитовање 
програма РТС

ЦЕНЗУРА: Како су Додик и Васић 
1999. забранили програм РТС
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20 ГОДИНА ОТИМАЧИНЕ, ПОДЈЕЛА, МРЖЊЕ И ЗЛА

Лажни патриота као Алијин делегат 
у рату стварао Федерацију БиХ
Да је Милорад Додик лажни патриота ко-

ји покушава да повећањем национал-
них тензија, популизмом, демагогијом, из-
мишљањем издајника, спољних и унутра-
шњих непријатеља скрене пажњу јавности 
са горућих животних проблема и стварних 
узрока тешке ситуације у којој се налазимо, 
говори и први број Службеног гласника Фе-
дерације БиХ из јула 1994. године. 

Овај документ јасно показује какву је уло-
гу Милорад Додик имао током Отаџбинског 
рата, јер је био „љиљан“ по мјери Алије Изет-
беговића, на чији је приједлог и делегиран 
као посланик осталих народа у првом рат-
ном сазиву Уставотворне скупштине Феде-
рације БиХ, којом је предсједавао Марио-
фил Љубић.

Алија Изетбеговић и Фрањо Туђман су 1. 
марта 1994. године, под покровитељством 
америчког предсједника Била Kлинтона, 
потписали Вашингтонски споразум и тако 
окончали крвави рат и сукобе између Хр-
вата и Бошњака, Хрватске војске и ХВО са 
једне и Армије БиХ са друге стране. Након 
великих пораза на више фронтова и неу-
пјешних офанзива на положаје Војске Ре-
публике Српске, током 1992. и 1993. године, 

у  Средњој Босни, великом простору од Мо-
стара до Прозора и Травника, букнуо је сре-
дином 1993. године сукоб међу савезници-
ма који су 1991. везивале заставе, шаховни-
цу и зелени полумјесец, уједињујући се и 
прегласавајући Србе. Послије годину дана 
крвавих сукоба између Хрвата и „хрватског 
цвијећа“  велике силе са запада, прије све-
га САД, инсистирале су на окончању сукоба 
како би поново могла да се покрене велика 
офанзива на Републику Српску и Републику 
Српску Крајину. Тако је у Вашингтону фор-
мирана Федерација БиХ и прекинути су су-
коби између Хрвата и муслимана БиХ са ци-
љем да се они уједине у борби против Срба.

МЕЂУ ДЕВЕТ ПОДОБНИХ СРБА
Након што су Алија и Фрањо потписали 

Споразум у Вашигтону, 30-ог марта 1994. 
године одржана је сједница Уставотворне 
скупштине Федерације БиХ којом је пред-
сједавао Хрват Мариофил Љубић, сада на 
функцији правобраниоца БиХ. На тој сјед-
ници је усвојен Устав Федерације БиХ, иза-
брана Влада Федерације са премијером Ха-
рисом Силајџићем и замјеником Јадранком 
Прлићем, те извршена подјела Федерације 

на кантоне са хрватском или муслиманском 
већином. У рату није било могуће спровести 
демократске изборе за кратко вријеме, па је 
по вољи тадашњег хрватског и муслиман-
ског руководства у Уставотворну скупшти-
ну делегирано 160 посланика, од чега 95 Бо-
шњака, 48 Хрвата и 17 осталих.

Према подацима из Службеног гласни-
ка Федерације БиХ која је објављена 21. јула 
1994. године, на Листи посланика припад-
ника осталих народа налазило се 9 подоб-
них Срба који су били по вољи и аршинима 
Алије Изетбеговића, и то Милорад Додик из 
Лакташа, Борковић Ратко из Градишке, Урош 
Гостић из Добоја, Миро Лазовић из Вогошће, 
Предраг Лукач из Сарајева, Kрстан Малеше-
вић из Бањалуке, Татјана Мијатовић Љујић 
из Сарајева, Горан Поповић из Бањалуке и 
Милан Спасојевић из Бијељине. 

У Парламент Федерације БиХ делегирани 
су подобни Срби, које смо у рату звали „Али-
јини љиљани“ а њихов типичан представник 
био је Миро Лазовић, кога је Алија користио 
као декор да странцима прикаже како је ње-
гова БиХ тобоже мултиетничка, те је тражио 
од Лазовића да тешко вријеђа и напада Радо-
вана Караџића и руководство Републике Срп-
ске. Пошто је у току био рат и сукоби око Са-
рајева, сви делегати нису успјели да дођу до 
хотела „Холидеј ин“ у Сарајеву, у коме је одр-
жана прва сједница Уставотворне скупштине 
Федерације БиХ. Поставља се питање откуд 
Милорад Додик на листи посланика Уставо-
творне скупштине Федерације БиХ, и откуд он 
међу подобним Алијиним Србима, те откуд и 
Урош Гостић, Додиков близак сарадник и ду-
гогодишњи предсједник добојског СНСД-а? 

Делегирање Милорада Додика у Уставо-
творну скупштину Федерације БиХ на нај-
бољи начин показује какав је он био Србин 
и патриота у пресудним тренуцима током 
Отаџбинског рата. Да није био по укусу 
Алије, Туђмана, Зубака и запада сигурно 
не би био делегиран међу 9 Срба „љиљана“ 

који су по њиховој мјери! Додик никада у 
јавности није одговорио откуд његово име у 
првом броју Службеног гласника Федерације 
БиХ, и како је делегиран, а само је његов са-

ТАНГЕ - ФРАНГЕ ГОСТИЋЕВ КРЕДИТ
Предсједник ОО СНСД-а Добој Урош Гостић непосредно уочи почетка 
рата дао је Додику и његовој фирми „Игокеа“ милионски кредит за 
покретање производње намјештаја и јоргана, који никада није 
враћен. Гостић је био помоћник директора за инвестиције 
Привредне банке Сарајево, а осим Додику кредите је дао још неким 
утицајним привредницима и политичарима, што му је омогућило да 
до данас остане у врху политике.

• ПРИСТАО ЈЕ ДА 
БУДЕ СВЕ ШТО 
АЛИЈА ХОЋЕ: 
Милорад Додик 
љуби српску 
заставу
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вјетник Драган Калинић покушао немушто 
да брани свог шефа тврдећи да га је Алија 
делегирао, јер је и прије рата био посланик у 
првом сазиву Скупштине БиХ након првих 
вишестраначких избора. Стварање Федера-
ције БиХ је кључни тренутак у последњем 
рату, јер су Американци и водеће земље НА-
ТО-а почеле да опремају и обучавају Хрвате 
и Бошњаке. План је био да уз подршку НАТО 
авијације  крену у велику офанзиву у љето 
1995. године. Овај податак, уз чињеницу да 
је Додик пред крај рата са Сејфудином Токи-
ћем и Вехидом Шехићем путовао по запад-
ној Европи и нападао Радована и Ратка Мла-
дића, јасно говори о његовој ратној издаји и 
колаборацији са непријатељем.

Сам Kрешимир Зубак је у више наврата 
потврдио да су Американци и западне силе 
формирале Федерацију БиХ са циљем да Хр-
вати и Бошњаци прекину међусобне сукобе 
и уједине се у борби против Срба, да нестане 
Република Српска и да се цијела БиХ претво-
ри у кантоне. Доказ о постојању таквог пла-
на је велика здружена хрватско-муслиман-
ска агресија на Републику Српску Kрајину и 
Републику Српску у љето наредне 1995. го-
дине. Срамно је што је Милорад Додик био 
један од дијелова плана који је у рату мирио 
Хрвате и муслимане, и уједињавао их да за-
једничким снагама нападну Србе.

ПАТРИОТА НА БАТЕРИЈЕ
Имајући у виду да је Милорад Додик био 

један од свега 9 Срба по мјери Алије Изетбе-
говића, да је активно на страни непријатеља 
Републике Српске учествовао у стварању Фе-
дерације БиХ, те да је илегалним шверцом 
нафте, цигарета, кафе и остале робе актив-
но подривао одбрану Републике Српске, по-
ставља се питање да ли је Милорад Додик 
издајник или патриота каквим данас поку-
шава да се представи? Да ли је могуће да Ре-
публику Српску искрено брани неко ко је у 
рату био делегат и стварао Федерацију БиХ, 
који се током рата 1995. године тајно у Пе-
руђи састајао са Сејфудином Токићем и Бо-
шњацима у Италији, а потом са њима ску-
па формирао алтернативну Владу у сјенци.

Да ли искрени заштитник Републике Срп-
ске може бити неко кога је Медлин Олбрајт 
назвала „дашком свјежине на Балкану“ у 
вријеме док је ковала план о бомбардова-
њу Србије и отимању Kосова, неко ко је на 
тенковима окупационог СФОР-а присилно 
доведен на власт и потом тражио од Ратка 
Младића и Радована Kараџића да се предају 
јер нису патриоте по мјери запада?

Службени гласник Федерације БиХ је је-
дан у мору докумената који показују да Ми-
лорад Додик није патриота који штити Репу-
блику Српску и њене интересе, већ да Репу-
блику Српску и лажни патриотизам кори-
сти као параван за бескрупулозну пљачку 
народа и државе.

Статистички подаци у свим сегментима 
друштва су неумољиви и поражавајући. 

Република Српска са Додиком је најсиро-
машнији и најнеразвијенији дио Европе, 
има најниже пензије и плате и рекордним 
процентом незапослених младих, чак 60%. 
Због поражавајуће економске ситуације, 
недостатка посла и ниских плата, узрокова-
них криминалом и корупцијом, недостат-
ка било какве перспективе, становништво 
се масовно исељава, а све је мањи натали-
тет и број рођене дјеце. 

Поражавајући демографски подаци и 
кретања виде се по броју ученика у основ-
ним школама. Школске 2008/09. године у 
Републици Српској било је 113.320 учени-
ка. Већ наредне  2012/13. број је пао испод 
100.000, да би 2016/17 било свега 92.615 
ђака. Дакле за само осам година Додико-
ве власти, од 2009. до 2017, број ученика је 
смањен за скоро 22.000, или готово петину. 
Овај податак најбоље говори у каквим се 
проблемима налази наше друштво, и ко-

ји су највећи изазови опстанка Републи-
ке Српске, јер ако не зауставимо исељава-
ње, не повећамо природни прираштај и не 
задржимо младе, Република Српска нема 
свијетлу будућност.

Република Српска има велико природ-
но богатство и ресурсе за развој, од обради-
вих површина, шума, питке воде до руда и 
хидроенергетског богатства, и када би ма-
ло боље управљали великим богатством и 
праведније расподјелили приходе милион 
грађана Српске живјело би лагодно, као на 
западу. Нажалост велики криминал и ко-
рупција спутавају развој, а огромно богат-
сво слијева се у џепове малог броја поли-
тичара и тајкуна блиским властима. 

Због тога је дошло до дубоког раслојава-
ња, и становништво се по устаљеном нео-
либералном моделу подијелило на мали 
број веома богатих, и огромну већину из-
разито сиромашних грађана који живе на 
ивици и боре се за голо преживљавање.  

СНСД лобира
за НАТО
Последњих година Додик поку-

шава да се лажно представи као 
русофил, знајући какав однос има-
ју Срби према братском руском на-
роду. Но, са друге стране, Додик и 
СНСД направили су велике кора-
ке ка чланству БиХ у НАТО. Нико-
ла Шпирић и Небојша Радмановић, 
предсједавајући Савјета министара 
и Предсједништва БиХ, у периоду од 
2006. до 2014. потписали су Мапу пу-
та и више докумената како би при-
ближили БиХ НАТО пакту.  Шпирић 
је након састанка са генералним 
секретаром НАТО-а Расмунсеном 
изјавио како је чланство БиХ у НА-
ТО од стратешке важности. Посли-
је само пар година СНСД је окренуо 
плочу покушавајући да лажима, 
подвалама, спиновима и обмана-
ма поново преваре грађане Српске. 

РС остала без 
Робних резерви
Након вишегодишње систематске пљачке, 2017. 

године Република Српска је остала без Робних 
резерви, које су нестале у стечају. Колико је угроже-
на Српска у случају неке вандредне ситуације го-
вори чињеница да немамо у резерви ниједно зрно 
пшенице, кукуруза и жита, нити конзерву, залихе 
уља, брашна и шећера као све нормалне државе. 
Тешко је и замислити шта би се догодило ако би 
се догодио земљотрес, поплаве или нека друга по-
шаст, и како би држава реаговала и помогла угро-
женом становништву.

 Додик је годинама пљачкао Робне резерве, а 
једна од највећих превара изведена је преко про-
палог „Фармаленда“ у коме  је нестало неколико 
хиљада говеда и десетина милиона марака. 

Најодговорнији за пљачку и гашење Робних ре-
зерви Српске је Радован Самарџија, дугогодишњи 
директор и човјек од великог повјерења Милора-
да Додика. Скупа са Робним резервама пропао је 
„Фармаленд“, Планинско добро „Невесиње“, некада 
највећи произвођачи млијека у Републици Српској. 

ЗАБРИЊАВАЈУЋА СТАТИСТИКА
 ГОДИНА    БРОЈ  УЧЕНИКА
 2008/09   113.320
 2009/10   108.736
 2010/11   105.028
 2011/12   101.376
 2012/13   99.025
 2013/14   96.932
 2015/15   95.639
 2016/17   92.615

ЦРНА СТАТИСТИКА И БРОЈ УЧЕНИКА
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Додик потписао Прудски споразум 
којим се укида Република Српска

Потпредсједница СНСД-а и 
предсједница Актива же-

на СНСД-а Нада Тешановић 
учествовала је у раду Хрват-
ског народног сабора који је 
одржан у Мостару 1.3.2015. го-
дине. Организатор Сабора био 
је предсједник ХДЗ БиХ и хр-
ватски члан Предсједништва 
БиХ Драган Човић, а Тешано-
вићка је као делегат на Сабо-
ру гласала за Декларацију која 
предвиђа формирање трећег, 
тзв. „Хрватског ентитета“ у Бо-
сни и Херцеговини. 

Тешановићка је подржала 
Човићев приједлог да се сазове 
нова међународна конферен-
ција на којој би се успоставила 
„Симетрична федерална држа-
ва“ и извршило територијално 
преустројавање у БиХ и оду-

зимање територија Републи-
ци Српској. 

Предсједница Актива жена 
СНСД-а Нада Тешановић је по 
националности Хрватица, а на 
хрватски Сабор је отишла на 
приједлог свог лидера Мило-
рада Додика, како би он и на 
тај начин показао оданост и 

лојалност „првог од Хрвата“ 
Драгану Човићу, лидеру Блај-
буршке коалиције ХДЗ – СНСД! 
Додик и Човић чине највчр-
шћу осовину у БиХ, а хрват-
ски члан Предсједништва БиХ 
мудро користи Додика да из-
носи његова мишљења и гура 
његову политику разградње 

Дејтона, која је штетна по Ре-
публику Српску. Тешановићка 
и СНСД су подржали приједлог 
ХДЗ-а и Човића који предви-
ђа распакивање Дејтона, што 
је за Србе и Републику Српску 
погубно, те припајање дијела 
Републике Српске новом хр-
ватском ентитету, прије свега 
на подручју Посавине. 

Додик се стално труди да бу-
де већи католик од папе, и стал-
но чини уступке Драгану Чови-
ћу и Хрватима како би добио 
њихову наклоност, а чињени-
ца да Хрвати ни послије 10 го-
дине не желе да граде мост код 
Градишке и повежу аутопут Ба-
њалука - Градишка са Загребом 
и Европом, јасно говоре колико 
је Хрватима стало до Додика и 
Републике Српске. 

Још почетком 2006. године, када је зду-
шно подржавао међународну заједни-

цу за усвајање тзв „Априлског пакета“, 
промјене Дејтона и Устава, јачање зајед-
ничких институција на штету ентитета, 
Додик је показао отворену и јасну спрем-
ност да повлачи потезе штетне по Репу-
блику Српску. 

Након што је „Априлски пакет“ пропао 
у Парламентарној скупштини БиХ и ни-
је добио подршку већине посланика, До-
дик је наставио да излази у сусрет висо-
ком представнику у БиХ и међународној 
заједници, разговара и чини уступке Бо-
шњацима и Хрватима. 

ПРЕУСТРОЈАВАЊЕ БИХ
Врхунац је био почетком 2009. године 

када је Додик, са тадашњим предсједником 
СДА Сулејманом Тихићем и предсједником 
ХДЗ-а Драганом Човићем, након више са-
станака „тројке“ у Бањалуци потписао тзв 
„Прудски споразум“ који је предвиђао пот-
пуно територијално преустројавање БиХ 
којим би се умјесто два дејтонска ентите-
та, Републике Српске и Федерације, форми-
рале четири нове територијалне мултиет-
ничке јединице са сједиштима у Сарајеву, 
Мостару, Бањалуци и Тузли. 

Тзв „Прудски споразум“ од 26.1.2009. го-
дине предвиђао је да свака од новоформи-

ране 4 територијалне јединице има своју 
извршну, законодавну и судску власт, а Ре-
публика Српска, Федерација БиХ и Брчко 
дистрикт би престали да постоје и функ-
ционишу.

ОТПОР БОШЊАКА
Јавност и опозиција у Републици Срп-

ској жестоко се успротивила Додиковим 
покушајима да укине Републику Српску 
и формира неке 4 територијалне мулти-
етничке јединице, а и Федерацији је био 
жесток отпор јер су Бошњаци, прије све-
га Харис Силајџић и Бакир Изетбеговић, 
сматрали да је овакав споразум штетан за 
њихове интересе. Након велике буре, при-
тисака и отпора, договор Додик – Тихић – 
Човић на срећу никада није спроведен, и 
није дошло до територијалних преустро-
јавања у БиХ.

Додиков потпис на Прудском споразу-
му од 26.1.2009. године, који се састојао од 
4 тачке и предвиђао је укидање Републи-
ке Српске, формирање неке нове грађан-
ске Босне и Херцеговине са 4 мултиетничке 
територијалне јединице, на најбољи начин 
показује његову спремност да тргује инте-
ресима и положајем Републике Српске ка-
ко би обезбједио неки свој лични интерес, 
изашао у сусрет својим менторима и по-
кровитељима. 

СНСД и Нада Тешановић борци за хрватски ентитет?
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Ј
асеновац је највећи срп-
ски подземни град и нај-
веће стратиште нашег 
народа у коме су усташе 
од 1941. до 1945. године 

звјерски убиле најмање пола 
милиона Срба и 700 000 неду-
жних жртава усташког фаши-
стичког терора. Умјесто да се 
вриједна Јасеновачка грађа и 
јасни докази геноцида који је 
над Србима почињен у Хрват-
ској током цијелог ХХ вијека 
чувају као најважнија нацио-
нална збирка, Милорад Додик 
је починио велеиздају тако што 
је Јасеновачку грађу предао Хр-
ватској, потомцима усташа ко-
ји су чинили масовне злочине, 
а сада покушавају да прекраја-
ју историју и минимализују ве-
лике српске жртве. 

Нажалост, највећи дио гра-
ђе Хрвати тренутно крију у де-
поу Музеја у Јасеновцу и она 
није доступна јавности, јер Хр-
вати желе да прекрајају исто-
рију, прикрију трагове геноци-
да и умање број убијених Срба, 
Јевреја, Рома и осталих невино 
пострадалих.

ИСТОРИЈСКО „НЕ“
БЕОГРАДУ

Након распада Југославије и 
избијања грађанског рата, у ок-
тобру 1991. године Јасеновачку 
збирку пред најездом Хрватске 
војске из Јасеновца спасио је ку-
стос тадашњег музеја Симо Бр-
дар, који је грађу пренио у Kозар-
ску Дубицу и смјестио у свој стан. 
Директор Музеја жртава геноци-
да у Београду Милан Булајић у 
неколико наврата је покушао да 
ову вриједну збирка и артефакту 
пренесе у Београд како би се, са 
обзиром на њен значај,  смјести-
ла у адекватан простор. 

Послије низа преписки са 
представницима власти у Репу-
блици Српској током ратног и 
поратног периода, Булајић је 21. 
септембра 1998. године од Жи-
војина Ерића, министра науке и 
културе у Влади Милорада Доди-
ка, добио одговор да се „грађа о 
страдањима у логору Јасеновац 
као културно добро од изузетног 
значаја не може износити из зе-
мље”, те да је „став Владе Репу-
блике Српске да се скенирање, 
копирање и микрофилмовање 
обави у Бањалуци”.

Нажалост Додик је слагао Ми-
лана Булајића, власти Србије и 
свој народ починивши акт ве-
леиздаје, јер је самовољно, без 
Одлуке Владе Републике Српске 
и супротно важећим законима, 
потписао срамни споразум До-
дик – Салцман, и посредно преко 
Сједињених Америчких Држава 
и Музеја холокауста у Вашингто-
ну предао драгоцјену Јасеновач-
ку грађу Хрватској. Влада Репу-
блике Српске је на сједници 9. ју-
ла 1999. године прво је донијела 

ПОТПИСАО БЕЗ
ЗНАЊА ВЛАДЕ РС

Одлуку да се грађа из Kозар-
ске Дубице смјести у Архив Ре-
публике Српске у Бањалуци, и 
Симо Брдар је по налогу Владе 
Републике Српске у септембру 
1999. године збирку предао Ар-
хиву Републике Српске, који се 
обавезао да ће збирку чувати, 
пописати и вратити Јавној уста-
нови „Спомен-подручје Доња 
Градина“. Умјесто тога, грађа је 
на превару, на основу помену-
тог споразума Додик-Салцман,  
уступљена америчком музеју а 
након пар мјесеци прослијеђена 
Хрватској, а да јавност и грађани 
Српске о томе нису ништа знали.

Конспиративна предаја Ја-
сеновачке грађе Хрватској, оба-
вљена иза кулиса и мимо знања 
јавности и грађана Српске, иза-
звала је велики гњев међу Ср-
бима, па је након промјене вла-
сти формиран Анкетни одбор 
Народне скупштине Републике 
Српске како би се утврдиле чи-
њенице и одговорност Милорада 

Додика. Он је током саслушања 
члановима Комисије потврдио 
да је срамни Споразум са Салц-
маном потписао мимо знања 
министара и власти, и без Одлу-
ке Владе Републике Српске, ко-
ја је тек накнадно под његовим 
притиском дала сагласност. До-
дик је био само пука марионета 
у рукама својих ментора из Ва-
шингтона, и по њиховом нало-
гу је починио акт срамне веле-
издаје, предао грађу о највећем 
српском стратишту у руке онима 
који су геноцид починили. Таква 
велеиздаја, и понижавање вели-
ке жртве сопственог народа, ни-
када прије Додика није забиље-
жена на овим просторима. 

ДВА МЈЕСЕЦА ТИШИНЕ
Додик је 23. фебруара 2001. го-

дине на саслушању пред Анкет-
ном комисијом Народне скуп-
штине РС потврдио да је “из ра-
злога хитности потписао спор-
ни споразум без знања Владе 
РС”, али да је накнадно упознао 
Владу са тим, те да је Влада тада 
прихватила споразум. Додик је 
правдао да тобоже није знао да 
су представници Музеја холока-
уста дан раније потписали спо-
разум са представницима Репу-
блике Хрватске да се Јасеновач-
ка грађа прослиједи Хрватској.

Интересантно је да је јавност 
у Републици Српској и Србији 
за сва дешавања сазнала готово 
два мјесеца након што је грађа 
већ пребачена у Вашингтон, од-
носно тек послије Додиковог по-
раза, када је након избора одр-
жаних у септембру 2000. године 

формирана нова већина у На-
родној скупштини Републике 
Српске чију окосницу су чини-
ли СДС и ПДП.

Директор Музеја холокауста 
само дан прије него што је да 
Додиком потписао спорни спо-
разум, исто је урадио и са тада-
шњим министром културе Хр-
ватске Антуном Вујићем. Вујић је 
тада изјавио да „потписани спо-
разум потврђује да је привреме-
ни одлазак јасеновачке грађе у 
Америку само етапа у повратку 
у Хрватску до којега ће доћи до 
краја године”.

ЧУВАР ХРВАТСКИХ 
ИНТЕРЕСА 

Јасеновачка грађа је враћена 
у Хрватску и буквално се сада 
крије у депоу Спомен-подручја 
Јасеновац, а једини начин да она 
угледа свјетлост дана је да Срби 
изврше притисак на Хрватску, 
и упорно траже да се грађа по-
ново изложи на увид јавности и 
посјетиоцима. 

Предаја Јасеновачке грађе 
Хрватској је велика срамота, не 
за Милорада Додика већ ције-
ли српски народ, јер нема дру-
гог примјера у свијету да је не-
ки народ и држава документа о 
највећем страдању предала у ру-
ке џелатима и њиховим потом-
цима. То је само мали сегмент 
у мозаику Додикове прохрват-
ске политике и борбе за интере-
се Хрвата у БиХ. Додик је са Дра-
ганом Човићем склопио пакт са 
ђаволом формиравши „Блајбур-
шку коалицију“ која има за циљ 
да промјенама Дејтона и ствара-
њем трећег хрватског ентитета у 
БиХ уништи Републику Српску. 
Додик је Чермаку и другим хр-
ватским генералима дао уносне 
послове на изградњи гасовода и 
другим пословима са Владом Ре-
публике Српске, а осим тога са 
Човићем и Сулејманом Тихићем 
је потписао Прудски споразум ко-
ји предвиђа преустројавање БиХ 
у 4 регије, по коме би Република 
Српска била подијељена на ви-
ше мјешовитих кантона. 

 НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ 

СРАМОТНО: JАСЕНОВАЧКУ 
ГРАЂУ ПРЕДАО ХРВАТИМА
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20 ГОДИНА ОТИМАЧИНЕ, ПОДЈЕЛА, МРЖЊЕ И ЗЛА

Камелеон са сто лица
Бескрупулозност, радикални заокрети у политици и велике 
промјене ставова, једна су од основних карактеристика Мило-
рада Додика и његове владавине која траје 20 година. Од нека-
дашњег мултиетничког грађанског политичара, европејца, ље-
вичара, дашка свјежине и миљеника запада са краја 90-их, До-
дик је направио велики закрет у реторици и сада се представља 
као изразити српски националиста, русофил и десничар, како 
би својом демагогијом, неконтролисаним изјавама и јефтиним 
популизмом добио гласове бирача. Додикова политика и ставо-
ви мијењају се некада у току пар сати и дана, а не мјесеци и го-
дина, а суштина је само његов лични интерес, док га положај и 
интереси Републике Српске и народа пуно не интересују. Тако је 
2015. тврдио да је јадна и осуђена на пропаст земља која узима 
кредите ММФ-а и спроводи његове препоруке, да би двије го-
дине касније пристајао на повећање акциза, пренос надлежно-
сти и усвајање Закона о банкарству на штету Републике Српске, 
како би добио нови кредит и продужени аранжман са ММФ-ом. 
Додикови заокрети и прерушавање камелеона најбоље се ви-
де кроз однос са лидерима у Србији. Додик је постао премијер 
јер га је Биљани Плавшић предложио Слободан Милошевић, 
али је убрзо забио нож у леђа свом творцу и ментору испуњава-
јући захтјеве крупнијих покровитеља са запада. Додик се 
представљао као велики пријатељ и савезник Зорана Ђинђи-
ћа, а потом је упорно подилазио Војиславу Коштуници. Идео-
лошки Додик је најближи Демократској странци, и због тога је 
најчешће пружао подршку лидерима ове партије, а посебно је 
имао блиске односе са Борисом Тадићем. Додик се годинама 
мијешао у унутрашње односе Србије и учествовао у преди-
зборним кампањама пружајући подршку ДС-у и Тадићу. Током 
предсједничких избора 2012. године ишао је толико далеко да 
је Томислава Николића и Александра Вучића на завршном ми-
тингу у београдској „Арени“ назвао побачајима. Чим су Нико-
лић и Вучић дошли на власт Додик се престројио, Тадића забо-
равио и пустио низ воду, и уложио велики напор да се прибли-
жи Николићу и Тадићу. Како се Додик приближавао напредња-
цима, тако су расли послови „Проинтера“ у Републици Српској, 
те је успостављена блиска сарадња власти и „Гранд трејда“ са 
Телекомом Српске, а вриједност склопљених уговора мјери се 
десетинама милиона марака.

Подржао Мила Ђукановића  
и отцјепљење Црне Горе
Милорад Додик постао је по дру-

ги пут предсједник Владе Ре-
публике Српске почетком 2006. го-
дине, а послије само пар мјесеци у 
Црној Гори је одржан референдум о 
независности и отцјепљењу Црне Го-
ре из државне заједнице са Србијом. 

Од како је 1997. године по нало-
гу Британаца и Американаца ушао 
у сукоб са Момиром Булатовићем и 
Слободаном Милошевићем, црно-
горски лидер Мило Ђукановић во-
ди изразиту антисрпску политику 
базирану на ставовима црногорских 
усташа Секуле Дрљевића и Савића 
Марковића Штедимлије, савезника 
и пријатеља Анте Павелића и Неза-
висне Државе Хрватске. 

Мило влада уз помоћ Хрвата, Бо-
шњака и Албанаца, међу првима је 
2008. године подржао Тачија и при-
знао независност лажне државе Ко-
сово. Официре Војске Црне Горе слао 
је и на Косово и на прославу „Олује“ 
у Книн, а  Србе је претворио у грађа-
не другог реда. Мило и његова вла-
да врше сталне нападе на Српску 
православну цркву и њену имови-
ну преко распопа Мираша Дедеји-
ћа и тзв. „Дукљанске академије на-
ука“, те је потпуно истиснуо Србе из 
државне администрације. Иако, по 
последњем попису, Срби чине трећи-
ну становништва, а више од пола ста-
новника Црне Горе говори српским 
језиком, мање од 2% владиних слу-
жбеника су Срби. 

ДОДИК КАО МИЛОВ МАМАЦ 
ЗА СРБЕ У ХЕРЦЕГ НОВОМ

Кључни тренутак за Мила и њего-
ву антисрпску политику био је рефе-
рендум за независност који је Мило 
Ђукановић организовао у љето 2006. 
године, и на коме је свега 1% грађа-

на пресудило и донијело одлуку да 
се након девет деценија заједничког 
живота, од Подгоричке скупштине 
1918. године,  Црна Гора отцијепи од 
Србије. Велику улогу у томе имао је 
и Милорад Додик, који је годинама 
био веома близак са Милом Ђука-
новићем. Дуго времена повезивао 
их је ратни шверц цигаретама, исти 
ментори и блискост са Британцима 
и Американцима.     

Црна Гора је постала независна 
2006. године захваљујући прије све-
га Албанцима, Бошњацима и Хрва-
тима, који су недвосмислено подр-
жали отцјепљење од Србије, те ве-
ликом броју гласача који не живе у 
Црној Гори и дошли су на гласање, 
док је изјашњавање било забрање-
но Црногорцима који живе у Србији. 

Херцег Нови је једно од најважни-
јих упоришта Срба и опозиције у Цр-
ној Гори и због тога је ово примор-
ско мјесто неправедно запостављено 
и саобраћајно изоловано. Мило Ђу-
кановић годинама је вршио прити-
сак на угледне Србе из Херцег Новог 
са циљем да их сломи и приволи за 
своју опцију, а посебно је био велики 
притисак уочи референдума у љето 
2006. године, када је рекордно мали 
проценат Новљана изашао на рефе-
рендум и гласао за останак државне 
заједнице са Србијом. 

САСТАНАК У ТИТОВОЈ ВИЛИ
Уочи самог референдума, јуна 

2006. године, Мило Ђукановић и Ми-
лорад Додик имали су у Титовој вили 
у Игалу тајни састанак са угледним 
привредницима и Србима из Херцег 
Новог и Боке Которске. Мило је тра-
жио до Додика да му помогне у пре-
судном тренутку, па је Додик дошао у 
Игало како би увјеравао Србе да по-
држе Мила и референдум, тврдећи 
да је он гарант њиховог положаја, и 
лажно их убјеђујући како је то добра 
ствар за српски народ у Црној Гори. 
Додик је преварио Србе у Херцег Но-
вом и Црној Гори, и нажалост након 
отцјепљења њихов положај је све те-
жи, а и ова поражавајућа чињеница 
говори колико је положај Срба важан 
за Додика, јер од отцјепљења никада 
није дао ниједну изјаву којом би кри-
тиковао маћехински однос Владе Цр-
не Горе према Србима у Црној Гори, и 
тражио да се њихов положај побољша. • Тајни пакт у Игалу
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Додикову власт обиљежио је 
и низ мистериозних уби-

става која никада нису разри-
јешена, нити су починиоци от-
кривени и изведени пред ли-
це правде. 

Ако је судити по оној да ка-
да држава убија имена убица и 
налогодаваца остају сакривена, 
лако је закључити ко стоји иза 
неких ликвидација у Републи-
ци Српској. 

МИЛАН ВУКЕЛИЋ 
ПРЕВИШЕ ЗНАО

Милан Вукелић био је рад-
ник Завода за изградњу Бања-
луке (ЗИБЛ), којим је руководио 
Чедо Савић, а касније и Алек-
сандар Цвијановић, супруг пре-
мијерке Жељке Цвијановић, ко-
ји је искористио свој положај 
да незаконито свом оцу пен-
зионеру преко ЗИБЛ-а додије-
ли стан у Бањалуци. Вукелић је 
био поштен инжењер који је ра-
дио на одговорним пословима 
у ЗИБЛ-у. Био је упознат 
са свим детаљима 
великих крими-
налних радњи 
у којима су др-
жава Републи-
ка Српска и град 
Бањалука оштеће-
ни за милионе ма-
рака. Вукелић није био 
дио мафијашке хоботнице, ни-
је желио да учествује у крими-
налним радњама већ је о њима 
отворено говорио, што га је на 
крају нажалост коштало живо-
та. Послије низа напада, уцјена 
и пријетњи, Вукелић је убијен 

6.11.2007. године испред сједи-
шта Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске у Ба-
њалуци. Још увијек непознате 
особе подметнуле су експло-
зив испод возила којим је Ву-
келић управљао, и активирале 
га док је возио прометном ули-
цом. Вукелић је на мјесту поги-
нуо, док су двије особе које 
су са њим биле у ауто-
мобилу тешко поври-
јеђене и остали ин-
валиди, а на срећу 
није настрадао ни-
ко од случајних про-
лазника. 

Милан Вукелић иза 
себе је оставио четворо ма-
ле дјеце, и платио је скупу ције-
ну због поштеног и одговорног 
рада, указивања на криминал 
мафијашке хоботнице иза које 
су стајали високи функционери 
СНСД-а, прије свега директор 
Чедо Савић, кога је својевреме-
но Додик оптуживао за крими-

нал, али су касније ипак по-
стали добри сарадници. 

КОЛАТЕРАЛНА 
ШТЕТА БАХАТИХ 
МИНИСТАРА?

Младић Никола Ђу-
ровић погинуо је 2011. 

године у аутомобилској 
несрећи за коју је окривљен 

Ненад Радинковић, али јавност 
и породица сумњају да је Ра-
динковић подметнут како би 
се заштитио министар 
унутрашњих посло-
ва Станислав Чађо 
који је због баха-

те пребрзе вожње и 
проласка кроз црвено 

свјетло изазвао саобра-
ћајну незгоду. Постоје број-

ни материјални докази и изја-
ве свједока који сматрају да Ра-
динковић није скривио саобра-
ћајну незгоду, већ да је за новац 
и амнестирање од других кри-
вичних дјела признао криви-
цу. Постоји основана сумња и 
бројни докази који указују да је 
бивши министар полиције Ча-
ђо изазвао саобраћајну несре-
ћу и ударио у возило које је во-
зио покојни Ђуровић. Чађо се по 
повратку са свадбе тркао са још 
једним министром, врло вјеро-
ватно Ранком Шкрбићем, а по-
родица је изјавила тужиоцима 
да има сазнања да је сувозач у 
Чађовом аутомобило био упра-
во Милорад Додик. Занимљиво 
да је послије незгоде једна особа 
из Бањалуке пребачена на лије-

чење на ВМА у Београд, и да 
је одсјечен ваздушни ја-

стук сувозача у аутомо-
билу које је изазвало 
несрећу, а све са ци-
љем да се прикрију 
материјални докази 

ко је одговоран за смрт 
младића. Упркос бројним 

оптужбама које су у јавности 
изнијели адвокат и родитељи 
настрадалог младића, Стани-
слав Чађо упорно ћути насто-
јећи да избјегне одговорност за 
смрт младе особе. 

МЈЕСЕЦИМА СЕ ТРАЖИ 
ИСТИНА О ДАВИДУ 

Убисто младића Давида Дра-
гичевића са почетка 2018. годи-
не уздрмало је Бањалуку и Ре-

публику Српску За сада непо-
знате особе претукле су и кид-
наповале младића, данима га 
мучиле, силовале, а потом га 
бациле у канализацију Цркве-
на у Бањалуци. Умјесто да је од-
мах по пријави нестанка Поли-
ција почела потрагу за млади-
ћем и тако му спасила живот, 
челници Министарства унутра-
шњих послова Републике Срп-
ске, начелник у МУП-у Дарко 
Илић и директор Полиције РС 
Дарко Ћулум, уз подршку ми-
нистра Драгана Лукачу, лажно 
су на вандредној конференци-
ји за новинаре, уз помоћ пато-
лога Жељка Карана, оптужили 
покојног Давида, да је лопов и 
наркоман који је опљачкао кућу 
Рађена у Бањалуци, а потом из-
вршио самоубиство скочивши у 
Црквену. Ово убиство подигло је 
буру у јавности. Скоро пола го-
дине у Републици Српској сва-
кога дана на Тргу Крајине и мје-
стима широм Српске организу-
ју се протести, а чланови групе 
Правда за Давида и његов отац 
Давор траже од надлежних да се 
открију имена убица и налого-
даваца. Послије великог прити-
ска у јавности, полиција и Тужи-
лаштво су признали да се ради 
о убиству, а не самоубиству, да 
младић није био наркоман и да 
није извршио провалу и пљачку 
куће, али имена убица и налого-
даваца нису откривена. Постоји 
сумња да иза планираног и на-
рученог убиства, у коме су уче-
ствовали и припадници МУП-а 
Српске, стоје чланови породица 
моћника на власти, и да због то-
га полиција и правосуђе не ра-
де свој посао. 

• ЗАВРШИО У КАНАЛИЗАЦИЈИ: Давид Драгићевић

• ПОДМЕТНУТ ЕКСПЛОЗИВ: Милан Вукелић убијен испред МУП-а

МИСТЕРИОЗНА УБИСТВА У СРПСКОЈ
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ГРАНД ТРЕЈД 
ГРАНД ПЉАЧКА
Објекат „Гранд трејда“ у Ба-

њалуци Додик је саградио 
преко свог кума Милета Ради-
шића, који му је послужио као 
параван. Након што је са Бори-
сом Тадићем договорио „посао 
вијека“, који предвиђа да Додик 
преко својих кумова и фирми 
за компанију МТЕЛ и Телеком 
Српске изгради велику зграду 
у којој ће бити сједиште компа-
није, почело је правно, урбани-
стичко и физичко насиље. 

Додикови кадрови у граду 
Бањалуци дали су сагласност 
да се на мјесту „Пициног пар-
ка“, у центру Бањалуке, гради 
велика пословна зграда, а власт 
се оглушила на бројне протесте 
незадовољних грађана и еколо-
шких организација које су се 
противиле уништавању парко-
ва и градског зеленила. Ради-
шић је дошао у посјед плаца ку-
пивши „Медицинску електро-
нику“, и у овом коруптивном 
послу власти града Бањалуке, 
предвођене СНСД-ом и градо-
начелником Давидовићем,  по-
чиниле су више незаконитих 
радњи, злоупотреба и оштети-
ле градски буџет за најмање 10 
милиона марака. 

ОТИМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 
ОД ПОРОДИЦЕ ВУЛИЋ

Да би се направила грађе-
винска парцела било је неоп-
ходно одузети и дио земљишта 
сусједне парцеле у власништву 
породици Вулић, која се томе 
противила. Жељко Вулић ни-

је желио да пристане на уцје-
не и притиске режима и Доди-
ковог кума Милета Радишића, 
па је власт на силу отела дио 
земљишта Вулићу, упркос ви-
шемјесечним протестима гра-
ђана. Додик и СНСД су по хит-
ној процедури у Народној 
скупштини Републи-
ке Српске, којом 
је предсједавао 
Игор Радоји-
чић, усвојили 
спорни закон 
који је пред-
виђао одузи-
мање земље 
власницима и 
за приватне ин-
вестиције, који је 
касније оспорио Устав-
ни суд Републике Српске. На 
основу спорног закона Жељ-
ку Вулићу је одузето земљи-
ште како би се саградила згра-
да „Гранд трејда“. Полиција је 
брутално примјеном силе спри-
јечила породицу Вулић и гра-
ђане да блокирају машине, које 
су насилно рушиле и равнале 
њихову локацију, а због пружа-
ња отпора у коме је повријеђен 
један полицајац, против Жељ-
ка Вулића, жртве Додиковог на-
сиља, води се судски спор пред 
Основним судом у Бањалуци. 

УНОСНА ПРЕПРОДАЈА 
ПЛАЦА У ОБИЛИЋЕВУ

Изградња зграде „Гранд 
трејд“, која је имала само јед-
ног запосленог радника, кошта-

ла је десети-
не милиона 
марака, и 
Додику ни-
је било ла-

ко да опере 
силан новац и 

милионе за своју 
инвестицију. Додик је 

то урадио преко својих тајку-
на, тако што је град Бањалука 
поклонила у насељу Обилићево 
Милету Радишићу плац повр-
шине 3.000 м2 за свега 100.000 
марака, да би он  исти плац 
ускоро продао Љуби Ћубићу и 
компанији „Нискоградња“ за 
чак 5,5 милиона марака. Ћу-
бић је квадрат земљишта пла-
тио скоро 2000 марака, скупље 
од квадрата стана, и на њему 
никада ништа није направио. 

Јасно је да је ова трансакци-
ја урађена како би Додик пре-
ко тајкуна и пријатеља Ћуби-
ћа  опрао новац за градњу сво-
је зграде.  Додик је на састанку 
са домаћим банкарима, одржа-
ном у Кабинету предсједника 
Републике, отворено признао 
да је зграда његова а да је Ми-
ле Радишић само параван, те 
тражио од директора банака да 
кредитно помогну завршетак 
објекта, а да је он гарант да ће 
новци и кредити бити враћени. 

Након што је Тадић поражен 
на изборима 2012. године посао 
са МТЕЛ-ом је доведен у пита-
ње. Додиков кум Миле Ради-
шић због криминала и злоупо-
треба са „Медицинском елек-
троником“ осуђен је на 3 годи-
не затвора и био је у бјекству у 
Београду, а Додик га је ухапсио 
и стрпао иза решетака када је 

Радишић проговорио о прља-
вим пословима и комбинаци-
јама, и открио како је Додик на-
правио зграду „Гранд трејда“.

Пресељавање МТЕЛ-а у згра-
ду Гранд трејд је каснило јер се 
нове власти Србије у почетку 
нису слагале са ранијом одлу-
ком.

КУМСТВО ЗАПЕЧАЋЕНО 
ОПРАНИМ МИЛИОНИМА

Како су отопљавали хладни 
односи Додика и напредњака 
МТЕЛ је био све ближи пресеље-
њу, па је  тек 2016. године потпи-
сан је Уговор о закупу по којем 
је Гранд Трејд добијао 400.000 
марака мјесечно за изнајмљи-
вање просторија МТЕЛ-у. 

Двије године касније, сре-
дином 2018.  МТЕЛ од Радиши-
ћа и Додика купује дио зграде 
„Гранд трејд“ за чак 65 милио-
на марака!

Занимљиво да је за дирек-
тора Гранд трејда, док је Миле 
Радишић био у бјекству, био по-
стављен његов син Ренато Ради-
шић, који је био вјенчани кум 
Игору Додику, сину Милорада 
Додика, чиме је старо кумство 
потврђено.

Додик и Радишић су се ску-
мили током првог Додиковог 
мандата и спорног посла са Ки-
пранима, када је Миле Ради-
шић, као директор Лутрије Ре-
публике Српске потписао ште-
тан Уговор са компанијом на 
Кипру, а истовремено је Мило-
рад Додик постао власник ви-
ле на Кипру. Питање је колико 
је милиона марака Додик за-
радио на Гранд трејду и послу 
са МТЕЛОМ?

• КУМ КАО ПАРАВАН: Миле Радишић

• УЗАЛУДНИ ПРОТЕСТИ ГРАЂАНА БАЊАЛУКЕ



www.nebojsavukanovic.info  17   

Повјерење: Мишковић и Ђурић 
омиљени тајкунски тандем
Готово да нема значајнијег тајку-

на у Србији и Републици Српској 
који није зарадио неки милион са-
рађујући са Додиком и пљачкајући 
грађане Републике Српске. Миро-
слав Мишковић и Драган Ђурић, ко-
ји су у Србији хапшени али нажалост 
не и пресуђени због организованог 
криминала и утаје пореза, омиље-
ни су тајкуни и сарадници Мило-
рада Додика. 

ЗА 100 КМ КУПЉЕНИ 
КИОСЦИ ШИРОМ РС

Мишковић је преко своје фирме 
„Дарта“ за свега 100 марака купио 
предузеће „Српско Ослобођење“, које 
је имало своје киоске и малопродај-
не објекте широм Српске. Мишковић 
је обећао да ће задржати све радни-
ке, али након што је београдска „Зек-
стра“ купила „Дарту“ почело је убр-
зано задуживање и стављање под 
хипотеку објеката „Српског ослобо-
ђења“. Врло брзо дуг је нарастао на 
23 милиона, предузеће је отишло у 
стечај, а више стотина радника оста-
ло је без посла и завршило на улици. 

Почетком 2008. године почео је 
процес приватизације и продаје Роб-
не куће „Боска“ у центру Бањалуке. 
Влада Српске на Додиков приједлог 
продала је 58% акција Робне куће 
„Боска“ за 3 милиона евра конзор-
цијуму „Делта-Зекстра“ чији су вла-
сници Ђурић и Мишковић.

 Они су обећали да ће исплатити 
сва заостала дуговања радницима и 
задржати их на послу, те да ће уло-
жити више милиона евра у рекон-
струкцију објекта. 

Инвестиционо-развојна банка Ре-
публике Српске одмах након прива-
тизације купила је обвезнице у ври-
једности од чак 15 милиона марака 
које су емитовали Ђурић и Мишко-
вић, и сада је извјесно да их никада 
неће моћи наплатити. Одмах након 

продаје обвезница ИРБ-у Ђурић је 
пребацио 7 милиона евра као аванс 
на рачун своје фирме у Београду, и 
тада им се губи сваки траг. 

И радници Робне куће „Боска“, 
као и осталих фирми које су купи-
ли Мишковић и Ђурић, након тала-
са протеста нажалост су остали без 
посла и завршили на улици. 

ОРИГИНАЛНИ УГОВОР 
НЕСТАО БЕЗ ТРАГА

Како би се прикрили трагови ве-
ликог криминала челници власти су 
сакрили спорни Уговор о приватиза-
цији Робне куће Боска, а министар 
трговине и туризма у Влади РС Пре-
драг Глухаковић, који је са Додиком 
потписао спорни Уговор о привати-
зацији „Боске“, до данас није одго-
ворио јавности гдје се налази ори-
гинални Уговор и како је он нестао 
из његовог Министарства. У Робној 
кући „Боска“ Додикова кћерка и не-
вјеста прије двије године отвориле 
су луксузни ресторан „Агапе“.

• ТРИО ФАНТАСТИКО:  
Мишковић, Додик и ЂурићКУМ ВУКЕЛИЋ ПАРАВАН ЗА СРБИЈУ

Преко свог кума Вељка Вукелића, Додик је недавно отворио 
велики ресторан-пизерију „Мариа Партел“ у Инђији. Луксузни 
ресторан у два нивоа, површине 400 м2, отворен је недавно, и у 
њему се често окупљају Додик, његови блиски сарадници и 
пријатељи. Контраверзни кум Вукелић, који покушава да 
преотме зворничку Алумину, формално се води као власник 
објекта, али чињеница да је на отварање ресторана дошао 
Додик са супругом и породицом, говори да је Отац нације 
умјешан и у овај бизнис, а да је кум Вукелић само параван како 
би се ствар сакрила од јавности.  Ресторани су постали пасија 
Додикових. Његова кћерка Горица власник је ресторана 
„Агапе“ у Робној кући „Боска“, док син Игор намјерава да своје 
бизнисе обогати и преузимањем популарног бањалучког 
ресторана „Стара ада“.

КУМ РАДИШИЋ ПЕТЉАО ПО КИПРУ
Тајкун Миле Радишић био је обичан шофер, све док га кум 
Милорад Додик 1998. године није поставио за директора 
Лутрије Републике Српске. Радишићево управљање Лутријом 
остало је упамћено по низу скандала и штетних уговора на 
штету јавног предузећа, а посебно је био споран посао са 
Кипранима. Радишић је као директор Лутрије РС, по 
Додиковом налогу, склопио веома штетан посао са фирмом 
„Глори“ са Кипра, а као дио аранжмана предсједник Републике 
Српске добио је луксузну вилу у Лимасолу, на обалама Егејског 
мора. Додик и Радишић скупа су путовали у Лимасол и 11.
марта 2000. године потписали штетан уговор вриједан 90 
милиона марака.  Тако је од укупних прихода Лутрији 
Републике Српске требало припасти 40%, а кипарској 
„Глорији“ 60% прихода. Лутрија Српске имала је обавезу да 
сноси све трошкове радника и закупа. Радишић је од Кипрана 
купио срећке вриједне 7,3 милиона марака, које су завршиле 
као стара хартија. Убрзо након Додиковог пораза на изборима 
Радишић је смијењен са функције, а штетан Уговор са 
Кипранима раскинут.
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Пропаст Бобар банке, а потом 
и Банке Српске, бивше Бал-

кан-инвестмент банке, снажно је 
уздрмао банкарски сектор Репу-
блике Српске, и државу коштао 
више стотина милиона марака, 
директно и индиректно. Јавна 
предузећа и установе као депо-
ненти у ове двије банке изгуби-
ли су огроман новац, више хиља-
да људи остало је без посла, а не-
гативни ефекти су вишеструки. 

СЕРВИС ДВОРСКИХ  
ТАШНА-МАШНА ФИРМИ 

Бобар банку основао је високи 
функционер и посланик СНСД-
-а покојни Гаврило Бобар, а на-
кон његове мистериозне смрти 
у јесен 2014. године убрзо је до-
шло до пропасти његове банке и 
више компанија. Бобар банка је 
годинама служила за извлачење 
новаца из ИРБ-а на рачуне двор-
ских компанија и тајкуна бли-
ских властима. То потврђује не-
вјероватна чињеница да од 327 
милиона марака потраживања 
на основу пласираних кредита, 
у стечају је наплаћено свега 20,4 
милиона, или 6,2%. Шема органи-
зоване пљачке банке и извлачења 
новаца ишла је тако што су јав-
на предузећа, физичка и правна 
лица депоновала новац у Бобар 
банци, а потом су без било каквих 
гаранција наплате и обезбјеђе-
ња у имовини дијељени кредити 
сумњивим дворским ташна-ма-
шна фирмама, које контролишу 
тајкуни и људи блиски власти. 
Сумњиве фирме убрзо након уз-
имања кредита би биле затвара-
не, а извучени и опљачкани но-

вац између себе су дијелили тај-
куни и политичари. Агенција за 
банкарство Републике Српске, на 
чијем се челу налазила Славица 
Ињац, особа од највећег повјере-
ња Милорада Додика, прећутно 
је одобравала велики криминал 
у банкарском сектору, и богаћење 
малог броја људи на штету јавних 
предузећа и грађана који су изгу-
били десетине милиона марака 
штедње и депозита у пропалим 
банкама. И сам власник Гаврило 
Бобар извлачио је новац из своје 
банке на рачуне својих повезаних 
фирми, а подужи је списак про-
палих фирми несталих у стечају 
којима је Бобар банка и ИРБ пла-
сирао кредите, који никада нису 
наплаћени.

МИЛИЈАРДУ МАРАКА 
ОТИШЛО У ЛИТВАНИЈУ

Поред Бобар банке, у стечају 
је пропала и Банка Српске, ко-
ја је формирана након пропа-
сти Балкан-инвестемнт банке. 
Литвански бандити, како их је 
назвао министар финансија у 
Влади Републике Српске Зоран 
Тегелтија, из Фабрике глинице 
Бирач, Алумине и Балкан-ин-
вестемнт банке изнијели су не-
вјероватних милијарду марака, 
и минимално за тај износ оште-
тили државу. 

Иако је Девизни инспекто-
рат Републике Српске упозора-
вао власт да се из Српске и Фа-
брике глинице Бирач незако-
нито извлачи огроман новац на 
оф-шор компаније, нико ништа 
није предузимао да се пљачка и 
изношење милијарди спријечи 
све док БИБ банка и Бирач нису 
отишли у стечај, а Литванци се 
склонили на сигурно. Умјесто да 
власт спријечи изношење новаца 
и ухапси преваранте из Литвани-
је, Навицкаса и њихове домаће 
сараднике, прије свега брачни 
пар Рубеж из Зворника, ИРБ је 
без покрића давао кредите Бир-
чу и Енерголинији како би се на-
правила што већа штета држави. 
Балкан-инвестмент банка је би-
ла спонзор КК Игокеа и финан-
сирала бројне пројекте режима, 
а Додик је преко Славице Ињац 
и других својих кадрова на кључ-
ним мјестима омогућио пљачку 
и изношење новаца.

Да је Додик био покровитељ 
Литванаца и да им је омогућио 
пљачку и изношење милијарде 
из Балкан инвестмент банке и 
Бирча, говори и смјена бившег 
министра унутрашњих послова 
Републике Српске Радослава Јо-
вичића. Након што је било извје-
сно да „Бирач“ и „БИБ банка“ про-
падају и одлазе у стечај, јер се ви-
ше није могла прикривати пљач-
ка и катастрофална ситуација у 
компанијама, у кабинету пред-
сједника Републике Српске Ми-
лорада Додика крајем 2014. годи-
не одржан је састанак на коме су 
били министар Јовичић, преми-
јерка Жељка Цвијановић, пред-
сједник Додик и власници УКИО 
групе из Литваније. 

Након што су Навицкас и Ли-
тванци током жучне расправе 

повишеним током запријетили 
да ће проговорити о шемама, 
учесницима и великом крими-
налу, Јовичић их је питао како се 
то понашају у Кабинету предсјед-
ника и рекао да ће их одмах ухап-
сити. Умјесто подршке Додик га 
је прекинуо и рекао да сједне и 
ућути, да Литванце нико неће 
хапсити и да ће им бити омогу-
ћено да побјегну и склоне са на 
сигурно, а да онда МУП покре-
не истрагу и подигне Кривичне 
пријаве како би се умирила до-
маћа јавност. Убрзо након овога 
Јовичић је склоњен и смијењен, 
и тако кажњен јер је покушао за-
штити интересе Републике Срп-
ске и казни оне који су некажње-
но опљачкали народ и државу 
однијевши милијарду марака. 

ДОДИКОВИ ТАЈКУНИ 
БОРЕ СЕ ЗА АЛУМИНУ

Након бјекства Литванаца, по-
чела је борба Додикових тајкуна 
за преузимање и контролу Алу-
мине и Бирча у стечају. Уз сагла-
сност Додика, контраверзни фо-
чански тајкун Гордан Павловић, 
власник компаније ПАВГОРД, и 
градоначелник Зворника Зоран 
Стевановић, купили су од Литва-
наца у бјексту непостојећа и не-
призната 122 милиона потражи-
вања УКИО банке за 11 мили-
она евра како би непризнатим 
потраживањима преузели Алу-
мину, која годишње производи 
и прометује више од 300 мили-
она марака. Са друге стране До-
диков кум Вукелић, преко Мо-
тике и Управе Алумине у стеча-
ју, покушава преузети контро-
лу над „златном коком“ Алуми-
ном. У борби кланова Додик до-
бија свакако јер има „тал“ са оба 
клана. Стевановић и Павловић, 
уз помоћ Додика врше снажан 
притисак на правосуђе како би 
непризнатим потраживањима, 
на силу и незаконито преузели 
Алумину. Борба кланова доводи 
у питање егзистенцију најмање 
2.000 породица из зворничке ре-
гије који раде у Алумини и по-
везаним фирмама. Да су Додик 
и Влада Републике Српске ди-
ректно умијешани у криминал 
говори и чињеница да су Стева-
новић и Гордан Павловић у ви-
ше наврата у Литванију путова-
ли службеним авионом Владе 
Републике Српске. 

ПРОПАСТ 
БАНАКА  
И БИРЧА

• ЗА НЕКОГА СВЕ, ЗА СВАКОГА ПОНЕШТО: Гаврило Бобар и Милорад Додик
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ВИЛА НА ДЕДИЊУ САМО ЈЕ ДИО ДОДИКОВЕ
ИМПЕРИЈЕ ВРИЈЕДНЕ МИЛИЈАРДУ МАРАКА
Чим је преузео власт у другом 

премијерском мандату, До-
дик је убрзано почео да повећа-
ва своју имовину и богатство. Та-
ко је 2007. године, под велом тајне, 
купио вилу у најелитнијем дије-
лу Београда, насељу Дедиње, која 
је коштала 1,7 милиона марака. 
Куповина виле блиско је везана 
за пропали „посао вијека“ у Гацку 
са ЧЕЗ-ом и градњу другог блока 
Термоелектране. Додик је вилу на 
Дедињу купио исти дан када је у 
Гацку положио камен темељац и 
са Чесима потписао Уговор о град-
њи другог блока. 

УГОВОР ЗА ВИЛУ, ПА 
ХЕЛИКОПТЕРОМ У ГАЦКО

Додик је ујутро потписао Уго-
вор и постао власник виле, а по-
том је хеликоптером одлетио у 
Гацко, гдје је учествовао у гламу-
розној церемонији постављања 
камена темељца за ТЕ Гацко 2. 
Скупа са Додиком, вилу дуплекс 
у истом дворишту купио је Алек-
сандар Обрадовић, у то вријеме 
директор Нових електрана Репу-
блике Српске, фирме коју су зајед-
нички основали Електропривре-
да РС и ЧЕЗ, а касније и директор 
Електропривреде Србије. 

Додикова вила налази се у Ули-
ци Васка Попе, у београдској оп-
штини Савски Венац, а иако се 10 
година труди,  предсједник Репу-
блике Српске никако не може да 
оправда поријекло новца којим је 
купио вилу. Додик се заплео у ку-
чине измишљајући новинарима 
различите верзије, тонуо из јед-
не у другу лаж, а Тужилаштво БиХ 
је покренуло истрагу због сумњи 

у прање новца, те ухапсило вла-
сника Павловић банке Слободана 
Павловића. Додик је прво тврдио 
да је продао два стана у Београду 
па купио вилу, али се испостави-
ло да је то лаж јер је фамозне бео-
градске станове продао 2017. го-
дине. Потом је тврдио да је узео 
кредит у Павловић банци у износу 
од 750.000 евра, који је требало да 
му послужи за правдање порије-
кла имовине, али је истрага утвр-
дила да је кредит узео 2008. одно-
сно годину дана послије купови-
не виле на Дедињу. 

НИЈЕ СМИСЛИО ДОБРУ 
ЛАЖ ОДАКЛЕ МУ ПАРЕ

Такође је тврдио да је вила из-
најмљена Амбасади Израела у 
Београду, и да мјесечном кири-
јом од 20.000 марака плаћа кре-
дит, али су га Израелци деманто-
вали и потврдили да никада нису 
изнајмљивали његову вилу.

Нема никакве сумње да је вилу 
на Дедињу Додик добио као награ-

ду са склапање штетног посла са 
ЧЕЗ-ом, који је убрзо пропао а Ре-
публика Српске је у судским спо-
ровима морала да плаћа пенале 
и одштету Чесима. 

РАЈКО УБИПАРИП 
ЖРТВЕНО ЈАГЊЕ

Уговор са Чесима о градњи ТЕ 
Гацко 2, који никада није реали-
зован, довео је до пада Берзе у Ре-
публици Српској, те смјене мини-
стра привреде и енергетике Рајка 
Убипарипа, који је означен као 
кривац за потпуни фијаско, и ко-
ји је био жртвено јагње како би се 
спасио Додик. 

И након гашења НЕРС-а и по-
влачења ЧЕЗ-а не престају мани-
пулације Херцеговцима, па су та-
ко 2016. године Додик и његов по-
сланик Срђан Миловић обећали 
да ће Кинези градити други блок 
Термоелектране у Гацку, али је и 
овај посао пропао, и само је јед-
на у мору лажи и превара акту-
елног режима. 

ПЉАЧКА ИРБ-А 
Инвестиционо-развојна 
банка Републике Српске 
тренутно не може да 
наплати 163,1 милион КМ 
који је пласирала 
сумњивим фирмама по 
политичком диктату. ИРБ 
је формиран послије 
продаје Телекома Српске, 
са циљем да се кредитира 
домаћа привреда, 
производња и отварање 
нових радних мјеста, али 
она није оправдала 
очекивања. 

СПАСИОЦИ 
АМЕРИКАНЦИ
Након што је Банка Српске 
отишла у стечај Додик је 
тврдио да ће Амерички 
фонд купити и санирати 
банку, уложити 200 
милиона долара, али је и 
ово била само лаж како би 
тренутно умирила грађане 
који су у двије пропале 
банке изгубили огроман 
новац. Такође је 
обмањивао свјесно народ 
лицемјерним тврдњама да 
је Бобар банка пропала 
након смрти власника јер 
су грађани почели 
масовно да повлаче 
депозите, али је истрага 
показала да је узрок 
проблема пљачка, 
извлачење новаца преко 
повезаних фирми и 
криминал огромних 
размјера.

ГУБИТАК 
БАНКЕ СРПСКЕ  
Кад је Балкан инвестемнт 
банка отишла у стечај, 
Влада је купила пропалу 
банку за 30 милиона и 
уложила велика средства у 
покушај њеног наводног 
спашавања. Влада је 
натјерала јавна предузећа 
и установе да депонују 
новац у новоформираној 
Банци Српске како би 
имала средства за рад, али 
рупе се нису могле 
попунити и све је било 
узалуд. На овај начин само 
је учињена додатна штета 
и још већи губици за Владу, 
јавни сектор и грађане.

ДОДИК: СИНУ КРЕДИТ ДА СЕ НЕ БИ ДРОГИРАО
Додикова кћерка Горица, између осталога, у центру Бањалуке има стан 
површине невјероватних 345 м2, а ЦИН је објавио да је Додик ове године купио 
својој снахи стан у Београду вриједан 840.000 марака. Кћерка Горица власница 
је ресторана „Агапе“ у Робној кући „Боска“ те још неколико успјешних 
приватних фирми. Син Игор власник је „Фрут ека“, воћњака, винограда и више 
фирми у Републици Српској. Чим је постао пунољетан, Игор је од тате Милорада 
добио три милиона марака од ИРБ-а, којим је Додик управљао као први човјек 
Кредитног обора. Тада се премијер правдао како је Влада подржала бизнис 
његовог сина како се не би дрогирао! Игор Додик стоји иза фирме „Проинтер“ 
која је основана 2015. године, и која је за кратко вријеме стекла монопол на 
тржишту. Са јавним предузећима и установама склопљени су послови вриједни 
више десетина милиона марака. Такође, претпоставља се да Додиков син са 
рођацима контролише и неколико ресторана, кафића и дискотеку у Бањалуци.

БРОЈАЊЕ: НЕ ЗНА ШТА ИМА
Додик ни сам не зна шта има, а према 
неким процјенама „тежак“ је преко 
милијарде марака. Додик у Лакташима 
има хацијенду површине неколико 
хектара, са посебним изласком на 
ауто-пут Бањалука – Градишка.На 
његовом имању има више вила са 
базеном, вјештачким језером, спортским 
теренима. Значајна имовина укњижена 
је на чланове његове породице, а сматра 
се да је највећи дио богатства изнио из 
Републике Српске на тајне рачуне у 
иностранству.

• БЕОГРАЂАНИН НА ЕЛИТНОЈ АДРЕСИ: Вила у Улици Васка Попе
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Високи представник УН омогућио 
Додику да уништи Републику Српску

Н
акон што је 2000. године Додик 
доживио дебакл на Општим из-
борима и убједљиво потучен од 
Мирка Шаровића, његови мен-
тори су схватили да насиљем 

и тенковима не могу поново свог мјезим-
ца довести трајно на власт, па су прибјегли 
другачијим методама са истим циљем. 
Управо захваљујући подршци странаца, 
Додик је од 2002. године био дио власти у за-
једничким институцијама БиХ, а Додиков 
први конвертит, Никола Камелеон Шпи-
рић, постављен је за предсједавајућег Пред-
ставничког дома Парламентарне скупшти-
не БиХ. У периоду Шпирићевог предсједа-
вања, од 2002. до 2006. године, Република 
Српска је изгубила велики број надлежно-
сти које су пренесене на ниво БиХ. Шпирић 
и СНСД су између осталог гласали за осни-
вање СИПЕ, Суда и Тужилаштва БиХ, те су 
након кампање „Војско вољно“ гласали и за 
укидање Војске Републике Српске. 

ЕШДАУН ДОВЕО ДОДИКА И 
СМЈЕНИО 60 ФУНКЦИОНЕРА 

Високи представник у БиХ Педи Еш-
даун без иједног доказа извршио је сјечу 
кнезова, блокирао рачуне СДС-у и смије-
нио преко 60 најутицајнијих функционера 
ове странке под лажним изговором да чи-
не измишљену мрежу подршке Радовану 
Караџићу. Ешдаун је смијенио члана Пред-
сједништва БиХ Мирка Шаровића, те број-
не друге високе функционере СДС-а. Овим 
потезима Ешдаун је нанио жесток ударац 
Додиковим противницима, и омогућио му 
да се почетком 2006. године поново врати 
на власт. Странци су схватили да је много 
боље забранити рад и политичко дјелова-
ње Додиковим противницима, смијени-
ти их са функције и финансијски парали-
зовати блокадама рачуна, него га на силу 

тенковима доводити на власт. Додик си-
стематски разара Републику Српску, уни-
штава све институције и темеље на којима 
она почива, убрзаним и неконтролисани-
ом задуживањем је води у дужничко роп-
ство, исељава младе и ствара пусту земљу, 
и због тога има велику подршку свих про-
тивника снажне Републике Српске.

Додик је именован за премијера убр-
зо након што се вратио са путовања из Ва-
шингтона, одакле је послат јасан сигнал и 
дато зелено свјетло да се поново именује 
за премијера. Када је 2001. године смије-
њен са функције предсједника Владе, Ми-
лорад Додик је иза себе оставио хаос, ве-
лика дуговања, и по три неисплаћене пен-
зије и плате радницима у јавној управи. 

РАСПРОДАО СВЕ ШТО ЈЕ  
МОГАО И УЗЕО НОВЕ КРЕДИТЕ  

У периоду од 2001. до 2006. године гу-
бици су санирани, сва заостала дуговања, 
плате и пензије исплаћени, јавна предузе-
ћа очишћена од дугова, а буџет Републике 
Српске је био у суфициту. Додик је преузео 
премијерску функцију у марту 2006. годи-
не, непосредно након увођења ПДВ-а који 
је значајно повећао приходе, па га је осим 
100 милиона марака суфицита дочекао и 
огроман новац на рачунима. Та средства 
Додик је искористио да до избора у окто-
бру повећа пензије и плате буџетским ко-
рисницима, професорима и здравственим 
раднциима, што му је омогућило да уз пот-

пуну контролу медија и подршку странаца 
однесе убједљиву побједу на изборима. По-
ред повећаних пореских прихода и буџе-
та, Додик је одмах по преузимању власти 
продао Телеком Српске за 1,3 милијарде 
марака, те под сумњивим условима про-
дао и Нафтну индустрију руској компани-
ји Зарубежњефт (власници 40% акција се 
и даље крију, а поријеклом су са ових про-
стора) за 200 милиона марака, тако да је 
имао 1,5 милијарди марака за инвестиције 
и потрошњу. Умјесто да је велике приходе 
искористио за покретање инвестиционог 
циклуса, градњу система хидроелектрана 
на Дрини или Горњим хоризонтима, тер-
моелектрана, индустрије намјештаја и про-
изводних фирми, чиме би запослио грађе-
винску оперативу, отворио реална радна 
мјеста и повећао производњу и БДП, До-
дик је 1,5 милијарди марака потрошио на 
предизборни асфалт, градску расвјету, на-
мјештене тендере од којих Република Срп-
ска није имала никакве користи. Поред 1,5 
милијарди марака од приватизације Теле-
кома РС и Нафтне индустрије, Додик је још 
за више од 3 милијарде марака задужио 
Републику Српску, те створио дуг од више 
милијарди марака, колико тренутно дугу-
ју јавна предузећа и установа у Републи-
ци Српској. Иако је у протеклих 13 година 
Влада потрошила најмање 25 милијарди 
марака, нажалост Додик иза себе не оста-
вља ниједан капитални пројекат, већ само 
дугове, кредите, камене темељце.

ЈАВНИ СЕКТОР У ДУГОВИМА 
Сва јавна предузећа и установе послују са 
губицима, а чак су и Шуме Српске и 
Електропривреда РС пословале са великим 
губицима. Тако је Електропривреда РС 
завршила пословну 2017. годину са чак 46 
милиона марака губитка, а само је губитак 
ХЕТ-а износио невјероватних 23 милиона КМ. 
Упркос томе и Додиковим најавама да ће 
директори који производе губитке бити 
смијењени, нико никада није одговарао за 
бројне злоупотребе, лоше пословне резултате и 
штетне уговоре који су довели до губитака.  

• ГЛАСАЛИ ЗА УКИДАЊЕ ВОЈСКЕ РС: Додик и Шпирић најбољи послушници Педија Ешдауна 
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ФАБРИКЕ 
МРЖЊЕ, 
ЛАЖИ И ЗЛА
Додик је током своје власти успио 

да уништи све, од кључних ин-
ституција Српске, полиције и пра-
восуђа, образовног и здравственог 
система до спортских и културних 
установа, медија. Посебно су под сна-
жним притиском медији и новина-
ри, а Додик је сам у више наврата те-
шко нападао новинаре и уреднике 
медијских кућа које нису под њего-
вом контролом.

Додик је уништио Јавни сервис Ре-
публике Српске, и РТРС претворио у 
Фабрику мржње, лажи и зла. Уз по-
моћ странаца, преко свог човјека и 
бившег директора РТРС-а Драгољуба 
Давидовића Додик је имао значајан 
утицај на рад Јавног сервиса и при-
је него што је 2006. поново дошао 
на власт. Чим је постао премијер у 
Управни одбор и уредничке позици-
је поставио је своје људе, а временом 
је, нажалост, ова медијска кућа изгу-
била све професионалне стандарде, 
и постала палица којом се режим су-
кобљава са својим политичким про-
тивницима. РТРС се претворио у пар-
тијску телевизију која велича лик и 
(не)дјело лажног оца нације, те бру-
тално напада и линчује све оне који 
мисле другачије.

У Дневнику од 18.1.2017. године, 
дан након стављања на Црну листу 
САД-а, од 32 минута Додику је било 
посвећено 28 минута, што је јасан 
показатељ колико је РТРС ниско пао. 
Поред РТРС-а Додик је ставио под 
контролу Новинску агенцију Српске 
СРНУ, Глас Српске, већину портала и 
дневних новина, о ове године је пре-
ко свог тајкуна купио и ставио под 
контролу и Алтернативну телевизи-
ју. У Републици Српској, нажалост, не 
постоји слобода медија и изражава-
ња, а монтирани процеси, тужбе за 
клевету и душевну бол омиљени су 
начин моћницима да се разрачуна-
вају са непослушним новинарима. 

Километарско отимање
Прва велика отимачина јав-

ног новца у другом преми-
јерском мандату била је на из-
градњи и опремању Админи-
стративног центра, новог сје-
дишта Владе и владиних ин-
ституција у Бањалуци. 

Посао завршетка зграде, 
која је првобитно требала 
бити сједиште Телекома Срп-
ске али је уочи приватизације 
изузета и предата Влади, до-
био је први дворски неимар 
Слободан Станковић и њего-
ва фирма Интеграл-инжење-
ринг из Лакташа. 

БАХАТОСТ 
БЕЗ ГРАНИЦА

Посао опремања зграде 
Владе био је вриједан чак 
200 милиона марака, Додик 
га је Станковићу додијелио 
директном погодбом, а коли-
ко је пљачка била бескрупуло-
зна говори невјероватан по-
датак да су пепељаре плаћа-
не 1.293 КМ, канте за смеће 
невјероватних 1.733 марака, 
а поједине столице, фотеље и 
гарнитуре чак 20.000 марака. 
Отимачина је била невиђених 
размјера, а нестало је неколи-
ко десетина милиона марака. 

Станковић и Интеграл били 
су ангажовани и на изградњи 
ауто-пута Бањалука – Гради-
шка, а Додик је по преузима-
њу премијерске функције ци-
јену радова повећао неколи-
ко пута, како би се надуваним 
фактурама извукло што више 
новаца. Километар ауто-пута 
кроз равницу коштао је више 
од 12 милиона марака, и један 
је од најскупљих у Европи. Ци-
јена два тунела „Клашнице“ и 
„Лакташи“ повећавана је не-
колико пута током изградње. 
Умјесто првобитних 13 мили-
она КМ, тунел „Клашнице“ на 
крају је коштао 31 милион, а 
цијена изградње тунела „Лак-
таши“ дугог свега 391 метар је 
са првобитних 18 повећана на 
30 милиона марака, иако ни-
је било реалних оправдања за 
надувавање цијена и повећа-
ње фактура Путевима Српске.

Због злоупотреба на изград-
њи ауто-пута и зграде Владе РС,  
СИПА је водила истрагу и Ту-
жилаштву БиХ предала Кри-
вичну пријаву против Додика и 
још 14 особа, високих владиних 
функционера који су оптужени 
за тешке злоупотребе положа-
ја и наношење огромне штете 

Републици Српској. Након по-
кретања истраге Додик је по-
чео нападе и кампању против  
СИПЕ, Суда и Тужилаштва БиХ 
како би их натјерао да одуста-
ну од истраге и судског проце-
са, јер је било толико чврстих 
доказа да се није могао извући 
без правоснажне пресуде и за-
конске казне. 

ПРАВОСУЂЕ 
ПОД КОНТРОЛОМ

Додик је поново пријетио 
референдумом и вандредним 
стањем како би спасио сопстве-
ну кожу, и на крају сага је окон-
чана тако што си СИПА и Тужи-
лаштво БиХ предали предмет 
против Додика и осталих ње-
говом Специјалном тужила-
штву Републике Српске, а До-
дик је одустао од референдума 
и прихватио дијалог о рефор-
ми правосуђа. 

Само два дана након што су 
добили предмет од Сипе и Ту-
жилаштва БиХ, специјални До-
диков тужилац Бајић је по хит-
ном поступку обуставио истра-
гу јер наводно није било дока-
за, а Додик је након разговора 
са Кетрин Ештон и почетка ре-
форме БХ правосуђа све пред-
ставио као своју побједу. И на 
овом примјеру се јасно види 
да Додик потпуно контролише 
правосуђе у Републици Срп-
ској, и да је увијек спреман на 
трговину и уступке како би се 
сачувао од судског процеса и 
одговорности за бројна злодје-
ла која је починио свом народу.  

ТРАНСПАРЕНТНО ТУНЕЛ ЧЕМЕРНО У ЧЕТИРИ ОКА 
Уочи локалних избора 2008. године Додик је са својим омиљеним 
неимаром Слободаном Станковићем у четири ока договорио изградњу 
тунела Чемерно, а без тендера Интеграл је добио посао вриједан 
72,5 милиона КМ. Занимљиво је да је цијена радова одмах авансно 
уплаћена, и да је Интеграл још 2008. добио 72,5 милиона на рачун, а 
тунел је завршен, са двије године закашњења. тек 2013. године. 

• БУРАЗЕРСКА ЕКОНОМИЈА: Интеграл-инжењеринг из Лакташа има монопол на сваки километар ауто-пута
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20 ГОДИНА ОТИМАЧИНЕ, ПОДЈЕЛА, МРЖЊЕ И ЗЛА

Отписао српску Херцеговину и  
признао лажну државу Косово 
Маћехински однос према Херцего-

вини и источном дијелу Српске 
Додик је показао и током гостовања на 
„Дојче веле“, када је дао себи толико 
слободе да је цртао неке нове карте и 
прекрајао границе на Балкану. На тај 
начин показао је колико није достојан 
функције коју обавља, и колико штете 
прави народу који нажалост предста-
вља. Без имало мудрости, одговорно-
сти и свијести о могућим последица-
ма, Додик је шарао карте, давао Хрва-
тима дио БиХ, брисао границу изме-
ђу АП Војводине и остатка Србије, те 
забио оштар нож у леђа Србији дије-
лећи и признајући независност Косо-
ва и Метохије..

ЗЕМЉУ СВЕТОГ САВЕ  
ПОКЛАЊА КАО ПРЋИЈУ

Оно што посебно забрињава је не-
вјероватна чињеница да је Додик, ни-
мало случајно, отписао Херцеговину и 
припојио је Хрватској. На прецртаној 
карти јасно се види да је Додик нацр-
тао карту по којој се Република Срп-
ска од Уне до Горажда припаја Срби-
ји, док је цијела источна Херцегови-
на јужно од Фоче остала у „хрватском 
кантону“ и дијелу БиХ који, по Доди-

ку, треба да припадне Хрватској? На 
Додиковој карти јасно се види да цен-
трални дио БиХ око Сарајева, до Тузле, 
Зенице, Травника и Мостара припада 
Бошњацима, највећи дио Републике 
Српске од Градишке до Фоче Србији, 
док цијели погранични појас од цр-
ногорске границе до Бихаћа треба да 
припадне Хрватима!? 

БЛАЈБУРШКА КОАЛИЦИЈА
Додик је и на овај начин показао 

да је за њега Херцеговина послед-
ња рупа на свирали, и да је спреман 
да нас прода и поклони као прћију 
Човићу, својој браћи и партнерима 
Хрватима, из Блајбуршке коалици-
је и ХДЗ-у. Цртање карте у којој нема 
Херцеговине у Републици Српској, и 
у којој се православна источна Хер-
цеговина припаја Хрватима, је само 
круна маћехинског и непријатељског 
односа Додика и његове власти пре-
ма овом простору. Остаје да се види 
да ли ће Херцеговци и даље као ов-
це сами трчати под зубе вуку да их 
закоље и уништи, или ће се напокон 
отријезнити и престати да насједају 
на петпарачке приче, јалове камене 
темељце и празна обећања.

Једна од омиљених тема 
коју Додик развлачи го-

динама су референдуми. 
Уочи општих избора 2006. 
године, са циљем да доби-
је што већу подршку грађа-
на, Додик се са ултра-гра-
ђанске прозападне опци-
је пребацо на колосјек ла-
жног националисте тврдо-
линијаша, и почео да гово-
ри како ће по преузимању 
власти расписати референ-
дум о одцјепљењу Републи-
ке Српске од БиХ и прогла-
шењу независности. 

Додик влада више од 12 
година у другом мандату, и 
референдум је стална тема 
за ширење популизма и де-
магогије. Уочи сваких избо-
ра Додик је најављивао ре-
ферендум, подизао тензи-
је, и својим популизмим и 
јефтином демагогијом до-
бијао подршку грађана. 
 
СКУПШТИНА  
КАО ИГРАЧКА 

Након што су почеле ис-
траге криминала у Тужила-
штву БиХ, предмет „Вила 
на Дедињу“, „Бобар и Бан-
ка Српске“, на приједлог 
уплашеног Додика Народ-
на скупштина Републике 
Српске донијела је Одлуку 
о расписивању референду-
ма о укидању Суда и Тужи-
лаштва БиХ. Он је желио да 
изврши притисак на право-
суђе, пријетио је сукобима 
СИПЕ и МУП-а Српске, ка-
ко би се истраге обуставиле, 
а он амнестирао за крупан 
криминал. Референдум ни-
када није одржан, Одлука 
није објављена у Службе-
ном гласнику РС, а послије 

притиска запада и страна-
ца понижени Додик је за-
тражио да Народна скуп-
штина поништу своју Одлу-
ку о расписивању референ-
дума о Суду и Тужилаштву 
БиХ. Оваквим понашањем 
Додик је понизио и осра-
мотио највећу институци-
ју Републике Српске – На-
родну скупштину.

БЕСМИСЛЕНО  
ДИЗАЊЕ ТЕНЗИЈА  

На Сабору СНСД-а 2015. 
године донесена је Одлука 
да се 2018. године распи-
ше референдум о незави-
сности Републике Српске 
уколико се не врате извор-
не Дејтонске надлежности, 
али наравно да та одлука 
никада није спроведена. 
Користећи Апелацију свог 
блиског сарадника Бакира 
Изетбеговића о Дану Репу-
блике Српске, након Одлуке 
Уставног суда БиХ Додик је 
расписао референдум уо-
чи локалних избора 2016. 
године, што му је доније-
ло побједу на изборима. И 
овај референдум је на свој 
начин искористио за поди-
зање тензија и скретање па-
жње са кључних пробле-
ма у друштву, а суштински 
се ништа није догодило јер 
се и без референдума про-
славља 9. јануар као Дан 
Републике Српске. Након 
што је стављен на Црну ли-
сту САД-а, Додик је престао 
да говори о референдуми-
ма, теми коју је користио 
пуних 10 година како би 
добијао политичке поене 
лаковјерних. Нажалост је-
дан дио  грађана Српске је 
у заблуди и погрешно ми-
сли да је Додик српски на-
ционалиста који жели да 
ријеши кључна национал-
на питања, а не схвата да 
је он корумпирани поли-
тичар коме је до отцјепље-
ња Републике Српске стало 
као до лањског снијега, и да 
он само жели да се поигра-
ва са емоцијама народа, и 
својим популизмом добија 
јефтине политичке поене. 

• ВИСОКА ЦИЈЕНА: Демагогија 
коју скупо плаћају грађани 

КОНСТАНТАН МАЋЕХИНСКИ ОДНОС ПРЕМА ИСТОКУ РС 
Додик није нимало случајно источну Херцеговину предао Хрватима, јер се српска 
Херцеговина систематски разара и уништава већ 10-ак година. Источна Херцеговина 
је најнеразвијенији, најсиромашнији и најзапостављенији дио Републике Српске, из 
кога се масовно исељава становништво, прије свега млади. Од Додиковог доласка на 
власт, осим маштракања очију гладном народу разним обећањима, каменима 
темељцима и најавама, у Херцеговини није реализована ниједна важна капитална 
инвестиција, Влада није отворила ниједан производни погон, нити је било 
значајнијих инвестиција у инфраструктуру.
Из Херцеговине се само извлаче новци преко електро-енергетског сектора, а све 
важније послове добијају фирме из Лакташа и околине. Иако „отписани“ од 
Вишеграда до Требиња производе 60% електричне енергије у Републици Српској, 
регија од тога нема пуно користи а због маћехинског односа власти у Херцеговини 
сада живи свега око 60.000 становника. У рубним општинама према Федерацији, 
Љубињу и Берковићима, живи свега неколико хиљада људи, углавном стараца, и 
јасно је да Додик спроводи план тихог гушења и предаје Херцеговине. 

• НОВЕ ГРАНИЦЕ ПО ДОДИКУ: Скандалозно  и неодговорно понашање пред камерама

Референдумска мантра 
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ПОТЕМКИНОВА СЕЛА
Готово да нема општине и мјеста у Републици Српској 

којој Милорад Додик није уочи избора обећао неку ин-
вестицију и нова радна мјеста, а обећање је увијек било 
само наивном радовање. Од Требиња до Новог Града по-
сијано је на стотине камена темељаца који су били јало-
ви, и умјесто фабрика и радних мјеста из њих су ницале 
само нове обмане, лажи и преваре, посебно на запоста-
вљеном истоку Српске.

ЕЛЕКТРАНЕ, ФАБРИКА СИНТЕТИЧКИХ УЉА...
Уочи Општих избора 2006. године Додик је обећао град-

њу међународног аеродрома на Зупцима, те пруге која 
би Требиње повезала са Никшићом и Чапљином. Додик 
и СНСД су обећали и Требињересорт вриједан 700 ми-
лиона евра, обнову старе ускотрачне жељезничке пруге 
до Дубровника и Херцег Новог, обнову Новотекса и кон-
церн Никола Тесла, завршетак Горњих хоризоната и ХЕ 
Дубровник 2, обнову пута Требиње – Љубиње – Столац- 
У Билећи је са Бранком Тупањцем 2010. положен камен 
темељац за Фабрику синтетичких уља са 250 радника, у 
Невесињу ХЕ Дабар и Горњи хоризонти су требали бити 
на мрежи 2017. године. У Гацку су Чеси а потом и Кине-
зи требали да граде други блок Термоелектране. У Фочи 
већ 10 година сваке изборе се прича о ХЕ Паунци, ХЕ Фо-
ча и 4 хидроелектране на средњој Дрини. 

...ПИЛАНЕ, ТРАКТОРИ, АВИОНИ, СТАДИОНИ... 
У Калиновику су Вук Хамовић и ЕФТ пред изборе 2010. 

године почели градњу ХЕ Улог, али након погибије дво-
јице радника и одрона радови су обустављени. У Рудом 
Додик и контраверзни Сердаров поставили су камен те-
мељац за ХЕ Мрсово, али даље од темељца се није пома-
кло. Додик се годинама воза у блиндираном „мерцеде-
су“ који је изнајмио од Сердарова, а Сердаров и његова 
компанија „Комсар“ су требали градити ТЕ Угљевик 3 те 
велику пилану у Хан Пијеску и више мини-централа.

Осим у Требињу, Додик је обећао и градњу аеродро-
ма на Сокоцу, те Дрвну индустрију Нова Романија, која 
је пропала у стечају након што је прогутала милионе. У 
Бијељини Бобар и Елвако требали су градити Фабрику 
трактора са Бјелорусима, а у Посавини је требао наста-
ти нови Кувајт, јер су новинари РТРС-а пронашли број-
на нафтна поља из којих никада није потекла кап нафте. 

Преваре се протежу све до бањалучке „Алијанс арене“, 
у шта је требало да се претвори Градски стадион. Умје-
сто европског стадиона ФК Борац је испао у нижи ранг 
такмичења јер је СНСД форсирао Крупу слично „Иго-
кеи“ у кошарци.

• КАМПАЊА: Гдје год нађеш згодно мјесто, камен темељац посади

Због комичних наступа у јавности, 
празнословља и цитата о слобо-

ди, позоришту, 113% јефтиној струји 
и продужењу живота, Жељка Цвија-
новић добила је надимак Бисерка. 

Премијерка је обична марионе-
та у Додиковим рукама и он је кан-
дидовао за функцију предсједника 
само зато што га без поговора слу-
ша. Њен премијерски мандат остаће 
запамћен као црна петолетка у ко-
јој су уништене све институције РС.

ЖЕЉКИН ДЈЕД САТНИК У ВОЈСЦИ АНТЕ ПАВЕЛИЋА?
Цвијановићка никада није демантовала тврдње 
изнесене у јавности да је њен ујак Иво Марић био 
официр 103 бригаде ХВО-а из Дервенте, који се ис-
такао нападима на Брод. Прије удаје Жељка се 
презивала Грабовац, од оца Слободана и мајке 
Иве, рођене Марић. Mајка Ива је Хрватица из Дер-
венте, а њен отац Пејо Марић  био је усташки сат-
ник у војсци Анте Павелића који је 1941. и 1942. године сравнио српска села око Дервен-
те. Жељкина ујчевина и породица Марић из Дервенте су екстремни хрватски деснича-
ри, а рођена сестра мајке Иве има ресторан у Њемачкој са усташком иконографијом.  За 
вријеме мандата Жељке Цвијановић у селу Плехане код  Дервенте на католичком гро-
бљу Рибић подигнут је споменик погинулим припадницима злогласне 103. бригаде ХВО 
у облику слова У са шаховницом и првим бијелим пољем, грбом НДХ, што представља 
велику увреду за све Србе.   Сваки грађанин Српске треба да се запита да ли је могуће 
да ће за предсједника РС бити изабрана унука злогласног  усташког сатника Пеја Ма-
рића, који је одговоран за страдање Срба у околини Дервенте у Другом свјетском рату. 

ВРИЈЕМЕ 
ЈЕ ДА ОДЕШ
Вријеме је да одеш, Слободане. 

Никад ниједан српски цар, књаз, 
краљ или предсједник, од доласка 
Срба на Балкан, није свом народу 
нанио толико јада, пустио толико 
крви, оградио га од цијелог свијета, 
као што си ти учинио.Срби у Хрват-
ској више не знају гдје је Београд, 
они из Kнина не знају шта их је сна-
шло, док је косовским Србима оста-
ла само вјера и нада.Богату земљу, 
поносне људе си опустошио, везао за 
Азију, натјерао свој народ да у рату 
против цијелог свијета гине за спас 
човјечанства од новог свјетског по-
ретка. Вријеме је да подвучеш црту 
испод своје владавине.

Твој народ те више не жели. Ту 
ти сила не помаже. Учини бар једну 
услугу Србима - пусти их да слободно 
кажу да хоће растанак с тобом. Твој 
интерес и српски интерес овдје се ра-
зилазе. Ти иди лијево, а Срби нека иду 
право. Ако у теби има снаге, осјећа-

ја части, кајања или стида, изабери 
покајање, затражи опроштај од свог 
народа и иди. Има ко да води Срби-
ју тамо гдје би већ била да није било 
тебе. Вријеме је да одеш, Слободане.

Додиково писмо Милошевићу,
28. септембар 2000. 

Све што је Додик написао Милошевићу, 
сада би могао рећи и написати себи, 
иако се ни по чему не може поредити са 
Слобом, јер је много више зла починио 
српском народу. Током 12 година власти, 
посјетили су га само представници 
Јужне Осетије, Абхазије и Намибије, и 
нико у историји није овако изоловао, 
опљачкао и понизио српски народ као 
Милорад Додик. Зато је коначно дошло 
вријеме да му кажемо ДОСТА ЈЕ. 

Жељка Бисерка 
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НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ, као оснивач и ли-
дер нестраначке Листе за правду и ред, потпи-
сао је коалициони споразум са СДС-ом и Саве-
зом за побједу.  У Изборној јединици 9. нала-
зи се на Листи под редним бројем 12. Након 
4.860 освојених гласова 2012. недостајало је не-
колико процената да постане градоначелник 
Требиња, а 2014. недостајало је неколико сто-
тина гласова да уђе у Народну скупштину РС. 
Упркос, скоро 9.000 освојених гласова Листа за 
правду и ред 2014. није прешла цензус.
Кад је Вукан био независни кандидат 2012. 
грађани су говорили да му треба добар тим. 
Када је 2014. саставио одличну екипу и Листу 
угледних интелектуалаца и универзитетских 
професора, Херцеговци су рекли да је требао 
ући у коалицију са опозицијом. Остаје да се 
види како ће Херцеговци  сада реаговати када 
је Вукан дио Савеза за побједу. 
- Поносан сам на чињеницу да сам од првог 
написаног текста 2007. године, а касније као 
новинар БНТВ, био и остао истински заштит-
ник свих грађана у Херцеговини, прије свега  
обесправљених, понижених и сиромашних. 
Нико ме није позвао и затражио помоћ, а да 
сам му рекао „нећу“ или „не могу“. Увијек сам 
се одазвао, ставио главу гдје нико други неће 
ногу и покушао ријешити проблем. Након де-
сет година вјерујем да сам прошао све тестове 
грађана, и показао да сам њихов истински за-
штитник, који је у сваком тренутку спреман 
да реагује и избори се ЗА ПРАВДУ И РЕД! 
 НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ 

Датум и мјесто рођења: 
10.01.1979. Требиње
Занимање: 
Професор историје и географије 
Мјесто пребивалишта: 
Требиње
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