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ПРЕДГОВОР 

 

КОБНЕ МАНЕ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ „САВРШЕНСТВА“ 

 

Коста Чавошки 

 

У овој занимљивој и вредној књизи садржана су три опсежна увида у поступање и 

пресуђивање Међународног кривичног суда за бившу Југославију, који је познатији као 

Хашки трибунал. За разлику од многих који су већ писали о овом суду, аутор ове књиге имао 

је велику предност да и лично учествује у поступцима пред овим судом, и то у трима великим 

и изузетно важним случајевима: Слободана Милошевића, Момчила Крајишника и др 

Радована Караџића. Једна од сугестија ове књиге је да је хипокризија ове институције 

доведена скоро до савршенства, пошто се суд, којем политика диктира право и правду, 

непрестано труди да створи што бољи утисак о властитом пресуђивању не само у најширој 

него и у стручној јавности. 

 

Да би се супротставио тако изузетно снажном и уходаном механизму обамњивања јавности, 

аутор се одлучио да се том суду супротстави његовим властитим оружјем: навођењем 

аутентичних података, навода и изјава који се заснивају на изворној документацији. Тиме је 

омогућио читаоцу да сам просуђује и закључује и тако провери исправност расуђивања и 

пресуђивања самог суда. 

 

Први део овог својеврсног триптиха јесте судско убиство Слободана Милошевића. У њему 

аутор хронолошким редом наводи догађаје, околности, медицинске прегледе и извештаје, 

вештачења и неуспели покушај да се Слободан Милошевић, који је већ био у критичном 

стању, пребаци у Научни центар Бакулев у Москви, ради даљег, по својој прилици 

спасоносног, лечења, које, на жалост, није уследило.  

 

Неупућени читалац, нарочито странац, питаће се зашто се смрт оптуженог у притвору уопште 

ставља на терет овом суду. Па, због тога што ово није обичан суд, примерен систему поделе 

власти, него суд који обухвата у себи све три власти. У свом прослављеном ГУЛАГ-у 
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Александар Солжењицин је оштроумно приметио да је ЧЕКА, тај исукани мач револуције, 

била „ једини казнени орган у људској историји који је здружио у истим рукама истрагу, 

хапшење, испитивање, оптуживање суђење и извршавање пресуде“. Та врста савршенства 

управо краси  Хашки трибунал.1 Он сам себи прописује процесна правила по којима суди, 

што је надлежност законодавца, па их је неколико десетина пута мењао сходно случајевима 

који су у току; он затим сам проучава пријаве, доставе и притужбе и врши увиђај, што је 

посао полиције, односно извршне власти; сам издаје налоге за хапшење, сам испитује 

ухапшена лица и потенцијалне сведоке, сам подиже оптужницу (тужилац је неразлучиви део 

суда), сам суди и сам одређује како ће се извршавати пресуде. И управо највеће слабости и 

мане овог суда проистичи из његове, овако замишељен и уобличене, свеобухватности и 

савршености. 

 

Како се ова савршена правосудна установа, уместо полиције, бави хапшењем осумњичени, 

она за ту сврху ангажује америчке или британске командосе, који то чине под условом да за 

то никоме, па ни самом суду, не одговарају. Тако су 10. јула 1997. године британски 

командости, наводно у самодбрани, с леђа убили Симу Дрљачу, а потом његов леш пренели у 

Хаг, као да леш може бити предмет било каквог поступка у суду, и успут киндаповали и без 

икаквог правног основа такође пребацили у Хаг Дрљачиног малолетног сина Синишу и брата 

Дрљачине супруге Шпира Милановића. Истоврстан је и случај насумичног хапшења 

близанаца Милана и Мирослава Вучковића, за које су хашки ловци на људске главе тврдили 

да су оптужени близанци Ненад и Предраг Бановић. Ухапшена браћа Вучковић су била 

претучена, злостављана и под батинама присиљена да потпишу да су браћа Бановић, да би  

тек у Хагу био утврђен њихов прави идентитет. Како су ова и многа друга безакоња и злочини 

извршени по налогу и с мандатом Хашког трибунала, а да он никога од ових преступника 

није ни оптужио а камоли осудио, нема никакве сумње да такви и слични злочини падају на 

терет самог Трибунала и образ његових судија. 

 

На истоветан начин ваља просуђивати одговорност Хашког трибунала за смрт Слободана 

Милошевића. Он се налазио у затвору који је под непосредном управом Хашког трибунала, 

                                                 
1 На ову невероватну сличност између Солжењициновог описа ЧЕКЕ и Хашког трибунала указао је Срђан 
Трифковић, „The Hague Tribunal: Bad Justice, Worse Politics, No Morality“, Liberty  од 25. августа 1996, стр.7. 
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па отуда и његова одговорност за здравље и живот притвореног лица. Аутор ове књиге 

наводи лекарске налазе и саопштења који уверљиво показују да је здравље Слободана 

Милошевића било озбиљно нарушено, да се оно поступно погоршавало и да је напослетку 

постало критично. Такође је наведен кључни лекарски налаз о Милошевићевој по живот 

опасној болести која би се бар делимично могла предупредити у Научном центру Бакулев у 

Москви, уз јемства Владе Русије, која је иначе стална чланица Савета безбедности, да ће 

Милошевић у сваком тренутку бити враћен у Хаг на захтев суда. Упркос свему томе, суд 

ништа није предузео: нити му је дозволио да се лечи у Москви нити му је обезбедио 

одговарајуће лечење у самом Хагу, што је био дужан да учини, него га је, с пуном свешћу 

чему то води, једноставно пустио да умре. 

 

У другом делу аутор је изнео све кључне податке и записе са суђења Момчилу Крајишнику, 

које ће остати запамћено као злокобан пример неправичног суђења у којем је оптужени био 

лишен елементарног права на добру припремљену и делотворну правну помоћ и обрану. 

Правично суђење, поред осталог, захтева и „ једнакост оружја“, то јест једнаке услове и 

средства којима у току поступка располажу и тужилаштво и одбрана. У Хашком трибуналу то 

начело никада није било остварено, пошто је тужилаштво увек располагало са десетинама 

правника, истражитеља и других службеника, док оптужени само у случајевима од већег 

значаја има право на два адвоката, пар помоћника и по којег истражитеља. И управо је ова 

несразмера у броју правника на страни тужилаштва и одбране доводила до осујећивања права 

осуђеног на делотворну и успешну одбрану. Томе је, поред осталог, доводила и смишљена 

политика тужилаштва да одбрану засипа десетинама, па и стотинама хиљада страница разних 

извештаја, сведочења, вештачења и стенограма са ранијих суђења, од којих је само мањи део 

релевантан за дато суђење, што је захтевало изузетно много времена за читање и упоредну 

анализу, па је остајало мало времена за припрему добро смишљене одбране. 

 

За разлику од других оптужених чији су адвокати колико-толико успевали да се снађу у 

таквој хрпи и веома важних и потпуно ирелевантних списа, Момчило Крајишник није имао ту 

срећу. Нешто више од две године Крајишника је у предпретресном делу поступка заступао 

њујоршки адвокат Дејан Брашић који је са својим сарадницима наплатио 26.500 часова 

правних услуга, што је Трибунал коштало 1,5 милиона долара. Десет дана уочи првобитно 
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одређеног суђења Секретаријат Трибунала га је лишио звања браниоца, јер га је претходно 

суспендовала Комора адвоката, тужилаца и судија државе Њујорк, углавном због 

наплаћивања енормних износа за своје услуге. А када је Крајишнику именован Николас 

Стјуарт као нови бранилац, Брашић је 12. маја 2003. године обавестио председника судског 

већа Алфонса Ориа да је цео посао који је обавио, нажалост, закључан у његовом мозгу, те да 

због тога оно што је урадио не може пренети новом адвокату. 

 

Током суђења 2004. и 2005. године, Никола Стјуарт се овако вајкао пред судским већем: 

 

„Ми једноставно то не можемо да урадимо... Када морамо да правимо приоритете између 

шест најосновнијих послова, а можемо да урадимо само два, онда долазимо до закључка да 

нисмо у стању да бранимо господина Крајишника како треба и он то зна, а и ми то знамо... 

Стотине докумената које се могу видети у нашој канцеларији нису у организованом стању... 

Постоје десетине и десетине и десетине хиљада страница докумената. Ја нисам прочитао 

већину тих страница, не знам чак ни о чему се ту ради... Отворим ЦД и ту пронађем хиљаде 

докумената без било какве могућности да се међу њима снађем. Апсолутно је немогуће... 

Ситуација је безизлазна.“ 

 

За разлику од Николаса Стјуарта, други адвокат у овом случају, Криса Лукас уопште се није 

двоумила, него је 4. октобра 2004. године престала да заступа Момчила Крајишника овим 

речима: 

 

„Ја предлажем да поднесем захтев за своје повлачење из предмета, часни суде, због тога што 

одбрани није омогућено одговарајуће време за припрему, што је додељено потпуно 

неодговарајуће време и у таквим околностима ми нисмо у стању да водимо ефикасну одбрану 

у времену које нам је додељено. Имајући у виду све последице које из тога проистичу у вези 

са правичношћу суђења господину Крајишнику, сматрам својом професионалном обавезом да 

упутим Већу поднесак да се повлачим из овог предмета.“ 
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Упркос овим необоривим доказима да је адвокат Николас Стјуарт све време неспреман 

„бранио“ Момчила Крајишника, овај је осуђен на 27 година затвора, а да другостепено веће 

није уважило његову жалбу да је првостепено суђење било неправично. 

 

У трећем делу под насловом „Легитимни или злочиначки подухват“ аутор наводи велики број 

јавних и поверљивих изјава др Радована Караџића из којих се може закључити шта је он 

мислио и говорио. Но, за разлику од тужилаца и суда, који су из тих говора, изјава, а нарочито 

пресретнутих телефонских разговора, истрзали само оне фрагменте који су колико-толико 

потврђивали њихове наводе и закључке, аутор је наводио целовите исказе о датом предмету 

без икаквог скраћивања и дотеривања. Уверљив пример који потврђује настојање тужиоца, 

његових експерата и самог суда да на основу истргнутих фрагмената припишу др Радовану 

Караџићу другачији смисао од оног који је он имао на уму јесте пресретнути телефонсмки 

разговор 12. октобра 1991. године између њега и песника Гојка Ђога. 

 

Један од „експерата“ Хашког трибунала Роберт Донија, у свом извештају под насловом  

„Вођство босанских Срба и опасада Сарајева 1990-1995. “, наводи следећи фрагмент из овог 

пресретнутног телефонског разговора: 

 

„Они не схватају... како Срби кључају, како се Срби споро пале, а дуго горе... Они морају да 

знају човече око Сарајева има 20.000 наоружаних Срба, па то није нормално, па они ће, они ће 

нестати. Сарајево ће бити караказан у коме ће изгинути 300.000 Муслимана... Шта ви мислите 

да се можете, да се отцијепите као Хрватска.“ 

 

Иако овај разговор има чак 65 редова компјутерског слога, Донија је навео само четири реда 

на основу којих би се могао стећи утисак да се Срби спремају да у Сарајеву масакрирају 

300.000 Муслимана. Управо је било обрнуто о чему сведочи крај овог разговора, који Донија 

није хтео да наведе а који гласи: 

 

„Има заиста и обичног народа и све је то, и мислим њима треба пружити обе руке. Али ово 

што се [муслиманског] вођства тиче, ту нема колебања. Они морају да знају да ако хоће 

сецесију мораће да нас... да почну рат против нас и да нас бију, да нас туку, а онда ће, онда ће 
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добити одговор назад и, и то је јасно... Бојим се да Туђман нити има снаге, нити смије, све док 

има војске, не смије да преговара. Према томе они су морали његову оружану силу... али сад 

се може такође поставити добра одбрана Југославије, па они кад нападну онда још више гину 

знаш... А и немамо амбиције да их побијемо то и мислим, ту је војска коректно са цивилима 

поступа, али овај,  нема заиста разговора док се то, јер и док год има тих оружаних банди...“. 

 

Из овог навода следи да, по Караџићу: 

 

1) Обичном муслиманском народу треба пружити обе руке 

2) Срби очекују да их муслиманско вођство из Странке демократксе акције прво 

нападне; 

3) и тек кад муслимани нападну почеће да гину; 

4) а да Срби немају амбицију да их побију, те да ће војска коректно поступати са 

цивилима. 

 

Уколико је, пак, и било неких претњи, њих је др Радован Караџић намерно износио у 

телефонском разговору, јер је знао да сви његови разговори прислушкују и снимају, па да ће 

одмах стићи до оних којима су упућени. 

 

Прави разлог навођења бројних говора, интервјуа и изјава др Радована Караџића откривамо 

тек кад их упоредимо са његовим пресретнутим телефонским разговорима. Тада ћемо се 

уверити да у погледу најважнијих одредница тадашње политике вођства Републике Српске 

између јавних и поверљивих изјава нема неке битније разлике. И што је још важније, нема 

никаквог унапред постављеног и опште прихваћеног злочиначког плана, без којег, чак и у 

Хашком трибуналу, није могућна провидна конструкција здруженог злочиначког подухвата 

(joint criminal enterprise)2 

                                                 
2 По нашем суду, израз joint criminal enterprise много је боље превести као „здружен“, а не као „удружен“ 
злочиначки подухват. На енглеском језику реч joint може значити и једно и друго. Но, како на српском језику 
користимо партицип, велика је разлика између партиципа „здружен“ и „удружен“. Други израз означава да су се 
сви они који су оптужени или осуђени за учешће у злочиначком подухвату сами, својом вољом удружили у тај 
злочиначки подухват, док први израз упућује на то да их је неко са стране – тужилаштво и Трибунал – и без 
њиховог унапред датог пристанка, здружио у таквом подухвату. Управо је то прави приказ онога што се чини у 
оптужницама и пресудама Хашког трибунала. 
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У завршном делу аутор се бави здруженим злочиначким подухватом. То је један безобалан 

појам, примерен бланкетним дискреционим нормама, који омогућава тужилаштву и 

Трибуналу да било које лице подведу под тај појам и здруже га са наводним извршиоцима 

злочина које никада није ни видело ни познавало. Измењеном оптужницом др Радован 

Караџић је укључен у чак четири „здружена злоичиначка подухвата“, с очигледном злом 

намером да се у његово суђење, као већ пресуђене чињенице (res iudicata), укључе наводни 

злочини које су, у оквиру овог или оног здруженог злочиначког подухвата, већ починила 

осуђена лица. Како, пак, сва она нису била обухваћена конструкцијом истог здруженог 

злочиначког подухвата, тужилаштво је било принуђено да конструше чак четири здружена 

злочиначка подухвата са различитим саставом, да би „кривицу“ свих његових до сада 

осуђених чланова превалило на др Радована Караџића. А потом му је доставило чак 2607 

утврђених чињеница (res iudicata), из досадашњих другостепених пресуда, које тужилац више 

није дужан да доказује него је терет њиховог оспоравања на самом оптуженом, што је 

изузетно тешко, утолико пре што је мало вероватно да ће судско веће допустити да се за сваку 

од њих изнова спроводи доказни поступак. И што је још горе, тих 2607 пресуђених чињеница 

чиниће чак девет десетина будуће пресуде Радовану Караџићу. 

 

Сам појам здруженог злочиначког подухвата не налази се ни у једном члану Статута 

Међународног кривичног суда за бившу Југославију, али су га саме судије учитале у овај 

Статут и систематски га примењују кад год науме да осуде некога коме лично баш ништа не 

могу ставити на терет. То се правда чињеницом да се надлежност Трибунала протеже и на 

лица која нису непосредни извршиоци ратних злочина, али су преко здруженог злочиначког 

подухвата у вези са лицима која су непосредни извршиоци, тако да захваљујући овој вези 

„извршиоци“ постају и лица која то нису непосредно учинила.  

 

Сви они који хоће да сазнају свеукупну делатност овог савршеног Трибунала, почев од 

судског убиства, преко осуде без икакве ваљане и делотворне одбране и злонамерног 

извлачења појединих фрагмената из ширег контекста, до безобланог појма здруженог 

злочиначког подухвата, под који се подводе лица без икакве индивидуалне кривице, треба да 

читају и анализирају ову вредну књигу Марка Сладојевића. 
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ХИПОКРАТОВА ЗАКЛЕТВА 

 

Слободан Милошевић je умро у својој ћелији у притворској јединици Уједињених Нација у 

Хагу („УНДУ“), у суботу ујутро, 11. марта 2006. Време смрти није дефинитивно утврђено, 

али посмртни извештај указује да се то десило између седам и девет сати ујутро. Био је сам у 

закључаној ћелији. 

 

Милошевић је био затворен у Е1 крилу УНДУ. У суботу 11. марта 2006, у девет часова, 

двојица стражара су откључала ћелију Е1 крила. Викендом су ћелије обично откључаване 

касније како би затвореници који желе да изађу у двориште могли сат времена да се баве 

спортом. Један од стражара је отворио ћелију Милошевића и довикнуо „Добро јутро!“, али 

није чуо никакав одговор. Стражар је погледао унутар ћелије, видео да Милошевић лежи на 

својој постељи и претпоставио да још увек спава. Милошевић обично није учествовао у 

спортским активностима, али би викендом обично био будан у девет сати како би попио 

лекове. Стражар је оставио врата ћелије Милошевића отворена док је давао лекове другим 

затвореницима у истом затворском крилу. Пошто се Милошевић није будио стражар је 

одлучио да га пусти да спава и да му лекове остави касније када се пробуди. У девет сати и 

пет минута, двојица стражара закључавају ћелије свих затвореника Е1 крила који нису 

изашли на спорт, укључујући и врата ћелије Милошевића и одлазе заједно са осталим 

затвореницима у двориште затвора. 

 

Један сат касније, по завршетку спортских активности, стражари се враћају у зграду притвора 

са затвореницима Е1 крила. Стражари затим поново отварају врата свих ћелија, а један од 

њих баца поглед кроз прозорчић у ћелију Милошевића, који још увек лежи на својој постељи. 

Стражар откључава врата и улази у ћелију. Док се приближавао кревету приметио је да је 

Милошевићево лице сиве боје и да му рука виси поред кревета. Мишићи на лицу су били 

обешени, а уши плаве. Стражар одмах позива колегу из стражарнице. Заједно покушавају да 

утврде да ли је Милошевић мртав. Други стражар се обраћа Милошевићу именом, помера му 

стопала и узалуд покушава да открије било какав знак живота. Одговора није било. Обојици 

стражара је било јасно да је бивши председник мртав. 
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Затворске власти одмах позивају управника притворске јединице, његовог заменика и лекара, 

др Фалкеа. Око десет сати и тридесет минута др Фалке стиже у УНДУ. У пратњи страже 

одмах одлази у Милошевићеву ћелију и потврђује да је Милошевић мртав. Непосредно после 

тога одлазе. Врата ћелије остају закључана и запечаћена. Тајац. 

 

* * * 

 

Политичка каријера Милошевића почиње почетком осамдесетих година двадесетог века. За 

председника Србије изабран је 1989. године, а у јулу 1997. за председника Савезне Републике 

Југославије. После пораза у септембру 2000. на председничким изборима, Милошевић бива 

присиљен да напусти место председника. Бива ухапшен и пребачен у притвор Трибунала у 

Хагу у јуну 2001, где је претходно био оптужен од стране Међународног кривичног суда за 

бившу Југославију („МКСЈ“) за ратне и злочине против човечности. 

 

Током своје политичке каријере Милошевић је био различито описиван и доживљаван не 

само у иностранству већ и код куће. На западу је био виђен као брутални диктатор и 

националиста који је чезнуо за „Великом Србијом“ на штету других народа. На истоку, 

Милошевић је важио за вођу мале земље који се усудио да се успротиви себичним 

интересима водећих светских сила на челу са Сједињеним Америчким Државама. Према 

схватању ових земаља, оптужница против Милошевићева је била политичка казна за 

непокорност вољи великих западних сила. Они који су га познавали лично, имају своје, 

реалније мишљење о бившем председнику; о Слободану Милошевићу као човеку. 

 

Професор Бранко Ракић, један од правних саветника Слободана Милошевића током његовог 

суђења у Хагу, провео је године са бившим председником разговарајући о случају и ћаскајући 

о обичним стварима. Будући да је највећи део времена проводио сам у својој ћелији, одсечен 

од своје породице, Милошевић је развио лични однос са професором Ракићем. Професор 

Ракић је био особа која је провела далеко највише времена са некадашњим председником 

током последњих месеци његовог живота. Заједно су водили правну и медицинску битку како 

би изборили медицински третман за Милошевића у специјалистичком центру за кардио-

васкуларну хирургију у Москви. Као особа која је била дубоко укључена у догађаје који су 
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окруживали смрт Милошевића, професор Ракић још увек није убеђен у званично објашњење 

узрока смрти. 

 

* * * 

 

Званични извештај МКСЈ који је потписао судија Кевин Паркер је потврдио да је Милошевић 

умро природном смрћу од последица срчаног удара. У његовом телу нису пронађене било 

какве отровне или хемијске супстанце. Када је неколико година пре смрти стигао у УНДУ, 

Милошевић је имао озбиљне здравствене проблеме. Боловао је од високог крвног притиска са 

високим ризиком нагле кардијалне смрти. Након хапшења и испоручивања у Хаг, како наводи 

извештај Трибунала, његово здравље је поверено искусном кардиологу високе репутације, др 

ван Дијкману. Током притвора, главну одговорност у лечењу Милошевића је имао затворски 

доктор, др Фалке, који је лекарски третман Милошевића усклађивао према саветима др 

Дијкмана. Ова двојица лекара су несумњиво делили главну одговорност за здравствено стање 

бившег предсеника. 

 

Извештај даље наводи да је током притвора у УНДУ Милошевић ометао преписану терапију, 

као и да је игнорисао лекарске савете које су му давали затворски доктор Фалке, кардиолог 

ван Дијкман и други стручњаци. Иако је Милошевић више пута негирао овакве наводе, 

извештај наводи да околности упућују на закључак да током притвора Милошевић није 

прихватао савет да прилагоди свој начин живота како би смањио постојећи кардио-

васкуларни ризик. Он је често одбијао да прихвати савет да узима лекове или је мењао 

преписану дозу, одбијао је да се подвргне препорученим лекарским тестовима, па је чак и сам 

себи давао лекове које му његови затворски доктори никада нису преписали. 

 

МКСЈ извештај je такође дошao до закључка да је Милошевић недозвољено и самовољно у 

свој организам уносио рифампицин, лек који је могао знатно да смањи ефикасност 

преписаних лекова за снижење његовог крвног притиска. Ако је то заиста био случај, 

околности би такође подржавале закључак да је он манипулисао ефикасношћу преписане 

терапије у циљу остваривања неких других сврха које нису имале везе са његовим лечењем. 

Извештај не прецизира о којим другим сврхама се тачно ради, али оставља читаоцу јак утисак 
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да је Милошевић опструирао преписану терапију у УНДУ како би му било одобрено 

привремено пуштање у Москву ради медицинских прегледа и терапије, после чега се он 

никада не би вратио у Хаг. Према мишљењу одбора Трибунала којим је председавао један од 

судија МКСЈ, Судско веће у предмету Милошевић је донело исправну одлуку којом је одбило 

молбу Слободана Милошевића за привремено пуштање на слободу ради лечења. Према 

наведеном извештају, Трибунал је Милошевићу пружио потребну и правилну лекарску негу 

током његовог притвора. Укратко, бивши председник је у потпуности био одговоран за своју 

смрт.  

 

Створио се утисак да су се званичници Трибунала надали да ће контроверза нестати временом 

и да ће се све једноставно заборавити. Написан је извештај, објашњено је шта се догодило и 

живот је просто требало да иде даље 

 

* * * 

 

Слободан Милошевић је ухапшен у Србији и пребачен у притворску јединицу у Хагу у јуну 

2001. Од самог почетка његовог суђења, Милошевић је непоколебљиво инсистирао на праву 

гарантованом Статутом МКСЈ да се самозаступа током судског процеса који је почео у 

фебруару 2002. У току презентације свог случаја, која је трајала до фебруара 2004, 

тужилаштво је позвало 352 сведока. Терет и стрес судског поступка константно је слабило 

Милошевићево здравствено стање, те је стога, у августу 2002, судска радна недеља смањена 

на три судска дана. Укупно 66 судска дана су изгубљена током тужиочевог дела случаја због 

Милошевићевих здравствених проблема. Упркос ослабљеном физичком стању, бивши 

председник је био одлучан да се судски процес настави и да изведе своје доказе одбране.  

 

Милошевић је започео своју одбрану 31. августа 2004. Два дана касније, Судско веће је 

одлучило да му одузме право да заступа самог себе и да именује два британска адвоката за 

наметнуте браниоце. Као разлог за овакву одлуку веће је навело ослабљено здравље 

Милошевића и потребу да се процес одвија неометано. Наметнути браниоци Стивен Кеј и 

Џилијан Хигинс су се жалили на ову одлуку судског већа тврдећи да Милошевић има право 

да се брани сам то јест да заступа самог себе. Жалбено веће је усвојило жалбу, поништило 
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одлуку судског већа и вратило Милошевићу право да води свој случај и изводи доказе 

одбране, истовремено обавезујући британске адвокате да наставе да присуствују судским 

седницама и помажу Милошевићу уколико то сматрају неопходним. 

 

Овом одлуком је створена несвакидашња ситуација да у судници седе два паралелна тима 

одбране: један тим је чинио Милошевић са својим правним саветницима, а други тим су 

чинили додељени британски адвокати. Бивши председник је упорно одбијао да комуницира 

са додељеним адвокатима јер није желео да га заступају адвокати у судници и координисао је 

своју одбрану искључиво са својим правним саветницима. Сликовито приказано, Милошевић 

је у судници седео иза наметнутих адвоката, није користио њихову помоћ током судског 

процеса, већ је водио свој случај самостално, док су додељени адвокати остајали пасивни 

током испитивања сведока одбране, а реаговали су само приликом решавања процедуралних 

питања која Милошевић никада у потпуности није савладао. Временом су тензије између ова 

два тима одбране опадале, а однос Милошевића и британских адвоката се постепено развијао 

у правцу функционалног, узајамно куртоазног односа. 

 

* * * 

 

Од почетка извођења доказа одбране, Милошевићев крвни притисак се обично кретао унутар 

прихватљивих граница, али би повремено дотицао прилично високе лествице. Већ по доласку 

у затвор у Хагу, Милошевић је почео да пати од присутности буке у ушима, која је временом 

постајала врло интензивна. Бивши председник се жалио да је чуо бубњање и буку које је 

пратила дисторзија и оштар бол у десном уху. Осим тога, Милошевић се жалио на 

вртоглавицу, осећај отеклине у глави и притисак у очима. На ове симптоме се у септембру 

2005. пожалио лекарима у притворској јединици, али лекари нису предузели ништа 

конкретније како би установили тачну дијагнозу његовог здравственог стања. 

 

Као резултат своје повећане забринутости, Милошевић одлучује у новембру 2005. да затражи 

независно медицинско мишљење. На основу његове молбе, подвргава се испитивању од 

стране тројице међународних специјалиста др Леклерка, кардиолога из Француске, др 

Андрића, оториноларинголога из Србије и др Шумилине, ангиологисткиње из Русије. 
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Кардиолог Леклерк установљава да нема потребе за „промену анти-хипертензионог лечења и 

друге кардио-васкуларне терапије“. Др Андрић препоручује хитан одмор с обзиром на 

очигледно присуство замора слушног апарата и закључује да Милошевић не сме бити 

изложен континуираним стимулацијама чула слуха дуже од једног сата. Према мишљењу др 

Андрића, Милошевићев слух „мора бити поштеђен“. 

 

Трећи специјалиста, др Шумилина, утврђује да постоје такође и други симптоми, који нити 

су изворно откривени, нити третирани на одговарајући начин од стране лекара и специјалиста 

Трибунала. Она је дијагнозирала Милошевићеве симптоме као церебрални венски поремећај 

циркулације и дала мишљење да се компликација делом развила због неизлечене 

хипертензије. Др Шумилина је закључила да „присуство константне буке и вртоглавице код 

пацијента Слободана Милошевића у трајању од два месеца сведочи да је дошло до 

декомпензације церебралне циркулације услед неодговарајуће терапије и да су додатна 

испитивања неопходна“. Др Шумилина препоручује „етиопатогенски третман у 

специјалистичкој болници“ и сматра да би „хируршка интервенција васкуларне патологије 

код господина Милошевића могла бити неопходна након додатних испитивања, посебно ако 

су преписани лекови неделотворни“.   

 

Специјалисти су на крају дали заједничку препоруку у погледу даљих тестова који би требало 

да се изврше у циљу идентификације порекла здравствених поремећаја. Другим речима, 

независни специјалисти су нагласили да је лекарски третман до тада био неадекватан и да се 

показало да су додатна испитивања неопходна, као и да сама операција није могла бити 

искључена.  

 

Бивши председник Милошевић је био врло забринут. Веровао је мишљењу и налазима 

независних лекара, а посебно је веровао у истинитост налаза др Шумилине, будући да је 

узимао лекове за крвни притисак који су му били преписани али му се притисак није 

снижавао. Осим тога, почео је да осећа вртоглавицу и болове у ушима. Будући да лекари 

Трибунала који су га лечили годинама нису знали узроке његових жалби, Милошевић се 

надао се да ће му бити дозвољен одлазак у престижни Бакулев научни центар кардио-
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васкуларне хирургије у Москви на даље анализе. Теоретски посматрано, лечење и терапије 

које су Милошевићу преписали лекари Трибунала могли су да буду одговарајући. Међутим, у 

пракси се то показало неефикасним. Први пут се чинило да је здравствена заштита коју је 

Трибунал пружао недовољна - пирова победа за бившег председника. На његову жалост, 

невоље су тек долазиле. 

 

* * * 

 

Након што је прочитао извештаје међународних лекара, затворски лекар Паулус Фалке је 

одлучио да Милошевића подвргне новом тесту. Резултат овог теста је био да Милошевић није 

у стању да присуствује судским седницама. Међутим, др Фалке се ниједног тренутка није 

осврнуо на налазе и закључке међународних специјалиста нити је покушао да установи 

дијагнозу проблема на које се жалио Милошевић. Незадовољно оваквим приступом, Судско 

веће је наредило др Фалкеу да напише додатни извештај оцењујући његов оригинални 

извештај као незадовољавајући. Поступајући по овој наредби судског већа, др Фалке 

консултује оториноларинголога Трибунала који је у том тренутку већ лечио Милошевића 

током претходна два месеца. Ова два лекара долазе до закључка да је „губитак слуха код 

господина Милошевића природна појава код особа његовог доба“ и да период мировања који 

су препоручили међународни специјалисти не би имао никакав позитиван ефекат на 

симптоме који се код Милошевића јављају.  

 

Упркос забрињавајућој дијагнози, бивши председник покушава да убеди свог саветника 

професора Ракића да је способан за наставак суђења и да је у стању да се и даље брани сам. 

Професор Ракић је то тумачио као Милошевићеву бригу да му јавност неће поверовати да је 

заиста болестан. Бринуо се да ће свет мислити да блефира. Ипак, он је у више наврата 

указивао др Фалкеу на бол у ушима који га је истински мучио. Поверио се професору Ракићу 

да је бол у ушима могао бити повезан са привременом променом слушалица које је користио 

у судници, као да је покушавао да оправда бол који је трпео. 

 

Након што је било упознато са најновијим догађањима, Судско веће наређује кардиологу ван 

Дијкману и оториноларингологу да напишу додатне извештаје који би требало да одговоре на 
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налазе и препоруке гостујућих међународних стручњака. Посебна пажња је требало да буде 

посвећена налазима др Шумилине која је указала на неодговарајућу терапију и нужност 

додатних испитивања. 

 

Др ван Дијкман одговара судском већу да је, након што је пажљиво прочитао извештај 

гостујућег кардиолога Леклерка донео закључак да „професор Леклерк није додао ништа што 

већ није било познато о пацијенту“. Он није сматрао потребним промену постојеће терапије, а 

према његовом мишљењу и с кардиолошке тачке гледишта није било потребно мењати 

постојећи ритам суђења. Међутим, иако му је Судско веће наредило, др ван Дијкман се није 

изричито бавио ниједним од питања које је покренула др Шумилина.  

 

Три дана касније, затворски лекар Паулус Фалке поново прегледава Милошевића. Иако је др 

ван Дијкман сматрао да нема разлога за промену ритма суђења, др Фалке закључује да је 

Милошевићев крвни притисак ван прихватљивих граница и да није у стању да присуствује 

судским седницама. Незадовољно током збивања, Судско веће поново наређује израду 

извештаја од др ван Дијкмана који би се посебно бавио питањима које је покренула др 

Шумилина. Овог пута др ван Дијкман одговара: „Што се тиче извештаја др Шумилине, морам 

рећи да не сматрам себе довољно стручним да пружим мишљење.“ Истовремено препоручује 

да би било целисходно добити мишљење од неурорадиолога специјализованог у области 

церебралне васкулатуре.  

 

Др ван Дијкман је такође признао да је према тадашњем распореду рада, било разумљиво да 

се пацијент осећа преморено. Милошевић је имао три судске седнице недељно, а остатак 

времена је проводио припремајући се за њих, укључујући и интервјуисање сведока. Било је 

једноставно премало времена за одмор, па се чак и др ван Дијкман сложио да се може 

предвидети да ће се крвни притисак повећавати током напорних и стресних судских седница. 

 

Међутим, судије почињу да губе стрпљење око Милошевићевог здравственог проблема. 

Бивши председник 15. новембра 2005, покушава да поведе расправу пред судским већем о 

медицинском извештају поводом његовог здравственог стања: 
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„Судија Робинсон: Не желим да се сада расправља о томе. Јесте ли глуви? Позовите вашег 

следећег сведока.  

 

Слободан Милошевић: Ја вероватно јесам глув.  

 

Судија Робинсон: Па ако заиста јесте, већ ћемо видети око тога. Позовите следећег сведока.“ 

 

Као што је др ван Дијкман препоручио, следила су даља испитивања. Прво, крајем новембра 

2005, један од лекара аудиологиста др Де Лат, објавио је резултате тестова који су указивали 

на губитак слуха са обе стране. Он је закључио да узрок губитка слуха треба тражити у 

„анамнези изложености буки“, али да је такође могуће да је кардио-васкуларна ситуација, као 

што је то сугерисала др Шумилина, повезана са губитком слуха код Милошевића. Др Де Лат 

није био сигуран шта је заиста био прави узрок проблема. Медицинска битка се наставила.  

 

На предлог кардиолога ван Дијкмана, почетком децембра 2005. затворски лекар Фалке шаље 

проблематични извештај др Шумилине неуролошком радиологу др Артсу. Милошевић и 

његов правни саветник су сумњали да је Трибунал био забринут због могуће јавне неверице и 

сумње у квалитет медицинске заштите коју је Трибунал пружао затвореницима и да је овај 

суд био спреман на све како би ућуткао супротна мишљења и изјаве. Већ у том тренутку, 

медији почињу да се интересују за овај случај, а људи у Србији помно прате шта се дешава са 

суђењем Милошевићу, које се директно телевизијски преноси. Професор Ракић је био 

изненађен чињеницом да званичници Трибунала нису успевали да пронађу неки одговор на 

закључке које је извела др Шумилина. Једно је било сигурно – налаз др Шумилине је доводио 

у сумњу квалитет и кредибилитет медицинске заштите Трибунала и најлакши излаз из 

проблема би била дискредитација др Шумилине и њених налаза. 

 

Као што је то било очекивано, неурорадиолог Артс се није сложио са већином закључака до 

којих је дошла др Шумилина. Посебно није био сагласан са закључком који је упућивао на 

постојање проблема патолошке природе. Став др Артса је био да је артеријска склероза 

(задебљање и губитак еластичности артеријских зидова) која је примећена код Милошевића 

била нормална појава код људи његовог животног доба. Слободан Милошевић је у том 
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тренутку имао 64 године. Др Шумилина је одмах путем имејла реаговала на налаз др Артса. 

Она је одговорила да артеријска склероза није очигледан развој код људи који имају 64 

године, како је то др Артс сугерисао. Напротив, артериосклероза је природни развој код дуго 

постојећих, неправилно лечених или уопште нелечених артеријских хипертензија. Као што је 

то учинила у свом првом извештају, када је закључила да идентификовани симптоми могу 

представљати почетне знакове озбиљнијих церебралних поремећаја циркулације
3, др 

Шумилина поново упозорава да је васкуларна патологија клинички евидентна и очигледна 

код пацијената који се жале на буку у глави и ушима, на главобољу и вртоглавицу.  

 

Упозорења др Шумилине не наилазе на разумевање. Др Артс одбија да се сложи са др 

Шумилином у вези са свим основним критичним налазима али истовремено не предлажући 

било какву алтернативну терапију. Пат позиција до које је дошло није одговарала никоме, а 

најмање Милошевићу.  

 

* * * 

 

Убрзо затим са Милошевићевим здравственим стањем се упознаје директор научног центра 

Бакулев у Москви, др Бокерија, који одлучује да напише писмо Председнику МКСЈ у 

покушају да истакне озбиљност ситуације: 

 

„[...] Након темељне анализе доступних информација о стању и развоју болести овог 

пацијента, укључујући и аудиограмске податаке и томографију магнетске резонанце [...] мора 

се рећи да је Милошевић у критичном стању.  

 

Устрајност сталне буке током последња три месеца, вртоглавица и остали церебрални 

проблеми су знакови декомпензације церебралне циркулације због [између осталог] 

артериосклерозе, која се очигледно развила услед неизлечене артеријске хипертензије у 

последњих десет година.  

 

                                                 
3
  Церебрална циркулација се односи на крвне жиле, артерије и вене, који преносе крв ка и од мозга. 
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[...] Имајући у виду стање декомпензације церебралне хемодинамике, стање дугог стреса 

током суђења, као и старост пацијента, ја сматрам да је моја лекарска и људска дужност да 

инсистирам на хитном прекиду судског процеса како би се Слободану Милошевићу 

омогућило да добије висококвалитетну дијагнозу и један дужи период етиопатогеног 

третмана у специјализованој кардио-васкуларној болници, који не би био краћи од 1,5 до 2 

месеца. 

 

[...] Научни центар Бакулев и ја лично смо спремни да преузмемо обавезу и позовемо 

Слободана Милошевића као и да учинимо све што је у нашој могућности како би спречили и 

избавили га од кардио-васкуларне катастрофе.“   

 

После овог писма, Милошевић постаје још више забринут за свој живот. Др Бокерија је 

угледни лекар и члан руске Академије медицинских наука. Његово мишљење свакако је 

имало знатну тежину. Налазе др Шумилине је потврдио и др Бокерија и професор доктор 

Голукова, такође члан Руске академије медицинских наука. Милошевић се искрено надао да 

ће Судско веће заузети разуман став и да ће одговорно приступити овом питању и 12. 

децембра 2005. се појављује у судници тражећи привремено пуштање из притвора у Хагу 

ради лечења у научном центру Бакулев: 

  

„Судија Робинсон: Господине Милошевићу, обавештени смо да желите да се обратите 

судском већу. 

 

Слободан Милошевић: Господине Робинсон, врло кратко. С обзиром да ће зимска пауза 

ускоро почети, као што то и сами добро знате, желео сам да од вас затражим да ми се омогући 

да искористим ову паузу и одем у Москву у научни институт Бакулев академика професора 

Бокерије због здравствених разлога. До сада су ме двојица експерата тог института 

испитивала и ја имам пуно поверење у тај институт. То је врхунска здравствена установа у 

Русији. То не би ни на који начин утицало на ваш програм, јер бих се вратио овде пре него 

што суд поново почне са радом у складу са вашим програмом, тако да вас молим да ми 

омогућите ово из здравствених разлога. Ја не видим било какве препреке јер то стварно не би 

пореметило ваш програм на било који начин. Тако да би то било то у најкраћим цртама.   
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Судија Робинсон: Господине Милошевић, био сам прилично флексибилан у односу на 

презентацију ваших поднесака усмено због тога што то правила дозвољавају као и због тога 

што је у одређеним околностима усмена расправа прикладнија, али ово је у ствари захтев за 

привременим пуштањем на слободу, који би требало бити у писменом облику, и ви, мислим 

да то врло добро знате.“  

 

Не губећи ни тренутак времена, до тада прилично пасивни додељени британски адвокати 

Стивен Кеј и Џилијан Хигинс, који су помно пратили ово питање од самог почетка, пишу 

захтев за привремено пуштање на слободу у име Слободана Милошевића. Тужилаштво, 

предвођено Џефријем Најсом, је разјарено. Према њиховом мишљењу, Милошевић је имао 

намеру да изврши опструкцију суђења и да спречи да се оно доведе до краја. Тужилаштво се 

противило овом захтеву јер је сматрало да није било доказа који би указивали на то да би се 

Милошевић икада вратио у Хаг, у случају његовог привременог пуштања на слободу. Чак је и 

један део руских медија тврдио да би у случају да дође у Русију, Милошевић тешко напустио 

њихову земљу, јер је постојала могућност да се његово здравствено стање погорша или да би 

категорички одбио да се врати у Хаг. 

 

С друге стране, Милошевић и његов саветник професор Бранко Ракић су уверавали Судско 

веће да је једини разлог захтева за одлазак у Москву на лечење била чињеница да је 

Милошевићев брат раније био лечен у научном центру Бакулев и да му је он лично 

препоручио ову институцију. Милошевић је због свог брата веровао др Бокерији и његовом 

особљу у научном центру Бакулев, те је према аргументацији бившег председника то био 

једини разлог због чега је затражио од судског већа да му допусти лечење у Москви. 

 

Без обзира на целокупну медицинску позадину случаја, било је јасно да проблем постаје 

политички. Чинило се такође да је Судско веће губило контролу над ситуацијом и да су 

судије биле доведене пред озбиљну дилему. Тужилаштво је послало снажно упозорење 

судском већу да буде пажљиво и да не верује Милошевићу, јер према мишљењу тужилаштва 

он није планирао да се врати у Хаг. С друге стране, судије су схватале озбиљност 

Милошевићевог здравственог стања и нису били задовољни закључцима које су донели 
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судски лекари и стручњаци. Судско веће је било свесно чињенице да трибуналски лекари 

нису идентификовали узроке Милошевићеве болести као и то да када се он пожалило 

затворским лекарима на симптоме, нико од лекара није успоставио тачну дијагнозу 

Милошевићеве болести. Научни центар Бакулев, призната и позната здравствена установа, 

тврдио је да је дотадашња терапија коју су преписали лекари Трибунала била неадекватна, а 

стање Милошевића критично и понудио је спровођење даљих испитивања у Москви. Судско 

веће је очекивало да ће судски холандски неурорадиолог Артс пронаћи неке конкретне 

одговоре и предлоге у односу на спорни извештај који је израдила др Шумилина. Међутим, 

допринос др Артса је био тај да је у потпуности био несагласан са дијагнозом коју је дала др 

Шумилина, али у исто време није препоручио било какву алтернативну терапију.  

 

Уз све то, стизале су нове вести. Како би отклонила бриге судског већа да се у случају 

његовог привременог пуштања из притвора ради медицинског третмана, Милошевић не би 

вратио у Хаг ради наставка суђења, Руска Федерација, преко своје амбасаде у Хагу, пружа 

следеће гаранције:  

 

„Амбасада Руске Федерације у Краљевини Холандији изражава своје комплименте 

Међународном кривичном суду за бившу Југославију и има част да пренесе следеће.  

[...] 

 

Руска Федерација пружа следеће гаранције:  

 

(а) Допушта г. Слободану Милошевићу боравак у Руској Федерацији у сврху лечења у 

Бакулев центру у Москви, за време трајања лечења у складу са наредбама судског већа.  

(б) Пружа безбедност г. Слободану Милошевићу током привременог боравка у Руској 

Федерацији у Бакулев центру у Москви.  

(в) Да ће се придржавати свих услова које постави Судско веће у вези са привременим 

пуштањем на слободу г. Слободана Милошевића а који се тичу његовог транзита, доласка и 

боравка у Руској Федерацији у сврху лечења.  

(г) Да ће се придржавати свих наредби судског већа којим би се променили услови 

привременог пуштања на слободу.  
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(в) Ако је потребно, да ће редовно подносити писмене извештаје судском већу а који се тичу 

поштовања г. Слободана Милошевића услова које одреди Судско веће.  

(д) Да ће вратити г. Слободана Милошевића у притвор Међународног Трибунала оног сата и 

датума које одреди Судско веће.  

 

[...] 

Амбасада користи ову прилику да поново изрази своје најдубље поштовање према 

Међународном кривичном суду за бившу Југославију.“ 

 

Проблем изненадно добија нову димензију. Руска Федерација, земља са сталним седиштем у 

Савету безбедности и један од оснивача тог истог међународног суда коме шаље писмо, 

гарантује да је искључива сврха путовања Слободана Милошевића у Москву хуманитарног 

карактера, то јест да се он подвргне лекарском третману. Такође се гарантује да ће 

Милошевић поштовати све одлуке и наредбе судског већа. Сам Милошевић је био врло 

задовољан датим гаранцијама и надао се да ће му бити омогућено лечење које би пре свега 

утврдило узроке болова које је осећао, као и узроке вртоглавице и константног високог 

крвног притиска, а које би такође довело до побољшања његовог физичког стања. У том циљу 

први пут од његовог доласка у Хаг, бивши председник упућује лични апел судском већу: 

 

„ЛИЧНА ИЗЈАВА 

20. децембар 2005. године 

Ја, Слободан Милошевић, обавезујем се да ћу поштовати све услове које постави МКСЈ у 

случају да будем привремено пуштен на слободу ради лечења у Бакулев центру у Москви. 

 

Ову изјаву дајем слободне воље и разумем последице које би проистекле из непоштовања 

било које наредбе судског већа, а које су ми објашњене од стране мог правног саветника, г. 

Бранка Ракића. 

 

Ако будем пуштен, обавезујем се да ћу се вратити у МКСЈ у оно време и оног датума који 

одреди Судско веће као и да ћу се стриктно придржавати било којих будућих наредби судског 

већа којима би се променили услови или окончао мој боравак на слободи. Поред тога, 
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уколико будем био привремено пуштен на слободу, обавезујем се да ћу боравити у оквиру 

Бакулев центра током целог свог боравка. 

 

Осим са мојим правним саветницима нећу ни са ким другим разговарати о свом случају. 

 

Својеручан потпис 

Слободан Милошевић“  

 

Чинило се да Трибунал неће имати другог избора него да допусти болесном и 64-године 

старом бившем председнику да оде на лечење у Москву. Изненада, неочекивано писмо стиже 

судском већу.  

 

* * * 

 

Усред афере која је сваким даном постајала све контроверзнија, управник затвора Тимоти 

МекФеден шаље писмо Трибуналу описујући „неодрживу ситуацију која се односи на 

одржавање здравља г. Слободана Милошевића“. У писму тврди да се затворски лекар Паулус 

Фалке поверио МекФедену да он, др Фалке, више није био у стању да преузима пуну 

одговорност за одржавање Милошевићевог здравља. Према др Фалкеу, спроведена 

испитивања су открила да се Милошевић наводно није придржавао преписане терапије, као и 

да је узимао лекове које му није преписао затворски медицински тим. Такво непридржавање 

прописане терапије, наставља управник затвора, је слично протестима који се могу доживети 

у затворским условима попут штрајка глађу, прљавим протестима и сл. осим што се у овом 

случају ради о суптилнијем начину који је теже препознати и који наравно може бити 

животно опасан. МекФеден је завршио писмо рекавши да је на Трибуналу да одреди које мере 

ће предузети.  

 

Притисак на цео судски систем је био огроман, укључујући притисак на затворског доктора 

Фалкеа, кардиолога ван Дијкмана, тужилаштво, и на крају на саме судије. Чинило се да је 

трибуналско медицинско особље недовољно компетентно. Тужилаштво је напало 

Милошевића и оптужило га да се претвара и измишља болест и настојало је да свим 
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средствима утиче на Судско веће да му се не одобри привремено пуштање на слободу. Очи 

јавности и медија су били уперени на судије и сви су са нестрпљењем очекивали одлуку 

судског већа.  

 

Међутим Судско веће остаје немо.   

 

* * * 

 

Две недеље касније, 6. јануара 2006, затворски лекар Паулус Фалке упућује писмо Трибуналу 

директно оптужујући Милошевића да сноси потпуну одговорност за своје лоше здравствено 

стање. Иако по холандском закону и правилима медицинске етике лекарима није дозвољено 

да обелодањују било какве информације које се односе на пацијента, др Фалке се позива на 

одредбу холандског закона која му допушта да повреди обавезу лекарске поверљивости јер 

сматра да Милошевић своје здравље и свој живот доводи у озбиљан ризик. Др Фалке тврди 

да:  

 

„Већ неко време сумњам да се господин С. Милошевић не придржава своје терапије. 

Приликом лечења његовог високог крвног притиска регуларно долази до непоклапања између 

измереног крвног притиска и пулса и прописане терапије. 

 

Због тога сам тестирао ниво лекова у његовој крви. Ови тестови су открили да је у више 

наврата узимао лекове у недовољним количинама или их уопште није узимао, те да је узимао 

лекове које му ни ја нити било који други специјалиста који га је лечио није преписао. Ови 

тестови су научно исправни.“  

 

Тиме што је написао ово изненађујуће писмо, затворски доктор Фалке сужава могуће узроке 

критичног здравственог стања Милошевића на само две могућности: или Милошевић вара и 

не узима лекове у довољним количинама и даје себи лекове који му нису преписани од стране 

лекара који га лече, или је преписана терапија погрешна и неадекватна, а ти исти лекари који 

га лече не узимају у обзир алтернативну терапију коју је предложила независна 

специјалисткиња др Шумилина.  
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Изненађен озбиљним оптужбама које је на Милошевићев рачун изнео др Фалке, професор 

Ракић одлази у посету код свог клијента кога затиче једнако изненађеног. Милошевић је био 

изричит да су оптужбе др Фалкеа неистините и како би доказао исправност и своју невиност 

Милошевић 12. јануара 2006. тражи да се уради тест његове крви под контролисаним 

условима. Овај захтев је направљен како би се осигурало да се нивои преписаних лекова могу 

тачно забележити пре и после узимања тих лекова. Тестове ће лично спровести особа која је 

оптужила Милошевића за варање, то јест др Фалке и медицинско особље притворске 

јединице. Милошевић је подвргнут посматрањима преко два сата. По завршетку 

контролисаног теста, др Фалке информише Милошевића да је ниво преписаних лекова нижи 

од очекиваног. Он наводи да је могуће да постоји проблем са бубрезима код Милошевића што 

може утицати на резултат теста. Међутим, др Фалке ниједног тренутка не обавештава Судско 

веће о исходу контролисаног теста.  

 

Као резултат тога, додељени британски адвокати одлучују да се дубље укључе у аферу. У 

писаном поднеску судском већу, Стивен Кеј и Џилијан Хигинс наводе да:  

 

„Оптужени тврди да се непрекидно придржавао процедуре која је на снази у притворској 

јединици. Из кореспонденције је очигледно да управник притвора помно прати развој 

ситуације. Према томе, разумно је очекивати да су господин МекФеден и његови сарадници 

предузели додатне мере заштите како би се осигурало да је господин Милошевић под 

присмотром када узима лекове. У случају да оптужени није прогутао лек који му је дат, 

евидентно је да он не би био у стању да разговара са особом која му је дала лек [...] Осим тога, 

господин Милошевић се повиновао захтеву у децембру 2005. да му се узме крв ради анализе 

иако је знао која је била сврха анализе у том тренутку. Ако је желео да манипулише исход 

тестова, он је имао прилику да унапред осигура задовољавајући резултат тестова тиме што је 

једноставно могао узети лекове који су му били преписани. [...] Наш став је да закључци које 

су усвојили г. МекФеден, Секретар и тужилаштво, наиме да господин Милошевић намерно 

није следио преписани медицински режим, не могу бити поткрепљени у околностима у 

којима су урађени контролисани тестови а истовремено није спроведена даља медицинска 

истрага о другим могућим узроцима.“ 
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Др Фалкe се нашао у дефанзиви. Изгледало је као да је афера добила потпуно нову димензију. 

Све је почело као искључиво медицински проблем који се брзо развио у политички проблем, 

што је довело до тога да је кредибилитет једне земље, Руске Федерације, доведен у питање. 

Поред свега, питање постаје и личне природе за др Фалкеа који је директно оптужио 

Милошевића за варање и непоштовање преписане терапије. У случају да се може доказати да 

је Милошевић читав проблем свесно и на преваран начин проузроковао, целокупна афера која 

се развила на потпуно неочекивани начин би нестала. Кредибилитет Трибунала би био 

обновљен, а терапија коју су преписали затворски лекари би се сматрала адекватном. На крају 

свега, не би било потребе да Милошевић иде у Москву и Судско веће би могло једноставно да 

одбије захтев за привремено пуштање на слободу без понижавања Руске Федерације. Све би 

се вратило у нормалу.  

 

* *  * 

 

Средином јануара 2006. др Фалке шаље Милошевићеве резултате тестова крви 

фармацеуту/токсикологу др Тау ради даље анализе, којом приликом поставља следеће 

питање: „Да ли постоји објашњење за константно висок крвни притисак г. С. Зомера, рођеног 

20. августа 1941, упркос преписаној терапији?“. Др Фалке је касније објаснио у једном писму 

Трибуналу да се име Зомер користило у неколико прилика као псеудоним за Милошевића као 

име које је у Холандији уобичајено, а у случајевима када би се у његов медицински третман 

укључивали специјалисти и здравствене институције које нису директно радиле за Трибунал. 

Ова мера предострожности је уведена због великог медијског интересовања у вези са 

питањима која су се односила на овог пацијента.  

 

Супротно очекивањима др Фалкеа, његов колега др Тау није био у могућности да установи 

тачну дијагнозу узрока ниског очитавања лекова након конзумације. Количина метопролола, 

једног од преписаних лекова, је била далеко испод очекиваног нивоа и неадекватна за 

ефективну контролу крвног притиска. Др Тау наводи да је ниска концентрација метопролола 

могла бити узрокована због једног од пет фактора. Као примере ових фактора наводи се лоша 

апсорпција из гастроинтестиналног тракта или непотпуно придржавање преписане терапије. 
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Друго теоријско објашњење је могућност интеракције то јест мешања преписаних лекова са 

другим лековима, као што је рифампицин, који спречавају преписане лекове да ефикасно лече 

високи крвни притисак. Међутим, др Тау не изводи ниједан конкретан закључак већ само 

сугерише пет могућих фактора који би могли утицати на Милошевићево здравствено стање. 

Др Фалкеови претходни чврсти закључци да Милошевић не узима лекове у складу са 

терапијом и да узима лекове који му уопште нису преписани су озбиљно уздрмани.  

 

Осим тога, као лекар опште праксе, др Фалке није био довољно квалификован за давање 

мишљења о узроцима услед којих је ниво односно концентрација преписаног лека, ниска код 

Милошевића. Без обзира на недостатак стручности, он непрестано даје мишљење које 

директно утиче на стварање и распаљивање предрасуда према Милошевићу, као пацијенту 

који намерно саботира прописани медицински режим. Постојали су такође и други проблеми 

у вези са извештајем др Тауа. Информације садржане у овом извештају су обелодањене 

Милошевићу тек две недеље после писања извештаја и то на захтев самог Милошевића за 

добијање свог комплетног медицинског предмета. Целокупна документација је била на 

холандском језику који нико у Милошевићевом тиму одбране није говорио. Када је након 

додатних седам дана коначно стигао превод извештаја на енглески језик испоставило се да су 

контролисани тестови од 12. јануара 2006. које је Милошевић затражио како би доказао да се 

придржава преписане терапије били потпуно занемарени у извештају др Тауа. Заправо да сам 

Милошевић није информисао Судско веће о спроведеним тестовима под контролисаним 

условима, оно никад не би било свесно те чињенице и важности тих тестова. 

 

Након што је добио извештај који је написао др Тау и с обзиром на број покренутих питања у 

том извештају, др Фалке препоручује тражење додатног токсиколошког мишљења. У том 

циљу упућује председавајућем судског већа Патрику Робинсону следеће писмо:  

 

„У тренутним околностима и због чињенице да је првобитни токсиколошки извештај 

покренуо велики број питања, најбоље би било за Судско веће да затражи од Секретара суда 

да именује независног стручњака да преиспита валидност изнесених чињеница. Желео бих да 

нагласим да због разлога медицинске тајности од велике важности је да мој допис од 6. 
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јануара 2006. остане необелодањен било којој страни док се не добије мишљење независног 

специјалисте.“ 

 

Одговор на Милошевићево лоше здравствено стање упркос прописаној терапији је био  

очајнички потребан.  

 

Центар пажње се тада окреће према још једном Холанђанину. Др Угес, клинички и 

форензички фармаколог и токсиколог је независни стручњак кога препоручују и др Фалке и 

др Тау. Др Угес израђује додатни извештај 24. јануара 2006, који се надовезује на извештај др 

Тауа и коментарише његове иницијалне токсиколошке налазе. У свом извештају др Угес 

помиње и користи право име и презиме Слободана Милошевића, иако др Угес очигледно 

припада „специјалистима и здравственим институцијама које нису директно радиле за 

Трибунал“, како је ту групу лекара назвао др Фалке. Вредно је подсећања да је само неколико 

дана раније у свом извјештају др Тау писао о пацијенту г. С. Зомеру, који је био псеудоним за 

Милошевића. Међутим, Секретар Трибунала Ханс Холцијус одустаје од заштитних мера и 

захтева од др Угеса да изврши анализу релевантних медицинских и фармаколошких података 

оптуженог С. Милошевића.  

 

У свом извештају, др Угес потврђује висок крвни притисак Милошевића и изјављује да би 

лекови и терапија коју је преписао др Фалке требало да буде адекватна. Др Угес такође 

указује на ниво неких нових лекова Диазепама и Нордазепама у Милошевићевој крви и 

закључује да постоје врло јаке индиције да Милошевић не узима преписане лекове или се 

неправилно придржава преписане терапије. Према др Угесу, чинило се очигледним да управо 

те чињенице могу бити узрок константно високог крвног притиска упркос преписаним и врло 

јаким антихипертензионим лековима. Био је то погодан тренутак за тужилаштво да отвори 

паљбу:  

 

„Позиција тужилаштва је да приложени документи показују да је оптужени свесно и намерно 

манипулисао судским распоредом и својевољно манипулисао својим здрављем не узимајући 

преписане лекове или узимајући лекове које му доктори Трибунала нису преписали. 
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[...] 

 

Понашање оптуженог изискује питање: ко или шта је извор савета да се омета преписани 

лекарски режим? Могући одговори на основу токсиколошких доказа који се сада налазе пред 

судским већем су - или да је један од три гостујућих међународних специјалиста посаветовао 

оптуженог како да утиче и порази постојећи лекарски режим, или да им је оптужени пружио 

лажне информације и на тај начин их довео у заблуду. 

 

[...] 

 

Руска Федерација се сада може обавестити о постојећој ситуацији: информације које постоје о 

свесној и намерној манипулацији свог здравственог стања које спроводи оптужени могу 

довести до поновног разматрања и повлачења гаранција које је дала Руска Федерација [...] 

Руска Федерација би несумњиво била ужаснута могућношћу да се оптужени нађе у притвору 

на њеној територији где би наставио да злоупотребљава лекарски режим што би довело до 

тога да он изгуби живот док се налази под надзором Федерације“.  

 

Без обзира на своје распеће које је било на видику, Милошевић остаје смирен. 

Његов одговор, који су правно уобличили Стивен Кеј и Џилијан Хигинс, био је једнако 

ефикасан. Милошевић је подсетио судије да је управо због контроверзности овог случаја он 

лично одлучио да затражи контролисани тест крви, који је спроведен три недеље раније. 

Резултати ових тестова подржали су његов конзистентан став да је увек узимао лекове у 

складу са саветом затворских лекара и да није крив за ниску концентрацију и очитавање 

преписаних лекова. Милошевић је такође подсетио Судско веће на строги режим и услове под 

којима се спроводи лечење и дају лекови притвореницима. Он је указао на писмо управника 

затвора у којем је изјавио да: 

 

„Сваки притвореник мора да узме лек у присуству стражара. Ова процедура је помно праћена 
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и сви стражари се редовно подсећају на важност поштовања ових упутстава на тимским 

састанцима као и током своје дужности.“ 

 

Осим тога, према пословнику и процедури притворске јединице, сви лекови се морају предати 

притвореницима лично у ћелијама и морају се попити или прогутати у присуству стражара. 

 

Милошевић се потом осврнуо на налазе др Угеса који је забележио присуство екстремно 

ниских нивоа Диазепама и Нордазепама у крвотоку и утиску који је створен на основу тих 

налаза о неузимању преписаних лекова. Почевши са Диазепамом, Милошевић је тврдио да му 

је овај лек преписао управо др Фалке и да га је на његов савет попио 15, 16. и 17. октобра 

2005. због болова у пределу леђа. Што се тиче Нордазепама, Милошевић је инсистирао да се 

не сећа да му је овај лек икада био преписан. Међутим, постојање овог лека у његовом 

крвотоку се може објаснити узимањем преписаног лека Диазепама. У свом изештају од 20. 

јануара 2006, др Тау објашњава да се Диазепам у телу претвара у Нордазепам. Другим 

речима, др Тау је сматрао да истовремено присуство Диазепама и Нордазепама може да значи 

да је само Диазепам унесен у организам. У сваком случају, ова два лека званично нису имали 

било какво штетно дејство на Милошевићев дугогодишњи високи крвни притисак.   

 

Додељени браниоци Милошевића прелазе у контранапад:   

 

„Узнемирујуће је да ниједан извештај који је обелодањен судском већу не бележи чињеницу 

да (1) је оптуженом било преписано да узима Диазепам у неколико наврата током његовог 

притвора и (2) да му је овај лек био преписан три дана у октобру 2005. У одсуству ове 

информације, судском већу је остављен погрешан утисак да је оптужени узимао лекове 

кршећи затворска правила.“  

 

Др Фалке је поново морао да објашњава ствари. Он пише ново писмо у коме признаје да је 

издао рецепт за Диазепам у октобру 2005, али додаје да тај лек није био преписиван недељама 

пре или током испитивања. Према др Фалкеу, последње уношење овог лека у организам је 

забележено 7. новембра 2005, што је представљало потпуно нови датум. Нордазепам је лек 

који се најдуже задржава у крви, али и овај лек нестаје из организма у року од три дана. 
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Дакле, могло се очекивати да би Диазепам у потпуности нестао из организма до 10. новембра 

а Нордазепам до 13. новембра 2005. Др Фалке је даље објашњавао да  

 

„Због бола у леђима на који се пожалио средином октобра 2005. саветовао сам мом пацијенту 

да узме Диазепам, релаксант мишића, а затим и Диклофенак, лек против болова. Првих 

неколико дана да узима редовно, а након тога 'на захтев'. По рутини медицинска сестра укида 

лекове који су 'на захтев' након истека једне недеље од последњег узимања тог лека.“ 

 

Први од последње серије тестова крви је извршен 21. новембра 2005. Овај тест је показао 

присуство Диазепама и Нордазепама. Према мишљењу др Фалкеа, ово присуство Диазепама 

није имало везу са чињеницом да је лично он преписао овај лек г. Милошевићу 15, 16. и 17. 

октобра 2005.  

 

Др Фалкеово објашњење присуства Диазепама и Нордазепама у Милошевићевој крви није 

звучало врло убедљиво. Ипак, заменик Секретара Трибунала оберучке прихвата ово 

објашњење и укључује га у извештај који је послат судском већу. Одговор додељених 

британских адвоката је био директан:  

 

„Као прво, др Фалке пружа сасвим нове информације у вези са последњим забележеним 

узимањем Диазепама од стране оптуженог по којима се то догодило 7. новембра 2005. Ова 

информација није забележена у лекарском картону који је обелодањен оптуженом. Током 

истраге, заменик Секретара није расправио са др Фалкеом због чега ова информација није 

забележена у обелодањеној документацији.  

 

Као друго, лекарски картон који би требало да садржи евиденцију свих преписаних лекова, а 

који је предат оптуженом изворно је садржао белешку да се Диазепам  'држи по страни'. У два 

преправљана лекарска картона који су обелодањени оптуженом, ова реченица је промењена у 

речи 'на захтев'.  

 

Први тестови крви који су забележили трагове Диазепама и Нордазепама је спровео др Тау 

21. новембра 2005. У свом извештају, др Тау наводи да те 'супстанце не могу бити формиране 
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од било којих преписаних лекова'. Према томе из овога се јасно види да др Тау није био 

информисан од др Фалкеа да је Милошевићу последњи пут овај лек дат 7. новембра 2005. 

како то тврди последња верзија догађаја. Једина референца коју је др Тау забележио у вези са 

уношењем Диазепама у организам је била за период 15-17. октобар 2005. Такође је било јасно 

на основу др Угесовог извештаја да ни он није био обавештен да су 'Бензодиазепини' (нпр. 

Диазепам) били недавно преписани оптуженом. Дакле, ни др Тау ни др Угес нису разматрали 

утицај уношења Диазепама 7. новембра 2005, уколико је ово заиста био последњи пут када је 

Диазепам преписан и унешен. 

 

Што се тиче тврдње др Фалкеа да Нордазепам нестаје из организма у року од три дана, 

извештај др Тауа од 16. јануара 2005. потврђује да у односу на овог оптуженог, ни Диазепам 

ни Нордазепам не нестају у року од неколико дана. Резултати др Тауа подржавају тврдњу да 

су се лекови задржали у организму оптуженог од датума њиховог уношења 7. новембра 2005. 

„Тачан узрок њиховог задржавања у организму оптуженог није успостављен до данас од 

стране надлежних лекара.“  

 

Др Фалке је рекао да је по рутини медицинска сестра укидала лекове који су били 'на захтев' 

након истека једне недеље од последњег узимања тог лека. Он није појаснио да ли је овај лек 

заиста био уклоњен и ако јесте, ког датума је то учињено. Др Фалке такође није пружио било 

какве детаље о количини Диазепама који је дат оптуженом 7. новембра 2005. У покушају 

појашњавања овог питања, додељени адвокати Кеј и Хигинс су тражили изјаву медицинске 

сестре која је била одговорна за давање лекова 'на захтев' оптуженом. Овај захтев за узимање 

изјаве је био одбијен од стране заменика управника затвора Фрејзер Гилмора. Дакле, постоји 

основана сумња на основу садржаја обелодањене медицинске датотеке да је др Фалке 

уклонио своје лекарске белешке. Осим тога, Милошевићу није предата копија оригиналног 

лекарског картона са свим лековима који су му били преписани до тада. Копија коју је 

Милошевић добио је била недавно преписана. Поузданост лекарског картона је доведена у 

питање будући да у њему нису забележени датуми када је Милошевић примао Диазепам 

током суђења. Нити је у лекарском картону било забележено давање лекова које је Гилмор 

помињао у свом интерном меморандуму заменику Секретара, као што су били лекови 

Темазепам или Золпидем. 
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Контроверза је само додатно подржавала став Милошевића да он не прима адекватну негу и 

лечење које је потребно за његово здравствено стање. Уз све то, афера је продубљена 

открићем да је Милошевић примао лекове Темазепам и Золпидем које му је давало затворско 

медицинско особље у новембру и децембру 2004, што нигде није забележено у 

Милошевићевом лекарском картону. Узимање ова два лека се први пут помиње у фебруару 

2006. у интерном меморандуму који заменик управника затвора Фрејзер Гилмор шаље 

Секретаријату Трибунала. Постало је јасно да су у неким случајевима, надлежни лекари 

евидентирали лекове које су давали Милошевићу, али нису бележили све датуме уношења 

тих лекова у организам бившег председника. Такође је било очигледно да у другим 

случајевима, што је било још више забрињавајуће, лекари уопште нису евидентирали све 

преписане лекове које је по њиховом рецепту Милошевић узимао. Дакле, ко је могао да 

гарантује да није било још таквих случајева немарности и непрофесионализма?  

 

* *  * 

 

Док је битка око присуства Диазепама и Нордазепама у крвотоку Милошевића била у току, 

власти Трибунала долазе до још једног открића. У писму под називом „Даље здравствене 

бриге у вези са г. Слободаном Милошевићем“ заменик управника затвора Фрејзер Гилмор 

пише да:  

 

„Овог јутра, 1. фебруара 2006, наши службеници су извршили редовну инспекцију ћелија г. 

Милошевића. Током инспекције, пронађена је бочица са таблетама очигледно пореклом из 

Србије, што је стављено на увид управи затвора. Ћирилични натпис на лековима по свему 

судећи упућује на то да се ради о 21 преосталој таблети од укупне количине од 30 лека који се 

зове Прилазид Плус.  

 

[...] 

 

После консултација са психијатром притворске јединице и једним од лекара, утврђено је да је 

Прилазид Плус лек који се користи за лечење високог крвног притиска.  
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[...] 

 

Затворски лекар је потврдио [...] да није преписао овај лек. Ово није први пут да имамо 

разлоге да вам скрећемо пажњу на лекове у поседу г. Милошевића који нису преписани од 

стране лекара. [...] Ово откриће поткрепљује наше уверење да г. Милошевић прибегава 

самолечењу чиме нам онемогућава да преузмемо одговорност за његово здравствено стање.“  

 

Према речима Бранка Ракића, Милошевићу је тада дефинитивно било јасно шта се дешава. 

Био је сигуран да му неће бити омогућено лечење у Москви. Управа затвора, медицинско 

особље и Секретаријат Трибунала су очигледно стварали непријатељску атмосферу према 

Милошевићу, приказујући га као манипулатора сопственог здравственог стања. С друге 

стране, такви описи су распламсавали намеру тужилаштва да изврши велики притисак на 

Судско веће да спречи Милошевића да се подвргне неопходном третману у Москви. 

 

У сврху даљих оптужби против Милошевића, власти Трибунала решавају да направе сажетак 

свих претходних навода о Милошевићевом непоштовању затворских правила и наводе 

следеће неовлашћене предмете који су у различитим периодима Милошевићевог боравка у 

Хагу пронађени у његовој ћелији:  

 

� Лекови у Милошевићевој затворској канцеларији идентификовани као Мидалозам, то 

јест пилуле за спавање, и Празепам, то јест благи лек за смирење; оба лека су 

припадала Драгославу Огњановићу, једном од Милошевићевих правних саветника;  

� Пресолол, односно лек за високи крвни притисак, који никада није пронађен у 

Милошевићевој крви;  

� Боца вискија за коју Милошевић није понудио никакво објашњење. У  

вези са тим примећено је да је уобичајени метални затварач на боци био замењен 

пластичним чиме би се избегло детектовање приликом проласка кроз контролне 

апарате за откривање метала на уласку у затвор; 
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�  Боца „Оуза“ у поседу једног од потенцијалних сведока Каролоса Папулиаса, 

Председника Грчке, који је, очито не познавајући затворска правила, желео да 

Милошевићу преда традиционални поклон.  

 

Још две године пре ове медицинске афере, на захтев заменика Секретара Трибунала, 

спроведена је истрага поводом могућих злоупотреба повлашћеног режима који је Милошевић 

имао у УНДУ. Истрага се посебно односила на могуће злоупотребе привилегованих 

телефонских линија у сврхе које нису имале везе са одбраном пред Трибуналом, затим на 

присуство неовлашћених лекова у Милошевићевој соби, као и на постојање основане сумње 

да један од његових правних саветника узима учешће у злоупотребама привилегованог 

режима у смислу уношења и изношења материјала у затвор. Као резултат ових истрага је 14. 

децембра 2004. објављен извештај који наводи да не постоје конкретни докази који би 

потврдили наведене злоупотребе.    

 

Поред тога, две године пре избијања ове медицинске афере, власти Трибунала су појачале 

безбедносне мере како би се осигурало да се Милошевићеви правни саветници често и 

темељито претресају. Инсталиран је прозор, који је са стране где се налазио Милошевић био 

непрозиран и кроз који је Милошевић био надгледан све време док је био у привилегованој 

канцеларији. УНДУ, где је Милошевић био затворен, је засебна институција која се физички 

налази у склопу обичног холандског затвора. Сваки посетилац УН затвора прво мора проћи 

кроз сигурносни систем који одржавају холандске власти, а који укључује скенирање 

рендгенским уређајима и електронско скенирање посетиоца ради откривања металних и 

електронских предмета. Када једном прођу кроз безбедносни систем холандских затворских 

власти, посетиоци УНДУ затим пролазе кроз УНДУ безбедносни систем, који такође 

укључује електронско скенирање посетилаца. Осим тога, ту се врши и физичка инспекција 

актен ташни, торби, кеса, кутија и других предмета у којима се могу носити ствари. 

 

Упркос наведеним ригорозним мерама контроле, заменик управника затвора Фрејзер Гилмор 

закључује да су лекови који су пронађени у Милошевићевој ћелији 1. фебруара 2006. сигурно 

прокријумчарени у затвор.  
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Недуго затим следи нови напад тужилаштва:  

 

„Иако тужилаштво није у могућности да изнесе свој став на основу медицинских доказа, а 

који се тичу могућности да оптужени узима лекове који му нису преписани а који су 

идентификовани у УНДУ меморандуму, мора се извести закључак да је узимање ових лекова, 

као и сакривање тих лекова од надлежних лекара, дизајнирано – и то успешно - од стране 

оптуженог и оних који му помажу у манипулацији његовог здравственог стања.  

 

Став је тужилаштва да Судско веће може извести закључак да ће оптужени наставити да се 

подсмева и изиграва правила притворске јединице, уколико му то буде допуштено. Он ће 

наставити да узима непреписане лекове, уколико му то буде допуштено. Он ће наставити да 

манипулише својим здравственим стањем, уколико му то буде допуштено. Оптуженом не би 

требало да буде дозвољено да избегне експедитиван завршетак овог суђења. Он би требало да 

буде кажњен за очигледну манипулацију судског распореда током последњих месеци, а 

вероватно и година. Судски распоред би требало да се одмах врати на радну седмицу од 

четири или пет дана недељно, а сваки од тих дана би требало рачунати против 

оптуженог приликом доделе времена за његову одбрану, било да он учествује у поступку или 

не.“  

 

Власти Трибунала су полако али сигурно успевале да скрену центар пажње са затворских 

лекара и срамних навода о неадекватности терапије коју су преписали Милошевићу. 

Међународна јавност је сада више била заинтересована за оптужбе против Милошевића који 

је називан преварантом и манипулатором.  

 

* * * 

 

Поред чињенице да је био болестан месецима, стална борба са системом Трибунала је 

озбиљно исцрпела Милошевића. У међувремену, суђење је настављено крајем јануара 2006. 

Милошевић се надао да ће Судско веће донети експедитивну одлуку у вези са његовим 

захтевом за привремено пуштање на слободу чиме би му било омогућено да се подвргне 

лечењу у специјалистичкој болници у Москви. Уместо тога, Милошевић бива присиљен да 
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припрема даље своју одбрану, што је укључивало интервјуисање сведока и читање стотине 

страница докумената. Уз све то је морао да непрекидно деманутје оптужбе изношене на 

његов рачун у вези са непридржавањем прописане терапије, што је уз припремање 

испитивања сведока озбиљно погоршавало његово иначе слабо здравље. Немајући куд, 

Милошевић наставља да се жали на шумове и буку у глави, упозоравајући да су се симптоми 

још више погоршали.  

 

Упркос свему, бивши председник није био спреман да одустане. По ко зна који пут уз 

подршку професора Ракића и британских адвоката Стивена Кеја и Џилијанa Хигинсa, 

Милошевић узвраћа ударац. Као прво, указао је на чињеницу да му је лек идентификован као 

Прилазид Плус који је наводно пронађен у његовој ћелији прописао његов лекар у Београду 

пре хапшења и пребацивања у Хаг. Заменик управника затвора Гилмор, који је оптужио 

Милошевића, је пропустио да наведе у свом извештају да је рок трајања овог лека истекао 

готово пре три године, у марту 2003. На свакоме понаособ је да процени да ли је за веровати 

да је Милошевић свесно узимао лек коме је истекао рок трајања.  

 

Ако је наведена кутија таблета заиста била изненадно пронађена у његовој ћелији, 

Милошевић је сматрао да је једино могуће објашњење то да су лекови већ били у његовом 

поседу када је ухапшен и пребачен из Београда. Међутим, сви предмети који Милошевићу 

нису били дозвољени да задржи су му одузети приликом доласка у притворску јединицу. 

Надаље, особа која је чистила Милошевићеву ћелију дан пре спорне претраге и проналска 

лека Прилазид Плус је потврдила да није приметила спорну кутију са таблетама у соби. 

Коначно, ако је Милошевић заиста узимао Прилазид Плус, то би било видљиво из редовних 

тестова крви и токсиколошких анализа. Милошевић је инсистирао на томе да је све време 

узимао прописане лекове у складу са правилима и терапијом. Кривицу и одговорност за 

чињеницу да се његово физичко стање непрестано погоршавало је требало тражити негде 

друго.  

 

Судско веће коначно одлучује да се умеша.  

 

* *  * 
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23. фебруара 2006, дакле два месеца и једанаест дана након што је Милошевић 

затражио од суда да му омогући лечење у Москви, Судско веће најзад доноси одлуку.  Упркос 

оптужбама да је Милошевић супротно преписаној терапији узимао лекове у недовољним 

количинама, затим да је сам себи давао лекове који му нису били преписани од стране 

надлежних лекара, те да је кријумчарио лекове у УНДУ, Судско веће одлучује да „на основу 

добијених информација не може да донесе закључак који би био на штету оптуженог.“   

 

Другим речима и конкретно речено, Судско веће се није слагало са наводима да је 

Милошевић манипулисао својим здравственим стањем. Међутим, Судско веће истовремено 

доноси одлуку да одбије Милошевићев захтев за привремено пуштање на слободу ради 

лечења наводећи да: 

  

„[Милошевић] није учинио довољно како би показао да се [његове] медицинске потребе не 

могу задовољити у Холандији. [...] Ако [Милошевић] жели да га лече специјалисти који нису 

из Холандије, ти лекари могу доћи овде да га лече.“  

 

Одлука судског већа да се не може удовољити захтеву за привременим пуштањем, осим ако 

одбрана не докаже да се Милошевићеве здравствене потребе не могу задовољити у Холандији 

је погрешна јер обрће наглавачке дужност бриге за здравље оптужених лица. Судско веће, а 

не одбрана, има одговорност да обезбеди заштиту права оптуженог да прима адекватно и 

потребно лечење. Дакле, терет добијања медицинског мишљења, савета и лечења или 

доказивања да то не може бити добијено у Холандији на адекватан начин, није била нити на 

додељеним браниоцима нити на Милошевићу. Осим тога, није било доказа који би 

потврђивали да би Милошевић могао да буде лечен у Холандији на адекватан начин. Било је 

управо супротно, јер је одбрана тврдила да се њему онемогућавало да добије квалитетан 

лекарски третман у Хагу. Ни Секретаријат Трибунала ни било која друга судска или затворска 

инстанца није предузела било какве мере којима би се омогућило да др Шумилина обави даље 

лекарске прегледе и неопходну терапију у Холандији. Све што је одбрана могла да учини је 

било да помогне судском већу да стекне увид у (1) лекарско мишљење које је указивало на то 

да Милошевић пати од „поремећаја церебралне венске циркулације“, (2) да предложи план 
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лечења и (3) осигура место у специјализованој болници у Москви, заједно са гаранцијама 

Руске Федерације које би увериле Судско веће да ће се Милошевић вратити у Хаг чим се 

заврши неопходно лечење. Упркос томе, Судско веће је занемарило једно од основних права 

затвореника, а то је да их третира на хуман начин у складу са основним принципима 

поштовања њиховог достојанства и претпоставке невиности. 

 

Било је заиста зачуђујуће да је Судско веће индиректно потврдило неадекватност терапије 

коју је Милошевић добијао у УН затвору. Судије су закључиле да након разматрања свих 

информација, навода и оптужби које су изнели др Фалке, Фрејзер Гилмор, Тимоти МекФеден, 

др Угес и остали, Судско веће није било сагласно са наводом да је Милошевић манипулисао 

својим здравственим стањем. Дакле, уместо да узме у заштиту докторе Трибунала тако што 

би потврдило исправност преписане терапије, Судско веће занемарује савете судских лекара и 

самостално покушава да пронађе неко треће решење за Милошевићев случај и његово лоше 

здравствено стање.  

 

Оно што се после ове одлуке судског већа могло наслутити је да су затворско медицинско 

особље, а пре свега др Фалке, били у великој невољи. Нико није веровао да ће то бити и крај 

драме.  

 

Одлука судског већа да одбије Милошевићев захтев је била заснована на страху да се 

Милошевић не би вратио из Москве. Судије су закључиле да:  

 

„Упркос гаранцијама Руске Федерације и личне изјаве оптуженог, Судско веће није уверено 

да ће се [...] оптужени, ако буде био пуштен, вратити на суђење.“  

 

Одлука је представљала шамар у лице Руској Федерацији. Кредибилитет једне светске силе је 

јавно исмејан, а светска сила директно понижена.  

 

Само пет дана касније, 28. фебруара 2006, тужилаштво изненадно напушта своју дотадашњу 

позицију да Милошевић сам или заједно са гостујућим међународним специјалистима се бави 

преварама и  
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„Сада заузима став да нема довољно доказа на основу којих се може закључити да је 

оптужени користио лек Диазепам на неки други начин од преписаног.“  

 

Заједно са својим новоименованим медицинским стручњаком, др Кингмом, 

тужилаштво тврди да је уношење Диазепама у организам заправо неважно и да је овај лек 

релативно безопасан. Узимајући у обзир Милошевићеву медицинску документацију, 

медицински експерт тужилаштва сматра да је потребно ангажовати додатног специјалисту 

који би саветима помогао кардиологу др ван Дијкману који је Милошевића лечио од његовог 

доласка у Хаг.  

 

Логичан закључак је да, након што је успело у намери да онемогући Милошевићево 

привремено пуштање на слободу, тужилаштво је сматрало непотребним да износи даље 

мишљења која би била супротна мишљењу судског већа, односно да оспорава да је 

Милошевић истински болестан. То је вероватно био разлог за напуштање дотадашње 

позиције да је Милошевић обичан манипулатор. Тужилаштво је покушало да оправда ту 

промену става указујући на чињеницу да је коначно добило приступ Милошевићевој 

медицинској документацији што им је омогућило да боље сагледају целу слику. Међутим, 

чињеница да није имало приступ медицинској документацији није спречила тужилаштво да 

претходно неосновано напада и оптужује Милошевића да вара и манипулише својим 

здравственим стањем. Ако већ није имало приступ Милошевићевим лекарским извештајима и 

документима, није требало да износи оптужбе без основа. Уместо тога ствара се утисак да је 

тужилаштво користило судске лекаре и њихове оптужбе против Милошевића док год им је 

одговарало и помагало да врше притисак на Судско веће да не одобри Милошевићу 

привремено пуштање. Ова „коалиција“ између тужилаштва и судских лекара је трајала све 

док је било заједничког интереса. Остаје утисак да су лекари желели да заштите себе и окриве 

Милошевића за своје лоше здравствено стање што се поклапало са интересима тужилаштва да 

се Милошевић задржи у Хагу. Када се то догодило, тужилаштву судски лекари више нису 

били потребни. 
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По свему судећи, изгледало је да се др Фалке нашао у очајничком положају и чинио је што је 

могао да му спас стигне у последњем тренутку. И заиста, истинско откровење је било на путу.  

 

* *  * 

 

23. фебруара 2006, др Тау, холандски токсиколог који је крајем јануара указао на могућност 

постојања пет фактора који би могли да спрече опоравак Милошевића, међу којима је навео и 

лек Рифампицин, поново шаље писмо др Фалкеу следећег садржаја:  

 

„Предмет: Додатак извештају г. Зомера 

 

Поштовани колега, драги Паулус,  

 

На ваш захтев материјали г. Зомера (рођеног 20. августа 1941) су додатно испитани и као 

додатак мом извештају од 20. јануара 2006. могу вам пружити следеће додатне налазе. 

 

У узорку крви који је узет 12. јануара 2006. у циљу испитивања присуства Метопролола, 

пронашли смо Рифампицин и Десацетил Рифампицин у концентрацији од 0,8 мг/л и 1,1 мг/л. 

Најнижа заједничка концентрација за обе ове компоненте када се узме 600 мг на дан је 0,5-1 

мг/л. 

[...]  

 

Познато је да комбинација Рифампицина и Метопролола битно смањује био-доступност 

Метопролола, што резултира у његовој неефикасној концентрацији.  

 

Уколико имате још питања, стојим вам на располагању за пружање даљих објашњења.“ 

 

Писмо је представљало прилично важно откриће: Милошевић је узео Рифампицин како би 

неутралисао ефекат лекова који су му преписали затворски лекари! То је било преко потребно 

откриће које је требало да ућутка међународне медије и критичаре система Трибунала, људе 
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који су говорили о некомпетентности затворских лекара, о секретару суда који сноси крајњу 

одговорност за здравствено стање затвореника у УНДУ, те о Милошевићу као жртви. 

Милошевић жртва? Слободан Милошевић мора бити манипулатор и то ништа не може 

променити. Ово писмо је требало да представља крунски доказ да се бавио преваром, 

стварајући невоље одговорним и савесним лекарима који су се о њему бринули адекватно. 

Рифампицин... значи тако је умало поткопао цео систем у који су уложене стотине милиона 

долара. Међународна правда ће победити, по сваку цену ако треба.  

 

Упркос тако битном открићу, чинило се да др Фалке оклева. Тек недељу дана касније, 3. 

марта 2006, он одлучује да подели овако важну вест са секретаром Трибунала Хансом 

Холцијусом: 

 

„Поштовани господине,  

 

У току данашњег дана би требало да добијете најновији извештај токсиколога др Дана Тауа.  

 

[...] 

 

Главни проблем у овом новом извештају је чињеница да је супстанца Рифампицин 

пронађена у узроку крви од 12. јануара 2006. Ради се о антибиотику који ја као лекарски 

службеник никада нисам преписао, нити је овај лек било ко од надлежних лекара преписао. 

 

У претходном извештају (20. јануар 2006) др Тау је навео да је Рифампицин лек који може 

изазвати спречавање деловања преписаних лекова за лечење високог крвног притиска. У 

покушају да се појасни због чега измерене количине преписаних лекова Метопролола и 

Амлодипина настављају бити тако ниске, могућност присуства Рифампицина је испитана 

након првобитних тестова.  

 

Пронађене количине Рифампицина су високе, на терапеутском нивоу, и ове количине се 

користе само у ситуацијама тешких инфекција. Како је дошао у посед овог лека за мене остаје 

непознато. Није постојала ниједна ситуација у којој би г. Милошевићу био потребан лек ове 
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врсте током времена проведеног у притвору у Холандији. У мом искуству, овај тип 

антибиотика се користи искључиво за лечење туберкулозе и губе.“  

 

Било је потпуно зачуђујуће да је Секретаријату Трибунала затим било потребно четири дана, 

до 7. марта 2006, да проследи ову информацију Судском већу. Још бизарнија је била 

чињеница да према званичном извештају МКСЈ о смрти Слободана Милошевића, сам 

Милошевић није био информисан о овим резултатима све до 3. марта 2006. Др Фалке 

објашњава да се нашао у тешкој позицији јер су му холандске законске одредбе које се односе 

на лекарску поверљивост то онемогућавале!? То је било врло необично, готово ван сваког 

разума, да постоје одредбе у холандском праву које забрањују лекару да пацијенту пренесе 

резултате теста крви тог истог пацијента. Чинило се вероватнијим да је неки други разлог 

имао утицаја, као нпр. да је др Фалке информисао Милошевића о присутности Рифампицина 

у његовој крви, он би био дужан да Милошевићу покаже резултате свих тестова на његов 

захтев, укључујући и узорак крви који је наводно садржао Рифампицин.  

 

С друге стране, професор Бранко Ракић тврди да Милошевић није добио резултате 

тестова 3. марта 2006. који су указивали на постојање Рифампицина у његовој крви. Да се то 

заиста догодило, Милошевић би одмах позвао професора Ракића да о томе поразговарају, 

како је то иначе увек чинио. Профсеор Ракић тврди да га је Милошевић позвао тек 7. марта 

2006. да га обавести да је наводно Рифампицин пронађен у његовој крви и истог тог дана му 

је факсом послао тај извештај. 

 

Званични извештај МКСЈ о смрти Слободана Милошевића реконструисао је догађаје везане 

за проналажење Рифампицина у Милошевићевој крви. У извештају се каже да др Фалке и др 

Тау никада нису престали да прате и проверавају узорак крви Милошевића који је узет под 

строго контролисаним условима 12. јануара 2006. након што је др Тау поднео извештај 

непосредно после овог теста, где је први пут сугерисао могућност употребе Рифампицина. 

Према званичном извештају МКСЈ који објашњава догађаје у вези са смрћу Милошевића, 

неки од преосталих узорака крви узети од Милошевића 12. јануара 2006. су били прослеђени 

др Угесу. Његова лабораторија је била опремљена за спровођење специјализованих тестирања 

која су неопходна за препознавање Рифампицина. Др Угес открива Рифампицин у количини 
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од 1,9 мг/л. Вредно је помена да када се узима нормална доза Рифампицина од 600 мг/дан, 

концентрација у крви је 0,5-1 мг/л. Др Угес шаље ове резултате др Тауу 17. фебруара. Др Тауу 

је било потребно шест дана да ове резултате проследи др Фалкеу. Ми можемо само да 

нагађамо и спекулишемо да су ова три лекара заправо чекала да виде шта ће Судско веће 

одлучити у односу на целу аферу. Дакле, тог истог дана, док је Судско веће доносило своју 

одлуку којом је одбило Милошевићев захтев за привремено пуштање на слободу, али 

истовремено се не слажући са лекарима Трибунала да Милошевић манипулише својим 

здравственим стањем, др Тау прослеђује др Угесов извештај о постојању Рифампицина у  

Милошевићевој крви. Као што смо већ видели, др Фалке затим пише писмо секретару 

Трибунала изражавајући своје чуђење: 

 

„Како је дошао у посед овог лека за мене остаје непознато. Није постојала ниједна ситуација у 

којој би г. Милошевићу био потребан лек ове врсте током времена проведеног у притвору у 

Холандији. Према мом искуству, овај тип антибиотика се користи искључиво за лечење 

туберкулозе и губе.“  

 

Док је писао службени извештај о Милошевићевој смрти, судија Паркер се ниједног тренутка 

није зачудио како је Милошевић могао да сазна за постојање Рифампицина и дејство које овај 

лек производи. Он наводи у извештају да су ефекти Рифампицина опште познати и да је ова 

информација доступна како јавности тако и лекарима. Заиста, подаци о Рифампицину се могу 

пронаћи на интернету. Рифампицин је антибиотик који се обично користи за лечење губе, 

туберкулозе и легионарске болести. Да би дејство Рифампицина било ефикасно, он се мора 

узимати редовно сваког дана у периоду од неколико месеци без прекида. Доза која се 

узима не сме бити већа од 600мг (просек за здраву одраслу особу) јер у супротном пацијент 

излаже своју јетру озбиљном оштећењу. Узимање Рифампицина може да изазове да одређене 

телесне течности, као што су урин или сузе, постану наранџасто-црвене боје или да 

проузрокује да боја коже или беоњача у очима постану жућкасте.   

 

Да би званично објашњење ових догађаја могло бити прихватљиво, то јест  

да је Милошевић сам себи дао Рифампицин како би утицао на своје здравствено стање, 

неколико предуслова морају бити испуњени. 
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Прво, било је потребно да је Милошевић сазнао о постојању овог лека и да је проучио његове 

ефекте на преписану терапију. Будући да он као затвореник није имао приступ интернету у 

својој ћелији, неко је то морао да учини за њега. Једини осумњичени је професор Ракић јер је 

он био једини који је посећивао Милошевића током релевантног периода. 

 

Друго, када је Милошевић наводно утврдио да је Рифампицин дрога или лек који би му 

омогућио да манипулише својим здравственим стањем, он је морао да буде спреман да свој 

живот и здравље стави на коцку и доведе у опасност узимајући Рифампицин.  

 

Треће, како би Милошевић био у могућности да Рифампицин уноси у свој организам, било је 

потребно да организује приступ том леку као и да убеди наводног посетиоца или посетиоце 

да прокријумчаре овај лек у УНДУ. Већ је претходно описано колико су строге контроле у 

холандском затвору и УНДУ. У релевантном временском периоду пре спровођења теста од 

12. јануара 2006, није било других посетилаца осим професор Ракића.  

 

Четврто, када је најзад наводно дошао у посед Рифампицина, било је потребно да Милошевић 

занемари упутство у вези са дозвољеним дозирањем овог лека, које не сме бити веће од 600 

мг, или 0,5-1 мг/л. Концентрација Рифампицина коју је наводно открио др Угес у 

Милошевићевој крви је била 1,9 мг/л.  

 

Пето, да би Рифампицин био делотворан мора се узимати свакодневно неколико месеци без 

прекида. Дакле, мора се претпоставити да је Милошевић пажљиво испланирао целу акцију да 

нико никада није чак почео ни да сумња да је Милошевић узимао Рифампицин месецима.  

 

Шесто, с обзиром да узимање Рифампицина може изазвати одређене пратеће појаве, као што 

су црвено-наранџаста боја мокраће и суза или жућкаста боја коже и очне беоњаче, 

Милошевић је морао да пронађе начин да избегне или прикрије ове пратеће појаве, јер их 

нико није приметио код њега током неколико месеци који су претходили открићу 

Рифампицина у његовој крви.  
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Седмо, службени извештај о Милошевићевој смрти наводи да Рифампицин није пронађен у 

телу током обдукције, која је урађена 17. марта 2006. Као што смо већ видели, да би 

Рифампицин био ефикасан мора се узимати редовно свакодневно неколико месеци без 

прекида. Ако је Милошевић учествовао у манипулацији сопственим здравственим стањем, да 

би та манипулација била успешна он је морао да настави да узима Рифампицин све док не би 

био „ухваћен на делу“ то јест док га др Фалке не би информисао о открићу Рифампицина у 

његовој крви (3. марта 2006. према др Фалкеовој верзији догађаја односно 7. марта 2006. како 

је тврдио Милошевић). Како је Милошевић пронађен мртав само неколико дана касније, 

поставља се питање да ли би сви трагови Рифампицина заиста нестали из његовог организма 

у тако кратком временском периоду?  

 

Осим тога, Рифампицин је пронађен у узорку крви који је узет 12. јануара 2006. током теста 

који је урађен под контролисаним условима, а који је сам Милошевић захтевао како би 

доказао своју невиност у целој контроверзи. Током теста су коришћене две аналитичке 

методе: скрининг метод (screening method) и циљанa анализа (target analysis). Коришћена је 

циљана анализа Метопролола, што значи да је урађен посебан тест за ту одређену супстанцу. 

Др Тау је првобитно користио скрининг метод који је требало да открије све супстанце и 

лекове који су се могли идентификовати у Милошевићевој крви. Веома је чудно то што је овај 

метод анализе открио присуство лекова Диазепама и Нордазепама, који такође нису посебно 

циљани, али није идентификовао Рифампицин. Оно што је још више чудило је била чињеница 

да је овај исти метод успео да открије присуство Диазепама и Нордазепама, који су пронађени 

у екстремно ниским количинама (у микрограмима) у Милошевићевој крви, а није успео да 

открије Рифампицин који се налазио у далеко већој, претераној дози (1.9 милиграма).  

 

С обзиром на то да нормална тестирања нису показала присутност Рифампицина у време 

спровођења тестова, тек касније је одлучено да се спроведу додатни циљани тестови који су 

специјално рађени да се установи постојање Рифампицина у крви. Само два дана након 

Милошевићеве смрти, др Угес даје интервју за „Њу Јорк Тајмс“ објашњавајући како су др Тау 

и он дошли на идеју да обаве додатна испитивања за Рифампицин. Игноришући полицијску 

истрагу у току, др Угес се добровољно нуди да јавно саопшти своју теорију и објасни да је 
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Слободан Милошевић манипулисао лековима и преписаном терапијом да би проузроковао 

лажну слику свог здравственог стања, што је вероватно допринело његовој болести и што је 

могло имати утицај на инфаркт који је проузроковао смрт. Он је даље навео да је Милошевић 

учинио све како би показао да холандски лекари нису били у стању да га излече и да му је 

стога требало бити омогућено лечење, а уз то и слобода, у Москви. Др Угес додаје да су он и 

др Тау: 

 

„Обојица дошли на мисао да је постојала непозната супстанца која је неутралисала преписане 

лекове и дошли смо на идеју да је у том смислу најефикаснији био Рифампицин. 

 

У јануару сам написао извештај о томе који је био послат суду.  

 

То је био један необичан тест. Обично када се врши скрининг у циљу идентификовања 

отровних супстанци, никада се специјално не тражи Рифампицин јер се овај лек специфично 

користи за лечење туберкулозе и губе, па ако немате разлога онда га и не тражите.  

 

Крајем фебруара сам добио молбу да проверим евентуално постојање Рифампицина у узроку 

крви  и тада сам га и пронашао“, изјављује др Угес додајући да му је тек касније речено да је 

узрок крви припадао Слободану Милошевићу.  

 

Насупрот ономе што др Угес тврди да му је тек касније речено да је узорак крви припадао 

Милошевићу, било му је јасно да је тестирао исти узорак крви који је тестирао приликом 

израде свог извештаја 24. јануара 2006. Такође је вредно подсећања да је секретар Трибунала 

Ханс Холцијус укинуо мере предострожности то јест коришћење псеудонима и затражио од 

др Угеса да обави анализу медицинских и фармаколошких података оптуженог г. С. 

Милошевића. Поред тога, било је јасно да је др Угес признао током интервјуа да је активно 

учествовао у покушајима да се пронађе одговор на Милошевићево константно лоше 

здравствено стање. Тврдио је да је он добио идеју о томе да је Рифампицин најефикаснији лек 

који би могао да објасни неуспех преписаног третмана Милошевића, те да  „ако немате 

разлога онда га и не тражите“. Трибуналске власти су свакако имале разлога да га потраже.  
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Коначно, др Угес тврди у интервјуу да је написао извештај о свему томе две недеље пре 

Милошевићеве смрти који је послао суду.   

 

Када је чуо да негде у Трибуналу наводно постоји извештај који је др Угес написао, професор 

Ракић је био веома изненађен, јер се радило о изузетно важном извештају који одбрани 

никада није био обелодањен. Имајући ово на уму, професор Ракић је одмах написао писмо 

Секретаријату суда тражећи да му доставе извештај који је спомињао др Угес. Секретаријат 

одговара да ће га обавестити чим то буде било изводљиво. Све то је остало без резултата јер 

професор Ракић није добио никакав одговор. Будући да су игнорисали овај захтев месец дана, 

Бранко Ракић пише Секретаријату још једно писмо тражећи да му тај извештај др Угеса 

одмах достави. 

 

„Пре месец дана сам тражио да ми се достави извештај за који др Угес тврди да је написао око 

две недеље пре смрти председника Милошевића. Тај извештај као и др Угесове изјаве о њему 

су наведене у многим новинским чланцима поводом смрти председника Милошевића 

(урадите претрагу на „Гуглу“ под називом „Доналд Угес“ и пронаћи ћете неке од њих). 

Доктор Угес тврди да је он открио Рифампицин у крви председника Милошевића. Једини 

лекарски извештаји о постојању Рифампицина које смо примили су извештаји др Тауа од 23. 

фебруара 2006. и др Фалкеа од 3. марта 2006. Једини извештај који смо добили, а који је 

написао др Угес је извештај  од 24. јануара 2006, у којем се нигде не спомиње Рифампицин. 

 

Молим вас пошаљите ми извештај др Угеса на који је упутио у медијима након смрти 

председника Милошевића, или ако такав извештај не постоји обавестите ме о томе писаним 

путем, или, коначно, ако Секретаријат не жели да обелодани овај извештај мени (или 

породици председника Милошевића), такође вас молим да ме о томе обавестите у писаној 

форми. У вашем одговору на мој захтев од 16. марта 2006. рекли сте те да се „Секретаријат 

бави овим проблемом“ и да ћу „добити одговор чим то буде било изводљиво“. Надам се да је 

то сада изводљиво. 
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С поштовањем,  

 

Бранко М. Ракић “  

 

Одговор Секретаријата је био шокантан:  

 

„Драги Бранко, 

  

Овим путем вас обавештавамо да Секретаријат није упознат о постојању било каквог 

извештаја који је написао др Угес осим оног који је датиран 24. јануара 2006.  

 

С поштовањем,  

 

Јаиза Алварез Рејес  

Судски службеник  

Међународног кривичног суда  

за бившу Југославију Уједињених Нација“ 

 

Било је јасно да др Угес није говорио истину, али је остало нејасно да ли он није говорио 

истину само о извештају којим је наводно обавестио суд о присутности Рифампицина у 

Милошевићевој крви или да ли је цела прича о Рифампицину била измишљена.  

 

Холандска полиција такође није била у стању да пружи више детаља и осветли цео случај. 

Званични извештај МКСЈ о Милошевићевој смрти наводи да је холандска полиција извршила 

претрес три просторије које је Милошевић користио, у нади да ће доћи до неких трагова: 

полиција је претражила његову приватну ћелију, малу собу коју је користио као канцеларију и 

собу где је примао посетиоце. Будући да извештај не наводи да је полиција пронашла трагове 

везане за Рифампицин, једини логичан закључак је да никаквих трагова није ни било.  

 

Упркос томе као и свим осталим аргументима које су Милошевић, професор Ракић, Стивен 
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Кеј и Џилијан Хигинс икада изнели побијајући оптужбе против Милошевића током 

целокупне афере која је трајала више од четири месеца, службено објашњење које је понудио 

Трибунал једноставно је саопштавало да је: 

  

„Г. Милошевић одбио да узима неке прописане лекове док је преписану дозу других лекова 

мењао. Такође је сам себе лечио као што то показује повремено проналажење непреписаних 

лекова у његовој привилегованој канцеларији и ћелији и као што то показује присуство 

непреписаних лекова у тестираној крви.“ 

 

Према извештају МКСЈ, није постојало ништа више што су власти Трибунала могле урадити 

да би спасиле живот Слободана Милошевића. Или је ипак, постојало неко решење које би 

спречило најгоре?  

 

Директор Бакулев центра кардио-васкуларне хирургије у Москви, др Бокерија је имао 

потпуно супротно мишљење. Дана 5. априла 2006. је написао писмо особама које су водиле 

судску истрагу поводом Милошевићеве смрти коментаришући:  

 

„Тако је пацијент умро због миокардијалног инфаркта услед сужавања ЛАД-а [лева силазна 

артерија] и мишићног моста преко те жиле. Могао је без проблема бити лечен на било ком 

месту на свету, било минималним хируршким захватом на срцу, било ангиопластијом и 

стентингом.“  

 

У подршку свог мишљења др Бокерија је додао:  

 

„Г. Милошевићев брат је био лечен у Бакулев центру након што је доживео инфаркт недуго 

после смрти г. Милошевића.“ Професор Бокерија је нагласио да је Милошевићев брат имао 

исту болест  артерије (ЛАД), да је урађен захват и да се „он сада осећа јако добро.“  

 

Да ли ова алтернатива заиста звучи неубедљиво?  

 

Након свега изнесеног и анализираног могу се извести следећи закључци. Власти Трибунала 
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су имале Милошевићев живот у својим рукама. Нереално је сумњати у то да је Трибунал 

желео да оконча овај судски процес што је пре било могуће. Такође не звучи убедљиво да је 

прерана смрт Слободана Милошевића била у интересу Трибунала. Потрошена су огромна 

средства на његово суђење које се окончало без жељеног резултата – то јест осуђујуће 

пресуде. Уместо тога Слободан Милошевић је умро као невина особа, јер нико не може бити 

проглашен кривим док се то не докаже и потврди осуђујућом пресудом. Међутим, власти 

Трибунала су знале да су преузеле огроман ризик када су одлучиле да Милошевићу не 

дозволе лечење у Москви. Желели су и јаре и паре: да сачувају кредибилитет Трибунала као 

одговорне институције, што је укључивало окривљивање Милошевића за његово лоше 

здравствено стање, као и да наставе са суђењем како би га завршили што пре, али 

занемарујући чињеницу да је оптужени био у критичном стању. Остаје горак укус и 

оправдана сумња да је могло бити другачије, то јест да је Милошевић могао бити темељно 

прегледан и испитан током неких пар недеља хоспитализације као што је то предлагао 

Бакулев центар у Москви. У најмању руку се у том случају не би могла искључити могућност, 

ако не и вероватноћа да би се приликом прегледа у Москви установила потреба за хируршком 

интервенцијом након које би смрт вероватно била спречена. 

 

Какво год мишљење имали о Милошевићу, једна ствар у вези са њим ће остати непромењена. 

Упркос чињеници да је био доведен у веома неповољан положај, Слободан Милошевић 

дословно никада није одустао од борбе и умро је борећи се за своја права. Коначни акт његове 

личне борбе је био 8. марта 2006, само три дана пре него што ће умрети. Том приликом је 

написао писмо Министарству спољних послова Руске Федерације у нади да још није касно:  

 

„Мислим да су упорна настојања да ми се онемогући лечење у Русији мотивисана страхом да 

би пажљива стручна анализа открила непрестане и намерне активности да се оштети моје 

здравље током свог овог времена, а које не би могле остати прикривене пред руским 

стручњацима.  

 

Као подршку овој тврдњи бих навео један пример који прилажем уз ово писмо. Документ који 

ми је достављен 7. марта јасно наводи да је 12. јануара (то јест пре два месеца), пронађен 

изузетно моћан лек у мојој крви, који се, како они сами кажу, користи за лечење губе и 
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туберкулозе, упркос чињеници да ја никада у ових пет година колико сам у њиховом затвору 

нисам користио било какве антибиотике. Током овог периода нисам имао ниједну заразну 

болест (осим грипа).  

 

Чак и чињеница да су чекали два месеца не може се објаснити на било који други начин осим 

да се ради о манипулацији. У сваком случају, људи који ми дају лекове против губе свакако 

не могу да ме лече, нити могу они од којих сам бранио своју земљу за време рата и којима је у 

интересу да ме ућуткају.  

 

Господо, ви сте свесни да су руски лекари који су међу најуваженијима у свету закључили да 

ми је потребно хитно испитивање и лечење васкуларних проблема у глави. Знам врло добро 

да то заиста и јесте тако јер се осећам врло лоше. Пишем вам у очекивању да ћете ми помоћи 

да се заштитим од криминалних радњи унутар институције која ради под обележјима УН-а и 

да ћу моћи што је пре могуће да се подвргнем адекватном лекарском третману у вашој 

болници, у чије лекаре, као и у Русију, имам пуно поверење.“  

 

Слободан Милошевић није живео довољно дуго да би добио одговор. Покопан је у родном 

Пожаревцу, прашина око његове смрти се брзо слегла, а Трибунал и сви учесници афере 

Милошевић су наставили да живе и раде као и до тада.  
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ПРАВИЧНОСТ СУЂЕЊА 

 

„ Никада не смемо заборавити да је процес на основу којег данас судимо овим оптуженицима 

процес на основу којег ће нама сутра судити историја. Дати чашицу отрова овим 

оптуженицима је једнако стављању отрова и на наше усне.“ (Судија Роберт Џексон током 

процеса у Нирнбергу) 

 

Првостепено Судско веће је 27. септембра 2006. осудило бившег председника скупштине 

Босне и Херцеговине и Републике Српске на 27 година затвора због почињених злочина  

прогона, истребљења, депортације и нехуманих дела то јест злочина против човечности над 

цивилним (углавном) муслиманским становништвом у 35 општина широм бивше Босне и 

Херцеговине.  

 

Крајишник је према првостепеној пресуди био крив због учествовања у тзв. удруженом 

злочиначком подухвату (у даљем тексту: УЗП) чији је циљ био да се измени национални 

састав становништва на подручјима под контролом републике босанских Срба то јест да се 

драстично смањи заступљеност несрба у том становништву. Поред руководеће УЗП 

компоненте, смештене на Палама, а којој је поред Караџића и других лидера српског народа у 

БиХ припадао Крајишник, постојала је и локална компонента тог УЗП-а која се налазила у 

општинама Републике Српске. 

 

С обзиром да тема ове студије о предмету Крајишник није материјално међународно 

кривично право, већ (не)правичност Крајишниковог суђења, тематици концепта УЗП ће 

посебна пажња бити посвећена у финалу ове хашке трилогије која се тиче предмета Караџић. 

 

Током жалбеног процеса у предмету Крајишник паралелно је вођена двострука борба. Прва се 

тицала Крајишниковог учешћа у удруженом злочиначком подухвату, а друга правна битка се 

водила око питања да ли је суђење Крајишнику било фер. Дакле, као што је то већ речено, 

тема ове студије је питање правичности судског процеса Крајишнику, који по својој величини 

и комплексности стоји раме уз раме предметима Милошевић и Караџић. 
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Током жалбеног процеса, Момчило Крајишник, који се самозаступао, је поред свог правног 

тима имао помоћ и тзв. пријатеља суда (Amicus Curiae) кога је именовало жалбено веће да 

износи аргументацију у корист Крајишника. И пријатељ суда и сам Крајишник са својим 

правним тимом су као један од основа за жалбу навели да првостепени судски процес није 

био правичан из два разлога: (1) Судско веће је својим одлукама онемогућило правичан 

процес што је (2) онемогућило главног адвоката и цео тим одбране да пруже ефикасну правну 

помоћ Крајишнику током суђења.  

 

Као оптужени пред Трибуналом, Крајишник је имао право на одређену правну заштиту у 

оквиру система Трибунала. Међу заштитама које је уживао Крајишник је било и право на фер 

суђење што је укључивало право на ефикасну, делотворну и ефектну правну помоћ свог 

адвоката. Крајишник је такође имао право да му се материјали - и оптужујуће и ослобађајуће 

природе - обелодане, затим да унакрсно испита сведоке тужилаштва, да изнесе аргументе 

одбране као и да му се омогуће адекватна средства и време да се припреми за судски процес. 

Међутим, сва ова права су само слово на папиру уколико адвокат не извршава своју функцију 

ефикасно.  

 

Крајишника је после хапшења и пребацивања у Хаг током претпретресне фазе заступао 

адвокат Брашић из Њу Јорка. Неколико месеци пре почетка суђења долази до замене главног 

адвоката када је именован Николас Стјуарт, човек са престижном титулом краљичиног 

адвоката из Енглеске. И Крајишник и пријатељ суда су тврдили да су Брашић и Стјуарт 

индивидуално и кумулативно пружили изузетно неефикасну правну помоћ током суђења што  

је сам судски процес учинило системски нефер. Улога адвоката у англосаксонском кривичном 

поступку, који је у великој мери пресликан у процесном праву Трибунала, је од круцијалне 

важности. Систем Трибунала се заснива на покушају да тужилаштво и одбрана у што већој 

мери представљају два једнака таса на ваги и у случају да је једна од страна далеко 

надмоћнија у погледу припремљености или ресурса, нестаје равнотежа између страна а самим 

тим и правичност пресуде долази у питање. На пример, немогућност одбране да стави на тест 

доказе тужилаштва значи да су ти докази непоуздани и непроверени јер нису прошли кроз 

процес верификације. То даље значи да ће и сама пресуда, која се заснива на непоузданим 
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доказима, бити непоуздана. Према томе, изузетно неефикасна одбрана подрива процесни 

систем Трибунала који би требало да омогући доношење поузданих пресуда.  

 

Међутим, случајеви тешких и очигледних неефикасности адвоката су ретки и мора се радити 

заиста о изузетним ситуацијама. Иако је жалбено веће у предмету Крајишник одлучило 

супротно, таква ситуација је према мишљењу аутора, због разлога наведених у даљем тексту, 

постојала у случају Крајишник. На читаоцима је да сами донесу свој независни суд. 

 

У основи, право на ефикасну адвокатску помоћ подразумева да је оптужени, кроз свог 

браниоца, у могућности да оспори поднеске, теорије, аргументе и доказе тужилаштва као и да 

је у стању да презентује своју одбрану. Међутим, Крајишнику је током судског процеса све то 

било практично онемогућено због следећих фактора: 

 

1. Изузетна неприпремљеност адвоката за случај којим је руководио, плус 

2. изузтено лоше вођење предмета, 

 

је допринело и резултирало  

 

3. изузетно непознавање предмета од стране адвоката, што је даље проузроковало 

4. немогућност и неспособност адвоката да оспори и стави на тест доказе тужилаштва на 

основу којих је Крајишник осуђен, и 

5. немогућност и неспособност адвоката да ефикасно презентује случај одбране. 

 

Крајњи резултат наведених фактора је то да се судска пресуда заснива на непоузданим и 

непровереним доказима, што саму пресуду чини непоузданом и погрешном.  

 

Повреда Крајишникових права на ефикасну одбрану од стране адвоката Брашића 

 

Брашић је био Крајишников адвокат нешто више од две године. Десет дана пре првобитно 

планираног почетка суђења га је Секретаријат Трибунала одстранио и дисквалификовао због 

његовог претходног суспендовања из адвокатске коморе Њу Јорка. Брашић је до тада већ 
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имао осам пријава за непрофесионално понашање, углавном због наплаћивања енормних 

износа за своје услуге. Током 25 месеци колико је радио као главни адвокат Момчила 

Крајишника, он и његов тим су наплатили 26.500 часова правних услуга, што је прерачунато у 

свакодневни језик, посао за који је једној особи која ради 40 часова недељно потребно 13 

година. Све то је коштало Трибунал 1.5 милиона долара. Упркос огромним средствима која су 

потрошена, резултат тима одбране под Брашићевим вођством је био раван нули, а сам Брашић 

је обавестио председавајућег судију Орија 12. маја 2003. да је цео посао који је урађен, 

нажалост закључан у Брашићевом мозгу и да због тога није могуће пренети то „знање“ 

новоименованом адвокату. 

 

Како би уверио Крајишника да не сноси било какву одговорност за поступке свог адвоката, 

судија Ори тада изјављује следеће:  

„Господине Крајишник, желим да нагласим да ви нисте одговорни за понашање главног 

адвоката у овом предмету. Надам се да ћете ми поверовати да смо ми овде како би решили 

ове проблеме са којима сте суочени а за које не можете да будете окривљени јер није ваша 

кривица ни грешка. Ипак, суочени сте са последицама таквог понашања“. 

Након протеривања Дејана Брашића из Трибунала, на чело Крајишниковог тима одбране у 

јулу 2003. долази угледни баристер из Лондона Николас Стјуарт. Стјуарт је очекивао, с 

обзиром да је суђење требало да почне, да ће од претходног адвоката Брашића добити 

предмет који је на одговарајући начин припремљен како би могао неометано да настави 

вођење одбране. На његову велику жалост, све што је добио од Брашића је било 13 великих и 

53 мале кутије са предметним материјалима и огроман број ЦД-ова и флопи дискова, а све то 

у потпуно неорганизованом стању. Поред тога, у тренутку када је Стјуарт преузео 

Крајишников предмет, имао је своје незавршене случајеве и суђења у Лондону. 

 

Жалбена пресуда: Упркос очигледној повреди Крајишникових права, жалбено веће у својој 

пресуди од 17. марта 2009. доноси следећи закључак: „Иако жалбено веће прихвата да 

резултати обављеног посла које је бранилац Брашић предао браниоцу Стјуарту нису били 

онолико добри колико су требали, нови тим одбране ипак је у одређеној мери имао користи 
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од посла који је обавио Брашићев тим […] Стога жалбено веће закључује да Крајишник услед 

пропуста браниоца Брашића није претрпео никакву штету.“ 

 

Дакле, милион и по долара закључаних у мозгу Брашића нису нанели никакву штету 

Крајишниковом праву на ефикасну одбрану: 

 

„Једино упозорење на које морам да укажем је да је [Стјуарт] желео од мене неки допринос и 

помоћ, међутим, највећи део припреме који сам ја урадио је, нажалост, закључан у мом мозгу 

и не могу да преснимим то знање које имам у његов мозак као са компјутера на компјутер.“ 

[Изјава Брашића судском већу од 13. маја 2003] 

 

Повреда Крајишникових права на ефикасну одбрану од стране адвоката Стјуарта 

 

Суочен са катастрофалним стањем примљеног предмета, Стјурат се састао са судијом Оријем 

и тадашњим помоћником судије Хархофом. Током састанка је покушано да се нађе неко 

решење за хаос са којим се суочила одбрана, а имајући у виду да је суђење требало ускоро да 

почне. У одређеном тренутку судија Ори је, по Стјуартовим речима, прилично снажно 

саопштио Стјуарту да суђење мора да почне 3. фебруара 2004. Иако је био потпуно неупућен 

у предмет, Стјуарт одлучује да на ову одлуку не поднесе жалбу Жалбеном већу Трибунала и 

да се упусти у вођење предмета за који је био очигледно неспреман. 

 

1. Изузетна неприпремљеност адвоката за случај којим је руководио 

 

Дакле, иако је био потпуно неприпремљен, Стјуарт доноси одлуку да се укључи у суђење које 

почиње 3. фебруара 2004. Припреме током претпретресне фазе су од есенцијалне важности 

јер је ритам суђења у Хагу такав да се практично, у временском смилсу, преживљава од 

једног дана до другог. Незамислива је идеја да се неприпремљеност из претпретресног 

периода током самог суђења може надокнадити јер адвокати једва постижу (или уопште не 

постижу) да заврше свакодневне обавезе. То се и у Стјуартовом случају обистинило јер већ у 

јулу 2004. он упућује поднесак судском већу у коме наводи: 
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„Ми смо уверени да чак и без материјала по правилу 684, садашњи материјали везани за 

предмет превазилазе 500.000 страница, а и то је прилично скромна процена. Оно што знамо је 

да се ради о огромној количини материјала и да нисмо били у стању ни да га прегледамо а 

камоли прочитамо […] Ми нисмо били у стању да прочитамо и размотримо све материјале 

који се тичу сведока који су већ унакрсно испитани. Врло често је било сувише много 

материјала а сувише мало времена […] Већ сада толико каснимо да ако наставимо овим 

темпом, никада се нећемо опоравити […] пре него што тужилаштво заврши свој део случаја – 

када ће већ бити сувише касно.“ 

 

Овде је вредно поменути да су током жалбеног процеса Крајишник и његов правни тим 

позвали Стјуарта и остале чланове одбране као сведоке који су требали да сведоче о 

неефикасности одбране током првостепеног судског процеса. Том приликом је Стјурат 

одговарајући на питања свог бившег клијента Крајишника потврдио став изнесен у наведеном 

поднеску Судском већу.  

 

Проблем неспремности се временом погоршавао. У октобру 2004. Стјуарт се обратио 

Судском већу наводећи да је његов тим „на тачки распада […] јер овај тим није у стању да 

организује посао како год то изгледало на површини […] нити је могао да води предмет на 

ефикасан начин до сада“.  

 

У новембру 2004. ситуација се још више погоршава. Стјуарт шокантно обавештава Судско 

веће да га је срамота да води случај о коме има тако мало знања.  

 

Крајем те 2004. године један од судија, Ел Махди, се повлачи са случаја из разлога који нису 

везани за сам ток суђења. За Стјуарта је то значило спасоносни предах јер како је изјавио 

током сведочења у жалбеном поступку, да се судија Ел Махди није повукао услед чега је 

наступила кратка пауза у суђењу, дошло би до физичког колапса његовог тима одбране. 

Међутим, ни та пауза од неколико недеља није битно побољшала стање (не)припремљености 

Стјуартовог тима. Већ 28. фебруара 2005. Стјуарт изјављује у судници да: 

                                                 
4  Материјал у поседу тужилаштва који је потенцијално ослобађајући за оптуженог а који је тужилаштво 
дужно да обелодани одбрани 
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„Стотине докумената који се могу видети у нашој канцеларији нису у организованом стању 

[…] Постоје десетине и десетине и десетине и десетине хиљада страница докумената. Ја 

нисам прочитао већину тих страница, не знам чак ни о чему се ту ради […] Отворим ЦД и 

пронађем хиљаде докумената без било какве могућности да се међу њима снађем. Апсолутно 

је немогуће […] Ситуација је безизлазна“.  

 

Стјуарт је свој тим описао као тим који је давао све од себе само како би остао на ногама. У 

таквом стању је Крајишников тим одбране дочекао крај извођења доказа тужилаштва и 

почетак дела одбране. У септембру 2005, месец дана пре почетка извођења доказа одбране, 

Стјуарт се пожалио Судском већу да се његов тим бори да достигне „голи минимум“ 

стандарда правне помоћи. Месец дана касније, Стјуарт се поново обраћа Судском већу: 

 

„Видели смо током последњих месеци случаја тужилаштва […] нагомилавање незавршених 

послова са којим овај тим одбране једноставно није у стању да се суочи. А листа је све дужа. 

Ми се мучимо. Имамо хиљаде и хиљаде страница транскрипта. Немамо времена да их 

прегледамо. Немамо времена да се враћамо на неурађено. Немамо времена да урадимо све те 

ствари. У јулу смо добили нове регистраторе, један за другим, то је немогуће. Госпођица 

Лукас
5 није имала времена да их прегледа. Ја нисам имао времена да их прегледам. Нико из 

одбране није имао времена да их прегледа. А ситуација је све гора и гора и гора. Ваше 

екселенције се чуде због чега ми не радимо наш посао, а одговор је зато што нисмо у стању. 

Зато што тражите сувише ствари од нас да урадимо у сувише кратком временском периоду. 

Све постаје горе и горе. Само се нагомилава и нагомилава и нагомилава и ми не можемо да се 

изборимо. […] Последњих неколико месеци тужиочевог дела случаја су представљали 

несносан терет за одбрану.“ 

 

Ни поред оваквих изјава и жалби, ништа се битно није мењало. Стјуарт је изричито и 

експлицитно током свог сведочења у новембру 2008. изјавио да он и његов тим никада нису 

                                                 
5  Ко-адвокат у тиму одбране до завршетка извођења доказних предмета тужилаштва када се повлачи из 
предмета из, према сопственим речима, етичких разлога 
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били у стању да надокнаде недостатак припрема и да су били изузетно неприпремљени. 

Упркос свему томе, Жалбено веће у својој коначној пресуди доноси следећи закључак: 

 

Жалбена пресуда: „Жалбено веће сматра да није доказано да Стјуартов тим одбране није био 

очигледно неприпремљен за почетак суђења у фебруару 2004. године и да није доказано да је 

недовољна припремљеност тима одбране на почетку суђења довела до грубог кршења 

правде.“ 

 

Међутим, сам Николас Стјуарт је био другачијег мишљења. Током свог сведочења у 

жалбеном поступку, на питање пријатеља суда колико је, изражено у процентима, током 

припрема за суђење и пред сам почетак суђења прочитао докумената који су били везани за 

предмет Крајишник, Стјуарт је одговорио: 

 

„Један проценат, два процента. Не знам […] ако је тада било пола милиона страница ми смо 

прочитали неколико хиљада, претпостављам, тако да је то  био мали проценат.“  

 

На даље питање пријатеља суда да ли Стјуарт сматра да су 3. фебруара 2004. када је почело 

суђење он и његов тим били очигледно неспремни да почну суђење, Стјуарт је одговорио: 

„Ако гледамо на целокупно суђење, јесмо, наравно да смо били неспремни. Ми смо то и 

знали.“  

На даљу сугестију да нема сумње да у тим околностима Крајишник није могао да добије фер 

суђење, Стјуарт је одговорио: 

„Ми смо рекли господину Крајишнику. Веома сте у праву. […] Да, били смо очигледно 

неприпремљени да почнемо суђење. То смо ставили до знања г. Крајишнику. Због тога смо 

зажалили. Он је знао да смо то заиста мислили. Није било претварања. Нисмо желели да га 

забрињавамо без потребе, али за име Бога, он је био наш клијент. Имали смо дужност да му 

искрено изнесемо наше мишљење.“ 
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И поред овако очигледног доказа, очигледног да очигледнији не може бити, Жалбено веће 

доноси потпуно супротни закључак у вези са степеном припремљености Стјуарта да руководи 

Крајишниковом одбраном. 

Жалбена пресуда: „Жалбено веће је такође закључило да Стјуарт није озбиљно погрешио када 

пре почетка суђења није затражио одлагање почетка судског процеса иако га је на то 

наговарао његов тим одбране.“ 

Међутим, сам Стјуарт је поново био другачијег мишљења. У свом обраћању Судском већу 

јула 2004. Стјуарт изјављује: 

„Није требало да потцењујем овај проблем толико дуго и није требало да све то игноришем, 

као што сам то понекад чинио, игнорисао ствари које ми је мој тим одбране саветовао.“  

2. Изузетно лоше знање и вођење предмета од стране адвоката 

 

Крајишник није био једини који се бринуо због лошег вођења одбране од стране Стјуарта. И 

Судско веће и Секретаријат Трибунала су доводили у питање способност Стјуарта да води 

несумњиво велики и компликован предмет попут Крајишниковог. На једном од састанака са 

представницима Судског већа Стјуарту је саопштена одлука Већа да се Стјуартовом тиму 

одбране не додели додатно време за случај одбране јер је веће сматрало да ниједна количина 

додељеног времена не би била искоришћена на адекватан начин. Стјуарт је током свог 

сведочења потврдио да ни он ни тим под његовим вођством никада није достигао контролу 

над материјалима везаним за предмет на начин који је захтевала правничка професија. Неки 

од бивших чланова тима одбране који су се појавили као сведоци у жалбеном поступку су 

описали рад тима одбране као неорганизован, као импровизацију, без стратегије и плана где 

се све решавало од једног горућег питања до другог. Стјуарт је по њима био хаотичан, 

неорганизован и узалудно је трошио време.  

 

С обзиром на хроничну неприпремљеност, изјавио је један од бивших чланова тима, Стјуарт 

је својим подређеним издавао неодређена упутства попут упутства да се потенцијални 

сведоци одбране зову абецедним редоследом јер се категорисању према важности њихових 
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појединачних сведочења никада није на систематски начин приступило. Рад са сведоцима је 

био заснован на принципу „хватај кога можеш“.  

 

Даљи проблем који је Стјуарт произвео свом клијенту је према Судском већу била његова 

личност. У својим белешкама са састанка са једним од представника Судског већа, што је 

постало доказни предмет Крајишникове одбране у жалбеном поступку, Стјуарт наводи да га 

судије сматрају арогантним и непријатним човеком и да не разумеју због чега води предмет 

на начин на који га је водио. Све то је према Судском већу наносило велику штету 

Крајишнику. Овде се може приговорити и самом Судском већу које, иако се састојало од 

професионалних судија, а не од лаичке пороте, је дозволило да емоције и личне 

нетрпељивости утичу на судски процес и њихове одлуке. 

 

Пре почетка суђења Стјуарт није спровео било какву истрагу везану за сведоке тужилаштва и 

њихов кредибилитет. Ни Стјуарт ни било ко из његовог тима није посетио регион нити је од 

самог Крајишника узео детаљне инструкције о чињеничном стању у предмету. Тим одбране 

није идентификовао унапред ниједног сведока одбране осим самог Крајишника. Стратегија 

или било какав план одбране није постојао ни пре почетка ни током суђења. Стјуартов ко-

адвокат Криса Лукас, која је дала оставку и повукла се из предмета на „полувремену“ између 

тужиочевог дела случаја и дела одбране је експлицитно обавестила Судско веће да „ је други 

аспект, наравно, неадекватно разрађена стратегија одбране. Часни суде, поновићу, основна је 

чињеница да нисмо прошли кроз све релевантне материјале чиме је, часни суде, наша одбрана 

ослабљена“.  

 

Крајишникови адвокати одбране изјављују у фебруару 2005, дакле 13 месеци после почетка 

суђења, да нису прочитали више од 15 процената докумената у случају који воде. Стјуарт је у 

новембру 2008. током свог сведочења у жалбеном поступку изјавио да он и његов тим никада 

нису успели да у потпуности прегледају и анализирају релевантне материјале и да никада 

нису успели да надокнаде недостатак припрема које се обављају у претпретресном периоду.  

 

Сви ови недостаци су се на крају преточили у осуду Крајишника по теорији удруженог 

злочиначког подухвата о којој, како је то Стјуарт објаснио, није чуо много пре него што је 
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почео да брани Крајишника јер је то за њега и његов тим била „нова животиња“. За студирање 

концепта УЗП и подробније анализе у вези с тим никада није било времена, па је тако 

Крајишник на крају осуђен као припадник некаквог удруженог злочиначког подухвата на 20 

година затвора.  

 

Узалуд су били вапаји Стјуарта упућени Судском већу да није спреман за предмет који води и 

да није у стању да брани Крајишника. Према речима Стјуарта он је на то упозоравао Судско 

веће „ни сам не знам колико пута. Та порука је била преношена јасно и гласно месецима и 

месецима и месецима, сваког пута када смо за то имали прилику.“ 

 

3. Немогућност адекватног унакрсног испитивања сведока тужилаштва 

 

Један од фактора који указују на очигледне пропусте и немарност адвоката је питање да ли је 

адвокат у унакрсном испитивању током тужиочевог дела случаја оспорио доказе тужилаштва 

и да ли је током дела одбране изнео доказе којим се теорија тужилаштва доводи у разумну 

сумњу. Такође, једнакост оружја, између осталог, значи да је оптужени, кроз свог адвоката, у 

стању да оспори и стави на тест доказе и поднеске тужилаштва. Члан 21(4)(е) Статута 

Трибунала гарантује оптуженом право да испита сведоке против себе. Члан 6(3)(д) Европске 

конвенције о људским правима између осталог наводи да свако ко се терети за неко кривично 

дело има право да испита сведоке против себе. Поред тога, у предмету Костовски, суд за 

људска права у Стразбуру је нагласио да је могућност одбране да оспори доказе само онда у 

складу са чланом 6(3)(д) Европске конвенције о људским правима, када и ако оптужени има 

адекватну и истинску могућност да ово право спроведе у дело.6 У случају Крајишника то је 

значило само када и ако је Стјуарт био у стању да адекватно, а не проформе ради, унакрсно 

испита сведоке тужилаштва.  

 

То се међутим, никада током две и по године суђења није догодило. На пример, на самом 

почетку суђења, познавајући занемарљивих 1-2 % предмета, Стјуарт и његов тим су унакрсно 

испитали једног од најважнијих сведока против Крајишника, Мирослава Дероњића. Стјуарт је 

признао током сведочења у жалбеном поступку да је то била велика тешкоћа и да се узалудно 

                                                 
6  Костовски против Холандије, 20. новембра 1989., Серија А бр. 166 (1990) ЕХРР 140 
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противио испитивању услед очигледне неприпремљености. Недуго затим, са истим степеном 

непрепримљености, Стјуарт неадекватно испитује најважнијег вештака тужилаштва Патрика 

Трејнора. Неадекватно унакрсно испитивање постаје хронична болест предмета Крајишник и 

14. јула 2004. Стјуарт у судници изјављује: „Нисмо били у стању да прочитамо и адекватно 

узмемо у обзир све материјале који се тичу сведока које смо до сада унакрсно испитали.“  

 

Према томе, логички је закључак да се сва сведочења до тог датума морају сматрати 

непоузданим и несигурним доказним предметима јер право оптуженог на адекватно и 

истинско испитивање сведока против себе није спроведено у пракси. Треба имати на уму да 

главно мерило неефикасне правне помоћи адвоката није испитивање и процена самог 

понашања адвоката то јест његове (не)професионалности, већ идентификација непоузданих 

одлука које су резултат неефикасне правне помоћи. 

 

15. децембра 2004. Стјуарт се поново обраћа Судском већу: 

 

„Ми смо испитали важне сведоке на, према нашем мишљењу, неадекватан начин. Учинили 

смо све што смо могли да то не буде очигледно.“ 

 

28. фебруара 2005. Стјуартов ко-адвокат Лукас продужава агонију предмета Крајишник, 

упозоравајући Судско веће да „што се тиче сведока чија сведочења превазилазе базу злочина 

и тичу се критичне области повезаности [оптуженог] […]  чињеница да ми нисмо подробно 

прочитали и анализирали релевантне и потенцијално релевантне документе значи да је наше 

унакрсно ипитивање током тужиочевог дела случаја спречено.“ 

 

Стјуарт је потврдио да сведочења најважнијих сведока тужилаштва против Крајишника нису 

адекватно стављена на тест. Шта више, током свог сведочења у жалбеном поступку, Стјуарт 

је потврдио да ниједног тренутка ни он ни његов тим нису били у стању да на одговарајући 

начин спроведу унакрсно испитивање сведока тужилаштва: 
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„Везано за предмет генерално, а посебно у вези са унакрсним испитивањем сведока 

тужилаштва, ми смо осећали да никада нисмо имали ни времена ни ресурса који би нам 

гарантовали да смо анализирали сав материјал који је могао да буде од помоћи.“ 

Поред тога, у неколико прилика је Стјуарт протествовао код Судског већа да је имао још 

питања током унакрсног испитивања али да је био „одсечен“ иако су питања „била директно 

релевантна“.  

 

Као закључак, Стјуарт је недвосмислено посведочио да ни он ни његов тим никада нису били 

у могућности да проуче све материјале који су били неопходни како би спровели ефикасно  и 

адекватно унакрсно испитивање најважнијих сведока тужилаштва. Тим пропустом, адвокат 

Стјуарт је онемогућио Судско веће да адекватно и исправно процени веродостојност 

сведочења и кредибилитет сведока против Крајишника као и да утврди истинитост доказних 

предмета који су уведени преко њих. Начин на који су унакрсно испитани сведоци 

тужилаштва нема никакве везе са стратешким одлукама адвоката већ су у потпуности, према 

сопственом признању адвоката, резултат неспремности и непознавања предмета. Крајњи 

резултат је да се пресуда заснива на непровереним доказима и да као таква није смела нити 

могла да опстане.  

 

4. Немогућност и неспособност адвоката да ефикасно презентује случај одбране 

 

Члан 6(3)(д) Европске конвенције о људским правима између осталог наводи да свако ко се 

терети за неко кривично дело има право да изведе и саслуша сведоке одбране под истим 

условима који су се примењивали на сведоке који су сведочили против њега. У предмету 

Boenisch, суд је нагласио једнакост оружја и могућност одбране да позове своје сведоке под 

истим условима како би ефикасно противуречили сведоцима тужилаштва. Поред тога, ако је 

тужилаштво извело сведоке вештаке, оптуженом се такође мора омогућити да позове своје 

експерте.  

 

Као што је то већ речено, избор сведока одбране није био део стратегије адвоката Стјуарта 

којим би били обухваћени сведоци који би на најбољи начин дорпинели остварењу циљева 

одбране Крајишника. Према сведочењима чланова тима одбране који је водио Стјуарт, он 
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није позивао сведоке ни на какав систематски начин нити је било шта урадио како би се 

претходно састао са сведоцима који су дали изјаве у корист оптуженог. Тим одбране није 

имао никакав план према ком би се водила одбрана Крајишника, нарочито у фази одбране 

када се од Стјуарта очекивало више од пуког реаговања на потезе друге стране током 

тужилачког дела случаја. Стјуарт је и сам признао да није довољно припремио случај 

одбране.  

 

Проблем је даље погоршан чињеницом да је Стјуарт пропустио да позове вештаке одбране 

који би одговорили на вештачења тужилаштва. Пропуст није имао било какве везе са 

стратегијом, а и сам Стјуарт је 23. фебруара 2006. изјавио да „што се тиче експертских налаза, 

ми смо имали огроман временски и часовни дефицит да урадимо посао који је захтевао сате, 

тако да смо били принуђени да донесемо једну прилично грубу одлуку у овом предмету да 

обуставимо било какве даље радње по питању експертских извештаја. Тако да смо их 

једноставно избрисали са листе. То је за жаљење. […] Сигурно је да смо желели да донесемо 

промишљену одлуку, али нисмо. Време је прекратко. Живот је прекратак. […] Ово је далеко 

грубља одлука него што смо желели , али смо је усвојили. Дакле то је разлог. Часни суде, они 

су намерно скинути са листе зато што, искрено говорећи, није постојало ништа што смо 

могли да урадимо у вези са тим.“ 

 

Крајишник је током суђења константно инсистирао да би одбрана требало да позове своје 

вештаке из војне, политичке, демографске и уставно-правне области. Очигледан пропуст 

адвоката се огледа у чињеници да ретко када може да постоји објашњење за пропуст као што 

је позивање експерта током суђења због тога што су експерти „замењиви“ на начин на који то 

фактички сведоци нису. За одређену чињеницу може да постоји само један сведок који је 

својим очима видео одређени догађај, док војни вештаци, на пример, могу да се пронађу у 

свакој земљи на свету. 

 

Имајућу у виду комплексност овог случаја који је обухватао руководствени ниво Републике 

Српске, било је од круцијалне важности довести сведока вештака одбране који би се стручно 

супротставио вештачењима сведока тужилаштва. Овако, на пример, пресуђено је да је 

Крајишник био члан „проширеног“ председништва Републике Српске, дакле извршног 



 70  

органа, а не само председник Скупштине, што је било од суштинске важности за одговорност 

Крајишника. Чланство у Председништву је установљено на основу неколико записника са 

састанака Председништва на којима је Крајишник био присутан. Да је одбрана позвала 

правног или уставно-правног експерта, он би објаснио правни статус записника као и знање о 

уставно-правним и државно-организационим питањима које је записничар могао да има. 

Вештак би такође објаснио разлику између присутности Крајишника на седницама 

Председништва и његовом одсуству у званичним одлукама тог органа.  

 

Током жалбеног поступка, Крајишник је лаички питао свог бившег адвоката Стјуарта да ли је 

он знао какав статус су имали записници са састанака Председништва. Тужилац је 

правовремено и исправно приговорио да Стјуарт није особа коме се такво питање може 

поставити, што је Судско веће, такође исправно, усвојило. Међутим, једина права особа коме 

се ово питање могло упутити је био правни или уставно-правни експерт којег Стјуарт никада 

није позвао. Слични примери постоје и за друге вештаке одбране које бивши адвокат 

Момчила Крајишника никада није позвао јер за то није имао времена. 

 

5. Аргументи тужилаштва 

 

Став тужилаштва током жалбе је био да је Стјуарт био компетентан адвокат који је одбрану 

водио на одговарајући начин. Сувишно је рећи да тужилаштву није одговарало да се суђење 

понови када је већ обезбедило осуђујућу пресуду Крајишнику, тако да се у жалбеном 

поступку потпуно ставило у заштиту Стјуарта. 

 

Један од аргумената тужилаштва у корист Стјуартове компетентности је била чињеница да је 

Стјуартов тим добио изјаве сведока и да су знали о чему ће ти сведоци да сведоче. Међутим, 

ако се има у виду неефикасна правна помоћ адвоката, нагласак није на томе шта ће одређени 

сведок да изјави, већ зашто ће сведок да изјави то што пише у његовој или њеној изјави. 

Дакле, основна улога адвоката је да разуме смисао одређеног сведочења и да зна како да 

оспори исказ сведока.  
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Унакрсно испитивање је више од пуког постављања питања сведоцима. Адвокат би у најмању 

руку морао да прочита све претходне изјаве, да зна да ли изјаве других сведока доводе у 

питање истинитост одређеног сведочења, да спроведе независну истрагу о чињеницама о 

којима одређени сведок или сведоци говоре и да разуме на који начин је одређено сведочење 

релевантно како за тужиочев случај тако и за стратегију тима одбране. Из претходног текста 

се може закључити да Стјуарт никада није схватио предмет који је водио, нити је икада имао 

времена да се адекватно припреми за тако гигантски предмет какав је био случај Крајишник.  

 

Само вербално инсистирање одбране да тужилаштво мора да докаже свој случај, без да се 

истовремено у пракси оспоравају докази тужилаштва, није компетентно вођење одбране. 

Стјуарт и његов тим су једноставно пустили тужилаштво да доказује и објашњава свој случај 

без икаквог озбиљнијег супротстављања и оспоравања навода тужилаштва.  

 

Тужилаштво је такође напоменуло да је Стјуарт пре почетка суђења добио инструкције од 

Крајишника и да је знао у ком правцу одбрана треба да иде. Међутим, чак и да је Стјуарт 

добио инструкције од клијента, он једноставно није знао шта са тим инструкцијама треба да 

ради. И сам Стјуарт је писао Судском већу у фебруару 2005. да је „узимање адекватних 

инструкција од г. Крајишника спречено чињеницом да адвокат недовољно познаје свеукупну 

документацију.“ То је потврдила и Криса Лукас, тада ко-адвокат Крајишника: 

 

„Још један критичан аспект, часни суде, је да је узимање правих и одговарајућих инструкција 

од г. Крајишника у вези са припремом ефективне одбране спречено услед тога што ми, тим 

одбране, нисмо прошли кроз документацију. То је тако једноставно.“ 

 

Даље, тужилаштво је тврдило да је Стјуарт у свом завршном, писаном поднеску суду 

обухватио сва круцијална питања у предмету што указује на то да је он управљао одбраном на 

компетентан начин. Међутим, сви пропусти у вези са оспоравањем доказних предмета против 

Крајишника нису могли да буду оспорени или оповргнути пуким писањем завршног поднеска 

на самом крају суђења јер сам тај документ у себи је садржао све оне наводе тужилаштва које 

тим одбране током суђења услед неприпремљености и непознавања предмета никада није 

ставио на тест. Дакле, требало је током суђења водити битку о доказним предметима, 
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тестирати њихову тежину и кредибилитет па онда такве, провераване доказне предмете 

обрадити у завршном писменом поднеску. Овако, Стјуарт је тек након две и по године суђења 

сео да напише разлоге због којих је сматрао да двоипогодишња аргументација тужилаштва 

није била кредибилна.  

 

Исто то је био случај и са сведочењем самог Крајишника у његовом предмету, чије су 

сведочење судије сматрале некредибилниим. Не чуди оваква констатација Већа ако се има у 

виду да је било немогуће једним сведочењем променити слику коју је тужилаштво створило 

током две и по године суђења на којем је одбрана била присутна више из формалних разлога 

него што је заиста представљала озбиљну страну у поступку. Док су судије слушале разна 

сведочења, тада је требало учествовати као одбрана у стварању слике, тада је требало 

проверавати исказе сведока, суочавати их са доказима одбране и контрирати својим 

аргументима. Само тако би судије створиле избалансирану и реалну слику о предмету. С 

обзиром да се то није догодило, судије су се наслушале разних сведочења сведока 

тужилаштва током којих је одбрана остала потпуно импотентна и као што би то учинило било 

које друго људско биће и судија је створио одређену слику коју Крајишник својим 

сведочењем није могао да поправи. Уместо гога оно је само даље оштетило његову позицију.  

 

Закључак 

 

Поставља се питање због чега Жалбено Веће после очигледно неправичног судског процеса у 

првом степену није донело одлуку да се суђење понови? Према мишљењу аутора, прави 

разлози се могу пронаћи у једном чланку стручног листа Правног факултета у Њу Јорку 

ауторке Соње Стар која сматра да је након жалбе на пресуду међунаордних кривичних 

трибунала, поновно суђење просто немогуће.7 Суђења која се воде пред међународним 

кривичним трибуналима коштају у просеку 10.9 милиона долара по оптуженику, износ који 

трибуналски званичници себи тешко да могу два пута да приуште.8 Према овој ауторки, 

међународни судови су под великим притиском да заврше случајеве што брже и тај притисак 

                                                 
7  Rethinking „Effective Remedies”: Remedial Deterrence in International Courts; Sonja B. Starr, New York 
University Law Review, јун 2008, стр. 9 
8  Idem 
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обликује процедуралне одлуке судова.9 Чланак даље наводи да жалбена већа кривичног суда 

за бившу Југославију често одбијају понављање суђења као правни лек због тога што 

оптужени није успео да докаже правну штету коју је претрпео. Невероватно упада у очи, 

наставља чланак, да овај стандард доказивања претрпљене неправде нико до сада од 

оптужених који су се жалили на неправичност суђења није успео да испуни.10 
На овај начин је 

статутарни жалбени лек учињен недоступним у пракси11 и свеукупни образац доношења 

одлука жалбених већа сугерише да је на сцени обесхрабривање коришћења овог правног 

лека.12 На крају, ауторка Стар истиче да су за сваку проблематичну ситуацију у којој су се 

трибунали нашли, судије пронашле неки излаз кроз сужавање дефиниција претпретресних 

права или кроз недохватљиво подизање лествице за доказивање судских неправичности или 

других предрасуда.13  

 

Према томе, с обзиром да су суђења пред међународним кривичним трибуналима изузетно 

скупа и да се не воде тако често, поготово ако нисте из ових крајева, такав спектакл не треба 

пропустити уколико се за то укаже прилика. Кит Еванс, један од најпризнатијих предавача 

уметности адвокатуре, је рекао да је адвокатура слична позоришту а судница позоришној 

сцени.14 И заиста суђења у којима је аутор ових студија учествовао неодољиво подсећају на 

врхунска драмска остварења са трагичним крајем. Због тога се чини најприкладнијим да, 

уместо даље анализе и ауторских закључака, атмосферу у судници и трагику која је прати 

читаоцу дочарају сами учесници у мини драми која следи:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Idem 
10  Idem, p. 13 
11  Idem, p. 19 
12  Idem, p. 13 
13  Idem, p. 17 
14  The Golden Rules of Advocacy, Keith Evans, Oxford University Press, 1993, стр. 31-49 
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П О М Р А Ч Е Њ Е   П Р А В Д Е 

 

  

     Л И Ц А : 

 

    Алфонс Ори, судија 

    Николас Стјуарт, главни адвокат 

    Криса Лукас, ко-адвокат 

    Момчило Крајишник, оптуженик 

 

 

Николас Стјуарт:  Заиста ће бити приличан задатак за нови тим одбране да буде спреман за 

суђење које треба да почне у фебруару 2004. 

 

Момчило Крајишник: Што се тиче датума суђења, ја бих желео да оно почне сутра због тога 

што се већ четири године налазим у притворској јединици. Али ако морам да бирам између 

раног почетка суђења и добрих припрема, изабрао бих добре припреме због тога што нисам 

крив и не желим да будем осуђен за нешто што нисам урадио. Господин Стјуарт изгледа као 

веома добар адвокат, али није му дато ни упола времена које му је потребно да прегледа сав 

овај материјал.  

 

Криса Лукас: Часни суде, мислим да што се тиче одбране генерално, и господин Стјуарт и ја 

смо неколико пута већ изјавили за транскрипт да, имајући у виду величину нашег тима 

одбране и  оно са чим се ми суочавамо у смислу количине материјала у овом предмету, се 

наравно ради о фундаменталном питању које се у основи тиче једнакости оружја.15 

 

                                                 
15  Транскрипт судске седнице од 4. октобра 2004.  
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Николас Стјуарт:  Ми једноставно то не можемо да урадимо. […] Када морамо да правимо 

приоритете између шест најосновнијих послова а можемо да урадимо само два, онда 

долазимо до закључка да ми нисмо у стању да бранимо господина Крајишника како треба и 

он то зна, а и ми то знамо.16 […] Стотине докумената који се могу видети у нашој канцеларији 

нису у организованом стању […] Постоје десетине и десетине и десетине и десетине хиљада 

страница докумената. Ја нисам прочитао већину тих страница, не знам чак ни о чему се ту 

ради […] Отворим ЦД и пронађем хиљаде докумената без било какве могућности да се међу 

њима снађем. Апсолутно је немогуће […] Ситуација је безизлазна.17 

Момчило Крајишник: Ја сам донео одлуку да преузмем вођење своје одбране, а ви знате да 

је то на неки начин наметнута одлука. Ту одлуку сам донео остајући без избора и веома сам 

чврст у својој намери. […] Што се тиче питања да ли би судска седница требало да буде јавна, 

то јест отворена или затворена, мени не смета да буде јавна. Напротив. Али ја верујем да 

медији често манипулишу информацијама у вези са овим судом, праведно или неправедно, и 

ја сам због тога против медијске манипулације па сам зато предлагао затворене седнице, зато 

што верујем да ћете донети праву одлуку на крају овог процеса. Да нисам имао вере и 

поверења у вас, вероватно бих желео што више могуће медијске пажње. […] Неколико пута 

сам вас молио за могућност да се обратим Судском већу. Такође сам молио за могућност да 

поставим питања и покажем документе одређеном броју свдока који су овде сведочили.18 

Криса Лукас: Ми подвлачимо следеће часни суде: Када ми као искусни адвокати кажемо 

Судском већу и јавности да ми не водимо ефикасну одбрану, због чега би то радили осим ако 

то није истина? […] Овај Трибунал се неће оцењивати по броју осуђујућих пресуда које је 

донео или по брзини којом је спроводио одлуку Савета Безбедности да се процеси приводе 

крају, већ по правичности својих суђења.19 

Момчило Крајишник: Чињеница да имам адвокате постаје све више сметња, а све мање 

корист. […] Ви желите да установите истину али нисте у стању то да урадите. […] Ви не 

можете да установите истину на основу прича које чујете. Ја верујем да истина мора да 

                                                 
16  Транскрипт судске седнице од 16. јула 2004. 
17  Транскрипт судске седнице од 28. фебруара 2005. 
18  Транскрипт судске седнице од 26. маја 2005.  
19  Транскрипт судске седнице од 28. фебруара 2005. 
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преовлада, ја верујем у Бога и ако истина не победи онда смо сви осуђени на пропаст. Свако 

мора да одговара за своја дела ако се то установи као истинито. То важи и за Момчила 

Крајишника.20 

Николас Стјуарт:  Драго ми је да смо то рашчистили, због тога што смо, не улазећи сада у 

детаље, ми као тим одбране у потпуној сагласности са господином Крајишником по основним 

питањима која је он покренуо у вези са својим тимом одбране и наше неспособности да га 

заступамо ефикасно.21  

Криса Лукас: Тако да оно што треба да унесем у транскрипт у овом тренутку, као последњу 

ствар на дневном реду, је да ја предлажем да поднесем захтев за своје повлачење из предмета, 

часни суде, због тога што одбрани није омогућено одговарајуће време за припрему, што је 

додељено потпуно неодговарајуће време и у таквим околностима ми нисмо у стању да водимо 

ефикасну одбрану у времену које нам је додељено, имајући у виду све последице које из тога 

проистичу у вези са правичношћу суђења господина Крајишника. Сматрам својом 

професионалном обавезом да упутим Већу поднесак да се повлачим из предмета.22 

Судија Ори: Дакле, ово би била екстремна последица недостатка времена, да се чак не може 

пронаћи време да се писмено упути поднесак за повлачење из предмета.23 

Николас Стјуарт:  Рећи ћу, часни суде, да ја лично, и сада говорим само у своје име, имам 

све разлоге да се осећам обманутим и у одређеној мери превареним од стране ове институције 

и покушаћу да овако јаке оптужбе аргументујем. Када сам први пут приступио овом 

предмету, речено ми је да је тада било очекивано да ће суђење бити спремно за почетак у 

децембру 2003. Немогуће је разумети како је то мени неко могао да каже на одговоран и 

савестан начин, на основу чега сам ја даље направио своје процене у вези са овим случајем. 

Било је немогуће очекивати да ја будем спреман у том року. Такође ми је речено24 -- 

Судија Ори: Господине Стјуарт -- 

                                                 
20  Транскрипт судске седнице од 26. маја 2005. 
21  Транскрипт судске седнице од 25. маја 2005. 
22  Транскрипт судске седнице од 4. октобра 2004.  
23  Idem 
24  Транскрипт судске седнице од 27. октобра 2005. 
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Николас Стјуарт:  Часни суде -- 

Судија Ори: Господине Стјуарт, дозволите ми да вас прекинем. Ово мени заиста не звучи као 

нешто ново, због тога што сте већ раније имали прилике да изнесете да сте на основу онога 

што сте чули у то време створили некакав утисак који је како се испоставило био погрешан и 

да сада кривите те људе који су вам тада дали те информације за те информације које су вам 

дали. То за мене није ново.25 

Николас Стјуарт:  Часни суде, онда ћу то оставити по страни. Оно што је можда ново за вас 

је да сам ја намерно, а ја сам спровео истрагу, ја сам намерно наведен да поверујем да ће 

судски распоред омогућити барем повремене паузе током суђења, јер сам тада јасно ставио до 

знања да је мени као адвокату од праксе неопходно да добијем те паузе. Било ми је обећано да 

ће то тако и бити. То се није догодило, што узрокује огромне потешкоће. […] Ја скрећем 

пажњу због тога, часни суде, на питање због чега би, питам се реторички, због чега би Судско 

веће претпостављало да ја констатно одлажем послове осим да немам другог избора? 

Апсолутно је очигледно да ћу ја одлагати послове онолико дуго колико морам да се бавим 

другим горућим приоритетима који ме константно спречавају да их завршим.26 

Судија Ори: Господине Стјуарт, господине Стјуарт, господине Стјуарт, прекидам вас. […] 

Ово питање није ново због тога што је то само један аспект проблема на који сте нам 

скренули пажњу већ неколико пута. Тако да ми разумемо да се ништа није променило током 

последњих неколико месеци.27  

Николас Стјуарт:  Али уважене судије никада не одговарају на то. И нисте одговорили на 

оно што сам рекао пре неки дан, и нисте одговорили на оно што сам рекао пре тога. Ја 

константно покрећем ова питања, а уважене судије их константно игноришу и гурају у страну 

као да она нису део реалног живота. Ви не показујете довољно интересовања и бриге за 

позицију одбране.28 

                                                 
25 Транскрипт судске седнице од 27. октобра 2005. 
26  Idem 
27  Idem 
28  Idem 
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Судија Ори: Господине Стјуарт, ово веома звучи као понављање оног што смо већ чули.29 

Николас Стјуарт:  Можда ће уважено Веће овог пута најзад то и чути тако да не морам да се 

константно понављам.30  

Момчило Крајишник: Молим вас да нам омогућите једнак третман у поступку, одбрани и 

тужилаштву. Помозите нам да позовемо два-три експерта који би барем одговорили 

сведоцима које је звало тужилаштво, тако да не морам да се знојим током свих ових безброј 

ноћи међу архивама. Молим вас, зарад ваше сопствене етике, омогућите ми правично 

суђење.31 

Судија Ори: Господине Крајишник, желим да нагласим да ви нисте одговорни за поступке 

свог главног адвоката у овом предмету. Надам се да ћете ми веровати да смо ми овде да се 

побринемо да се ти проблеми реше, проблеми са којима сте суочени али за које нисте ви 

криви због тога што није ваша кривица, није ваша грешка.32   

 

Момчило Крајишник: Надам се да ово Судско веће неће запоставити мој случај јер ја имам 

поверење и веру у вас и верујем у вашу праведност. 

 

Судија Ори: Стога, веће констатује да је господин Крајишник крив за почињене горе 

наведене злочине путем учествовања у удруженом злочиначком подухвату. Веће констатује 

да би у следећим приликама у вези са случајем господина Крајишника, требало имати на уму 

одређене околности као олакшавајуће факторе за њега: његову ранију неосуђиваности, 

његово добро владање у притвору, његов релативно дуг боравак у притвору до почетка 

суђења, његове напоре, иако су они били ограничени, током периода на који се односи 

оптужница да пружи помоћ појединим особама које нису Срби, те његова старост и 

породична ситуација. Господине Крајишник, молим вас да устанете. […] Веће вас проглашава 

кривим по следећим тачкама: тачка 3, прогон као злочин против човечности, тачка 4, 

истребљење као злочин против човечности, тачка 5, убиство као злочин против човечности, 

                                                 
29  Транскрипт судске седнице од 27. октобра 2005. 
30  Idem 
31  Транскрипт судске седнице од 17. марта 2006.  
32  Транскрипт судске седнице од 13. маја 2003.  



 79  

тачка 7, депортација као злочин против човечности, тачка 8, присилно премештање као 

злочин против човечности. […] За вашу улогу у овим злочинима, осуђујемо вас, господине 

Крајишник, на јединствену казну затвора у трајању од 27. година. Имате право да вам се у 

издржавање казне урачуна време које сте провели у притвору. Ухапшени сте 3. априла 2000. и 

стога имате право да вам се урачуна 2369 дана.33 

 

Момчило Крајишник: Ја вас сада молим само у своје име. Молим вас, дајте ми фер 

суђење.34 

 

Судија Ори: Веће овим закључује седницу.35 

 

Николас Стјуарт: Оно што је Судско веће омогућило господину Крајишнику у смислу 

правичности суђења на лествици од 1 до 10, ако је оцена 1 оцена за потпуно шокантно шоу 

суђење, итд. итд. где је пресуда већ унапред написана, а оцена 10 оцена за непогрешиво, 

фантастично, апсолутно неукаљано, беспрекорно суђење, оцена је од 3 до 4. […] Господине 

Крајишник, ви сте били кажњени. Ја сам само ваш адвокат.36  

 

 

К Р А Ј 

 

 

 

     

 

 

                                                 
33  Транскрипт судске седнице од 27. септембра 2006.  
34  Транскрипт судске седнице од 17. марта 2006. 
35  Транскрипт судске седнице од 27. септембра 2006. 
36  Транскрипт судске седнице од 11. новембра 2008.  



 80  

 

 

 

Д Е О   Т Р Е Ћ И 

ЛЕГИТИМНИ ИЛИ ЗЛОЧИНАЧКИ ПОДУХВАТ ? 
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ШТА ЈЕ ПРИВАТНО ГОВОРИО И МИСЛИО РАДОВАН КАРАЏИЋ 

 

Увод 

 

Радећи у тимовима одбране српских политичара и генерала пред Међународним кривичним 

трибуналом за бившу Југославију, аутор овог триптиха је имао прилике да дође у контакт са 

разним говорима и документима везаних за Радована Караџића. С обзиром да током вођења 

тих случајева централна тема није била Караџићева тзв. индивидуална кривична или 

командна одговорност већ тадашњих клијената чије је интересе аутор ове анализе заступао, 

као и због константног недостатка времена са којим се тимови одбране пред Трибуналом у 

Хагу суочавају, никада пре није извршена детаљна анализа говора, изјава и размишљања 

Радована Караџића о темама које му се данас стављају на терет.  Искључиви акценат у овој 

анализи је стављен на период пре избијања оружаног сукоба у Босни и Херцеговини и на 

анализу стања свести и поступака Радована Караџића у светлу наводног организовања 

удруженог злочиначког подухвата од стране српског руководства у Босни и Херцеговини.  

 

Иако оптужница садржи многобројне наводе против Караџића, аутор ове студије, базирајући 

свој став на претходним случајевима пред Трибуналом у Хагу у којима је учествовао, сматра 

да се наводни удружени злочиначки подухват у најкраћим цртама може објаснити као 

подухват који је имао за циљ одређивање територије у Босни и Херцеговини која је сматрана 

српском, а која би се кроз регионализацију хомогенизовала а затим одвојила од Босне и 

Херцеговине. Истовремено је рађено на успостављању сепаратних српских републичких и 

локалних органа којима је требало преузети власт у општинама које су сматране српском 

територијом и преко којих је било планирано, а затим и извршено тзв. етничко чишћење, то 

јест присилно премештање и депортација превасходно муслиманског становништва. Овим 

чином је, према оптужници против Радована Караџића, било омогућено успостављање 

стабилне српске власти и контроле над територијом која је сматрана српском што је 

омогућило настанак и постојање Републике Српске, државе српског народа у Босни и 

Херцеговини. 
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По природи скептик, аутор је дао себи за задатак да хронолошки и тематски анализира јавне и 

страначке говоре, интервјуе и прислушкиване телефонске разговоре Радована Караџића и 

исте стави у контекст историјско-правних и друштвених околности у бившој Југославији. Као 

резултат овог приступа би требало да се искристалише објективна слика стања свести, 

поступака и разлога за поступке Радована Караџића пре избијања рата у БиХ.  Дакле, основни 

циљ ове студије је стављање на тест теорије оптужнице против Караџића по којој следеће 

ставке упућују на креирање и постојање горе описаног удруженог злочиначког подухвата на 

чијем челу је стајао Радован Караџић: 

 

а) Оснивање и организовање Српске демократске странке („СДС“) као централистичке 

партије где се строго поштује дисциплина и где нема одступања од званичне идеологије. 

 

б) У трентуку када постаје јасно да се Југославија распада и када постаје све јасније да ће 

Босна и Херцеговина кренути у правцу независности, СДС примењује тактику игре на два 

колосека: с једне стране СДС формално преговара са странкама Странке демократске акције 

(„СДА“) и Хрватске демократске заједнице („ХДЗ“), а са друге стране се тајно наоружава и 

тајно групише територије које сматра српским ради насилног отцепљења тих територија и 

евентуалног придруживања Србији и Републици Српској Крајини. (Наоружавање и 

Регионализација) 

 

в) Хашко тужилаштво издваја цитате разноразних говора Караџића и остатка српског 

руководства који наводно указују на постојање намере о стварању етнички чисте српске 

територије на подручју БиХ, што је због размештености становништва и постојећег стања на 

терену било немогуће остварити без употребе силе и тзв. етничког чишћења. 

 

г) У том циљу остваривања фактичког стања на терену у којем би Срби насилно преузели 

територије у БиХ се стварају сепаратни, паралелни органи власти упркос чињеници да 

званични органи власти БиХ постоје и једини су легални органи власти на територији Босне и 

Херцеговине.  

 



 83  

ђ) Републичко и локално руководство СДС дели мисао етнички чисте српске територије што 

долази до изражаја нарочито у скупштини српског народа која је један од главних платформи 

где се усклађују и учвршћују заједничке позиције целокупног српског естаблишмента и 

власти на свим нивоима. Према овој теорији нема политичког одударања између врха власти 

којем припада Радован Караџић и локалног нивоа. СДС је на свим нивоима једна 

хармонизована целина. 

 

е) Приближавајући се временски избијању рата у БиХ, СДС из партије прераста у државу, у 

којој су посебно моћни Радован Караџић и његов најближи сарадник Момчило Крајишник, 

који заједно воде Републику Српску као свој феуд. Другим речима, Караџић се, према 

оптужници, може сматрати аутократом, диктатором и оличењем свега недемократског. 

 

У циљу добијања потпуније слике проблема који је притискао политичаре у бившој 

Југославији почетком деведесетих година, неопходно је кратко се осврнути на догађаје који 

су претходили избијању политичке кризе у СФРЈ. Дакле, прво ће бити изнета три аспекта 

случаја која би требало да ближе осветле поступке српског руководства у Босни и 

Херцеговини и разлоге за такве поступке. Та три аспекта су историјско-правни, међународно-

правни и уставно-правни аспект. Након пружања контекста и генералне слике која је 

постојала крајем осамдесетих и почетком девесетих година прошлог века, следи анализа 

мисли и дела Радована Караџића у светлу претходно објашњених аспеката. На крају следи 

критичка анализа правне конструкције удруженог злочиначког подухвата и (не)могућност 

њене примене на случај Радована Караџића. 
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ИСТОРИЈСКО-ПРАВНИ АСПЕКТ ( Уређење прве Југославије) 

 

Лондонски уговор из 1915. године37 

 

Годину дана након избијања Првог светског рата нападом Аустро-угарске на Србију 1914. 

године, савезничке силе Велике Британије, Француске, Русије и Италије су се 26. априла 

1915. састале и потписале тајни пакт у Лондону. Према том пакту Италија је требало да се 

придружи савезницима и да објави рат Немачкој и Аустро-угарској, а за узврат јој је обећано 

територијално проширење након завршетка рата. Истим уговором и без учешћа Србије на 

састанку, краљевини Србији је обећана далматинска обала од Крке до Стона, лука Сплит и 

острво Брач, Босна и Херцеговина, Срем, Бачка, Славонија (уз противљење Италије) и 

неодређени делови Албаније. Италија је инсистирала да се Србија не обавести о овом 

договору што савезници нису прихватили и званично су обавестили Владу Србије 4. августа 

1915. о територијалним аранжманима након завршетка рата. 

14. тачака Председника Вилсона38 

Председник САД Вудроу Вилсон (Wооdrow Wilson) је у свом обраћању 8. јануара 1918. 

године на заједничкој седници Конгреса, изнео нацрт у четрнаест тачака за постизање трајног 

мира у Европи након Првог светског рата. Говор се догодио десет месеци пре завршетка 

Првог светског рата, али су управо тих четрнаест тачака биле основ за немачку предају. На 

основу истих тачака се преговарало на Паришкој мировној конференцији 1919. године која је 

резултирала Версајским уговором. 

У делу који се односио на народе који су живели под аустро-угарском влашћу, десета тачка је 

прокламовала пуну слободу за развитак тих народа. Једанаеста тачка је између осталог 

истицала да се окупиране територије Србије и Црне Горе морају вратити у пређашње стање 

као и да се Србији мора обезбедити слободан и сигуран излаз на море.  

Прокламација Државе Словенаца, Хрвата и Срба 
                                                 
37  Rene Albrecht-Carrie, Italy at the Paris Peace Conference, 1966, Ivo J. Lederer, Yugoslavia at the Paris Peace 
Conference, 1963. 
38  J.A.S. Grenville, The Major International Treaties 1914-1973: A History and Guide with Texts (1974), стр. 57 
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Словеначки, хрватски и српски народи који су живели на територији бивше Аустро-угарске 

монархије свој пут ка осамостаљењу су најпре потражили у оснивању Народног вијећа 

Словенаца, Хрвата и Срба, на основу права на самоопредељење народа садржаних у 

четранест тачака америчког председника Вилсона.39 Након тога, 29. октобра 1918. у Загребу, 

ова три народа проглашавају Државу Словенаца, Хрвата и Срба.40 Тим чином словеначки, 

хрватски и српски народи који су живели на територији бивше Аустро-угарске монархије 

први пут од средњег века постају конститутивни народи на својој територији и конститутивни 

у новоуспостављеној држави Словенаца, Хрвата и Срба, која се мање-више простирала на 

територији данашње Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине. Конститутивна седница 

уједнињених Словенаца, Хрвата и Срба је требало да одлучи о форми владавине на принципу 

потпуне равноправности Словенаца, Хрвата и Срба.41 

Недуго затим, 8. новембра 1918. у Женеви, краљевина Србија признаје Народно вијеће 

Словенаца, Хрвата и Срба као легалну владу тих народа42, да би 1. децембра 1918. у Београду 

Народно вијеће СХС упутило допис српском престолонаследнику Александру 

обавештавајући га између осталог да су Словенци, Хрвати и Срби привремено прогласили 

независну националну државу на простору бивше Аустро-угарске монархије као и о жељи за 

уједнињењем те државе са краљевинама Србијом и Црном Гором у јединствену државу.43 

Истом приликом је Народно вијеће упутило апел престолонаследнику Александру за решење 

спора са краљевином Италијом која је полагала право окупације одређених територија на 

основу лондонског уговора из 1915. године, а на којима су живели јужнословенски народи 

бивше Аустро-угарске монархије.44 У апелу је такође истакнуто да цела новоуспостављена 

нација стреми ка успостављању граница које би одговарале етнографским границама у складу 

са принципом националног самоопредељења.45  

У име краља Петра првог, престолонаследник Александар је прогласио уједнињење Србије са 

земљама независне Државе Словенаца, Хрвата и Срба у Уједињено Краљевство Срба, Хрвата 

                                                 
39  Стварање „Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба“, Загреб, 6. октобар 1918.; Декларација Народног 
вијећа Словенаца, Хрвата и Срба, Загреб, 19. октобар 1918. 
40  Проглашење Државе Словенаца, Хрвата и Срба, Загреб, 29. октобар 1918. 
41  Idem 
42  Признање Народног вијећа у Загребу од стране краљевске владе Србије, Женева, 8. новембар 1918. 
43  Проглас Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 1. децембар 1918.  
44  Idem 
45  Idem 
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и Словенаца.46 Иако је лондонски уговор из 1915. године био изузетно повољан за Србију, 

принц Александар је одговорио на апел Народног вијећа истичући да Србија није никада 

потписала нити признала Лондонски споразум и да се нада да ће се пронаћи заједничко 

решење са краљевином Италијом.47 Уместо тога, престолонаследник је нагласио да 

прихватањем уједињења краљевине Србије са Државом СХС, принц Александар испуњава 

оно што су „најбољи синови наше расе – свих вера и три имена са обе стране Дунава, Саве и 

Дрине“ започели још раније. 

 

Мировним уговором у Сен Жермену, 10. септембра 1919, велике силе су признале чињеницу 

да су се српски, хрватски и словеначки народи бивше Аустро-угарске монархије добровољно 

ујединили са краљевином Србијом у јединствену државу под именом Краљевина Срба, 

Хрвата и Словенаца.48 Такође је предвиђено да ће до закључења нових међународних пактова 

и уговора, сва права и обавезе између Србије и главних и придружених савезничких снага 

који су били на снази 1. августа 1914, ipso facto бити обавезујући за новоуспостављену 

српско-хрватско-словеначку државу.49 

 

Из претходног се дакле може закључити да је Краљевина СХС, као именска претходница 

Југославије, настала на основу следеће формуле: 

 

Држава Словенаца, Хрвата и Срба + Краљевина Србија + Краљевина Црна Гора = Краљевина 

СХС 

 

Први фактор - Држава Словенаца, Хрвата и Срба – која се простирала на територијама 

данашње Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине, се састојала од три конститутивна 

народа. Дакле, и Словенци и Хрвати и Срби западно од Дрине, што значи ван Србије, у 

југословенску државу су ушли на основу свог права на самоопредељење, то јест уносећи то 

право и уграђујући га у нову државну заједницу. Принцип правичности као и сама логика 

                                                 
46  Одговор његовог краљевског величанства принца Александра, Ф. Сисић, Abriged Political History, бр. 
59, стр. LXXIX  
47  Idem 
48  Мировни уговор између главних савезничких и придружених снага и српско-хрватско-словеначке 
државе, Saint-Germain-en-Laze, 10. септембар 1919.  
49  Idem, чл. 12 
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ствари сугеришу да у случају да заједнички живот више не буде могућ, јединице које је 

сачињавају на исти начин могу да је раставе онако каку су се првобитно састале.  

 

С обзиром да се у међупериоду од настанка до нестанка Југославије десило још битних 

догађаја, није реално очекивати да се идентичне територије у идентичним границама поново 

појаве на међународној сцени после седамдесетак година, поготово ако се има у виду да 

Држава СХС није практично никад самостално ни профункционисала пре уједињења са 

Краљевином Србијом. Међутим, оно што је неоспорно у теорији међународног права и што се 

види и из ове кратке историјско-правне анализе јесте то да је сваки од народа, Словенци, 

Хрвати и Срби на територији бивше Аустро-угарске, имао право на самоопредељење на чему 

су и инсистирали приликом стварања заједничке државе. То право је неотуђиво право сваког 

народа и то право је имао сваки од народа у тренутку постепеног нестанка Југославије са 

политичке сцене. 

 

Други светски рат 

 

Један од најбитнијих момената за даљу будућност југословенских народа десио се током 

Другог светског рата у Јајцу, 29. новембра 1943. године, на другој седници Антифашистичког 

већа народног ослобођења (АВНОЈ). АВНОЈ је био политичка организација 

народноослободилачких комитета који су успостављени 26. новембра 1942. да би управљали 

територијама под својом контролом током Другог светког рата. Сами учесници-већници 

АВНОЈ-а бирани су од стране политичких комесара по војним јединицама, што у приличној 

мери доводи у питање кредибилитет њиховог легитимитета. Комунистички револуционари 

под руководством Јосипа Броза Тита поред ослобођења земље су за главни циљ имали 

успостављање новог друштвено-политичког поретка у Југославији. У том циљу су у Јајцу 

издали неколико декларација којима су између осталог одлучили да се пониште одлуке 

југословенске владе у игзнанству и да се краљу Петру II Карађорђевићу забрани повратак у 

земљу, као и да будуће уређење Југославије буде федеративно.  

 

У одлуци број три се каже да ће се на основу сваког народа на самоодређење, укључујући 

право на отцепљење или уједињење са другим народима, Југославија изградити на 
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федеративном принципу, који ће обезбедити пуну равноправност Срба, Хрвата, Словенаца, 

Македонаца, Црногораца, односно народа Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине.  

 

За разлику од четничког покрета и „великоспрске хегемонистиче политике“ Владе Краљевине 

Југославије у изгнанству, Независној Држави Хрватској није била посвећена скоро никаква 

пажња, иако су највећи злочини против једног од југословенских народа почињени од стране 

НДХ. Појам Усташа Визенталов центар дефинише на следећи начин: „Основан 1930. године, 

Усташки покрет је била хрватска националистичка терористичка организација. Мржња 

њихових чланова према Јеврејима је могла бити мања само од мржње према Србима. 

Њиховим доласком на власт после Хитлера је 1941. створена хрватска марионетска држава. 

Усташки терористи су убили 500,000 Срба, а протерали 250.000 и присилно покатоличили 

још 250.000. Такође су побили хиљаде Јевреја и Цигана“50 

 

На крају, нове републичке границе у оквиру нове социјалистичке Југославије су исцртане у 

периоду 1943-1947 године и као такве су третиране као административне границе. Никада 

није успостављено ко је заправо одредио те границе. Не постоји ниједан правни или било који 

други акт, чак ни партијски документ, на ту тему. Ипак, начин на који су нацртане нове 

међурепубличке границе упућује на то да је одлука о новим границама донесена у најужем 

кругу људи Комунистичке партије Југославије. Чињеница да је територијална подела 

Југославије практично пресликана мапа територијалне организације Комунистичке партије 

Југославије подржава такво мишљење.51 

 

 

УСТАВНО-ПРАВНИ АСПЕКТ  (Уређење друге Југославије) 

 

Када је реч о праву на самоопредељење народа и унутрашњег југословенског права, треба 

најпре истаћи да је Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, усвојен 21. 

                                                 
50  http://motlc.wiesenthal.com/ 
51  Position of the SFRY Presidency, 30. децембар 1991., Review of International Affairs, Vol. XLIII (5. II 
1992.), стр. 23. 
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фебруара 1974. године, у свом „Уводном делу“, који садржи „Основна начела“, у начелу I, 

предвидео следеће: 

„I 

Народи Југославије, полазећи од права сваког народа на самоопредељење, укључујући 

и право на отцепљење, на основу своје слободно изражене воље у заједничкој борби 

свих народа и народности у народноослободилачком рату и социјалистичкој 

револуцији, а у складу са својим историјским тежњама, свесни да је даље 

учвршћивање њиховог братства и јединства у заједничком интересу, заједно са 

народностима са којима живе, ујединили су се у савезну републику слободних и 

равноправних народа и народности и створили социјалистичку федеративну заједницу 

радних људи - Социјалистичку Федеративну Републику Југославију ...“ 

 

Начело VII, говорећи о опредељењима СФРЈ на плану спољне политике, Устав из 1974. 

године предвиђа између осталог и следеће: 

 

„... Социјалистичка Федеративна Република Југославија се залаже ... за право народа 

на самоопредељење и националну независност и за његово право да, ради постизања 

ових циљева, води ослободилачку борбу.“  

 

За добијање одговора на питање да ли је последњи Устав СФРЈ из 1974. који је био на снази у 

тренутку избијања политичке кризе у СФРЈ дозвољавао отцепљење делова територије СФРЈ, 

неопходно је у анализу укључити и ставове 1. и 3. члана 5. Устава (из „Дела првог“, 

насловљеног „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“), који гласе: 

 

„Члан 5. 

Територија Социјалистичке Федеративне Републике Југославије је јединствена и 

сачињавају је територије социјалистичких република. 

 ... 

Граница Социјалистичке Федеративне Републике Југославије не може се мењати без 

сагласности свих република и аутономних покрајина...“ 
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Из наведена два става, дакле из уставне прокламације да је територија СФРЈ јединствена као 

и захтева по коме је за било какву промену границе СФРЈ, што значи и за отцепљење било ког 

дела њене територије, била неопходна сагласност свих република и аутономних покрајина, 

недвосмислено произлази да ниједна република и ниједан народ у СФРЈ, нити део било ког 

народа, према изричитом слову Устава, нису самостално располагали правом на издвајање из 

СФРЈ и на отцепљење било ког дела њене територије, већ да је то било могуће једино на 

основу сагласности свих република и покрајина. 

 

При свему овоме, треба посебно нагласити да наведене уставне одредбе које говоре о праву 

на самоопредељење, говоре о праву народа на самоопредељење, а не република, а унутрашња 

административна подела на републике у СФРЈ није се поклапала са традиционалним, 

историјски утемељеним територијалним распоредом становништва, односно народа, на 

простору заједничке државе Јужних Словена. 

 

Од момента када је у Југославији уведено федеративно уређење, сви послератни устави 

Републике Хрватске су Хрватску дефинисали као „државу хрватског и српског народа, као и 

других народа и народности које у њој живе“. Исти случај је био и са Републиком Босном и 

Херцеговином где су уз српски и хрватски народ, и Муслимани 1971. године добили статус 

народа/нације Југославије. Ове одредбе су биле последица историјских процеса који су 

кулминирали стварањем Државе СХС на простору бивше Аустро-угарске монархије након 

завршетка Првог светског рата, где је српски народ заједно са словеначким и хрватским 

народом имао статус конститутивног народа.  

 

Након доласка Хрватске демократксе заједнице на власт, супротно историјско-правном, 

уставно-правном и међународно-правном положају конститутивног српског народа у 

Хрватској, хрватски Сабор 22. децембра 1990. године усваја нови Устав Републике Хрватске, 

тзв. „Божићни устав“, којим се проглашава (у уводном делу насловљеном „ Изворишне 

основе“ ) да се „Република Хрватска установљује ... као национална држава хрватског 

народа и држава припадника аутохтоних националних мањина: Срба, Чеха, Словака, 

Талијана, Маџара, Жидова, Нијемаца, Аустријанаца, Украјинаца, Русина и других, који су 

њезини држављани).“ 
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Истовремено се у Босни и Херцеговини водила политичка борба око поштовања 

конститутивности сва три народа у БиХ и њихово право на самоопредељење и отцепљење. 

 

Равноправност грађана као појединаца и равноправност националних и верских групација у 

Босни и Херцеговини, као и у читавој Југославији, били су неопходан предуслов за складно 

функционисање ове мешовите заједнице. Имајући то у виду, босански уставотворац је и 

равноправност и припадност Југославији уградио у темељне одредбе Устава БиХ. Тако је у 

својој последњој верзији пред отцепљење ове републике од СФРЈ, након амандмана од 31. 

јула 1990. године, члан 1. Устава СР Босне и Херцеговине, гласио: 

 

„Члан 1. 

 1. Социјалистичка Република Босна и Херцеговина је демократска суверена држава 

равноправних грађана, народа Босне и Херцеговине - Муслимана, Срба и Хрвата и 

припадника других народа и народности, који у њој живе. 

 2. Социјалистичка Република Босна и Херцеговина је у саставу Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије.“ 

 

Амандманом LXX тачка 10. на Устав СР БиХ, усвојеним 31. јула 1990. године, било је 

предвиђено образовање Савјета за питање остваривања равноправности народа и народности 

Босне и Херцеговине у Скупштини БиХ. Ово тело је било предвиђено на захтев српских 

политичких представника као замена за Дом народа, који је требало да представља горњи дом 

у парламенту БиХ. Тим амандманом (Амандманом LXX тачка 10. на Устав СР БиХ, 

усвојеним 31. јула 1990. године) предвиђено је следеће: 

 

„10. У Скупшини СР БиХ образује се Савјет за питање остваривања равноправности 

народа и народности Босне и Херцеговине. За чланове Савјета бира се једнак број 

посланика из реда припадника народа Босне и Херцеговине - Муслимана, Срба и 

Хрвата, одговарајући број посланика из реда припадника других народа и народности 

и других који живе у Босни и Херцеговини. Савјет одлучује на основу сагласности 

чланова из реда свих народа и народности. Састав, дјелокруг и начин рада Савјета 
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уређују се законом који се доноси двотрећинском већином од укупног броја посланика 

у Скупштини СР БиХ. 

  [...] 

Савјет обавезно разматра питање равноправности народа и народности на иницијативу 

посланика у Скупштини СР БиХ. Ако најмање 20 посланика сматра да се предложеним 

прописом или другим актом из надлежности Скупштине СР БиХ нарушава 

равноправност народа и народности, предлог о којем Скупштина СР БиХ одлучује 

утврђује Савјет. О питањима од интереса за остваривање равноправности народа и 

народности Босне и Херцеговине, на предлог Савјета, Скупштина СР БиХ одлучује по 

посебном поступку утврђеном Пословником Скупштине СР БиХ, двотрећинском 

већином укупног броја посланика.“ 

 

Наведена одредба представљала је конкретизацију гаранције остварења начела 

равноправности народа и народности БиХ садржаног у члану 1. Устава СР Босне и 

Херцеговине из 1974. године. 

 

Одлука о расписивању референдума у Босни и Херцеговини је усвојена, а тако се и званично 

води, по процедури прописаној у тачки 5. алинеја 9. Амандмана LXXI на Устав Босне и 

Херцеговине, где је предвиђено да Скупштина СРБиХ, на заједничкој седници њених већа, 

расписује републички референдум. Овлашћење Скупштини СРБиХ да расписује референдум 

дао је Устав БиХ у одредби члана 152. која гласи:  

 

„Скупштина друштвено-политичке заједнице може расписати референдум ради 

претходног изјашњавања радних људи о појединим питањима из њене надлежности, 

или ради потврђивања закона, прописа или других општих аката. Одлука донесена на 

референдуму обавезна је.“ 

 

Члан 3. Закона о референдуму садржао је одредбу истоветне садржине, док је члан 26. истог 

закона предвиђао да Скупштина СРБиХ може да распише референдум из своје „дјелатности“, 

што значи надлежности, одређујући када се референдум обавезно расписује. Дакле, 

Скупштина БиХ је могла да распише референдум само о питањима из своје надлежности. 
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Међутим, Скупштина БиХ није била надлежна да одлучује о независности БиХ, то јест о 

њеном отцепљењу, јер не само по Уставу СФРЈ, већ и по Уставу СРБиХ, отцепљење БиХ није 

било предвиђено.  

 

Једини референдум о питањима из надлежности Скупштине СРБиХ који Устав СРБиХ 

изричито спомиње јесте референдум о промени границе СРБиХ. Таквих промена је у историји 

било, када су нека села из БиХ прикључивана Хрватској, али се све одигравало у оквиру 

СФРЈ. Тај референдум који Устав предвиђа за такве ситуације је утврђен у Амандману LXII 

став 1. алинеја 2. на Устав СРБиХ која гласи:  

 

„Границе Републике могу се мијењати одлуком Скупштине СРБиХ само у складу са 

вољом грађана цијеле Републике, израженом њиховим претходним изјашњавањем 

путем референдума, ако се за мијењање изјасни најмање двије трећине укупног броја 

бирача.“  

 

Дакле, за промену административне границе Републике, макар и минималну, и то све у 

оквиру исте државе, СФРЈ, неопходна је била двотрећинска већина. Из тога проистиче да би и 

за промену укупног статуса Републике, за њено отцепљење, што је много крупније питање, 

била нужна, када би то питање уопште било дозвољено, такође двотрећинска већина. 

Закључак о потреби двотрећинске већине за изјашњавање о независности и на референдуму и 

у Скупштини проистиче и из последње алинеје наведене одредбе амандмана LXX тачка 10. на 

Устав СР БиХ, која гласи:  

 

„О питањима од интереса за остваривање равноправности народа и народности Босне и 

Херцеговине, на предлог Савјета (за питање остваривања равноправности народа и 

народности Босне и Херцеговине), Скупштина СР БиХ одлучује по посебном поступку 

утврђеном Пословником Скупштине СР БиХ, двотрећинском већином укупног броја 

посланика.“  

 

Ако се о питањима од интереса за остваривање равноправности народа и народности у 

Скупштини одлучује двотрећинском већином, закључак је да се о отцепљењу Републике као 
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једном од најзначајнијих питања од интереса за равноправност, такође одлучује 

двотрећинском већином, и то како у Скупштини, тако и на референдуму грађана. 

 

Анализа политичких поступака руководства српског народа у БиХ у светлу уставних прописа 

као централна тема ове студије ће бити анализирана у даљем тексту. Претходно је пажња 

посвећена трећем, међународно-правном аспекту политичке кризе у СФРЈ. 

 

МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ АСПЕКТ (Самоопредељење народа или република?) 

 

Чврсто је становиште аутора да је са тачке гледишта међународног права које је било на снази 

у тренутку избијања кризе у бившој СФРЈ, отцепљење бивших југословенских република, на 

начин на који су га оне извеле, то јест путем једностраних аката, било недозвољено. 

 

Наиме, поред права на самоопредељење, у најмању руку једнако битан аспект међународног 

права је заштита територијалног интегритета држава. Оно то чини, најпре, путем 

обавезујућих аката, попут на пример члана 2. тачка 4. Повеље УН, који забрањује „претњу 

силом и употребу силе“ између осталог и против „територијалног интегритета“ држава. Али 

међународно право штити територијални интегритет држава и путем аката који имају 

карактер прокламација, без обавезне правне снаге, али велике политичке и моралне тежине и 

утицаја, као што су нпр. Део VII Завршног акта КЕБС-а из Хелсинкија из 1975. године, Бечка 

декларација Светске конференције о људским правима од 25. јуна 1995. године итд. Посебан 

положај на овом плану има Декларација о начелима међународног права о пријатељским 

односима и сарадњи држава у складу са Повељом Уједињених Нација, која је садржана у 

анексу Резолуције 2625 (XXV) Генералне скупштине УН, усвојене 24. октобра 1970. године. 

 

Иако се ради о акту који има карактер препоруке и нема обавезујућу правну снагу, он садржи 

тумачење и разраду начела из Повеље УН, као обавезујућег акта са највишом правном снагом 

у оквиру читавог међународног права. Разрађујући „принцип равноправности и 

самоопредељења народа“, садржан у члану 1. тачка 2. Повеље УН, Декларација је предвидела 

да наведени принцип не сме да буде схваћен „као да одобрава или подстиче било какву 

активност која би нарушила или угрозила, потпуно или делимично, територијални интегритет 
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или политичко јединство било које суверене и независне државе која поштује начело 

равноправности и самоодређења народа и која стога има владу која представља целину 

становништва са њене територије без разликовања у погледу расе, вере или боје коже“. 

Готово идентична одредба садржана је и у декларацији из Резолуције 50/6 Генералне 

Скупштине УН усвојене 24. октобра 1995. године поводом педесетогодишњице оснивања 

ОУН.  

 

Штитећи на наведени начин територијални интегритет држава, међународно право је 

изградило начело самоопредељења народа, које је у модерном међународном праву 

прокламовано у члану 1. тачка 2. Повеље УН, да би било разрађено и прецизније дефинисано 

у низу аката од којих су најзначајнији: 

 

- Резолуција Генералне скупштине УН 1314 (XIII) од 2. децембра 1958. године, 

која се управо бави правом народа и нација на самоопредељење, 

 

- Декларација Генералне скупштине УН о давању независности народима и 

територијама под колонијалном управом, од 14. децембра 1960. године (Резолуција 

1514 (XV)), са низом текстова који су је даље разрађивали или имали за циљ да 

омогуће њену примену, 

 

- Резолуција 1803 (XVII) Генералне скупштине УН од 14. децембра 1962. године 

о трајном суверенитету над природним ресурсима, која се бави спречавањем 

„неоколонијализма“ и за којом је следило више аката, попут Повеље о економским 

правима и дужностима држава и резолуцијама о „Новом међународном економском 

поретку“ из 1974. године, 

 

- два Међународна пакта о људским правима, оба усвојена 16. децембра 1966. 

године (Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима и 

Међународни пакт о грађанским и политичким правима), 
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- напред наведена Декларација о начелима међународног права о пријатељским 

односима и сарадњи држава у складу са Повељом Уједињених Нација из Резолуције 

2625 (XXV) Генералне скупштине УН од 24. октобра 1970. године, 

 

-  Завршни акт КЕБС-а из Хелсинкија од 19. августа 1975. године, 

 

- Париска повеља за нову Европу КЕБС-а од 21. новембра 1990. године. 

 

Декларација Генералне скупштине УН о давању независности народима и територијама под 

колонијалном управом од 14. децембра 1960. године (Резолуција 1514 (XV)) успоставила је 

основу за самоопредељење народа под колонијалном или расистичком доминацијом, као и 

под страном окупацијом. Овде се под правом на самоопредељење подразумева право тих 

народа да се ослободе доминације и окупације и да стекну независност, по потреби и 

применом силе, уколико их држава која их држи под доминацијом или окупацијом силом 

спречава да ту независност стекну. 

 

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима и Међународни пакт о 

грађанским и политичким правима, оба од 16. децембра 1966. године, у својим члановима 1. 

садрже идентичне одредбе, у којима у сферу људских права, и то на првом месту, уводе право 

на самоопредељење. Према ставовима 1. ових чланова „Сви народи имају право на 

самоопредељење. У складу са тим правом они одређују свој политички положај и слободно 

обезбеђују свој економски, социјални и културни развој.“ 

 

Најзад, свим напред наведеним облицима права на самоопредељење, наведена Декларација 

Генералне скупштине УН о начелима међународног права о пријатељским односима и 

сарадњи држава у складу са Повељом Уједињених Нација од 24. октобра 1970. године, додаје 

и право на самоопредељење које подразумева и нарушавање „територијалног интегритета и 

политичког јединства“ неке државе („ма које суверене и независне државе“), али право које 

припада искључиво друштвеним групама са територије те државе које су у њој 

дискриминисане „по основу расе, вере или боје“, и то на тај начин што им је ускраћен 

приступ доношењу политичких одлука кроз представљеност у власти. 
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Закључак у погледу права на самоопредељење предвиђеног у документима УН, даје у једном 

свом чланку истакнути стручњак у области међународног јавног права, професор Антонио 

Касезе, бивши председник Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију у Хагу: 

 

„Уједињене нације су дакле усвојиле следећу концепцију: самоопредељење је 

предвиђено било као антиколонијалистички, антинеоколонијалистички и 

антирасистички принцип, било као принцип ослобађања од угњетавања од неке стране 

државе. Насупрот томе, тај принцип не обухвата права мањина или националних група 

које живе у некој сувереној држави, сем у ситуацијама када се расним или религијским 

групама ускраћује приступ процесу политичког одлучивања. Најзад, веза између 

самоопредељења и људских права је схваћена на недовољно одређен и непрецизан 

начин, без стварне изоштрености. Као што се може видети, Уједињене нације су 

посебно прихватиле принцип екстерног самоопредељења, занемарујући принцип 

интерног самоопредељења. ‘Екстерно’ самоопредељење је са своје стране схваћено 

било као инструмент међународног легитимисања нових субјеката (зависних народа), 

било као средство осуде разних видова економске експлоатације држава у развоју 

(неоколонијализам), било као средство међународне ‘делегитимације’ ситуација 

угњетавања од стране неке државе народа који живи на некој другој територији 

(народи жртве стране окупације или доминације), било, коначно, као средство 

легитимисања на међународном плану расних или религијских група које су 

искључене из система власти неке суверене државе.“52 

 

Оно што упада у очи јесте то што сецесија бивших југословенских република не може ни на 

који начин да буде подведена под било коју од ситуација које је некадашњи председник 

Трибунала за бившу Југославију у цитираном тексту објављеном 1991. године навео као 

могуће основе за реализацију права на „екстерно самоопредељење“. 

 

                                                 
52   Аntonio Cassese, Коментар члана 1. тачка 2. Повеље Уједињених нација, у COT Jean-Pierre et Pellet 
Alain /уредници/, Повеља Уједињених нација, Коментар члан по члан, Париз, Economica, 1991, стр. 49-50. 
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Према међународном праву, како се може видети из цитираних аката, носиоци права на 

самоопредељење су „народи“ (peoples, les peuples), дакле заједнице сачињене по етничком и 

националном а не административном критеријуму, попут републичких, административних 

територија.  

 

Међународно право које је било на снази у тренутку избијања кризе у Југославији је 

предвиђало исте норме као што је то касније потврдио Врховни суд Канаде, од 20. августа 

1998. године, везан за питање сецесије Квебека53, у коме овај суд на кондензован начин 

наводи међународним правом предвиђене ситуације у којима је дозвољено „екстерно“ 

самоопредељење:  

 

„Укратко дакле, право на самоопредељење у међународном праву подразумева право 

на екстерно самоопредељење једино у случају бивших колонија; у случају потлачених 

народа, попут народа под страном војном окупацијом; или у случају када је једној 

одређеној групи ускраћен стварни приступ власти ради остварења њеног политичког, 

економског, социјалног и културног развоја. У те три ситуације народ о коме је реч 

ужива право на екстерно самоопредељење због тога што му се ускраћује могућност да 

ужива право интерног самоопредељења.“ 

  

Имајући у виду изузетност и строгу ограниченост само на наведене случајеве и ситуације 

права на „екстерно“ самоопредељење, онда се може закључити да народи Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије нису имали право на излазак из СФРЈ путем 

једностраних аката, то јест на сецесију, јер се нису налазили ни у једној од ситуација коју је 

предвиђало међународно право на снази, а посебно то право нису имале, нити су га могле 

имати, поједине републике из оквира СФРЈ, јер су носиоци права на самоопредељење народи, 

а не територије. 

 

Две ситуације које документи Уједињених нација третирају као да отварају простор за право 

на екстерно самоопредељење – колонијализам и страна окупација – готово су потпуно 

одсутне у Европи (као и на Западу уопште). У Европи не постоје расистички режими 

                                                 
53  La Cour suprême du Canada, Renvoi relatif à la sécession du Québec, 20.август 1998., §138 
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упоредиви са онима који су постојали у Јужној Африци и Јужној Родезији и, са изузетком 

Кипра, не постоје било какви облици стране окупације који би се могли изједначити са, како 

неки аутори наводе, израелском окупацијом арапских територија.54 Логичан закључак би био 

да је, у великој мери, право на спољно самоопредељење већ реализивано у Европи (као и у 

Сједињеним Државама и Канади), те би стога било беспредметно кодификовати га и 

реафирмисати.55 

 

Заокружујући међународноправни аспект ове студије, коментар професора Антониа Касезеа, 

бившег председника хашког Трибунала, најбоље сажима питање легалности једностраних 

аката сецесије бивших југословенских република: 

 

„По међународном праву шест југословенских република нису имале право на спољно 

самоопредељење. Уз то, такво право није било прокламовано ни у југословенском 

Уставу. Занимљиво је то да неколико одредби југословенског Устава из 1974. године 

експлицитно проглашава да је Југославија заснована и да данас представља 

отелотворење начела самоопредељења народа, то јест народа и народности, и такође да 

се залаже за самоопредељење као један од циљева своје спољне политике. Међутим, за 

разлику од совјетског, југословенски Устав не садржи одредбе које би пружале право 

на отцепљење шест република које чине Југославију. Осим тога, члан 5. став 3. 

предвиђа да ’Граница Социјалистичке Федеративне Републике Југославије не може се 

мењати без сагласности свих република и аутономних покрајина‘. Треба додати да је 

нацрт закона који би регулисао право на самоопредељење по хитном поступку усвојен 

у једном комитету југословенске Савезне скупштине, али да никад није усвојен у 

пленарном скупштинском сазиву јер је предухитрен драматичном сецесијом. Стицање 

независности Словеније, Хрватске, БиХ и Македоније може стога бити посматрано као 

револуционарни процес који се одиграо изван оквира постојећих правних норми.“56 

 

                                                 
54  Antonio Cassese, Self-determination of peoples. A legal reappraisal, Cambridge University Press (1995), стр. 
278.  
55  Idem  
56  Idem 
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Треба додати и то да чак и да су народи бивше Југославије могли да остваре право на 

самоопредељење, то су право могли да остваре само конститутивни народи а не 

административне територијалне јединице, међу којима је био и српски народ на простору 

бивше Аустро-уграске монархије који се након Другог светског рата нашао у оквиру 

административних граница социјалистичких република Хрватске и Босне и Херцеговине. 

 

Након изложена три аспекта које је неопходно разумети да би се боље схватила политичка 

криза у СФРЈ и БиХ, ова студија се наставља уводним рефератом Радована Караџића за 

оснивачку скупштину Српске демократске странке. Изабрани делови Караџићевог говора од 

12. јула 1990. године назначују разлоге српског политичког организовања као и главне правце 

будуће политике Срба у БиХ. Говор представља опште црте српског политичког деловања 

које ће се у наредним месецима до избијања рата у БиХ искристалисати у политичку мисао и 

деловање у односу на специфичне проблеме који се односе на (1) кризу у бившој Југославији, 

(2) односе између политичких представника Муслимана, Хрвата и Срба у БиХ, као и (3) 

односе између самих Срба у Босни и Херцеговини. 

 

Важно је напоменути да су скоро сви извори на којима се базира ова студија аутентични и 

непосредни, без сувишних коментара аутора, и да чињенице говоре саме за себе. То је 

видљиво и из аутентичности нецензурисаног језика којим се служио Радован Караџић, а који 

је огледало тешких времена и сурове реалности у којој је Караџић живео и радио. Изворе у 

највећем броју случајева представљају пресретнути телефонски разговори Радована Караџића 

са другим особама. Разлог томе је покушај ове студије да избегне замку ослањања на јавне 

говоре који су често писани за потребе јавности и којима се може приговорити да не 

одсликавају право стање свести и намере говорника. Транскрипти тих телефонских разговора 

су остављени у изворном облику како би читалац могао да стекне утисак о драматичности 

тренутка. Отуда понекад смушеност и нејасноћа у Караџићевом говору. Такође, на читаоцу је 

да процени да ли и у којој мери мисли и речи Радована Караџића изговорених приватно 

одговарају његовим јавним наступима и да ли и у којој мери је био искрен према свом 

бирачком телу, политичким противницима и свеукупној домаћој и међународној јавности.  
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На крају, студија би требало да објасни еволуцију политике коју је водио СДС и Караџић на 

њеном челу у односу на положај Босне и Херцеговине унутар СФРЈ – од 1) искључивог 

залагања за очување СФРЈ, преко 2) залагања за реструктуирање СФРЈ у преуређену 

Југославију у којој би живели народи који би се изјаснили за останак у заједничкој држави, па 

до 3) прихватања независне Босне и Херцеговине уз услов да она на унутрашњем плану буде 

трансформисана у конститутивне националне јединице. Такође ће анализи бити подвргнута 

(не)конзистентност политике коју је водио Радован Караџић у односу на горе наведене теме, 

око којих су се ломили интереси три етничке заједнице у БиХ, а које тужилаштво у Хагу 

ставља Караџићу на терет. Због тога студија прати хронолшки редослед по издвојеним темама 

како би се боље разумео развој мисли, поступака, идеја и стања свести Радована Караџића. 

 

Важна напомена: Текст који је писан италиком не чине цитати говора Радована 

Караџића већ чињенице наведене у њему доприносе искључиво лакшем разумевању 

контекста догађаја. Текст који је писан уобичајеним фонтом чине цитати говора или 

ставова Радована Караџића. 

 

ПОЧЕТАК ДЕЛОВАЊА СРПСКЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ 

 

12. јул 1990. - Уводни говор Радована Караџића на конститутивној седници скупштине 

Српске демократске странке: 

 

„Свуда, а највише овдје у Босни и Херцеговини били смо у највећој мјери одани систему, који 

као да је успостављен ради нашег националног разбијања. У периоду највеће оданости 

режиму и систему дошло је до највећег сиромашења управо оданих српских крајева. Управо 

систему одани српски крајеви доживјели су економски и културни пад и миграције великих 

размјера. Из Босне и Херцеговине је у овом периоду отишло неколико стотина хиљада Срба, а 

Босна и Херцеговина је остала без њиховог потомства. Територијалном организацијом 

разбијене су природне српске цјелине у Босни и Херцеговини и српски народ је доведен у 

неповољан економски демографски и политички положај. 

[...] 
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Српска политичка интелигенција је десеткована и годинама онемогућавана, тако да је српски 

народ остао без политичког вођства у Босни и Херцеговини, и то вођство мора наново да се 

ствара. Мноштво српске политичке интелигенције је неправедно и неоправдано одстрањено 

из политике и сада ради неадекватне послове, умјесто да води политичке послове свога 

народа. 

[...] 

Српски народ је доспио до дна кризе свога цјелокупнога бића, и нашао се толико ниско да 

нема куд него да се опоравља. Српски народ се најтеже и најспорије тријезни од опијености 

заблудама, али су његова отрежњења историјска отрежњења и историјски догађаји. У таквим 

условима ми стварамо нашу Српску демократску странку Босне и Херцеговине. Истини за 

вољу, не стварамо ми њу, већ она ствара нас. [Народ] који је пред своју интелигенцију и своје 

нове политичке посленике поставио висок и недвосмислен задатак: успостављање српског 

политичког субјективитета у Босни и Херцеговини. 

 

Основни циљ странке је пуна и безусловна грађанска, национална, културна, вјерска и 

економска равноправност Срба у Босни и Херцеговини. Овдје не може бити водећих и 

пратећих народа, прворазредних и другоразредних грађана, државотворних и 

недржавотворних елемената. 

 

Циљ Странке је поправљање међунационалних односа и успостављање, равнотеже и 

реципроцитета, учвршћивање грађанског мира. 

 

Циљ Странке је федеративна Југославија и у њој равноправна федерална Босна и 

Херцеговина. У случају да овај циљ не буде остварљив, циљ Странке је да омогући 

демократске методе као одговор српског народа на неку нову ситуацију. 

 

Циљ Странке је да српско национално и политичко питање у Босни и Херцеговини ријеши на 

демократски начин, без авантура, фрустрација и напетости. 

 

Циљ Странке је уставност и законитост и владавина права. 
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Циљ Странке је подршка модерној, деполитизованој федеративној Југословенској армији. 

 

Странка ће бити организована на нивоу Републике, региона, подрегиона, општина и мјесних 

заједница. Регионални и нижи одбори ће бити потпуно аутономни у погледу локалних 

политичких процјена и персоналних рјешења. 

 

Неће бити реваншизма нити антикомунизма. Никоме не оспоравамо право на политички 

живот, изборну трку и учешће у власти. 

 

Заједнички живот је створио и неке непролазне вриједности, које ће Српска демократска 

странка гајити и развијати. У том смислу странка ће бити отворена за сарадњу са свим 

демократским организацијама у Републици и земљи. Сарађивати не можемо и нећемо са 

странкама које у свом програму и дјеловању имају ма и најмању примјесу антисрпства, 

антијугословенства, антисемитизма и антидемократије.“  

 

РАДОВАН КАРАЏИЋ О СРПСКОЈ ПОЛИТИЦИ У ОДНОСУ НА КРИЗУ У 

ЈУГОСЛАВИЈИ И БИХ 

Теза тужилаштва: Постојање намере код Радована Караџића и остатка српског 

руководства у БиХ о стварању етнички чисте српске територије на  подручју БиХ, 

насилног отцепљења тих територија и евентуално придруживање Србији и Републици 

Српској Крајини. 

 

23. јануар 1990. 

 

Након неуспелих преговора током 14. ванредног конгреса Савеза комуниста Југославије у 

Београду, словеначка делегација напушта заседање. Неколико сати након тога заседање 

конгреса је одложено не неодређено време. Савез комуниста Југославије, примарно тело које 

је доносило одлуке у СФРЈ је престао да функционише. Тим догађајем је ЈНА преостала 

једина институција са уставном обавезом гарантовања суверенитета и територијалног 

интегритета СФРЈ.   

 



 104  

17. фебруар 1990. 

 

Нове измене Устава Републике Хрватске извршене су 17. фебруара 1990. године 

амандманима 54-63 и 64-75.  Сабор Хрватске је донео више аката и мера, којима су 

супротно Уставу СФРЈ, уређивани односи пореског система, платног промета, као и односа 

у области тржишта. 

 

Истог дана је формирана Српска демократска странка у Хрватској.  

 

У априлу 1990. одржани су први вишестраначки избори у Словенији и Хрватској. Победничка 

странка у Словенији се залагала за аутономију и независност од СФРЈ. У Хрватској, 

Скупштина коју је контролисала комунистичка партија је усвојила изборни систем који је 

осигуравао највећој странки више скупштинских места него што јој је пропорционално 

припадало по броју освојених гласова. ХДЗ је тако добио 41.5% гласова, а добио је 58% 

посланичких места (206 од 356) у дводомној скупштини. СДС је у Хрватској релативно лоше 

прошао на изборима јер су гласови Срба били подељењи између СДС-а и реконструисаног 

Савеза комуниста, предвођених Хрватом Ивицом Рачаном.  

 

10. мај 1990. 

 

Новоизабрана руководства Словеније и Хрватске заједно подносе декларацију о намерама о 

реструктуирању Југославије у лабаву конфедерацију држава којој би припао мањи број 

овлашћења у односу на републичке власти.  

 

26. мај 1990. 

 

Муслимански активисти у Босни и Херцеговини предвођени Алијом Изетбеговићем 

формирају Странку демократске акције. Странка је оригинално подржавала очување 

Југославије као федералне јединице, противила се промени граница и залагала се за Босну и 

Херцеговину као заједничку државу Муслимана, Срба и Хрвата. 
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12. јул 1990. 

 

Створена је Српска демократска странка у Босни и Херцеговини.  

 

20. јул 1990. - Интервју београдског НИН-а са Радованом Караџићем 

 

„Ми морамо указати српском народу у БХ на погубне последице гласања за кандидате ЛЦ-БХ 

(Савез комуниста Босне и Херцеговине). Ово је тестирано са комунизмом у стилу Рачана. 

Скупштина Босне и Херцеговине не сме да и даље буде у недостатку правих српских 

представника. [...] Ако би овакве одлуке допринеле надгласавању или коалицијама у 

Скупштини Босне и Херцеговине, то би угрозило грађански мир и стабилност у републици и 

земљи [...] А у суштини овога је једна илузија, а то је да Срби размишљају као бољшевици и 

да путем Савеза комуниста покушавају да очувају постојећи поредак. [...] Наша странка је 

усвојила став српског народа у БХ што се ових питања тиче. Према томе, странка је 

опредељена за федеративну Југославију и у оквиру ње федеративну Босну и Херцеговину, на 

равноправној основи, са безусловно истим статусом грађана и народа. У случају да превагне 

захтев за конфедерацијском трансформацијом земље, српски народ у БХ ће путем СДС-БХ-а 

припремити демократски одговор на ту нову ситуацију. У сваком случају, Срби неће пристати 

да живе у некој новој Независној Држави Хрватској, или било каквој држави која не укључује 

њихову матичну земљу, Србију. То мора да буде јасно, како не би било неспоразума. А ово 

није тако зато што то жели странка, већ пре зато што то захтева српски народ од своје 

странке. Да би се остварила конфедерацијска трансформација, много тога би се морало 

променити, и стога конфедерација није реална. Срби поклањању највише пажње грађанском 

миру и слободи, а они се доводе у опасност таквом трансформацијом. Срби у БХ једноставно 

немају никакав коментар на словеначке покушаје сецесије. Хрватска сецесија је друга ствар, 

зато што су Срби у БХ и Срби у Хрватској исти народ. Хрватска сецесија мора да узме у 

обзир ову битну чињеницу. Југославија може да преживи без Словеније, и Словенија можда 

може да преживи без Југославије. Такође, Југославија може да преживи без Хрватске. Није 

неопходно да сви јужнословенски народи буду део Југославије. Босна (молим да не 

заборавите Херцеговину) не сме да буде подељена или одвојена. Без обзира ко ће да се 

одвоји, Југославија и Босна и Херцеговина у оквиру ње, на равноправној основи, могу да 
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преживе. Са сваком другом опцијом могу да се очекују знатни нереди, мада се ни ово не би 

десило без нереда. [...] Ствараоци хрватске нације су хронично уплетени у српско питање, и 

то питање успорава њихов подухват. Ствараоци нације у Босни и Херцеговини су у другачијој 

ситуацији, зато што Срби у БХ нису у истом положају као Срби у Хрватској. Потпуно је 

друго питање шта се подразумева под појмом федерације, а шта под појмом конфедерације. 

На нашој оснивачкој скупштини, господин Алија Изетбеговић, вођа СДА и Странке 

демократске акције (муслиманска странка) је објавио да је по његовом мишљењу разумна 

федерација најреалнија опција, што подразумева федерацију која нема ни мрвицу више 

власти него што је потребно да би држава функционисала. Ми се у потпуности слажемо са 

овим ставом. [...] Што се тиче коалиција, о томе ћемо опширније говорити касније. Морамо да 

кажемо да ћемо се супротставити коалицијама на националној бази и онима које су 

састављене на рачун треће стране, и то су једини типови коалиција у које ми нећемо ући. Не 

може бити надгласавања о одређеним питањима.“ 

 

25. јул 1990.  

 

Расправа о уставном положају Срба у Хрватској је доживела врхунац 25. јула 1990, када је 

Скупштина Хрватске усвојила уставне амандмане којима је Србима укинут статус 

конститутивног народа који им је био гарантован свим претходним уставима 

социјалистичке републике Хрватске.  

 

Истог дана велики скуп Срба који су живели на простору СР Хрватске усваја декларацију о 

суверенитету и аутономији спрског народа. Декларација је позивала на успостављање 

регионалног самоуправљања у оквиру Републике Хрватске. Декларација је такође 

прокламовала да су Срби у Хрватској суверен народ са правом на аутономију и успостављена 

је српска скупштина као политичко представништво српског народа у Хрватској, као и 

Српско национално веће као њен извршни орган. Наглашено је да су све уставне промене које 

негирају сувереност српског народа неважеће.57 

 
                                                 
57

  Декларација о Суверености и Аутономији српског народа, Српско национално вијеће, 25 јул 1990. 

Такође, Одлука о суверености и аутономији српског народа у Хрватској  и  Ослобођење, 26 Јул 1990, п. 4. 
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26. јул 1990. – Изјава Радована Караџића у вези са незадовољством Срба тренутним 

општинским границама, Ослобођење, стр.2 

 

„Ми смо против тога да се било ко труди, или не дај Боже успије, да кроз Скупштину прогура 

нешто што другим народима не би одговарало, или што би их угрожавало. Сасвим можемо 

замислити последице таквог прогуравања и прегласавања. Дакле, један део питања, не велики, 

морао би се доносити консензусом, уз право вета.“ 

 

13. октобар 1990. – Транскрипт видео снимка говора Радована Караџића у Бања Луци на 

оснивачкој седници Српског националног већа Босне и Херцеговине 

 

„Завршница сепаратистичког цијепања Југославије је почела. Изборима и новим уставима у 

Словенији и Хрватској, задају се завршни, одсудни ударци Југославији која у страху ишчекује 

стропоштавање својих комада у амбисе. Бивши генерали, а садашњи државници наших 

република српском народу пријете грађанским ратом. Српском народу не треба пријетити 

грађанским ратом, он ће то схватити озбиљно. Нама је сасвим јасно против кога би генерал 

Туђман водио грађански рат. [...] Они су извршили промјену суштине граница. Промјену 

квалитета и природе наших унутрашњих граница. Тако су административне линије које нас 

наводно спајају, претворене, или ће бити ускоро претворене, у тврде државне границе које нас 

раздвајају. Тој господи је стало до контуре границе, и до тога да граница иде с ове или оне 

стране потока или ливаде, а није јој стало да се очува природа тих граница, које су унутрашње 

административне линије између братских народа. Треба знати, да већина тих будућих тврдих 

граница треба да пресјеца живо ткиво српскога народа. Они би хтјели да исјеку и распарчају 

српски народ против његове воље. Мржња према Србима и Србији није развијана случајно, 

нити неком грешком. То је био добро припремљен и брижљиво реализован план. Главна 

брига владајућих гарнитура ове земље већ деценијама није опоравак земље, већ 

продубљивање кризе, на чему се и данас ради. Једино у кризи, кад се и Југославија и српски 

народ нађу на своме дну, могуће их је распарчати и подијелити. [...] Хрватски и словеначки 

народ већ могу да се отцјепе. Али, не могу да отцјепе Србе из Книна, Баније, Кордуна и 

Славоније. [...] Но по свему судећи, главна брига послије отцјепљења хрватског и словеначког 

народа, јесте брига да се и наша Босна и Херцеговина конфедерализује и одвоји од остатка 
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Југославије. [...] Даља судбина српског народа у Босни и Херцеговини била би јасна. Био би 

национална мањина, а знате како смо пролазили и кад смо били национална већина. Не бисмо 

имали никакву шансу да се одбранимо од скупштинских одлука, које би за цијели свијет 

наизглед и наоко биле легалне и легитимне. Нису ништа помогле наше молбе и запомагања. 

Упозорења и тражења. Скупштина Босне и Херцеговине се оглушила о све наше захтјеве. Без 

вијећа народа у босанско-херцеговачкој скупштини, ниједан народ у Босни и Херцеговини 

није сигуран. Нама Србима подједнако је погубна Велика Хрватска као што је погубна и 

Велика Босна и Херцеговина, као некаква самостална, из Југославије издвојена држава. 

Једина формула да ниједан народ, аутохтони народ у Југославији не буде национална мањина 

јесте федерација, и за то се залаже највећи број опозиционих странака у Босни и 

Херцеговини. Али, то нам није помогло да се уведу уставне гаранције за федерацију и да се 

уведе Вијеће народа. Српски народ у Босни и Херцеговини неће одустати од својих захтјева 

да живи у истој држави у којој је и наша матица, земља Србија. Данас ћемо овдје, уз вашу 

сагласност, формирати Српско национално вијеће Босне и Херцеговине и донијети његову 

прву одлуку. Допустите ми да прочитам нашу и вашу одлуку о формирању Српског 

националног вијећа Босне и Херцеговине. Свесрпски сабор Босне и Херцеговине, одржан 

дана 13. октобра 1990. године, у Бања Луци, доноси одлуку о формирању Српског 

националног вијећа Босне и Херцеговине. Формира се Српско национално вијеће Босне и 

Херцеговине. Вијеће ће радити на обезбјеђивању и учвршћивању грађанске и националне 

равноправности и слободе грађана српске националности и српског народа у Босни и 

Херцеговини у цјелини [...] Српско национално вијеће Босне и Херцеговине, на основу 

опредјељености српског народа да живи у јединственој савезној држави, доноси одлуку којом 

српском народу ставља на знање да се државни положај српског народа не може промијенити 

никаквим скупштинским одлукама већ искључиво националним референдумом. Српски 

народ у Босни и Херцеговини неће признати никакву одлуку о промјени државног карактера 

Босне и Херцеговине осим одлуке до које ће доћи референдумом српског народа.“ 

 

6. новембар 1990. – Декларација о позицији српског народа у српској републици  Босни и 

Херцеговини, бр. 001-115/90 
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„Српски  народ је један од три аутохтона и суверена народа у Босни и Херцеговини и он је 

интегрални и неодвојиви дио српског народа у Југославији. [...] Српски народ жели да живи 

равноправно и мирно у заједници са другим народима у Југославији. Српски народ сматра 

природним правом сваког другог југословенског народа да слободно изрази своју 

самобитност и своје легитимне интересе и спреман је да са њима на равноправној основи 

води разговоре о будућем заједничком животу. Воља српског народа је да и даље живи у 

Босни и Херцеговини као федеративној јединици која се заснива на суверености и 

равноправности Срба, Муслимана и Хрвата и других народа, на слободи грађана која је 

неодвојиви дио Југославије. Да би се обезбиједила потпуна равноправност народа у Босни и 

Херцеговини потребно је да у Скупштини БиХ постоји Вијеће народа које би се састојало од 

легитимно изабраних представника свих народа на непосредним и тајним изборима. Оваква 

структура Скупштине БиХ треба да обезбиједи да се у њој не може донијети никаква одлука 

којом би се угрозио или довео у питање неки интерес српског и других народа. За српски 

народ није прихватљива Босна и Херцеговина као самостална држава, која егзистира сама или 

у конфедеративној заједници са другим државама, нити било која друга форма државног 

организовања којом би он био одвојен од цијелине српског народа и био сведен на статус 

националне мањине. Ако би српском народу у Босни и Херцеговини било на ма који начин 

наметнуто неко конфедерално рјешење или формирање самосталне државе Босне и 

Херцеговине, српски народ задржава право да предузме све што прилике захтјевају да сачува 

своје јединство са српским народом као целином. У том циљу Српско национално вијеће неће 

признати нити један закон или одлуку Скупштине БиХ и државних органа који би били на 

штету интереса српског народа у Босни и Херцеговини. О суштинским питањима 

самобитности српског народа у Босни и Херцеговини Српско национално вијеће ће 

организовати референдум српског народа у Босни и Херцеговини.“ 

 

9. новембар 1990. – „Срби изван босанског лонца“, Интервју са Радованом Караџићем 

приликом његовог избора за председника Српског националног већа 

 

„У Устав треба уградити гаранције националне равноправности које сада не постоје. Уз 

Вијеће народа постојали би сви услови за нормалан живот народа у БиХ. Без Вијећа народа 

ниједан народ није сигуран. И хипотетички и практично могући су договори два народа на 
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штету трећега. Могу се Срби и Хрвати договорити на штету Муслимана, могу Срби и 

Муслимани на штету Хрвата, а могу богами и Хрвати и Муслимани на штету Срба. 

Скупштина БиХ може бити мјесто драматичних збивања, јер Срби могу бити прегласани са 

двије трећине гласова по питању нпр. промјене државног карактера БиХ. Ако би се то десило 

били би створени сви услови за грађански рат, јер Срби у БиХ нису више беспомоћни, већ 

веома моћни и уједињени.“ 

 

18. новембар 1990. 

 

Одржани су први вишестраначки избори у СР Босни и Херцеговини. У Председништво БиХ су 

изабрани Фикрет Абдић и Алија Изетбеговић као представници Муслимана, Биљана Плавшић 

и Никола Кољевић као представници Срба и Стјепан Кљујић и Фрањо Борас као 

представници Хрвата. Ејуп Ганић, Муслиман, је изабран као представник „ осталих“. 58 

 

22. децембар 1990. 

 

Сабор (Скупштина) Хрватске је прогласила нови Устав Републике Хрватске, који је укинуо 

дотадашњи уставни статус Срба у Хрватској као конститутивног народа гарантован 

Уставом Хрватске из 1974. године.59 

 

Крајем 1990. контраобавештајна служба ЈНА тајно снима хрватског министра одбране 

Мартина Шпегеља који даје своје виђење решења проблема са Србима у Хрватској „ А Книн 

ћемо решити на начин такав да ћемо их покасапити... Онда ћемо их покасапити. За то 

имамо међународно признање …“ На истом снимку се може чути план о томе шта треба 

радити са припадницима ЈНА и члановима њихових породица. „Слушај, ако се појави 

потреба, у пресудном тренутку, пронађи два или три човјека да се ослободиш најопаснијих… 

Да их се решиш физички. Неко оде у стан. Курир. Појави се пред вратима… бум бум бум и 

                                                 
58  Извештај о резултатима избора представника Већа грађана Скупштине СРБиХ, бр. 705/90, 18. новембар 
1990., СЛ СРБиХ, XVVI, бр. 42 (19. децембар 1990.) 1242-1245; Извештај о резултатима избора представника 
Већа општина у Скупштини СРБиХ, бр. 706/90, 12. децембар  1990., Ibid., 1245-63; Извештај о резултатима 
избора чланова Председништва СРБиХ, бр. 707/90, 19. децембар  1990., Ibid. 1263-64  
59  Устав Републике Хрватске, бр. 6301-90-9, 22. децембар 1990, Народне новине, XLVI, бр. 56  
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сиђе доле… Онда низ степенице, оде код другог и убије га у исто вријеме. Најопаснији се 

требају убити на прагу. Не размишљај о женама и дјеци […] И у вези са тим, ако се нешто 

деси, само издај наређење својим људима, побијте екстреме. На мјесту, на улици, у 

касарнама, било гдје, пуцњем у стомак. Ово неће бити рат, биће грађански рат без мислоти 

ни према коме. Ни према женама и дјеци. Једноставно се бомбе требају бацити у станове.“ 

 

15. јануар 1991.  

 

На седници Скупштине БиХ Алија Изетбеговић понавља да се залаже за очување 

југословенске федерације. 

 

30. јануар 1991. 

 

СДА је на седници Скупштине БиХ предложила Декларацију о суверености и недељивости 

Републике БиХ. Посланик СДС Мирко Мијатовић је предложио да се дебата о овом питању 

одложи док се не усвоји закон о Већу за питања остваривања једнакости народа и 

народности БиХ, који је био предвиђен Уставом. Дебата о предложеној Декларацији је 

одложена за неку од наредних седница.60 

 

06. фебруар 1991. - Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Пиатње: Како видите Југославију за годину дана? 

Радован Караџић: Замишљам је као федеративну државу западноевропског типа, каква је 

рецимо Немачка, Белгија. Да ли ће бити оволика или мања, то не могу да кажем, али сам 

уверен да ће бити федерација. Да ли ће имати четири, пет или шест федеративних јединица - 

не знам. 

Питање: Како се 'свето' тројство слаже? Како ради Председништво БиХ? 

Радован Караџић: Око великог броја питања се слажемо. Не постоји пуна сагласност око 

уређења Југославије и БиХ у оквиру ње. Ми се залажемо за целовиту и равноправну БиХ у 

                                                 
60  Ослобођење, 31. јануар 1991, стр. 3. Записник са 3. заједничке седнице скупштине СР БиХ, 30. јануар 
1991. 
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оквиру федеративне Југославије, а ХДЗ се залаже за конфедерацију. СДА је, за сада, при 

ставовима о разумној федерацији. Уверени смо да је БиХ могућа у федерацији. Ако би је неко 

покушао отцепити од остатка Југославије суочио би се са великим отпором.“  

 

21. фебруар 1991.  

 

Хрватска предузима даље кораке ка слабљењу својих веза са федерацијом. Сабор усваја 

Уставни закон о допуни Уставног закона о имплементацији Устава Републике Хрватске, као 

и Резолуцију о прихватању процедуре за дисолуцију СФРЈ као и у вези са могућим 

удруживањем у Унију суверених република. Нови уставни закон је искључивао примену било 

ког савезног закона и других правних аката на подручју републике Хрватске.61 

 

24. фебруар 1991. -  Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Радован Караџић: Судбина Босне и Срба у Босни јесте у великој мери судбина Југославије. 

Наша отаџбина није само Босна. Наша отаџбина је Југославија и тога се никада и ни по коју 

цену нећемо одрећи. Разумемо њихову потребу или, боље рећи, прихватамо њихова мишљења 

иако их довољно не разумемо. Али, исто тако, тражимо да се прихвати наша потреба да 

останемо у Југославији, да останемо у једном комаду. То не значи да се залажемо да се други 

народи у тој новој државној реорганизацији раскомадају. А каква ће бити судбина Југославије 

зависи од интереса и односа снага. Да ли ће Југославија имати шест, пет, четири или можда 

само три федералне јединице - то не знам, али могу да кажем да, како који дан одмиче, шансе 

Југославије да остане у већем обиму слабе, а појачавају се шансе велике Србије. 

Питање: Спорење око тзв. Декларације о будућем изгледу БиХ траје. Копља се, изгледа, ломе 

око тога да ће БиХ бити држава 'грађана' или држава 'народа'? 

Радован Караџић: У Уставу је написано да је БиХ држава грађана и народа. Тако ће и остати, 

јер БиХ није исто што и Словенија. Она у великој мери личи на Југославију, а пошто 

Југославија није могла да се створи ни као унитарна ни као држава грађана, неће моћи ни 

БиХ.“ 

                                                 
61  Уставни закон о допуни Уставног закона за имплементацију Устава републике Хрватске, бр. 6701-91-
12/3, 21. фебруар 1991, Народне Новине, XLVII, бр. 8 
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26. фебруар 1991. -  Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: Како гледате на идеју да се будућа југословенска државна заједница организује као 

асиметрична федерација? Тим пре што је Алија Изетбеговић изнео ову идеју на седници 

Председништва СФРЈ, без консултације са лидерима преосталих двеју доминантних странака 

у Републици. 

Радован Караџић: Сад су ствари много јасније, и оно што мене искрено радује јесте консензус 

да се неће применити сила ни у каквом облику у одређивању политичке будућности земље. 

Ако су чланови проширеног Председништва заиста тако и мислили, онда је то највећи 

напредак који је на сарајевском самиту постигнут. У овом тренутку је најважније избећи 

грађански рат. Постало је јасно да Хрватска и Словенија са својим територијама желе да се 

издвоје из Југославије. Још увек, међутим, гајим интимно наду да добар део хрватског народа 

жели да остане у савезној држави, заједно са осталим југословенским народима. У будућој 

југословенској заједници ја видим две, односно три државе. Хрватску и Словенију као 

конфедералне и независне државе и остатак Југославије као нову државну заједницу. Ја сам 

ових дана увео нови политички термин 'ужа Југославија', која је у ствари права Југославија. 

Ова садашња је, изгледа, пренапухана. И Срби и Словенци и Хрвати неспокојни су од 1918. 

године. Сад смо у прилици да направимо праведну расподелу територије и разграничење и да 

омогућимо народима да створе државе какве желе, а онда остварити добросуседске односе 

међу њима. Они који се издвоје требало би да рачунају на помоћ остатка Југославије. Мислим 

у сфери одбране бар 4-5 година док не установе своје армије. Рецимо, Словенију нипошто не 

треба да препустимо њеним евентуално грабежљивим суседима. Исто тако важи и за 

Хрватску… Мислим да нису могући бастардни, већ само чисто облици државе. Неће бити 

могуће направити степенасту федерацију. Могуће је са једне стране имати две независне 

државе и, са друге, нову федералну заједницу. Међутим, мора се решити питање граница 

између федералне заједнице и двеју независних држава. Садашње границе нису постављене 

ни демографски, нити са пристанком народа. Те границе се једноставно морају ревидирати, а 

најпаметније је применити етнички принцип. Мислим да треба очекивати да ће нас читав свет 

у томе разумети. Историјски принцип једноставно не би било могуће применити, јер би се 

свако држао историјске етапе која му највише одговара. Уз то, етнички принцип је једино 
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могући начин да се мирно повуку нове границе међу републикама. То је историјски процес 

који није могуће зауставити. 

Питање: Да ли заиста мислите да је у садашњим приликама које владају у Југославији могуће 

повући етничке границе које нису на штету ове или оне републике? 

Радован Караџић: Мислим да јесте, ако се поштује воља народа, која се може изразити на 

референдуму. У Книнској крајини је спроведен такав референдум и тамо је већ сада могуће 

повући те границе. Али, треба бити свестан да не може свако српско село да уђе у овај 

остатак југословенске државе, нити би било реално да свако хрватско село уђе у састав 

хрватске државе. Требало би то урадити онако како су то урадиле Шведска и Норвешка 1905. 

године. То би могле урадити Југославија и Хрватска, да повуку једну разумну границу. Не 

мора се кукати баш над сваким потоком, а шест месеци оставити времена да се изврше 

нагодбе око имовине.  

Питање: Алија Изетбеговић је на Председништву говорио у своје име, о асиметричној 

федерацији, без консултације са СДС и ХДЗ за БиХ. Како Ви гледате на положај БиХ у 

могућој асиметричној федерацији? 

Радован Караџић: Изетбеговић је рекао да БиХ остаје у Југославији, а како ће се ти односи 

међу народима у тој будућој Југославији уредити - остаје да се види. Мене радује да је код г. 

Изетбеговића преовладало мишљење да БиХ није могуће издвојити из Југославије. Ја и моја 

странка, и народ који заступамо, налазимо се у много бољем положају, јер имамо стање које 

желимо. Имамо федерацију, а БиХ јесте федерална јединица у федералној држави. БиХ 

поштује федералне законе и федерални Устав и ми не желимо да се то мења. То је могуће 

променити само уз сагласност српског народа. Ми ту сагласност нећемо никоме дати, па је 

сад свакоме јасно да БиХ није могуће издвојити из Југославије. Наиме, све територије на 

којима живе Срби сматрају се територијама савезне државе. 

Питање: Пред Вама је Декларација о суверености БиХ. Ви сте се оштро изјаснили против те 

Декларације. Муслимани су изгледа за Декларацију? 

Радован Караџић: Нико, док постоји савезна држава, није у правом смислу речи суверен. 

Републике су суверене једна према другој, рецимо Србија и БиХ, али ниједна није у односу на 

савезну државу. У садашњем Уставу БиХ нема ништа што не гарантује равноправан положај 

ове Републике са осталим деловима савезне државе. Зато је и чудно да се сад јавља 

Декларација о суверености, коју треба посматрати у контексту сличних докумената Словеније 
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или Македоније. То би створило предуслове да се БиХ једног дана раздружи од Југославије и 

то српски народ неће допустити. Ми ћемо у Скупштини Бих разговарати о томе, можемо наћи 

заједнички језик око неких докумената који гарантују равноправан положај Републике и 

других делова земље, али никако документ који би омогућио раздруживање БиХ од 

Југославије.“ 

 

27. фебруар 1991.  

 

Поновни покушај СДА да се у Скупштини БиХ усвоји Декларација о суверености БиХ. На 

инсистирање СДС-а, генерални секретар Скупштине Авдо Чампара потврђује да у складу са 

амандманом 70 на Устав СР БиХ, петиција коју су поднели посланици СДС је захтевала да се 

о Декларацији изјасни Савет за питања остваривања једнакости народа и народности, пре 

него што би се Декларација о суверености БиХ ставила на дневни ред у Скупштини. На 

истој седници Алија Изетбеговић изјављује да ће жртвовати мир за суверену Босну и 

Херцеговину, али да неће жртвовати суверену БиХ за мир.62 

 

28. фебруар 1991. 

 

Недељу дана након резолуције Сабора Хрватске о процедури дисолуције СФРЈ, Српско 

народно вијеће усваја сопствену резолуцију о одвајању САО Крајине од републике Хрватске и 

обзнањује да српски народ не прихвата скорашњу резолуцију Сабора као и да ће се закони 

Хрватске примењивати у САО Крајини само уколико нису у супротности са савезним или 

САО правним актима.63 

 

12. март 1991. Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: Југославија се у овом тренутку налази у врло чудној ситуацији. Поједине републике 

су се толико осамосталиле да више нема потребе да постоји савезна држава. У питању је 

наглашена сепаратна тенденција којој је циљ стварање националних држава? 

                                                 
62  Записник са 4. заједничке седнице Скупштине СР БиХ, 27. фебруар 1991. 
63  Одлука о дисасоцијацији Републике Хрватске и САО Крајине, бр. 21/91-1, 28. фебруар 1991.,  Гласник 
Крајине, I, бр I, 2. април  1991. 
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Радован Караџић: Те тенденције су најјаче изражене код Словенаца, што ја донекле могу и 

разумети, посебно с економског аспекта. Али, први пут је дошло до вређања, па и сукоба 

између Словенаца и Срба. С друге стране, сепаратистичке тенденције у Хрватској су, у 

ствари, наставак усташоидних планова из 1941. године. У БиХ, под условом да Југославија и 

даље остане оваква каква је данас, не постоје сепаратистичке тежње. У случају дељења 

Југославије на шест држава, постоје и овде великодржавне тежње. ХДЗ се одавно изјаснила за 

конфедерацију, док је СДА од почетка прокламовала разумну федерацију, да би и она у 

последње време почела да говори и о конфедерацији. Како се повећава опасност од цепања 

Југославије, тако расте напетост у БиХ, а код великог броја Муслимана појавило се 

неспокојство и страх. Они би лако поднели излазак Словеније из Југославије, али у случају 

одласка и Хрватске, они се не би добро осећали у крњој Југославији. У случају отцепљења 

Хрватске, СДА би се залагала за суверену БиХ, али се у том случају српски народ не би 

осећао сигурним. Срби би били доведени на ниво националне мањине. Зато се СДС и залаже 

за федеративну Југославију, јер Срби неће да живе у 4-6 држава. У случају распада земље, у 

Србији би живело 55% Срба, а остали део остао би да живи у другим државама, на шта ми 

никако нећемо пристати. Али све ове проблеме ми, посебно у БиХ, решаваћемо демократским 

путем и без насиља, иако би многи решење тражили на други начин.“  

 

28. март 1991. 

 

Састанак председника југословенских република је одржан у Сплиту. Након састанка, 

Изетбеговић је изјавио да ће Декларација о суверености БиХ бити усвојена са или без 

сагласности српских посланика. Изетбеговић је дао ову изјаву у тренутку када је 

Декларација о суверености БиХ била у процесу одлучивања и тражења решења у оквиру 

Савета за заштиту виталних интереса народа и народности БиХ.64 

 

7. април 1991. 

 

                                                 
64  Снимак првог дела састанка председника југословенских република у Сплиту, 28. март 1991; Снимак 
другог састанка председника југословенских република у Сплиту, 28. март 1991; „Split Summit, President`s 
Agenda Analysed Fail to Resolve Differences,“ ТАНЈУГ, 28. март 1991. 



 117  

Регионални одбор СДС на састанку од 7. априла 1991. формално одобрава инцијативу да се 

створи Заједница општина босанске Крајине.65 

 

 16. мај 1991. 

 

САО Крајина доноси одлуку о останку САО Крајине у Југославији заједно са Србијом, Црном 

Гором, и осталим народима који желе да сачувају Југославију.66 

 

29. мај 1991.  

 

Статут САО Крајине је проглашен за уставни закон који је предвиђао да је САО Крајина 

аутономно-политичка територијална регија у оквиру СФРЈ. Истог дана САО Крајина је 

усвојила закон о примени правних норми Републике Србије на територији САО Крајине.67 

 

29. мај 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Слободана 

Милошевића  

 

„Још мислимо да би било штета да се Босна цијепа. То је наш начелан став и кад дође до тога 

ми ћемо објавити [...] Став је против цијепања и да Босна остане у Југославији [...] Ми Алији с 

друге стране ако неко буде хтио да цијепа то ће морати да раде они који одлуче да изађу из 

Југославије. Да ли ће се Муслимани у већини одлучити да извуку своје кантоне, био је нека, у 

опцији је нека, то су Хрвати предложили, да остане Босна као суверена, у савезу суверених 

држава а да буде кантонизована потпуно по националним кантонима а да буде суверена и у 

саставу суверених држава. Ми смо их замолили да то добро елаборирају јер нисмо о томе 

досад размишљали па да то кад добро елаборирају овај ту ситуацију онда ћемо видјети. [...] 

Па да компромис направимо између њиховог приједлога и између нашег. [...] Е онда су 

Муслимани заштићени на два начина и савезном државом и Босном и својим кантонима. На 

                                                 
65  Недељни Глас, 13/ 14. април 1991, стр. 3. 
66  Одлука бр. 70/2-91, 16. мај 1991, Гласник Крајине, I, бр.3 (17. мај 1991) 123-24. 
67  Одлука о проглашењу Статута САО Крајине као Уставног закона САО Крајине, бр. 86/91-2, 29. мај 
1991; Уставни закон САО Крајине, 87/91-2, 29. мај 1991. Закон о примени правних норми Републике Србије на 
територији САО Крајине, бр. 92/92-2, 29. мај 1991. 
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три начина су заштићени! Дакле у свом кантону би били апсолутни господари тако рећи је 

ли?“  

 

6. јун 1991. 

 

Последњи састанак у Сарајеву председника југословенских република о будућности 

Југославије.  

 

12. јун 1991. -  Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Радован Караџић: Не верујем да ће се коалиција распасти. Ако би се она распала, то би био 

слом политичког живота у БиХ и хаос. Извор свих напетости у БиХ је промена предизборног 

програма СДА, од оријентације ка разумној федерацији на оријентацију ка конфедерацији. 

Тада је дошло до отвореног савеза СДА и ХДЗ и јуриша на Скупштину разним декларацијама 

којима би требало да се обзнани сувереност БиХ. То је за српски народ неприхватљиво. 

Уверен сам да, кад бисмо се појавили пред народом и рекли: 'Положај БиХ је дефинисан. Он 

је онакав какав је записан у савезном и републичком Уставу, она остаје у савезној држави', на 

терену би све напетости попустиле, а сво оружје које је ушло у БиХ и које свакодневно улази, 

постало би старо жељезо. Ми смо ових дана постигли неке сагласности да се све три странке 

залажу за демократска и мирна решења ма каква она била. О осталом још не могу да кажем 

јер се нисмо договорили, али разматрамо и најсмјелије све могућности за БиХ. Могу да кажем 

за српску позицију. Ми предлажемо да БиХ остане целовита, недирнута, потпуно 

равноправна федерална јединица у федералној Југославији, било да је она састављена од три, 

четири, пет или шест федералних јединица. За такву БиХ ми ћемо се залагати, а у таквој БиХ 

за потпуну националну и грађанску равноправност. Изван тога ми не видимо сигурност за 

српски народ. Нико на миран начин не може конфедерализовати БиХ и одвојити је од 

Југославије… Просто напросто, српски народ се нашао у позицији да изгуби отаџбину. 

Његова превасходна отаџбина је Југославија. Молимо да се добро прерачунају сви они који су 

за то, јер ће Југославија опстати. Довољно је да остану две републике у федералном односу, 

па федерација остаје и наслеђује права федерације. Српски народ се налази у Југославији која 
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је једина суверена. Републике нису суверене. Ко жели и може да изађе из Југославије на 

миран начин, нека то и учини. 

Питање: Показане вежбе у смислу 'ако се ви отцепите', већ су обављене. СДС је такође 

показивала да и српски народ може да се отцепи.  

Радован Караџић: Не. Ми хоћемо да останемо у Југославији. Садашње стање је такво да смо 

ми део Југославије. Ко хоће нека се отцепи, али то мора да учини на миран начин.“ 

 

17. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Витомира Жепинића и Радована 

Караџића 

 

„Сутра је питање судбине БиХ. Ја немам шанси нити начина да, да, да ишта друго, ишта ту 

промјеним. Ни народ ни посланици не би прихватили било какво одступање. Босна остаје у 

Југославији док другачије не одлучи неко од њених народа [...] Ми смо и са опозицијом 

разговарали. Опозиција је спремна да попусти али нећемо да прегласавамо ни ми Муслимане, 

ни Муслимани нас, нити ћемо Хрвате. Хрвати ту закувавају то али... Јер они кад год виде да 

се ми може... Нека то Муслимани сами процјењују. Кад год виде да би се Муслимани и ми 

могли сложити онда они кажу да они неће.“ 

 

24. јун 1991.  

 

Под вођством Милана Бабића, један број чланова СДС из Хрватске и босанске Крајине на 

састанку у Бања Луци су направили план о уједињењу две Крајине, којом приликом су 

потписали Уговор о сарадњи између две регије.68 

 

25. јун 1991. 

 

Словенија и Хрватска проглашавају независност.  

 

27. јун 1991. 

 

                                                 
68  Уговор о сарадњи,  САО Крајина и ЗОБК, 24. јун 1991.; Глас, 26. јун 1991., стр. 6 
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На заједничкој скупштини САО Крајине и ЗОБК у Босанском Грахову који су организовали 

Милан Бабић и Анђелко Граховац, усвојена је декларација о уједињењу две Крајине као 

значајан корак у процесу уједињења српске државе након нестанка Југославије.69  

 

12. јул 1991. – Стенографске белешке састанка о првој години рада Српске демократске 

странке  

 

„Такође смо постигли да је бар овај дио Југославије у једном комаду, да на нашем терену 

Југославија није раздробљена, да се на нашем простору ЈНА не поражава и не понижава. Да 

се не стварају мини државице у којим би неки народи били национална мањина. Постигли 

смо дакле да успоримо процес распадања живог и здравог ткива југословенске државе, оног 

дијела и оног ткива који хоће и жели да остане заједно у заједничкој отаџбини... Ми нећемо 

створити ништа у Уставу док Устав постоји... Све што смо до сада урадили, урадили смо у 

оквиру Устава БиХ и Југославије. Ако неко прекрши Устав БиХ и Југославије онда ми више 

немамо обавезу према том Уставу... други мора да прекрши Устав БиХ, да покуша да изврши 

сецесију Босне и Херцеговине и ако то изврши онда ћемо ми да припремимо демократски 

одговор српског народа на свим линијама и у сваком погледу... Доћи ће нам господа 

Изетбеговић и Ченгић, из ХДЗ-а, позивани смо и ми па морамо и ми да водимо политику 

сарадње. Иако се у политици с нечим не слажемо ми те личности уважавамо, јер када се не би 

разликовали онда би сви били иста странка. Према томе морамо се разликовати али се морамо 

уважавати... Наши политички предлози су непромијењени од првог дана, намјере поштене и 

захтјеви праведни. Све што тражимо за себе признајемо и другима. Као што другим 

признајемо право да остану или изиђу из Југославије тако за себе задржавамо право да 

останемо у Југославији која би била уређена као модерна, демократска федерација слична 

другим просперитетним федерацијама у свијету... Остаје нам такође, да сачувамо Босну и 

Херцеговину цјеловиту и равноправну као федералну јединицу у Југославији. Нама је то лако 

ако сви други буду поштовали Устав. По Уставу ми имамо право да не изађемо из 

Југославије. Како други имају право да изађу из Југославије, ако то могу технички 

организовати да друге не угрозе. Бојим се да у Босни и Херцеговини нико не може да напусти 

                                                 
69  Декларација о уједињењу ЗОБК и САО Крајине, 27. јун 1991. 
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Југославију, а да при том не угрози право нас који хоћемо у њој да останемо. Према томе, 

према Уставу, према закону, према демократским принципима ми можемо да сачувамо Босну 

и Херцеговину и као цјеловиту и као саставни дио федеративне Југославије.“ 

 

16. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Крајишника  

„Види ово, молим те, овај Злуфикарпашић ме панично тражио два, три дана. Каже, молим вас, 

па ми морамо да се видимо, на помолу је нови историјски споразум Срба и Муслимана. Ми не 

може -- ... ја кажем, а ја кажем, знате ли ви кад сам ја то вама говорио, прије наше оснивачке 

скупштине, али сте ви рекли да хоћете да видите ко је ко у странци. Овај, па сад све долази 

на, на своје. Каже, ја сам и Алију убиједио, он ће се придружити свему томе. Данас да се ми 

видимо, а сутра да ми удесите разговор код Милошевића. Они су у некој паници страшној.“ 

 

20. јул 1991. – Радован Караџић у новинском извештају часописа „Јавност“ 

 

„Основна идеја од које полази Српска демократска странка Босне и Херцеговине јесте да се у 

првом реду ниједно рјешење не може наметнути. Неправедан, а не само апсурдан био би 

сваки покушај да се оним народима који то желе ускрати право да живе у заједничкој држави 

– Југославији. Са друге стране, недемократски би било спречавати било који народ да изађе 

из Југославије уколико то жели и ако је то технички могуће, односно ако не угрожава иста 

права другог народа на тој територији... Швајцарска је европска земља у којој су етнички и 

вјерски односно културолошки проблеми најзамршенији, а која их је институционално 

разрјешила на најефикаснији начин. Југославија би према предлогу Српске демократске 

странке Босне и Херцеговине била савезна држава која има свој међународноправни 

континуитет. Изворни суверенитет неотуђиво припада грађанима и народима. Заједничка 

држава обезбјеђивала би јединствен економски простор... Одбрана заједничке државе је 

јединствена... Органи заједничке државе [би били уређени] по угледу на Савезну републику 

Њемачку, САД или Шпанију... По сваку цијену треба избјећи експерименте и стварање 

свјетској пракси непознатих облика заједничке државе.“   
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28. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радослава 

Брђанина 

 

„Према томе овај, ја сам причао на главном одбору, Слобо би добио 20 милијарди долара 

неповратно само да измије руке од нас! А он неће! Према томе немојте ни ви да дигнете руке 

од централне Босне, од Зенице, од Тузле, нипошто! Ми хоћемо читаву Босну, читава Босна је 

наша отаџбина и овај, ми хоћемо, имамо право на њу и нема право нико да нас изведе из 

Југославије, без обзира на то колико нас је, је л' мањина или већина, а ми ћемо ту Босну 

регионализовати и њима ћемо допустити да регију они направе, нека ето им Цазинска Крајина 

и нека праве регион, није проблем… Немојте, могу хтјет, не, једноставно и у Швајцарској су 

на етничком принципу и региони и кантони, на чисто етничком принципу, да би се заштитио 

начин живота… Чињеница је да од њих зависи хоће ли се Босна распасти или неће и то је 

добра позиција у коју смо ми довели њих. 'Од вас господо зависи!', ако ви покушате да 

овладате нама у некој унитарној БиХ онда ви хоћете да разбијете Босну и Херцеговину, ако 

ви покушате да одвојите БиХ од Југославије онда ви њој радите о глави... Не брините ви и 

никако не треба да будете нервозни, а што се тиче Бабићеве Крајине она је потпуно дио 

Југославије и има да се припоји нама и ту нема разговора и сви ти крајеви које сад ослобађају 

тамо... Не, не, ми нећемо разбијати, али ако они направе било шта ми хоћемо и то треба да се 

јасно зна због њих, ако они буду шта мислили, Изетбеговић, иначе хода по свјету и прича 

глупости иако није овлашћен да то прича, он може да прича само у своје име.“ 

 

31. јул 1991. – „Политика“, „Историјски споразум између Срба и Муслимана у БиХ понуђен“ 

 

„[О понуди „Историјског споразума“ између Муслимана и Срба од стране Адила 

Зулфикарпашића] У јеку југословенске кризе која у Босни и Херцеговини има сасвим 

специфичан одсјај, са пријетњом да се разрјешава на драстичан начин, са муслиманске стране 

су дошле иницијативе о споразуму Срба и Муслимана око заједничког живота у заједничкој 

држави Југославији. Ако је основ југословенских политичких послова српско-хрватски однос, 

онда је основ политичких послова у Босни и Херцеговини српско-муслимански однос, јер су 

Срби много више измјешани са Муслиманима него са Хрватима. И српска и муслиманска 
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страна су сагласне да Босна и Херцеговина буде целовита и потпуно равноправна чланица 

југословенске државе.“   

 

7. август 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Крајишника 

 

„[Мухамед Филиповић је рекао за Изетбеговића да је преливода, сад тамо, сад овамо. 

Зулфикарпашић је толико убједљив. Он максимум постиже за свој народ] Ја мислим да и 

'наши јастребови' могу да жале што су и они пошли. Има наших људи који кажу ма нека 

крену маму им јебем да једном то завршимо. За сва времена. Тако да ће се и наши многи 

разочарати ако се ми са Муслиманима договоримо. [Јастребови наши се неће сложити са тим 

сигурно.] Неће се сложити, неће. [Да смо ми случајно пакосни, ми би се, ми би се осјећали 

превареним. Ми не желимо нешто што је ненормално] [Изетбеговић] у једном тренутку синоћ 

рече да би дијелио Босну. Он хоће, он хоће 300 квадрата, 300 квадрата и да он ту буде газда. И 

да уведе Исламску Републику, а што ће Муслимани најебати то њега није брига. [Будале каже 

треба дијелити. Гдје год подијелиш остат ће дио Срба тамо] и остат ће овамо дио Муслимана 

који ће се осјећати нелагодно и тако... Преокрет је огроман, баш, макар и не било ништа, нек 

20 дана траје па се отвара једна перспектива народу да размисли добро. [О постизању 

'Исторјиског споразума' Муслимана и Срба] [Записано је у историји да се то могло урадити 

тако] [Човјече Божији [Изетбеговићу] не будеш ли уговорио то за 7-8 дана, нема ти Босне, не 

теби него нема свима нама због тебе] Заврши нека се муслимански народ изјашњава је ли за 

[Изетбеговића] или за Адила [Зулфикарпашића]. [Драго ми је што смо представници српског 

народа пружили руку и рекли молим вас равноправно учествујемо у овоме] Нећемо више с 

тобом да се бијемо, ако одете ми ћемо гласати против али нећемо да се бијемо.“ 

 

20. август 1991. 

 

На 136. седници Председништва СФРЈ, српско руководство се залаже за право на 

самоопредељење народа, за ненаметање решења било ког народа било ком народу, за 

усвајање процедуре у савезној Скупштини којом би се омогућило право на одлазак из СФРЈ 
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оним републикама које то желе, као и разрешење свих спорних питања укључујући и 

територијална.70 

 

21. август 1991. 

 

Владимир Шекс, председник хрватског кризног штаба за источну Славонију и Барању, 21. 

августа 1991. године обавестио је јавност да се јединицама ЈНА укида снабдевање струјом, 

водом и храном. 

 

6. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Слободана Милошевића 

 

„[Разговор се одиграва пред мировну конференцију у Хагу] [Овде има доста коментара ових 

Американаца овде и који су чак по Загребу били и около, и они кажу очигледно ће остати 

Југославија само три републике, плус каже ови Срби у Хрватској. Па, ми друго и не тражимо] 

Ми смо с Алијом, ја сам га притјерао у ћошак и сад он игра са мном игру, а он пуно очекује 

од Европе, ал' ја му сад више не дам назад. Рекли смо нећемо ниједан народ напасти други, у 

реду... Ја сам њега, овај, ту увео чим сам га увео у ту воду сад ћемо видјети ко ће докле да 

плива, али из те воде не излазимо. Рекли смо неће ниједан народ напасти други народ, у реду. 

Неће наметнути своје мишљење у реду. Шта ћемо ако се нађе једно рјешење које је 

прихватљиво за два народа, а није прихватљиво за трећи. Онда мора бити, дакле, асиметрично 

рјешење. Или ћемо имати јединствено рјешење за БиХ или ћемо имати двоструко или 

троструко рјешење. Значи ако сва три народа имају различите погледе, онда рјешење мора 

бити троструко.“ 

 

7. септембар 1991. 

 

Отворена је Конференција о Југославији у Палати мира у Хагу под покровитељством 

Европске Заједнице на челу са лордом Карингтоном. Издата је декларација од стране 

представника Европске заједнице, Југославије и њених република којом су се стране у спору 

                                                 
70  Стенографске белешке 136. седнице Председништва СФРЈ, 20-21. август 1991. 
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обавезале да ће се уздржати од примене силе као и да се неће признати границе које су 

остварене насилним путем.71  

 

12. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Војислава Купрешанина  

 

„Морамо ми бити спремни да је за два сата закажемо, али је много важније она територија, 

дефиниција. Ви морате овде у штаб доћи неко мора доћи да малтене свако село дефинише. Да 

свако село дефинише... Припремити јер смо кренули у то, припремити, а ми ћемо, јер може се 

десити да Вас зовнем у два сата ноћу, да, да морате за три сата то урадити јер је све питање 

шта они хоће. Питање је шта они хоће са страним посматрачем, ми ћемо се одупријети, ми 

смо рекли да се не ради то са демилитаризацијом јер Срби горе не вјерују ником осим војсци 

и ту демилитаризовану зону значи српски народ остаје без заштите, тако да је врло важно да 

можете сутра да обавјестите општине да оне то не прихватају, јер Алија то ради без икакве 

консултације са нама. Јесте и то значи он Армију тамо овај онемогућава да врши своју 

Уставну улогу ми то не можемо допустити, а не вјерујемо МУП-у Босне и Херцеговине… ви 

сте легални представници, мислим не треба ићи са најјачим рјешењима кад ови обављају 

посао, а у складу су са Уставом, јер све досад што смо урадили све је било у складу са 

Уставом, ми нигдје ништа нисмо урадили изван Устава... сигурно јер ми смо сад постигли да 

и они прихватају ту ствар [11. септембра 1991. Скупштина БиХ је на предлог Алије 

Изетбеговића донела Закључак о ненаметању решења за БиХ. У том Закључку је наглашено 

да сви предлози за решење кризе имају равноправан третман и да се стране обавезују да једна 

другој неће наметати решења] Ако ми процјенимо да је у питању превара и лаж, да они хоће 

да изведу нешто са странцима, е онда ћемо ми то вама за два сата јавити… Нек иде једна, нек 

иде једна комисија таква, а друга комисија је демографа, односно статистичара, нека дођу 

овде у наш штаб да тачно има овде мапе сваког села... да иду да свако мјесто процјени гдје му 

је боље да живи, свако насељено мјесто. А рецимо у насељеном мјесту могу четири мјесне 

заједнице бити за то, а једна да остане у тој општини, ако је географски то могуће и то треба 

припремити.“ 

                                                 
71  Декларација поводом свечаног отварања конференције о Југославији, EPC Prеss Relеаsе P. 86/91, 7. 
септембар 1991. 
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16. септембар 1991. 

 

Заједница општина босанске Крајине проглашава Аутономну регију Крајина (АРК). АРК је 

описана као аутономна демократска јединица суверених грађана и народа као и неодвојиви 

део савезне државе Југославије, која се састојала од република Србије и Црне Горе и осталих 

савезних јединица које су изразиле жељу да остану у тој држави. Предвиђено је да савезни 

закони и правне норме буду примењиване на територији АРК као и законодавство БиХ које 

није у супротности са савезним правним нормама.72 

 

19. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Слободана Милошевића 

 

„Међу нама речено, ми прихватамо и једну и другу муслиманску инцијативу. Било читава 

БИХ у Савезној држави Југославији, било, овако, регионализована да је регионализована 

Босна и Херцеговина у некој Југославији, у којој ћемо ми имати специјалне везе са савезном 

државом и са Србијом. А ови имати нешто мање везе. Ми, потпуно, нама је свеједно шта они 

хоће.“ 

 

19. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Радислава Вукића  

 

„Не треба то, никакав референдум, то је у складу са оним што ми договарамо са 

Изетбеговићем, само што Изетбеговић, ми се плашимо да они хоће да нас преваре јер 

Изетбеговић говори једно, а Силајџић у Хагу говори друго, и зато сте ви добро урадили што 

сте прогласили [регију], зато се ја нисам одупирао томе, међутим ми ћемо сјести с њима и 

договорити се, шта Муслимани имају право у српским крајевима, шта Срби имају право у 

муслиманским, ал' све ћемо договорити. Ми морамо у једном комаду остати. Ко хоће да иде, 

                                                 
72  Одлука о проглашењу Аутономне регије Крајине као неодовојивог дела Савезне државе Југославије и 
интегралног дела федералне јединице БиХ, 16. септембар 1991. 
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нек' иде али нас не може да води нигдје. А ко хоће да остане са нама може да остане, биће му 

као и нама, неће му бити боље ни горе.“ 

 

3. октобар 1991. 

 

Почевши од 3. октобра 1991, Председништво СФРЈ је наставило са радом са четири члана – 

три из Србије и један из Црне Горе.73 

 

5. октобар 1991.  

 

Европска заједница објављује да неће прихватати одлуке „ крњег“ Председништва СФРЈ.74 

 

12. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Гојка Ђога 

 

„Њима је једина шанса била оно што смо им нудили. То је било превише, и превише што смо 

нудили... Понуђено им је више него што су Срби смјели икад понудити, али, ето ни то нису 

хтјели, и сада је једино што нам је остало, можемо да им кажемо, ко жели да изађе из 

Југославије, нека формулише своју жељу. Нека... иде у Скупштину Југославије, да тамо то 

покуша да оствари. Само на уставан начин, па ћемо видјети које су то територије и... 

историјске и етничке и како ви то можете да остварите. Нама су јуче рекли на тим нашим 

преговорима између овај, сједница Скупштине да суверена Босна значи независна Босна, ако 

Југославија не буде. Толико се њима допало да... толико се њима допало да имају овај, неку 

државу своју, да то није нормално. [...] Али ето имамо још сутра преговоре и још ћемо да 

покушамо да изађемо са једном варијантом која је прихватљива за све, да, да ми немамо 

ништа против чак и кад би они могли да своје крајеве издвајају, али шта ће да направе, не 

мо... ни то не могу да направе. Могу да направе једино, овај, нешто већу аутономију у односу 

на савезну државу од српских крајева. Да рецимо имају нешто... ту би смели ми и прихватити 

да они праве у својим крајвима, да тако кажемо једну област муслиманску, у оквиру 
                                                 
73  Одлука о начину рада и доношења одлука Председништва СФРЈ у време непосредне ратне опасности, 
бр. 46, 3. октобар 1991. 
74  Declaration on Yugoslavia, Annex I, letter from Paul Notredame, Kean Bernard Merimee and Sir David 
Hannay to President of UNSC, S/23114, 7. октобар 1991. 
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Југославије гдје би они имали мање везе са савезном државом него нешто већу, већу 

аутономију да... да кажем, да не кажем конфедералну везу са Југославијом. Ми њих тјерат ни 

на шта нећемо али они немају начина да изведу сецесију, то је мислим у Армији јасно, и 

свима је јасно.“ 

 

15. октобар 1991. – Транскрипт говора Радована Караџића на другом делу осме седнице 

Скупштине Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине 

 

„Не креира Српска демократска странка вољу српског народа, она је тумачи. Ми бисмо вас 

крваво слагали кад би смо рекли да ви ово можете да изгласате. [...] Ми ћемо вас онемогућити 

пред домаћом и свјетском јавношћу да извршите насиље над српским народом. Уставно 

насиље, а након уставног насиља слиједе сва друга насиља. Ми се више не питамо са 

ситуацијом. То је овдје за овом говорницом сто пута речено, не питамо се са ситуацијом ако 

доспијемо у стање у које су доспијеле Словенија и Хрватска. [...] Морам по стоти пут да 

поновим да Срби не пријете ратом, Срби само обзнањују да неће моћи прихватити било какву 

одлуку која се донесе прегласавањем и на њихову штету и да се неће моћи Срби присилити да 

живе у држави у којој неће, ту се бар ми Срби и Муслимани добро разумијемо, оно чега се 

Муслимани боје у ужој Југославији или крњој Југославији како се то сада каже да ће бити 

мајоризирани на било који начин, мада имају заштиту своје републике која никад неће бити 

саставни део Србије, него ће бити потпуно равноправна са Србијом, исто тога се Срби плаше 

у Босни и Херцеговини да не буду прегласани у овој прилици или након неколико година, 

потпуно је свеједно. [...] Постоји међутим, сагласност Скупштине да ће се одлука о положају 

Босне и Херцеговине у Југославији донијети на демократски начин без примјене силе и без 

наметања воље једног народа другоме. Допустите да мало коментаришем. То је такође став 

Скупштине и нема шансе да ми једни другима намећемо вољу јер смо већ донијели закључак 

Скупштине да се то неће дешавати. Дакле, ми вечерас никаквим гласањем то не можемо 

постићи. Да наметнемо вољу једног народа другом народу. Ако то покушамо господо, онда 

смо доказали да нисмо за равноправност, да не поштујемо одлуке ове Скупштине, Устава 

Босне и Хереговине и друге акте.“ 

 

15. октобар 1991. 
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Скупштина Босне и Херцеговине без присуства посланика СДС усваја Платформу о позицији 

БиХ, будућој структури Југославије и Меморандум о суверености Босне и Херцеговине. 

Скупштинско заседање је најпре прекинуто, а петиција коју су на исти начин 27. фебруара 

1991. посланици СДС поднели на изјашњавање Савету за питања остваривања једнакости 

народа и народности је игнорисана.  

 

15. октобар 1991. – Записник са састанка Српске демократске странке 

 

„Јуче је срушен уставноправни поредак у Југославији и Босни и Херцеговини, а српском 

народу одузет субјективитет. Не смијемо прећи у опозицију док се поново не успостави 

уставноправни поредак, јер морамо обезбјеђивати српски народ и његов суверенитет. Наши 

људи морају да нас слиједе у свим органима. [Треба дати рок СДА и ХДЗ да повуку 

неуставну одлуку, а у супротном прогласити српску скупштину која ће заштити интересе 

конститутивног српског народа у Босни и Херцеговини].“  

 

18. октобар 1991. 

 

Пленарна седница Конференције о Југославији је одржана у Хагу на којој су били присутни 

сви председници југословенских република, чланови председништва СФРЈ, председник владе и 

министар иностраних послова СФРЈ и Сајрус Венс, специјални изасланик Генералног 

секретара УН. Карингтон је презентовао нацрт аранжмана о општем уређењу односа међу 

југословенским републикама и решење југословенске кризе који је предвиђао следеће 

елементе: а) суверене и независне републике са међународним субјективитетом за оне који 

то желе, б) слободно удруживање република са међународним субјективитетом, в) 

свеукупни аранжман, укључујући и надгледајуће механизме за заштиту људских права и 

специјални статус за одређене групе и подручја, г) европско присуство где је то потребно, д) 

признање независности у оквиру постојећих граница за оне републике које то желе. Сви осим 

представника Србије су прихватили предлог споразума. 

 

20. октобар 1991.  
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Као одговор на предлог Европске заједнице, на својој 154. седници Председништва СФРЈ, 

српска страна је изнела алтернативне предлоге за решење југословенске кризе: а) народи 

који то желе да се на референдуму изјасне о изласку из Југославије што би било 

уставноправно регулисано процедуром у савезној Скупштини, б) народи који се на 

референдуму изјасне о останку у заједничкој држави да наставе на договору о новом 

југословенском уставу, као и да право на самоопредељење може припадати само народима, 

в) сви гранични спорови да се реше демократски уз добре услуге међународне заједнице.75 

 

24. октобар 1991. 

 

Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини усваја одлуку о останку српског народа у 

заједничкој држави Југославији и доноси одлуку о организовању плебисцита српског народа о 

истом питању.76 

 

24. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Слободана Милошевића и 

Радована Караџића 

 

„Па ми смо им дали до 17 часова да укину, али они неће укинути, немају, не могу они стићи 

никако да укину, толико су тога направили да не могу да укину то. Они не мисле да укину. 

Они мисле да раде незаконито али ми ћемо да одговоримо свим средствима. Ми ћемо да 

успоставимо Југославију на свим просторима гдје ми живимо. Имамо ми Устав, ако они 

укину свој Устав БиХ, ми се ослањамо на атис који је старији и од њега, а то је савезни устав. 

Не, они хоће да им Хаг, односно Европа, подари државу у којој би били ми закључани 

међународним уговорима у овим границама, то ми не можемо допустити, ми морамо да 

припремимо све и припремили смо све да створимо једно фактичко стање на којем ће они 

сломити зубе, они морају једноставно да сломе зубе, ми нема цијене под којом ћемо ми да 

живимо с њима у некој држави. Ту, ту нема цјене, то је готово... Алија је усмјерен на свој циљ 

                                                 
75  Стенографске белешке са 154. седнице Председништва СФРЈ, 20. октобар 1991.  
76  Одлука о останку српског народа Босне и Херцеговине у заједничкој држави Југославији бр.  02-17/91, 
24. октобар 1991, СГ СНБиХ, бр. 1 (15. јануар 1992), 1-2 
 



 131  

једним усмјерењем вјерског фанатика предсједниче и нема разговора с њим. Волио би да 

разговарамо с њим, али да му не дирамо ништа… Не, не, неће, нема од тога шансе вјерујте ми 

нема никакве шансе, он ће само да нас замајава, он је нас три мјесеца замајавао о 

кантонизацији Босне и онда је дошао са папиром који му је Туђман наручио... Ми ћемо овако, 

ми имамо скупштину, српску народну скупштину, односно Скупштину српског народа у БиХ. 

Па, не може, чиме ћемо довести у питање кад они раде нелегитимно и проводе своје 

нелегалне и нелегитимне одлуке. Нелегалне одлуке, то нам је питање легалитета су 

прекршили. Они не поштују ни ред ни закон, нема ништа ту с њима, клуб посланика ко 

пјевачко друштво, нема ту ништа. Ми смо послали телефакс, данас шаљемо, да Изетбеговић 

не представља Србе у БиХ... Ми имамо, председниче, власт у 37 општина и имамо релативну 

већину у још неколико, десетак општина, и ми нећемо да проведемо ниједну њихову одлуку, 

они нас воде полако, воде нас због тога што се ми придржавамо легалитета, они нас воде у 

суцесију и воде, воде нас изван Југославије. Морамо ми то прогласити! Нема говора, то је 

обавезујуће за српски народ и представнике српског народа у извршној власти, јер они ће 

почети да нас хапсе, почеће да умирују општине на силу, на силу, да стављају тамо 

специјалце, ми то не дамо. Ма хоће предсједниче ја вам гарантујем. Па ви не знате то су 

усташка посла комплетно и ХДЗ и СДА, то су најгоре усташе, најгоре усташе ту нема више 

разговора. Ма знам, али немамо ми више чекања после овога, ја вам гарантујем наступиће 

расуло и апатија српског народа и онда ће српски народ бити овај… ми морамо сада неколико 

ствари да урадимо. [Изетбеговић] Неће да повуче! [одлуке које је противуставно донела 

скупштина БиХ без присуства српских посланика] Па неће, он на основу тога папира лети у 

Хаг и на основу тога папира покушава да му Европа поклони државу. Па можете да [ви 

покушате да]  причате [са Изетбеговићем], реците Караџић и ови неће да одустану од 

стварања Скупштине и паралелних органа власти, ми ћемо признати ову Владу као федералну 

Владу БиХ, али ми идемо са организовањем своје власти, тамо гдје је ова легална која постоји 

сада само што ће она приоритетно да поштује савезни Устав, а то ће, босанска, овај српска 

Скупштина БиХ да одреди шта треба да поштују, шта не... Народ је, народ има једно осјећање 

да је покраден и уништен... Ма, не смијемо ми да ризикујемо за тих 10% [Муслимана који су 

за Југославију]! Ма, нема говора! Српски народ хоће чисте ситуације. Не можемо ми да 

фингирамо више ништа. Они нас уништише, ми морамо да дамо одговор. Ми не можемо да 

мобилишемо народ на неку киселу воду… Реците ви [Изетбеговићу] да Срби иду даље, да ви 



 132  

не можете да остварите утицај на нас и да ми ублажимо нешто. Ми идемо даље. Ми ћемо 

успоставити пуну власт над српским територијама у БиХ и [Изетбеговићев] ниједан фискал 

не може више да помоли носа тамо. Неће моћи да остварује власт. Неће моћи да контролише 

65% своје територије. Нама је то циљ. Председниче, они су порушили устав БиХ. И немамо... 

ми онда приступамо самоорганизовању. Немамо друге... Не. Уопште није нервоза. То су 

промишљени кораци. Ми морамо да успоставимо власт и контролу над својим територијама 

да он не би могао да добије суверену Босну. Хрватска не контролише 30% територија. Босна 

неће контролисати 6О% територија! [Изетбеговић] је огроман број направио прекршаја и у 

Предсједништву. Па ви не можете да замислите све што је урађено, нелегално је урађено. Али 

ми ту не можемо ништа јер Европа хоће да он уради нелегално.“ 

 

25. октобар 1991. – „Политика“, Изјава Радована Караџића „Захтев да се пониште незаконите 

одлуке“ 

 

„Што се тиче прилика у Босни и Херцеговини српски народ је у потпуном јединству са 

осталим деловима српског народа који је вјештачки издељен Брозовим границама. Ми ћемо 

на све што нам наши партнери спремају наћи демократски одговор и тај одговор ће бити 

енергичан и дефинитиван и нећемо допустити да ико овлада нама. Ми смо увјерени да ћемо 

побиједити јер је правда на нашој страни, а нисмо ни без снага. Данас ће, ако до 17 сати не 

буде успостављен уставни поредак у БиХ, бити проглашена скупштина српског народа у БиХ 

од њених легитимних представника. Та скупштина ће се побринути да уставност и законитост 

не нестану са ових простора, бар што се тиче српског народа, то јест побринуће се да српски 

народ живи у условима реда и закона... Српски народ има и ону крајњу опцију коју никада 

није потезао али у оваквим ситуацијама није лоше подсетити да јединствена држава може да 

буде и Србија... Ми нећемо рушити ниједну заједничку институцију све док има шанси да она 

функционише, а да не наноси штету српском народу. Оног трена када би та влада почела да 

наноси штету српском народу престала би да постоји за Србе и Срби би изабрали себи владу. 

Чињеница је да Босна и Херцеговина нема јединствено рјешење, нема јединствен поглед сва 

три народа о својој будућности. Ми то уважавамо, али други не уважавају... Босна и 

Херцеговина није суверена на читавом свом простору, нити ће икада бити суверенија од 

Југославије. Изван Југославије поготово не може бити суверена.“  
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26. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Слободана Милошевића и 

Радована Караџића 

 

„Реците ми ово, да ли сте ви са Смиљом Аврамов разматрали могућност? Ако нема 

Југославије, да ми идемо на Лондонски уговор? Мислим да би ту била велика ствар, јер, ту, ту 

је потпис ја мислим и Француске, и Енглеске и свих. Ако се они играју тога, господо, или ћете 

признати легалитет Југославије, ако га не признајете, онда се враћа на стање које је претходо 

томе... Ма, ми морамо, да ми морамо да заштитимо тај наш народ да, народ живи на 

територијама на којима живи. Ништа туђе узимати нећемо.“  

 

26. октобар 1991. - Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање:  Можете ли да прокоментаришете новонасталу ситуацију у БиХ након - како је СДС 

то оценила - илегалног заседања Скупштине, покушаја европске дипломатије да Југославију 

просто избрише гумицом? 

Радован Караџић: Последњих 70 година веровали смо да имамо државу, да се та држава зове 

Југославија, да њен легалитет стоји чврсто заснован на њеном Уставу и законима, на њеном 

учешћу у два рата на страни сила победница. Веровали смо да за стварање те државе треба да 

жртвујемо много тога од своје историје, културе, духовности. Да треба да заборавимо своју 

династију Карађорђевића, да потиснемо своје гусле, једном рјечју - да нас нема. Ових дана 

присуствујемо завршници уништавања те државе. Договор из Хага подразумева укидање 

свега што је чинило легалитет те државе осим републичких граница које је на сасвим 

произвољан начин исцртала Брозова олигархија. Сада Србе оптужују да желе да промене те 

границе. То није тачно. Они који нас оптужују би да створе од обичних административних 

линија државне границе пре свега кроз живо ткиво српског народа. Веровали смо да треба да 

помогнемо нашим комшијама Муслиманима да се не сматрају верском сектом, да се мало 

стеснимо да поред нас стасавају. Показало се да нашој наивности није било краја. Последње 

заседање Скупштине показује све намере наших партнера на власти и наших комшија у 

држави. Они су спремни да кољу вола за кило меса, да жртвују традицију нашег заједничког 

живљења и нашу спремност за компромис да би европској господи показали један папир - 
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фалсификат и тиме угрозили читав један народ, трпељив народ. Са правног аспекта ситуација 

у БиХ сада је предворје безакоња. Наши партнери на власти не бирају средства загледани у 

свој коначан циљ. На жалост, у Европској заједници су напустили принцип легалитета па ће 

српски народ морати да предузме одговарајуће кораке. Суверена Босна не контролише преко 

60% своје територије, а питам ја вас - која држава у таквој ситуацији може бити суверена и 

независна? То су територије на којима је српски народ у већини, а да не говоримо о 

територијама на којима је био српски народ пре извршавања геноцида. Геноцид не помињем 

случајно, јер би свако стварање независне државе на територији на којој је извршен геноцид 

над једним народом било извлачење користи из ратног злочина, а то међународно право 

забрањује. 

Питање: Цепање Босне сада изгледа неминовно. Како коментаришете изјаву г. Кљуића који 

сматра да Муслимани и Хрвати треба да оду из Југославије заједно са Словенијом и 

Хрватском? 

Радован Караџић: Срећно им било! Србе добити неће. Ми нисмо започели ниједан потез 

дезинтеграције. То су урадили други, а ми смо након тога само покупили своје комаде и 

покушали да их саставимо у целину. Тако је било у духовној, политичкој, културној сфери. 

Тако ће, по свој прилици, бити и у државној... Европа нема право да нам намеће решења. Она 

такође не може да укида Југославију, јер је није ни стварала. Она само може да присили 

Југославију да поштује оне међународне норме које је и потписала и да ако их не поштује 

врши притисак у политичкој и економској сфери... У првим документима Хашке 

конференције стоји да ће они препустити југословенским народима да сами нађу решење за 

себе. Они би морали тога да се држе. У противном ће их народ, пре свега Срби, на то 

подсетити. Тако што ће занемарити њихове одлуке, јер Европа нема права да доноси одлуке о 

нашем понашању и нашем животу.“ 

 

29. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Слободана Милошевића и 

Радована Караџића 

 

„Вјерујете ви мени не могу они никакву ову, никакве санкције провести. Никакве санкције, 

они могу, само на политичком плану [да спроведу санкције, па издржат ћемо, све смо 

издржали] Идемо у народ и да кажемо, народе хљеба и воде ћете јести или реците хоћете да 



 135  

будете кметови или хоћете да будете народ. Ја мислим да то је, да је то алтернатива. Да ми 

народу кажемо, да изађемо пред народ и да кажемо и у скупштини и пред народом да кажемо, 

нас стављају пред такав и такав зид, хоће да нам 200 година борбе за слободу или домовину, 

отаџбину да нам униште ултиматумима, хоћете ли да прихватимо ултиматуме или нећемо да 

прихватимо. И видјет ћете какав ће одговор бити. Не може Европа то да проведе. Она не може 

то ништа да проведе, кренут ће талас симпатија за нас у самој Европи. Многе ствари ће се 

пробушити и постат ће јасне.“ 

 

29. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Слободана 

Милошевића 

 

„[Изетбеговић] хоће да превари. Знам ја њега. Нема ту никаквих... нема око тога с њим 

разговора. Он покушава да то... да ми можемо да правимо заједно референдум. Али да то буде 

референдум народа. Ја ћу то њему предложити... [Европски преговарачи су нам дали 

ултиматум, ако не прихватимо до петог предлог да републике постану суверене и независне у 

тренутним републичким административним границама онда иду на санкције против Србије] 

Не можемо да прихватимо [прихватање тог њиховог папира је потпуно] уништење српског 

народа... [Изетбеговићу је предложено да иде са варијантом да идемо у југословенску 

заједничку државу, а да Босна може да каже да он са неком дозом може да покрене питање 

свога отцјепљења које нико не може да доведе у питање јер је то сигурност да нико не може 

да експлоатише Муслимане. Ако се Муслиманима учини да су експлотисани као република 

БиХ онда могу да покрену и да Уставом регулишемо тај механизам, који народ има право и 

како да свој статус регулише. Према томе, зашто би то радили одмах кад то увек можете да 

урадите јер што се каже и развести се човек може увек. Према томе да видимо, да пробамо 

како би изгледао један нормалан заједнички живот с муслиманским правом да изађу кад год 

им одговара и правом наравно Срба у БиХ у тој ситуацији и у том случају да на одговарајући 

начин дефинишу њихов интерес] Ја мислим да он неће на то да иде, мислим да је једина 

шанса, мислим да треба Европи, не знам да ли ће Босна бити сада петог на дневном реду, али 

се вјероватно мора помињати, сасвим је сигурно да би такво решење довело до дуготрајног 

грађанског рата. Ово ако би се прихватио Хаг. Ту нема говора, у 40 општина Срби не би 
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прихватили никакву власт БиХ и све би се снаге окренуле у том правцу, у правцу да се 

супротставе и да, и то би било, то би било као у Хрватској, и још горе него у Хрватској.“ 

 

1. новембар 1991. – Говор Радована Караџића на „Плебисциту српског народа“ у Сарајеву 

 

„Проблем на који наилазимо јесте српско несналажење у једном неправном систему. Нама 

господо овдје наши партнери свашта раде, што њима одговара, а кад их позовемо да поштују 

Устав и закон, онда кажу да не треба бити толико крут, треба бити прагматичан, треба 

направити посао, а не држати се круто закона... Ја ћу сада да вам предочим неколико исхода 

кризе у Босни и Херцеговини. Један од исхода би био да осванемо једног јутра у неовисној и 

сувереној БиХ, коју је Броз оцртао а коју би Алији подарила Европа. То је мала шанса... Дакле 

да се пробудимо једног дана, ми и Хрвати, у Алијиној држави. Чије ће границе признати 

Европа и које се послије тог европског признања никад неће моћи промијенити без тешких 

бечких и берлинских конгреса и ратова, а пошто су то Хрвати схватили, а и ја ћу им ставити 

до знања, још отвореније сада Кљујић заклањујући се иза нас, и чешће говори о цијепању 

БиХ. Друга варијанта је да се отцијепе Хрвати, а да ми и Муслимани останемо у некој Босни 

која би на неки начин била малкице јаче везана за Србију. То ми је јуче Изетбеговић понудио, 

мада ја морам да вам кажем... ја њему ништа не вјерујем. То нас је до сада спасило, 

искључиво моје неповјерење, наше неповјерење. Ми разговарамо, потрошили смо три мјесеца 

разрађујући једну варијанту да би он сутра дошао са другим папиром. Он је рекао да је 

спреман сада на то да Босна буде више у држави него Хрватска... каже: 'Ми хоћемо исти 

пасош са Србијом, а Хрватска нек' има свој пасош'... Трећа варијанта је да се ми отцијепимо 

односно да доведемо у ситуацију оне који хоће да се отцијепе од Југославије, а не од БиХ, 

Хрвате и Муслимане, који хоће да формирају своју државу. Хоће суверену Босну, може али 

изван наших, јер би ту запали неки наши простори, мањински око Зенице, ако не бисмо 

мијењали становништво и сл. Четврта варијнта која је можда највјероватнија јесте да 

територијално постоји српска Босна, хрватска Босна и муслиманска Босна, али и 

функционално да постоји српска власт која сређује све српске послове без обзира на то били 

Срби у Зеници или на Сокоцу. Дакле да нигдје они немају никакву власт над нама, ни ми над 

њима, да постоји федерална влада БиХ која би радила по конфедералном принципу неког 

нашег учешћа и наше сагласности. Ми за то услове већ имамо. Наша Скупштина српског 
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народа у БиХ... би давала сагласност за оно за шта се може давати сагласност... Кад добро 

погледамо сад се налазимо у ситуацији кад су нас комунисти својим системом толико 

ослабили да можемо да изгубимо све што смо у двадесетом вијеку освојили и учинили за себе 

и за друге. Наравно за друге не би изгубили него би они убрали плодове наше борбе. Сада је у 

питању Први балкански рат, Други балкански рат, Први свјетски рат, Други свјетски рат, да 

сва четири изгубимо иако смо их на бојном пољу добили... Ја сам Алију јуче посјетио и нисмо 

хтјели да причамо ни о чему другом осим о подјели. Направили сте у Скупштини шта сте 

направили, нећемо да разговарамо ни о чему него о подјели. Како да се ми подијелимо, а да 

останемо скупа, живимо скупа, а да ви немате ништа са нашим пословима, ни ми с вашим. 

Онда је он рекао да не зна како итд. Онда сам га ја подсјетио шта је давно рекао у 

предизборној кампањи, шта сам ја запазио добро. Он каже какву сам то глупост рекао кад се 

теби допада? Ја му кажем није глупост. Рекли сте ако не можете читаву Босну да учините 

сувереном, да ћете учинити онај дио који ви можете просперитетно да контролишете. Јесте ли 

рекли? Јесте. Е фино! Тако ћемо и направити. Оно што ви можете просперитетно да 

контролишете нека то буде муслиманска БиХ, а оно што можемо ми просперитетно да 

контролишемо то ће бити српска БиХ. И она ће бити у савезу са осталим српским земљама, 

односно федерација са осталим српским земљама, а можемо бити и конфередација... Ја сам то 

њему давно рекао... Алија, немој да дође до иреверзибилног процеса, какав је дошао између 

Срба и Хрвата. Сад кад би Хрвати хтјели ми нећемо са њима. Немојте да ми донесемо одлуку 

да нећемо ни с Муслиманима. Ако ту одлуку донесемо, ми с вама више нећемо... А шта је још 

важно? Прво је важно да сваки Србин гласа. Ту ће се показати да у гласачком нивоу ми имамо 

више од једне трећине. Они са двије трећине не би могли изгласати независност Босне... има 

нас више од једне трећине, далеко од једне трећине, ви немате никаквих шанси. Не дамо ми 

вама да изађете из Југославије. Али ту можемо да фолирамо, зашто бисмо ми то њима 

бранили. Не бранимо им ништа... Нама је врло важно да утврдимо свако мјесто, како је 

гласало и да можемо... да кажемо да то и то мјесто... се изјаснило за Југославију. И нема тога 

ко ће тај дио увући у суверену Босну... ако у Јајцу завршимо посао, има једна чаршија у Јајцу 

је ли тако, једна мјесна заједница која је хомогена, никад ми нећемо отићи из тога Јајца. 

Никад! Имаћемо своју чаршију у Јајцу и административно ће то бити српски дио Босне... 

Нећемо више половичних рјешења, ово је за сва времена. Морамо да спасимо за себе своју 

државу и да омогућимо њима да имају своју државу, ко год они били, Муслимани или 
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Хрвати. Ми немамо више никакве потребе за застарелим обликом државе, за заједништвом 

које ће да нас кошта, сваких двадесет година по милион жртава и сваких двадесет година 

реконструкција државе уз наше жртве. Нема говора! Нека је оно што је наше, наше. А то ће 

бити срећна држава... али ако не успијемо да обиљежимо, да опросте даме, да као пас 

попишамо своју територију, онда нема од тога ништа. Ако не успијемо да дамо одговор у 

територијалном погледу, нисмо направили ништа.“  

 

9. новембар 1991. 

 

Одржан је плебисцит српског народа о останку у заједничкој држави Југославији. Према 

извештају организационе комисије од 1,162,032 грађана српске националности 1,161,146 

грађана је гласало за останак у Југославији. Поред тога 49,342 грађана других 

националности је гласало од чега је 48,895 гласало за останак у заједничкој држави. 77 

 

18. новембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића с једне 

стране и Вукића, Радића и Брђанина с друге стране 

 

„Јер пази, ни њему није лако, Бабићу, није уопште лако да, да ишта уради друго осим да 

остане у Југославији, јер то је… Створити нову државу на Балкану, па то то је ван памети. И 

једина шанса је да се он држи Југославије и да буде специјална територија, да, овај, са 

специјалним статусом у границама Југославије, да не буде ни у Србији, ни у Хрватској. Према 

томе, не треба ту допустити да праве будале. Ништа, основна ствар је, ми сви остајемо у 

Југославији и држимо се за њен скут. Зато нам је најлакше. Ко хоће да изиђе из Југославије 

нек’ излази.“  

 

21. новембар 1991.  

 

Скупштина српског народа у БиХ доноси одлуку о проглашењу свих општина, месних 

заједница и насељених места у којима је 50% грађана српске националности гласало за 

                                                 
77  Резултати плебисцита српског народа у БиХ, бр. 30-05/91, 11. новембар 1991. 
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останак у Југославији за део савезне југословенске државе. 78 На истој седници Скупштина 

доноси одлуку о верификацији пет српских аутономних области у БиХ као део Босне и 

Херцеговине, федералне јединице у саставу заједничке југословенске државе.79 

 

4. децембар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање:  Какве су реалне позиције у БиХ, с обзиром на то да се поново помиње Андрићева 

теза да је 'Босна земља мржње'?  

Радован Караџић: Босна је увек била склона мржњи, јер постоје велике разлике међу 

културама њених становника. Након великих несрећа, као што су ратови, та мржња се 

потисне. Када дуго живимо у миру и вршимо и ситна и крупна насиља једни над другима, 

међутим, та се мржња поново изрази. Могу са задовољством да кажем да је најмање мржње 

на српској страни. То и наши противници доказују. Недавно је један од аналитичара у неком 

антисрпском тексту оптужио Србе написавши: како то да има само антисрпске хистерије, а 

нема антихрватске или антимуслиманске. Није ни свестан да је дао комплимент Србима. Јер 

такве хистерије могу да развију само Срби. Пошто их нема - значи, Срби их нису ни развили. 

Та мржња се најчешће персонификује и усмери на једну или више личности. У овом 

тренутку, ја сам та личност коју највише мрзе противници Срба. Раније је то био Милошевић, 

а у једном тренутку чак и Дража Марковић који није проводио никакав српски програм. 

Сваки истурени Србин био би сада омражен. То је у ствари персонификација мржње према 

целом српском народу. Не мрзе ме због боје мојих очију, моје професије, него због политике 

коју водим. То није политика коју извлачим из малог прста. Да је она из главе целог народа 

доказују и избори и плебисцит: за мање од годину дана два пута смо добили готово 

стопостотну подршку српског народа у БиХ. Ми смо државотворни народ. Дар Срба да праве 

државу за себе постао је дар да је праве и за друге. Тако су 1918. направили државу више за 

друге него за себе. Српске хегемоније није тада било. То је један коминтерновски мит који се 

експлоатише кад коме треба. Државу данас Срби бране, а уствари, бранећи је - стварају 

поново. И овог пута је не праве само за себе, него и за друге. Надам се да смо дошли до 

                                                 
78  Одлука о територијама општина, месних заједница и насељених места у БиХ која се сматрају 
територијом савезне државе Југославије,  бр. 36-02/91, 21. новембар 1991, СГ СНБиХ, I, бр. 1, 15. јануар 1992. 
79  Одлука о верификацији српских аутономних области проглашених у БХ, бр. 37-02/91, Сарајево, 21. 
новембар 1991, СГ СНБиХ, I, бр. 1 (15. јануар 1992) 
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памети, па нећемо жртвовати ниједан наш интерес, него се држати равноправности. Како 

нама - тако и другима. А не нама горе - да би другима било боље.  

Питање:  Мислите ли да се иједан народ данас у Босни може осећати добро? Чак и они људи 

који немају неки дефинисан национални идентитет, који су биолошки Југословени? 

Радован Караџић: Ниједна сензитивна особа, која има осећања, смисао за равнотежу и смисао 

за животност и животодајност, не може да се осећа добро - ни у Југославији ни у БиХ. 

Живимо у једној несрећној земљи која је на несрећан начин настала и на несрећан начин 

нестаје, јер су се судариле три-четири културе које се нису удружиле. Оне су сударене и у 

борби за превласт једне над другом. Све је то још несрећније, јер постоје вањски помагачи и 

вањски интересенти, које веома занима коначан расплет и навијају за деструкцију, а не за 

конструкцију. 

Питање: Повели сте широк покрет за опстанак Југославије. Без БиХ нема Југославије. Има ли 

Босне без Југославије? 

Радован Караџић: Мислим да ће бити Југославије, па ће бити и Босне. Наравно, ни 

Југославија ни Босна неће више изгледати као што су до сада изгледале, него ће бити 

реаранжиране.  

Питање:  Босна је створена оног тренутка када и Југославија.  

Радован Караџић: Створена је 1943. када је одлучено да Југославија, уместо унитарне 

монархије, буде федеративна република. И Југославија и Босна биће другачије. С обзиром на 

то да ће Словенија, а највероватније и Хрватска, напустити Југославију - онда ће и Босна 

морати да претрпи неке промене. Ако Муслимани и Хрвати желе заиста да ослабе своје везе 

са Југославијом, Срби не желе. Ако би Муслимани и Хрвати прихватили да остану у 

Југославији, у федералном статусу, онда промена не би било. Изгледа, међутим, да се то не 

жели, а Срби не пристају на промену статуса. Значи да ће Срби имати један статус, 

Муслимани други, Хрвати трећи.  

Питање:  Промењена је политичка концепција будућег положаја Срба у БиХ, па се сада 

говори о регионализацији и кантонизацији? 

Радован Караџић: Нашу странку је на ове промене навело понашање наших партнера у власти 

ХДЗ и СДА. Док ХДЗ-у немамо много шта да замеримо - од почетка заступа конфедералну 

опцију, а сада није ни за какву Југославију - дотле имамо доста замерки СДА која је знатно 

изменила предизборни програм. Та странка је и добила гласове на девизи 'разумне 
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федерације'. Сада је програм измењен, а СДА се залаже за лабави савез држава, за 

конфедерацију или независну Босну. Мислим да би за Муслимане било боље - заједно са 

Србима, Македонцима и Црногорцима - да граде трећу Југославију. Ако их није било за 

зеленим столом 1918. онда је 1991. била велика шанса да се Муслимани потврде као 

државотворан народ... Изјаснили су се за суверену и независну БиХ на нелегалном састанку 

крње Скупштине. Ми остајемо верни ранијој одлуци - да нико никоме не намеће решење. 

Српски народ остаје у Југославији, плебисцит је то потврдио. Одлуку смо донели за себе, а 

њима признајемо њихову - да се издвоје из Југославије и формирају суверену БиХ. 

Питање:  Која су, по Вашем мишљењу, најбоља решења за статус оних житеља који после 

неке будуће поделе не буду живели у својој аутономији, регији? 

Радован Караџић: Предложили смо територијалну аутономију тамо где је један народ 

већински, а персоналну тамо где је мањински. Сва управа у енклавама и острвцима може да 

буде на реципрочном принципу, да свако штити своје право.“ 

  

8. децембар 1991. 

 

Специјални изасланик Генералног секретара УН, Сајрус Венс предлаже радну верзију 

мировног плана за Хрватску којим се предвиђа ангажовање мировних снага УН у Југославији 

као и стварање заштићених зона УН у Хрватској, то јест концентрацију мировних снага УН 

у областима где су Срби представљали већину.80  

 

19. децембар 1991. 

 

САО Крајина усваја нови устав којим се успоставља Република Српска Крајина.81 

 

20. децембар 1991. 

 

                                                 
80  Извештај генералног секретара УН у складу са Резолуцијом 721 (1991), S/23280, 11. децембар 1991, стр. 
5 и Аnnex III 
81  Устав РСК, 19. децембар 1991, СГ РСК, И, бр.1 (2. јануар 1992) 1 -11; Одлука о проглашењу устава 
РСК, бр. 491/91-2, 19. децембар 1991. 
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Председништво и Влада Босне и Херцеговине, уз противљење српских чланова, доноси одлуку 

да се затражи међународно признање БиХ.82 

 

21. децембар 1991.  

 

Караџић на 4. седници Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини констатује да је у 

уставном и правном смислу Босна и Херцеговина престала да постоји, јер је правни систем 

уништен од стране политичких представника СДА и ХДЗ.83 На истој седници Скупштина 

усваја одлуку о наставку формирања српске републике у Босни и Херцеговини као федералне 

јединице у оквиру савезне државе Југославије, уколико хрватска и муслиманска етничка 

заједница настави свој пут ка независности.84 Истом приликом је Караџић предложио као 

једно од решења кризе у БиХ трансформацију Босне и Херцеговине као алтернативу очувању 

Југославије и Босне и Херцеговине у њеном саставу. Предложена трансформација је 

подразумевала конфедералну унију три равноправне националне заједнице са одређеним 

бројем заједничких органа.85 На истој седници Скупштине српског народа у БиХ, позвани су 

представници Муслимана и Хрвата у органима власти БиХ да пониште одлуку која је 

сматрана незаконитом, или ће у противном српска страна прогласити постојање свог 

државног ентитета у БиХ.  

   

9. јануар 1992.  

 

Скуптшина српског народа Босне и Херцеговине на својој 5. седници усваја декларацију о 

проглашењу Републике српског народа у Босни и Херцеговини која ће се састојати од 

територија српских аутономних области (САО) које чине саставни део Југославије, и 

истовремено позивајући друга два народа на територијално разграничење мирним путем.86 

 

                                                 
82  Одлука о признању државности, V. бр. 314, 20. децембар 1991, СЛ СРБиХ, XLVII, бр. 37 (23. децембар 
1991; Одлука о подношењу захтева за признање СРБиХ као независне државе, бр. 02-011-1155/91, 20. децембар 
1991, СЛ СРБиХ, XLVIII, бр. 4 (17. фебруар 1992) 
83  Стенограм 4. седнице Скупштине српског народа у БиХ, 21. децембар 1991. 
84  Одлука о наставку формирања српске републике БХ, бр. 02-60/91, 21. децембар 1991, СГ СНБиХ, I, бр. 
1, 15. јануар 1992. 
85  Стенограм 4. седнице Скупштине српског народа у БиХ, 21. децембар 1991. 
86  Записник са 5. седнице Скуптшина српског народа Босне и Херцеговине, 9. јануар 1992. 



 143  

10. јануар 1992. 

 

Милан Бабић одбија „ Венсов план“ услед чега избија јавни сукоб између њега и председника 

Србије Милошевића, који га оптужује за угрожавање најосновнијих интереса српског 

народа.87 

 

10. јануар 1992. - Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: БиХ у последње време је у жижи пажње. Постоји ли ова република још као 

'заједница равноправних народа' Муслимана, Срба и Хрвата, како је то записано у њеном 

Уставу? 

Радован Караџић: БиХ постоји као заједница равноправних народа и налази се у Југославији. 

Ушла је у Југославију не као република, него као новоослобођена територија на којој су 

живели пре свега Срби, као православци, а затим и Муслимани и Хрвати. Данас није 

угрожено постојање БиХ, али је угрожено њено авнојевско и завнобихско биће и то 

деловањем СДА - ХДЗ коалиције, која је погазила, уништила и дерогирала све, и писане и 

неписане, и Божије, и људске законе, постављајући се као газда ове републике у којој су Срби 

подстанари.“ 

 

11. јануар 1992. 

 

Комисија коју је Европска заједница основала у циљу доношења правног мишљења о 

могућности и легалности сецесија југословенских република доноси тзв. мишљења бр. 2, 3 и 

4.88  

 

15. јануар 1992. 

 

Председништво Европске заједнице издаје саопштење о признању југословенских република 

Словеније и Хрватске као независних држава. Истовремено ступа на снагу и претходно 
                                                 
87  Глас (Бања Лука), 10. јануар 1992, стр. 2. 
88  Badinter commission opinions: Opinion No. 2 of Arbitration Commission, 11. јануар 1992, Opinion No. 3 of 
Arbitration Commission, 11. јануар 1992, Opinion No. 4 of Arbitration Commission, 11. јануар 1992. 
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признање Словеније и Хрватске од стране Немачке од 23. децембра 1991. Међутим, ЕЗ 

одлучује да се треба сачекати са признањем Босне и Херцеговине и Македоније.89  

 

17. јануар 1992. – „Политика“, Изјава Радована Караџића „Не подела него трансформација 

Босне“ 

 

„Признањем једностраних аката сецесије Хрватске и Словеније, Европска заједница извршила 

је агресију на Југославију уз обилато кршење норми међународног права. То су учиниле 

структуре власти Хрватске и Словеније које су избегле да своја права остваре у савезној 

Скупштини. Европа је овога пута показала сву бруталност коју је преузела од Немачке и 

њеног осећања осионости и бруталности. Очигледно Немачка хоће да доминира али то не уме 

без бруталности. Остатак Југославије мора да се консолидује и да се супротстави даљем 

круњењу и осипању Југославије, поговото оном које би било супротно вољи југословенских 

народа. Српски народ посебно мора да се консолидује на свакој тачки у Југославији и да свим 

политичким, а и другим средствима спречи разбијање државног јединства српског народа. 

Државно јединство је постигнуто 1918. године завршетком Првог светског рата када су 

ослобођене све територије на којима су Срби вековима живели и уједињени у једну државу. 

Што се тиче Босне и Херцеговине сасвим је разумљиво зашто је нико није признао и зашто је 

нико неће признати без сагласности сва три њена народа. Ми се зато залажемо да се 

конференција о демократској трансформацији Босне и Херцеговине настави, иако с друге 

стране постоје разна извињења и оправдања што се још не наставља. Ми мислимо да је 

трансформација Босне и Херцеговине неминовна. Босну и Херцеговину погађа оно њено 

вечито друго име – Југославија у малом. Босна и Херцеговина ће морати да се трансформише 

и не треба нико да подваљује да се ради о подели ове републике. Ради се о трансформацији 

при чему се учвршћује суверенитет сваког конститутивног народа у БиХ.“  

 

22. јануар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Јовице 

Станишића 

 

                                                 
89  Statement by Presidency of EC on Recognition of Yugoslav Republics, EU Presidency, 15. јануар 1992. 
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„Почела је ова конференција, данас смо били са Хрватима у разговорима. Па и њих је 

забринула суверена Босна и тај плебисцит. Па смо онда рекли да ми нећемо цијепање Босне 

јер је то и непопуларно и непотребно, коначно. Јер вјероватно неће бити граница нигдје у 

Југославији. Биће више нека административна припадност ако, ако рата не буде. Ако рата 

буде, ако се отегне тридесет година онда, онда нико неће на зелену грану, сви ћемо 

осиромашити и пропасти, то је. Мислим био је занимљив и врло користан разговор овај и 

вјерујемо да се ту може доста урадити. Ја сам онда једном, једном Туђмановом човјеку врло 

блиском рекао да би Срби и Хрвати могли можда за мјесец-два дана да заврше сва своја 

спорна питања. Са једном еластичношћу и добром вољом би могли да заврше свој спор. 

Иначе им предстоји тридесет година мучења. Са плавим шљемовима, са, са споровима, са 

овим са оним… У петак, у четвртак имамо Клуб посланика. Морамо се добро припремити 

можда ће наша делегација ићи на Скупштину заједничку. И наша, делегација наше 

Скупштине мора да буде врло бројна. […] ако Муслимани хоће можемо све мирно завршити 

да буду сви задовољни, а ако неће онда ће бити хаос.  […] Тако да овај, то сад све зависи од 

њих. А мислим да, да ни они не би били незадовољни. Ми мислимо да би могли бити врло 

задовољни. Врло је важно шта, шта ће у Турској завршити. То чекам да видим, да чујем шта 

ће бити. […] Јер вјерујем да ће овде бити посла сваки дан. Морамо и конференцију о Босни 

наставити муњевито. Мислим врло брзо. Мада су ти разговори били у склопу те 

конференције. […] И постигли смо значајне резултате који ће и Муслиманима одговарати.“ 

 

24. јануар 1992. – Транскрипт говора Радована Караџића на заједничкој седници Скупштине 

Босне и Херцеговине 

 

„Нећемо наметати једни другима ништа. Нећемо стати, радићемо даноноћно док не 

постигнемо такву државну организацију и такву форму на коју ће сва три народа моћи да 

ставе потпис. И Хрвати и Срби и Муслимани. И онда ћемо изаћи на референдум који ће моћи 

бити готов за петнаест дана. То је господо једини начин да се избјегне нежељени ефекат, да се 

народи смире, да почну коначно нормално да живе. Вјерујте не питамо се ми ситуацијом рата 

или мира, ситуације су врло често неконтролисане. Ја могу сада и сви ми можемо сада да 

замислимо шта би се десило, господо, када би не дај боже започео немир, међуетнички и 

међувјерски рат у Босни и Херцеговини, можемо то да нацртамо на табли. Срби би бјежали из 
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муслиманских крајева, а Муслимани из српских, Хрвати у своје крајеве, успут би било 

пуцњаве, било би рушења градова, било би крви до кољена и гдје бисмо се затекли, исто гдје 

смо и сада, Срби у српским крајевима, Муслимани у муслиманским, Хрвати у хрватским, 

само потпуно хомогено. И шта бисмо морали? Морали бисмо опет да сједнемо да се 

договарамо да ставимо три потписа, без три потписа нема рјешења Босне и Херцеговине... 

Као да нас је ухватило лудило да обавезно и по сваку цијену створимо толико удаљене 

државне ентитете међусобно што нигдје у свијету нема данас и данас нигдје у свијету не 

постоје такви државни ентитети какве ми желимо да постигнемо. Ја вам зато предлажем 

Босна може бити узор земља, Босна је балканска Швајцарска, Босна мора бити 

конфедерација, ако ће да мијења свој положај, а сигурно хоће нешто да мијења. Хрвати неће 

да остану са Србима у истој држави и молим вас лијепо, ми морамо погледати чињеници у 

очи... Господо, не можете одбранити ту тезу да ви нећете да наметнете нешто Србима и 

Хрватима. Ми нећемо да вама наметнемо ништа. Не тражимо да останете у Југославији. Не 

тражимо да укључите се као аутономна покрајина у велику Србију. Не тражимо да вам 

наметнемо своје, али не допуштамо да ви нама наметнете своје да ми останемо у независној 

Босни у којој смо готови, јер ни сада када смо суверен народ као и Муслимани и Хрвати не 

успијева нам ништа. Ова Скупштина је доказ да у овим условима српски народ је прије свега 

рецимо у јавним гласилима потпуно поробљен народ. Зар ви мислите да би српски народ 

прихватио да у овим условима кад нема никаквог приступа у средствима јавног 

информисања, излазио на неки референдум. Какву би то пропаганду могао да направи српски 

народ... Срби и правно и фактички и како год хоћете имају власт на одређеним просторима у 

Босни и Херцеговини и ту власт не дају никоме. Ниједан закон који није прихваћен од њих 

тамо не може да се спроводи, не би могао да се спроводи. Фактичко стање би било такво да 

БиХ таква независна, суверена не контролише скоро преко 60% своје територије. Ко ће то да 

призна? Хоћемо ли на силу да уведемо власт на тим просторима? Добићемо оно што смо 

имали у Хрватској. С друге стране никаквих потреба српски народ нема да излази поново на 

неки референдум кад се о истој ствари већ једном изјаснио плебисцитарно. Српски народ 

може да изађе само ако БиХ прилагодимо и промијенимо... Зато, ово што је и господин 

Ченгић предложио... хајдемо да приступимо да донесемо рок шест недеља, осам недеља да се 

изврши демократска трансформација Босне и Херцеговине. Молим вас, вјерујте да можете да 

се оправдате да не желите да нам наметнете независну Босну и Херцеговину у којој ћете ви да 
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владате над нама, јер ми вама не намећемо ништа. Не тражимо да останете у Југославији, 

тражимо да се Босна трансформише тако да су Срби у јаким везама са Југославијом, да 

Хрвати нису ни у каквим везама са Југославијом, да су у јаким везама са Хрватском, а да су 

Муслимани у везама и са Хрватском и са Југославијом онолико колико они хоће... оно што ми 

нудимо не може бити поштеније да сваки народ дистанцу према другима одреди сам и да сам 

влада собом и да сачува своју сувереност, па немојте се заваравати да ће Срби и Хрвати у БиХ 

пристати да изгубе сувереност... Ми сматрамо да се Босна и Херцеговина може учинити 

Швајцарском, да је организујемо тако да буде копча између Србије и Хрватске, а без тога и 

прије тога све је катастрофа. Мене је обрадовао предлог господина Ченгића, хајдемо у овом 

правцу, донесимо одлуку, дајмо чврсто рок до када да се изврши демократска трансформација 

Босне и Херцеговине, послије тога 15 дана да се уради референдум.“  

 

25. јануар 1992. 

 

Након седнице која је трајала до раних јутарњих часова, Скупштина Босне и Херцеговине 

одлучује да се организује референдум о статусу Босне и Херцеговине. С обзиром на то да су 

се посланици СДС на претходној седници од 14-15. октобра 1991. године изјаснили да се о 

таквим одлукама мора изјаснити Савет за остваривање равноправности народа и 

народности, којом приликом су посланици СДА и ХДЗ игнорисали овај захтев, Председник 

Скупштине Момчило Крајишник овог пута је одлучио да обустави седницу након изласка 

посланика СДС из скупштинске сале у знак протеста. Потпредседник Скупштине Мариофил 

Љубић из ХДЗ преузима вођење седнице на којој је усвојена одлука о организовању 

референдума о независности БиХ.90 

 

7. фебруар 1992. - „Кантонизацијом - балканска Швајцарска“, Караџић о референдуму и 

будућности БиХ, новинар М. Пантелић 

 

                                                 
90  Транскрипт 9. седнице заједничке Скупштине Босне и Херцеговине, 24-2. јануар 1992; Одлука о 
организовању републичког референдума о потврђивању статуса БиХ, бр. 146, 25. јануар 1992, СЛ СРБиХ, 
XLVIII, бр. 2 (27. јануар 1992) 
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„Радован Караџић: Трагичне грешке ЕЗ-а довеле су нас у ову ситуацију. Надам се, међутим, 

да ће нови закон који се припрема у Савезној скупштини онемогућити у Југославији 

једностране акте. Референдум у БиХ треба одложити, а одржати конференцију о БиХ. Ако не 

може да се одложи, треба га преименовати у плебисцит две националне заједнице. Пошто смо 

ми већ обавили плебисцит, добили бисмо коначно воље три народа и тада бисмо могли 

консензусом да тражимо пут до одговарајућег заједничког решења. На јутрошњем састанку с 

лордом Питером Карингтоном постигао сам значајан степен сагласности о овим питањима. 

Према његовим речима, није искључена ни могућност међународног посредовања и то у 

границама пружања добрих услуга. Пошто је лидер мулсиманске СДА Алија Изетбеговић 

јуче рекао да му је нејасан став СДС-а у погледу евентуалне кантонизације БиХ, Караџић је 

одговорио: 

Радован Караџић: Таква оцена нашег става крајње је некоректна. Карта је ствар договора. 

Наш предлог је да од БиХ створимо у погледу кантонизације балканску Швајцарску. Требало 

би да имамо кантоне са различитом величином и различитим везама. С друге стране, нама је 

Изетбеговићев став сасвим јасан. Хоће да одузме сувереност српском и хрватском народу на 

овом простору, да нас стави у унитарну и централизовану БиХ па да у њој он лично буде 

газда.“ 

 

9. фебруар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Момчила Крајишника и 

Радована Караџића 

 

„Јеси слушо вијести? Да, јеси видио шта су... [Хрвати] су за промјену питања за трију ствари, 

тронационално, односно три су ентитета и тако даље. И каже, држављанство од Хрватске!“ 

 

10. фебруар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Војислава Купрешанина и 

Радована Караџића 

 

„Ми имамо припремљен устав и четрнаест закона. […] Европа је прихватила наше идеје […] 

Тако да су они прихватили наше идеје и у Америци [...] они су против подјеле али и ми смо 

против подјеле, али трансформација није подјела... Ми идемо и кантони ће бити суверени, али 

ће српски кантони имати нешто заједничко, заједничку Скупштину, а нема тога ко ће вама 
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тамо нешто наметати и солити памет... Узмите мој онај говор са оснивачке скупштине. И 

регионализација и пререгионализација Босне и регионализација странке према ономе што 

нама одговара и сувереност народа и све остало […] и ми смо сваки свој циљ остварили. Нема 

ниједног циља који нисмо остварили, а то је, како је рађено? Рађено је ради тога што чврсто 

стојимо на позицијама, то јест позиције су праведне... Па је л' знате ви да је рецимо наше 

проглашење Републике омело Европу да призна Босну? [...] Баритен, па Баритен му пише 

[Крајишнику] као предсједнику српске Скупштине, Карингтон му пише као предсједнику 

српске Скупштине. Они су прихватили да ту постоје три националне заједнице и сад Алија 

може само упропастити ако, ако одбије то. Он је сад прихватио конференцију, ал' каже то су 

само разговори о Босни, не, не разговори, конференција три националне заједнице. […] Не он 

није, он је, ми смо [Изетбеговићу] нудили, десет пута пружали руку он је десет пута пљунуо у 

ту руку. Сад ја немам обавеза више према њему.“  

 

13. фебруар 1992. 

 

Почињу преговори о будућности Босне и Херцеговине између лидера СДС, СДА и ХДЗ у оквиру 

Конференције о Југославији под покровитељством португалског амбасадора Жозе 

Кутиљера. Основа разговора је било формирање три националне јединице у оквиру БиХ што 

је имало за циљ уклањање препрека за одржавање референдума о независности БиХ.  

 

13. фебруар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Јована 

Чизмовића 

 

„Постали смо веома јасни Европи... Потпуно дефинисан јасан [став], јасан, препознатљив и 

њима демократском свијету препознатљив. Њемачкој је потпуно јасно да Уједињене нације 

иду нама у прилог... Постигли смо ми споразуме разне. Алија, је л’ ишта оступио? Алија не, 

Алија онако… Најздравије су љубави из рачуна. Чист рачун дуга љубав.“ 

 

14. фебруар 1992. – Транскрипт говора Радована Караџића на проширеној седници Главног 

одбора Српске демократске странке 
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„Одкад је Хрватска призната, Хрватска демократска заједница, поготово што смо у овим 

разговорима истјерали зеца из грма, к’о што смо Алију Изетбеговића истјерали из скровишта 

увиђа да народ ни српски ни хрватски у Босни и Херцеговини не би били суверени народи, 

нити би били равноправни, чак и кад би били равноправни не би били једнакоправни, јер не 

би имали шансу да, да остварују своје право на једнак начин. И они су имали неке своје 

ломове унутарстраначке али сада је у основи преовладала варијанта која је веома блиска 

нашем погледу преуређења Босне и Херцеговине као државне заједнице, не заједничке 

државе, државне заједнице. Не ни Федерације него Конфедерације, државне заједнице са три 

суверена народа и грађана. […] И посебно што смо прогласили своју Републику овде, што 

смо подузели практичне, највише можда вреде практични кораци да Алија Изетбеговић, 

односно било који државотворац у БиХ не би могао да има власт на 60 [% територије]. […] 

Карингтон је тада предложио конференцију о Босни и Херцеговини […] Ја сам у начелу 

прихватио, ја сам рекао да ће и наши, да морамо да питамо и наше људе из странке и из 

органа власти, и ми смо после то прихватили. Наравно потцртавајући принципе да Европска 

заједница не смије да намеће никаква рјешења, напротив да се ограничи само на пружање 

добрих услуга и на признавање права на самоопредјељење. Данас је на конференцији за 

штампу и овај Де Кутиљеро морао да каже да Европска заједница неће наметати рјешење о 

Босни и Херцеговини. […] говорили су [Европа] да постоје два погледа на Босну и 

Херцеговину, наравно сада српски и хрватски поглед посматра као један, а муслимански као 

други. […] сада да би било важније постизање правог стања, фактичког стања на терену. [...] 

Да је то стање које постоји, да се Босни и Херцеговини дешава исто што се дешавало и 

Југославији. Главни однос према Југославији је био током читавог овог мијешања Европске 

заједнице, јесу Срби управу, али фактичко стање је тако и тако. Сада смо ми у ситуацији да 

кажемо јесу можда Муслимани управу, ал’ фактичко стање је тако и тако, мада нису управу. 

[…] морам да кажем да ми морамо тако мудро, сложно, предано, пожртвовано узети 

посљедњу кап власти у своје руке, наравно на људски начин, вршити на људски начин, 

праведан и према Муслиманима и према Хрватима, који живе тамо, то је посебно важно, да 

нема никакве бјежаније из наших крајева. Али да не може птица да уђе без вашег, без вашег 

знања. То је ако се сјећате, ко има на уму, или ако нема код себе, степен број два. [...] Они 

наравно покушавају да овај референдум проведу по закону старом, застарјелом закону 

неусклађеном са Уставом, који се односио на комунална питања, водовод и шта ја знам, друге 
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ствари гдје је довољно 51%  гласова. Тамо каже да се то или добија неко мишљење или се 

изгласава неки акт, ако се изгласава неки акт онда је обавезујући. Међутим овако у крупним 

стварима које имају везе са Уставом, била би потребна двотрећинска већина. И то смо 

њемачком амбасадору који је био код нас предочили закључак и папире. […] то је истина, 

што је задовољена и жеља Хрвата да не буду у Југославији, и жеља Срба да не буду у ужој 

Југославији, и жеља Муслимана да не буду у ужој Југославији или у великој Србији и жеља 

Срба да не буду у Великој Хрватској или Великој Босни и Херцеговини. Једноставно све 

жеље су задовољене, а Босна изгледа мало другачије. Е не може баш све жеље задовољене и 

Босна да изгледа исто, јер се и све око Босне измјенило. […] Ометати их нећемо, правити 

конфликте нећемо. Али немамо обавеза према том референдуму, нека изволе странке, те двије 

нек’, нек’ то организују, нек’ праве исто као што смо ми својим снагама и својим новцем 

направили наш плебисцит. […] Сад ми Срби више не бранимо нешто, не бранимо наше право 

да останемо у Југославији него, него бранимо наше право да реорганизујемо Босну. На 

демократским принципима. А Алија као не да нешто јер ће, сад је оно к'о што ми Срби нисмо 

да не даш ово, да не даш оно и онда сад у читавом свијету досадиш, Срби не пристају. Сад’ 

стално у прилог наслов да Срби не пристају. И сад’ се то промијенило, сад’ Срби пристају, 

напротив, иду још даље. Иду корак даље у томе. […] Дакле они би, они би сада брутално 

преузимали све живо, и ми имамо искуство овде и у Влади и у владиним органима. Све живо 

на најбруталнији начин преузимају […] тако да нас за десетак година спало сигурно на једно 

500 - 600 хиљада сиротиње која не би имала куд, не би имала никаквог изгледа да напусти 

Босну и Херцеговину. Ми то урадити не смијемо, ако буде каквог сељења биће само из 

њиховог кантона у наш кантон, гдје ћемо ми обезбиједити суверену власт српског народа. 

Карта је прилично поштена, испушта сва њихова села гдје год можемо. Мислим да је, и њих 

не остаје, њих остаје мање од10 посто Муслимана, Муслимана мање од 10 посто у нашем 

кантону. […] Алија Изетбеговић би, док му је била блиска та идеја говорио: Бога вам око тог 

цртања мапа, гледајте да што мање вас буде код нас и што мање нас код вас […] ма мени 

Алија Изетбеговић није ни на крај памети. Он ми је лијева ствар, колико су ми ови наши људи 

који се не понашају ни лојално ни политички. Не можеш ти цјепкати Босну и Херцеговину. 

Ти мораш Босну и Херцеговину трансформисати. Америка ти је дошла овде на ноге, дош'о 

Цимерман и реко': не можете цијепат' Босну и Херцеговину! А 'Брђо' хоће да је ја поцијепам. 

Не може, мораш нагласит' да остаје у истим границама, али је мораш трансформисати тако да 
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се не поцијепа, да буде, да федерира, да буде Република три суверена народа. […] Молим вас, 

да вам кажем зашто они хоће да униште Југославију. Овдје има и правника у нашој странци. 

Државе настају на два начина, сецесијом или сукцесијом. Сецесијом кад се оцјепљује једна 

држава од матице државе која остаје да живи. Сукцесијом кад матица држава нестаје, распада 

се на, на више једнаких дијелова, на више дијелова. Ако настаје сукцесијом, свака је 

подједнако насљедник те државе, матице. Ако настаје сецесијом, да опросте даме, најебала је, 

јер је сецесија обесхрабрен потез и посао који се обесхрабрује у свијету. И нема права, зато 

Словенија стално говори; раздуживање, а не отцјепљење. Јер у Уставу каже, право на 

опредјељење укључујући и отцјепљење, па што не користите пичка вам материна, то право на 

отцјепљење. Неће да га користи јер је најебо, зато хоће да ти растури Југославију.“ 

 

23. фебруар 1992. 

 

Преговори под вођством Кутиљера резултирали су у изјави о принципима током преговора у 

Лисабону. Ови принципи су укључивали и стварање сепаратне конститутивне јединице у 

оквиру Босне и Херцеговине за сваки од три народа.91 

 

24. фебруар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 

 

„Ја сам то прихватио [на конференцији у Лисабону претходног дана] да они прихвате да је 

Босна састављена од националних јединица. Ми идемо на конфедерално, они су ишли 

Европљани на федерално, Алија каже ето јединице да буду три јединице националне. 

Међутим, ја сам прихватио, Босна у постојећим границама не цјеловита, него у постојећим 

границама, то значи да нећемо припајати Србији и Хрватској ниједно парче. То Европа 

страшно тражи да се не повећавају друге државе јер би се тиме урушио принцип један који је, 

који је у Европи, који чува европске границе. Онда би отишло све доврага, читава Европа би 

изгорила. Али ми смо постигли фантастичан успјех, јер то је оно што смо ми и увијек 

говорили, нећемо ми да припајамо никоме ништа. Босна не може бити унитарна. Наша 

                                                 
91  Изјава о принципима за ново уставно уређење БХ, Jose Cutileiro,  23.  фебруар 1992. 
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полиција на нашој територији, наша национална гарда на нашој територији, наша војска на 

нашој територији. Муслиманима то не одговара али су морали прихватити. На заједничком 

нивоу редуцирано на пет, шест ствари, а о неким битним стварима има, предвиђа се Вијеће 

грађана које се бира директно у босанској Скупштини. Вијеће грађана и Вијеће Република 

које даје подједнак број ових посланика три ове Републике босанске. Као Вијеће народа [за 

које се Радован Караџић на почетку кризе залагао], али то ће бити Вијеће Република... Не 

вјерујем ја [Муслиманима] ништа, али они ако преваре добиће Европу за вратом и Америку. 

Јер ово је амерички пројекат овај Кутиљеро. Он ради по америчким инструкцијама. Срби ће 

имати своју скупштину и владу. […] Они као предвиђају заједничку војску на нивоу Босне и 

Херцеговине, а национална гарда на Републикама. Међутим, ми ћемо ту да идемо још даље, 

свака Република војску коју ставља под заједничку команду […] то је фактички суверена 

држава.“ 

 

27. фебруар 1992. – Дневник Радована Караџића о преговорима са Хозе Кутиљером и другим 

међународним преговарачима 

 

„Муслиманска страна је повукла принципе који су договрени у Лисабону. Да ли су они за 

наставак разговора? Лоша искуства са Муслиманима, све што се договоримо погазе. Српски 

народ врши притисак на нас да се не прихвати јединствена... у суштини изводе нас из 

Југославије заувијек и затварају у БиХ. Слобода је прије свега, новца, хљеба. Срби не вјерују 

Муслиманима. Плебисцитом су одлучили да остану у Југославији. Ово је компромис. Нема 

још рата али ако нас настоје затворити у БиХ. Они су неуморни у преварама и не прихватају 

ништа што је цивилизовано. [Интерес Европске заједнице је да се БиХ не поцијепа, да остане 

у овим границама што је против наших интереса али смо прихватили да се у Европи не 

формира исламска република. Уколико би БиХ остала унитарна у будућности би била 

исламска и унитарна. Прихватили смо цјеловиту, да се не припоји Србији и Црној Гори али 

Срби у БиХ морају да владају сами собом. Зато је набоље да се трансформише по вољи сва 

три народа] Ми не желимо сецесију већ Хрвати и Муслимани. Нема начина да се Срби одвоје 

од Југославије и задрже у сувереној Босни. Наш компромис је да БиХ [трансформисана] 

напушта Југославију. Наши људи тешко то прихватају. Наша би побједа била да живимо у 

великој Србији. Велики је уступак што ми прихватамо да нема више Југославије. Рашчистити 
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шта поједини народи желе. Народ неће прихватити оно што није реалност и интерес народа. 

Срби неће прихватити независну БиХ али никога неће напасти. [Доношење српског Устава у 

БиХ одгодили смо три пута. Ниједна једнострана одлука није рјешење. Наш устав неће 

важити за Хрвате и Муслимане. Срби хоће устав прије референдума јер је то услов наше 

сигурности].“ 

 

28. фебруар 1992. 

 

Скупштина српског народа Босне и Херцеговине на својој 9. седници усвојила је Устав српске 

Републике Босне и Херцеговине.92 На истој седници је донесена одлука о успостављању 

посебног српског министарства унутрашњих послова.93 

 

28. фебруар 1992. – Записник са састанка посланичке групе СДС 

 

„Разговори су се јуче одвијали у знаку... једног маневра г. Изетбеговића да умањи значај 

онога што је постигнуто у Лисабону. То је сигурно био и велики притисак на г. Кутиљера да 

се умањи значај конститутивних јединица. На првом папиру они су били предложили да то 

буду државе, конститутивне државе, ми смо предложили да то буду државе, или како год их 

звали, али да је Босна и Херцеговина конфедерација тих држава. На другом папиру биле су 

предложене конситутивне јединице које би се звале тако и тако... Европљани су покушали да 

разним маневрима доведу нас у ситуацију да то што пише тако и прихватимо 'Да Босна и 

Херцеговина послије независности...' једноставно било им је важно да добију ту ријеч, они би 

ту пристали на не знам шта само да добију независност... Ми смо процијенили да њима треба 

та ријеч одмах иза референдума као нешто на шта су пристали и Срби... Значај референдума 

је веома мали ради тога што Срби не учествују. Чак је у разговорима било говора да ако се ми 

договоримо референдум је небитан... Међутим, на крају су они изашли са једним папиром 

који нисмо пуно ни проучили јер смо га одбацили од првог пасуса. То је било погрешно. 

                                                 
92  Стенограм 9. седнице Скупштине српске Републике Босне и Херцеговине, 28. фебруар 1992.; Уставни 
закон о имплементацији устава  српске Републике Босне и Херцеговине, бр. 02-72/92, 28. фебруар 1992, СГ 
СНБиХ, I, бр. 3 (16. март 1992)  
93  Закон о унутрашњим пословима, бр. 02-100/92, 28. фебруар 1992. 
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Требало је да проучимо све што не ваља у тим папирима да би све боље схватили... Ми и 

Хрвати изразито смо били за то да се каже: грађани и народи БиХ, Срби, Хрвати и 

Муслимани и они који припадају другим народима и народностима своја суверена права 

остварују у конститутивним јединицама и у Босни и Херцеговини. Изетбеговић није дао да 

иде тај ред, него у Босни и Херцеговини и конститутивним јединицама. И ми нисмо дали да 

се власт изводи у конститутивним јединицама из власти републике него обрнуто, да се власт 

изводи искључиво из изворног сувереног права које изворно припада грађану и народу, а 

остварује се прије свега у конститутивним јединицама... Европска заједница је незадовољна 

темпом промјена јер она то жели да смандрља... Босна и Херцеговина је у Југославији док ми 

не кажемо да је отишла из Југославије. Ако Босна и Херцеговине излази из Југославије онда 

могу изаћи само три Босне и Херцеговине... Независност се може добити само за 

независност... Ако они хоће независност онда и ми хоћемо независност. А њима је врло тешко 

да бране, као што је Србима било тешко да бране Југославију јер су оптуживани како хоће да 

доминирају... Ја сам рекао г. Кутиљеру: Не можемо да схватимо зашто Муслимани неће да 

прихвате оно што и ми имамо. Ми своју јединицу, Хрвати своју једницу, Муслимани своју 

јединицу и плус заједничке органе. Онда нам је г. Кутиљеро открио, вјероватно што му је 

Изетбеговић рекао, јесте, каже, али он нема на граници Босне и Херцеговине Турску, а ви 

имате Србију и Црну Гору... Морам да кажем да је дио делегације, енглески члан, врло 

предано радио на мапама као да је постигнут споразум... да се територије обиљеже и одвоје... 

да се на њима успостави власт националних заједница... О делегацији Хрвата не знамо 

много... али знамо да су били изразито на нашој страни кад се ради о томе гдје се суверенитет 

прво остварује... Изетбеговић је тражио и ми смо пристали да се уведу национални и остали 

критерији, како смо ми рекли. Они су рекли национални и географски, екномски и остали 

критерији. Нама и то одговара. Тако да је то нека концесија с наше стране да у тој 

терминологији нама то није битно. Битно је да ми нећемо испод ове реалности коју имамо, а 

та реалност је да постоји српска Босна и Херцеговина, да постоје њени органи, да она 

функционише и да ако желе да живе с нама успоставе и они такве органе, нека с нама 

успоставе сарадњу и заједничка тијела. И коначно наша аргументација коју користимо и у 

сусрету са странцима је веома јака када кажемо да се ради о три религије, три народа, два 

језика. Неки кажу чак три језика. Да то не може заједно, као што није могло на Кипру, није 

могло у Либану, као што није могло између Индије и Пакистана. Оног трена када је отишао 
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колонизатор Индија и Пакистан су се крваво раздвајали са огромним пресељењем 

становништва... Ми смо говорили о потреби сређивања свеукупних односа Срба и Хрвата, не 

само у БиХ него и свуда. Отворили смо им перспективу да ће снаге УН остати 30 година 

тамо, а могу остати и 30 дана. Ако остану 30 година њихов туризам би отишао до врага. А 

нама није циљ да Хрватска не може да постоји. Нама је циљ да се и Хрватска заокружи, а и 

сваком Србину је јасно да Хрвати и Срби не могу да живе у заједничкој држави. Аналогно 

томе не могу да имају ни заједничку војску, такође ни БиХ не може имати армију. Остале би 

националне гарде у свакој републици и полиција која би била под контролом сваке 

републике. Мало смо разматрали на којим принципима би се могли разријешити српско-

хрватски односи уопште у односу на Крајине. Они мисле да би најбоље било пресељење 

становништва. Од тога се коса диже на глави Европљанима. Они сматрају да тамо живи 

између 150.000 и 200.000 Срба у кршу да су јако сиромашни итд. и да бисмо им дали 

најбогатија имања у Војводини као да би Војвођани дошли у онај крш. То је једна небулозна 

слика.“ 

 

29. фебруар 1992. 

 

Одржан је референдум о независности Босне и Херцеговине на коме се нису изјашњавали 

грађани српске националности. 

 

3. март 1992. - „Нико не може доминирати“, др Караџић ТВ Београд, преноси „Борба“ 

 

„Нема тога ко може да влада над нама у Босни и Херцеговини, без нашег пристанка, нити ми 

можемо да доминирамо над другима. Овакве поруке ми шаљемо већ годину и по дана, од како 

смо се формирали. Спремни смо за договор, за дијалог, спремни смо за заједнички живот, 

можемо да живимо једни са другима, једни поред других. Ја се бојим да више једни са 

другима не можемо да стојимо у истом строју у истој армији. Морамо многе функције да 

раздвојимо као што су се раздвојили и Индуси и Пакистанци, Грци и Турци, као што су се 

раздвојили Азербејџанци и Јермени. Једноставно, ако наше комшије посежу за милитантним 

исламом, онда нема заједничког живота под истим правно-политичким системом.“ 
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6. март 1992. - „Више нема јединствене БиХ“, конференција за штампу Радована Караџића, 

„Ослобођење“ 

 

„Европска заједница не смије ни помислити да призна БиХ прије него што се она не 

трансформише. Само силом БиХ може бити одржана јединственом, јер већ сада постоје три 

БиХ. У Брисел ћемо ићи да се договоримо о географији и компетенцијама заједничких органа. 

Под географијом се не подразумијева територијално разграничење, ради се о 

административном окупљању територија.“ 

 

15. март 1992. - „На бранику хришћанства“, интервју Радована Караџића, „Дневник“, новинар 

Миран Пантелић 

 

„Питање: Српски народ је после Брисела био доста забринут. 

Радован Караџић: Али, тамо нисмо ништа потписали. Документ који је понудио Кутиљеро 

предвиђа централизовану федералну организацију БиХ. Реално, БиХ је већ конфедерална и то 

треба да се поштује. Уз то, желимо да будемо и даље дио Југославије. 

Питање:  Да ли Изетбеговић увиђа да БиХ не може да буде унитарна? 

Радован Караџић: Његов народ има само релативну већину. Грађанском варијантом, коју је 

дуго заговарао, и тих 44% укупног становништва били би му довољни за апсолутну власт, а и 

Европи су јасне такве замке. 

Питање:  Уз Србе, и Хрвати би били национална мањина у грађанској држави БиХ. 

Радован Караџић: Зато ни они нису жељели такав расплет. Још нешто: Хрвати добро користе 

ситуацију. Они су у БиХ већ заокружили своје територије. Потписују документе по Европи 

без много приче, а зато на терену савршено завршавају посао. Хрватски дио БиХ 

функционише перфектно. 

Питање:  Сада су Срби на истом послу? 

Радован Караџић: Доста нам у диоби БиХ помаже тријумфалистичко понашање Алије 

Изетбеговића. У неким стварима више нам је помогао таквим иступима него ми сами себи. 

Питање: Алија Изетбеговић је рекао да у Бриселу нисте показали карте разграничења у БиХ. 

Радован Караџић: Показали смо их. 

Питање:  Колико је остало спорног простора у БиХ? 
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Радован Караџић: Око 20 одсто, углавном у средњој Босни. 

Питање:  Колико се може тражити решење за то подручје? 

Радован Караџић: Услиједиће нова територијална подјела општина, а уз етничке, уважиће се и 

комуникациони критеријуми.“ 

 

16. март 1992. - „Југославија или три Босне“, интервју Радована Караџића, „Борба“, новинар 

Ејуб Штитковац 

 

„Питање: Највише полемика ових дана изазвала је карта БиХ на којој су уцртани национални 

кантони по виђењу СДС-а. По њој више од пола укупних територија припада Србима, чак и 

тамо гдје они не представљају већинско становништво? Да ли је то готова ствар или пробни 

балон? 

Радован Караџић: Према функционисању власти то је већ готова ствар. Ми тачно знамо шта 

су хрватска, српска и муслиманска БиХ. То су оне регије и територије које су национално 

потпуно дефинисане и ту нема никаквих проблема. Запазићете да у централној Босни око 

Зенице, затим у Западној Херцеговини и Босанској Крајини, Источној Херцеговини или 

Семберији нема никаквих проблема јер је јасно да су то територије једног од та три народа. 

Мапа вјерно осликава територијални распоред три народа. У нашој српској БиХ на овој мапи, 

која је подложна договорима и погађањима, заједно са српским дијелом Сарајева, спада око 

87% Срба. У тој (српској) БиХ има свега 6% Хрвата и 22% Муслимана, односно 18% 

Муслимана би остало изван муслиманске БиХ, као што би 12%  Срба остало изван српске 

БиХ. Помоћу ових мапа обезбједили смо да огромна већина Срба, Муслимана и Хрвата не 

буде национална мањина. 

Питање:  Да ли Муслимани и Хрвати имају своје мапе? 

Радован Караџић: Наравно, Муслимани и Хрвати имају своје мапе. Имају их одавно и ми за 

то знамо. Вјероватно њихове изгледају нешто другачије. То ће олакшати посао јер ћемо онда 

моћи да их ускладимо. Ми сматрамо да водећи принцип мора да буде етнички, уз 

изјашњавање народа у њима, мада мора бити заступљен и географски принцип да сви излазе 

на ријеку или на пут. 

Питање: Господин Кутиљеро је одбацио Вашу мапу? Узгред, колико вјерујете у 

добронамјерност ЕЗ? 



 159  

Радован Караџић: Кад је ријеч о Југославији, не вјерујем у добронамјерност ЕЗ. Освједочили 

смо да је она и себична и брутална, наравно због примјеса њемачког става. Што се, пак, тиче 

вођења конференције о БиХ, имамо само лијепе ријечи за Кутиљера и његову екипу. 

Сматрамо да се труде да разумију проблем и до сада нису натурали своја рјешења. Није тачно 

да је одбачена наша мапа јер она није ни дошла на ред на усвајање него смо је само 

информативно показали... Не можемо прихватити да изгубимо државу Југославију, а да не 

добијемо своју државу у БиХ. Или ћемо остати у Југославији или ћемо у БиХ добити своју 

суверену државу која ће са друге двије БиХ основати савез држава, односно конфедерацију.“ 

 

18. март 1992. 

 

Настављени разговори представника три народа у Сарајеву резултирали су Изјавом и 

принципима за ново уставно уређење Босне и Херцеговине. По овом договору држава БиХ би 

се састојала од три конститутивне заједнице на основу националног принципа узимајући у 

обзир економске, географске и остале критеријуме. Држава БиХ је требало да остане у 

својим административним републичким границама а стране су се обавезале да не 

подржавају евентуалне територијлане претензије суседних држава. Народима других 

националности који би се овим споразумом нашли на територији једне конститутивне 

јединице другог народа би се гарантовала сва људска и грађанска права. Радна група је 

требало да дефинише територије конститутивних јединица.94  

 

29. март 1992. – „Ослобођење“ Поздравни говор Радована Караџића на конгресу српских 

интелектуалаца у Сарајеву 

 

„Поздрављам вас, не у име једне партије која се бори за власт, већ у име ослободилачког 

покрета који је на просторима БиХ настао у тренутку када је српски народ овог поднебља, 

зарад мира у кући, морао да се одрекне себе. Политика опстанка једног народа мора да буде 

из главе цијелога народа и његовог интелектуалног језгра, а не из главе једне странке.“  

 

                                                 
94  Изјава о принципима о новом уставном уређењу Босне и Херцеговине са мапом, 18.  март 1992. 
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30. март 1992. 

 

Настављени су преговори представника три народа у Бриселу. 

 

РАДОВАН КАРАЏИЋ О СРБИМА И ДРУГИМ НАРОДИМА 

Теза тужилаштва: Караџић као конфликтна личност, нетрпељива према другим 

народима  

 

20. јул 1990. - Интервју београдског НИН-а са Радованом Караџићем 

 

„Срби и Муслимани у суштини немају сукоб интереса. Без обзира на све, Срби и Муслимани 

ће увек живети у заједничкој држави, и успевали су и успеваће да живе заједно. Нема потребе 

да трећа страна решава ствари између њих. [...] Међу Муслиманима у Босни и Херцеговини 

има екстремиста, као што их има свуда, који су повремено бивали блиски власти и који су 

навелико злоупотребљавали ту власт. И који нису имали милости ни за кога. Међутим, они 

нису деловали кроз исламске организације, већ пре кроз Савез комуниста Босне и 

Херцеговине. Дакле, то је добар разлог да се донесе закључак о Савезу комуниста, али не о 

Исламу. [...] Очигледно да сепаратисти покушавају, некада успешно, а некада не, да извуку 

корист од исламске верске заједнице и њених функционера. Исламска заједница ће се 

вероватно удаљити од сепаратиста како би избегла штету која чека сепаратисте. Исламски 

фундаментализам стиже у Европу у виду људи других раса и језика, и Европу је обузела 

паника. У нашој земљи имамо Муслимане из словенског народа, људе са нашом крвљу и 

језиком, од којих је огромна већина окренута европском стилу живота, али истовремено чува 

муслиманску веру. Паника је непотребна, како међу Србима тако и међу Муслиманима. По 

мојој процени, нема потебе да Срби опет служе као бранитељи хришћанске Европе у борби 

против ислама. Многи од нас, Срба, смо ближи нашим Муслиманима него Европи која не 

признаје нити се поистовећује са било којом од наших виталних потреба. [...] СДС-БХ је 

спремна да сарађује са било којом демократском организацијом. Рекли смо да не можемо и не 

желимо да сарађујемо са странкама чији програми и активности укључују макар и најмању 

дозу анти-српског, анти-југословенског, анти-семитизма, или анти-демократије. 
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Размотрићемо могућност, на основу наше квоте, или дозволу да преостали Јевреји из Босне и 

Херцеговине учествују у влади, али то наравно зависи од њих.“ 

 

24. фебруар 1991. -  Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: Српска опозициона штампа, посебно 'Српска реч', проглашава Вашу странку 

'филијалом' СПС-а? Како то објашњавате?  

Радован Караџић: То је злонамерно од 'Српске речи', али ја се не љутим на њих. Имају право 

они да се љуте, да буду у неком посебном положају, јер њихови планови, бар што се БиХ 

тиче, нису успели. Њима на част треба да служи уређивање новина, а што се тиче сарадње са 

СПС-ом, није тачно да смо ми њихова 'филијала', нити да смо у неком посебном односу. Ми 

смо у посебном односу са Милошевићем као председником државе, а не као лидером 

Социјалистичке партије. Не ограђујем се ја од сарадње са СПС-ом. Сарадња треба да се 

успостави, јер је СПС избор народа у Србији. Народ је без икакве присиле за њу гласао. 

Међутим, ми се по програму веома блиском сматрамо Демократској странци. 

Питање: А што се Милошевића тиче? 

Радован Караџић: Ја сам једном изјавио да, што се тиче државника, типујем на Слободана 

Милошевића, јер у овом тренутку не видимо ниједног способнијег. Чак и у дужем времену, у 

српском народу не видимо никога ко би имао такве државничке способности. С друге стране, 

Милошевић није оспорен ни од, нама рекох блиске, Демократске странке.“ 

 

26. фебруар 1991. - Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Мој први сусрет са Милошевићем уследио је тек три месеца након формирања наше странке. 

Нисам хтео да се појавим у Србији док не постанем званични представник српског народа у 

БиХ. Након тога наши контакти су концилијарне природе. Међусобно се информишемо и 

никад нисмо чули ниједан савет, налог или изражавање неке жеље г. Милошевића. Чули смо 

искључиво његове напоре да разуме збивања у БиХ, посебно збивања међу Србима. Једино 

сам ја молио г. Милошевића да у сусретима са осталим југословенским политичарима заступа 

становишта Срба у БиХ, јер ми због природе БиХ немамо свог представника. Мада се г. 

Изетбеговић труди да се у његовим ставовима виде и ставови српског народа у БиХ. У том 
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смислу ми смо дали г. Милошевићу мандат да заступа Србе из БиХ уколико дође до распада 

Југославије. Ако се Југославија очува, онда дајемо мандат Изетбеговићу.“ 

 

12. март 1991.  - Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Наши непријатељи никада и нису били Муслимани. То су само, и то природни непријатељи, 

усташе. Јер усташа без Србина и нема смисла. Срби и Муслимани се никада, а то историја 

најбоље казује, нису сукобљавали, а да у питању није био неко трећи. И сада опет неко трећи 

жели да изазове сукоб Срба и Муслимана. У Хрватској не скривају јавно да кажу да ће им се 

Муслимани придружити и у евентуалном сукобу са Србима. Дубоко сам убеђен да огроман 

број Муслимана не дели такво мишљење. Иначе, мислим да сви заједно требамо престати 

бити осетљиви на речи других, јер су нам живци код свих исувише напети. Са земљом, а и 

БиХ, збивају се чудне ствари; то је као лонац у коме кључа. Овакве средине, као што је 

Требиње, немају потребе да осећају међунационалне потресе. Зато и апелујем на све вас да се 

гледате и пазите комшијски, а дубоко сам убеђен да Срби, Муслимани и Хрвати неће бити 

употребљени једни против других.“ 

 

9. мај 1991. – „Вечерње Новине“, изјава Радована Караџића 

 

„Трагична је судбина земље која тражи одрицање било ког народа, а поготово највећег као 

што је случај са Југославијом. Када ме као психолога питају да ли је страх Срба да су сви 

други народи против њих ирационалан, ја тврдим да није. [...] Не могу Срби дозволити да се 

Муслимани проглашавају већинским народом на основу усташког геноцида над Србима у 

Другом свјетском рату, прије чега су Срби били већински народ у Босни. Ми смо 

државотворан народ таман да нас је пет, а не 31 посто.“  

 

29. мај 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Слободана 

Милошевића 

 

„Ја кажем, па господине Дрновшек, ми вам и јесмо пријатељи, Срби и Словенци никада нису 

били непријатељи, а можда вам нисмо најближа околина, али пријатељи вам јесмо. То јест 



 163  

нисмо вам непријатељи. [...] Ја сам послао Кољевића доле у Источну Херцеговину да све те 

будале ућутка, јер ми немамо никакве потребе да нам се ту четници, овај да нам марширају по 

БиХ, српски народ је довољно јединствен и одлучан да нема потребе да за неким гологузим 

војницима, полувојним, никаквим уствари, то све је то магла и мјесечина, то нема никакве, 

али ето нисмо хтјели да делимо народ [...] Ја сам послао Николу Кољевића да доле направи 

актив, прво политички актив и да узме, позове најбоље домаћине и да им каже да добри 

домаћини треба да воде тамо општине и да воде ту политику, а друго онда да направи 

грађанску трибину и за Србе и за Муслимане, јер ови су се Муслимани доле препали Срба. 

Мада нема разлога да се боје Срба, јер доле су заиста чак и ти четнички елементи нису против 

њих него против усташа, али свеједно, људи не воле да виде четнике и готово! То треба 

разумијети [...]“  

 

12. јун 1991. -  Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Ја не могу да се одричем Шешеља, јер Шешељ није члан наше странке. Кад је реч о 

четништву и партизанству, ми смо у програму рекли да за нас не постоје ни четници, ни 

партизани. На томе смо и објединили српски народ у БиХ… Дакле, можемо само својих 

чланова да се одричемо и да екстремније чланове у странци замолимо ако то смета некоме 

другом. То ћемо тражити од других странака јер ово није време за екстремна становишта.“ 

 

20. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радислава 

Вукића 

 

„Овдје има из главног одбора МБО [Муслиманска бошњачка организација] жена једна, 

докторица наша. Има он ћерку тамо која полаже физиологију. Имате ли ви утицаја на овога 

декана Сејфића? Дијете се зове Умихана Пргуда... докторица Демировић јој је мајка, а отац јој 

је био са Алијом оно, па је умро у затвору прије суђења. Они су МБО жестоки али добро. 

Обратили су се за помоћ, па сам ја рекао да ћу ја видјет.  [...] Па сам ја рекао да ћу ја нашем 

шефу у Бања Луци рећи. [...] Мало сам вам дао непријатан задатак. Ма да није МБО, који 

иначе не заслужује ништа, али ето хоћемо да поправљамо неке односе ако могнемо. [...] Ма 

мислим је л' вам непријатно то?“  
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24. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Јована Тинтора 

и Момчила Крајишника 

 

„Договорили се Алија... састанак. Прво ја па онда он. Ја отиш'о. Прво хоће са мном, па онда са 

Слобом. [...] ако се договоримо, можемо се договорит' на задовољство и Муслимана и Срба.“  

 

8. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радослава 

Брђанина 

 

„[Незадовољство у босанској Крајини због тог што одређени генерали који воде покрет за 

Југославију утичу на поделе у народу] Нек иду у пичку материну они, нек иду у пичку 

материну! Тачно се зна за какву смо ми Југославију, шта они сад ходају около и немају 

никаквог чланства они, не би требало да имају никаквог утицаја ту... Ма то су пензионисани 

генерали, то су говнари неки сигурно не, то нису активни, активни се не смије тиме бавити... 

јавићу то једноставно Милошевићу и рећи ћу му да он има тамо утицај да, да се то прекине, 

ми смо то прекинули у Херцеговини, они су доле обећавали свашта, а нудили су приступнице 

да се приступи, па их хтио народ побит… Не, не, нека иду и ти Срби у пизду материну. Ако 

су они у стању да ме сад дјеле нека иду у пизду материну нека их усташе јебу. [Поново су 

подјелили Србе на четнике и партизане] Треба тамо неко да оде и да каже 'Срби идите у 

пичку материну' тако треба отићи и рећи, идите ви у пичку материну ако сте у стању сад да се 

дјелите и сад да се, ма нека није то вријеме случајно што нас, што нас јебу вјековима.“ 

 

12. јул 1991. – Стенографске белешке састанка о првој години рада Српске демократске 

странке  

 

„Наравно да под нашом фирмом не могу ни четници да четникују ни партизани да 

партизанују, али могу да буду демократе. Не може овдје нико да уводи бољшевизам под 

нашом фирмом, не може ни фашизам под нашом фирмом. Дакле све оријентације које су 

демократске могу да стану у нашу странку. А сви бивши комунисти, социјалисти, 

припадници других странака и других формација и четници и партизани могу да се нађу у 
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нашој странци: основни критериј је да спроводе наш програм, а не свој... Добродошао је свако 

ко хоће да брани Југославију... Ја сам увјерен да се овом народу не може десити ништа лоше, 

нити се од овог народа некоме другоме може десити нешто лоше. Увјерен сам да ће ту 

магнетну снагу српског народа, који се у најтежим тренуцима хвата духа и поезије, осјетити и 

други, па чак и наши непријатељи и да ће одустати од неких непријатељских намјера. 

Наравно, неће их само наша духовна снага одвратити, одвратиће их и наша реална снага... 

Предстоји нам тежак задатак пуне солидарности и помоћи Србима у САО Крајини који живе 

у опсадном стању, затим солидарности и помоћи Србима у осталим дјеловима Хрватске. Јер, 

наша браћа из САО Крајине кажу ми нисмо у Хрватској. Њихова плебисцитарна одлука је 

пуноважна као што је и одлука Словеније и Хрватске које желе да изађу из Југославије. 

Према томе они нису у Хрватској, они су у САО Крајини. На жалост имамо вијести да се и 

данас пуца... У овом тренутку је највећи задатак на њима да помогну избјеглицама... њихов 

задатак је тим тежи што званична држава Босна и Херцеговина у којој ми такође имамо 

трећину власти, не обраћа никакву пажњу на то. А да се то дешава у Бурундију онда бисмо 

правили митинге солидарности као што смо правили деценијама митинге солидарности са 

Тангањикама и другим државама по Африци.“  

 

12. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Гојко 

Ђога 

 

„[Милошевић] је изгубио сигурност ту у Србији. Зато би опозиционе странке морале да га 

подрже, знаш, у томе. То би врло важно било. [Плаши се економске блокаде]  Па добро, 

странку, странку не треба, уопште његову странку не треба штедјети, то треба све по 

бубрезима ударати. Овај, али би важно било њега... овај, ову државничку мисију подржати. 

[Милошевић] би био Наполеон да се дистанцира од своје странке. Он ће да најебе са својом 

странком. Он је морао да се дигне и да се поузда у народ, да је… председник свих Срба... и 

два пута је добио те изборе.“ 

 

1. новембар 1991. – Говор Радована Караџића на „Плебисциту Српског народа“ 
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„Нама је важно да се у весељу, достојанствено, како Срби знају и господски обави овај 

плебисцит... с комшијама Муслиманима и Хрватима све најбоље, ништа, нема никаквих 

проблема ни за вас, ни за нас. Ми изјашњавамо своју вољу, биће све у реду, нигдје никаквог 

конфликта. Пуцања не може бити. Ја не знам ко је Србима дао то оружје, али пуцате брате! 

Пуцате. Немојте! Нема дисциплине. Погледајте, ја сам јутрос на Палама говорио да не би 

волио да су Срби послушни на начин на који су Муслимани послушни или Хрвати... Срби не 

вјерују једном вођи... и стално мотре је ли издао или погријешио. И то тако треба да буде. 

Али мора мало дисциплине бити.“ 

 

5. новембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 

 

„[Људи и грађани обични су заинтересовани за српски плебисцит, чак су и Муслимани 

изузетно заинтересовани] Хоће и они да гласају, је л'? Па хоће да гласају људи, виде да 

пропада Хрватска... Да, да, хоће људи да живе с нама.“ 

 

10. јануар 1992. - Интервју са Радованом Караџићем  

 

„Радован Караџић: Овде је прилика да кажем да су Срби и Хрвати прилично разграничени 

једни од других на просторима БиХ. Иначе, хрватске општине су прилично хомогене. Не бих 

хтео да прејудицирам са закључком да је то било због геноцида. Истини за вољу, тамо нема 

пуно ни Муслимана. Што се Срба и Муслимана тиче, они од 109 општина у 104 живе веома 

измешано. То не говори само о томе да ми потичемо из истог народног корена, него и да 

током времена у заједничком живљењу нисмо били толико нетолерантни и нестрпљиви једни 

према другима, јер да јесмо, створиле би се много хомогеније средине у БиХ - чисто српске и 

чисто муслиманске. Ми, дакле, можемо да живимо заједно уз, наравно, истинско 

демократско, а не бољшевичко заједништво, зарад кога су Срби и Муслимани морали да се 

одричу много тога из своје културе, религије и традиције. Дакле, пет или шест општина у 

којима Срби не живе и нису спровели плебисцит су та област која не мора да остане у 

Југославији, мада има за то услова. Што се тиче остатка, то је Југославија за коју ми 

предлажемо да Срби, Хрвати и Муслимани нађу погодно решење, да ове три националне 
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заједнице живе једна с другом онолико колико одлуче. Дакле, да имају заједничко све оно 

што боље успева кад је заједничко, и одвојено све оно што је боље кад је одвојено... 

Туђманово често помињање поделе Босне верујем да је мање у смислу поделе БиХ, а више у 

смислу једног свеобухватног решења српско-хрватских државних и политичких односа. Ако 

би било могуће једно свеобухватно решење којим би се на Балкану решило ово питање, 

уклонио би се важан извор напетости у Европи, а углед Срба и Хрвата, и њихових сада већ 

одвојених и на праведан начин разграничених држава, значајно би порастао и омогућио 

њихово укључивање у Европу. Коначно, српско-хрватско питање једном се заиста мора 

решити трајно и праведно. Но, таква решења обично не иду без крви. Па, ево на жалост, крв 

смо, по ко зна који пут, имали и сада. Да ли ће бити снаге, среће, зрелости и памети - да се 

управо сада реше сва спорна питања - то не знам. Знам да значајна већина Срба нема ништа 

против тога да Хрвати заокруже своју независну националну државу. Шта је, онда, спорно? 

Спорно је на коме потоку ће бити граница. Добро је да су екстреми схватили да нити ће Срби 

узети до Ријеке, нити Хрвати до Дрине, нити то треба ни једнима ни другима, јер не би било 

праведно, трајно и одрживо. 

Питање: Добро, ако Срби немају несугласица са Хрватима, или ако их имају све мање, ко 

производи неспоразуме? Муслимани?   

Караџић: И поред толеранције, па чак и блискости у миру, што и није чудо, јер Срби по крви 

немају блискијег од Муслимана, у неким тешким временима значајан број Муслимана стајао 

је против Срба. Ово сада је трећи пут у овом веку. Дивни примери безрезервне солидарности 

са Србима постојали су раније и постоје сада, али могу да нам служе само за утеху и сећање 

на заједничке корене. И ништа више. Огромна већина следи своје вођство, које је чак у 

Парламенту претило да ће за сувереност жртвовати мир, иако се сада маскира у миротворце. 

Дошли смо до закључка да вођство СДА мисли како оно што му нуде Срби може увек да 

узме, и тек кад му све европске лађе потону, онда ће са Србима склапати споразум, и то што 

скупље. Али, то неће бити тако. Нама Србима је преко главе да молимо да неко живи са нама. 

Окренућемо се себи и својим потребама, а онда нема заједничког живота. Моћи ћемо и 

мораћемо да живимо једни поред других, али то неће бити исто као да живимо једни с 

другима. 

Питање: Верујете ли да је могућ заједнички живот Срба, Хрвата и Муслимана у БиХ? 
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Радован Караџић: Ја верујем да је не само могућ него и неизбежан. Само се поставља питање 

да ли ће то бити живот у коме ће једни друге присиљавати на нешто, или ће се тај живот 

уредити да све три националне заједнице развијају своје природне потенцијале, без 

међусобног интерферирања и ометања.“  

 

14. фебруар 1992. – Транскрипт говора Радована Караџића на проширеној седници Главног 

одбора Српске демократске странке 

 

„Може се десити да Босна и Херцеговина ових дана добију велики број разних посматрача. Да 

будемо максимално љубазни, уљудни […] они [Муслимани] се грабе стално да буду близу 

тих људи, да их индоктринирају, и да им, да усвоје њихово, то је заиста бедно, то Срби не 

умију да раде нити треба да раде, али да буду љубазни, да буду љубазни према овим 

Европљанима, то нам је дужност у име нашег народа. Без обзира на то што можемо, што 

може међу њима бити врло непријатних људи, људи који нас не воле. […]Г осподо, оног 

трена када се Муслимани дохвате фундаментализма они нигдје не могу да живе, ни с' ким у 

истом правно-политичком систему. Нигдје! […] Не кажем ја која је вјера боља сада, уопште у 

то не улазим, али је чињеница да је начин на који једна вјера васпитава и на који друга вјера 

васпитава немогуће направити солидну коегзистенцију, без трења и без сукоба. […] Ми 

заиста јесмо нешто друго, нешто другачије, и не треба ми то да кријемо. Никаква ми браћа 

нисмо. Треба да знамо то. И то свијет јако добро разумије, кад они мене питају: зашто ви не 

можете да живите заједно? Ја кажем зато што смо ми три културе, три народа, три религије. 

Два језика, и ево сад кажу и три, јер има и босански језик. Каже: како сте досад живјели 

заједно? Ја кажем: нисмо никад живјели заједно, живјели смо или под окупатором или под 

диктатором, у демократији ми никад нисмо живјели заједно. […] ја сад не пропагирам, не 

никако љубав, али измирење са Хрватима. Очигледно је да ми не можемо заједно, али с' овом 

нашом браћом овдје који су постали од нас, толико их је вјера њихова измјенила и уперила 

против нас да је то заиста тешко, и онда нема веће среће него да се ми сви израздвајамо 

максимално, ма колико год можемо. Не да живимо једни с' другима, јер то врло тешко иде без 

диктатора или без окупатора, него да живимо једни поред других. Да 'трење' буде што мање. 

[…] зато је нама била потребна савезна држава да може савезни инспектор да дође овде и да 
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заврши пос'о. Ако нема савезног инспектора, ми, ако су они врховна власт, ако је Република 

врх власти и врх контроле и врх принуде државне, ми немамо никаквих шанси.“ 

 

РАДОВАН КАРАЏИЋ О МИРУ И РАТУ 

Теза тужилаштва: Караџић је водио политику која је изазвала рат а која је 

подразумевала насилно заузимање и отцепљење територија које су сматране српским на 

којима би требало спровести тзв. етничко чишћење 

 

20. јул 1990. - Интервју београдског НИН-а са Радованом Караџићем 

 

„Помирење је неопходно. Срби морају да се помире са другима, и опросте што је више 

могуће. Ми не морамо да присиљавамо друге на покајање. Сама особа која се каје мора да има 

и мотивацију и моралну снагу, иначе је то бескорисно. Срби такође морају да се помире сами 

са собом. Грађански рат српског народа мора да се заврши, јер је већ нанео довољно штете. А 

са друштвене тачке гледишта, рат је био потпуно непотребан. [...] Међутим, помирење не 

значи да се побеђени диже до положаја победника, при том повлачећи победника на дно, где 

смо ми у прошлости држали побеђене. Ово би такође значило наставак грађанског рата. И 

победници и побеђени морају да напусте своје положаје, своје ровове, и да се нађу на пола 

пута.“ 

 

6. фебруар 1991. - Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: Ако би дошло до грађанског рата у земљи, можете ли рећи у ком би то делу земље 

било? 

Радован Караџић: Не могу да замислим грађански рат у Југославији. Овде нико не сме да 

ратује. Срби неће, а други не смеју. Да будемо поштени, српски народ на такво ратиште може 

да избаци пет милиона војника. Мени је грађански рат невероватан без Хитлера и 

Мусолинија. За сада таквих нема.“  

 

13. октобар 1990. – Транскрипт видео снимка говора Радована Караџића у Бања Луци на 

оснивачкој седници Српског националног већа Босне и Херцеговине 
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„Завршница сепаратистичког цијепања Југославије је почела. Изборима и новим уставима у 

Словенији и Хрватској, задају се завршни, одсудни ударци Југославији која у страху ишчекује 

стропоштавање својих комада у амбисе. Бивши генерали, а садашњи државници наших 

република српском народу пријете грађанским ратом. Српском народу не треба пријетити 

грађанским ратом, он ће то схватити озбиљно. Нама је сасвим јасно против кога би генерал 

Туђман водио грађански рат.“ 

 

9. мај 1991.  –  „Вечерње Новине“, изјава Радована Караџића 

 

„Сматрам да [рата] неће бити, јер Срби неће први започети кавгу, а други не смију. Нико нема 

разлога да се боји Срба ако није грешан према њима.“  

 

12. јун 1991.  –  Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Ми не заоштравамо ситуацију, али морамо да упозоримо да се у БиХ одвија политички 

живот као да се привидно ништа не дешава. А дешава се страховито наоружање, пре свега 

ХДЗ, његових формација, а затим и осталих. Ми не можемо да седимо у Скупштини и 

ћакуламо о неким законима. То би било као да се баба чешља док село гори. Морамо да 

упозоримо да се стање духова у БиХ мења и да може наступити тренутак кад нико неће моћи 

да контролише ту ситуацију. Оно што смо могли пре три недеље, то више не можемо. Стално 

упозоравам да стање духова може да превазиђе организоване облике политичког живота. Ми 

нећемо да сносимо кривицу за то и морамо да кажемо ко је одговоран. А одговорни су они 

који држе отвореном могућност отцепљења Босне.“ 

 

17. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Витомира 

Жепинића 

 

„Сутра је питање судбине БиХ. Ја немам шанси нити начина да, да, да ишта друго, ишта ту 

промјеним. Ни народ, ни посланици не би прихватили било какво одступање. Босна остаје у 

Југославији док другачије не одлучи неко од њених народа. И то ће се сутра јасно видјети. 
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Сутра може да политички систем, БиХ да крахира и онда је хаос. Али ми ту помоћи не 

можемо. Ми не можемо сагнути главу, нема ту никакве шансе. Ми смо потпуно одлучни и 

потпуно чисти у том погледу. [...] Не, ма немамо шанси, па могу и ја да кажем изађем на 

Скупштину и кажем ми прихватамо суверену БиХ... За два сата је хаос у, у Босни... немам ни 

право ни, ни, ни дјелотворности јер је за два сата хаос у БиХ.“ 

 

19. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Радослава 

Брђанина и Цвјетковић Миће 

 

„Ма ми морамо чекати да они направе корак, а ми ћемо онда да купимо наше комаде. Па то су 

идиоти [српски политичари у Крајинама] који иду Туђману у прилог потпуно, то мислим то 

су комплетни идиоти. Па није политика мачији кашаљ, пичка им материна безобразна, док су 

у СДС одавде ће се казати шта је то у глобалном погледу тако, а шта није тако. Ко неће нека 

иде у пизду материну, а ми ћемо онда рећи народу шта он ради. Милаковић ради за Шекса. 

Они једва чекају то, они траже да читавом свијету покажу да су Срби ти који разбијају 

Југославију и да добију легитимитет за напад на Крајину, да добију, да добију овог Алију 

против нас за напад на Босанску Крајину и да довуку Европске оружане снаге ту, па у пичку 

ћу их материну послати.“ 

 

20. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радислава 

Вукића 

 

„Ја мислим да је сада јасно Изетбеговић хоће да ратује. [Милан Бабић] иде на руку овоме 

ратоборном Изетбеговићу. [...] Реците ви слободно [Крајишницима] да сам ја разговарао, да 

сам рекао да Алија Изетбеговић припрема рат и да тражи помоћ за рат и да не једу говна, јер 

ја ћу их оптужити свакога од њих да су дали Алији Изетбеговићу повод за рат [уколико 

прогласе уједнињење две Крајине] [...] Молим вас реците овај наш одговор. Реците, има снага 

у БиХ које знају да не могу одозго доћи без рата. А за рат им треба повод да окриве неког 

другог. Ми не смијемо дати повод за рат. И то је најосновнија ствар. Иначе и међународно 

право и наше уставно парво је на нашој страни. Ми водимо игру [Ако може Алија за Босну, 

ми ћемо се тући за Југославију али никад први нећемо почети].“ 
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24. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Момчила 

Мандића и Витомира Жепинића 

 

„У Невесињу сам ја био. Тројицу су момака пребили. Било их је двадесетак. Наоружани 

добошарима оним. Ја сам то рекао да доле нигдје нипошто не предузимају неку неправну 

радњу. Нека их бију, нека трпе, нека овај... Јер ја знам шта све стоји иза тога. Иза тога стоји 

потреба једна да се изазове... хаос и провоцирање. И то тамо гдје су Срби већина. Е, управо 

тамо гдје су Срби већина пустићемо да се то одвија у правним овај... А ово за Вишеград је 

срамота. То ћемо ми Изетбеговића да притиснемо... Попу су чупали браду, то да знате. [Два 

аутобуса су запречена] То је већ граница постављена значи.“ 

 

12. јул 1991. – Стенографске белешке састанка о првој години рада Српске демократске 

странке  

 

„Ви видите да се та борба [за очувањем Југославије] бије у Парламенту и добро је док се бије 

у Парламенту, док се не бије по улицама. Ми ничим нећемо допринијети да се та борба бије 

по улицама.“  

 

19.  јул 1991.  –  Интервју са Радованом Караџићем, „Интервју“ 

 

„Питање: Ви мислите да ће се Муслимани у одсудним тренуцима, поучени трагичним 

искуством Другог светског рата, определити против крвопролића и братоубилачког рата, а за 

једну можда нову југословенску заједницу? 

Радован Караџић: Ја сам уверен у то да Муслимани неће изабрати крвопролиће и неће 

изабрати конфронтацију са Србима, поготово што знају да би та конфронтација била 

искључиво у интересу трећег. Ја сам на ту чињеницу упозоравао и г. Изетбеговића да се не 

памти у историји да су Срби и Муслимани дошли у сукоб, а да није био у питању интерес 

трећег.“ 
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26. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Николе 

Кољевића 

 

„Јер Алија сад нема куд то је ћорсокак. Сва правна страна је у нашим рукама и сад да нам они 

[српски политичари у Крајинама] направе неку будалаштину он може онда да је, јер 

Муслимани, Муслимани се жестоко окрећу против неких ратних намјера Алијиних…  Који 

неће да ратују. Имају републику имају Југославију нико нормалан неће да ратује. Алија би 

желио да ратује да промјени то и сад Алија не може да објасни муслиманском народу зашто 

би ратовао, а ако они [српски политичари у Крајинама] направе глупост он ће да каже ево 

зашто би ратовао. То је једино сад му једино треба алиби за рат. Не треба ми да му помажемо 

у томе.“ 

 

1. август 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Крајишника  

 

„Ал’ ево донио, донијела Политика да је [Изетбеговић] рек’о да ће да се бију ако дође до рата, 

Муслимани ће да се туку на страни Хрвата. То је, мислим, нешто што је страшно. Сад морамо 

Муслиманима да кажемо, је ли ово тачно што Алија каже.“ 

 

7. август 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Крајишника 

 

„Има наших људи који кажу ма нека крену маму им јебем да једном то завршимо. За сва 

времена. Тако да ће се и наши многи разочарати ако се ми са Муслиманима договоримо. 

[Јастребови наши се неће сложити са тим сигурно] Неће се сложити, неће. [Да смо ми 

случајно пакосни, ми би се, ми би се осјећали превареним. Ми не желимо нешто што је 

ненормално] ... Нећемо више с тобом да се бијемо, ако одете ми ћемо гласати против али 

нећемо да се бијемо.“ 

 

17. август 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Ненада 

Стевандића 
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„Реците им [српским локалним политичарима из босанске Крајине] да никако не праве 

ниједну глупост јер онда нас оптужују за те глупости. Алија, и то им слободно пренесите, 

сјетите се па им пренесите, Алија нема аргумената против Срба. Не може, он каже 

Муслиманима „ми нећемо да се споразумемо са Србима“, али не може да каже зашто нећемо. 

Према томе не треба му давати ниједан аргумент. Нигдје!... [Изетбеговић] мора Муслиманима 

казати зашто хоће рат са Србима, он мора то да објасни, сад ако они тамо [српски локални 

политичари из босанске Крајине] направе неку глупост онда ће он казати 'Е, ево зашто хоћемо 

рат са Србима'.“  

 

4. септембар 1991.  – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Момчила Крајишника 

 

„Је ли знаш да се горе пуцало у [Кравици]? Тројица [мртвих]. Ја мислим да је трећи мртав, а 

двојица тешко рањена. Муслимани све, али они су напали српско село Кравицу. [Срби 

узнемирени и траже заштиту војске] Војска је кренула из Тузле... Ево шта води, чему води 

ваша [Изетбеговићева] политика! Данас ћемо рећи, 'ево чему води ваша политика'! "Видите 

ли чему води?' и 'знате ли да ћете ви у томе свему нестат'! 'Нестат ћете човјече! Нестат ће и 

нас доста, али вас ће потпуно нестат!' [Нестаћемо сви. То намјерно треба рећи]“  

 

18. септембар 1991.  –  Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Војислава Купрешанина 

 

„И то се сад показује. Да хитно сви иду у мјесне одборе да се, масован одзив, јер од тога 

зависи хоће ли бити мира или ће се продужавати овај јебени рат [у Хрватској]. Нека се 

одазову, нек' се напуне касарне […] Да, да. Да, да. Да, нека се ма... најмасовније напуне 

касарне, нек се напуни, овај, армијски састав да може да се Европи покаже и докаже да, да, 

да... је мир једини излаз, да не смију да ратују.“ 

 

19. септембар 1991.  –  Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Радислава Вукића 
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„[Информације су да хрватска страна у сукобу губи] Па јебем им сунце онда што ратују? Што 

нису прихватили овај, ово примирје?“ 

 

12. октобар 1991.  –  Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Гојка 

Ђога 

 

У Скупштини говорио Алија Изетбеговић два-три пута, онда сам мор'о ја да му одговорим, 

знаш. Ми њима допуштамо, међутим, они се спремају за рат. Они ће покушати да, да, да 

ратују овде. Већ наредне недеље, вјероватно. Па, луд је. Они, они су луди потпуно, знаш. Он 

је, мислим да њих, управо, ако отворе рат, треба истући, они ће бити... они ће... па, нестаће… 

Нестаће, са лица земље ће нестати тај народ ако они, ако они запну сада. Њима је једина 

шанса била оно што смо им нудили. То је било превише, и превише што смо нудили... 

Понуђено им је више него што су Срби смјели икад понудити, али, ето ни то нису хтјели, и 

сада је једино што нам је остало, можемо да им кажемо, ко жели да изађе из Југославије, нека 

формулише своју жељу. Нека... иде у Скупштину Југославије, да тамо то покуша да оствари. 

Само на уставан начин, па ћемо видјети које су то територије историјске и етничке и како ви 

то можете да остварите... Не, они су... они, они, овај, њих Туђман... они охрабрују Туђмана, 

Туђман њих. Они... то је потпуно све усташка ствар и код њих, и код Туђмана…  Они не 

схватају како Срби кључају, како се Срби споро пале, а дуго горе, они немају појма, ови... ја 

не могу овим овде овај, нашим партнерима Муслиманима, да кажем па јебем вам сунце 

схватате ли ви да ће се Срби до посљедњег Србина борит за државу да је, да је не изгубе. […] 

Поставим, то им приватно сто пута кажем немојте се заваравати, нема ту никакве шансе да ми 

вама сад нешто потпишемо, за два сата ће се читава Босна дићи, и, и, запалити. Нема ту шансе 

никакве. […] Они су, они су посланике који су неодговорни запалили на ту идеју да треба да 

добију државу. Уплашили су се од Срба, као да је икоме било икад лоше са Србима, овај, и, и, 

онда су преузели на себе обавезу коју сад, овај, како се зове Изетбеговић узео према Туђману 

обавезе и Туђман према њему и један другог подстичу знаш, јер Изетбеговић обећава 

Туђману читаву Босну, а Туђман охрабрује... и обећава му да ће се Муслимани дићи против 

Срба да се боре [...] Аха, не, ма они, они морају да знају човече око Сарајева двадесет хиљада 

наоружаних Срба, па то није нормално, па они ће, они ће нестати, Сарајево ће бити караказан 
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у коме ће изгинути тристо хиљада Муслимана, они нису нормални. Ја не знам, ја ћу сад њима 

морати отворено да говорим, људи немојте се зајебавати у БиХ има три, четири стотине 

хиљада Срба наоружаних. Шта ви мислите, плус је ту армија и техника и све то, шта ви 

мислите да се можете, да се отцијепите као Хрватска. И они буквално иду... нама су јуче 

рекли на тим нашим преговорима између овај, сједница Скупштине да суверена Босна значи 

независна Босна, ако Југославија не буде. [Изетбеговић] може да има власт у пола Сарајева, у 

Зеници, и у пола Тузле, и нема, готово је, Грачаница и ове ситне... Али је он... Они то не 

схватају да би ту, било крви до кољена и да би Муслимански народ нестао, нестало би 

сиротиње Муслиманске која ни не зна куд он води, куд он води овај Муслимане. [...] То је, то 

је, али то је, то мислим да, да, да он мора да... наредне недеље се много, много тога решава. 

Наредне недеље се много... Они су вечерас пуцали на једно складиште го... овде близу 

Сарајева. [...] Иначе је војска овде... потпуно јој је јасно, чак и МУП ради против Војске и они 

то тачно знају ко... ко у МУП-у ради против војске. Јер прате кретање војске и процјене праве 

и тако. Они је јесу припремали, имају нешто оружја, дијелио им МУП оружје и ми смо 

Изетбеговићу рекли, нама не смета уопште да Муслимани имају оружје, само ако сте луди да 

га употребите против Срба, па и Србима ће бити тешко али видећете како ће вам одбити. 

Немате шансе да, да се... одвежите се од усташа, пустите, водите своју политику и своју 

бригу, међутим то је њима тешко рећи. Толико се њима допало да... толико се њима допало да 

имају овај, неку државу своју, да то није нормално. [...] Али ето имамо још сутра преговоре и 

још ћемо да покушамо да изађемо са једном варијантом која је прихватљива за све, да, да ми 

немамо ништа против чак и кад би они могли да они своје крајеве издвајају, али шта ће да 

направе, не мо... ни то не могу да направе. Могу да направе једино, овај, нешто већу 

аутономију у односу на савезну државу од српских крајева. Да рецимо имају нешто... ту би 

смели ми и прихватити да они праве у својим крајевима, да тако кажемо једну област 

муслиманску, у оквиру Југославије гдје би они имали мање везе са савезном државом него 

нешто већу, већу аутономију да... да кажем, да не кажем конфедералну везу са Југославијом. 

Ми њих тјерат ни на шта нећемо али они немају начина да изведу сецесију, то је мислим у 

Армији јасно, и свима је јасно. То ће бити покољ крвави, Армија овог пута неће више овај, 

користити два авиона него ће од пет стотина колико их има, користити по 20 у сваком налету. 

И ту нема више, јер, јер ако Босна се запали онда иду, иде Санџак, иду Косово, знаш.... 

Европи ће се рећи марш у пичку материну не појављуј се док се посао не заврши.[...] Не, не 
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што се војске тиче у БиХ она је потпуно на чистом, њој је потпуно јасно да је у питању 

усташки налет на Србе, и на Југославију као државу [...] не можеш да, да кажеш да нема, има 

заиста и обичног народа и све је то, и мислим њима треба пружити обе руке. Али ово што се 

вођства тиче њима ту нема колебања, они морају да знају да ако хоће сецесију мораће да нас... 

да почну рат против нас и да нас бију, да нас туку, а онда ће, онда ће добити одговор назад и, 

и то је јасно. [...] бојим се да Туђман нити има снаге, нити смије, све док има војске, не смије 

да преговара. Према томе они су морали његову оружану силу... али сад се може такође 

поставити добра одбрана Југославије, па они кад нападају онда још више гину знаш […] А и 

немамо амбиције да их побијемо то је мислим, ту је војска коректно са цивилима поступа, али 

овај, нема заиста разговара док се то, јер он док год има тих наоружаних банди […]“ 

 

13. октобар 1991.  –  Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Мандића 

 

„Алија спрема рат, ми знамо и штаб гдје му је и телевизију је припремио тамо, тајни студио... 

Нама је Алија Изетбеговић признао да ова сувереност значи независност. И то је пут којим је 

кренула Хрватска и то се зна шта ће се овдје десити, то нема никакве, никакве везе са одлуком 

Караџића или одлуком не знам овога или онога, то се зна тачно шта ће се десити ту нема... За 

два три дана ће Сарајева нестати и биће пет стотина хиљада мртвих, за мјесец дана у Босни и 

Херцеговини нестаће Муслимана, Срби ће се редуцирати, Хрвати ће највише ту сигурно 

профитирати јер они ће задржати своје општине... Они [Хрвати] таман данас кад ми хоћемо 

да се договоримо онда овај Љубић каже ми не пристајемо, ми не прихватамо. Тако да онда 

они охрабре Алију поново да иде у том правцу, тако да то, то је мислим хаос и то је ружно.“  

 

15. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Миодрага 

Давидовића и Луке Караџића 

 

„Они хоће независну Босну и Херцеговину и то је покушај да направе пакао човјече, 12%  

Срба у Хрватској су направили пакао, односно нису допустили да се уведе држава у њихове, 

усташка држава у њихове домове. А они овде покушавају на, са 35% знаш. На огромном 

простору који контролишу Срби то. Е, има много Муслимана којима је јасно шта се, шта се 
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збива знаш... Ко ће човече, па то би био рат до истребљења њиховог. Не би им то Срби никад 

опростили, то би им било, то би их уништило потпуно. Прије свега нико од њиховог 

руководства не би ост'о жив, за три, четири сата би били побијени сви. Не би имали шансе да 

опстану уопште.“ 

 

15. октобар 1991. – Транскрипт говора Радована Караџића на другом делу осме седнице 

Скупштине Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине 

 

„Господо, нисам ја овдје наступио као бог рата како ме неко почастио епитетом из Хрватске 

демократске заједнице. Него вам кажем, по стоти пут и у нашим разговорима сам то рекао. Не 

креира Српска демократска странка вољу српског народа, она је тумачи. Ми бисмо вас крваво 

слагали кад би смо рекли да ви ово можете да изгласате. [...] Ми ћемо вас онемогућити пред 

домаћом и свјетском јавношћу да извршите насиље над српским народом. Уставно насиље, а 

након уставног насиља слиједе сва друга насиља. Ми се више не питамо са ситуацијом. То је 

овдје за овом говорницом сто пута речено, не питамо се са ситуацијом ако доспијемо у стање 

у које су доспијлеле Словенија и Хрватска. Нарочито Хрватска с тим што би у Босни и 

Херцеговини тај пакао био хиљаду пута тежи и не би било начина да се заустави. [...] Ја вас 

још једном молим, не пријетим него молим, да озбиљно схватите тумачење политичке воље 

српског народа [...] Молим вас да озбиљно схватите ово није добро што ви радите. Ово је пут 

на који ви хоћете да изведете Босну и Херцеровину, иста она аутострада пакла и страдања 

којом су пошли Словенија и Хрватска. Немојте да мислите да ћете одвести Босну и 

Херцерговину у пакао, а муслимански народ можда и у нестанак јер муслимански народ не 

може да се одбрани ако буде рат овдје. […] Како ћете ви спријечити да свак сваког не убија у 

Босни и Херцеговини? [...] Из интерпретације онога што кажемо за овом говорницом, та ствар 

се наиме односи на питање рата или мира. Морам по стоти пут да поновим да Срби не пријете 

ратом, Срби само обзнањују да неће моћи прихватити било какву одлуку која се донесе 

прегласавањем и на њихову штету и да се неће моћи Срби присилити да живе у држави у 

којој неће, ту се бар ми Срби и Муслимани добро разумијемо, оно чега се Муслимани боје у 

ужој Југославији или крњој Југославији како се то сада каже да ће бити мајоризирани на било 

који начин, мада имају заштиту своје републике која никад неће бити саставни део Србије, 

него ће бити потпуно равноправна са Србијом, исто тога се Срби плаше у Босни и 
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Херцеговини да не буду прегласани у овој прилици или након неколико година, потпуно је 

свеједно. Молим вас господо, муслимански прваци су до сада јасно говорили дође ли до 

катастрофе, то је катастрофа прије свега муслиманског народа, то је катастрофа и српског и 

хрватског народа, нарочито српског и муслиманског народа јер смо ми измијешани, док су у 

Босни Срби и Хрвати прилично удаљени географски, осим у великим градовима наравно. [...] 

Срби никад нису напали Муслимане, нити ће икад напасти Муслимане, нити постоји такво 

расположење у односу на Муслимане, али хаос који би могле произвести нерегуларне 

прегласавајуће одлуке, мајоризирајуће одлуке, хаос који би могао настати, хаос који неће 

нико покренути него он има своју логику, а о којој смо сви овдје говорили није хаос, ред је у 

нечијим рукама, оживи ли људским, али хаос није ни у чијим рукама. Основна 

карактеристика хаоса је што га нико не генерише, него он има своју логику и сам се 

генерише. У том хаосу због кога може доћи до погрешних интенција прије свега интенција у 

муслиманском вођству да се направи нешто за Муслимане што би можда добро било за 

Муслимане али за Србе у истом тренутку не би било добро, могло би да доведе до хаоса 

којим више нико неби могао управљати и да се разумијемо, није Српска демократска странка 

за хаос и управо зато што није за хаос […] Тако можемо поручити да рата бити неће, тако 

можемо гарантовати да хаоса бити неће јер ред је у нашим рукама, хаос више није ни у чијим 

рукама.“  

 

24. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Слободана 

Милошевића 

 

„Ми не смијемо да демобилишемо наш народ ни у ком погледу и ја мислим да ће ево... убили 

су нам седам, осам младића и данас на Ивањици... На босанској страни су убили, војска не 

може више предсједниче да прихвата примирја, нема говора, Туђман се мора скршити војно, 

мора се уништити војна сила Хрватске. Ја вам гарантујем послије петка се мора дићи опет 

петсто хиљада Срба, ту нема говора више, ту нема говора више, то је уништавање, 

исцрпљивање, изнуривање, завлачење у зиму и ми ћемо сви испропадати.“ 

 

26. октобар 1991.  – Интервју са Радованом Караџићем 
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„Питање: Реченицу коју сте изговорили на последњој Скупштини - да ће муслимански народ 

нестати уколико Босна буде суверена, Муслимани су доживели као отворену претњу. 

Радован Караџић: То што некоректно интерпретирају једну реченицу од хиљаду колико сам 

изговорио за протеклих годину и по дана, говори више о интерпретаторима него о мени. Ја 

сам за скупштинском говорницом само парафразирао г. Мухамеда Филиповића који је рекао 

да уколико ствари крену неповољним током, то ће бити почетак краја муслиманског народа. 

И данас мислим да је муслимански народ најугроженији у овом тренутку, да је због начина на 

који је вођен доведен у ситуацију да се конфронтира са српским. И то никако неће бити срећа 

ни за Србе ни за Муслимане, а с обзиром на то да Срба, ипак, има велики број, Муслимани су 

угроженији. Угроженији су не само у физичком смислу и нисам мислио да могу нестати само 

физички, него да је то почетак краја њиховог националног бића. Ако се Босна издели тако да 

не остане територије за живот Муслимана, опет ће бити угрожени као веома млада нација, као 

нација са веома рањивим местима. Ту пре свега мислим на језик, историју, итд. 

Питање: Хоће ли се Босна моћи поделити мирним путем?  

Радован Караџић: То нека одлуче они који започињу да је деле. Босна се може поделити само 

у случају да неко одлучи да изађе из Југославије. Република Босна није постојала у време 

настанка Југославије. Она је измишљотина Броза и његове олигархије, оних који су једну 

геополитички добро постављену државу, унитарну монархију, каква је била у свом почетку, 

претворили у један бастардни облик државе, ни федерације ни конфедерације, све у намери да 

изведу сецесију Словеније и Хрватске. Према томе, овде ће се заратити само ако неко покуша 

присилити Србе на нешто што они не желе. Ми нећемо почињати рат нити ћемо било кога 

присиљавати на било шта. Исто се десило и у Хрватској. Сви говоре о барикадама, а немају 

поштења да кажу да их не би ни било да нису кренули транспортери. Ако неко покуша да 

српском делу БиХ - јер ми смо се већ сложили да постоји српска, хрватска и муслиманска 

БиХ, како је то у неком идеалном смислу замислио ЗАВНОБиХ - наметне своју вољу, онда ће 

бити рата који ће за нас бити одбрамбени, као уосталом и сви досадашњи.“ 

 

1. новембар 1991.  –  Говор Радована Караџића на „Плебисциту Српског народа“ 

 

„Постоји шанса да се побијемо па коме опанци ком' обојци. Знају они да ми не бјежимо од 

тога. Мада би требало бјежати, требало би да Срби решавају, постижу своје циљеве без иједне 
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жртве!... Ја мислим да су и Муслимани у добром дијелу расположени за то, они знају да смо 

ми боље наоружани. Има Срба. У самој БиХ би се могло саставити скоро пола милиона 

војника са лаким и тешким наоружањем. То не би могао нико да заустави, ја и странцима 

кажем да би тај рат био крвав и жесток, да ли би био дуг то не знам али крвав и жесток би био 

сигурно и многе ствари би се њиме одлучиле и ријешиле.“ 

 

4. децембар 1991.  –  Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: Значи ли то да има и страха и да сваког часа може избити варница на том бурету 

барута? 

Радован Караџић: Што се Срба тиче, овлашћен сам да кажем: они се не боје. Они се љуте што 

им се разара отаџбина, намећу решења и некоректни односи. Код Срба има страха, али 

уопштено нема бојазни од исхода, јер знају да се могу бранити и одбранити своју отаџбину. 

Мислим да рата у БиХ нема, јер се он никоме не би исплатио. У шали имам обичај да кажем 

да рата нема, јер га Срби неће, а други не смеју. Сваки рат има неки циљ, а какав би наш циљ 

био да започнемо рат у нашој републици? Не желимо никога да истерамо из његовог села, 

улице или солитера и да га заузмемо. Али, ако неко хоће нас да истера, нећемо му дати. 

Једина опасност да у БиХ дође до рата могу бити интереси Хрватске да продужи са ратом и 

пренесе га у Босну.“  

 

27. децембар 1991.  –  Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Војислава Купрешанина 

 

„[У току је хрватска офанзива у Славонији и према Окучанима] према томе мора народ да, да, 

овај, ту смо ми у маказама, не можеш да идеш енергичним потезом у смислу промјене стања 

подизања нивоа готовости, односно обавезности односно, овај, ратног стања, не можеш јер 

чекаш плаве шљемове. Ми јесмо за плаве шљемове…  Све је угрожено ако не дођу плави 

шљемови, односно ми морамо онда прогласити ратно стање и дићи петсто хиљада војника и 

сравнити Хрватску и онда опет мораш да преговараш и да пиздарије правиш, овако мирно 

рјешење... Одбијање Венсовог плана је неминован и сигуран пропаст у најмању руку 

Крајина... Реците да је драматична ситуација, да ће кривица пасти на нас и да ће бити војна 
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опција, ратни завршетак и то онај постепени, лагани, гдје се тамо народ неће демобилисати, 

разоружати пет година, нико неће направити куће пет година, нико неће посијати њиве пет 

година, па то не може, памети ту нема.“ 

 

22. јануар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Јовице 

Станишића 

 

„Почела је ова конференција, данас смо били са Хрватима у разговорима. Па и њих је 

забринула суверена Босна и тај плебисцит. Па смо онда рекли да ми нећемо цијепање Босне 

јер је то и непопуларно и непотребно, коначно. Јер вјероватно неће бити граница нигдје у 

Југославији. Биће више нека административна припадност ако, ако рата не буде, ако рата 

буде, ако се отегне тридесет година онда, онда нико неће на зелену грану сви ћемо 

осиромашити и пропасти то је. Мислим био је занимљив и врло користан разговор овај и 

вјерујемо да се ту може доста урадити. Ја сам онда једном, једном Туђмановом човјеку врло 

блиском рекао да би Срби и Хрвати могли можда за мјесец-два дана да заврше све своје 

спорна, сва своја спорна питања. Са једном еластичношћу и добром вољом би могли да 

заврше свој спор. Иначе им предстоји тридесет година мучења. Са плавим шљемовима, са, са 

споровима, са овим са оним. […] са убијањима [Ако они хоће то онда ће имати. Онда ће 

имати тотални рат. Боље као људи] Ако Муслимани хоће можемо све мирно завршити да 

буду сви задовољни, а ако неће онда ће бити хаос.“   

 

24. јануар 1992. – Транскрипт говора Радована Караџића на заједничкој седници Скупштине 

Босне и Херцеговине 

 

„Нећемо наметати једни другима ништа. Нећемо стати, радићемо даноноћно док не 

постигнемо такву државну организацију и такву форму на коју ће сва три народа моћи да 

ставе потпис. И Хрвати и Срби и Муслимани. И онда ћемо изаћи на референдум који ће моћи 

бити готов за петнаест дана. То је господо једини начин да се избјегне нежељени ефекат, да се 

народи смире, да почну коначно нормално да живе. Вјерујте не питамо се ми ситуацијом рата 

или мира, ситуације су врло често неконтролисане. Ја могу сада и сви ми можемо сада да 

замислимо шта би се десило, господо, када би не дај боже започео немир, међуетнички и 
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међувјерски рат у Босни и Херцеговини, можемо то да нацртамо на табли. Срби би бјежали из 

муслиманских крајева, а Муслимани из српских, Хрвати у своје крајеве, успут би било 

пуцњаве, било би рушења градова, било би крви до кољена и гдје бисмо се затекли, исто гдје 

смо и сада, Срби у српским крајевима, Муслимани у муслиманским, Хрвати у хрватским, 

само потпуно хомогено. И шта бисмо морали? Морали би опет да сједнемо да се договарамо 

да ставимо три потписа, без три потписа нема рјешења Босне и Херцеговине.“ 

 

3. март 1992. – „Нико не може доминирати“, Радован Караџић, ТВ Београд, преноси „Борба“ 

 

„Ситуација у Босни и Херцеговини је више него експлозивна... и до сада било неколико 

инцидената и убистава, али да је ово што се прекјуче десило са насртајима на српске симболе, 

превршило сваку меру и, уствари, показује да је врхунац поробљавања српског народа, како у 

информативном простору, тако и у политичком... Може доћи до сложенијих оружаних 

сукоба, али заиста, ја сам све донедавно био велики оптимиста, мислећи да ниједан народ 

неће да посегне за таквим, оружаним средствима, да наметне вољу другом народу. Међутим, 

сада видим да се заиста кују планови и гаје чврсте намере да се српском народу у Босни и 

Херцеговини наметну решења. Ја не могу да схватим да ли они не знају српски народ или 

имају нека обећања или гаранције од неког другог.“ 

 

3. март 1992.  –  „Немири прете Југославији“, изјава Радована Караџића, „Дневник“ 

 

„Сви захтеви за референдум и независност Босне и Херцеговине су нелегални...То представља 

страшну грешку која изазива неконтролисане процесе. Заправо, инциденти уводе 

неконтролисане токове у Босни и Херцеговини. Свако њено признање ће погоршати стање. А 

неконтролисани процеси који могу да се продуже могу запалити Југославију, па чак и Балкан. 

Покушаћемо да задржимо српски народ да буде миран, иако је то јако тешко, због кршења 

људских и националних права. Ово политичко убиство почињено је у току свадбе. А разлог је 

био што је на српској свадби било српско знамење. Рањен је и свештеник. То нам показује 

како бисмо живели у независној Босни и Херцеговини. Изгубили бисмо слободу и нећемо 

прихватити никакву независну Босну и Херцеговину. Волио бих да људи сачувају мир и 

уздрже се од неконтролисаних и неразумних поступака. Али, бојим се да је касно за такве 
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захтеве. Много је грешака учињено, Европска заједница је погрешила, г. Изетбеговић и 

ауторитети у БиХ су направили грешку. Људи живе под притиском и мислим да не можемо 

избећи међуетнички и религиозни рат какав је био када су дељени Индија и Пакситан. То је 

моја велика брига.“ 

  

6. март 1992. – „Више нема јединствене БиХ“, конференција за штампу Радована Караџића, 

„Ослобођење“ 

 

„Мјесецима упозоравамо да је вођење насилничке политике опасно, да се стање духова 

заоштрава, да ће кренути неконтролисани процеси... српски народ у БиХ је много више 

екстреман од руководства СДС-а... руководство СДС-а ће ускоро имати тешкоћа, јер је 

попустљиво према онима који нису више никакви партнери него су класични противници. 

Зато ће морати заузети оштрији курс, јер ће народ тражити екстремније вође, иако је до сад 

СДС успјела да од БиХ отклони екстремне српске вође и партије. Алија Изетбеговић је 

сасвим непоуздан саговорник јер смисао сваког договора минимизира и мијења ставове из 

сата у сат... За ситуацију у Босни и Херцеговини је крива и Европска заједница чинећи низ 

грешака, а нарочито постављајући се тако да изгледа да ће одржавање референдума о 

независности значити и аутоматско признавање БиХ. Ако Европа буде и даље 'гурала' овако, 

нико неће моћи да заустави грађански рат, јер та одлука није у рукама лидера, а то може 

запалити Балкан и Европу.“  

 

16. март 1992. – „Југославија или три Босне“, интервју Радована Караџића, „Борба“, новинар 

Ејуб Штитковац 

 

„Питање: Преговори се довијају послије референдума и 'догађања барикада' у Сарајеву које су 

могле да доведу до грађанског рата. Шта би се још све могло да догоди у БиХ? 

Радован Караџић: Између референдума и барикада стоји један незаобилазан догађај - насртај 

на српске сватове, српско знамење и убиство једног свата које је било директна посљедица 

понашања муслиманског руководства и њиховог увјерења да је наводни грађански 

рефереднум успио. То понашање је ишло у правцу како више нема никаквих разговора о 

трансформацији Босне и да је он све ријешио. То је охрабрило милитантне фундаменталисте 
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да могу насртати чак и на српске сватове. Шта би се даље могло десити? Могао би се 

наставити овај тренд потпуног нереда и хаоса са грађанским ратом међуетничког и 

међувјерског карактера са стотинама хиљада мртвих и стотинама градова порушених. Након 

таквог рата имали бисмо потпуно исту ситуацију: три Босне и Херцеговине које већ сада 

имамо око чијих би се унутрашњих веза морали да договоримо. Ја могу да кажем да у БиХ не 

постоји централна власт, држава БиХ не постоји, постоје три државе које још нису средиле 

своје међусобне односе и то треба учинити што прије на Конференцији о БиХ... Договор са 

генералом Кукањцем је било испробавање једног модела у коме је Армија, без сумње, имала 

улогу непристрасног посредника између конфронтираних страна. Ми, наравно, осматрамо и 

ослушкујемо наше непријатеље као што ослушкују и они нас. Сад већ могу слободно да 

говорим не о партнерима него о непријатељима, а под тим подразумијевам онај дио 

милитантног фундаменталистичког језгра које би жељело Босну за себе и које би жељело да 

потчини Србе и Хрвате. Не бисмо им препоручили да размишљају у том правцу, поготово ако 

се има у виду да рат у БиХ не би никоме донио побједу него би само хомогенизовао постојеће 

регије. Срби, Хрвати и Муслимани повукли би се из регија гдје су мањина. Тај модел са 

Армијом треба примјенити свуда у БиХ све док се не нађе политичко рјешење. 

Питање:  Предсједник Скупштине српског народа у БиХ, господин Крајишник рекао ми је 

једном да су народи много мудрији од њихових вођа? 

Радован Караџић: Може бити да је тако. У цјелости, ако су праве вође и ако тумаче права 

настојања својих народа они су чист концентрат тих настојања. Зато се вође понекад указују 

као екстремније од свога народа. Међутим, што се тиче Српске демократске странке, могу да 

кажем да постоји велика опасност да нам народ постане екстремнији од вођа.“ 

 

РАДОВАН КАРАЏИЋ О ДЕМОКРАТИЈИ, ЗАКОНИТОСТИ И ВЛАСТИ 

Теза тужилаштва: Оснивање и организовање Српске демократске странке („СДС“) као 

централистичке партије где се строго поштује дисциплина и где нема одступања од 

званичне идеологије. СДС из партије прераста у државу, у којој су посебно моћни 

Радован Караџић и његов најближи сарадник Момчило Крајишник, који заједно воде 

Републику Српску као свој феуд. Другим речима, Караџић се, према оптужници, може 

сматрати аутократом, диктатором и оличењем свега недемократског. 
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20. јул 1990.  – Интервју београдског НИН-а са Радованом Караџићем 

 

„Ми мислимо да читаве генерације трпе огромну штету због једностраначке, незаконите 

владавине једне нестабилне [комунистичке] олигархије, која није била ни под чијом 

контролом, при чему ја не оптужујем целу странку. До одређене границе, наши животи су 

били одређени аутократијом и свемогућношћу ове моћне олигархије. Нико - ниједан народ 

нити појединац - није био задовољан, сем припадника владајуће олигархије.“ 

 

9. новембар 1990. – „Срби изван босанског лонца“, интервју са Радованом Караџићем 

приликом његовог избора за председника Српског националног већа 

 

„Досадашња власт је генерисала све сукобе и неспоразуме, покушавајући да створи још један 

привид: да ће без ње све пропасти. Ако све буде како ваља и како очекујемо, неће пропасти 

ништа. И даље ће сва три народа учествовати у власти, само што кључ њиховог учешћа и 

одабира неће бити у комунистичким рукама и кабинетима већ у бирачкој вољи сва три 

народа.“  

 

14. децембар 1990.  –  „Ослобођење“, чланак „Људи нису за Вука“, стр. 4 

 

„Желимо да владајућа странка у Србији  [Социјалистичка партија Србије] има још већу 

одговорност према српском народу и српској држави, али бисмо такође вољели кад би имала 

моћну опозицију и ако би се успоставила равнотежа између легитимне власти и опозиције.“  

 

21. мај 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Витомора 

Жепинића 

 

„И ми се законитог не бојимо, ал' се бојимо да ће се нешто незаконито подузимати... И да... 

онда кад постоји тамо наш човјек, онда он може да гарантује да неће бити незаконито.“ 
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8. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Миодрага 

Симовића 

 

„Јесте били на, на Влади кад је овај... оптужио шефове странака за мјешање? [...] Слободно би 

требало да ви тражите, да је господин Делимустафић [Министар унутрашњих послова БиХ]... 

дадне потпуно написмено тачно кад га је који шеф за шта звао и интервенисао. Јер га ја никад 

у животу нисам чуо [...] Не, не, али за то му не треба дати да се извуче сада. Он мора рећи. 

Алија је можда или неко други радио, али он ће онда морат' да каже ко је. Да спецификује 

тачно... када, који, који шеф и за коју личност. И коначно зашто је он морао, зашто би он 

слушао. Ако је неко направио кривично дјело, овај, зашто би он послушао било ког шефа 

странке.“  

 

19. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Радослава 

Брђанина и Цвјетковић Миће 

 

„Нипошто ни једну авантуристичку ситуацију ни било какав авантуризам и нешто нелегално 

и било шта нећемо подузети јер немамо потребу, немамо уопште потребу.“ 

 

1. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Биљане Плавшић 

и Лаловића 

 

„Али је чињеница да ми оно што држимо у својим рукама, држимо у својим рукама и ту се 

неће десити ниједна незаконита ствар. Нити се ова десила, ту је Бабић прочитао неку ствар 

која је, на, овај, на неки начин изјава о намјерама. То је случај да нема Устава, али док постоји 

Устав, ми га поштујемо.“ 

 

12. јул 1991. – Стенографске белешке састанка о првој години рада Српске демократске 

странке  

 

„Морам да кажем да је због наше невештине било доста лутања. У неким општинама, 

нарочито гдје су Срби у већини било је доста ситних чарки и свађа, било је и људских 
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слабости и пристрасности, било је натегнутих стања око кадровских рјешења која су 

углавном, готово искључиво, била ствар локалних политичких руководстава и никад 

наметнута од стране Главног одбора или предсједника странке... Српска демократска странка 

у свом раду није доносила одлуке него тражила рјешења. И то је оно што краси рад СДС-а: 

тражење рјешења. Наши састанци и наш рад узима десет пута више времена него је узимао 

нашим претходницима. Ми остајемо до зоре, јер свако има прилику да се бори, до саме зоре 

да износи свој став, остајемо све до зоре. И врло често наши састанци почињу свађом, 

напетошћу, неразумијевањем, а након десетак сати рада састанци се завршавају аплаузима, уз 

осјећање да нико није био ускраћен и да је постигнуто јединство ставова... А ми стално 

говоримо да су главни рад СДС-а мјесни одбори, јер смо ту ми у додиру с народом. Нисмо у 

Главном одбору у додиру с народом већ у мјесном одбору, гдје сваки члан мјесног одбора 

мора да држи од 10 до 20 српских кућа на вези, да буде њихов официр за везу и за вољу и за 

невољу. И за добре и за лоше прилике... Власт и власт људи моји. У неким општинама ми смо 

видјели да се неки наши функционери нису понијели како царски ваља и требује. Нису се 

понијели како се Срби према власти односе, да буду несебични, да не протежирају своје 

пријатеље, да не скривају ништа од свог чланства итд... Ни ми нисмо власт осим у неким 

најкрупнијим цртама над општинским одборима. Лијепо вас молим, ниједну листу 

посланичку ми нисмо ни погледали. Ја сам видио код других странака, тада сам био код 

њихових вођа на неким преговорима и запазио да су прегледали све листе и посланичке и 

одборничке. И премештали их, стављали напријед оне које хоће, назад оне које неће. Ми то 

нисмо радили и баш зато смо добили најбоље посланике. Према томе ни ми као Главни одбор 

нисмо власт над општинским одборима, осим што тражимо да они спроводе политику 

странке. А персонална рјешења, локалне политичке процјене, локална политичка поступања 

су потпуно у власти општинских одбора. И чак мјесни одбор мора да има своје локалне 

процјене и локална поступања... Странка би се распала да имамо чврсте друге структуре, као 

што би се странка распала да имамо чврсту идеолошку структуру... Главни одбор никада осим 

у припреми ове скупштине није радио сам. Увијек смо радили у пленуму, било је ту увијек по 

200 људи. Јер увијек смо позивали предсједнике општинских одбора, предсједнике 

регионалних одбора и сви су имали подједанко право гласа... У демократији је недопустиво 

давати предност. На листи су сви равноправни. Ми ћемо до сљедеће скупштине познати ко је 

добар функционер и активиста или радник у СДС-у. Сада сви морају бити равноправни, што 
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ће морати бити и даље. Мислим да је ово довољно широка демократска основа, на листи има 

дупло више кандидата од броја који се бира.“ 

 

23. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 

 

„[Крајишници се договарају о спровођењу референдума о уједињењу две Крајине] Шта би 

референдум, који, око чега референдум? Па јесу ли они нормални пичка им материна 

безобразна. Лијепо вас молим Војо немојте да радите ствари због којих ће да Вас хапсе. 

Немамо ми право да прекршимо Устав... Лијепо вас молим, Главни одбор је, састанак Главног 

одбора је у четвртак. У четвртак ћемо дефинитивно да рашчистимо ствари је ли то странка 

која тамо, да ли ти људи припадају странци која води ову политику или је то нека друга 

странка. Ми то морамо да рашчистимо. Ја не могу да водим политику кад тамо неко 

неовлашћено ради неке ствари. То је неовлашћен потез. Тај потез не може да се ради без 

Главног одбора. Па шта они мисле... А слушати Милана Бабића који стално трчи и не пита 

бога оца, јер Милан Бабић мисли да је најпаметнији на свијету. Па он је фаталан човече, они 

ће на првој Скупштини гласати о одузимању мандата и похапсити вас. Ми можда нећемо 

моћи да зуцнемо. Па човече они су припремили комплетну документацију да иду код Џона 

Мејџора у Енглеску и код Митерана у Француску са доказима да Срби праве велику Србију. 

А ви им улијећете у варијанту као да вас они плаћају пичка му материна. Па то су мени 

невјероватне ствари зар мисли било ко тамо да је паметнији од нашег Политичког савјета? Ми 

се не растајемо. Ми смо и синоћ имали састанак. Студирамо, питамо, питамо мало дјете, 

питамо великог академика, нормално радимо, а ту се појављују будале које иду пред руду. 

Зовите молим Вас и да се у четвртак да се сви појаве на састанку Главног одбора нека се врло 

одговорно и дисциплиновано односе према странци чији су функционери, иначе ћу ја да 

дођем тамо, па да правим нову странку и нове функционере. Јер се то тако не ради, то је 

неодговорно, српски народ може катастрофу да изазове... Никакве спектакуларне политичке 

потезе ми не правимо, док они не погријеше, јер ми се крећемо у оквиру Устава. А није ни 

Милан Бабић формирао САО Крајину, док Хрватска није промијенила Устав и прекршила 

обавезу према Србима... Према томе, ми морамо чекати да они прекрше Устав.“  
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24. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Миодрага 

Симовића 

 

„[Миодраг Симовић, заменик министра Правде БиХ објашњава да хитно треба да се реши 

проблем помоћника министра за народну одбрану за област веза, јер се брине да ће 

Муслимани на начин како то раде утрапити некога и да ће у МУП-у помоћник за везе бити 

исто тако из СДА] Вито [Витомир Жепинић, заменик министра МУП] ме је сад у очи слагао. 

Он ми каже Деведлака предложио Шуку, па предложили Романијци. Није тачно, ни 

Романијци ни Деведлака, то је најгори човек на Романији био у деташману. За, за једно 

значајно мјесто српско тамо. Па шта, како он мисли да крчми српска мјеста јебем му сунце 

крваво. Сад сам га ухватио у овој ситуацији да то није тако како он прича. Па јебем му матер, 

нема право он приватно да поставља никога. Има да направи стручни колегиј српски и да 

каже, људи имамо српско мјесто то и то, ко иде на то мјесто. Па ја не водим српску политику 

из своје главе него сазивам старце овде, Академију наука сазивам да, да питам и своје идеје да 

провјерим. Ја Вам гарантујем да сам ја ужаснут шта нам, шта то Вито ради. Па сад у очи 

човече, па не смије тако да се раде приватно мјеста. Ја сам за Симовића питао педесет људи. 

Па су рекли Симовић одличан, иде Симовић за потпредсједника Владе. Нисте ми ви брат од 

тетке, а нити сам имао никаквог приватног рачуна да вас остављам, него смо се освједочили 

какав сте. Ма нису они ту приватно. Српски народ овде дијели власт са Хрватима и 

Муслиманима. И њих је задужио да у име српског народа буду та власт. Па не може овде бити 

приватно нико та власт.“  

 

4. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Крајишника 

 

„Сви се вријеђају лично, Бога ти, к'о да је ово лични посао. Ништа то није лични посао. Не 

мора он да се кандидује, он је посланик… У реду је, нек', нек' се одабере млад човјек, 

квалитетан који ће то да ради. Нема никаквог проблема. [Пусти, посланик и доста ти је брате 

мили, шта си узурпир'о сву власт к'о да не знам шта. Не знам одакле им то право све хоће и 

посланик и одборник, све би хтјели, у пизду материну]“  
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18. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радослава 

Брђанина 

 

„[Крајишници из САО Крајине и Босанске Крајине на челу са Миланом Бабићем поново 

праве планове о уједињењу територија две Крајине] Чекајте Брђо човече, па ту, ово су 

историјски тренуци. Ми доносимо одлуку данас о плебисциту. И у тај плебисцит ћемо 

уградити и то са Бабићем... што би они радили то је нелегално и подложно затварању и 

хапшењу. Све ће вас похапсити! Па нисте нормални у пичку материну ја не могу да... Ма 

гледајте, ма немојте, па шта је то и с Радићем и с вама? Шта је? Какви су то, каква су то 

очајавања? Па молим вас, нема ниједне политике која нема опозицију и која нема будале које 

јој праве сметњу. Ово хоћу да вам кажем, ми данас доносимо значајну одлуку која ће бити 

врло важна за Хаг и која ће бити врло важна за свијет. Данас ће у Хагу бит' извршен 

страховит притисак да се распадне Југославија на шест република. Страхо... рецимо да је то 

издаја итд. Па ово су судбоносни тренуци, не можете се играти, хоћу доћи - нећу доћи! Нема 

о томе разговора! И ја ћу прогласити лично издајником свакога ко ми сад буде правио 

сметње, а ја лично сам нећу донијети ниједну одлуку, зато вас и зовем да дођете [на састанак 

СДС-а]. Али морате доћи овде... ви сте једини званични представници српског народа, плус 

ефективна власт која треба да вас слуша. То су председници општина. Морате доћи на 

састанак, немојте се заваравати, ово је питање минута и историјско питање и ту нема 

разговора!... Па не могу, па падам у очајање, како то да Срби не слушају вођство. Па пичка му 

материна, ако се каже једна ствар, не треба више од десет реченица да се објасни, па ћемо 

овде сјести па ћемо тачно указат' на ствари и донијети одлуке заједнички. Не може, ја нећу 

сам да доносим судбоносне одлуке за српски народ. Па не... ма не можемо кажњавати тако, 

него морамо изнети фино поштено на скупштину крајишку која их је именовала и казати, 

нисмо постигли сагласност, постоје значајне разлике. Народе, ми вам указујемо на то, на то, а 

ови, ова господа сматра то, то, то! Ми сматрамо да је за то, то није добро јер вас води у 

катастрофу. Молимо вас да се изјасните. Да ли сте за ову политику или сте за ову политику... 

Нема друге, нисмо ми комунистичка партија која може декретом неког да укине... Па дајте да 

се нађемо да завршимо посао на легалан начин и онда нема тога на свијету ко то неће 

прихватити. А овако су све то импровизације. Молим вас све учините, да сви представници 

општина дођу и да дођу сви посланици!“ 
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26. октобар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Ја сам представник странке СДС и могу вам рећи да се у нека боља времена по српски народ 

не бих никада бавио политиком јер сам лекар који је врло задовољан својим послом, писац и у 

приватном животу врло срећан човек. Никад не бих мењао позив психијатра, терапеута, 

групног аналитичара за посао у власти. Али, постоји прече од пречег.“ 

 

1. новембар 1991. – Говор Радована Караџића на „Плебисциту Српског народа“ 

 

„Проблеми на које наилазимо јесте српско несналажење у једном неправном систему. Нама 

господо овдје наши партнери свашта раде, што њима одговара, а кад их позовемо да поштују 

Устав и закон, онда кажу да не треба бити толико крут, треба бити прагматичан, треба 

направити посао, а не држати се круто закона... Нема шта не раде. Власт су узјели гдје су год 

стигли и раде безочно све што могу да ураде, па после нек се Срби жале. Па се ми и жалимо 

па пола тога вратимо, али никад не вратимо све. Ми њих ухватимо у диркетној крађи, 

прекршају... а сутра опет по истој кеси на исти начин. Шта су Срби урадили, нигдје власт 

нису узели... Ја морам да кажем да мало кривице има и код мене јер сам рекао: „Немојте да 

дирате комунисте, гласали су и они за нас, постављајте их гдје год можете, гдје год вриједе“. 

И у много скупштина општинских гдје су остављени извршни органи који нам нису лојални... 

ја вас лијепо молим, не само у Крајини него сам видио и на Палама, власт морате узети 

енергично и потпуно. Не може вам се десити да директор предузећа буде нелојалан странци 

тамо гдје је странка на власти. Не може се десити да директор радија или уредник новина 

буде неко ко не проводи политику странке која је на власти. То су државне функције. Радио и 

телевизија у Паризу су државни, па кад Д’Естен изгуби, а Митеран добије на изборима, 

главни уредник новина одмах даје оставку јер је Д’Естенов човјек... и није часно да Митерана 

поткопава. Молим вас да хитно и енергично ове недеље посмјењујете одлуком Извршног 

одбора све директоре и уреднике радија који вас не слушају и не поштују политику... У свим 

општинама гдје имамо радио ми имамо и власт. И поставите главне уреднике... па после нек' 

се жали ко хоће. Спремите се на то да ускоро узмете енергично СДК у своје руке, односно да 

енергично поставите човјека СДК-а. Припремајте, прво разговарајте са овим људима да ли су 
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спремни да раде у једном безаконитом времену на основу закона и прописа, које им ви као 

општина и општинска власт дајете.“ 

 

2. новембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Ненада 

Стевандића 

 

„Нека, нек' покуша свако, овај, кашу коју је закувао. Нема говора да ћемо ми некога ту 

штитити. […] А и нека се ту иде потпуно до краја. Ништа нема боље од поштења.“ 

 

9. новембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 

 

„Највећи ко одлучује за српски народ је српска Скупштина. […] Ама, нека отворе гласачка 

мјеста кад је Скупштина рекла. Јебем им сунце крваво! Не могу они више да раде српске 

послове ако импровизују тако [...] морају да отворе то је одлука Скупштине. Не могу ја сад то 

да промјеним. Бог отац то не може да промјени. […]  Молим Вас, никоме се ја обратио нисам 

и нити је ико добио од мене икакву дозволу да мијења одлуку Скупштине. Ја немам право, 

нико нема право да је промјени.“ 

 

9. новембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 

 

„Скупштина српска је донијела одлуку субота и недеља, од 7 до 19! Нема тога ко то може 

промијенити! Ни Караџић ни Милошевић ни Бог отац! Од 7 до 19, тако је одлучила 

Скупштина! Ту Скупштину, у којој је члан и он и Вукић, на неки начин, и сви морају да 

поштују! Ту нема друге! [...] Па, нема ту! Па, ако донесе Скупштина, па ко сам ја да 

промјеним то! Ја сам мали пијун који опслужује ту Скупштину и цијелу странку и цио српски 

народ! Нисам ја... никакав мудоња ни газда који може нешто да мјења! Па није ни он! Нити је 

ико од нас! Ми смо ту, да сервирамо ту Скупштину.“ 
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18. новембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића с једне 

стране и Вукића, Радића и Брђанина с друге стране 

 

„[Међу-српски политички персонални проблем] Овако, најважније, ми се ту не 

опредјељујемо. Ми сматрамо да они не морају да се воле али да морају да раде на добро 

српског народа. Можда и ја овде 50% не могу очима видјети, али морам да радим. Нема ту 

друге... Милан [Мартић] не зна шта је демократија. Ја ћу први, после рата устати и рећи, 

господо, народе, ако си зрео немој да гласаш ни за једног од нас. Гони нас у пичку 

материну… Ма, молим га лијепо, ја сам му рек’о, Анђелко, немојте људи да се залажете за 

криминалце, молим вас лијепо. Ваша каријера је у питању... Он каже, овај, нису криминалци. 

Ако нису криминалци, каже само два, три, онда фино, само два, три, сједите са војним 

тужиоцем, два, три, који су криминалци нек' остану у притвору, остали нек' се пусте... Али то 

мора бити договор и мора се стварно провјерити ко је криминалац мора остати [у затвору]... 

Ми не смијемо своју политику, овај, темељити на криминалцима, нека то Туђман ради... Ма, 

нек’ иду у пичку материну Срби такви. Такви ми Срби не требају, тридесетдва дрипца ми не 

требају... Немам ја против приватника ништа, али брате, не може да се убије ратни профит, 

пичка му материна. Па, то су ратни профитери. Нису то родољуби никакви. Да, видим ја да је 

то све ратни профитер, све голи ратни профитер.“ 

 

4. децембар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Срби су по правилу непослушан народ и ја сам на ту чињеницу поносан. Сада јесу сложни, 

али до те слоге се код Срба никад није долазило кроз послушност, него кроз демократију... 

Када смо стварали странку, прихватио сам да пишем текстове и да стварам атмосферу за 

настанак СДС-а. Уједно сам се до пред саму седницу страначке скупштине надао да ће шеф 

бити неко други. Најсрећнији сам када сам лекар и повремено писац, песник. Из пуног личног 

задовољства, без икакве личне пизме, ушао сам у политику, с осмехом и без мржње. Такав 

сам и до данас остао. Осим, наравно, када ми некоректни противници дају разлога да се у име 

српског народа љутим и подвикнем. Лично бих најсрећнији био да се што пре дочепам своје 

основне вокације писца и психијатра, али ћу у политици остати док то буде неопходно, док се 

не спаси држава и не стабилизује мир.“ 
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13. децембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Ненада 

Стевандића 

 

„Не смије се заснивати ништа на брљотинама и на свињаријама, све мора да буде чисто и 

паметно и поштено.“  

 

20. децембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Ненада 

Стевандића 

 

„[Миланковићеве паравојне формације из Прњавора су биле ухапшене па пуштене на слободу 

након чега су одмах напале патролу милиције] Не, не. Они су, они не могу бити пуштени док 

се не заврши истражни поступак. Ако је завршен истражни поступак онда се могу пустити 

или оставити до краја суђења. […] Нико из Србије није интервенисао. И нема о томе говора. 

Они, нико неће стајати иза криминала, једино не треба да, ако је завршен истражни поступак 

и нема потребе да буду у затвору и нек' не буду у затвору. […] Правде има, ту нема говора. 

Правде има, нема говора. То Стојану слободно пренесите да и даље стојимо на становишту 

правне државе и да ћемо штитити и Стојана и Узелца у том погледу да, да, да нема говора да 

се, да се ико понаша тамо неправно. […] Све ће то, нема никаквог, слободно ви реците 

Стојану да ја стојим иза њега. Не смије нико од њих да се понаша другачије него што се 

понаша сваки исправан грађанин. […] Нападну ли Брђанина и остале и направе кривично 

дјело морају поново да иду у затвор. Према томе нема никаквог проблема, а политички ћу ја 

то овде да разјебем, то нема говора. […] Промјене политичког става у погледу правности 

државе нема. [...] Ми се нигдје нећемо ослањат’ на криминалце и они то морају знати. Ако, 

кол’ко су криви, ми се не петљамо у питање њихове кривице ил' некривице, то нек' суд 

одлучи. […] Нити ћемо политичким потезима да им отежавамо нити да им олакшавамо 

положај. Утицај политике на право и на суд не би смио да се остварује више. Према томе, ми 

нећемо ни да им олакшавамо ни да отежавамо. Дакле, то нема говора о томе. Ако они хоће да 

створе неки утицај да је сада нешто другачија клима и да они нису криви нема о томе говора. 

Ако је завршен истражни поступак судија је имао право да их пусти, али истражни поступак 
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мора да се заврши било ослобађајућом било осуђујућом пресудом. Значи мора да се, сваки 

такав став мора да доживи своју резолуцију.“ 

 

11. јануар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Ненада 

Стевандића 

 

„[Крајишници се буне због покушаја руководства СДС-а да утиче на њихову политику чврсте 

регионализације] Нема никаквог проблема распустићемо ту [регионалну крајишку] 

Скупштину у пичку материну, укинути и бирати другу. Нема ту никаквих проблема, ванредни 

су услови, ванредно је стање, мени даје Статут за право да могу да урадим то. Нису они зрели, 

не умију ни да воде послове народне, све смо им учинили, све смо им дали, нико им није 

наметао никаква рјешења, све сте сами бирали кога сте хтјели, шта је сад? Шта још треба да 

се ради? [...] Чекајте молим вас лијепо зашто би мени требао шпијун кад ви не бисте требали 

да радите ништа што ја не знам. То више говори о њима... То говори о њиховој завјереничкој 

намјери. Какав шпијун? Ја немам потребу да имам шпијуна, ви мене морате да обавјестите и 

ја имам по Статуту право да одобрим неки ваш потез или не. Виши органи одобравају одлуке 

нижих органа у странци и то фино пише у Статуту. […] И имам по Статуту право јер смо ми 

партија, ми смо странка и ја по Статуту имам право да прекрижим одлуку и да је суспендујем 

одлуку која није у складу са политиком која се тренутно води. Ја имам то право то фино пише 

у Статуту: виши органи одобравају рад нижих органа.[…] јер је ово политика коју домишљају 

најумније главе српске. Имам у савјетима разним двијестотине најпаметнијих Срба и они 

кроје ту политику, шта сад они мени се ту појављују да, шпијун овај, шпијун онај, немам ја 

потребе да имам шпијуна тамо.“ 

 

12. јануар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Недељка 

Прстојевића 

 

„[Члан СДС-а из Илиџе Недељко Прстојевић се жали на одређену особу да слабо ради и да је 

треба сменити] Да вам кажем, дајте прво нек’ комисија сједне, нек’ се формира комисија у 

којој ће бити неко из нашег извршног одбора да види да ли је то, да ли су ти наводи...? Ако би 

смо увели тај бомбашки - револверашки начин смјене људи, због тога што неко каже да није 
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нешто урађено, али је испуштен члан, члан Статута или нешто. Мора то бити 

систематизовано и добро документовано, иначе ћемо довести до подјеле српског народа, до 

пуцања у самом српском народу. […] Хмм. Слушајте. Молим вас дајте, дајте ипак нек’, нек’ 

се то..., нек’ се формира комисија која ће потпуно да то објективизира и да се види да ли је то 

неопходно да се то ради тако, и ако јесте онда да се види, да се види аргументација, не 

смијемо. […] Не смијемо нипошто да радимо без комисије која се формира и испита, испита 

читав случај са потпуном објективизацијом, не смијемо никако то радити јер ћемо довести до 

подјела у оквиру српског народа, ми не можемо сада нипошто ићи на то да ми дјелимо Србе 

на ову врсту и ону врсту. […] И онда треба видјети ако баш треба да иде, онда исто..., онда 

треба да се нађе нека могућност да то буде премјештање с мјеста на мјесто, а да се то 

ослободи. Али отпуштање и прављење овај 'ршума у српском народу, то не смијемо. Боље 

нам је да, да држимо некога па да га поправљамо и да га, да на њега утичемо, да од њега 

захтјевамо, него да, да идемо погромом... Е, па не смију тако. Не смије тако. Вјерујте ми 

господине Прстојевићу, управо то не смије. А не могу да му докажу пропуст, а неће га... Не 

могу да га неће! Не могу да га неће, то је професионално мјесто то није изборно мјесто и то 

спријечите обавезно и у Крупцу и у овоме тамо. Не смије се то тако радити! То је дакле 

прогуравање чисте политичке воље против правних норми, не смије тако, то су комунисти 

радили четрдесетпете. […] Вјерујте ми, ми као демократска странка то не смијемо допустити, 

а воља политичка, воља или свиђање... е па ја пола људи не бих виђао приватно од ових са 

којима сада сарађујем. Ма не би их хтјео да видим к’о смрдљив сир! Па не бих хтио да их 

видим! Али морам да сарађујем с њима, јер није странка моје приватно власништво да ја 

уводим елеменат свиђања или несвиђања. […] Молим вас ви сте као предсједник странке 

општинског одбора одговорни, не смије да та идеолошка чистка да крене. Поготово елементи 

свиђање – несвиђање. Па не можемо ми да радимо шта, шта нам је воља, то је најопасније да 

ми радимо шта нам је воља, то је самовоља странке, то би била катастрофа, катастрофа по 

нашу странку.“ 

 

22. јануар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Јована 

Чизмовића 
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„Нек он иде у пичку материну, ко је мене, ко је мене купио, ја слушам и мало дјете кад ми 

каже неку добру идеју... Важно је да ми не направимо потез штетан [...] а идеје нека круже 

није битно, и нек' буду спремне ако једна не упали да друга упали.“ 

 

10. фебруар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 

 

„Ми овде треба да имамо главни одбор и пленум, уствари проширени главни одбор са 

предсједницима општина и предсједницима општинских одбора и предсједницима извршних 

одбора. [...] Па посланици су незаобилазни, кад долази Главни одбор посланици морају да 

долазе. […] Молим вас лијепо, посланик један наш, он је врховна власт у Скупштини српског 

народа и кад' Скупштина српског народа нешто одлучи не може Брђо другачије да ради... А 

ако ради другачије он није лојалан, он ради један издајнички посао. Хтио он то или не хтио. 

Ја, ја не могу бити до те мјере више демократа да то трпим. Јер је, јер може да нанесе штете, 

да не може да нанесе штете баш ме брига... Тако је, али гледајте ја нећу, ја могу јер имам 

овлашћења по Статуту. Ја никад та овлашћења нисам користио осим у случају јебеног 

Милаковића и овде оног Чаваркапе у Новом Сарајеву и сад ми клеца странка и у Новом 

Сарајеву и у Приједору ради тога што је, што је почетак био очајан и видите сад' шта је, овај, 

ми имамо овде сиједе главе перманентно проучавамо ситуацију, вечерас имамо савјет. Ја 

имам два савјета. Имам Сенат кога ја зовем Савјет који се зове Сенат од двадесет и нешто 

људи најумнијих Срба на свијету које, које консултујемо о свакој ситници. ... Сада је молим 

вас лијепо нама народ на првом мјесту, а све наше функције су на десетом мјесту. [...] 

Небитне и што је више човјек предан народу то ће више добити функција, а што је више 

усмјерен на своје функције то ће мање добити, јер народ не да власт ономе који је хоће, него 

напротив, ономе који је неће.“ 

 

14. фебруар 1992. – Транскрипт говора Радована Караџића на проширеној седници Главног 

одбора Српске демократске странке 

 

„Ми се надамо да посланици појачавају своју активност у општинама, јер као и прошлог пута 

што смо закључили, посланик је за нас власт, странка и странке су сервис изабраним људима, 
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народу и од народа изабраним људима да се обављају, да се врши политичка воља народа. 

Дакле страначки функционери нама нису власт, нама су власт прије свега посланици, затим 

одборници и остало. Морам да кажем, са жаљењем да констатујем кол’ко има 

пожртвованости свих вас у овим пословима, толико има нерада на другој страни, односно 

неорганизованости и страначке недисциплине. […] Ја морам да кажем да странка у великом 

броју општина не ради ништа [...] Други проблем који се појавио, појавио се проблем 

отуђивања власти од странке. То је катастрофалан проблем. То не смијемо никако допустити. 

Предсједници општина, предсједници извршног одбора, наравно неки, не сви, не држе много 

ни до посланика до кога морају да држе. Посланик им је врховна власт у њиховом мјесту. Он 

је дио највећег органа власти и члан је српске Скупштине, члан је Скупштине овај, заједничке 

Босне и Херцеговине. […] Сва наша политика је скројена у два тијела. Не у Главном одбору, у 

извршном одбору, него у политичком савјету и у клубу посланика. Ми морамо да се 

договоримо; ако ова политика не ваља, онда то мора Главни одбор данас да закључи, да не 

ваља, да води у ћорсокак, да досад није остварен, остварен ниједан циљ и да онда промјенимо 

руководство. А бит' ће, бит' ће, ја ћу вам лично бит захвалан, нећете ме прихватит', дат' ћете 

ми медаљу, бит' ћу почасни члан или не знам шта, јер сам био први предсједник странке и ја 

ћу бити срећан и захвалан да кренемо у неку другу политику. Ако и има те друге политике, а 

ви је нудите или, а ми је не проводимо и то, ми смо онда заслужили да нас промјените […] 

Врховни орган власти српског народа у Босни и Херцеговини је српска Скупштина. И 

немојмо се зезат'... Немам ја жеље да дан један будем дуже на челу ове странке. Ја мислим да 

сам ја одужио свој дуг свом народу. Никаквих немам жеља да будем дан више, једва чекам да 

будем у својој професији, и у својој струци. Наћи ће се бољи, нема никаквог проблема, нико 

није незамјењив.“  

 

1. март 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Јована 

Чизмовића 

 

„[ Јован Чизмовић, координатор Министарског савета за рад са општинама, се буни што га 

називају потрчкалом] За српски народ смо сви ми потрчкала и то слободно можеш да кажеш, 

за српски народ смо сви ми потрчкала, а нисмо потрчкала ниједној партији, ниједној 

личности, него све српском народу. Сви ми трчимо да радимо, сви би могли да радимо нешто 
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друго… Немој да те то брине молим те, видиш да су идиоти, да су агресивни на сваког живог 

ко има ранг. Пусти их у пичку материну ти се само, ако они то кажу, ти реци није то тачно, 

мене је бирала Скупштина, а и да јесте ја се не стидим да будем потрчкало за српски народ и 

бићу док сам жив потрчкало за српски народ.“ 

 

29. март 1992. – „Ослобођење“, поздравни говор Радована Караџића на конгресу српских 

интелектуалаца у Сарајеву 

 

„Поздрављам вас, не у име једне партије која се бори за власт, већ у име ослободилачког 

покрета који је на просторима БиХ настао у тренутку када је српски народ овог поднебља, 

зарад мира у кући, морао да се одрекне себе. Политика опстанка једног народа мора да буде 

из главе цијелога народа и његовог интелектуалног језгра, а не из главе једне странке.“  

 

РАДОВАН КАРАЏИЋ О РЕГИОНАЛИЗАЦИЈИ БИХ 

Теза тужилаштва: Српско руководство на челу са Караџићем је тајно груписало 

територије у БиХ које су сматрали српском ради насилног отцепљења тих територија од 

БиХ и евентуалног придруживања Србији и Републици Српској Крајини.  

 

20. јул 1990. – Интервју београдског НИН-а са Радованом Караџићем 

 

„Српски крајеви, географска подручја насељена српским становништвом су раздељена у 

измишљеној подели међу општинама и регионализацији, тако да је присуство Срба 

ослабљено. Пример Озрена, компактне и добро дефинисане српске регије подељене између 

пет општина је довољан да покаже како су српски региони упропаштени и напуштени због 

емиграције.“ 

 

26. јул 1990. – „Ослобођење“, изјава Радована Караџића у вези са незадовољством Срба 

тренутним општинским границама 
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„Садашњом општинском регионализацијом српски народ у БиХ није задовољан. Не ради се 

само о регионализацији са становишта остваривања националних права, већ и са развојног 

становишта.“  

 

6. фебруар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: Реците нешто о аутономијама ван Србије? 

Радован Караџић: Где год се српски народ осети угроженим, он има право да се заштити 

одређеним мерама и самоорганизовањем. Према томе, то са српским аутономијама се 

вероватно односи на САО Крајина. То се могло очекивати, с обзиром да је положај српског 

народа знатно погоршан новим хрватским Уставом. Нема ничег нормалнијег него да Срби 

повуку неке противмере.“ 

 

24. фебруар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: Познато је какав је положај српског народа у Книнској крајини, а какав је, по 

Вашим сазнањима, у Босанској крајини? 

Радован Караџић: Био је очајан, а сада је одличан. Босанска крајина је малтене испражњена од 

народа јер се није развијала. Остала је изван токова развоја БиХ, што се можда сада показује и 

као предност, јер нема прљаве индустрије, нема гиганата, губиташа, као што има Зеница, и 

томе слично. Положај Срба у Крајини је одличан и зато што су сада на власти.“  

 

9. мај 1991. – „Вечерње Новине“ Изјава Радована Караџића 

 

„[Регионализација] је неизбјежна јер се њоме исправљају грешке из прошлости и нико је не 

може спријечити. Не може се уосталом цијела Југославија, да простите, разјебати, а да Босна 

остане невина.“  

 

8. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор Радована Караџића и особе идентификоване 

као Момир 
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„Морамо припремити законску регулативу да се, да, да, да регије располажу са својим 

динаром, а да а... Републици, за републичке потребе шаљу одређени дио. А не да се све 

централизује [...] Не, не дават ће они Републици, али они а... а, не да им се враћа од 100 

динара 18 [...] Добро би било убрзати, да, да регија осјети да је... да има, да располаже са 

својим динаром и да почне тамо да се развија културни живот [...] На нивоу општине све оно 

што на нивоу општине а... ова библиотека, не знам ово, оно. А на нивоу регије оно што је 

регија, позориште и те ствари, знаш... Да, да, да се врати њима, односно да остаје код њих, па 

да располажу они. А да они шаљу у Републику, овај. И то је демократија нема више 

редистрибутивног социјалистичког, да покупиш све, па онда дајеш колико хоћеш. Они су 

опљачкани у том погледу.“  

 

17. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радослава 

Брђанина 

 

„Треба да припремите сада прије свега ја мислим да идете на фонд за културу, ја мислим да је 

то сада најреалније. Да се формира фонд за културу и да се средства усмјеравају из свих 

општина које су приступиле у регионални фонд, а онда да се од регионалног фонда одваја за 

Републику, за издржавање оних установа републичких за које се ви договорите. То би био 

један реалан потез.“  

 

19. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Радослава 

Брђанина и Цвјетковић Миће 

 

„Садржаје све можете повезати и економски и све, све можете повезати. Али нећу у 

државном, у државном и политичком погледу никаквог повезивања [САО/Книнске и 

Босанске Крајине].“  

 

24. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 
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„А Никола ће сутра доћи, ми ћемо, ми треба да припремимо… у случају да неко други 

направи прекршај... обједињавању информативног простора [...] [сарадња са предузећима] 

давање послова, заједнички наступ на тржишту. [...] И ако буду питали одбијте, реци не ради 

се ни о каквом територијалном обједињавању него о функционалном повезивању у коме 

можемо да радимо и са Баварском, а камоли са [Книнском] Крајином.“  

 

24. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радислава 

Вукића 

 

„[Договор о сарадњи две Крајине на економском и културном плану може] То можете мада и 

то боље избегните ако се могне. [...] Јест, ако баш мора се нешто, у реду нек’ буде неки 

договор и сарадња, али боље би било да не буде ништа.“  

 

12. јул 1991. – Стенографске белешке састанка о првој години рада Српске демократске 

странке  

 

„Они који буду на нашој поподневној сједници моћи ће да чују и дио реферата од прошле 

године у коме смо ставили основну примједбу на регионализацију и територијалну 

организацију Босне и Херцеговине која је досљедно извршена на штету српског народа. 

Дакле, код самих зачетних твораца СДС-а, идеја о пререгионализацији Босне и Херцеговине 

присутна је од самог почетка и Главни одбор о томе стално води рачуна. Све идеје о 

регионализацији су потекле од Главног одбора... Регије које смо ми зацртали, које смо 

прогласили као заједнице општина у оквиру Устава БиХ још у овом тренутку нису 

друштвено-политичке заједнице. Да би то биле морамо да проведемо кроз Скупштину БиХ, 

да се у закону каже та регија не само да је заједница општина него да је друштвено-политичка 

заједница са свим заокруженим политичким животом... Ми нећемо створити ништа у Уставу 

док Устав постоји... Све што смо до сада урадили, урадили смо у оквиру Устава БиХ и 

Југославије. Ако неко прекрши Устав БиХ и Југославије онда ми више немамо обавезу према 

том Уставу... други мора да прекрши Устав БиХ, да покуша да изврши сецесију Босне и 

Херцеговине и ако то изврши онда ћемо ми да припремимо демократски одговор српског 

народа на свим линијама и у сваком погледу... И данас постоје регионални одбори и за 
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Источну Херцеговину и за средњу Босну и за Семберију и за босанску Крајину... Постоје. Али 

какви? То су координациона тијела гдје се координира рад на политици странке. Овдје морам 

да кажем да политика Српске демократксе странке није цијепање Босне и Херцеговине док 

други до тога не доведу. И СДС не одобрава стварање нових федералних јединица док не дође 

до слома уставноправног система.“  

 

28. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Радослава 

Брђанина и Николе Кољевића 

 

„[Симовић, заменик министра правде БиХ, је рекао да они који заговарају било какву 

регионализацију, да директно разбијају изнутра Босну и Херцеговину због чега се народ 

босанске Крајине узнемирио и прете да ако Муслимани не желе заједничку федерацију, да ће 

прогласити Крајину као федералну јединицу у оквиру Југославије] Ја ћу видјети шта је он то 

лупао, то је вјероватно он био обавезан према ставу Владе, али то није битно шта он прича… 

Он је... он је то будаласто причао шта је Влада... шта су Владини ставови, међутим, он 

очигледно није довољно упућен у политику, међутим, то не треба да нас збуњује, нема везе... 

Ја мислим да је то његов маневар због овог споразума који треба да се потпише и ми наредне, 

ове недеље ћемо ставити испред њих задатак, или ћете ви да потпишете ово или ми радимо 

своје послове даље!... Добро види Брђо, не треба нама референдум [за изјашњавање о останку 

у Југославији] слушајте ви мене добро. Референдум је за оне који хоће да изађу из 

Југославије... Знам Брђо, али у уставу БиХ нам пише да се од референдума тражи 2/3 већина, 

то ви у Крајини немате и молим вас да вјерујете у оно што радимо, мајку му!... То је игра за 

случај да они, да они хоће да цјепају Босну, односно да они хоће да отцјепају, да отцјепе 

Босну од Југославије и ако они то буду хтјели и ако се не изјасне, за савезну државу 

Југославију, онда њих чекају одређене ствари!... Да, да нипошто, основно је ово шта је, ја не 

знам шта је овај причао, ипак је [Симовић] у Влади, а није он у странци. Међутим, он је 

вјероватно под претпоставком да остаје БиХ у савезној држави Југославији... Важни су акти и 

документи који се доносе, а шта неко прича, то није много битно, овај, чињеница је не само 

то, гледајте, није само Крајина у питању, ми морамо све Србе у БиХ спасити од пиздарија, све 

Србе!... Према томе овај, ја сам причао на главном одбору, Слобо би добио 20 милијарди 

долара неповратно само да измије руке од нас! А он неће! Према томе немојте ни ви да 
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дигнете руке од централне Босне, од Зенице, од Тузле, нипошто! Ми хоћемо читаву Босну, 

читава Босна је наша отаџбина и овај, ми хоћемо, имамо право на њу и нема право нико да 

нас изведе из Југославије, без обзира на то колико нас је, је л' мањина или већина, а ми ћемо 

ту Босну регионализовати и њима ћемо допустити да регију они направе, нека, ето им 

Цазинска Крајина и нека праве регион, није проблем… Немојте, могу хтјети, не, једноставно 

и у Швајцарској су на етничком принципу и региони и кантони, на чисто етничком принципу, 

да би се заштитио начин живота… Чињеница је да од њих зависи хоће ли се Босна распасти 

или неће и то је добра позиција у којој смо ми довели њих. 'Од вас господо зависи!', ако ви 

покушате да овладате нама у некој унитарној БиХ онда ви хоћете да разбијете Босну и 

Херцеговину, ако ви покушате да одвојите БиХ од Југославије онда ви њој радите о глави... 

Не брините ви и никако не треба да будете нервозни, а што се тиче Бабићеве Крајине она је 

потпуно дио Југославије и има да се припоји нама и ту нема разговора и сви ти крајеви које 

сад ослобађају тамо... Не, не, ми нећемо разбијати, али ако они направе било шта ми хоћемо и 

то треба да се јасно зна због њих, ако они буду шта мислили, Изетбеговић, иначе хода по 

свјету и прича глупости иако није овлашћен да то прича, он може да прича само у своје име.“ 

 

18. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Радослава Брђанина 

 

„Добро слушајте, референдум вам не треба никакав, све су ваше одлуке законите. Али ја сам 

са Алијом у преговорима, то је све у складу са овим, сад је то питање хоће ли се [регије] звати 

српске, или се неће звати српске, хоће ли бити неких претјеривања или неће, куда ће ићи 

границе једне куда друге, то није битно. Колико ће законодавне власти имати регија, колико 

република, колико заједничка држава, мислим све оно што је он причао синоћ на телевизији 

то је пропало. Ми смо синоћ послије дневника разговарали, договорили се, то је у складу са 

нашим договором, регионализација иде, што наши иду брже то је зато што ваш Силајџић 

поступа другачије у Европи, у Хагу.“ 

 

19. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Радислава Вукића 
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„Не треба ту никакав референдум то је у складу са оним што ми договарамо са 

Изетбеговићем, само што Изетбеговић, ми се плашимо да они хоће да нас преваре јер 

Изетбеговић говори једно, а Силајџић у Хагу говори друго, и зато сте ви добро урадили што 

сте прогласили [регију], зато се ја нисам одупирао томе, међутим ми ћемо сјести с њима и 

договорити се, шта Муслимани имају право у српским крајевима, шта Срби имају право у 

муслиманским, ал' све ћемо договорити.“ 

 

20. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Предрага Радића 

 

„[Муслимани] су припремили нацрт једне изјаве коју ће да потпишу њихови као 

интелектуалци, као ето да они то [регионализацију] осуђују... међутим, ми у десет имамо 

поново преговоре са Изетбеговићем. То тече, то је све у складу са нашим преговорима, једино 

што ми идемо мало брже него што смо се договорили. Али и они се понашају лажно, с нама 

разговарају о једној ствари, а Силајџић заступа другу ствар тамо… [Срби] морају да овладају 

својим добрима... нема власти без тога... Муслимани ће то све прихватити, јер ми ништа 

нећемо радити ни насилно ни недоговорено. Све што они раде у Зеници, ми ћемо у Бања 

Луци. Сарајево има посебан статус, то је друга ствар, али мислим, нема ту разговора да ћемо 

ми сада, овај, мислим то је све у складу са нашим договорима, а друго је то што они се тешко 

навикавају на то.“ 

 

20. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Момчила Крајишника 

 

„Да, да, они хоће да усвоје неки свој проглас [о неслагању са регионализацијом] Нек' усвоје 

проглас! Нема проблема ништа, нећемо се ни ми слагат' са другим стварима, али ћемо се 

договорит'. Није проблем. [Ми не желимо никакву вољу да намећемо, то није проблем]. Ма ја. 

И треб'о би Алија да им каже докле смо ми дошли у тим разговорима, да, да они не мисле да 

је то нешто што није договорено. Ми ћемо рећи, није наметање воље.“ 

 

26. октобар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 
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„Питање: На тим територијама за које кажете да их не контролише суверена Босна, створене 

су САО, а за Муслимане и Хрвате управо је то доказ да су Босну први почели да растурају 

Срби, те да су они заправо први почели да крше законе. 

Радован Караџић: Нигде се досад Срби нису понашали противзаконито. Прво флагрантно 

кршење Устава јесте комунистички амандман 60. на Устав СР БиХ који Републику 

проглашава сувереном државом народа и грађана. Што се тиче стварања заједница општина, 

оне су биле формиране стриктно по Уставу БиХ. Даље проглашење САО Крајине, 

Херцеговине, Романије и Семберије јесте изражавање политичке воље за останком савезне 

државе. То смо учинили пре свега због тога што наши партнери из СДА крше наше претходне 

договоре. У проглашењу тих области увек је стајало да ће се оне сматрати територијом БиХ и 

територијом савезне државе, али пре свега савезне државе, те да ће се с том одлуком ићи у 

Скупштину да би се она правно санкционисала. Сви српски потези су шаховски речено 

изнудице. Ми смо били присиљени и на оснивање СДС-а као националне странке. Ми смо се 

надали да ће овај простор остати заједнички, али смо сада схватили да имамо посла са 

вероломним партнерима.“ 

 

1. новембар 1991. – Говор Радована Караџића на „Плебисциту Српског народа“ 

 

„Општине нису Богом дане. Рађене су на штету српског народа, да се све српске цјелине у 

Босни разбију и да Срби дођу у мањински положај, умјесто да имају своју општину у којој су 

већина, па и они нека буду већина тамо у својој општини... Ми смо у рату! Они су нас напали, 

ми смо у рату, ми не смијемо дозволити да нам покољу тамо, кољу нам у западној Славонији 

тамо све живо. Молим вас да ту будете такођер енергични и оштри, да се припремите и 

успоставите власт на својим територијама, у општинама, у регијама, у мјесним заједницама, 

да припремите преструктурацију и регионализацију општина... ми ћемо направити и 

фактичко стање. Право имамо у својим рукама, а имамо и фактичко стање. А то фактичко 

стање ће бити да Изетбеговић не може да уведе власт у 70% територија. Да ни у једно српско 

село не може да уведе власт. Ни у једној српској општини он нема власт.“ 
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5. новембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 

 

„[Људи и грађани обични су заинтересовани за српски плебисцит, чак су и Муслимани 

изузетно заинтересовани] Хоће и они да гласају, је л'? Па хоће да гласају људи, виде да 

пропада Хрватска... Да, да, хоће људи да живе с нама. [...] Добро, одлично, одлично. И 

видјеће, ови су се већ привикли на то да ћемо ми имат' неколико регија које ће представљати 

српску Босну.“ 

 

РАДОВАН КАРАЏИЋ О МУП-у И ПАРАЛЕЛНИМ СРПСКИМ ОРГАНИМА 

Теза тужилаштва: У циљу остваривања фактичког стања на терену у којем би Срби 

насилно преузели територије у БиХ се стварају сепаратни, паралелни органи власти 

упркос чињеници да званични органи власти БиХ постоје и једини су легални органи 

власти на територији Босне и Херцеговине који строго поштују закон. 

 

21. мај 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Витомора 

Жепинића 

 

„Шта је са специјалном једницом? Ту се мијења команда, је ли? [...] ако су они добили 

команду милиције, онда би ми ту морали да добијемо команду на специјалним. [...] Први је 

Хрват, ја мислим. И други Хрват. Дајте молим вас, да то узмемо, јер они имају команду 

милиције, имају овога Хебиба. Дајте бар то да узмемо, да наш народ буде сигуран да се неће 

ништа незаконито радити. И ми се ни од чега законитог не бојимо, ал' се бојимо, да ће се 

нешто незаконито подузимати. И да... онда кад постоји тамо наш човјек, онда он може да 

гарантује да неће бити незаконито. Коначно, ред је брате да буде свуда гдје буде наш, њихов 

замјеник, гдје буде њихов, наш замјеник и готово.“  

 

17. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Витомира 

Жепинића 
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„Овај, друго, реците ми ово: да ли се нешто, ново, дешава са кадровима у МУП-у? Ништа. 

Видите, молим Вас, вечерас ми треба врло јасна информација! Сутра у девет имам преговоре 

са Изетбеговићем! У десет, у десет имамо Скупштину! Нема шансе да се једно постављење 

или промјена кадровска деси без сагласности СДС-а! Све што је именовање и постављење! 

Ниједна кадровска ситуација... Ја не... Ја то вечерас морам знати: да ли ће се десити нешто у 

наредним данима што би било кадровска промјена у погледу српског дијела МУП-а!? 

Српских  кадрова!? Видите, молим Вас лијепо, Вито, ми ћемо сутра то користити као 

аргумент и у преговорима с њим, и на Скупштини. Ми ћемо сутра ићи на, на потпуну, 

потпуну подјелу Скупштине МУП-а... [да ли је интерес муслиманског народа да у МУП 

доводи, искључиво, криминалце?] Вито, ми нисмо довели ниједног криминалца [...] Гледајте, 

молим Вас, ми смо чиста образа! Ми нисмо довели ниједног човјека који, већ, није био у 

МУП-у! Према томе, молим вас лијепо, за сва времена са увођењем вишепартијског система, 

за сва времена више нема никакве шансе да неко други поставља српске кадрове, па то је 

основ манипулације из које ми сутра излазимо као са разлогом за врло радикалне потезе [...] 

Па то је понижавајуће. Молим вас, понижавајуће је то да се, да они нама поставе Ћорића и да 

уопште било кога Србина поставе. Па не могу они... Ми ћемо да докажемо на хиљаду ствари 

да смо ми већ поробљени и, и поражени и ту нема милости, ту нема разговора. Наши кадрови 

на телевизији који су учествовали као што је Мијановић и наши кадрови у МУП-у који 

учествују у представљању немају право на издају српског народа. То ћемо сутра отворено 

рећи. Нема, посланици су прокључали у том погледу. Нема шансе да нам и једног Србина они 

постављају. Нека нам докажу да он не може, да већ постоји законска колизија, ми ћемо 

одступити и поставити човјека који има. Али опет ћемо ми одлучит' ко ће бити. [...] Њихов је 

интерес Вито да, да доведу одане људе. Слушајте ме добро, одане људе. Они су довели и гдје 

су нас они прешли. Они су нас прешли, што смо ми доводили стручне људе и поштене људе, 

који немају везе никакве са странком. [...] Нећу да видим никога кога странка није оверила. 

Не, нема никога кога странка није... Па то је метод којим су они нама манипулисали и никад 

више манипулисати неће. Ми смо поштени чиста образа. Нити сам вас знао, нити сам знао 

Драшковића, нити сам знао Мандића, нити сте ви били изван МУП-а људи страначки него 

сам... Постављали смо људе. Питали смо ко је најпоштенији и најспособнији и ми смо 

постављали и молим лијепо сад смо дошли у ћорсокак. Они су постављали најоданије људе, 

ми смо стављали најспособније људе и, и даље настављају да наше људе они, да наше људе 
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они... Ми можемо да погрјешимо, они не могу да погрјеше. Ми можемо да ставимо погрешног 

Србина, они немају шансу да нам ставе погрешног Србина. [...] Оно што је нама основно ми 

морамо парирати у оном смислу у коме они не могу постављати српске кадрове. То је, то је 

најосјетљивије питање, најосјетљивије мјесто. Видјећемо ко је од ових, не тиче ме се уопште 

неће доћи нико ко није био у полицији и рећи немамо ми циљ да стављамо тамо страначке 

људе али хоћемо да ставимо човјека који ће радити поштено и отресито свој посао.“ 

 

8. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Витомира 

Жепинића 

 

„Да вам кажем. Дајте, молим вас, то што се врши реорганизација [МУП-а], морамо да видимо 

да се, да видимо тачно какво значење има та реорганизација. А друго, немојте допустити да 

нам помјере и једнога човјека било гдје... заузети став да ли је то добро или није. Сад видим, 

ја треба да потпишем овде, нешто ми је Симовић послао за Кезуновића неког, кога ја не 

знам... Он је, овај и ја видим да, гдје је радио, видим пише доље гдје је радио и онда сам, сад 

се питам како је могуће да ће тог момка помјерити из неке службе, можда је он нама у тој 

служби једини или неопходан. А, овај, Симовић ме не обавјештава о томе… Како они могу, 

молим Вас, њега да помјерају, а да ми не знамо за то?… Па не, па кажем нек' остане 

Кезуновић ту, ако је то, ако је то од интереса за нас. Не може се помјерати без нашег знања. 

Оно што ради Хилмо или Алија или било ко, о... што, оно што је основна ствар никад више 

они не... Да ниједно постављење не буде без пуне сагласности свих Срба тамо... Јер то, то ће 

резултирати, ми смо припремили варијанту, која ће бити стравична. Припремили смо и 

јебаћемо им мајку, али да не би дошло до тога дајте да се, да сједне се сваки дан и да се, да се 

то, овај... Јер ова се власт дијели између три народа и ту не треба да се правимо мутави. Ту се 

власт дијели између три народа и један народ, ако је лукавији или ако је овај други непажљив, 

он ће зајахати. И тако је у, у свим вишенационалним срединама, три народа дијеле власт и 

гледају добро да не буду закинути. А, ми смо у МУП-у закинути, нарочито у Државној 

безбједности… Молим вас, немојте да не знају. Не, мора да знају. Не смије се појединачно 

ништа ту радити. То није приватна ствар. Мора сјести читав колегиј и казати, указало се 

мјесто то и то и ми предлажемо на то мјесто тога и тога човјека. Ја Вас молим да више нико 

приватно те ствари не ради. Јер, нема нико право то приватно радити… Дајте молим вас да се 
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ниједно постављење не деси, а да сви Срби не кажу своје мишљење о томе… Ја сам синоћ са 

Изетбеговићем био и са Зулфикарпашићем. И рек'о сам му у очи, формираћемо паралелну 

Владу, формираћемо паралелну полицију, изузећемо наше људе, а мораће их Влада плаћати. 

Изузећемо све наше људе под оружјем. Потпуно ћемо формирати паралелну државу, ако се ви 

будете даље зајебавали. И он је само гледао и трептао, јер ми тако урадити хоћемо. Бог нас 

отац спријечити у томе не може, јер су они кренули на, на начин да нас зајебавају и да нас 

прејебавају. И ту нема говора, ми ћемо за недељу дана ту ствар урадити. Па, нек' буде рат, па 

нек' буде рат, ал' ћемо једном завршити пос'о. Једном ћемо завршити пос'о. И нас на ситне 

преваре, ми смо, смо сад пред врло значајним потписом документа зајед... с њима, с 

Муслиманима, али ја нећу да га потпишем док се све ове ствари не, не, не заврше. То је ужас 

један... Добро, добро. Молим вас, сваког јутра кафа и јавно потпуно, имате потпуно право, јер 

ради се о подјели власти између три народа. И овај народ мора своје, сву власт да окупи, да 

види да није негдје зајебан. И ту не смије нико приватно да гања никакву своју кадровску.“ 

 

13. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Крајишника 

 

„Ма ја, то је страшно, то је, ситне подвале и преваре, то је, мислим то је бедно, ма не може да 

се живи тако заједно човече. То је ужасно шта они раде. А Вито [Витомир Жепинић, заменик 

министра унутрашњих послова БиХ], ту њима помаже, односно он је купљен човјече, њему су 

ауто дали, сад му стан уплаћју, то је све беда једна. То је једна беда, ја мислим да је он људска 

беда најгоре врсте.“  

 

18. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Крајишника 

  

„[Данас морамо имати, требали би имати, уствари, данас и сутра, састанак са свим нашим 

кадровима МУП-а. Ми морамо рашчистити са њима и ултиматум поставити, или повући све 

људе или да се не брукамо с овим.]“ 
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22. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Мандића 

 

„Стисните то, не дајте никако, ниједнога човјека не дајте. [Помоћник министра унутрашњих 

послова БиХ Момчило Мандић, српски кадар, је био на састанку код Делимустафића, 

министра унутрашњих послова БиХ, где му је рекао да је став странке да се српски кадрови 

мимо Српске демократске странке не могу нити мењати, нити други постављати. Мандић је 

такође упозорио Изетбеговића о могућности стварања паралелног МУП-а ако се настави са 

манипулацијама око кадрова. Ако постоји неки проблем око српског кадра, МУП треба да 

изнесе аргументе и СДС ће поставити новог човека који поштује правила али га не може 

мењати СДА без СДС-а. Председник Караџић је рекао да не може СДА постављати српски 

кадар, а чињеница да је Жепинић, заменик министра МУП-а, пристао на такву промену 

српског кадра не може бити од утицаја јер је он изгубио поверење странке] А данас реците, 

кад Хилмо буде ту, реците немојте се играти, нико од вас неће изаћи неокрњен и чист. 

Свачија каријера ће доћи у питање будете ли се зајебавали са српским кадровима... Реците им 

да се не играју, реците им да се не играју, у пичку ће материну отићи. Реците ми имате ли, 

овај, увида, ево они су у Приједору поподне, овај, у петак поподне поставили човјека. Сада је 

тамо и командир Муслиман и начелник Муслиман и шеф одбране, овај, Територијалне 

одбране Муслиман... а командир је наше мјесто... А гледајте ово, нешто су зајебали у Дрвару. 

Ставили су старога, неког Максића, који не ваља и Странка не стоји иза њега... Јер он је 

досадашњи и он иде, он је уходан са тим старим кадровима и око лоповлука и око свега. 

Дакле, никако га не треба ставити... кад сте год у праву ви идите жестоко, нема ту.“ 

 

24. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Миодрага 

Симовића 

 

„[Миодраг Симовић, заменик министра Правде БиХ објашњава да хитно треба да се реши 

проблем помоћника министра за народну одбрану за област веза, јер се брине да ће 

Муслимани на начин како то раде утрапити некога и да ће у МУП-у помоћник за везе бити 

исто тако из СДА] Вито [Витомир Жепинић, заменик министра МУП-а] ме је сад у очи 

слагао. Он ми каже Деведлака предложио Шуку, па предложили Романијци. Није тачно, ни 
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Романијци ни Деведлака, то је најгори човек на Романији био у деташману. За, за једно 

значајно мјесто српско тамо. Па шта, како он мисли да крчми српска мјеста јебем му сунце 

крваво. Сад сам га ухватио у овој ситуацији да то није тако како он прича. Па јебем му матер, 

нема право он приватно да поставља никога. Има да направи стручни колегиј српски и да 

каже људи имамо српско мјесто то и то, ко иде на то мјесто. Па ја не водим српску политику 

из своје главе него сазивам старце овде, Академију наука сазивам да, да питам и своје идеје да 

провјерим. Ја Вам гарантујем да сам ја ужаснут шта нам, шта то Вито ради. Па сад у очи 

човече, па не смије тако да се раде приватно мјеста. Ја сам за Симовића питао педесет људи. 

Па су рекли Симовић одличан, иде Симовић за потпредсједника Владе. Нисте ми ви брат од 

тетке, а нити сам имао никаквог приватног рачуна да вас остављам, него смо се освједочили 

какав сте. Ма нису они ту приватно. Српски народ овде дијели власт са Хрватима и 

Муслиманима. И њих је задужио да у име српског народа буду та власт. Па не може овде бити 

приватно нико та власт. [Више нема попуштања. Треба блокирати рад Кадровске комисије и 

свега, не буде ли се ово решило како треба] Ми ћемо њима помоћи да добију оно што њима 

припада и готово. 

 

9. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Николе 

Кољевића 

 

„[Милан Мартић је 'заробљен', опкољен од стране две хиљаде Муслимана у Босни] Ја мислим 

да треба да иду Ченгић и Вито [Жепинић] хеликоптером и овај уопште ме се не тиче како ће 

то да заврше. Они нису имали никаквог правног основа да га задржавају, наводно га нису они 

ни задржали него је народ нагрно кад је сазнао да је ту. Данас у три сата ћемо ми њима 

ставити до знања да ће, да је с државом готово, ако се једном још оваква ствар деси и ако они 

не нападну те своје локалне мајмуне. Е то је све СДА организовала… Немамо ми ништа 

против да они нас мрзе, али нећемо допустити да нам на такав начин показују мржњу, нек' нас 

мрзе код куће. Ово је, ово је ситуација у којој, која јасно дефинише Босну и Херцеговину као 

државу у којој ми немамо никаквих шанси и никаквих, никаквих права. Ми то, ми ћемо данас 

њима то ставити до знања. Нема ту, вечерас ћемо на Савјету издати и проглас и нек' иду они у 

пичку материну лијепу… Ја, па и [Милошевић] је обавјестио војску и тако. Мислим то је ужас 

један колико они нама стављају, дрско стављају до знања да нас мрзе и да, да ће да нас 
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тероришу. Па неће, нек' иду они у пизду материну, држава ће им се распасти, неће ништа 

остати од те државе ако се они овако понашају. Ми ћемо тамо створити свој МУП, па нека 

онда гледају своја посла... па ће морати да пазе како ће да се понашају. Нема нама друге. 

Сваки дан нам дају за право... поводе да учинимо нешто што не бисмо жељели да учинимо, 

али ћемо морати да учинимо... Према томе ту је, ту је ситуација чиста, није никаквог разлога 

било да они њих заустављају. Ово ће њих коштати. Ово им проћи неће. Ово ће их ко... ми то 

све уграђујемо камичак по камичак у мозаик који нама јасно показује шта они хоће и показује 

нам шта ми треба да радимо.“ 

 

17. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Биљане 

Плавшић 

 

„[ Забринутост за ситуацију у СУП-у. Неђу Влашкога су померили, укинули му то радно 

мјесто. На његово мјесто су ставили Муслимана] Данас ћемо вјероватно имати разговоре с 

[Муслиманима] и ја ћу рећи, од разговора нема ништа док, док се у СУП-у не постави, овај, 

тачно, док не престану да они одређују гдје ће који Србин да ради! Док не престану да они 

одређују. [Издвојићемо дио нашег СУП-а. Извршићемо и кантонизацију СУП-а] Све ћемо то 

да урадимо, све ћемо то да урадимо. И ту нам, ту нам доказују како ћемо ми да живимо ту. 

[Они на једном врло осјетљивом мјесту испипавају нашу снагу. Ма, не дамо више то тако. 

Рећи Изетбеговићу да ћемо издвојити наш СУП]“  

 

13. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Мандића 

 

„[Па то су страшне лажи овај, Алијине тамо и Витине] Не, не, па то је мислим, мислим хаос 

је, осим тога он сад покушава тамо али мени неће да каже да, да су, да они припремају 

Драшковићеву, овај, премјештање, а фино смо се договорили да нема ниједне шансе да се 

ниједан Србин промјени или премјести без сагласности...То је недопустиво, једноставно 

недопустиво да се било какве промјене кадровске десе а да ми немамо, ми нисмо дали 

сагласност. Јер то је механизам којим су они манипулисали нама и српским посланицима, до 

гуше је дошло читаво ово гњављење и покушаји проглашења независности.“ 
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24. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Слободана 

Милошевића 

 

„Морамо ми то прогласити! Нема говора, то је обавезујуће за српски народ и представнике 

српског народа у извршној власти, јер они ће почети да нас хапсе, почеће да умирују општине 

на силу, на силу, да стављају тамо специјалце, ми то не дамо. Ма хоће предсједниче ја вам 

гарантујем. Па ви не знате то су усташка посла комплетно и ХДЗ и СДА, то су најгоре 

усташе, најгоре усташе ту нема више разговора. Ма знам, али немамо ми више чекања после 

овога, ја вам гарантујем наступиће расуло и апатија српског народа и онда ће српски народ 

бити овај… ми морамо сада неколико ствари да урадимо. [Изетбеговић] Неће да повуче! 

[одлуке које је противуставно донела скупштина БиХ без присуства српских посланика] Па 

неће, он на основу тога папира лети у Хаг и на основу тога папира покушава да му Европа 

поклони државу. Па можете да [ви покушате да] причате [са Изетбеговићем], реците Караџић 

и ови неће да одустану од стварања Скупштине и паралелних органа власти, ми ћемо 

признати ову Владу као федералну Владу БиХ, али ми идемо са организовањем своје власти, 

тамо гдје је ова легална која постоји сада само што ће она приоритетно да поштује савезни 

Устав, а то ће, босанска, овај српска Скупштина БиХ да одреди шта треба да поштују, шта не. 

Народ је, народ има једно осјећање да је покраден и уништен... Ма, не смијемо ми да 

ризикујемо за тих 10%  [Муслимана који су за Југославију]! Ма, нема говора! Српски народ 

хоће чисте ситуације. Не можемо ми да фингирамо више ништа. Они нас уништише, ми 

морамо да дамо одговор. Ми не можемо да мобилишемо народ на неку киселу воду… Реците 

ви [Изетбеговићу] да Срби иду даље, да ви не можете да остварите утицај на нас и да ми 

ублажимо нешто. Ми идемо даље. Ми ћемо успоставити пуну власт над српским 

територијама у БиХ и [Изетбеговићев] ниједан фискал не може више да помоли носа тамо. 

Неће моћи да остварује власт. Неће моћи да контролише 65% своје територије. Нама је то 

циљ Председниче. Они су порушили устав БиХ. И немамо... ми онда приступамо 

самоорганизовању. Немамо друге... Не. Уопште није нервоза. То су промишљени кораци. Ми 

морамо да успоставимо власт и контролу над својим територијама да он не би могао да добије 

суверену Босну. Хрватска не контролише 30% територија. Босна неће контролисати 60% 

територија! [Изетбеговић] је огроман број направио прекршаја и у Предсједништву. Па ви не 
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можете да замислите све што је урађено, нелегално је урађено. Али ми ту не можемо ништа 

јер Европа хоће да он уради нелегално.“ 

 

4. децембар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: Промењена је политичка концепција будућег положаја Срба у БиХ, па се сада 

говори о регионализацији и кантонизацији? 

Радован Караџић: Нашу странку је на ове промене навело понашање наших партнера у власти 

ХДЗ и СДА. Док ХДЗ-у немамо много шта да замеримо - од почетка заступа конфедералну 

опцију, а сада није ни за какву Југославију - дотле имамо доста замерки СДА која је знатно 

изменила предизборни програм. Та странка је и добила гласове на девизи 'разумне 

федерације'. Сада је програм измењен, а СДА се залаже за лабави савез држава, за 

конфедерацију или независну Босну. Мислим да би за Муслимане било боље - заједно са 

Србима, Македонцима и Црногорцима - да граде трећу Југославију. Ако их није било за 

зеленим столом 1918. онда је 1991. била велика шанса да се Муслимани потврде као 

државотворан народ... Изјаснили су се за суверену и независну БиХ на нелегалном састанку 

крње Скупштине. Ми остајемо верни ранијој одлуци - да нико никоме не намеће решење. 

Српски народ остаје у Југославији, плебисцит је то потврдио. Одлуку смо донели за себе, а 

њима признајемо њихову - да се издвоје из Југославије и формирају суверену БиХ.  

Питање: Која су, по Вашем мишљењу, најбоља решења за статус оних житеља који после 

неке будуће поделе не буду живели у својој аутономији, регији? 

Радован Караџић: Предложили смо територијалну аутономију тамо где је један народ 

већински, а персоналну тамо где је мањински. Сва управа у енклавама и острвцима може да 

буде на реципрочном принципу, да свако штити своје право. 

Питање: Хоће ли се српске аутономне области у БиХ и даље спајати и обједињавати и какве 

су им институције власти? 

Радован Караџић: Скупштина српског народа БиХ обједињује власт свих области. Затреба ли, 

имаћемо и српску Владу БиХ и све друге институције. Заједно, све регије ће сачињавати 

српску БиХ. Следимо оно што је ЗАВНОБиХ утврдио - да је република и Срба и Муслимана и 

Хрвата. Онда је сада ред да видимо колико је српска, па да нас више не поробљавају, да не 

врше власт над нама, као у прошлости и као што сада раде тамо где смо у мањини.“  
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10. јануар 1992. - Интервју са Радованом Караџићем  

 

„Питање: БиХ у последње време је у жижи пажње. Постоји ли ова република још као 

'заједница равноправних народа' Муслимана, Срба и Хрвата, како је то записано у њеном 

Уставу? 

Радован Караџић: БиХ постоји као заједница равноправних народа и налази се у Југославији. 

Ушла је у Југославију не као република, него као новоослобођена територија на којој су 

живели пре свега Срби, као православци, а затим и Муслимани и Хрвати. Данас није 

угрожено постојање БиХ, али је угрожено њено авнојевско и завнобихско биће и то 

деловањем СДА - ХДЗ коалиције, која је погазила, уништила и дерогирала све, и писане и 

неписане, и Божије, и људске законе, постављајући се као газда ове републике у којој су Срби 

подстанари. 

Питање: Скупштина српског народа у БиХ донела је одлуку да се формира Српска република 

БиХ. Да ли је то био једини начин да српски народ у овој републици, коначно, преузме улогу 

да сам одлучује о својој судбини? 

Радован Караџић: Другог пута није било. Ми исувише дуго, целу годину дана, зарад мира у 

кући, трпимо понижавање српског народа, његових представника у власти - трпимо 

систематско насиље. Када су све маске спале, када је коалиција СДА - ХДЗ затражила 

признавање независности, српски народ је то оспорио енергично, најављујући стварање своје 

државе.  

Питање: Како замишљате рад будуће Српске републике БиХ?   

Радован Караџић: Наш задатак је да, сходно резултатима плебисцита српског народа, 

омогућимо да функционише српска држава и да се спроведе њен Устав и њени закони на 

територијама где живе Срби. Питање процентуалног учешћа српског народа у општој 

популацији за нас се не поставља, јер је природа досадашње републике БиХ таква да је она 

заједница три равноправна конститутивна народа, где сваки народ, без обзира на 

процентуално учешће, има једнака права. Ми смо, дакле, конститутивни народ, и тамо где нас 

има 5% имамо исту моћ као да нас има 55%, наравно, када је у питању материја за коју је 

потребан консензус. Вероватно ћемо управо у време штампања овог броја, ми у Скупштини 

српског народа у БиХ прогласити нашу републику. Она ће настати на уставноправној 



 218  

празнини коју стварају неразумни поступци коалиције. Одлука ће свакако и безусловно 

ставити српске кадрове пред обавезу да свуда где раде примењују Устав и закон, али ће бити 

и једна условна клаузула о потпуно аутономном функционисању републике у свим сферама 

живота онога трена кад се за то стекну услови. А услове ће створити неодговорни поступци 

коалиције, за то не треба бринути. Онда је то друга прича. Наш је задатак да обезбедимо да 

овај део Југославије и даље буде Југославија... Непосредан повод за формирање српске 

Скупштине је дерогирање Устава БиХ од стране СДА - ХДЗ коалиције. Они су на једној 

нелегалној седници, коју је заказао потпредседник Скупштине БиХ (за шта није овлашћен) за 

потребе Хашке конференције донели на незаконит начин Меморандум, то јест писмо о 

намерама, и Платоформу о суверенитету Босне и Херцеговине. Тиме су уништили једини 

институт националне равноправности записан у Уставу ове републике, јасно стављајући до 

знања да за њих закони не важе.“ 

 

10. фебруар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Витомира 

Жепинића 

 

„Вито [Жепинић] молим вас, сад нам се враћа по глави то што није у Братунцу постављен 

Србин за командира милиције, тамо они утврђују границу према Србији и стављају неке тамо 

барикаде и рампу... Дајте молим вас, јер ми ћемо тамо морати да створимо своју милицију. 

Дајте нека уклоне ове тамо што су, што праве ту барикаду. […] праве рампу, не дају да Срби 

уђу из Србије да се изађе тамо код Братунца. Тај мост је у српском делу чаршије.  […] То је у 

српском делу чаршије, ми ћемо тај, ми иначе планирамо да, да Братунац, фино формирамо 

двије општине, српски дио чаршије и српска села ће бити посебна општина и ту, ту Бога нема 

они то не могу спријечити.“ 

 

14. фебруар 1992. – Транскрипт говора Радована Караџића на проширеној седници Главног 

одбора Српске демократске странке 

 

„Сјетимо се господо, сам Изетбеговић 'јечи' сваког пута, он направи ситан корак, ми 

направимо крупан проту, протукорак. И онда он нама и на разговорима говори; па ви брате, 

одговорите, али одговорите прејако. Ми имамо наше потезе ковертиране, то посебно знају 
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посланици. Али сјетите се добро, кад год они направе, с опроштењем пиздарију, ми отворимо 

свој слиједећи потез десет пута јачи од њиховог и десет дана они ћуте, нико се не буни, него 

оптужују Алију и стид их је шта су урадили јер дају за право Србима, зато што смо урадили 

нешто након што су нам они дали повод. […]  Кад су они с Декларацијом се зајебавали ми 

смо повукли прве потезе, и тако даље. Али, прије мање од два мјесеца су они направили, овај 

повод за нашу скупштину. Ми нисмо смјели из тактичких, политичких разлога, из 

међународног, међународно-политичких разлога направити скупштину прије неког великог 

повода. […] Њима ја господин Крајишник рекао, сјетит ћете се ви београдске Деклара..., оне 

иницијативе. Сад кад би је прихватили ми је не дамо, ми је нећемо. Можете господо у 

Југославији, али са својим кантоном. С нама заједно живјети нећете, можете само поред нас. 

[...] Што се тиче војске, одбране и безбједности и тако даље, Устав ће све да предвиди и то 

врло флексибилно. Даћемо, прво, како ће организована бити српска Босна и Херцеговина. 

Српска Босна и Херцеговина, централна власт овдје у Босни и Херцеговини неће имати 

велику власт. Ми не желимо да има велику власт, нит' јој треба. Имаће регија власт, имаће 

општина власт. Они су укинули срезове, да би директно владали у општинама, да би 

централизовали власт, ова досадашња власт, комунистичка. Ми то враћамо, не враћамо 

срезове него враћамо регије, јер ће оне, кад се заокруже, имаће своје скупштине, своја 

извршна вијећа, своје ресорне министре […] што се тиче војске, одбране и тако даље, за сада 

ми идемо што каже господин Буха на све, на свим могућим колосјецима који нису покидани.“ 

 

4. март 1992. – „Замаскирани фундаментализам“, Радован Караџић у интервјуу ТВ Сарајево, 

„Ослобођење“ 

 

„Ово што се десило са насртајем на сватове и српске симболе превршило је сваку мјеру. 

Српска демократска странка ће се борити политичким средствима и ми у том смислу имамо 

Устав Српске републике Босне и Херцеговине. Ако они и даље тако наставе са својим 

активностима, ми ћемо прогласити Устав и наставити да живимо као државни организам 

везан за Југославију.“ 

 

15. март 1992. – „На бранику хришћанства“, интервју Радована Караџића, „Дневник“, новинар 

Миран Пантелић 
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„Питање:  Формирана је Српска република БиХ, припремљен је њен Устав. 

Радован Караџић: Српска република БиХ може да почне да функционише за 15 минута. Све је 

спремно да се та замисао спроведе у живот. Тек тада ће СДА да види колико су се преварили 

у рачуници спроводећи пропаганду за суверену, независну и још грађански уређену БиХ.“ 

 

РАДОВАН КАРАЏИЋ О ЈНА, СРПСКОЈ ВОЈСЦИ И НАОРУЖАВАЊУ СРПСКОГ 

НАРОДА 

Теза тужилаштва: У трентуку када постаје јасно да се Југославија распада и када 

постаје све јасније да ће Босна и Херцеговина кренути у правцу независности, СДС 

примењује тактику игре на два колосека: с једне стране СДС формално преговара са 

странкама Странке демократске акције („СДА“) и Хрватске демократске заједнице 

(„ХДЗ“), а са друге стране се тајно наоружава и ослања на помоћ ЈНА и паравојних 

формација у спровођењу злочиначког плана. 

 

6. фебруар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање:  У Црној Гори постоји обичај - колико мушких глава, толико пушака. У вези с тим, 

реците нешто о наредби о разоружању неформалних група у земљи?  

Радован Караџић: Ја сам још у јулу и августу на својим конференцијама за штампу 

упозоравао домаћу јавност и позивао Председништво земље да изврши ово што је сада 

извршено. Упозоравали смо да се стварају партијске, страначке војске и документи о томе 

постоје у великом броју југословенских новина. Све то напросто није за демократију. Тиме се 

демократија не постиже и не брани. Све је, очигледно, било смешно за нешто друго. Биће нам 

жао ако та акција погоди неку личност, али верујемо да је она била неопходна. Те смо 

тенденције осетили и у сопственој странци. Као одговор на то, забранили смо оснивање било 

каквих паравојних организација, мада смо видели да то није урадила ниједна друга странка. 

Верујемо да СДА нема таквих формација, али неки младићи су се сврстали у неке редове у 

западној Херцеговини.“ 

 

24. фебруар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 
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„Питање: Хрватски народ је наоружан, не знамо колико је наоружан муслимански народ, а 

Срби се и даље уздају искључиво у Армију и државу. Не чини ли Вам се да је баш у том 

погледу, у смислу неког изненадног напада, српски народ у подређеном, унапред осуђеном 

положају? 

Радован Караџић: Ту је велика одговорност на српским политичарима, ако уљуљкују српски 

народ, а Армија изневери. Али, ја мислим да Армија неће изневерити. Прво, то је ипак, снага 

која има свој интерес да се очува Југославија, да се очува мир; друго, није чудо што су 

злочинци обележили станове Срба и старешина, што су и једне и друге ставили у исти кош. 

Значи, и они и њихове породице били би искасапљени, али нисам сасвим сигуран да српски 

народ нема оружја. Ако се није организовано наоружавао, остало је нешто оружја из рата, има 

нешто ловачког и другог легално набављеног, појединачног оружја; према томе, српски народ 

није голорук да се не би могао бранити.“  

 

29. мај 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Слободана 

Милошевића 

 

„Ево, посла пуно има. Боримо се. Ако не буду пушкама, моћи ћемо се одржати. Ако не буду 

пушкама моћи ћемо политички изаћи на крај... Имамо [наоружање], али то не би радо ми, 

међутим... Ми у Босни немамо [наоружање], овај то је про... Па има војска, то је тачно. [Шта 

ће нама војска, ако није у стању нека онда се склони]. Ваљда ће бити у стању.“ 

 

29. мај 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Слободана 

Милошевића 

 

„[Радован Караџић обезбеђује да бањалучка регија буде способна и мобилна и да обезбеди 

додатне људе који треба да остану да чувају куће и територију и блокирају ХДЗ-ове центре] 

Иде, иде то, него ово ми реците, можемо ли исту ствар удесити да ми дате оружје 

територијалне одбране у Шипову и у Мркоњићу. [...]  Па добро нек' ми наоружају тамо, ево ја 

сам, ми смо спремни 170 у Мркоњићу и 150 у Шипову, и они су спремни да иду на Купрес. 

[...]  Добро, добро, ова, ових 150 и 170 ићи ће на Купрес, а на Купресу имамо 750 људи [битно 
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да батаљон који је дигла ЈНА на Купресу буде тамо и да буде како треба] нек' се ставе под 

њихову команду ови који остају, јер је Купрес ужасно... то је 50-50 и ту су страдали током 

рата ужасно Срби [ЈНА треба да брани српски народ] хоће ли он [ЈНА генерал Узелац] 

примити још наших младића ако му треба? [ово је сада бити или не бити према Крајини, јер 

Хрвати хоће да одсеку Крајину]. Све ће бити у реду.“ 

 

1. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Радислава Вукића 

и Слободана Бошковића 

 

„Територијална одбрана, цивилна заштита и резервни састав, колико сте дигли људи? Око 4-5 

хиљада људи, јесте ли то придодали армији? [...] Молим те, они који ће, нек' иду сви, нек сви 

добију, они који треба да остану нек остају, али морају имати наоружање, дајте ми телефон, 

Узелца молим. [...] Одлично, пет хиљада људи је велика ствар, то је велика ствар. Колико их 

је већ у бригади бањалучкој? [...] Нека оде и Стевандић, он жестоко говори, нека им каже да 

се кућа не брани на свом прагу, јер ако ти дође до прага онда ниси одбранио кућу, кућа се 

мора бранити на, на његовом прагу тамо. [...] Е, добро, да ћу се ја њему јавити око два сата, а 

друго, треба да одете у ту бригаду која је већ мобилисана и да, да, да их мало, да им мало 

морал подигнете и да им објасните шта се брани, брани се оно што остаје Југославија. Према 

томе, не можемо чекати у Бања Луци да усташе прођу преко, не смије птица пролетети преко 

Босанске Крајине. А друго, ово што сте сад дигли 4-5 хиљада људи, дајте Узелцу нека 

наоружа, нека дио узме себи, нека дио остави, нека се распореди тамо гдје би евентуално 

усташе могле напасти села... Молим вас, сваки сат времена, ја сам у сједишту и бићу вечерас 

читаву ноћ, дежурати, сваки сат ми се јављајте [...] Они неће даље од српских крајева ићи, 

реците им, неће даље од српских крајева, а у српске крајеве треба да иду. Молим те, слободно 

им реци, нема никаквих проблема, све је под контролом, даље, они никакву Словенију видјет' 

неће, нити у дубину Хрватске, само српске крајеве ћемо заштитити. Добро, дајте молим вас, 

зовите горе Градишку, нека се, нека ми наоружају Градишку, Небојша нема ни комада 

никаквог. Нека војска стави под команду све наше снаге и нека их наоружа.“ 

 

2. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радислава 

Вукића 
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„Нипошто [да се формира српска пара гарда, војска, оружје] Све то има својих, овај, основна 

ствар је оно, таман кад се формира српска војска, ова се мора распасти и свак узима свој дио 

технике и којешта. [...] Ја сам им помог'о мало саопштење да модерирају и не треба 

Кадијевића [Савезног министра одбране] директно нападати, него нек' се каже да се у 

врховној команди установи ко је кривац за погрешне процјене и командовање [Хитно преко 

цивилне заштите све увезати под једну капу] То имате право по Уставу и то је потпуно, мора 

бити увезано... ако то буде напад на Југославију и на овај дио Југославије, војска ће то све 

регулисати. [...] Србија је сва на ногама била у антиратном расположењу. Сада ће бити у, то 

ће се врло брзо претворити у ратно расположење. Према томе, ко се дрзне да нападне овај дио 

Југославије најебаће, жестоко ће најебати. Пробајте да добијете оружје Територијалне 

одбране, да то ставите под своју капу, ако можете, ако не... Колико има милиција, овај, оружја 

ту сад?... Све ће вам то бити стављено на располагање ако неко нап... ако усташе нападну 

Босну.“  

 

2. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Радослава 

Брђанина и Милисава Мићевића 

 

„Гледајте Брђо, стварање српске војске би успоставило границу на Дрини. Стварање српске 

војске би довело до распада ове војске и свако ви захтјевао дио технике за себе. Стварање 

српске војске би дало претекст за улазак европских снага. Једино што не смијемо да радимо је 

не смемо да стварамо српску војску. То је више него јасно. А шта вам је ово него српска 

војска кад се ови други нико не одазива на ову мобилизацију. Треба упутити прекор нашој 

браћи што се не одазивају, него се само Срби. Поново је запало, реците слободно, поново је 

запало да само Срби бране Југославију док се остали или активно боре против Југославије 

или пасивно држе у њеној одбрани. [Једна ствар је рећи да су сви Срби резервисти отишли у 

војску, а српска села су поново напуштена са женом и децом да се над њима преко ноћи 

изврши покољ] а друго је да Југославију поново брани српски народ док се остали или 

активно боре против ње или се држе пасивно у њеној одбрани неодазивајући се на 

регрутацију... Све мора бити под једном командом [Секретаријат Опште народне одбране би 
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требало да остане у регуларној војсци, а треба се више фокусирати на цивилну заштиту него 

на ТО јер је он при војсци].“ 

 

8. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Николе 

Кољевића 

 

„[Регрутација да се одвија] по закону. [Инсистира се на томе да они који су мобилисани 

остану у БиХ] Не, не, нипошто то, тиме се нарушава јединствени одбрамбени систем земље. 

Нипошто, то је, то би била незаконита одлука. И на законитост их ухвати и реци, ми ћемо 

издвојити, не, нипошто. Нипошто. Не, не, не дај им. Реци, молим вас не можемо донијет' 

такву одлуку, то је нарушавање јединственог одбрамбеног система земље. То кад нарушимо 

онда смо нарушили све и онда је сваки исход могућ. Онда је могуће стварање општинских 

армија јер ако ми нарушимо... Мобилизација нам је у овом тренутку важнија од регрутације... 

Да, да на компромис. Реци, или, или да не дирамо то или да идемо на проценат да шездесет 

или 70% остаје у Босни и Херцеговини... То би нам одговарало јако. Јер 30% кад би мобилно 

било и оперативно они могу да се пусте. Неће они далеко од Босне ићи... Али овдје их ухвати 

реци, молим вас тиме се нарушава јединствени одбрамбени систем земље. То не смијемо да 

радимо никако. Можемо једино да упутимо препоруку овим министарству за, односно ССНО-

у, да један проценат обавезно остаје у Босни и Херцеговини.“  

 

9. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Слободана 

Милошевића 

 

„Били су јуче код мене неки другови ту и мало смо поразговарали. Они ће почети преко 

Савеза бораца неке добровољачке одреде, ми смо се договорили да иду наши. Да иду, да иду 

и договорили смо се да иду, само сам мало молио њих оно што сам вас молио. Када пођу нека 

задрже половину ту у својој касарни односно на збирном мјесту да њима могу да 

стационирамо ту да дјелују, а пола нека воде са собом... Да, да, добро мислим ја сам већ звао 

народа 150 из Кључа и 150 из Мркоњића да се прикључе као пратња тенковима на Купресу. 

Они тамо немају пратње, пјешадијске. А свуда ћемо ми дати по 300, 400 момака у свакој 

општини, само ја молим да их обуку и да остане бар по стотину ту локално да народ буде 



 225  

сигуран. Нек' их држе у касарни, али нек' буду ту у мјесту... Ми смо тамо дигли резервни 

састав милиције у Крајини, јер смо добили неке назнаке да би ови могли да нападну. И то да 

можда пређу и са бошњачке стране, па смо то спријечили… али како се они усуђују да 

нападну сада кад су ту Европа и посматрачи.“ 

 

12. јул 1991. – Стенографске белешке састанка о првој години рада Српске демократске 

странке  

 

„Такође смо постигли да је бар овај дио Југославије у једном комаду, да на нашем терену 

Југославија није раздробљена, да се на нашем простору ЈНА не поражава и не понижава... Ми 

смо тестирали однос армије и током ових мјесеци видјели смо да у армији имају прилично 

подједнак однос према странама. Само приватно ћу вам рећи да признају да је СДС странка 

центра, да није десница, али овако службено апсолутно имају подједнак однос према 

странкама. Видјели смо да су они одлучни, не да бране српски народ, већ да бране оног ко је 

нападнут. И нама то потпуно одговара јер ми никога нећемо напасти и нема никаквог начина 

нити изгледа да се ми са Армијом сукобимо... Ми јесмо рекли да нећемо правити страначке 

армије. Ми знамо да се Срби наоружавају разним шверцом и неком старудијом. Ми као 

странка немамо право да наоружавамо народ али немамо право ни да га обесхрабрујемо јер 

бисмо га могли довести у тако тежак положај да због тога настрада... Дали смо упутство да се 

сво људство јави на прве позиве ЈНА. Ми нећемо допустити да ЈНА за случај да је неко 

нападне на овим просторима буде поражена и понижена, по нашим босанским гудурама. То 

се неће десити јер та армија све док брани Југославију у исто вријеме је и наша армија... Ако 

ЈНА поново буде издана и доведена у ситуацију да буде понижена и прегажена од издајника 

Југославије, од сецесиониста који хоће да на насилан начин прибаве право које немају, 

незадовољавајући се правом које имају и које им ми признајемо – да изађу из Југославије с 

територијама које су њихове, ако дакле ЈНА позове добровољно увјерен сам да ће чланови и 

присталице СДС-а одазвати се на тај позив.“  

 

19. јул 1991. – Интервју са Радованом Караџићем, „Интервју“ 
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„Ако сепаратистичке и нацистичке снаге у Хрватској буду јаче од Југославије, онда ће 

босански Срби сигурно бити нападнути. Срби имају енергије да се одбране, али немају 

довољно оружја. Чујем да се народ наоружава, али да је све то недовољно. Срби и немају 

потребу да се наоружавају. Ако они буду нападнути, значи да је нападнута Југославија и сви 

Срби ће се јавити добровољно у ЈНА и заједно са армијом ће је одбранити, одбранити земљу. 

Нема Хитлера ни Мусолинија, и хрватске кохорте не могу сада да освоје ни Борово Село, а 

камоли да освоје Босну.“ 

 

12. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Војислава Купрешанина 

 

„Добро, добро али они хоће да мостове руше ја сам дао упутства и тако даље, мислим да би, 

овај, Корпус требало да се диже ускоро ако већ није дата наредба... али морамо ми бити 

спремни да је за два сата закажемо, али је много важније она територија, дефиниција... 

Припремити јер смо кренули у то, припремити, а ми ћемо, јер може се десити да Вас зовнем у 

два сата ноћу, да, да морате за три сата то урадити јер је све питање шта они хоће. Питање је 

шта они хоће са страним посматрачем, ми ћемо се одупријети, ми смо рекли да не ради то са 

демилитаризацијом јер Срби горе не вјерују ником осим војсци и ту демилитаризовану зону 

значи српски народ остаје без заштите, тако да је врло важно да можете сутра да обавјестите 

општине да оне то не прихватају, јер Алија то ради без икакве консултације са нама. Јесте и 

то значи он Армију тамо овај онемогућава да врши своју Уставну улогу, ми то не можемо 

допустити, а не вјерујемо МУП-у Босне и Херцеговине... Савјети за народну одбрану 

општина да кажу да не долази у обзир да се војска уклања из тих подручја јер је војска једина 

сигурност том народу. Савјети за народну одбрану општина, то је, сваки предсједник 

општине је предсједник Савјета за народну одбрану. А и реците, кад то буде да они одрже 

састанак и да, то нек' буде инструкција свим нашим предсједницима, да одрже састанак и да 

кажу ко ће ту демилитаризовану зону, значи оде војска, усташе дођу побију народ, па то не 

долази у обзир. Да оставимо народ без заштите то не долази у обзир… Ја, демилитаризована 

зона да ми то не можемо прихватити јер оставља се српски народ на милост и немилост 

усташама, ми немамо никаквих гаранција да они неће прећи да бију народ. Да општине кажу 
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да ће ред на томе подручју само домаћа милиција, резервни састав и редовни састав и војска и 

трећа снага не смије доћи тамо.“ 

 

18. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Радослава Брђанина 

 

„Али ја из Генералштаба имам информације да [мобилизација] не иде добро баш у Босанској 

Крајини, и да је, од тога зависи мир, ако буде армија слаба мира бити неће. Ако армија буде 

добра мира ће бити. То је проблем сада велики, ја сам зато звао и Воју [Купрешанина] и 

молио да се иде на општинске одборе, да сваки члан општинског одбора иде у своју мјесну 

заједницу и да агитује да се, да иду и добровољци, овај и ови резервисти са позивом... Добро, 

добро, а дајте ви нека иду, нека се овако јављају и добровољно и тако нека се јављају, морају 

се напунити касарне, молим вас учините што више можете, нека се ту покаже снага Крајине, 

да се, да се напуни, да се напуни војска људством... А ја ћу сад се поново чути са Београдом и 

рећи ћу да се, да ту има проблема више са стране војске, него са стране нас, јер ми ћемо људе 

прикупити. Па дајте реците му да нису довољно ефикасни ови његови ађутанти да то 

прихвате, морају сваку касарну да отворе, видите шта им раде усташе Бога му, а овамо кукају, 

ево им сада људство, дајте им, напуните им касарне људством, нека и Европа то уважи да би 

могао да се склапа мир тај.“ 

 

18. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Војислава Купрешанина 

 

„И то се сад показује. Да хитно сви иду у мјесне одборе да се, масован одзив, јер од тога 

зависи хоће ли бити мира или ће се продужавати овај јебени рат. Нека се одазову, нек' се 

напуне касарне […] Да, да. Да, да. Да, нека се ма... најмасовније напуне касарне, нек' се 

напуни, овај, армијски састав да може да се Европи покаже и докаже да, да, да с... је мир 

једини излаз, да не смију да ратују.“ 

 

19. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Радислава Вукића 
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„Има нека лажна упута да сам ја рекао да регрути не иду нигдје друго него у САО Крајине и 

то је фалсификат. Ми немамо никакву потребу да имамо своје команде и своје одреде... А, оно 

што је најважније овај војска не смије остати без људства то је, ту не смијемо бити пичке не 

можемо читаву годину дана викати дај нам оружје, дај нам оружје, а сад кад имаш и оружје и 

армију и команду и све онда... све је војска, све преко војске.“ 

 

1. новембар 1991. – Говор Радована Караџића на „Плебисциту Српског народа“ 

 

„Морам вам признати да је војни фактор у страху питао хоће ли успјети тај ваш плебисцит. Ја 

сам рекао да хоће сигурно и код њих је наступило олакшање јер и они су у великим 

тешкоћама, нема нико да стоји иза њих. Ја сам им однио ону мапу, плаву... и рекао... ево вама 

мапе да ви знате гдје смијете заноћити... Дакле они немају куд него у наше крајеве. Ми смо та 

војска док се други не освијесте... Срби немају потребе ни за каквом страначком војском. 

Армија је ту. Случајно се наши и њихови циљеви стопостотно поклапају. Немојте да ту 

технику и ту Армију оставимо саму... Годину дана видјели сте по митинзима Срби траже 

оружје. Тражили су оружје, ми нисмо имали оружје. Они су сами нешто набављали и 

набавили су доста тога. Коначно, ту је Армија која је три пута јача.“ 

 

18. новембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића с једне 

стране и Вукића, Радића и Брђанина с друге стране 

 

„Ми, ми, ми немамо страначку армију и захтијевамо од сваког нашег члана, ако хоће да брани 

земљу да стане у армију.“  

 

4. децембар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: Кажу да у БиХ има много оружја. Да ли је СДА учинио нешто на том плану? 

Радован Караџић: Ми процењујемо да у Републици има близу 500.000 наоружаних људи. 

Странка није учествовала у снабдевању, али није могла, нити је смела, да спречи српски 

народ да се сам сналази. Народ је куповао чак и од усташа.“ 
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17. децембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Јована 

Тинтора 

 

„[Шешељеви добровољци] су тамо правили глупости… нема Срби и двије војске, то не ваља 

ништа…то је Србе уништило ’41 [ЈНА корпус нема везе са Шешељевцима] Какви Шешељеви 

војници... какав Шешељев штаб… то треба све ићи у војску.“  

 

14. фебруар 1992. – Транскрипт говора Радована Караџића на проширеној седници Главног 

одбора Српске демократске странке 

 

„Југословенска војска у Босни и Херцеговини... неће се повући, јер она неће, она каже, у 

политику се не мјешамо, све што три суверена народа потпишу ми ћемо слушат. А ми нећемо 

потписат да се она повуче. Оно што можемо потписати је да се повуче из хрватских крајева. 

Ја сам то и Хрватима рекао отворено, ми не тражимо да војска буде у хрватским крајевима, не 

занима нас, али српске крајеве војска напустити неће [...] Колосјек Југославије није покидан. 

Није покидан чак ни у Вашингтону. Нису још признали Словенију и Хрватску, још они се 

премишљају. Југословенска армија, по основу тога легалитета може да буде свуда гдје хоће. И 

неће да напушта.“  

 

15. март 1992. – „На бранику хришћанства“, интервју Радована Караџића, „Дневник“, новинар 

Миран Пантелић 

 

„Питање: Министар за народну одбрану Јерко Доко предлагао је да се ТО подели оружје из 

магацина ЈНА.   

Радован Караџић: А ми смо тражили да се врати и од оних којима је раније подијељено.  

Питање: БиХ у три дијела, с три националне гарде - шта може да се догоди у таквим 

околностима са ЈНА?  

Радован Караџић: Судбина ЈНА ће се одлучивати касније. Она ће у БиХ остати још доста 

дуго. Ето, и из балтичких земаља совјетска армија се повлачи пет година. Уосталом, ЈНА је 
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сада веома потребна Босанској крајини, јер у сусједству, у Книнској крајини још нису 

ријешена многа питања. 

Питање: Шта ће бити с ЈНА на простору БиХ где су Хрвати у већини?  

Радован Караџић: Немамо ништа против захтијева да ЈНА заобиђе западну Херцеговину. 

Нека у Хрватској заједници Херцег-Босни сами на својој територији уређују односе како 

желе.“ 

 

16. март 1992. – „Југославија или три Босне“, интервју Радована Караџића, „Борба“, новинар 

Ејуб Штитковац 

 

„Питање: Добија се утисак да је СДС очекивала ако не директну помоћ, а оно бар већу 

наклоност Армије, поготово за вријеме барикада?  

Радован Караџић: Не! Ми на Армију уопште нисмо рачунали. Ја сам био у контакту са 

Кризним штабом који се успјешно ставио на чело спонтаног бунта и револта народа. Армија 

се понашала тачно онако како треба да се понаша и да оправда своје присуство у БиХ, то јест 

да буде фактор одржавања грађанског мира, односно спречавања међуетничког и 

међурелигијског конфликта. 

Питање: Да ли Вас је изненадило то што се показало да је наоружан и муслимански живаљ? 

Радован Караџић: Није нас то изненадило. Ми добро знамо да је муслиманска и хрватска 

заједница веома добро наоружана.   

Питање: Вјероватно као и српска? 

Радован Караџић: Наравно, мада су се њих двије наоружале прије српске. Српска се, такође, 

наоружала и немојте ме питати којим путевима кад ни ја сам не знам, али знам да је било 

трговине и са земљама бившег Варшавског уговора, НАТО-а. Било је, такође, трговине 

оружјем између двије националне заједнице - Срби су куповали од Хрвата вишак оружја, што 

потврђује тезу о наоружаном народу. Што се тиче муслиманске националне заједнице, она 

располаже и одређеним формацијама. Нама не смета да било ко има оружје ако га прибавља у 

одбрамбене сврхе. Ја сам господину Изетбеговићу, након што смо ухватили да неки 

припадници МУП-а дијеле оружје, рекао да ако Муслиманима треба оружје за одбрану од 

некога да су Срби спремни да им помогну у том смислу. Ако Муслимани набављају оружје да 

нападну Србе, онда тешко и једнима и другима.“ 
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РАДОВАН КАРАЏИЋ О ОДНОСУ СА КРАЈИНАМА И ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ 

ВЛАСТИМА 

Теза тужилаштва: Српска демократска странка („СДС“) је централистичка партија где 

се строго поштује дисциплина и где нема одступања од званичне идеологије. Републичко 

и локално руководство СДС дели мисао етнички чисте српске територије. Нема 

политичког одударања између врха власти којем припада Радован Караџић и локалног 

нивоа. СДС је на свим нивоима једна хармонизована целина. 

 

8. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Миодрага 

Симовића 

 

„А, видиш да је ово Мартић урадио безвезе, али добро, овај, то треба кавлификовати како 

јесте. Додуше ми... ја у политичком погледу, ви можете у правном да се држите права и да 

кажете шта је шта. Али ја могу да кажем а... а... до које мјере је то било упознати локалне 

власти са тим да л' су биле упознате или евентуално тражена дозвола, а сигурно знамо да 

МУП-овци Хрватске некад не траже дозволу кад транспортују оружје у... широм БиХ. Тако да 

се морамо негдје извућ'. Али мислим лично да је Мартићу то су... сувишан потез био. 

Непромишљен. Непотребно је то, што би вјежбе изводио, неће овдје рат бити него... [Ја о 

томе ништа нисам знао] Ма, какви, па не слушају они ни Бога оца, ни он, ни Милан Бабић.“ 

 

17. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радослава 

Брђанина 

 

„Мене зову ови у Бања Луку сутра, Николу и мене [Караџић] и Кољевић би само доживјели 

непријатност да дођу јер је атмосфера врло незгодна у неколико ствари. Аха [...] Бања Лука је 

један тежак, тежак, тежак град, врло тежак град.“ 

  

19. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Радослава 

Брђанина и Цвјетковић Миће 

 



 232  

„А видите, ја не вјерујем у Милаковића у доброту и наивлук. Милаковић са Шексом у затвору 

и спријатељио се с њим и док је правио нашу странку одржавао контакт са њим. То су 

разбојници, ђубрад. [...]  Да треба регионални одбор да каже да СДС нема ништа са том, да то 

није њихова политика и да нема ништа са тим активностима те групе која је некад припадала 

СДС-у па је сасвим на демократски начин изгубила утицај у странци. Овај јер то су 

будалаштине, то може да, то је издајнички посао. Ја гарантујем да, да ради овај Милаковић и 

за Шекса с којим је лежао у затвору и с којим је у најбољим односима и дан данас. [...] Ма ми 

морамо чекати да они направе корак, а ми ћемо онда да купимо наше комаде. Па то су идиоти 

који иду Туђману у прилог потпуно, то мислим то су комплетни идиоти. Па није политика 

мачији кашаљ, пичка им материна безобразна, док су у СДС-у одавде ће се казати шта је то у 

глобалном погледу тако, а шта није тако. Ко неће нека иде у пизду материну, а ми ћемо онда 

рећи народу шта он ради, Милаковић ради за Шекса. Они једва чекају то, они траже да 

читавом свијету покажу да су Срби ти који разбијају Југославију и да добију легитимитет за 

напад на Крајину, да добију, да добију овог Алију против нас за напад на Босанску Крајину и 

да довуку Европске оружане снаге ту, па у пичку ћу их материну послати. То су идиоти. Ја не 

могу да схватим што сам ја пустио толико недисциплине у странци и толико 

квазидемократије. Ово је линија странке, ко хоће да једе говна мора да скине фирму СДС и да 

то једе у своје име. [...] Они су идиоти. Ево данас је, данас су почели неки договор 

Милошевић, Туђман и Изетбеговић. Иде се у Скупштину, иде се у Скупштину и прави се 

амандман по коме се може неко да отцјепи од Југославије. Тај амандман ће предвидјети све 

друго, предвидјеће и права СО Крајине. Е, хајте хоћемо ми да покваримо ту ствар. То су 

идиоти, слободно им реци Караџић је љут и тврд и каже марш у пичку материну сваком ко 

ради против онога што смо усвојили као своју политику. Нек иде, нек иду у пичку материну. 

Нећу да видим никога више. Ја се убјеђујем са идиотима. Овде ми не спавамо човјече, овде 

имамо, муку мучимо да доведемо до неког резултата политичког и ту смо на прагу тога 

политичког резултата, а идиот се појављује. [...] Реците молим вас да сам ја врло љут и да 

нећу више да трпим идиоте, ја, мени су тежи они него противници. Па пичка му материна има 

ли смисла да ја кидам своје џигерице са Србима, не са противницима.“ 

 

20. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радислава 

Вукића 
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„Онда чујем тамо овај пуно Бабић будалесао и наговарао их на будалаштине. [Брђанин каже 

пустимо Караџића и ми радимо своје] Па они су, они нису нормални. Они нису нормални, у 

пичку материну ћу их послати. Они нису нормални, они не смију да раде, да праве грешке. 

[Трговачки] све припојити, али политички не смијемо никако. [Мартић] је будала, они су, он 

је луд. Ја сам оно вече схватио да је, да је Бабић глуп човјек. [...] А он је приглуп. Он 

једноставно ништа не схвата. [Бабић] иде на руку овоме ратоборном Изетбеговићу. [...] 

Будале, па кад би се тако водила политика онда би сваки во био политичар. [Брђанин и 

Купрешанин хоће да уђу у историју проглашењем уједнињења две Крајине] Ма нек' они једу 

говна. У пичку материну ћемо послат Бабића. Будала једна. [...] Ја ћу њих сјести предасе и 

рећи ћу им, господо, хоћете ви да водите неку своју политику или ћете водити политику 

странке? [...]  Не може то тако. Не може то тако. Они могу да узму друго име, да једу говна, а 

под нашом фирмом не могу да једу говна. И послије је мене Брђанин звао. Сав се нешто овај 

умилио. Очигледно претпоставља да је мени неко јавио да он једе говна. [Сарадња са САО 

Крајином привредна] Привредна сарадња ова, она, све може али ништа друго.“  

 

24. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 

 

„Милан је нервозан човек, Милан је доста урадио, пуно је урадио, али би већи успјех постизао 

да је он чекао да други погријеше па он повуче свој потез.“  

 

12. јул 1991. – Стенографске белешке састанка о првој години рада Српске демократске 

странке  

 

„Морам да кажем једну ствар: морамо да сачувамо снагу странке, да не попустимо 

властољубивим импулсима и малим Наполеонима који покушавају да направе нешто што ће 

да буде на штету српског народа. Ми смо имали регионални одбор један који смо морали да 

промијенимо баш у босанској Крајини, који се потпуно отуђио, који је постао власт над 

општинским одборима.“  
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23. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 

 

„[Крајишници се договарају о спровођењу референдума о уједињењу две Крајине] Шта би 

референдум, који, око чега референдум? Па јесу ли они нормални пичка им материна 

безобразна. Лијепо вас молим Војо немојте да радите ствари због којих ће да Вас хапсе. 

Немамо ми право да прекршимо Устав, ми ћемо сада ући у преговоре са Муслиманима данас 

смо имали два састанка с њима о историјском договору Срба и Муслимана о очувању 

Југославије. А тај, те се ствари раде и овде овај СУП то дојављује и Муслимани луде, ми 

преговарамо с њима да Босна остане у Југославији и да се САО Крајина припоји Босни 

Босанској Крајини, а ви тамо правите такве ствари да нам сваки потез политички уништите. 

Лијепо вас молим, Главни одбор је, састанак Главног одбора је у четвртак. У четвртак ћемо 

дефинитивно да рашчистимо ствари је ли то странка која тамо, да ли ти људи припадају 

странци која води ову политику или је то нека друга странка. Ми то морамо да рашчистимо. 

Ја не могу да водим политику кад тамо неко неовлашћено ради неке ствари. То је неовлашћен 

потез. Тај потез не може да се ради без Главног одбора. Па шта они мисле... А слушати 

Милана Бабића који стално трчи и не пита бога оца, јер Милан Бабић мисли да је 

најпаметнији на свијету. Па он је фаталан човече они ће и на првој Скупштини гласати о 

одузимању мандата и похапсити вас. Ми можда нећемо моћи да зуцнемо. Па човече они су 

припремили комплетну документацију да иду код Џона Мејџора у Енглеску и код Митерана у 

Француску са доказима да Срби праве велику Србију. А ви им улијећете у варијанту као да 

вас они плаћају пичка му материна. Па то су мени невјероватне ствари зар мисли било ко 

тамо да је паметнији од нашег Политичког савјета, ми се не растајемо. Ми смо и синоћ имали 

састанак. Студирамо, питамо, питамо мало дјете, питамо великог академика, нормално 

радимо, а ту се појављују будале које иду пред руду. Зовите молим Вас и да се у четвртак да 

се сви појаве на састанку Главног одбора нека се врло одговорно и дисциплиновано односе 

према странци чији су функционери, иначе ћу ја да дођем тамо, па да правим нову странку и 

нове функционере. Јер се то тако не ради, то је неодговорно, српски народ може катастрофу 

да изазове. Јебем му сунце шта треба да им ја урадим више, па ко је смислио ту 

регионализацију јебену, јесам ли вас ја тајно сређивао и доносио документе у којима смо 

разрадили шта треба да радите. Ко трчи ко се роди од седам мјесеци, а не од девет мјесеци 
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мала му је шанса да преживи. Они хоће да направе неко недоношче и да ту шансу за сва 

времена упропасте. Улијећу у варијанту, јебем му сунце, ко да их Туђман плаћа... Мени је 

теже човече са нашим људима него са противницима. Па јебем му сунце, зар је нормално да је 

мени теже са нашим људима. Јесу ли они брави или су људи. Политика се не води тако, не 

поводи се за жељама него се намјести варијанта, па онда одиграш. Да будеш сигуран 

побједник. А не своје намјере држиш на челу и овај, улијећеш у варијанту људима. Ја сам 

Војо рекао сада треба садржину, реалну садржину регије правити, то је направити Фонд за 

културу, направити СДК, да новчани токови иду кроз једну СДК, крајишку СДК. Те реалне 

потезе, никакве спектакуларне политичке потезе ми не правимо, док они не погријеше, јер ми 

се крећемо у оквиру Устава. А није ни Милан Бабић формирао САО Крајину, док Хрватска 

није промијенила Устав и прекршила обавезу према Србима... Према томе ми морамо чекати 

да они прекрше Устав. Оног трена кад они прекрше Устав ми имамо припремљено све… 

Хај'те молим Вас и дајте одговорно бога му према политици па то је, то мала дјеца не би 

радила.“ 

  

10. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Радомира Нешковица и Срђе Срдића 

 

„[Велики проблеми са локалном влашћу у Приједору. Општински одборници из СДС-а су се 

одметнули од странке и не желе да слушају руководство СДС-а.]  Ма нек' они јебу матер 

своју, нек' праве своју странку, нек поднесу оставку. Ко год неће да слуша Сарајево, нека 

поднесе оставку. Сутра им папире тамо напишите, и реците странка је ово која има свој врх и 

своје дно и нема тога ко ће под нашом фирмом да једе говна. И молим вас ово реците: молим 

вас, ко неће да поштује политику странке и води политику странке него води неку своју 

приватну политику... реците господи одборницима да су они на листи нашој, а не ми на 

њховој. Они морају да буду коректни према странци која их је довела на власт. [Добар дио 

синоћ дискутаната је рекао овим рјечима: Ма ко шљиви Караџића, ко је он, шта он хоће, ми 

ћемо да радимо што ми хоћемо, не може он нама наметнути своју вољу, нека он то мисли, 

нека он то прича тамо у Сарајеву и слично.] Немојте бити увријеђени Срђо. Ми морамо пос'о 

завршит. Ако не можете на један начин завршит морате га завршит на други. Није то, није то, 
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не није уопште питање ни мене ни вас ни било кога. Морамо пос'о завршити и објединити 

народ и ојачати странку.“   

 

16. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Љубе 

Грковића и Радослава Брђанина 

 

„[Крајишници из САО Крајине и Босанске Крајине на челу са Миланом Бабићем поново 

праве планове о уједињењу територија две Крајине] Слушајте, ја ћу то све посмјењивати. 

[Они нон-стоп раде сецесионистички у односу на Србе остале у Босни и Херцеговини] И не 

само то, него је ту други критериј, ако ви то радите нећете извући ни 20% територије. У пичку 

материну. Па јесу ли нормални ти људи... Парламент је био илегалан, није имао праву на 

сесију. Али Бабић је невиђен у том погледу, он нема појма, он прави чуда. Ја ћу доћи тамо и 

посмјењиваћу све, још једна таква грешка нек' се деси. Доћи ћу код народа, рећи ћу му, 

народу, шта му раде, а изабраћу угледне људе тамо и поставити их. Ја ћу увести ових дана 

вјероватно и ванредно стање у странци… Ко прави државу посебну тај је најебо... 

[Саопштење да Влада босанске Крајине овлашћује Милана Бабића да их представља на 

мировној конференцији у Хагу]  Будале једне... Реците им да се, да, да штету коју они наносе, 

ја ћу доћи крајишком народу рећи штету коју наносе ови људи, никад нећеш надокнадити, 

остаћеш сакат и у територијама и у свему другоме, е тако, тако им реците.“ 

 

16. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Радислава 

Вукића, особе идентификоване као Анђелко и Боре Сендића 

 

„[Крајишници из САО Крајине и Босанске Крајине на челу са Миланом Бабићем поново 

праве планове о уједињењу територија две Крајине] Је л' тако демократију замишљају, та 

господа?... Спасите образ тим будалама тамо, које ће уништити, уништити српски народ у 

Босни и Херцеговини! Једна још таква грешка, ја ћу ући у Крајину, направити митинг и 

објаснити ко ће убудуће заступати... увешћу ванредно стање у странци и објаснити 

Крајишницима ко ће их убудуће заступати, ко ће бити њихово вођство убудуће! Ја више с 

будалама не могу да радим!... Кад се заврши политичка ова битка, све кад се све заврши, кад 

се спаси држава, ја ћу да потпишем сада да ћу ја да идем из политике, наравно ићи ће и они, 
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неће нико више... бират' такве будале, али нека бирају, нек' бира народ кога хоће. Али немој 

да сада кују фотеље себи у држави која не постоји, будале једне… Реци им да то више 

ниједном нису урадили ништа независно од централе, јер ћемо ми то све суспендовати и код 

народа открити шта они раде.“  

 

9. новембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 

 

„Шта то Брђо тамо хода и брља? […] Па, ми рјешавамо свој проблем, ми рјешавамо проблем 

Југославије. А, он ми прича около нема државе, нема... СДС издала, ово-оно. Па, нек иде у 

три пичке материне свако жив ко не ради свој пос'о! Шта је ово, јебем му Бога, теже ми је са 

својима него с противницима! [...] Да умирим сваког идиота по Крајини, зато што нема 

повјерења у руководство! [Нисмо направили дисциплину. И сад свако искаче, излеће] Ма, у 

пичку материну нек' иде! Мени је теже с мојима него с противницима! Јеб'о те Бог, па могу 

противнике да ставим у мали џеп а да не морам с мојим људима да имам проблема. [...] Нек' 

ми се Брђанин вечерас јави да му ја очитам лекцију... Ма, реците Ви њему да ми је тежа 

Крајина, и то појединци из Крајине који не раде свој пос'о, него сви противници! Па, јебем му 

матер, шта сам ја Богу скривио да имам проблема са тим својим људима?! Шта сам Богу 

скривио?!“ 

 

15. децембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Предрага 

Радића 

 

„[ Једна екипа крајишких политичара опет намерава да доноси о уједињењу САО Крајине и 

босанске Крајине] Рекао ми је, хвала вам велика, [Бабић] је будала, да сте зауставили. […] 

Они су будале. Ми не можемо да обезбиједимо признавање Југославије, која је оснивач 

Уједињених нација, они хоће да праве глупости тамо и да ми испаднемо пред Европом криви 

због прављења глупости.“  

 

27. децембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Војислава Купрешанина 
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„[У току је хрватска офанзива у Славонији и према Окучанима] према томе мора народ да, да, 

овај, ту смо ми у маказама, не можеш да идеш енергичним потезом у смислу промјене стања 

подизања нивоа готовости, односно обавезности односно, овај, ратног стања, не можеш јер 

чекаш плаве шљемове. Ми јесмо за плаве шљемове… никад нисмо били у горој ситуацији... 

[Бабић] једе говна, изгубит ћемо и Окучане и Крајину и све ради тог што он не даје 

сагласност за плаве шљемове, па пичка му материна његова, како ћемо ми одржати Крајину.... 

Крајина улази у Југославију, јер је динар њено средство, не пролази хрватски динар, све су то, 

али он хоће да буде велики шеф мале државе… па то су идиотизми човјече, он уопште не 

схвата ништа, он политику не схвата, његови снажни и енергични потези су били добри, али 

ти потези морају да добију своје оправдање, они морају да буду признати, то кад си у рату, 

али кад се рат завршава мора политика лукава, и Нијемци, ми смо ухватили те разговоре, 

Нијемци и Хрвати се надају да Срби неће прихватити УН. Јер ако ми прихватимо Туђман је 

готов. Онда он мора да их одбије и кривица пада на њега и онда је одијум и кривица на 

Њемачку и то смо добили поуздане информације, и ми смо слушали, и добили смо поуздане 

информације од Енглеске и Француске, да се ради на томе, да је једина нада Туђману да Срби 

одбију. И Милан Бабић иде 100% на њихову руку, као, па пичка му материна, не може нико 

да повјерује да он то ради намјемо, али је чињеница да је он то, и ми смо, ја сам спреман идем 

да заложим комплетан свој углед у скупштину крајишку доле, да направимо аргументацију са 

њим, пред њима да им кажем људи моји, реците чиме ћете ви да браните Крајину кад дођу 

њемачке трупе. Јер њемачке трупе могу да дођу чим се призна Хрватска. Све је угрожено ако 

не дођу плави шљемови, односно ми морамо онда прогласити ратно стање и дићи 500.000 

војника и сравнити Хрватску и онда опет мораш да преговараш и да пиздарије правиш, овако 

мирно рјешење... Одбијање Венсовог плана је неминован и сигуран пропаст у најмању руку 

Крајина... Дајте молим вас било гдје, па нек' изложи свако аргументацију, он каже, ми то 

нећемо… нека се разоружају хрватске снаге тамо, па, неће, неће, они не траже да се наша 

војска разоружа на граници Крајине, на једној граници Крајине је хрватска војска, а на другој 

граници Крајине југословенска војска, у Крајини нема војске, има регионална полиција, гдје 

му је признао регион, па Милошевић је постигао максимум који се могао, има општинска 

полиција има регионална полиција значи признао му је област, признао му је Крајину и 

крајишку власт, има судство, има све овај своје и има своју полицију чији рад надзире, овај, 
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ненаоружана полиција... Реците да је драматична ситуација, да ће кривица пасти на нас и да 

ће бити војна опција, ратни завршетак и то онај постепени, лагани, гдје се тамо народ неће 

демобилисати, разоружати пет година, нико неће направити куће пет година, нико неће 

посијати њиве пет година, па то не може, памети ту нема... Наши привидни војни неуспјеси 

увјеравају ко је у офанзиви, ко прекида, ко врши прекид ватре, јер да армија напредује и 

ослобађа, онда би јасно било да је армија крива, али пошто је армија стиснула, стално 

нападана и они су у офанзиви и они напредују, онда је то овима јасно и мислим да су већ 2-3 

извјештаја отишла да хрватска страна не поштује, тако да неки војни неуспјеси, су политички 

успјеси.“ 

 

11. јануар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Ненада 

Стевандића 

 

„[Крајишници се буне због покушаја руководства СДС-а да утиче на њихову политику чврсте 

регионализације] Ма молим вас лијепо ја, ми смо једва успјели да Косово и Војводина нису 

конститутивни елемент федерације, они хоће да праве пиздарију, па воде ли рачуна о цјелини 

српства они. То није зрело уопште, треба ли да поново праве странку тамо, да дођем пред 

народ и да кажем шта тамо раде људи, ко су они, то су идиоти човече, па српски народ је, сад 

после два вијека треба да заокружи своју државу и да направи, а они се тамо... тамо неку 

пиздарију праве. […] Ма, нема проблема кад се прави држава нема проблема, око тога не сме 

бити проблема, политика Српске демократске странке је јединствено српство у Босни и 

Херцеговини и нема проблема, ко хоће друго да прави, прави другу странку и иде на изборе с 

том странком... Па ко је измислио регионализацију, јесу ли они или сам је ја измислио?... 

Нема никаквог проблема распустићемо ту [регионалну крајишку] Скупштину у пичку 

материну, укинути и бирати другу. Нема ту никаквих проблема, ванредни су услови, 

ванредно је стање, мени даје Статут за право да могу да урадим то. Нису они зрели, не умију 

ни да воде послове народне, све смо им учинили, све смо им дали, нико им није наметао 

никаква рјешења, све сте сами бирали кога сте хтјели, шта је сад? Шта још треба да се ради? 

[...] апсолутна су већина тамо, други су им владали педесет година то је све, то је потпуно 

нормално и природно што су им владали, ради тога што нико од њих не слуша, нема никакву 

дисциплину нема никакво осјећање одговорности за цјелину. То је срамота једна, па морам се 
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са Крајишницима к'о са малом дјецом пет хиљада пута да им објашњавам не господо тако 

него овако јер нисмо се договорили тако него овако.“ 

 

16. јануар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Јована 

Чизмовића 

 

„[ Један од крајишких политичара, Вукић је изјавио да је приватизација складишта 

„Воћарпромет“ извршена у режији СДС централе. Крајишко руководство није изабрано на 

изборима већ је постављено] Ми ту морамо наћи паметне људе... Не знам за „Воћарпромет“. 

[Вукић је такође изјавио 'Турци трешће вам се гаће'] Не, не, он је једна будала... Сад ћу ја 

њега да зовнем да га питам шта му то значи и шта је спорно у приватизацији. Поготово 

страних фирми које су ту, јесмо ли рекли да се све приватизују?... Шта је спорно у 

претварању у дионичарско друштво? То и по закону треба да се, да се мијења, да се претвара 

у дионичарско друштво [Вукић се такође бунио да се политичари из Крајине постављају од 

стране СДС централе] Кога смо му поставили? Пичка му материна, његова!... Какав је тај 

Брђанин? Ја уопште не знам шта се с тим људима дешава? Они... они као да подјетиње у 

пичку материну! Гдје су год већина, они... јер ћу ја тамо доћи пред народ и могу да постигнем 

значајно, да народ зна ко је, ко је будалаш, а ко, ко, ради како треба. Немају они никаквог 

упоришта у народу. [Приједор се смирио али ови овдје, ово су бојовници. Они мисле сад ће 

они имати своју државу и сад треба што више блатити централу и појединце у централи. И 

тиме доказивати своју подобност за некакве високе функције. То се праве листе министара и 

тако даље] Да, да. То су, то су, мислим, бедни интереси, а хоће да упропасте шансе народа да 

се обједини. Не дамо ми то, не дамо.“ 

 

22. јануар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Јована 

Чизмовића 

 

„[Скупштина Аутономне регије Крајина жели да усвоји статут по коме ће та регија да буде 

саставни део Југославије] Међутим они стално покушавају да направе нешто за шта би био 

српски народ оптужен код Њемачке и прије свега код Америке и код Уједињених нација. Тако 
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да управо треба све радити обрнуто али више их [Крајишнике] треба опалити на некој, на 

некој овај конференцији за штампу.“ 

 

22. јануар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Јовице 

Станишића 

 

„Ми смо тамо са овим Мићуновићем и Бабићем договорили се да, да Бабић и ја посјетимо 

предсједника. Јавно, да то сликамо за новине и да издамо саопштење да... Србија као 

Република прихвата план и тако даље, а Крајина као страна тамо изражава одређене бојазни и 

тражи додатне гаранције то се све може извести без икаквих проблема, а народу би било 

велики, велики овај, олакшање, јер народ више боли евентуални расцјеп и подјела него, него 

ишта друго. Ми морамо ту, па ја сам Вука [Драшковића] овде примио бре на вечери да мање 

лаје и пљује овуда, а овај… и сигурно смо умањили му бар педесет посто његовог отрова и 

штете коју је могао да нанесе.“  

 

10. фебруар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Војислава 

Купрешанина 

 

„Ми проучавамо и онда одједном појави се Брђо или Вукић маше неким статутом, чекај 

човјече учинићеш проблематичним босанску Крајину па оде Крајина у пизду матер, а она је 

чиста, она нема никакве проблематичности. И ми водимо, непогрешиво водимо ка побједи, 

потпуној побједи водимо непогрешиво и ускладили смо то са земљама Америке и ускладили 

смо то са земљама неких других земаља, а он ми одједном излијеће, а он је члан Главног 

одбора и члан Извршног одбора и ако ико треба тамо да проводи политику странке он треба 

да је проводи, а не да је изневјерава и да је искривљује. [...] Знате ли шта значи једну чисту 

ситуацију учинити проблематичном? Што ће нама да Крајина буде проблематична? Ми идемо 

и кантони ће бити суверени, али ће српски кантони имати нешто заједничко, заједничку 

Скупштину, а нема тога ко ће вама тамо нешто наметати и солити памет... Па Војо па ја сам 

им смислио. Узмите мој онај говор са оснивачке скупштине. И регионализација и 

пререгионализација Босне и регионализација странке према ономе што нама одговара и 

сувереност народа и све стало, […] и ми смо сваки свој циљ остварили. Нема ниједног циља 
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који нисмо остварили, а то је, како је рађено? Рађено је ради тога што чврсто стојимо на 

позицијама, то јест позиције су праведне. [...] битке добијене у Бијељини, Братунцу, Бања 

Луци, Добоју, мора се остати у Сарајеву, а противници би платили златом да Срби изађу из 

Сарајева. У Источној Херцеговини преузета власт у потпуности... Будале једне [Босански 

Крајишници], они су, ја кажем вјетрић дуне они се, они се упале и одмах неке велике идеје, 

ма чекај човече у детаље треба преузети и направити добру ствар да ми, да реално ми држимо 

то што држимо, а не сад' прави халабуку и ватромет прави, а прогласио ово, прогласио оно. 

Није ти лако прогласити, Турска Република Кипар се прогласила и двадесетдевет година је 

нико није признао. […] [Крајишници би да буду банови] Па банове су постављали и краљеви 

и утицали на њихов избор.“ 

 

ДРУГЕ СТРАНЕ У КОНФЛИКТУ У БИВШОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ И СВЕСТ РАДОВАНА 

КАРАЏИЋА 

 

РАДОВАН КАРАЏИЋ О МЕЂУНАРОДНОЈ ПОЛИТИЦИ У ОДНОСУ НА БИХ 

 

17. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Витомира 

Жепинића 

 

„[Изетбеговићу се пружа шанса у ономе што никоме у историји није пошло за руком, а то је 

да створи исламску државу у Европи]  Ма Европа, па они знају шта је, њима не требамо ми. 

Они би правили државу без нас али Европа неће да призна исламску односно муслиманску 

државу уопште и то је њима велики проблем. Они покушавају да ми будемо њихови таоци, 

таоци њихове државе. Али ми имамо информације врло поуздане из Европе, немају шансу да 

створе своју националну државу.“  

 

8. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радослава 

Брђанина 

 

„[Проблеми се дешавају у Окучанима. Хрватске снаге су напале село Гређане и убиле три 

житеља. Борбе трају са хрватским снагама. Крајишници захтевају прекид ватре од стране 
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хрватског МУП-а, а ЈНА је одлучила да ниједан авион не сме да полети у наредних 24 часа]. 

Знате ли зашто? Зато што је то све замка коју нам праве Хрвати да нас оптуже сутра да 

развале конференцију. И оно што сам ја данас разговарао, они су очајни и они сутра губе, и 

они и Геншер ужасно губе ако ми не направимо неку глупост. Да сте донијели одлуку о 

референдуму било би страшно. Гледајте, Туђман је увјерен био да Милошевић неће 

прихватити ништа. Ван дер Брук је био увјерен да Милошевић неће прихватити ништа. И они 

су се изненадили и то их је у пичку материну послало и сада они морају да разјебу ту 

конференцију. И сада они траже било какав начин да се сутра конференција разјебе да се каже 

Срби неће мир, армија неће мир, Хрватска је јадна угрожена и да се тако то заврши, јер је 

Геншер појео говно, Геншер је заглибио у пичку материну. И сада је велики проблем могу ли 

се ти наши људи одржати да не буду побијени сутра до иза подне. [...] Врло би важно било да 

се наши не умијешају, да буду у некој приправности, да се не умијешају да та конференција 

тече јер би то било, они тамо само чекају неки телекс, неки знак из земље да Туђман скочи и 

да напусти конференцију и да оптужи Србију. То је тако смишљен сценариј, а Милошевић ће 

да их сруби сутра. Да рецимо стигне телекс: Срби из босанске Крајине су се мобилисали и 

нападају Хрватску. [И сама мобилизација] може бити велики ризик. Пресјеците то ако икако 

можете, а наши нека се одржавају како год могу јер нам је врло важно јер просућемо због 

брзине сјајну побједу која нас очекује сутра на конференцији. [...] Ја сам сада разговарао са 

Аџићем и све, све је то очекивано, они су буквално, перманентно нападају армију. Мени 

данас каџе Аџић 'нас туку перманентно, имамо погинулих и рањених. Ми нећемо да 

узвратимо, само се штитимо иза оклопа' и каже захваљујући оклопима и захваљујући њиховој 

непрецизној ватри, ми смо, каже, тамо остали живи. [У Немачкој приказују пропаганду 

против Срба како војска коље, убија.] Добро, то су лажи њихове, али мораће те лажи да се 

објективизирају и онда ће Енглеска и Француска још јаче да се окрену против њих, јер они 

манипулишу читавом Европском заједницом и ту је дошло до великих раслојавања и 

Енглеска, Француска, Грчка и Шпанија су против Немачке. И сада би била катастрофа када 

би ми дозволили Немачкој да се извуче. Геншер је у врло великим тешкоћама. А нашима 

поручите да не троше муницију, да минирају, нека се заклоне, а ови нека бубају па нека се 

види ко напада. Врло је важно да се види да Хрватска напада.“   
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6. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Слободана Милошевића 

 

„[Разговор се одиграва пред мировну конференцију у Хагу] А, овај, овде сам ја спријечио. 

Опет су моји хтјели будале [Крајишници] да направе нешто. Ја мислим да ће Туђман и 

Геншер бити тамо у великим тешкоћама сутра. [Јер су Хрвати имали страшне прекиде 

примирја]... Аха. Ево шта је. Ови су моји у Крајини будале хтјели да направе да донесу данас 

одлуку о припајању Крајине и САО Крајине и ја... схватим оно што се мени једном десило 

овдје у скупштини кад смо ми пет сати водили у резултату, одједном дође отуда нека 

будаласта одлука телефаксом и ови преузму иницијативу. Ови су хтјели, ја сам видио, себи 

визију сам направио како стиже телефакс и како Туђман ликује и вас, овај тамо оптужује како 

сте ви то припремили да би пропала мировна конференција. Јер то би сигрно било тако... 

[овде има доста коментара ових Американаца овде и који су чак по Загребу били и около, и 

они кажу очигледно ће остати Југославија само три републике, плус каже ови Срби у 

Хрватској. Па, ми друго и не тражимо] Ми смо с Алијом, ја сам га притјерао у ћошак и сад он 

игра са мном игру, а он пуно очекује од Европе, ал' ја му сад више не дам назад. Рекли смо 

нећемо ниједан народ напасти други, у реду... Ја сам њега, овај, ту увео чим сам га увео у ту 

воду сад ћемо видјети ко ће докле да плива, али из те воде не излазимо. Рекли смо неће 

ниједан народ напасти други народ, у реду. Неће наметнути своје мишљење у реду. Шта ћемо 

ако се нађе једно рјешење које је прихватљиво за два народа, а није прихватљиво за трећи. 

Онда мора бити, дакле, асиметрично рјешење. Или ћемо имати јединствено рјешење за БиХ 

или ћемо имати двоструко или троструко рјешење. Значи ако сва три народа имају различите 

погледе, онда рјешење мора бити троструко.“ 

 

12. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Гојка Ђога 

 

„Па, то је сад и с Европом јасно. Нек' они иду у пичку материну. Ма, увијек је Европа тако 

ишла. Једна Француска се... мислим да се Француска јако боји Њемачке и да овај се курва... 

Једино се не курва Енглеска и то нам је једина нада да Шпанија и Грчка… [Горбачов] је 

амерички, то има, то је, све је... он је преузео одређење обавезе према Америци. Нема ту 
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ништа, то је сад јасно, ово је потпуно овај... иде се на српски народ, на његову главу и на 

његове темеље.“ 

 

16. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Радислава 

Вукића, особе идентификоване као Анђелко и Боре Сендића 

 

„[Разговор са аустријским амбасадором] Да ли ћемо остати у Југославији или ћемо можда 

помоћи овоме, или ће они изаћи из Југославије или ћемо водити рат. Нема говора да, 

вјероватно нема говора да се остане у Југославији, нити без рата, нема говора да се изађе из 

Југославије без рата. [То није охрабрујући закључак] Цијела ова ствар је необична од почетка. 

Од почетка Југославије нешто је било чудно. То су рекли Хрвати и ја вјерујем у то. Ја бих 

желио да Аустрија зна да ми не желимо водити рат, ми желимо мирно и демократско рјешење 

постигнуто након резултата плебисцита и то ће бити уреду.“ 

 

10. јануар 1992. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Радован Караџић: Зашто сам инсистирао на признавању Словеније у Скупштини 

Југославије? Зато што сви ти послови морају да се заврше у Савезној скупштини и једино ту 

могу да се заврше. Једино тада сав свет може да призна Словенију, а да не учини прекршај 

међународног права. 

Питање: Значи, у духу Повеље Уједињених нација и других међународних конвенција? 

Радован Караџић: Да. Уједињене нације за нас су једини међународни ауторитет. Све друго су 

интересне групације партикуларног типа и нису квалификоване да расправљају о неком ко 

није њихов члан.“ 

 

22. јануар 1992. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Јовице 

Станишића 

 

„Имамо неке информације да Америка овај се окреће против Њемачке, мада ради лукаво, 

пушта је да се ували па је онда... Да Њемачка наводно покушава да се са великим бројем 

ситних државица које би биле у Европи постигне велики број гласова.“  
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14. фебруар 1992. – Транскрипт говора Радована Караџића на проширеној седници Главног 

одбора Српске демократске странке 

 

„Циљ читавог овог рушења Југославије био је у ствари циљ рушења Србије и српског народа 

и српске државе. Тајни циљ европских сила је био да доведу Србију у ситуацију да тражи 

признање. Ту се доста изгледа радило око Црногораца покушај и заплашивања и 

подмићивања, да би се они одвојили од Србије, да се Србија појави на истом шалтеру као и 

сви остали, а онда би пошла условљавања Војводином и Косовом, Санџаком и тако даље. И 

Србија би заиста била сведена на 'Београдски пашалук', како је ватикански лист 'Ил 

Опсерваторе Романо' и објавио. [...] Бабићево затезање, тако да сав свијет упре поглед у Србе 

у Крајини и Србе у Хрватској доле у дубини, у Загребу и другдје, да Срби постану предмет 

пажње, да скрену на себе пажњу и на себе и на хрватску агресију. И то је јако добро одиграно 

и то на жалост аутентично, није уопште било фингирано него је било, него је било као код 

Срба увијек до кости и до крви аутентично. Сада међутим, је требало попустити. Требало је 

истаћи Туђмана у први план као једину сметњу Венсовом плану, чиме излажемо неугодности 

и Њемачку и Туђмана […] Америка замајава читаву Европску заједницу с опроштењем 

зајебава је на примјеру Југославије. Јер Америци одговара да је слаба интеграција Европе и 

она пушта да Европа ломи зубе на Југославији […] Али ми ту морамо да помогнемо нашим 

пријатељима по свијету. Морамо да им помогнемо тако што нећемо бити агресори, јер ми не 

тражимо ништа туђе. А оно што је наше бранимо, не смијемо бранити више на агресиван 

начин, на борбен начин. Морамо га бранити на полудепресиван начин, са чврстом 

увјереношћу, али са позивањем на то да се наша права газе, да се, да нас обесправљују, да 

желе да домининирају над нама, желе да нас затворе у читаву Босну и Херцеговину и желе да 

доминирају.“  

 

РАДОВАН КАРАЏИЋ О ПОЛИТИЦИ ХДЗ-а 

 

9. новембар 1990. – „Срби изван босанског лонца“, интервју са Радованом Караџићем 

приликом његовог избора за председника Српског националног већа 
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„Српска интелигенција је видјела да је враг однио шалу и да је могућност НДХ или НДБиХ 

сасвим реална [...] Те да је једина брана против стварања НДХ или НДБиХ управо Српска 

демократска странка.“ 

 

24. фебруар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: И Ваш стан, као и врата многих других Срба и војних старешина у Сарајеву, је 

обележен? 

Радован Караџић: Па и да нисам у странци, мој стан би био обележен, с обзиром на то какав је 

однос према мени био у последњих дведесетак година. Српски народ треба да се плаши 

једино евентуалне 'Вартоломејске ноћи'. Евентуалног јуриша, којим би се за једну ноћ 

направио покољ српског народа. Српски народ не треба да се боји грађанског рата. Нити 

Европа може поднети грађански рат у Југославији, нити неко сме ударити на Србе, да води 

неки дужи грађански рат.  

Питање: Намеће се, међутим, једно друго питање. Хрватски народ је наоружан, не знамо 

колико је наоружан муслимански народ, а Срби се и даље уздају искључиво у Армију и 

државу. Не чини ли Вам се да је баш у том погледу, у смислу неког изненадног напада, 

српски народ у подређеном, унапред осуђеном положају? 

Радован Караџић: Ту је велика одговорност на српским политичарима, ако уљуљкују српски 

народ, а Армија изневери. Али, ја мислим да Армија неће изневерити. Прво, то је ипак, снага 

која има свој интерес да се очува Југославија, да се очува мир; друго, није чудо што су 

злочинци обележили станове Срба и старешина, што су и једне и друге ставили у исти кош. 

Значи, и они и њихове породице били би искасапљени, али нисам сасвим сигуран да српски 

народ нема оружја. Ако се није организовано наоружавао, остало је нешто оружја из рата, има 

нешто ловачког и другог легално набављеног, појединачног оружја; према томе, српски народ 

није голорук да се не би могао бранити.“ 

 

12. март 1991. Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Јасно је да се оружје у Хрватској куповало с одређеним циљем, а није тешко погодити 

против кога би било коришћено. Мартин Шпегељ нам је овим потезом отворио очи, јер више 
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није тајна да Хрватска хоће рат. Што се тиче Шпегеља, он је слободан човек, који сваку ноћ 

спава на другом конаку као прави хајдук. Ако две-три ноћи буде спавао на једном месту, он 

ће бити пронађен и ухапшен. А што се тиче илегалног увоза 'калашњикова' у Хрватској, 

сматрам да су оставке одмах морали да поднесу савезни премијер Анте Марковић и савезни 

секретар за унутрашње послове Петар Грачанин. Срамотно је да ЈНА открива јавности о 

шверцу невиђених размера.“ 

 

29. мај 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Слободана 

Милошевића 

 

„Е председниче, једна наша веза из Загреба нам јавља да би сутра могао бити напад на Книн. 

[...] Обично они викендом нападају и празницима али, ово кад су ту гарду формирали не знам 

да не крену, да тамо не побију народ.“ 

 

1. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Биљане Плавшић 

и Лаловића 

 

„Да се савезном СУП-у и савезним институцијама упути протест БиХ због тога што је у 

пограничним општинама у Хрватској притисак на Србе па се они исељавају. Мора се тај 

народ заштити некако.“ 

 

12. јул 1991. – Стенографске белешке састанка о првој години рада Српске демократске 

странке  

 

„Сјећамо се прије избора како је Босна и Херцеговина већ била уграђена у мапе неких других 

држава, како су нам била обећана лепршања неких других застава, како су нам биле обећане 

борбе на Дрини за одбрану Хрватске. Ништа од тога није се остварило. Великохрватски 

великодржавници морали су да ревидирају своје планове и да у својој тактици примјене 

залагање за варијанту суверене Босне као неку међуфазу, да укључе Босну у Независну 

Државу Хрватску јер је овако укључити никако не могу.“  
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19. јул 1991. – Интервју са Радованом Караџићем, „Интервју“ 

 

„Питање: Више пута сте безуспешно подсећали на одговорност Анте Марковића и око 

илегалног наоружавања у Хрватској, и сада, због издаје и жртава у Словенији. Зар 

заборављате да је он миљеник г. Буша и европске дванаесторице? 

Радован Караџић: Савезна држава и савезна Влада су најодговорније. Одговорније од војске, 

због стварања паравојних формација и увоза оружја. Чињеница је да је г. Марковић сав свој 

положај искористио да би омогућио Хрватској и Словенији да припреме не само комплетну 

регистративу (законодавство) за одвајање у самосталне државе него и да припреме војну 

основу за то, с обзиром на то да су очекивали да ће се неко супротстављати њиховој вољи да 

изађу. Они су наравно знали да је врло тешко изаћи из Југославије мада, да су нас питали, 

могли бисмо им казати да ми немамо ништа против да они изађу. Ако је за њих Југославија 

тешка и тесна, ми смо се могли договорити да све то уставно и законодавно регулишемо, да 

се не купује толико оружја које, као што сам рекао, ако се већ купило, мора бити и 

употребљено. Марковић је све то омогућио. Да су његове институције функционисале како 

треба, то се не би десило.“  

 

РАДОВАН КАРАЏИЋ О ПОЛИТИЦИ СДА 

 

1970. године Алија Изетбеговић у Сарајеву објављује Исламску декларацију због које је осуђен 

на 14 година затвора пресудом Врховног суда БиХ, КЖ 1208/83, донете у Сарајеву, 14. 

марта 1984. године. Као разлози за осуду су наведени исламски фундаментализам и 

антијугословенска делатност. Исламска декларација, између осталог, истиче следеће:  

  

ИСЛАМСКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

НАША ДЕВИЗА: Вјеровати и борити се 

 

С овим увјерењем ми објављујемо пријатељима и непријатељима да су Муслимани одлучили 

судбину исламског свијета узети у своје руке и тај свијет уредити по својој замисли… Борба 

за нове циљеве не почиње данас. Напротив, повијест ове борбе већ позна своје шехиде и 

исписане странице о страдањма и жртвама. Остварење Ислама на свим пољима у особном 



 250  

животу појединаца, у породици и друштву, кроз обнову исламске вијерске мисли и стварања 

јединствене исламске заједнице од Марока до Индонезије. Муслиман може гинути само с 

именом Алаха и у славу Ислама или бјежати са бојног поља. Први и најважнији... закључак 

свакако је закључак о неспојивости Ислама и неисламских система. Нема мира ни 

коегзистенције између „ исламске вјере“ и неисламских друштвених и политичких 

институција... Полажући право да сам уређује свој свијет, Ислам јасно искључује право и 

могућност дјеловања било које стране идеологије на свом подручју. Нема, дакле, лаичког 

принципа, а држава треба да буде израз и да подржава моралне концепте религије… Ислам 

је прва, а панисламизам друга точка, којом се дефинира гранична линија између исламских и 

неисламских тенденција у данашњем муслиманском свијету. Једна заједница утолико је 

исламскија, што Ислам више одређује њене унутрашње, а панисламизам њене вањске односе. 

Ислам је њена идеологија, а панисламизам њена политика. Најављујући препород, ми не 

најављујемо раздобље сигурности и спокоја, него раздобље немира и искушења. Сувише је 

много ствари које моле за својим рушиоцима. Зато то неће бити дани благостања него дани 

достојанства. Народ који спава може се пробудити само ударцима. Тко жели добро нашој 

заједници, не треба да је поштеђује напрезања, опасности и недаћа... Исламски препород не 

може започети без вјерске, али се не може успјешно наставити и довршити без политичке 

револуције. Покрет треба и може прићи преузимању власти чим је морално и бројно толико 

снажан да може не само срушити постојећу неисламску, него и изградити нову исламску 

власт. Када је ријеч о исламској власти, пример Пакистана, као данас једине деклариране 

исламске републике, не може се мимоићи. Ми поздрављамо Пакистан, без обзира на извесне 

неуспјехе и тешкоће, јер је он плод ове тежње за успостављање исламског поретка и јер су 

они који су га замислили, као и они који су га остварили, били руковођени јасном исламском 

мишљу. Пакистан је генерална проба увођења исламског поретка у сувременим увјетима и на 

данашњем ступњу развоја. На примјеру Пакистана, протагонисти ислама требају и могу 

учити како треба и како не треба радити. 

Сарајево, 1970 

     Џумадел-ула, 1390“ 

      (Поново објављено 1990) 
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9. мај 1991. – „Вечерње Новине“ Изјава Радована Караџића 

 

„Изузев ситних подвала као што је на примјер успорено наименовање Срба на важна мјеста у 

БХ Влади и МУП-у ово доста добро функционише, све док се не дође до државног питања. 

Ми данас на дјелу имамо хрватско-муслиманску страначку коалицију али ми не можемо у 

Скупштини бити прегласани.“  

 

29. мај 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Слободана 

Милошевића 

 

„Они су прексиноћ изашли са једним, прекјуче са једним, после тога ручка, са једним 

потпуним изненађењем. Изетбеговић је говорио јасно и отворено и никад није био 

отворенији, да подијелимо Босну! Ја, ми смо се запањили. Па како то, то о томе нисмо 

размишљали. Онда смо разговарали о како и шта, они неће да остану у Федеративној 

Југославији, а ми нећемо да изађемо из Федеративне Југославије. И онда смо данас имали 

наставак разговора, ту су они били онда поново нешто вратили као на почетак, да.... хоће да 

дадну гаранције Србима било какве за останак, за останак у сувереној Босни, а ми смо рекли, 

ми вама нудимо да и као народ и као Република уградимо у савезни Устав све гаранције за 

равноправност и грађанску и националну и републичку. [...]  а онда сам схватио да у читавом 

том послу он већ има спремљен пакт са Туђманом и да ће покушати ове некакве четничке 

будале које лупетају да окриви за обзнањивање тога тајног пакта. [...] Ја мислим да 

[Изетбеговић] не би желео да се уједини са Хрватском него хоће помоћу Хрватске да изађе из 

Југославије јер би он хтио једну енклаву овдје у долини ријеке Босне исламску, ја мислим да 

му она треба за, за овај арапски свијет. [...] Још мислимо да би било штета да се Босна цијепа. 

То је наш начелан став и кад дође до тога ми ћемо објавити [...] Јер [Изетбеговић] је врло 

лукав, он не говори шта, оне ултимативне потезе. Оне посљедње потезе своје, посљедње 

намере своје о исламској републици, него он се сад заклања иза државе грађана и ту иде с 

комунистима под руку. [...] Овај и бојим се да, ево видите, видели сте то са армијом и то са 

овим Туђманом је ли? Бојим се да ће ипак они овде покушати да обзнане савез и да затраже 

помоћ Туђмана. Па да оптуже Србе да их држе као таоци у Југославији или да хоће да 

цијепају Босну или било како. Било зашто. А сад је њима највећа брига да нас оптуже а ми не 
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дамо ни један повод. [...] Ја не знам право да вам кажем како ово са армијом да ли је она 

свјесна колико су ови наоружани [...] Јутрос смо рецимо ухватили овде неки камион оружја и 

замутили су ми то полицајци, не могу никако више да уђем у траг. [...] Муслимани се 

наоружавају.“ 

 

17. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Витомира 

Жепинића 

 

„Немамо ми аутономног дјеловања, јер ми смо... сад, једино треба онемогућити да... овај 

концепт Територијалне одбране који је замишљен, онај, буде Републички  [...] Видите, он не 

може бити... То у Територијалној, они не могу до... одлуку донијети. Међутим, Алија, Алија 

доноси, Алија може да донесе одлуку да... Не, не може он то! Не, он то не може урадити! 

Нити може он то...! Он само може, овај, позвати Муслимане у неку своју, овај, Територијалну 

одбрану. И, неки људи око њега су спремни да започну рат, ми то прилично добро знамо. [...] 

И ја морам да вам кажем једну ствар. Ја сутра нећу моћи да одржим, да одржим Скупштину 

на окупу. Поготово нећу моћи да одржим српске посланике ако се десе ствари које, за које 

српска странка која је на власти, то је владајућа странка. Она није овде никакав аутсајдер него 

странка којој припада 35,65% власти. Они припремају рат, они су припремили штаб, ви то не 

знате гдје им је тај штаб. Они су припремили ову паралелну телевизију. Они а... Алија је већ 

из свог студија ратног давао изјаве за телевизију у југословенску мрежу. Ми то све знамо. 

Постоји огроман број наоружаних људи, постоји, постоји припрема за рат, припрема за рат, 

постоје вјежбе за блокирање овај касарни, постоје протувјежбе армије и овде они иду на рат и 

неће више Срби... Сутра послије Скупштине, сутра Скупштина рјешава се питање БиХ. Нема 

шансе да се о... оствари независност БиХ и нема шансе да Босна крене путем Хрватске. А они 

то хоће. Ја два дана с њима губим. Осамнаест сати сам с њима овај изгубио. Они хоће на 

бесправан начин, иако смо им доказали ни правно, ни политички никако не могу ту, то да 

остваре. Упућујемо их на уставну процедуру промјене Устава, они то неће јер знају да немају 

никаквих шанси, немају шанси ни у међународној јавности, немају шанси ни у правном 

систему. Они имају само шанси да покушају да нас преваре али то Срби неће сутра 

допустити. Једна од капи коју сам ја ових дана морао да гасим је питање МУП-а. И сутра ће 

посланици сигурно отворити питање МУП-а. [...] Ма Европа, па они знају шта је, њима не 
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требамо ми. Они би правили државу без нас али Европа неће да призна исламску односно 

муслиманску државу уопште и то је њима велики проблем. Они покушавају да ми будемо 

њихови таоци, таоци њихове државе. Али ми имамо информације врло поуздане из Европе, 

немају шансу да створе своју националну државу.“ 

 

20. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Радислава 

Вукића 

 

„Ја мислим да је сада јасно, Изетбеговић хоће да ратује. [Бабић] иде на руку овоме 

ратоборном Изетбеговићу. [...] Реците ви слободно [Крајишницима] да сам ја разговарао, да 

сам рекао да Алија Изетбеговић припрема рат и да тражи помоћ за рат и да не једу говна, јер 

ја ћу их оптужити свакога од њих да су дали Алији Изетбеговићу повод за рат [уколико 

прогласе уједнињење две Крајине] [...] Молим вас реците овај наш одговор. Реците, има снага 

у БиХ које знају да не могу одозго доћи без рата. А за рат им треба повод да окриве неког 

другог. Ми не смијемо дати повод за рат. И то је најосновнија ствар. Иначе и међународно 

право и наше уставно парво је на нашој страни. Ми водимо игру [Ако може Алија за Босну, 

ми ћемо се тући за Југославију али никад први нећемо почети]. Синоћ је [Изетбеговић] рекао 

да је Југославија конструкција, па нек’ му сад Муслимани либерални виде куда он њих води.“  

 

24. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Момчила 

Мандића и Витомира Жепинића 

 

„У Невесињу сам ја био. Тројицу су момака пребили. Било их је двадесетак. Наоружани 

добошарима оним. Ја сам то рекао да доле нигдје нипошто не предузимају неку неправну 

радњу. Нека их бију, нека трпе, нека овај... Јер ја знам шта све стоји иза тога. Иза тога стоји 

потреба једна да се изазове... Хаос и провоцирање. И то тамо гдје су Срби већина. Е управо 

тамо гдје су Срби већина пустићемо да се то одвија у правним овај... А ово за Вишеград је 

срамота. То ћемо ми Изетбеговића да притиснемо... Попу су чупали браду, то да знате. [Два 

аутобуса су запречена] То је већ граница постављена значи.“ 
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24. јун 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића, Јована Тинтора 

и Момчила Крајишника 

 

„Па ево глед'о сам овде београдску ову, овај, телевизију они су очигледно овај донијели 

одлуку да они с нама више не могу бити ни у једној федералној институцији... а с друге 

стране они су то лукавство, ја сам рек'о и Љиљи да то саопшти новинарима. Њихово 

лукавство је оно што си ти прокужио исто тако да овај... преко Марковића сад би хтјели да 

ово стање санкционишу као свршен чин и да кажу 'ајде да и друге буду суверене Републике 

па да направимо Југославију, ко неће тај је крив.“ 

 

8. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Витомира 

Жепинића 

 

„Ја сам синоћ са Изетбеговићем био и са Зулфикарпашићем. И рек'о сам му у очи, 

формираћемо паралелну Владу, формираћемо паралелну полицију, изузећемо наше људе, а 

мораће их Влада плаћати. Изузећемо све наше људе под оружјем. Потпуно ћемо формирати 

паралелну државу, ако се ви будете даље зајебавали. И он је само гледао и трептао, јер ми 

тако урадити хоћемо. Бог нас отац спријечити у томе не може, јер су они кренули на, на начин 

да нас зајебавају и да нас прејебавају. И ту нема говора, ми ћемо за недељу дана ту ствар 

урадити. Па, нек буде рат, па нек буде рат, ал' ћемо једном завршити пос'о. Једном ћемо 

завршити пос'о. И нас на ситне преваре, ми смо, смо сад пред врло значајним потписом 

документа зајед... с њима, с Муслиманима, али ја нећу да га потпишем док се све ове ствари 

не, не, не заврше. То је ужас један... Добро, добро. Молим вас, сваког јутра кафа и јавно 

потпуно, имате потпуно право, јер ради се о подјели власти између три народа. И овај народ 

мора своје, сву власт да окупи, да види да није негдје зајебан.“ 

 

13. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Крајишника 

 

„Не, нека се [Изетбеговић] почне понашати, видио си ти он доноси изјаву о Туђману, а да је 

то Милошевић зуцнуо а камоли изјавио, то би била ватра не знам каква. А он одмах на Гацко 
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и на Невесиње. Он је дакле, потпуно се понаша као Туђманов вазал, то је очајно за шефа једне 

Републике да се тако понаша. [Ми само што имамо право, а то је да живимо скупа и ми ћемо 

се залагати за то, али недамо никоме да поцијепа Босну на штету српског народа, завршена 

ствар]“  

 

26. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Николе 

Кољевића 

 

„Јер Алија сад нема куд то је ћорсокак. Сва правна страна је у нашим рукама и сад да нам они 

направе неку будалаштину, он може онда да је, јер Муслимани, Муслимани се жестоко 

окрећу против неких ратних намјера Алијиних… Који неће да ратују. Имају републику, имају 

Југославију нико нормалан неће да ратује. Алија би желио да ратује да промјени то и сад 

Алија не може да објасни муслиманском народу зашто би ратовао, а ако они направе глупост 

он ће да каже ево зашто би ратовао. То је једино, сад му једино треба алиби за рат. Не треба 

ми да му помажемо у томе.“ 

 

30. јул 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Драгана 

Ђокановића 

 

„Реците [члановима Владе БиХ] слободно, у странци влада страховита љутња и то нам је 

доказ како би ми живјели у Босни и Херцеговини када ви нама стално подапињете ноге и 

стално нам… а учествујемо у власти са њима. Реците ово ће отворити многе, многа питања, 

СДС ће сада врло оштро указати на мане и недостатке заједничког живота... [Укупна 

национална структура тамо је опет у нашу корист али опет на периферним мјестима ]“ 

 

1. август 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и особе са 

надимком Жика 

 

„Ал’ ево донио, донијела Политика да је [Изетбеговић] рек’о да ће да се бију ако дође до рата, 

Муслимани ће да се туку на страни Хрвата. То је, мислим, нешто што је страшно. Сад морамо 

Муслиманима да кажемо, је ли ово тачно што Алија каже.“ 
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7. август 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Крајишника 

 

„[Мухамед Филиповић је рекао за Изетбеговића да је преливода, сад тамо, сад овамо. 

Зулфикарпашић је толико убједљив. Он максимум постиже за свој народ] Ја мислим да и 

'наши јастребови' могу да жале што су и они пошли. Има наших људи који кажу, ма нека 

крену маму им јебем да једном то завршимо. За сва времена. Тако да ће се и наши многи 

разочарати ако се ми са Муслиманима договоримо. [Јастребови наши се неће сложити са тим 

сигурно] Неће се сложити, неће. [Да смо ми случајно пакосни, ми би се, ми би се осјећали 

превареним. Ми не желимо нешто што је ненормално] [Изетбеговић] у једном тренутку синоћ 

рече да би дијелио Босну. Он хоће, он хоће 300 квадрата, 300 квадрата и да он ту буде газда. И 

да уведе Исламску Републику, а што ће Муслимани најебати то њега није брига. [Будале каже 

треба дијелити. Гдје год подијелиш остат ће дио Срба тамо] и остат ће овамо дио Муслимана 

који ће се осјећати нелагодно и тако... Преокрет је огроман, баш, макар и не било ништа, нек' 

20 дана траје па се отвара једна перспектива народу да размисли добро. [О постизању 

'Исторјиског споразума' Муслимана и Срба]  [Записано је у историји да се то могло урадити 

тако] [Човјече Божији [Изетбеговићу] не будеш ли уговорио то за 7-8 дана, нема ти Босне, не 

теби него нема свима нама због тебе] Заврши нека се муслимански народ изјашњава је ли за 

[Изетбеговића] или за Адила [Зулфикарпашића]. [Драго ми је што смо представници српског 

народа пружили руку и рекли молим вас равноправно учествујемо у овоме] Нећемо више с 

тобом да се бијемо, ако одете ми ћемо гласати против али нећемо да се бијемо.“ 

 

17. август 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Ненада 

Стевандића 

 

„Реците им [српским локалним политичарима из Босанске Крајине] да никако не праве 

ниједну глупост јер онда нас оптужују за те глупости, Алија, и то им слободно пренесите, 

сјетите се па им пренесите, Алија нема аргумената против Срба. Не може, он каже 

Муслиманима 'ми нећемо да се споразумемо са Србима', али не може да каже зашто нећемо. 

Према томе не треба му давати ниједан аргумент. Нигдје! Али ћемо након пропасти ових 
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споразума ['Исторјиског споразума' Муслимана и Срба] до којих ће Алија довести и Алију 

ћемо оптужити за то пропадање... Нека се он даље топи и потапа, потапа га и Зулфикарпашић 

и сви га потапају, он мора Муслиманима казати зашто хоће рат са Србима, он мора то да 

објасни, сад ако они тамо [српски локални политичари из Босанске Крајине] направе неку 

глупост онда ће он казати 'Е, ево зашто хоћемо рат са Србима'.“  

 

9. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Николе 

Кољевића 

 

„[Милан Мартић је 'заробљен', опкољен од стране две хиљаде Муслимана у Босни] Ја мислим 

да треба да иду Ченгић и Вито [Жепинић] хеликоптером и овај уопште ме се не тиче како ће 

то да заврше. Они нису имали никаквог правног основа да га задржавају, наводно га нису они 

ни задржали него је народ нагрно кад је сазнао да је ту. Данас у три сата ћемо ми њима 

ставити до знања да ће, да је с државом готово, ако се једном још оваква ствар деси и ако они 

не нападну те своје локалне мајмуне. Е то је све СДА организовала… Немамо ми ништа 

против да они нас мрзе, али нећемо допустити да нам на такав начин показују мржњу, нек' нас 

мрзе код куће. Ово је, ово је ситуација у којој, која јасно дефинише Босну и Херцеговину као 

државу у којој ми немамо никаквих шанси и никаквих, никаквих права. Ми то, ми ћемо данас 

њима то ставити до знања. Нема ту, вечерас ћемо на Савјету издати и проглас и нек' иду они у 

пичку материну лијепу… Ја, па и [Милошевић] је обавјестио војску и тако. Мислим то је ужас 

један колико они нама стављају, дрско стављају до знања да нас мрзе и да, да ће да нас 

тероришу. Па неће нек' иду они у пизду материну, држава ће им се распасти, неће ништа 

остати од те државе ако се они овако понашају. Ми ћемо тамо створити свој МУП, па нека 

онда гледају своја посла... онда ће морати да пазе како ће да се понашају. Нема нама друге. 

Сваки дан нам дају за право... поводе да учинимо нешто што не бисмо жељели да учинимо, 

али ћемо морати да учинимо... Према томе ту је, ту је ситуација чиста, није никаквог, 

никаквог разлога било да они њих заустављају. Ово ће њих коштати. Ово им проћи неће. Ово 

ће их ко... ми то све уграђујемо камичак по камичак у мозаик који нама јасно показује шта 

они хоће и показује нам шта ми треба да радимо.“ 
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12. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Војислава Купрешанина 

 

„Добро, добро али они хоће да мостове руше ја сам дао упутства и тако даље, мислим да би, 

овај, корпус требало да се диже ускоро ако већ није дата наредба... али морамо ми бити 

спремни да је за два сата закажемо, али је много важније она територија, дефиниција. Ви 

морате овде у штаб доћи, неко мора доћи да малтене свако село дефинише. Да свако село 

дефинише, и друго пустите нек' се Милан не боји ми ћемо ићи на исти начин какав и са 

Миланом, али није добро да сада са Миланом ишта радимо. Припремити јер смо кренули у то, 

припремити, а ми ћемо, јер може се десити да Вас зовнем у два сата ноћу, да, да морате за три 

сата то урадити јер је све питање шта они хоће. Питање је шта они хоће са страним 

посматрачем, ми ћемо се одупријети, ми смо рекли да не ради то са демилитаризацијом јер 

Срби горе не вјерују ником осим војсци и ту демилитаризовану зону значи српски народ 

остаје без заштите, тако да је врло важно да можете сутра да обавјестите општине да оне то не 

прихватају, јер Алија то ради без икакве консултације са нама. Јесте и то значи он Армију 

тамо овај онемогућава да врши своју Уставну улогу ми то не можемо допустити, а не 

вјерујемо МУП-у Босне и Херцеговине... Савјети за народну одбрану општина да кажу да не 

долази у обзир да се војска уклања из тих подручја јер је војска једина сигурност том народу. 

Савјети за народну одбрану општина, то је, сваки предсједник општине је предсједник 

Савјета за народну одбрану. А и реците, кад то буде да они одрже састанак и да то нек буде 

инструкција свим нашим предсједницима, да одрже састанак и да кажу ко ће ту 

демилитаризовану зону, значи оде војска, усташе дођу побију народ, па то не долази у обзир. 

Да оставимо народ без заштите то не долази у обзир… ви сте легални представници, мислим 

не треба ићи са најјачим рјешењима кад ови обављају посао, а у складу су са Уставом, јер све 

досад што смо урадили све је било у складу са Уставом, ми нигдје ништа нисмо урадили 

изван Устава... сигурно јер ми смо сад постигли да и они прихватају ту ствар [11. септембра 

1991. Скупштина БиХ је на предлог Алије Изетбеговића донела Закључак о ненаметању 

решења за БиХ. У том Закључку је наглашено да сви предлози за решење кризе имају 

равноправан третман и да се стране обавезују да једна другој неће наметати решења] Ако ми 

процјенимо да је у питању превара и лаж, да они хоће да изведу нешто са странцима, е онда 

ћемо ми то вама за два сата јавити… Нек’ иде једна, нек’ иде једна комисија таква, а друга 
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комисија је демографа, односно статистичара, нека дођу овде у наш стаб да тачно има овде 

мапе сваког села... да иду да свако мјесто процјени гдје му је боље да живи, свако насељно 

мјесто. А рецимо у насељеном мјесту могу четири мјесне заједнице бити за то а једна да 

остане у тој општини, ако је географски то могуће и то треба припремити… Ја, 

демилитаризована зона да ми то не можемо прихватити јер оставља се српски народ на 

милост и немилост усташама, ми немамо никаквих гаранција да они неће прећи да бију народ. 

Да општине кажу да ће ред на томе подручју само домаћа милиција, резервни састав и 

редовни састав и војска и трећа снага не смије доћи тамо.“ 

 

25. септембар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и 

Радослава Брђанина 

 

„[Омладина муслиманска 31. Децембра 1991. проглашава исламску републику, гдје каже 

Срби ће имати предност кад буду изгоњени са посла, за једног убијеног Муслимана убијамо 

100 Срба, за једну кућу палимо 30 српских и тако даље] Да, да, то је [муслиманска новина] 

Вокс [Vox], то је Вокс, овај... Да нам кажу шта нас чека. То нам је врло битно.“ 

 

12. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Гојка Ђога 

 

„У Скупштини говорио Алија Изетбеговић два-три пута, онда сам мор'о ја да му одговорим, 

знаш. Ми њима допуштамо, међутим, они се спремају за рат. Они ће покушати да, да, да 

ратују овде. Већ наредне недеље, вјероватно. Па, луд је. Они, они су луди потпуно, знаш. Он 

је, мислим да њих, управо, ако отворе рат, треба истући, они ће бити... они ће... па, нестаће… 

Нестаће, са лица земље ће нестати тај народ ако они, ако они запну сада. Њима је једина 

шанса била оно што смо им нудили. То је било превише, и превише што смо нудили... 

Понуђено им је више него што су Срби смјели икад понудити, али, ето ни то нису хтјели, и 

сада је једино што нам је остало, можемо да им кажемо, ко жели да изађе из Југославије, нека 

формулише своју жељу. Нека... иде у Скупштину Југославије, да тамо то покуша да оствари. 

Само на уставан начин, па ћемо видјети које су то територије историјске и етничке и како ви 

то можете да остварите... Не, они су... они, они, овај, њих Туђман... они охрабрују Туђмана, 

Туђман њих. Они... то је потпуно све усташка ствар и код њих, и код Туђмана.“ 
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13. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Момчила 

Мандића 

 

„Алија спрема рат, ми знамо и штаб гдје му је и телевизију је припремио тамо, тајни студио... 

Нама је Алија Изетбеговић признао да ова сувереност значи независност. И то је пут којим је 

кренула Хрватска и то се зна шта ће се овдје десити, то нема никакве, никакве везе са одлуком 

Караџића или одлуком не знам овога или онога, то се зна тачно шта ће се десити ту нема... За 

два три дана ће Сарајева нестати и биће пет стотина хиљада мртвих, за мјесец дана у Босни и 

Херцеговини нестаће Муслимана, Срби ће се редуцирати, Хрвати ће највише ту сигурно 

профитирати јер они ће задржати своје општине... Они [Хрвати] таман данас кад ми хоћемо 

да се договоримо онда овај Љубић каже ми не пристајемо, ми не прихватамо. Тако да онда 

они охрабре Алију поново да иде у том правцу, тако да то, то је мислим хаос и то је ружно.“ 

 

15. октобар 1991. – Пресретнути телефонски разговор између Радована Караџића и Миодрага 

Давидовића и Луке Караџића 

 

„Они хоће независну Босну и Херцеговину и то је покушај да направе пакао човјече, 12% 

Срба у Хрватској су направили пакао, односно нису допустили да се уведе држава у њихове, 

усташка држава у њихове домове. А они овде покушавају на, са 35% знаш. На огромном 

простору који контролишу Срби. Е има много Муслимана којима је јасно шта се, шта се збива 

знаш... Ко ће човече, па то би био рат до истребљења њиховог. Не би им то Срби никад 

опростили, то би им било, то би их уништило потпуно. Прије свега нико од њиховог 

руководства не би ост'о жив, за три, четри сата би били побијени сви. Не би имали шансе да 

опстану уопште.“ 

 

26. октобар 1991. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Сви српски потези су шаховски речено изнудице. Ми смо били присиљени и на оснивање 

СДС-а као националне странке. Ми смо се надали да ће овај простор остати заједнички, али 

смо сада схватили да имамо посла са вероломним партнерима. Питајте г. Изетбеговића зашто 
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је бацио у воду наше тромесечно договарање. Ми смо заиста били близу решења. Али, г. 

Изетбеговић је вероломан човек. Ви се с њим не можете ништа договорити. Кад се учинило 

да смо успели, изненада је дошла Декларација о суверености. Па смо онда утрошили пуна три 

месеца на договоре који су били обично замајавање. Али, ми смо претпостављали да ће ти 

договори бити узалудни, па смо припремили реалне политичке договоре на евентуалну 

политичку превару.“ 

 

1. новембар 1991. – Говор Радована Караџића на „Плебисциту Српског народа“ 

 

„Господа Муслимани праве министарство за исељенике. Ја сам јуче Изетбеговићу отворено 

рекао... ви хоћете да... сиротињу и фукару да иселите из Турске и населите у наше крајеве. Ја 

вам кажем, каква год Босна буде, у српским крајевима и српском селу ниједан муслимански 

темељ се неће закопати. Увезли ви Турке, не увезли, јер ћемо ми дати упутство Србима да не 

смију продати Муслиманима земљу. Први темељи који се закопају летјеће у ваздух. Узели сте 

нам Ново Сарајево, сад радите тристо кућа бесправно тамо... узели сте нам Илиџу са 

Соколовић колонијом... населили Санџаклије, узели нам Вогошћу... на Палама су планирали 

да направе хиљаду и нешто станова за тржиште а ми знамо за које је то тржиште... Ту се води 

демографска политика са њихове стране... Свијет ће нас разумјети кад кажемо да не дамо да 

се ремети демографска слика, природним или вјештачким путем. Нема шансе, наше 

територије су наше, нек' будемо гладни, али бићемо на њима... јер ћемо јавно дати проглас, не 

смијете продавати земљу Муслиманима. Не смијете! Јер се овдје води битка за живот и смрт, 

битка за животни простор. Ту се ради о њиховом плану за освајање Босне, да читаву Босну 

задрже за себе и за десет година на наредном попису да имају апсолутни приоритет и да нас 

онда претворе у рају, у обичну рају. Већ су нас на неколико мјеста претворили у обичну рају. 

На ТВ, новинама, на радију и многим предузећима су нас претворили у рају. У болницама су 

љекари Муслимани, а чистачице Срби, па у просијеку има и Муслимана и Срба али Срби раде 

најниже послове... Једном речју то је персепктива врло лоша ако ми не будемо будни и 

енергични, ако не будемо на висини својих предака, на висини задатка који пред нас 

потомство ставља да му обезбиједимо домовину... Нама су показали да су немилосрдни. У 

општини Стари Град, рецимо, гдје су нам показали експериментално шта значи суверена 
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Босна. Тамо су Срби потпуно обесправљени. Чак су била три директора школа и њих су 

отпустили. И шефа бензинске пумпе су отпустили.“ 

 

10. јануар 1992. – Интервју са Радованом Караџићем 

 

„Питање: Стиче се утисак да је политички програм СДА, уствари, политички програм Алије 

Изетбеговића изнет у његовој књизи 'Исламска декларација', због које је својевремено осуђен 

на вишегодишњу казну затвора? 

Радован Караџић: Ми заиста немамо никаквог разлога да не верујемо идејама г. Изетбеговића 

изнетим у тој књизи. Штавише, веома смо захвални чињеници да та књига постоји. У њој је 

записано да одмах, након што у општој популацији буде 51% Муслимана, мора се приступити 

формирању исламске државе. И то је један од разлога што Срби жестоко реагују на свако 

помињање суверености и независности БиХ. Када се погледа међународна активност г. Алије 

Изетбеговића, мора се са жаљењем констатовати да је сусретао, пре свега, непријатеље 

Југославије, бивше или садашње - немачко руководство, Валдхајма... А кад се погледају 

његова путешествија по исламским земљама, види се да је у том свету г. Изетбеговић у 

екстремној позицији. Он, наиме, у приоритету својих посета има Либију, Иран и Судан, а не 

Алжир, Тунис или Египат - секуларне земље које су се избориле против исламског 

фундаментализма. И та чињеница нама доста говори.“ 

 

4. март 1992. „Замаскирани фундаментализам“, Радован Караџић у интервјуу ТВ Сарајево, 

„Ослобођење“ 

 

„Ићи ћемо такође пред Европу да кажемо како Алија Изетбеговић минимизира свако 

постигнуће на Конференцији о Босни и Херцеговини... Међутим, СДС није свемогућа, она се 

бави политичком борбом, али народ гине, не од политичких средстава него од туђих метака. 

Народ ће се заштитити. Српски народ је сасвим оспособљен у цијелој БиХ да се заштити. 

Алија Изетбеговић је... дезавуисао Европску заједницу, иако је прије тога добио писмо од 

Хозе Кутиљера да идемо даље и да нема повратка на нулто стање. Не могу да схватим 

Изетбеговића, како мисли да 35% или милион и по Срба затвори у једну државну творевину у 

којој ће он бити газда. Како мисли да наметне Србима државу на коју не ставимо свој потпис. 
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Нема начина да се то деси... Ми смо Европску заједницу упозорили да је давање подршке 

Изетбеговићу, подршка добро замаскираног милитантног фундаментализма који ће Европу 

унесрећити. Српски народ се ту налази први на удару. То се већ види. Ми ћемо Европској 

заједници предочити најновија збивања и понашање господина Изетбеговића, који свако 

постигнуће о БиХ настоји да обезвриједи... Нема могућности да неко влада Србима у БиХ, 

који имају 60% територије у овој републици. Држава коју би неко Србима наметнуо, била би 

гора од Либана, Сјеверне Ирске... Једноставно, не долази у обзир да неко влада над нама или 

ми над неким. Ми смо били за договор, али бојим се да не можемо једни са другима да 

живимо. Морамо многе функције да раздвојимо. Једноставно, ако наше комшије посежу за 

милитантним исламом, онда заједничког живота нема у истом правно-политичком систему.“ 

 

15. март 1992. - „На бранику хришћанства“, интервју Радована Караџића, „Дневник“, новинар 

Миран Пантелић 

 

„С посљедње Скупштине српског народа БиХ опет смо упутили писмо Уједињеним нацијама, 

европској дванаесторици, православним земљама Русији и Грчкој, те свим државама 

побједницама у Другом свјетском рату. Рачунамо да сви они ипак, схватају каква је опасност 

од овог милитантног, али још замаскираног исламског фундаментализма који спроводи Алија 

Изетбеговић и због којег је он и робијао.“ 

 

ЗАКЉУЧАК ИЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ ПРЕТХОДИЛИ 

ИЗБИЈАЊУ РАТА У БИХ 

 

27. март 1992. – Говор Радована Караџића на седници Скупштине српског народа у БиХ 

 

„Овај народ [је] нашао себе и нашао своје истинске представнике који никад, ниједан од њих 

ни у једном тренутку није калкулисао за било каквом личном користи... Он нема вођу, он има 

бројно вођство - народни посланици српског народа у Босни и Херцеговини учинили су такав 

подвиг. Ми смо се морали договарати о тактици, ми смо се морали договарати о практичним 

корацима, али о најдалекосежнијим стратешким циљевима нисмо се морали договарати јер је 

свако имао једну те исту мисао а то је најсигурнија гаранција да је то из најдубљег бића 
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српског народа, из најдубљег бића сваког његовог припадника. Ми смо пред Богом и људима 

прави и чисти! Нисмо хтјели подјеле. Нисмо хтјели разарање ничега заједничког. 

Седамдесеттри године живјели смо у заједничкој држави и то отказујући својим плановима, 

запостављајући свој развој, умањујући своју велични у вриједност само да бисмо очували ту 

заједничку државу. Чак смо и у овим временима били посљедњи који смо основали странку 

која треба да заступа овај народ. Све смо се надали да ће силе јединства надвладати над 

силама разарања. У Скупштини БиХ борили смо се да се очува и јединствена Југославија и 

јединствена Босна и Херцеговина. Али, наши партнери нису хтјели Југославију, а нису хтјели 

ни Босну и Херцеговину која би у исто вријеме била и наша. Хтјели су да буду газде и 

домаћини и на читаву Босну и Херцеговину ставили су свој заштитни знак. Почели су да нам 

толико намећу тај свој заштитни знак да би нам огадили Босну и Херцеговину. Почели су и 

све су учинили да ми Босну и Херцеговину запоставимо да је не сматрамо својом и да се, 

можда, селимо. Ми смо, како знате, понекад и критиковани од наших људи што смо имали 

исхитрене потезе, што смо имали изнудицу. Али, пред Богом и пред људима смо чисти, јер 

нисмо повукли ниједан потез, а да за то није претпостављао префикс који нас је на то 

натјерао. Можда су нас наши противници, који је требало да буду наши партнери, 

непогрешиво водили тачно тамо гдје треба да стигнемо, можда је ово најбоље и најправедније 

и ако прође без крви, можда ће сва три народа процвјетати, ја лично мислим да хоће, јер је 

очигледно да не можемо да живимо заједнички, а да једни другима развој не ометамо. Нећу 

да кажем да је то балканска специфичност. Усред Европе постоје националне заједнице које 

не могу да живе заједно, не могу, јер ометају развој једна другој. У најкултурнијој Европи, у 

Белгији, и даље раде на конфедерализацији своје заједнице. Швајцарска је почела као 

конфедерација. Најмањи кантон од 30.000 људи може и сада да се одвоји од неког кантона и 

да успостави своју државу. Зашто српски народ у Босни и Херцеговини не би могао то да 

уради?... Могу да кажем да нема ниједног Србина који је одбацио, могао је привремено да 

стави у страну али из тактичких разлога, али није одбацио коначни стратешки циљ српског 

народа да живи у једној држави, односно у једној заједници држава, у једном савезу држава... 

Господо, ви знате да су нас наши партнери замајавали годину и по дана на разговорима који 

су увијек били срачунати на то да се добије вријеме и да се ништа не договори. Ми смо, 

наравно, то знали и радили смо као да договора нема, а били смо спремни да договоре 

испоштујемо ако до њих дође... Прекјуче на конференцији за штампу Ајановић је 
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дефинитивно рекао да је то био трик, да се домогну независности, да их Европа призна... Не 

могу да објасним колике су они будале, шта они мисле, ако их Европа призна, а ми их не 

признамо, шта они од тога имају? Признали су их Иран, Турска, Бугарска, Либија, и шта се 

промијенило. Међутим, у лудилу неких људи, вјерском фанатизму као и стање духова у које 

су довели свој народ обећањима о великој држави Босни и Херцеговини у којој ће они 

газдовати и којешта чинити отишли су толико далеко, да су њихови екстремисти спремни на 

много шта... Имамо неких сазнања да (Изетбеговићу) ту негдје траже и (ратни) кабинет итд, 

елем може се рачунати на то да се они могу припремати за рат, да нешто покушавају. Кад 

простремо ситуацију, ми не видимо шта ће тиме постићи. Они мало могу да плаше Србе у 

Горажду, могу у Броду неког и да убију (што се десило 25. и 26. марта, два претходна дана, 

Брод и Сијековац) али не могу никада да укључе српске крајеве у своју државу и да њима 

овладају, јер немају тих снага на толикој територији на којој су Срби. Ми знамо да се наш 

народ наоружавао, не знамо све како и којим путевима, али знамо да народ има доста оружја, 

али морам да кажем да ми немамо паравојних формација. Када се вратите у општине, 

нарочито у новоформиране, молим вас да урадите оно што сте обавезни и оно што имате 

право и по закону: да чим дођете у своје општине одмах хитно формирате кризне штабове. Да 

покушате да свој народ доведете у ред да може да се одбрани. Нађите за те штабове неколико 

резервних официра, да уведу све који имају оружје и формације, да формирају територијалне 

одбране, и, ако је ту ЈНА обавезно да су под њеном командом. Ако нису, нека су под 

командом резервних официра. Не смију нигдје да иду, осим да бране своје територије... Рат у 

Босни и Херцеговини ништа неће ријешити. Ако започне, добићете планове. Али, молим вас 

да тај народ одмах ставите у формације Територијалне одбране, на чело им ставите резервне 

официре, да се формирају одјељења и водови, да се формирају кризни штабови, ангажују 

пензионисани официри. То да се уради у цијелом нашем подручју. У кризном штабу су 

предсједник општине, извршног одбора, највиши у нашој власти на подручју, плус резервни 

официри, нека се проучи ситуација за одбрану живота, имовине, територије. Ми других 

планова немамо... Ми смо сигурни да ратом не могу ништа постићи, да нам не могу ништа, 

нас одраслих има колико и њих заједно. Према нашим сазнањима, Хрвати немају аспирација 

толико према српским подручјима... Молим вас да с пуним овлашћењима Скупштине 

приступите дисциплиновању људи и организовању кризних штабова, уз увођење свих 

резервних официра и пензионисаних официра у те штабове, да се народ доведе у неки ред и 
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да је спреман за одбрану. Искључиво за одбрану. Треба гледати да се мир очува. Мир нама 

одговара и политички нам иде у прилог. Конференција о Босни и Херцеговини је дала 

позитивне резултате, они мисле да су у поразу. Нису, они би добили исто што и ми, плус 

заједничке органе у БиХ. Али, изгледа да они хоће империјалне намјере за читаву БиХ и да 

све узму у своје шаке. То ми нећемо дозволити.“  

 

Неколико дана након овог говора у Босни и Херцеговини је избио међунационални и верски 

рат. Нико од муслиманског или хрватског руководства у БиХ није био прислушкиван од 

стране МУП-а БиХ, тако да изворна сазнања о њиховим истинским плановима не постоје. 

На срећу (или несрећу) српско руководство је свакодневно прислушкивано па ће заувек 

остати траг о истинском стању свести Радована Караџића. 

 

(НЕ)ПРИМЕЊИВОСТ КОНЦЕПТА УДРУЖЕНОГ ЗЛОЧИНАЧКОГ ПОДУХВАТА 

 

Концепт удруживања групе људи ради чињења кривичног дела изгледа једноставно, међутим 

стваралачки рад и пракса Трибунала у Хагу је овом концепту дала неочекивано комплексне и 

далекосежне размере. С обзиром да постоји обимна литература о концепту удруженог 

злочиначког подухвата, ова студија ће се само кратко осврнути на дефиницију конструкције 

УЗП. 

 

Концепт УЗП је први пут формулисан у предмету Тадић, а затим даље разрађиван у 

многобројним пресудама Трбунала. Према пракси МКСЈ постоје три облика удруженог 

злочиначког подухвата. У оквиру првог облика УЗП, сви учесници/саизвршиоци поседују 

исту намеру у односу на заједнички циљ, то јест деле исту криминалну намеру, имају исто 

стање свести. Други облик УЗП, познат као „системски“ облик је варијација првог облика и 

одликује се постојањем организованог криминалног система, који се обично изражава у виду 

концентрационих логора или затвора. Овај облик УЗП захтева лично сазнање о постојању 

организованог система и намеру да се одржи или унапреди криминални циљ тог система.95 

Трећи, „продужени“ облик УЗП предвиђа одговорност за злочине који су почињени изван 

                                                 
95  Prosecutor v. Kvočka et al, No. IT-98-30/1-А, Judgement  (28. фебруар 2005) параграф 82; Prosecutor v. 
Stakić, No. IT-97-24-А, Јudgement (22. март 2006) параграф 65. 
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оригинално замишљеног криминалног плана, али који су могли бити разумно предвиђени да 

ће се десити током спровођења првобитног, главног злочиначког плана. Примера ради, група 

људи се договори да протера одређено цивилно становништво насилним путем уз претњу 

оружјем и током протеривања одређени број цивила бива убијен. Иако убиство цивила 

првобитно није било укључено у оригинални план, могло је разумно бити предвиђено да се 

током протеривања оружјем може десити да неко од цивила буде убијен и чланови УЗП су 

свесно преузели тај ризик. Због тога се чланови првобитног УЗП сматрају одговорним и за 

протеривање по првом облику УЗП и за убиство по трећем, „продуженом“ облику УЗП.96 

 

Укратко, да би се могла установити кривична одговорност у складу са теоријом УЗП по било 

којој од наведене три категорије, морају бити испуњени следећи услови: а) мора постојати 

множина људи; б) мора постојати заједнички план, договор који предвиђа чињење кривичног 

дела које је предвиђено Статутом МКСЈ и в) добровољно учествовање оптуженог у УЗП 

плану које подразумева чињење једног од кривичних дела предвиђеног Статутом МКСЈ.97 

 

Међутим, пре него што започне анализа (не)могућности примене концепта УЗП на мисао и 

деловање Радована Караџића, намеће се питање легитимета теорије удруженог злочиначког 

подухвата и (не)постојања основа ове теорије у међународном праву. За разлику од римског 

статута сталног Међународног кривичног суда који изричито предвиђа постојање 

индивидуалне кривичне одговорности у случају контрибуције почињењу кривичног дела од 

стране групе или особа које делују са заједничким циљем, Статут Трибунала за бившу 

Југославију не предвиђа такав облик одговорности. Ниједан од пет различитих облика 

одговорности предвиђених чланом 7(1) Статута МКСЈ не предвиђа УЗП. Тај проблем је суд 

лаконски решио подвођењем УЗП појма под термин „извршење“.  

 

У пракси УЗП функционише као конгломерат који се непрестано шири према потребама 

тужиоца и (понеких судија) МКСЈ који нагомилавају потенцијално доказну грађу како би 

установили кривицу оптуженог за неко исконструисано опште кривично дело, без потребе 

                                                 
96  Prosecutor v. Kvočka et al, No. IT -98-30/1-А, Judgement (28. фебруар 2005) параграф 83; Prosecutor v. 
Stakić, No. IT -97-24-А, Judgement (22. март 2006) параграф 65. 
97  Prosecutor v. Tadić, No. IT-94-1-А, Judgement (15. јул 1999) параграф 227; Prosecutor v.  Blagojević & 
Jokić, No. IT-02-60-Т, Judgement (17. јануар 2005) параграф 698; Prosecutor v. Stakić, No. IT-97-24-А, Judgement 
(22. март 2006) параграф 64; Prosecutor v.  Brñanin, No. IT-99-36-А, Judgement  (3. април 2007) параграф 430. 



 268  

доказивања да је оптужени извршио, планирао, подстицао, наредио или на неки други начин 

помогао и подстрекивао чињење кривичног дела. Да невоља буде већа, облици индивидуалне 

кривичне одговорности су исцрпљени и ограничени чланом 7(1) а Статут МКСЈ је члановима 

7(2) и 7(3) посебно предвидео проблем одговорности шефофа држава који су физички 

удаљени од почињеног злочина, што је потврђено извештајем генералног-секретара УН 

приложеног уз оригинални нацрт Статута.98 Текст у извештају који упућује на облик 

одговорности предвиђен за шефове држава је мање више идентичан тексту који се налази у 

члану 7(3) Статута МКСЈ – (поред давања незаконитог наређења да се почини злочин) високи 

функционер једне државе ће бити одговоран и ако је злочин починио његов подређени, ако је 

знао или је било разлога да зна да се подређени спрема да почини таква дела или да их је већ 

починио, а он није предузео нужне и разумне мере да спречи таква дела или казни починиоце. 

Дакле, ради се о тзв „командној“ одговорности. 

 

Међутим, концепт УЗП је далеко ефектнији од командне одговорности предвиђене чланом 

7(3) јер је УЗП далеко нејаснији, неутемељенији концепт у непрестаном развоју и ширењу 

према потребама тужилаштва у Хагу. Иако је жалбено веће у предмету Тадић донело одлуку 

да је УЗП као концепт постојао као теорија одговорности у међународном обичајном праву, 

она је историјски гледано погрешна.99 Жалбено веће у Тадићу је након описа овог облика 

одговорности, навело да је УЗП базиран у међународном обичајном праву и трибуналима који 

су створени непосредно након завршетка Другог светског рата. Међутим, с обзиром да није 

постојала ниједна јасна пресуда или одлука судског већа послератних трибунала, жалбено 

веће у Тадићу као извор међународног обичајног права наводи изоловане изјаве тих 

тужилаштва дајући им прилично широку интерпретацију како би их прилагодила својим 

потребама. Случајеви на које се позива жалбено веће у предмету Тадић су случајеви који су за 

предмет имали незаконито убијање мале групе савезничких ратних заробљеника од стране 

немачких војника и/или грађана док су други случајеви за предмет имали концентрационе 

логоре.  

 

                                                 
98  UNDOC S/25704, параграфи 55-56. 
99  Jenny S. Martinez and Allison Marston Danner, Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, Command 
Responsibility and the Development of International Criminal Law, 93 Cal. L. Rew. 75 (2005) 
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Начин на који је МКСЈ даље развио теорију УЗП изузетно подсећа на одговорност кроз 

чланство у организацији, нпр странци, скупштини итд, далеко више него што се може 

подвести под „извршење“ кривичног дела. Одговорност самим чланством или припадношћу 

некој организацији према ставу самог генералног секретара УН не може бити основ 

индивидуалне кривичне одговорности. Према пресуди Момчилу Крајишнику то је практично 

могуће, чији случај у односу на формирање и постојање УЗП српског руководства насталог 

пре избијања рата у БиХ, је мање-више идентичан случају против Караџића. Општи допринос 

Крајишника УЗП-у састојао се у његовој помоћи оснивању и одржавању континуитета 

СДС-а и државних структура које су одиграле значајну улогу у чињену злочина.100 Дакле, 

допринос оснивању – и – одржавању континуитета - СДС-а - и - државних структура.  

 

Као што је већ раније речено, да би одређено лице било одговорно по теорији УЗП оно поред 

свјих поступака (actus reus) то јест доприноса мора поседовати и одређено стање свести (mens 

rea). Другим речима, да би Крајишник или Караџић били осуђени по теорији УЗП једини 

логичан закључак мора бити да су СДС и државне структуре босанских Срба стваране и 

одржаване ради чињења злочина против Муслимана и Хрвата. Оно што је највећи проблем 

овој теорији је тврдња да су нпр СДС структуре створене у циљу чињења злочина против 

Муслимана са којима су у новембру формирали коалцију и скоро две године учествовали у 

вршењу власти. Такође се из претходног текста виде разлози због којих су Срби у Босни и 

Херцеговини формирали своје органе власти. Дакле, Судско веће у Крајишнику је на 

недопустив начин извукло постојање намере код Крајишника у фебруару и марту 1992. 

године да се изврше злочини против Муслимана (протеривањем и депортацијама), дакле у 

тренутку када је Српска Република БиХ (претходница Републике Српске) већ била створена, а 

онда ту намеру ретроактивно спојило са Крајишниковим доприносом оснивању и одржавању 

континуитета СДС-а и државних структура. Другим речима, српско руководство је због горе 

надведених разлога формирало своје државне органе крајем 1991. и почетком 1992. године 

када рата у БиХ још није било. Након тога је почео рат и чињеница да је неко од локалних 

страначких или државних функционера накнадно у рату починио неко кривично дело се 

ставља Крајишнику на терет јер је он учествовао у стварању и одржавању континуитета СДС-

а и државних органа док рата још није ни било. А када је рат почео, по логици Судског већа, 

                                                 
100  Пресуда Момчилу Крајишнику од 27. септембра 2006, параграф 1120 



 270  

изгледа да је Крајишник требало да ради на укидању страначких и државних органа како не 

би био одговоран за кривична дела која је починио неки државни или страначки чиновник. 

Без странке и државе нема злочина? 

 

Вредно помена је и да су злочине који су почињени превасходно против Муслимана 

починили неидентификовани припадници ВРС, МУП-а, паравојних формација итд, а које 

Крајишник никада нити је познавао нити је ангажовао. Због тога је било потребно пронаћи 

одређен модус повезивања Крајишника са физичким починиоцима кривичних дела. Најпре је 

било потребно описати са ким је Крајишник на неки начин био у УЗП-у на републичком 

нивоу (нпр са Караџићем и Младићем). Међутим, пошто је постојао ризик да се неће пронаћи 

директна веза са физичким починиоцима ни за остале високо позициониране политичаре РС, 

суд је установио да је постојала и локална компонента УЗП на општинском нивоу, која је 

била повезана са републичком компонентом УЗП којој су наводно припадали Радован 

Караџић и Момчило Крајишник, јер су Република Српска и СДС морале бити хармонизоване 

целине које су беспрекорно функционисале. Та локална компонента, рецимо неки 

функционер извршне власти неке општине, је ангажовао неког физичког починиоца, то јест 

припадника рецимо неке паравојне формације да почини злочин против неких несрећних 

Муслимана, а све у циљу остварења врховног, заједничког циља – протеривања Муслимана са 

територија које су Срби сматрали својим. Нема везе што Крајишник није имао представу да је 

био са тим локалним функционером у истом УЗП, што није знао да је тај локални функционер 

ангажовао треће лице за кога Крајишник никада није чуо и што није знао да је то кривично 

дело почињено у циљу који је он наводно подржавао. А питање је да ли је Крајишник уопште 

знао да се то конкретно кривично дело и десило. А посебно питање је шта је том 

неидентификованом, физичком починиоцу било у глави када је чинио кривично дело против 

неког несрећног Муслимана. То никада нећемо сазнати јер не знамо ко је починио то 

кривично дело како бисмо могли да га питамо због чега је учинио тај злочин.   

 

Чак и да је, зарад аргумента, Крајишник све то знао и да је заиста и било тако као што нас 

уверава Судско веће, тешко да се разумној особи може објаснити на који начин је Трибунал 

испоштовао правило nullum crimen sine lege. Другим речима, Крајишник је осуђен по теорији 

УЗП за коју не само да је проблематично да је постојала у југословенском законодавству и 
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међунардоном обичајном праву у тренутку извршења кривичног дела и у којој мери, него ова 

теорија ни дан данас још увек није добила свој коначни облик. По мишљењу генералног 

секретара, примена правила nullum crimen sine lege захтева да међународни трибунали 

примењују правила међународног хуманитарног права који су ван било какве сумње део 

обичајног права.101   

 

Суочен са проблемима ове врсте, Трибунал се окреће филозофији. И за допринос Крајишника 

УЗП-у који се састојао у његовој помоћи оснивању и одржавању континуитета СДС-а и 

државних структура, као и за Статут МКСЈ, потребна су телеолошка објашњења. Према 

Аристотелу, све има свој телос то јест унутрашњи циљ који се мора остварити. Шта заиста 

значи реч „одржавање“? Које је право тумачење Статута МКСЈ? Жалбено веће у Крајишнику 

објашњава дефиницију првостепене одлуке суда у истом предмету која је Крајишнику за зло 

узела оснивање и одржавање континуитета СДС-а и државних структура. Коришћење речи 

„одржавање“ показује да је Првостепено веће било уверено да Крајишников допринос није 

био ограничен само на успостављање СДС структура него и активну примену заједничког 

циља током периода оптужнице. То се вероватно односи на „одржавање“ страначких и 

државних структура? Према Жалбеном већу у Крајишнику није битно дакле да ли се учешће 

оптуженог у УЗП састоји од чињења кривичног дела, већ је пресудно да ли учешће 

доприноси, унапређује заједнички циљ који укључује чињење кривичног дела.  

 

Поред тога изгледа да Трибунал увек оставља неку правну несигурност приликом доношења 

својих пресуда како би се лакше прилагодило конкретним околностима будућих случајева, 

попут случаја против Радована Караџића. Примера ради, одговорност наводног члана УЗП у 

случајевима у којима су злочини физички почињени од стране неидентификованих лица који 

нису чланови УЗП. Правно решење и отклањање правне несигурности је остављано за касније 

случајеве (нема сумње да ће се то правдати развојем права и правне праксе). У предмету 

Брђанин Првостепено судско веће је поступило правилно када је донело одлуку да одбаци 

одговорност Радослава Брђанина по теорији УЗП јер није постојала сагласност, договор 

између чланова УЗП и физичких починиоца злочина (не-чланова УЗП) да се ти конкретни 

злочини почине. УЗП концепт увек захтева постојање и дељење намере од стране свих 

                                                 
101  UNDOC S/25704, параграф 34 
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учесника УЗП да се учини неко кривично дело. Првостепено судско веће у Брђанину је 

сматрало да за установљавање одговорности по УЗП није довољно само постојање 

криминалног плана већ и да је један од учесника УЗП заиста и починио неко кривично дело. 

Бивши председник Трибунала Антонио Касезе је у потпуности подржао овакво тумачење 

концепта УЗП.102 

 

Међутим, након доношења првостепене пресуде Брђанину, требало је пресудити Момчилу 

Крајишнику по неком облику одговорности, а чак ни постојећи облик УЗП није обећавао 

сигурну осуђујућу пресуду, упркос изузетно неправичном судском процесу где је одбрана 

постојала само у имену, а о чему је било речи у претходној студији која се бавила проблемом 

правичности суђења. Дакле, суочени са проблемом повезивања председника Скупштине РС и 

БиХ са злочинима који су починили непознати починиоци Судско веће је морало да даље 

протумачи концепт УЗП. Када Брђанин није био повезан са злочинима преко УЗП који је био 

далеко ближи терену и бази злочина како би се тек један председник скупштине могао 

повезати? Судско веће је најпре ипак, установило да је Момчило Крајишник био и de facto 

члан „проширеног“ Председништва РС али није изабрало да пресуду донесе на основу члана 

7(3) како би то више приличило, јер су докази да је злочин починио његов подређени, да је 

Крајишник то знао или је било разлога да зна да се подређени спрема да почини таква дела 

или да их је већ починио, а он није предузео нужне и разумне мере да спречи таква дела или 

казни починиоце, били просто речено неуверљиви.  

 

Крајишник и његов тим на самом крају случаја најзад дају један од ретко снажних правних 

аргумената у писаној завршној речи управо везан за тада важећи стандард УЗП, ослањајући се 

на пресуду у предмету Брђанин, према којој треба доказати да је постојао некакав договор 

или дељење намере између Крајишника и других наводних чланова УЗП с једне стране и 

(неидентификованих) физичких починиоца кривичних дела са друге стране. Таквих доказа у 

случају Крајишник није било.  

 

                                                 
102  Antonion Cassese, The Proper Limits of Individual Responsibility Under the Doctrine of Joint Criminal 
Enterprise, 5 Ј. Int. Crim. Just. 109, 127-28 (2007) 
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Према томе, Првостепено судско веће у Крајишнику временски пре жалбене пресуде у 

предмету Брђанин доноси пресуду којом се потпуно другачије тумачи концепт УЗП, директно 

доприносећи правној несигурности. Нормалан след околности би било претходно разјашњење 

овог правног проблема од стране Жалбеног већа у предмету Брђанин па тек онда након 

успостављеног правног стандарда применити потврђену правну праксу у другом предмету. 103 

 

Овако је створена атмосфера да свако веће одлучује како му одговара и позива се на одлуке 

других судских већа само онда када му је потребно потврдити неку своју одлуку 

занемарујући једнако, у правном смислу, снажне одлуке других већа. На тај начин постоји 

опасност од самовоље и произвољности које утичу на правну несигурност система. Дакле, 

Првостепено веће у Крајишнику одлучује да је Момчило Крајишник крив иако су злочине 

починили неидентификовани физички починиоци који нису били чланови УЗП али су били 

ангажовани од стране неких чланова УЗП (дакле не од самог Крајишника) како би починили 

злочине у циљу унапређења заједничког злочиначког плана да се протерају Муслимани. 

Значи пресудно је то да ли је један (или више) од чланова УЗП ангажовао не-члана УЗП да 

почини actus reus кривичног дела што представља део заједничког плана. 

 

Овај стандард је затим потврђен од стране Жалбеног већа у предмету Брђанин, а затим и од 

стране Жалбеног већа у предмету Крајишник. Шта то значи у практичном смислу? То значи 

да сада Караџић као наводни члан УЗП може бити одговоран за злочин почињен, рецимо, у 

Трнову где су наводно српске снаге под командом пуковника Ратка Бундала напале Трново и 

намерно уништиле куће Муслимана услед чега је пола муслиманске популације напустило 

Трново. Како је то могуће? Жалбено веће у Крајишнику то објашњава на следећи начин. 

Имајући у виду генерални утицај (!?) Ратка Младића на припаднике ВРС Жалбено веће је 

закључило да је Младић ангажовао ове трупе, не-чланове УЗП, да почине злочин, а пошто су 

генерал Младић и Караџић били заједно у УЗП онда се овај злочин може приписати и 

Караџићу.104 Дакле, генерал Младић је генералним утицајем ангажовао пуковника Бундала 

да почини злочин са којим се Караџић слагао. Једини коментар који вреди дати јесте тај да је 

                                                 
103  Првостепена пресуда у Крајишнику је донета 27. септембра 2006. а правоснажна пресуда у Брђанину 3. 
априла 2007. 
104  Параграф 260 жалбене пресуде у предмету Крајишник од 17. марта 2009. 
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бивши председник Трибунала Касезе дао прави наслов својој студији из 2007 – Примерне 

границе индивидуалне кривичне одговорности по теорији удруженог злочиначког подухвата.  

 

Ово су дакле правни стандарди теорије УЗП, барем до следеће пресуде. 

 

Што се тиче самог Статута и чињенице да не садржи ни у једном свом члану појам УЗП, као 

што је то већ речено, пресудно је телеолошко тумачење самог Трибунала о свом Статуту које 

каже да, иако УЗП није експлицитно предвиђен Статутом, ипак се надлежност Трибунала 

простире и на особе које нису директно извршиле биће кривичног дела а што се може 

подвести под појам „чињење“ у смислу члана 7(1) Статута. Жалбено веће у Крајишнику тврди 

да је генерални секретар УН изричито позвао на кривичну одговорност све особе које 

учествују у планирању, припреми или извршењу кривичних дела. Чему служе онда чланови 

7(2) и 7(3) који се посебно баве високим званичницима који су удаљени од самог места 

злочина? Жалбено веће у Крајишнику подсећа да судска већа Трибунала не стварају право већ 

га само тумаче. То тумачење је прилично прогресивно, често у складу са горе наведеним 

„телеолошким“ тумачењима. Проблем с тим у вези је веома танка линија између тога за шта 

је одређена реч створена да значи и тога шта би желели да одређена реч значи. Практично 

увек када се судска већа Трибунала нађу у дефициту правних аргумената и када своје 

мишљење не могу да подупру светском правном праксом или теоријом, она селективно упуте 

на своје одлуке у претходним случајевима. Исто важи и за случај Крајишник где се у главном 

тексту Жалбено веће уз много речи само кратко осврнуло на проблем да УЗП не може бити 

подведен под термин „чињење“ у члану 7(1) Статута. Закључак је да је једно од претходних 

већа
105 сматрало да УЗП јесте облик „чињења“ јер то захтева сама природа међународних 

злочина почињених у рату. Они су манифестација колективног криминалитета, а УЗП као 

концепт јесте предвиђен како би се судило највишим званичницима. Можда је то право, 

„телеолошко“ тумачење концепта УЗП који је створен како би се могло кривично досегнути 

до људи попут Караџића без употребе концепта командне одговорности где су правила игре 

унапред јасна и одређена. 

 

                                                 
105  У предмету Kvočka et al.  Параграф 80 који цитира параграф 191. жалбене пресуде Тадићу  
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У одвојеном мишљењу исте пресуде, један од судија као разлог могућности овако широког 

тумачења статута наводи чињеницу да је Статут Трибунала кратак документ и да само наводи 

облике одговорности али не даје детаље који су потребни приликом доношења одлуке да ли 

су критеријуми тих облика одговорности задовољени у одређеном случају.106 О тим детаљима 

ће према потребама случаја да се изјашњава веће. Остаје питање како тимови одбрана да 

предвиде како ће ти детаљи да изгледају, иако већ сада могу да знају да „починити“ кривично 

дело може да значи „не знати ни да ли је дело почињено – ни од кога – ни да ли је починилац 

ангажован од неке друге особе за коју Трибунал сматра да си са њом у неком односу који се 

'телеолошки' тумачи као УЗП“.  

 

А цео концепт УЗП је почео прилично другачије у процесима против Тадића и Фурунџије. У 

оригиналном облику УЗП се састојао од лица која су саслушавала затвореника. Док је једно 

од тих лица саслушавало затвореника, друго лице је тог затвореника физички злостављало. 

Трибунал је установио да су обе особе, и лице које је саслушавало и лице које је злостављало 

затвореника, саизвршиоци кривичног дела. У Тадићу је пресуђено да је Тадић био члан групе 

која је починила злочине али у случају у ком суд није био у стању да упери прстом у једну 

конкретну особу која је убила неког. Међутим, оваква пресуда може бити правно оправдана 

јер следи логику да када три човека уђу у неки град или село где је одређени број локалних 

особа убијен од стране те групе, сва три човека су одговорна за убиство. То би требало да 

буде телеолошко значење УЗП концепта. Због тога је створен. Трибунал је прешао ту танку 

линију између сврхе концепта и жеље шта би тај коцепт још могао да буде. Резултат је 

пренадувани и развучени УЗП концепт од свог изворног значења у предмету Тадић до његове 

примене на народе који се налазе у грађанском, верском и историјском конфликту, јер не 

треба заборавити да је допринос Крајишника и Караџића УЗП-у оснивање и одржавање 

континуитета СДС-а и државних структура, укључујући и оснивање и одржавање 

Народне скупштине српског народа Босне и Херцеговине. Ако одемо корак даље, може се 

закључити и да је цео један народ криминализован јер су Народна скупштина, Влада, 

Председништво то јест њихово оснивање (actus reus УЗП-а) оличење тог народа. У случају 

СДС-а народ је ту странку изабрао са скоро 100% својих гласова. 

 

                                                 
106  Страна 284. пресуде Жалбеног већа у предмету Крајишник од 17. марта 2009. 
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С обзиром да овакав коцепт УЗП може да буде фаталан по било кога на било ком нивоу 

власти без да је та особа знала или је била дужна да зна да је негде неко починио неко 

кривично дело, практично смо се приближили одговорности за кривично дело на основу саме 

припадности некој организацији. Како би лакше разумели овај проблем, анализираћемо 

случај Сједињене Државе против Спока
107, који су у својој жалби на пресуду против 

Момчила Крајишника навели угледни адвокати из САД-а, браћа Алан и Нејтан Дершовиц 

(Alan & Nathan Dershowitz). Др Бенџамин Спок је био веома познат аутор, педијатар и 

мировни активиста који је заједно са осталим активистима позивао на отпор рату у 

Вијетнаму. Позив на отпор је могао да укључи легалне и нелегалне методе. Током жалбеног 

поступка главно питање је било да ли се сваки од оптужених лично слагао са употребом 

нелегалних метода у остварењу циља, баш као што је то питање било једно од централних у 

предмету Крајишник. За разлику од пресуде Крајишнику, Врховни суд САД-а је одлучио да 

постојање криминалне намере мора бити установљено strictissimi juris јер у супротном 

постоји опасност да једна особа која се солидарише са легитимним циљевима организације не 

желећи да постигне те циљеве насилним незаконитим путем, може бити кажњена за 

дозвољено подржавање те идеје због незаконитих поступака других који деле ту исту идеју. 

Примењено на случај Караџића то би значило да су и он и неки неидентификовани починилац 

неког злочина независно један од другог делили идеју сепарације етничких заједница у Босни 

и Херцеговини и стварања и одржавања Републике Српске, због разлога који су претходно 

наведени током анализе политичког деловања Караџића. Међутим, то још увек не значи да је 

Караџић делио намеру да своје идеје спроведе на незаконит начин само зато што су злочини 

почињени касније током рата од стране неидентификованих лица која су такође желела 

успостављање Републике Српске. Исти ефекат је могао бити постигнут преговорима, 

законитим ратовањем или на неки други начин који није подразумевао извршење кривичног 

дела. Међутим, стандард УЗП какав тренутно постоји, у себи носи опасност да се примени на 

сваког ко подржава неку националну, религиозну или политичку идеју у ратним околностима 

где су се десили злочини. Управо тај моменат разводњава разлику између теорије УЗП и 

одговорности удруживањем, то јест чланством у некој организацији. То такође представља и 

post hoc ergo propter hoc заблуду: злочин који се догодио у одређеном временском тренутку је 

неминовно резултат неке радње која му је временски претходила. Констатацијом да су се 

                                                 
107  United States v. Spock, 416 F.2d 165 (1st Cir. 169) 
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злочини догодили у БиХ, проблем се анализира уназад и аутоматски се доноси закључак да су 

се злочини морали десити као последица активности државних органа. То је погрешно, 

анахронистичко разумевање догађаја у БиХ. Управо супротна анализа је неопходна како би се 

установила истина. Не обазирући се на догађаје који су следили, потребно је извршити 

хронолошку анализу догађаја, радњи и стања свести и видети који су разлози у том тренутку 

утицали на одређене радње оптуженог лица. 

 

УЗП концепт још увек није дефинитивно ограничен и судска већа имају слободне руке да се 

њиме користе према својим потребама. Питања попут тога када појединци политичари од 

индивидуа прерастају у криминалну групу, још увек није разјашњено. Шта је то Караџић 

требало да уради, сазна или намери како би од водећег политичара једног народа постао члан 

некаквог УЗП са другим својим колегама из руководства? Аутор јe скептик да ће на ова 

питања уопште бити понуђен одговор након завршетка случаја против Радована Караџића.  

 

У сваком случају, циљ ове студије није био да оправда или осуди ставове за и против, већ да 

подстакне на размишљање. Већина читалаца је већ на неки начин формирала своје мишљење 

и о Радовану Караџићу и о раду Трибунала. Ова студија би требало да послужи 

преиспитивању већ донетих ставова и формирању нових или потврђивању већ донетих 

закључака на основу даље информисаности.  

 

Алтернативни циљ студије јесте да се укључи у борбу против правне и било које друге 

филозофије која се пресликава у геслу:  „Ово су моји принципи. Ако ти се не свиђају, имам ја 

и друге принципе.“ 

 

 

 

 

 


