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Разговорот го водеше: 
Магдалена АНДОНОВСКА

КОШТУНИЦА С 
ЕВРОПА И ПОЛ 

Направивте револуција во 2000 го-
дина, со надеж дека конечно ќе Ви се 
случат демократски промени. Но, шест 
години подоцна, повторно сте на ис то 
место. Државата тешко се реформира, а 
духот на Слободан Милошевиќ, дури и 
по неговата смрт,  сè уште е присутен?  

БАТИЌ: По десет години, односно 
по петти октомври, ни се причини дека 
конечно дојдоа промените во нашата 
земја. Идејата беше да се создаде нова 
Србија, која требаше да биде подобра 
од старата. Да биде демократска, мо-
дерна, интегративна, европска, во која 
ќе се исполнуваат меѓународните об-
врски, и во која ќе се направи ра с ки-
нување со минатото, односно да се со з-
даде држава која ќе оди по патот на 
еманципацијата. Тоа беа тенденциите 
на Србија. Долго време беше хит во све-
тот, поточно од петти октомври па сè до 
смртта на Зоран Ѓинѓиќ. Но, по неговата 
смрт Србија изгуби буквално сè. Се вра-
ти во времето на Слободан Милошевиќ, 

а неговиот погреб всушност прет ставу-
ваше симболично враќање на неговото 
време, култот и системот на вредности. 
Значи, по сите манифестации Србија се 
врати во деведесеттите години на ми-
натиот век. Од тука се наметнува и за-
клучокот дека сите држави одат напред, 
само ние се враќаме назад.

Нема ли Србија демократски сили 
да направи пресврт, и конечно да  рас-
чисти со владеењето на Милошевиќ. 
Моето чувство е дека тој по неговата 
смрт повторно се "врати" на политичката 
сцена? 

БАТИЌ: Слободан Милошевиќ се 
врати затоа што некои наши соборци го 
прифатија тој систем на вредности. Пре-
миерот Воислав Коштуница на шести 
октомври ја предаде револуцијата, и 
отиде во куќата на Милошевиќ за да се 
види со Павковиќ, со што од тогаш ние 

ВЛАДАН БАТИЌ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДЕМОХРИСТИЈАНСКАТА ПАРТИЈА 
НА СРБИЈА И ПОРАНЕШЕН МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА 
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Е ДВОУМИ МЕЃУ 
УПИСМЕНИ ГЛАСАЧИ

По смртта на Ѓинѓиќ, Србија изгуби буквално сè. Се 
врати во времето на Милошевиќ, а неговиот погреб 
всушност претставуваше симболично враќање на не-
говото време, култот и системот на вредности. Значи, по 
сите мани фес тации Србија се врати во деведесеттите 
години на минатиот век. Од тука се наметнува и за клу-
чокот дека сите држави одат напред, само таа се враќа 
назад.

сме негови непријатели, а Милошевиќ 
му е партнер, па дури и мртов. Оттаму 
во оваа земја сосема сè е исто, поч ну-
вајќи од падот на стандардот, оддале-
чувањето од меѓународната заедница, 
претворањето на воените злосторници 
во херои, враќањето на криминалот и 
убиствата на улиците, па сè 
до ком плет ното целосно 
вли   јание на извршната вл аст 
врз парламентарната и суд-
ската. Се владее од ед ен 
центар, односно од една 
соба. 

Зошто српскиот народ, 
по сите изгубени војни и 
тешки реформи, смета дека 
единствениот спас е во Срп-
ската радикална странка на 
Воислав Шешељ?

БАТИЌ: Секогаш е така. 
Кога демократските партии 
се во дефанзива, радикал-
ните се во офанзива. Од оној 
корпус на гласачи кои из легоа на гла-

тии немаат доволно сила да го поминат 
бараниот цензус, и да се вклучат во ед-
на активна борба. Во моментов не по-
стои разлика меѓу Српската радикална 
партија на Шешељ и Демократска ст ран-
ка на Србија на Коштуница, бидејќи тоа 
е истиот корпус на гласачи, односно она 
што го остави Милошевиќ, со таа раз -
лика што овие малку се нашмин кани. 

Соработката со Хашкиот трибунал, 
во времето кога Вие бевте министер за 
правда, беше одлична. Оваа власт, само 
декларативно манифестира соработка 
со овој Суд, што дополнително ви го 
отежнува патот кон Европската унија?

 
БАТИЌ: Токму поради тоа постојано 

ми се закануваат. Ме обвинуваат за тоа 
дека јас го испорачав Слободан Мило-
шевиќ во Хаг, иако мислам дека не го-
вото заминување таму, беше награда за 
него. Поради целото зло кое го направи, 
требаше најнапред во нашата држава 
да одговара, пред српскиот народ. Оваа 
Влада вети дека ќе го испорача Младиќ, 
иако многу ме интересира како тоа мис-
ли да го направи.

Дали Младиќ е во Вашата земја?

БАТИЌ: Да, секако. Не знам точно 

И МАКЕДОНИЈА БЕШЕ ВО ГОЛЕМИОТ ШВЕРЦ СО ЦИГАРИ

Додека бевте министер за правда имавте можност да имате достапност 
до повеќе документи кои говореа за шверцот со цигари во регионот. 
Колку тој круг беше голем?

БАТИЌ: Тие документи ги имаше полицијата, не Министерството за 
правда. Но, знам дека кон крајот на мандатот 
на онаа Влада беше организирана акција за 
деши фрирање на таа мрежа на шверц со ци-
гари,  по што се дојде до це лата структура на 
пирамидата, на чиј врв беше семејството на 
Сло бодан Милошевиќ. Според тие ин фор ма-
ции, на Косово, пред сè, но и во Република 
Македонија, главна марка беше "Монте Кар-
ло". Главниот дистрибутер за "Мон те Карло" е 
од Кипар, а го про изведува "Џапан Тобако" 
кој, пак, беше поврзан со Маке до нецот Коста 
Јанковски. Тој беше потдистрибутер за Маке-
донија и за Косово. И тука е оној јазол кој ме-
не ме интересира. Ние дојдовме до многу 
податоци. Практично до  податоци за целиот 
синџир во кој се наоѓа и српскиот министер 
за финансии, Младен Динкиќ, кој не сакаше 
да ги врати парите кои Борка Вучиќ ги однесе 
на Кипар. Всушност, сите тие документи од 
Карла дел Понте јас ги добив откако падна 

власта и ги проследив до обвинителството, но сè уште и по три години 
нема ништо од тоа. 

сање во 2000 го дина, а чиј број процен-
ту ал но изнесуваше 70 отсто, сега е 
сведен на 35 отсто, што значи еден 
добар дел од 35 проценти на гласачи, 
кои й припаѓаат на демократската оп-
ција, остануваат дома, бидејќи се ра-
зочарани од сегашната понуда. Тие се 
незадоволни од она што го презентира 
Борис Тадиќ, како наследник на Зоран 
Ѓинѓиќ, а останатите демократски пар-
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каде, но или е во Патријаршијата или во 
Генералштабот. Тоа се местата каде што 
треба да се бара. Проблемот е во тоа 
што тој нема намера да излезе пред ка-
мерите и да рече: "Верувам во Господ, 
во српството и во Коштуница". На дру-
гите им дадоа пари, и отидоа пеејќи во 
Хаг, но Младиќ очигледно тоа не го сака, 
и сега Коштуница има проблем, што зна-
чи дека мора да го апсат, а неговото 
апсење може да има различен епилог. 
За Коштуница и натаму Хаг е последна 
дупка на шупелката. Во моментов тој 
размислува дали му е поважна Европа, 
или му се поважни некои полуписмени 
гласачи, кои и натаму зборуваат за Ми-
лош Обилиќ, цар Лазар, Караџиќ и за 
Младиќ. Сега тој има проблем во гла ва-
та, односно премерува каде добива, а 
каде губи. Секако веројатно губи, би деј-
ќи публиката која навива за него навива 
и за Младиќ, а ако го уапси Младиќ ќе ги 
изгуби тие гласачи. Но, ако мене ме пра-
шувате, ако треба судбината на стотина 
илјади млади луѓе да зависи од еден 
идиот од минатото, тогаш не ме инте ре-
сира неговата судбина.

Колку Коштуница е под влијание на 
безбедносните сили? 

БАТИЌ: Коштуница им е шеф. Пред 
некој ден можевте да го видите неговиот 
шеф на КОС на погребот на Милошевиќ. 
Истиот оној Аца Томиќ кому Коштуница 
му пишуваше писма од типот "Ацо, јас те 
сакам", и сега истиот тој отиде таму за да 
му оддаде почит на Милошевиќ, на не-
говиот погреб, заедно со генерал Ој да-
ниќ. 

Криминалот во државата, по убис-
твото на Зоран Ѓинѓиќ, вашата един-
ствена светла точка во политиката, пов-

власта, само овде во Србија, иако по де-
финиција тие би требало да се плашат 
од неа.

Ќе успее ли референдумот во Црна 
Гора?

БАТИЌ: Да. Може ли Мило Ѓукан о-
виќ нешто да организира, и тоа да не 
успее!

Последнава седмица значително се 
заладени односите меѓу Република Ма-
кедонија и Србија, поточно по изјавата 
на македонскиот премиер Владо Буч-
ковски дека Косово ќе добие неза вис-
ност. Ве навредува ли вистината?

БАТИЌ: По содржина тоа е така. 
Друго е дали некој од нас тоа сака да го 
слушне или, пак, не сака. Но, ако сте од-
говорна власт не смеете да го лажете 
својот народ или, пак, можете некое вре-
ме но не постојано, бидејќи на лагата и 
се кратки нозете. Но, оваа власт на Ко ш-
туница како да сака да верува во ве ш-
терки и вели: "Ако ни го земат Косово, 
ние ќе го вратиме еден ден". Тоа се Ан-
дерсенови бајки.

Очекувате ли наскоро да имате 
пред времени парламентарни избори?

БАТИЌ: До крајот на годината си-
гурно ќе имаме предвремени избори, 

затоа што Црна Гора ќе се отцепи. Ќе мо-
ра да бидат распишани избори, бидејќи 
ќе имаме нова уставно-правна состојба. 
Во оваа насока мислам дека голема ќе 
биде одговорноста на партијата на прет-
седателот Борис Тадиќ, кој би требало 
да го собере целиот фронт на демо крат-
ски партии, бидејќи Коштуница многу 
лесно може да се најде во друштво со 
ра дикалите и со социјалистите. 

торно е актуелен, да не речам, дури и 
зголемен. На што се должи тоа?  

БАТИЌ: Нормално дека е така. Оваа 
Влада "шурува" со криминалците. Таа 
на прави се убијците на Ѓинѓиќ да бидат 
ослободени, а ако не може тоа, барем да 
им се олесни положбата. Никаде во све-
тот криминалците не ја поддржуваат 
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НАСКОРО РЕФЕРЕНДУМ НА КОСОВО

Јасно е дека Косово ќе добие независност. Што Вие очекувате, како 
српски политичар, како ќе се разреши овој ваш спор, кој ја интересира и 
Македонија? Според некои информации, тој ќе се решава по урнекот на 
охридскиот Рамковен договор? 

БАТИЌ: Ако Коштуница го брани Косово, значи дека по дефиниција сме 
изгубиле. Ова е болно прашање, се плашам дека е доцна за сè. Според не-

кои мои информации од аме ри-
кански извори, во јули  Ахти сари 
на Кофи Анан ќе му пред ложи 
граѓаните на Косово на ре фе рен-
дум да се изјаснат за ид нината 
на Косово, што значи де ка пре-
говорите се обична фарса. Што 
се однесува до вашиот ох ридски 
Рамковен договор, ми слам дека 
тоа е максимумот до кој ние мо-
жеме да дојдеме, но лично сме-
там дека ние одамна не одлу чу-
ваме за Косово. Но, се пак ние ка-
ко земја се соочуваме со неколку 
болни работи. За ме не, на при-

мер, не е болно тоа што Црна Гора ќе се одвои, тоа е добро, би дејќи на тој 
начин подобро ќе соработуваме.  


