
543

САДРЖАЈ

155. Пре го во ри у Бечу о суштин ској ауто но ми ји  
Косо ва и Мето хи је у окви ру Срби је (2009) ..............................................5

156. Срам на друго сте пе на пре су да Хашког три бу на ла  
Весе ли ну Шљи ван ча ни ну (2009) ............................................................. 17

157. Сед мо го ди шње там но ва ње Воји сла ва Шеше ља  
у хашком каза ма ту (2010) ......................................................................... 25

158. Воји слав Шешељ о суђе њу  
Сло бо да ну Мило ше ви ћу у Хагу (2010) .................................................. 29

159. Вра ћа ње Срп ској Пра во слав ној Цркви  
оду зе те имо ви не у Црној Гори (2010)..................................................... 33

160. Раз ре ше ње дужно сти епар хиј ског архи је ре ја  
епи ско па Арте ми ја (2010) ......................................................................... 39

161. При ста ја ње Бори са Тади ћа да уме сто  
Саве та без бед но сти Ује ди ње них наци ја на Косо ву и Мето хи ји 
буде над ле жна Европ ска уни ја (2010) ................................................... 44

162. Изба ци ва ње Зора на Чво ро ви ћа  
с Прав ног факул те та у Кра гу јев цу (2010) ............................................. 52

163. Дови ја ње Mеђународног суда прав де (2010) ............................... 59

164. Европ ски пут Срби је (2010) ................................................................67

165. Шест коб них гре ша ка Бори са Тади ћа (2010) ...............................73

166. Осни ва ње и пото ње ква ре ње Демо крат ске стран ке (2010) .....79



544

Коста Чавошки, Сећања III

167. Улич ни неми ри пово дом геј пара де (2010) .................................. 94

168. Подр жа вље ње Вој во ди не да би само она лак ше  
ушла у Европ ску уни ју (2010) .................................................................102

169. Срам но окон ча ње суђе ња јата ци ма  
гене ра ла Рат ка Мла ди ћа (2010)  ............................................................. 113

170. Дале ко се жне после ди це  
тако зва не рефор ме пра во су ђа (2010) ................................................... 113

171. Поку шај да се забра не навод но  
десни чар ска поли тич ка удру же ња (2010) .......................................... 118

172. Хашки три бу нал као пуко сред ство у слу жби  
Атлант ског пак та (2010) ............................................................................122

173. Раз о бру че но и срам но наси ље  
над поро ди цом гене ра ла Рат ка Мла ди ћа (2010) ..............................133

174. Сарад ња с Радо ва ном Кара џи ћем  
током при пре ме њего ве одбра не у Хагу (2010–2011) ...................... 137

175. Уче шће на међу на род ном ску пу који је  
орга ни зо ва ла кон фе рен ци ја Европ ских црка ва (2008) .................156

176. Изме на и допу на ста ту та Срп ске пра во слав не цркве не 
општи не у Трсту (2009–2010) .................................................................. 161

177. Реи збор свих суди ја и срам но посту па ње  
Устав ног суда Срби је (2011) .......................................................................171

178. Још јед ном о суђе њу Воји сла ву Шеше љу у Хагу (2011) ............ 181

179. Гено цид Неза ви сне држа ве Хрват ске над Срби ма,  
Јевре ји ма и Роми ма током Дру гог свет ског рата (2011)..................185

180. Одри ца ње од вла сти тог дела држав не тери то ри је  
на пре го во ри ма у Бри се лу са само зва ном  
вла дом космет ских Арба на са (2011) .....................................................188



545

Садржај

181. Худа суд би на срп ског наро да у Црној Гори (2011) ....................195

182. Борис Тадић о про ме ни  
срп ског наци о нал ног иден ти те та (2011) ............................................ 203

183. Поку шај да се новим зако ни ма с поврат ним деј ством  
попра ви оно што је тако зва ном рефор мом  
пра во су ђа упро па шће но (2011) ..............................................................214

184. При мед бе на нацрт спо ра зу ма  
изме ђу Репу бли ке Мађар ске и пра во слав них црка ва  
на тери то ри ји Мађар ске (2011) .............................................................. 223

185. Покре та ње кри вич ног поступ ка про тив Бори са Тади ћа  
и Бори сла ва Сте фа но ви ћа због веле и зда је (2011) ............................. 227

186. Без у слов но при зна ње неза ви сно сти и суве ре но сти  
само зва не Космет ске држа ве као услов за отпо чи ња ње  
пре го во ра за ула зак у Европ ску уни ју (2011) ......................................231

187. Нацрт уго во ра изме ђу Срп ске пра во слав не цркве  
и Репу бли ке Црне Горе (2011) ................................................................. 239

188. Успо ста вља ње пра ве држав не гра ни це  
изме ђу само зва не држа ве Арба на са  
на Косо ву и Мето хи ји и остат ка Срби је (2012) .................................. 245

189. Поку шај Бори са Тади ћа да и по тре ћи пут буде иза бран  
за пред сед ни ка Репу бли ке зло у по тре бом остав ке  
на вла сти ти пред сед нич ки поло жај (2012) ....................................... 252

190. Пово дом сто го ди шњи це  
осло бо ђе ња Косо ва и Мето хи је (2012) ................................................. 255

191. Скри ва ње од јав но сти поста вље них усло ва  
за навод ни ула зак у Европ ску уни ју (2012) ........................................ 266

192. Оду го вла че ње и извр да ва ње Устав ног суда Срби је  
да оце ни устав ност уре да ба који ма је дата прав на фор ма  
чети ри ма бри сел ским спо ра зу ми ма (2013) ...................................... 273



546

Коста Чавошки, Сећања III

193. Пред лог Устав ном суду да оце ни устав ност  
Бри сел ског спо ра зу ма о нор ма ли за ци ји одно са изме ђу  
Срби је и само зва ног Косме та  (2013) .................................................... 280

194. Устав ност и зако ни тост пла на  
за при ме ну Бри сел ског спо ра зу ма (2013) .......................................... 288

195. Одри ца ње од вла сти тих суна род ни ка (2013) ............................ 293

196. Пре пи ска са утам ни че ним  
Мом чи лом Кра ји шни ком (2013) .......................................................... 296

197. Повре де поступ ка који се у слу ча ју првих  
бри сел ских спо ра зу ма водио  
пред Устав ним судом Репу бли ке Срби је (2013)................................ 299

198. Устав ност и зако ни тост спо ра зу ма са  
само зва ном Космет ском држа вом о  
теле ко му ни ка ци ја ма и енер ге ти ци (2013) ........................................ 308

199. Неча сно извр да ва ње и удво рич ко изла же ње у сусрет  
Устав ног суда Вла ди Срби је (2013) .........................................................316

200. При си ља ва ње наших суна род ни ка  
на Косо ву и Мето хи ји да иза ђу на избо ре по уста ву и  
зако ни ма нама непри ја тељ ске држа ве (2013) .................................. 333

201. Пот пу но раз от кри ва ње навод не ста ту сне неу трал но сти 
Европ ске уни је и Бри сел ског спо ра зу ма (2014) ............................... 336

202. Бри сел ски пре го во ри  
под уце ном Европ ске уни је (2014) ....................................................... 339

203. Како су Томи слав Нико лић и Алек сан дар Вучић  
од вели ко ср ба поста ли веле и здај ни ци (2014) .................................. 342

204. Обма њи ва ње лако вер них бира ча (2014) ................................... 345

205. Изла га ње на јав ној рас пра ви у Устав ном суду  
о неу став но сти Бри сел ског спо ра зу ма (2014) ................................... 348



547

Садржај

206. Још јед на обма на Срба и  
држа вља на Косо ва и Мето хи је (2014) .................................................. 355

207. Непре ста но попу шта ње  
стра ним сила ма без кра ја и кон ца (2014) ........................................... 358

208. Путо ва ње космет ских Арба на са по остат ку Срби је и  
пре ла же ње држав не гра ни це само са лич ним кар та ма (2014). ..361

209. При ста ја ње на уза стоп но пони же ње Срби је (2014) ................ 364

210. При кри ва ње ствар не садр жи не раз го во ра  
са коме са ром Европ ске уни је за сусед ство (2015) ........................... 368

211. Пред сто је ће про ме не Уста ва Срби је (2015) .................................. 371

212. Уце њи ва ње Срби је зарад  
навод ног ула ска у Европ ску уни ју (2015) ........................................... 373

213. Срам на одлу ка Устав ног суда Срби је (2015) ...............................376

214. Изне ве ра ва ње избор них обе ћа ња и  
грд но оси ро ма ше ње вла сти тог наро да (2015) ...................................381

215. Додат ни усло ви зарад оста ја ња  
на европ ском путу (2015) ......................................................................... 384

216. Три јумф при ват ног инте ре са над јав ним  
и то не дома ћег него стра ног инте ре са (2015) ................................... 387

217. Могућ на садр жи на спо ра зу ма о нор ма ли за ци ји одно са  
са само зва ним Косме том (2015) .............................................................391

218. Од кога при ма ју новац и за кога раде тако зва не  
невла ди не орга ни за ци је (2015) ............................................................. 394

219. Посе та Алек сан дра Вучи ћа Сре бре ни ци (2015) ....................... 397

220. Масов ни дола зак у Евро пу избе гли ца из зема ља које су  
ратом и под сти ца њем тако зва ног Арап ског про ле ћа  
упро па сти ле САД, Вели ка Бри та ни ја и дру ге запад не силе  ...... 399



548

Коста Чавошки, Сећања III

221. Бри сел ски спо ра зум који је Алек сан дар Вучић  
закљу чио с Исом Муста фом (2015) ....................................................... 402

222. Боле сни ци и лека ри у бол ни ци  
као кола те рал на ште та (2015) ................................................................ 408

223. Про гла ше ње неу став ним Бри сел ског спо ра зу ма  
о зајед ни ци срп ских општи на (2015) ................................................... 411

224. Упо тре ба поли гра фа у поли ти ци (2016) .................................... 414

225. Напу шта ње поли ти ке вој не неу трал но сти и  
зао би ла зан ула зак у Атлант ски пакт (2016) ........................................416

226. Дис кри ми на ци ја на наци о нал ној и расној осно ви  
на којој почи ва ју осни ва ње и пре су ђи ва ње  
Хашког три бу на ла (2016) ........................................................................ 420

227. Бру ка Мило ва на Дре цу на  
у свој ству Вучи ће вог поклисара (2016) ...............................................424

228. Бесми сле ни и пони жа ва ју ћи раз го вор о навод ном  
ула ску Срби је у Европ ску уни ју (2016) ................................................ 427

229. Уло га стра них сила у дово ђе њу наших зва нич ни ка  
на нај ви ше држав не поло жа је (2016) .................................................. 430

230. Пре ва ра као поли тич ко сред ство  
у уну тра шњој поли ти ци (2016) ............................................................. 433

231. Непре ста но сма њи ва ње над ле жно сти  
Репу бли ке Срп ске и њено убо га љи ва ње (2016) ................................ 436

232. Зами сао Вели ке Алба ни је (2017) ..................................................448

233. Обе ћа ња која неће бити испу ње на (2017) ...................................451

234. Пред лог новог Уста ва Срп ске пра во слав не цркве (2018) .....454

235. Неструч ни твор ци непри хва тљи вих аманд ма на  
на важе ћи устав (2018) .............................................................................. 465



549

Садржај

236. Спо ра зум Алек сан дра Вучи ћа  
и Авду ла ха Хоти ја у Вашинг то ну (2017) ..............................................471

237. Сва доса да шња попу шта ња  
космет ским Арба на си ма ........................................................................ 476

238. Сло бо дан Мило ше вић ..................................................................... 480

239. Зоран Ђин ђић .....................................................................................484

240. Нико ла Мило ше вић ......................................................................... 492

241. Вла ди мир Мија но вић ...................................................................... 495

242. Дра го љуб Мићу но вић ..................................................................... 500

243. Вук Дра шко вић ................................................................................. 503

244. Воји слав Кошту ни ца ....................................................................... 506

245. При ро да наше поли ти ке .................................................................521

Уместо поговора 

Поли ти ка у стра нач ком плу ра ли зму ................................................. 525

Индекс имена ............................................................................................. 535


