
 

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА СМЕНУ 

ЗАМЕНИЦЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

 

Одборничка група Лиге социјалдемократа Војводине у Скупштини града Новог 

Сада покреће иницијативу за смену Бранке Бежанов са места заменице 

председника Скупштине грага Новог Сада. 

У складу са чланом 23. Пословника о раду Скупштине града Новог Сада, уз молбу 

да ово писмо проследите одборницима Ваше одборничке групе, достављамо Вам 

и листу за потписе подршке иницијативи на коју могу да се потпишу. 

Задатак и обавеза сваког одборника и сваке одборнице Скупштине града је да 

чува и својим поступцима не нарушава углед Новог Сада, те се због тога 

одбраћамо свим одборничким групама са овом иницијативом. 

Листу потписа подршке иницијативи за смену заменице председника Скупштине 

града Новог Сада Ваше одборничке групе доставите нам до четвртка, 21. марта 

2018. године у 12х. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 

Бранка Бежанов, заменица председника Скупштине града Новог Сада, у недељу, 

10. марта 2019. године, присуствовала је и учествовала у обележавању 

годишњице хапшења четничког команданта из Другог светског рата Драгољуба 

Михаиловића у Дражевини, поред Вишеграда, града у Босни и Херцеговини у којем 

су четници и у Другом светском рату и током деведесетих година прошлог века 

починили неке од најкрвавијих и најмонструзонијих злочина. 

 

У Вишеграду су се тог дана окупили симпатизери четничког покрета, њих око 200, 

претежно одевени у црне униформе, са четничким обележјима. Тако постројени у 

црним и маскирним униформама извикивали су претеће пароле и певали песме са 

нескривеним садржајем који позива на понављање злочина, између осталог: „Биће 

опет пакао и крвава Дрина, ево иду четници са српских планина...“ Људи који су 

организовали неведено окупљање и који су на њега дошли веома добро знају шта 



су њихови идеолошки (четнички) претходници радили у Вишеграду 1992. године, 

као и у Другом светском рату и због тога се и позивају на прошлост и славе је.  

Током Другог светског рата, четнички командант, Дража Михаиловић је наредио 

војну операцију која је имала за циљ да снаге под његовом командом 5. октобра 

1943. заузму Вишеград. Након успешне акције, од 5. до 7. октобра четници су у 

Вишеграду побили неколико стотина муслиманских цивила. Жртве су убијане 

зверским методама: спаљивањем и клањем. Клање и други видови ликвидација су 

најтранспарентније и најмасовније вршени на вишеградској Соколовића ћуприји 

где је за само неколико дана убијено 1.500 цивила. И ове године униформисани 

поклоници четничког покрета су се окупили управо на том месту, а из парола и 

њиховог јавног говора, јасно је да они знају шта су њихови идеолошки претходници 

тамо чинили 1943. године и да они желе да изразе пијетет и подршку према 

масовним убиствима припадника друге, у овом случају бошњачке, нације. Други 

монструозан метод четничких ликвидација цивила у Вишеграду је било 

спаљивање читавих породица које би биле затворене у својим кућама. Према 

проценама историчара и статистичара биланс четничких злочина према 

Бошњацима у вишеградском крају је износио око 5.000 убијених одраслих и деце.  

Још је важнија симболика Вишеграда у злочинима који су почињени у последњем 

рату 1992. године. Убијања бошњачких цивила у Вишеграду су почела већ у 

априлу 1992. док је град још био под контролом Ужичког корпуса ЈНА, али када се 

они повлаче у мају исте године, убиства су интензивирана. Војска град препушта 

Милану Лукићу, једном од локалних паравојних команданата („Осветници“ и „Бели 

орлови“) са којим је и пре тога сарађивала. Масовност и свирепост убистава 

вишеградских Бошњака је постала планетарни феномен, а Милан Лукић је осуђен 

на максималне казне и пред Међународним судом за ратне злочине и пред судом 

у Београду. Масовна убијања вишеградских Бошњака, готово искључиво цивила, 

најмасовнија  у јуну и јулу 1992. на самом почетку рата, вршена су на мостовима и 

тела су бацана у Дрину. Најмасовнија убиства су вршена на ћуприји Мехмед-паше 

Соколовића и на Новом мосту. Управо су се због тога и 2019. поклоници четничког 

покрета окупили на овим местима, узвикивали пароле и певали песме да ће Дрина 

„опет бити крвава“. Према доказаним чињеницама, само у току једног дана, 19. 

јуна 1992. на вишеградском Новом мосту је убијено и бачено у Дрину 147-оро 

бошњачких цивила доведених из својих кућа. Масовна убиства људи у Вишеграду 

су вршена и у кућама, кафанама, халама и другим јавним објектима. Посебну 

суровост злочинима у Вишеграду су давали садистички методи које су 

примењивали униформисани војници под командом Милана Лукића. У првим 

ратним месецима сваког дана у тачно одређено време је пуштано језеро, како би 

вода односила лешеве. Постоје докази о томе да се управник бране жалио да 

прети опасност од поплаве, јер су лешеви запушили испусте. Посебна суровост је 



манифестована према заробљеним несрбима у концентрационим логорима, од 

којих је најпознатији био мотел „Вилина влас“, који се налазио седам километара 

од Вишеграда. Овај мотел је био седиште Лукићећвог штаба и логор за масовна 

силовања бошњачких жена и девојчица. Кампања масовних убистава, мучења и 

терора је изгубила на интензитету крајем 1992. када град, у коме је до рата живело 

63% Бошњака, постаје етнички готово чисто српски. Након рата, из десетина 

масовних гробница у околини Вишеграда есхумиране су стотине жртава, а укупан 

број убијених Бошњака у Вишеграду и околини прелази 3.000 људи.  

Међународне и домаће судске пресуде, као ни истраживања ратне прошлости до 

данас немају одговор на питање ко је Милана Лукића, који је до тада живео у 

Обреновцу, послао у Вишеград и због чега је ЈНА приликом повлачења у Србију 

баш њему препустила град у коме ће починити људском уму непојмљиве злочине.  

Док Република Србија не одговори на једно од кључних питања, ко је ратном 

злочинцу који је осуђен и у Београду на максималну казну, препустио град и ко га 

је из Обреновца са новцем и оружјем послао у мултиетнички и мирни Вишеград, 

најмање што може је да се са пијететом односи према хиљадама жртава ратних 

злочина.  

Појављивање било ког државног или локалног функционера/функционерке из 

Србије на манифестацијама које глорификују масовне ратне злочине у Вишеграду 

током 1943. и 1992. у најмању руку је морално неприхватљиво и морало би да 

изазове широку друштевну осуду и политичке консеквенце без компромиса. 

Друштво које се не разграничи са злочином гради темеље да се он понови.  

 

Нови Сад, 18. март 2019. године 

 

мр Маја Седларевић, 

председница  

Одборничке групе 

Лиге социјалдемократа Војводине 


