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Како је РТРС раскринкао врх полиције 
РС 
Многима ће изгледати крајње чудно, нереално, чак невјероватно, али је, упркос томе, 
истинито да је извјештавање Радио-телевизије Републике Српске у протеклих 
двадесетак дана најчвршћи и најквалитетнији доказ нерада институција овог 
ентитета - од полиције, преко тужилаштва и судова, па све до појединих 
министарстава у Влади РС. 

 

Пише Слободан Васковић 

Узмимо, на примјер, случај Миће Мићића, в.д. градоначелника Бијељине (који је и 
кандидат СДС-а за ту функцију): РТРС је (бар тако тврде) открио бројне малверзације 
са земљиштем у Бијељини,урбанистичким и осталим сагласностима; чак се и 
министарка Сребренка Голић једаред уживо јавила из Семберије да то све и потврди у 
„Дневнику“; све у свему антикриминална сапуница у најважнијој информативној 
емисији. 

Чињеница је и да је РТРС извјештавао о Мићићевом, како тврде, незаконитом 
понашању и дјеловању на позицији начелника/градоначелника и прије двије године (у 
септембру) и прије четири године (опет у септембру) и..., али нико из институција РС 
све то вријеме није предузео ништа да се Мићићу стане у крај! 

Закључак је јасан: РТРС ради свој посао, али МУП РС, Тужилаштво и остале бројне 
владине институције и инспекције не раде ама баш ништа и кључни су кривци за 
Мићићево харачење и растурање Бијељине. Виде то бројни неименовани 
интелектуалци, грађани, појединци..., сви они пишу РТРС-у, свјесни да институције не 



функционишу и да је Јавни сервис овдашњи „Елиот Нес“ и то увијек у септембру, 
током изборне кампање, што ће рећи свако двије године. 

Нема сумње да ће се једна тако уважена медијска кућа, што РТРС свакако јесте, и њени 
још уваженији уредници једног лијепог дана досјетити да није проблем у Мићићу (или 
у фочаку Крсмановићу, који је, такође, најчешће у септембру под лупом РТРС-а), већ 
да „зец“ недјеловања лежи у „грму“ институција. Сходно томе, тог једног лијепог дана 
ће схватити да је коначно дошло вријеме да проговоре о нераду Станислава Чађе, Гојка 
Васића, Миодрага Бајића, Александра Џомбића, Сребренке Голић, Милорада Додика..., 
те бројних других функционера који већ годинама затварају очи пред РТРС-овим 
емисијама, посебно када они „раскринкавају“ разноразне мићиће?! 

Е сад, има и оних злобника који тврде да од тог једног лијепог дана нема ништа, те да је 
РТРС-ово дјеловање синхронизовано са изборном кампањом СНСД-а (отуд увијек 
„мићићи у септембру“), па се мићићи мезете зато што не припадају тој странци, а и 
опасна су им конкуренција. Виде острашћеност и једноумље у чињеници да је главни 
антимићић извјестилац плаха Свјетлана Марковић, чији је муж Слободан, такође, 
Марковић шеф одборничког клуба СНСД-а у општини Бијељина, те кандидат ове 
странке на предстојећим локалним изборима за мјесто депутата у Скупштини Града. 

Кад би тврдње злобника биле тачне, значиле би да се Јавни сервис злоупотребљава за 
личне/породичне обрачуне, те да је, када је Бијељина у питању, у служби фамилије 
Марковић и њених политичких циљева (као и циљева странке којој СМ припада), а то, 
сложићете се, ником разумном не пада на памет. Не, овдје је ријеч о сувом 
професионализму, а злобници нека мисле шта хоће и о РТРС-у и о септембру и 
равнодневници и дугодневници и зашто Васковић није објавио ништа већ шест дана... 

Васковић није писао ништа претходних шест дана, јер је пажљиво анализирао 
извјештаје РТРС-а и закључио да та кућа, истина индиректно, најтеже критикује власт 
и показује сву њену неспособност, односно склоност ка манипулацијама и 
конструисању догађаја. А то је свакако функција Јавног сервиса - свима у брк (браво, 
браво, браво). 

На мићићима је РТРС доказао неспосбност, а могло би се закључити, и корумпираност 
доброг дијела државног апарата, ту нема сумње. Истовремено, када сагледате 
извјештаје ове куће о хапшењу неколицине првака Социјалистичке партије, те 
раскринкавање отимачине земљишта од Дјечијег дома, а, на крају, и исисавање пара 
(1,8 милиона КМ) из „Јелшинграда“ (читај ГП Крајине) у режији групе окупљене око 
„Еуромотора“, не можете се отети утиску да је власт врло брижљиво планирала све ове 
„антикриминалне догађаје“ и темпирала их баш за септембар! 

Тако је, на примјер, Срђан Љубојевић ухапшен баш пред септембар, иако се и у мају, 
јуну и јулу... знало да он отима од кога стигне, дрвопрерађивача првенствено, који су 
све уредно пријавили полицији; исто тако сада је, захваљујући извјештајима РТРС, 
познато да је Милован Черек дервентског базенџију черечио још од друге половине 
2010. године, а МУП и Специјално тужилаштво реаговали су тек у септембру; 
„Еуромотор“ је новембра прошле године ојадио „Јелшинград“ (читај ГП Крајину) за 1,8 
милиона КМ, а МУП РС реагује тек у септембру ове године; земљиште Дјечијег дома, 
према извјештајима и полиције и РТРС-а, узурпирано је још давне 2007., исплаћено 
почетком 2008., а полиција се сјетила тог предмета баш септембра 2012. године, и 



започела, како твде, борбу против „земљишне мафије“, (контра грађевинске се још не 
боре, јер, ваљда не стижу)?! 

Набијеност РТРС-ових извјештаја бројним информацијама (заснованих на дојавама 
извора из МУП-а) и интензитет њиховог емитовања (у низу од неколико „Дневника“ 
заредом), чиме производе снажан притисак на одређене институције да промптно 
реагују и похапсе одговорне још овог септембра, зорно свједоче да су најодговорнији 
људи из МУП РС веома брижљиво планирали ове случајеве и одредили да се ка 
њиховом разрјешењу крене, а кад друго, већ у септембру! 

То опет експлицитно потврђује да МУП РС борбу против криминала схвата на веома 
накарадан начин, односно као борбу за политичке интересе странке којој врх полиције 
припада. Да је другачије, борба МУП-а против криминала одвијала би се свакодневно, 
и у изборним и у неизборним годинама, и у јануару и у фебруару и мају..., а не би се 
брижљиво бирало неколико предмета којима се, осим напада на супарничке политичке 
странке, покушава прикрити и криминал у владајућим редовима („Пицин парк“). 

Након свега, закључак је само један и он гласи да нема сумње да је МУП РС страначка 
фаланга, о чему је РТРС најбоље посвједочио и извијестио у протеклих двадесетак 
дана. Свака част, мајстори, ако им ви не дођете главе неће нико. 

 
Извор: http://slobodanvaskovic.blogspot.com/     

 
 
Share on facebook  
 

 
Коментари 

 

 
jabuka, 25.09.2012. 12:31:02 [51414] 
Ко ће кога, него свој свога! 
 
Неукост, глупост и подаништво РТРС-а нема граница, али има краја!  

 
Vladimir M., 25.09.2012. 13:37:21 [51429] 
Samo naprijed Vaskoviću, jesi pogan ali nerviraš dodicka i to ti je veliki plus.  

 
rammstein, 25.09.2012. 13:51:28 [51436] 

Окупација...црвена окупација...   



 
Bože pomozi, 25.09.2012. 14:08:45 [51440] 
Vaskoviću obožavam te, mogu li se udati za tebe? majke mi  

 
nika, 25.09.2012. 14:21:57 [51444] 
Што јест јест, човјек зна написат текст. 

 
prijedor, 25.09.2012. 14:35:41 [51445] 
Dobar tekst, i nazalost, gola istina.  
A, sad jedan dobronamjeran savjet: Kada se obracas nekome koga postujes, kada govoris s nekim ukoliko ga postujes , izvadi 
ruke iz dzepova. Ruke u dzepovima su znak nekulture, ili omalovazavanje sagovornika, ili onoga kome se obracas. 
Cesto nisam htio ni da slusam tvoje komentare upravo zbog toga.  
Shvati ovo dobronamjerno!Pozdrav!  

 
milenkojaric, 25.09.2012. 15:37:03 [51470] 
Neću ni da čitam ovog balijskog lajavca  

 
sasa, 25.09.2012. 16:36:13 [51478] 
једна тако уважена медијска кућа, што РТРС  
Pa ne znam po kojim kriterijumima je RTRS  
uvazena kuca???  

 
Neprilagodjen, 25.09.2012. 16:41:08 [51479] 
Ова ствар се може гледати и другачије. Рецимо, да се РТРС, потпуно ставио на страну једне странке и њеног лидера. 
Срећа је г. Мићића, да РТРС на подручју општине Бијељина гледа занемарљив број људи, јер би имао грдних 
проблема, односно не ми имао никаквих шанси да поново буде изабран. 
Приватизација дописништва РТРС, у Бијељини, је опет у фону исте приче, о томе да се ова медијска кућа, ставила у 
службу једне странке. Па муж г.Марковић, је предсједник клуба одборника СНСД у Бијељини. А да о другим 
стварима не причамо, као што је "Светосавски бал". 
О "криминалу" са земљиштем(случајно знам) је упозната и министар Голић. Наравно није јој пало на памет, да 
реагује у оквиру својих надлежности. Зашто, јер су у неким зградама уграђени интереси од локалних СНСД, до 
шефова г.Голић. 
Кључни проблем је у РС стварање партијске државе.  

 
vozi misko, 25.09.2012. 22:27:40 [51498] 
РТРС је уствари рој ушупно подгузних буба.  

 
Kazo, 25.09.2012. 22:34:16 [51501] 
РТРС је најгора телевизија.Приказују антисрпске филмове и то прође некажњено.Једино је онај јадник Зоран Дотлић 
обрао зелен бостан, поднио оставку иако је био на боловању кад је филм приказан. Директор и уредници здушно 
прихватили,њих баш брига. Не осјећају се одговорним. 
Почели да емитују програм из новог дома, а дневник све досаднији, све улизивачкији. Додик тамо, Додик вамо... 



Шта гледаоци који плаћају тв претплату имају од тога што они емитују програм из новог дома.Зна се да је тај 
пројекат смишљен да би се директор који сједи у фотељи већ три мандата огребао за добру лову.  

 
ninabanjaluka, 25.09.2012. 22:35:24 [51502] 
To je Vaskoviću i njegovom šefu Bakiru krivo što Republika Srpska ima najbolju TV u regionu. Nek crknu dušmani 
http://www.kurir-info.rs/srpska-televizija-u-najmodernijem-rtv-domu-clanak-425020  
A tekst mu je jebalo majku. Čista filozofija. Kad bi se zajebavali.  

 
immortal, 25.09.2012. 22:56:50 [51508] 
Jedno su zgrada i oprema, a drugo televizija! 
 
Da bi nešto bilo televizija, mora moći napraviti ovakvo nešto: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ycHvgw6oMPE  
 
Lijep pozdrav  

 
vanjakrajina, 26.09.2012. 00:17:05 [51511] 
Sta je ovo, pritajeni srebrenicki tenkista koji novinarstvo vidi kao silovanje i izivljavanje nad suznjima, kao profesiju za 
bogacenje reketiranjem, malo, kao napredovao? Ili je opet samo dobro maskiran, do daljnjeg. Sta se desilo sa poznatim 
"stilom 60 minuta" zvanim "mafijasko-kriminalno-pljackasko- laktaske ubice paratvorevine republike srpske"? Sudovi 
naplacuju nevidjene klevete i jad od novinarstva, pa se sad mora raditi u rukavicama? Ili se postalo sofisticiranije pa je sad 
najzesca slozenica u ovom pamfeticu "stranacke falange"? A sve ostalo je, kao, intelektualno-analiticko promisljanje uz 
"prelucidnu dosjetku" da RTRS nesvjesno raskrinkava institucije RS. Pa da, RTRS mora tako, baletancicu s falsifikovanim 
zivotom, kad ne moze direktno da udari po Srpskoj kao tvoja i Silajdziceva TV1. A sto se tice kvaliteta tvojih analiza i 
procjena, Republike Srpske, ove vlasti i nas nema, ne postojimo, vec tri i po godine. Iako sve to vrijeme, ustvari, 
napredujemo. Tako da su tvoje pisanje i prognoze meni, od tada, odlican pokazatelj da je u stvarnosti sve kontra od onog sto 
izneses. Tu nikad ne pogrijesim. E, na tome ti hvala. Nastavi tako, puno mi pomazes.  

 
Kazo, 26.09.2012. 00:39:37 [51513] 
нинабањалука - нек цркну гњиде и лажљивци. 
Курир је смеће које објављује само лажи. 
Ко су душмани то је посебна тема. 
Васковић који открива истину или Кусмукача и њен муж Давидовић који се продају да раде за власт,а на сва звона 
причају против Додика и свих који се боре за Републику Српску. 
Полако пукнуће и та тиква као што је пукла и са СДСом.  

 
Kazo, 26.09.2012. 14:07:27 [51585] 
вањакрајина и нинабањалука поздравите своју Кусмукачу с Романије и започетак научите је да је смијешна што 
покушава да омаловажи Васковића тим што је играо балет.То је жешћа умјетност и свакоме може да буде само плус 
у каријери,али не конта то махалуша са Романије.Да има мозга не би понављала нек цркну душмани,нико их на 
свијету нема више од ње. 
Није њој само Васковић трн у оку већ и она фина Жељка с телевизије и Милини савјетници Бокићка и Симић,сви 
који су се окупили око Додика,као и Вера Сајић а о Милици Џепини из Срне да говоримо.Зато Кусмукача највише и 
лаје и против Додика. 

 
vozi misko, 26.09.2012. 15:33:55 [51602] 
РТРС најбоља телевизија у региону,јеси ти сестро пила коктеле кад се тако брутално шалиш.  



 
prva linija, 26.09.2012. 15:46:53 [51606] 
Kako smo mi proklet narod, imas svoj javni servis i pljujes po njemu. Velicas covjeka koji pljuje po njemu! Kakvi smo i ne 
zasluzujemo ga! Lijepo molim, gledajte FTV i njihove vijesti! Sto gledate ako vam se nesto ne svidja! Ne birate sredstva i 
rijeci kada su u pitanju pripadnici vaseg naroda! Pa jadna li vam majka!? Ne znate da bi nas Vaskovic, da moze, sve za 
dorucak pojeo!? Posebno oni kojima je naklonjen! Jos ga velicate!  

 
rammstein, 26.09.2012. 15:52:26 [51607] 
Ја први пљујем по том ртрс режимски смрдљивом ртв сервису, најгори је, а зашто бих онда пљувао на неког другог 
ко исто тако пљује ртрс из својих разлога! 
 
Разлога за пљување тог шугавог режимског медија, никад не недостаје!  

 
prva linija, 26.09.2012. 16:01:44 [51611] 

nemoj da ga gledas, problem rijesen! gledaj ove nerezimske! 'ako ih ima'  

 
rammstein, 26.09.2012. 16:03:22 [51613] 
prva linija, 26.09.2012. 16:01:44 
 
Не гледам ја њих, него они мој новчаник! Конташ? 
Они од мене траже паре, да их не гледам? Гдје то има, ја од њих не тражим ништа, ама баш ништа!  

 
prva linija, 26.09.2012. 16:11:47 [51617] 
Ako vec ne znate, rammstein, od onih 7 KM(nesto malo preko, ali zaokruzujem na sedam radi lakseg objasnjenja)koje dajete, 



3 KM odlaze BH Televiziji, 2,50 za Federalnu, i RTRS-u ostaje 1,50 KM. Kontate! Zato Vas jos jednom molim, informisite 
se i procitajte poneku zakonsku odredbu! Iz ovoga valjda shvatate kome novca najvise dajete!  

 
rammstein, 26.09.2012. 16:15:04 [51618] 
Ма недам вама ни једног фенинга, разумеш ли! 
Један фенинг дати вама је превише, мене не интересује како ви то тамо дијелите, ја знам да ми једино они тј ртрс 
шаље пријаве код судије! 
Кад је тако, зашто ме онда они не оптуже за тих 1,50 км мјесечно него по цијелих 7 км за сваки мјесец??  

 
prva linija, 26.09.2012. 16:20:24 [51619] 
meni ni NE DAJETE! I sta vam bi najednom!? Eto imate racunar, nemojte ni da gledate televiziju! Ne znam ni kada je 
gledate kada ste stalno ovde! Sreca Vasa pa se frontalu ne placa nikakva taksa!  

 
daniel, 26.09.2012. 16:22:40 [51620] 
Vasa frustracija gospodjom Kusmuk je prestrasna. Najbolje od svega sto vas ona ne jebe ni dva posto. Zena ocito zna koliko 
zna i da joj je to jedina karta. Mali ste vi misevi za nju. A posebno za gospodina Davidovica. On je uvijek bio i ostao pravi 
gospodin. Bez mrlje. Uspjesan u svakom poslu. Kriminalac nije a samo kada je u ratu bio ministar vjera (budzet su vozali u 
gepeku) mogao je da ima gdje sta hoce. Dragan Davidovic je najmoralniji i najuspjesniji direktor Republike Srpske. Mada 
ova vlast kesira vise BN i ATV od svog Javnog servisa. Ipak je napravio cudo od zgrade do vrhunske opreme. Kapa dole. A 
dusmanima ostavite da pljuju pod anonimnim imenima po frontalima. Jedna jedina krivica Dragana Davidovica je sto je od 
Bokicka, Okicka, Simica, Zeljkica pravio novinare, ali nije uspio da ih dovrsi.  

 
prijedor, 26.09.2012. 16:30:17 [51621] 
milikonjaricu saljem maxuz selam iz Prijedora.  

 
prijedor, 26.09.2012. 16:30:18 [51622] 
milikonjaricu saljem maxuz selam iz Prijedora.  

 
ninabanjaluka, 26.09.2012. 16:49:21 [51627] 
Nasa TV Republike Srpske je nasa svetinja. Nemojte porediti nase patriote i divne novinare sa Vaskovic Slobodanom slugom 
sarajevske balijske carsije. Ako moze ikako da to srpsko djubre zaboravimo i da ga niko ne pominje vise. Eno mu Cavic 
Dragan i Srebrenica pa neka tamo sele. On zna put, kad ga je AID isluzio onda su mu montirali tenk da udje na njemu u 
Srebrenicu.  



 
nikolicam123, 26.09.2012. 17:00:19 [51629] 
Kazo 
pozdravi svoje u Kabinetu i kada bi radili nesto od posla za koji jedete nase pare mozda bi vam sefovi malo bolje stajali u 
medijima.  
Zeljka jeste fina tu se slazem sa tobom. Posebno od kada se markirala od glave do pete. Cula seljanka iz Verica za luj viton, 
pa se Uzvitonila, samo joj nedostaje obrazovanja i lijepog vaspitanja. A ko riba je OK. I ja bih sine.....  
Ove ostale nisu neke ribe. Barem ona specena sto otjera predsjednika Srbije sa govornice, ali ona zato i jeste stara cura.  

 
rammstein, 26.09.2012. 17:00:44 [51630] 
Не може бити никад никаква светиња та јавна кућа ртрс у којој додик обавља велику и малу нужду, уз помоћ квази 
редакције исто као у вецеу жељезничке станице на јужној прузи!  

 
barselona, 26.09.2012. 19:07:48 [51644] 
Biser ne valja pred svinje bacati -davno su rekli neki pametni ljudi. Zato ne valjaju oni sto su zavrnuli rukave i napavili RTV 
dom da se Srpska ni pred kim ne postidi, a da navinari imaju tehniku i uslove i priliku da pokazu koliko vrijede. Mnogi su 
imali priliku da naprve novinarsko ime, ali nisu uspjeli i sada su im krivi Davidovic i Kusmukova. Sakrili su se kod Dodika i 
Dzombica pa sada pod tudjim imenom blate ljude oko sebe , kazu nam da ucimo tamo on nekih ljudi ,a kada ukucas njihova 
imena na google ne izbaci nijedno "stivo" da ga procitamo osim neke pljuvacine ili tekstovi da su ti ljudi prekrsili zakon. 
Konacno Srpska ima svoj RTV dom , kad imas namjestaj lako je za razmjestaj. Ako program nije dobar, lako ce Davidovic 

da dovede eksperte.  

 
Kazo, 26.09.2012. 19:14:03 [51647] 
николацам123 тебе Кусмукача очито није још добро обучила па си случајно открио и онима који не знају да уређује 
и Глас и Ртрс и забрањује неким људима од којих има комплекс да се појављују на јавном сервису.Хтјела је и Срну, 
па се зајебала. Не да Миле на Милицу Џепину. Бокићка је за разлику од ње образована, зна језике и одличан је 
новинар.Али не жуља Кусмукачу само то што она има више школе од ње,као и све те жене на које се обрушила.Боли 
њу и што је Бокићка њеном мужу док јој је био директор запала за оку,као што му је запала за око и лепа уредница 
Наталија,а кусмукача као свака друга жена свом мужу има страх да би нека од тих могла направити оно што је давно 
она направила његовој првој жени на Палама.То што се Бокићка није удала је њен избор, на такав начин као 
Кусмукуша могла се удати сто пута, али не би никад. 
А како изгледа кад сељанка опанак напапучи најбоље зна Кусмуча.Питајте њене комшије са романије како се 
облачила некад жена директора која се сад хвали да иде у Париз у шопинг.Зато јој је зинула гузица да Давидовић 
остане и трећи мандат.  
Даниеле тебе је за разлику од николицама нафиловала подацима типа колико жалосно мало пара ртрс добије.Јадно. 
Ваљда је и теби дала бар за сладолед,није лако трпити њене фрустрације.Је ли још лупа шаком у сто кад галами на 
новинаре као да су с оне стране Романије.  



 
nikolicam123, 26.09.2012. 19:52:43 [51650] 
Draga Kazo glasnogovornice gospođe Bokić stojim na stanovištu da gospođa nije privlačna. Željka je ko lutka, ali nije po 
mom ukusu više volim gradske cure. Natalija je najljepša to je tačno, ali Natalija je za njih izmislila profesiju. Tu Džepinu ne 
znam kakva je riba, ali kukav je predsjednik kojem fanovi po portalima pišu "ne da Mile na Milicu Džepinu". Valjda glavnog 
urednika postavlja struka, a ne ne da Mile, Čava, Trava, Rajko, Marko, Panta.....  
A što se gospođe Kusmuk tiče pošto mi je zemljakinja na Romaniji se kada si iz roda Kusmuka kaže Kusmukova, a kada se 
udaš u Kusmuke kaže se Kusmukuša. Gospođa Kusmuk je rođena u Sarajevu i živjela je u naselju Čengić Vila. Išla je u vrtić 
na Pofalićima kod fabrike duvana. Izlazila samo gdje izlaze pismena gradska raja Parkuša, Hotel BB, Zvono, Sloga..... Ja je 
takvu znam, kao i sva sarajevska raja što je zna. Znam da se oduvijek oblačila sjajno, doduše u ratu niko od nas koji smo 
izbjegli nije, pa nije ni ona. To je ono što znam o ovoj humanoj ženi i velikom novinaru. A vlastite seljačke frustracije 
došljaka iz Golubića kod Knina ne prosipajte po lijepoj Banjaluci. I nemojte se baviti tuđim životima privatnim jer svoj 
nemate. Jadno je to i primitivno do daske Čobanice.  

 
paraglajder, 26.09.2012. 20:25:21 [51661] 

 

 
paraglajder, 26.09.2012. 20:41:24 [51668] 
Da li je to cobanica podno Dinare odvojila vrijeme za pljuvanje i liječenje svojih bolesnih amibicija ili mi se samo čini!? Ma 
ne čini, znam ja da ona ne spava... Svi aduti koje imas su samo da ti nesto ne daš tandemu Kusmuk-Davidović. Kome ti nesto 
mozes da ne das, sta je to tvoje, koga si to stvorila pa da mozes da kazes da TI nekome nesto ne dozvoljavas? To mozes da 
kazes za svoju kucu, a sve ostalo sto pokusavas da prisvojis je javna svojina. Nije tvoje niti ce kada biti! Tupi se u glavu, ne 
mogu reci dozovi se pameti jer je nemas. TI nesto nisi dozvolila! Da neko zeli da "to" uzme tebe ne bi ni pitao, jer si NISTA i 
nikada neces biti NESTO! Dajes ljudima pogrdna imena... Ne znas NOVINARKO ni padeze da mijenjas. Ti si jedna obicna 
NULA, koja samo ispunjava naredjenja drugih... Zar ti to ne dokazje da i tvoji "podupirači" misle da ti nisi u stanju da nesto 
sama uradis i smislis.  

 
paraglajder, 26.09.2012. 20:55:00 [51669] 
Ој Милице, незналице  
 
У Црној Гори постојале су жене нарикаче да плачу над мртвима и за то су добијале паре. То можда и није нечасно, 
али од тебе која примаш плату од Републике Српске, а којој ништа ниси дала срамно је било шта о коме рећи. 
Мирјана Кусмук је рат прошла а њен муж као и она нагледали се мртвих и сузе лили над својим народом. Мирјана 
Кусмук је била опкољена и једва изашла из Санског Моста. Ти си се као спортски новинар појавила тек након рата и 
са својим бившим мужем пратила бокс мечеве. Он те је и учио спортској терминологији. Јесте био Муслиман, али 
није због тога крив. Телевизија РТ РС као и СРНА су институције. Нажалост, СРНА је била институција док ти ниси 
дошла.  
Е да се вратимо на почетак, на нарикаче. Сад корисници СРНЕ наричу над некадашњом лијепом српском агенцијом. 
Свима лажеш да контактираш са часним човјеком – предсједником РС Милорадом Додиком, плашеши новинаре у 
СРНИ да те звао предсједник. Додик нити те зна, нити је чуо за тебе. Ти си у Бањалуци позната само по трачевима, 
али постоје трачеви који имају и поучну улогу. Ти једино знаш, а можда ни то не знаш све, ко у Бањалуци с ким 
спава и ко с ким пије кафу. Немој се бавити новинарством. Трач је твоје најбоље занимање.  
Петар Марковић, друг Пере Симића и Биљане Бокић. 

 
paraglajder, 26.09.2012. 21:12:20 [51671] 
Ој Милице, незналице  
 
У Црној Гори постојале су жене нарикаче да плачу над мртвима и за то су добијале паре. То можда и није нечасно, 
али од тебе која примаш плату од Републике Српске, а којој ништа ниси дала срамно је било шта о коме рећи. 
Мирјана Кусмук је рат прошла а њен муж као и она нагледали се мртвих и сузе лили над својим народом. Мирјана 
Кусмук је била опкољена и једва изашла из Санског Моста. Ти си се као спортски новинар појавила тек након рата и 



са својим бившим мужем пратила бокс мечеве. Он те је и учио спортској терминологији. Јесте био Муслиман, али 
није због тога крив. Телевизија РТ РС као и СРНА су институције. Нажалост, СРНА је била институција док ти ниси 
дошла.  
Е да се вратимо на почетак, на нарикаче. Сад корисници СРНЕ наричу над некадашњом лијепом српском агенцијом. 
Свима лажеш да контактираш са часним човјеком – предсједником РС Милорадом Додиком, плашеши новинаре у 
СРНИ да те звао предсједник. Додик нити те зна, нити је чуо за тебе. Ти си у Бањалуци позната само по трачевима, 
али постоје трачеви који имају и поучну улогу. Ти једино знаш, а можда ни то не знаш све, ко у Бањалуци с ким 
спава и ко с ким пије кафу. Немој се бавити новинарством. Трач је твоје најбоље занимање.  
Петар Марковић, друг Пере Симића и Биљане Бокић. 

 
paraglajder, 26.09.2012. 21:32:18 [51675] 
Ој Милице, незналице  
 
У Црној Гори постојале су жене нарикаче да плачу над мртвима и за то су добијале паре. То можда и није нечасно, 
али од тебе која примаш плату од Републике Српске, а којој ништа ниси дала срамно је било шта о коме рећи. 
Мирјана Кусмук је рат прошла а њен муж као и она нагледали се мртвих и сузе лили над својим народом. Мирјана 
Кусмук је била опкољена и једва изашла из Санског Моста. Ти си се као спортски новинар појавила тек након рата и 
са својим бившим мужем пратила бокс мечеве. Он те је и учио спортској терминологији. Јесте био Муслиман, али 
није због тога крив. Телевизија РТ РС као и СРНА су институције. Нажалост, СРНА је била институција док ти ниси 
дошла.  
Е да се вратимо на почетак, на нарикаче. Сад корисници СРНЕ наричу над некадашњом лијепом српском агенцијом. 
Свима лажеш да контактираш са часним човјеком – предсједником РС Милорадом Додиком, плашеши новинаре у 
СРНИ да те звао предсједник. Додик нити те зна, нити је чуо за тебе. Ти си у Бањалуци позната само по трачевима, 
али постоје трачеви који имају и поучну улогу. Ти једино знаш, а можда ни то не знаш све, ко у Бањалуци с ким 
спава и ко с ким пије кафу. Немој се бавити новинарством. Трач је твоје најбоље занимање.  
Петар Марковић, друг Пере Симића и Биљане Бокић. 

 
Kazo, 26.09.2012. 21:32:40 [51676] 

николицам123 зар не видиш да те зајебавам-) . 
Знам ја много кркана са Романије и врло добро како се мјењају њихова презимена,знам много Кусмуковки и 
Кусмукуша, али уз ону злу жену којој зло сијева из очију најбоље иде КУСМУКАЧА. 
Да није искомплексирана не би имала потребу да пише гдје је ишла у вртић и слично и сама за себе каже да је 
сарајевска раја.Прави људи из Сарајева никад не говоре одакле су, они се с њом исмијавају,као и са њеним 
облачењем.Памте је увијек масне косе у фармеркама које јој не стоје. Не зна се је ли смјешнија у њима или у 
костимима.Она некоме да прича о облачењу. Што више пара  
добија то веће промашаје на себи има. 
А како се постављају уредниици то најбоље она и њен Давидовић знају.Да им није Копање и да му не иду сваки дан 
на поклоњење, КУСМУКАЧА би чувала овце или плела вунене чарапе, а Давидовић био био наставничић историје у 
некој сеоској школи. Зато им је крив Додик, Васић, Јанко и Марко.. што нису питали њих и већ изабрали свој 
кадар.И што Џепина не да да јој се мијешају у уређивачку политику. Додик је изабрао људе и жене који имају оно 
што КУСМУКАЧА нема а то је диплома и коректност.Знају и Додик и Радмановић и Џомбић какво је она 
зло.Колико је новинара и уредника отјерала из Гласа и Независних којима није ни до кољена. 
Томе је дошао крај. КУСМУКАЧА је пукла ко диња.  

 
respekt , 26.09.2012. 21:51:25 [51677] 
Citajuci ovu pljuvacinu, zapitao sam se u kakvom to blatu zivimo? Mene ne interesuju prljavstine, lazi, istine o Vaskovicima, 
Davidovicima, Kusmukovoj, Simicima, Dodikima, Dzombicima, Dzepinama, Bokickama i slicnima. Tih lazi ce uvijek biti 
kao sto ih je i bilo, ali u normalnim drustvima i kod normalnih ljudi to je ipak ostajalo van domasaja siroke javnosti.  
Otud se pitam koji je to motiv da intelektualac i knjizevnik, zbog kojeg sam ovdje, otvori portal na kojem dozvoljava da 
ovakav primitivizam dobije pravo javnosti. Ako je to njegov ludi performans kojim zeli da pokaze ko smo i kakvi smo i da se 
naruga drustvu, da ga ogoli i da nam u sirovom obliku, nerafinisanom, pokaze prljave duse i misao onda ce morati pristati da 
se pljuje i po njemu i njegovim najblizim. Danijele Simicu i "simici" da li ste spremni na to?  

 



paraglajder, 26.09.2012. 21:55:33 [51678] 
Ој Милице, незналице  
 
У Црној Гори постојале су жене нарикаче да плачу над мртвима и за то су добијале паре. То можда и није нечасно, 
али од тебе која примаш плату од Републике Српске, а којој ништа ниси дала срамно је било шта о коме рећи. 
Мирјана Кусмук је рат прошла а њен муж као и она нагледали се мртвих и сузе лили над својим народом. Мирјана 
Кусмук је била опкољена и једва изашла из Санског Моста. Ти си се као спортски новинар појавила тек након рата и 
са својим бившим мужем пратила бокс мечеве. Он те је и учио спортској терминологији. Јесте био Муслиман, али 
није због тога крив. Телевизија РТ РС као и СРНА су институције. Нажалост, СРНА је била институција док ти ниси 
дошла.  
Е да се вратимо на почетак, на нарикаче. Сад корисници СРНЕ наричу над некадашњом лијепом српском агенцијом. 
Свима лажеш да контактираш са часним човјеком – предсједником РС Милорадом Додиком, плашеши новинаре у 
СРНИ да те звао предсједник. Додик нити те зна, нити је чуо за тебе. Ти си у Бањалуци позната само по трачевима, 
али постоје трачеви који имају и поучну улогу. Ти једино знаш, а можда ни то не знаш све, ко у Бањалуци с ким 
спава и ко с ким пије кафу. Немој се бавити новинарством. Трач је твоје најбоље занимање.  
Петар Марковић, друг Пере Симића и Биљане Бокић. 

 
nikolicam123, 26.09.2012. 22:02:32 [51679] 
Respekt za respekt! Ova nasa urednica iz Srne je skroz luda. Samo ne znam sto joj ovi politicari dozvoljavaju da njihova 
imena vuce kroz blato. Jasno je da je ovo luda Cobanica jer kako pise "dzepina ne da da joj se mijesaju u uredjivacku 
politiku". Ko ce se mijesati normalan u politiku u kojoj je Cadjo u vijesti Srne ministar inostranih poslova? Ovo je ispod 
svakog nivoa i prolazi medju bokserima u Golubicu kod Knina. Zato necu vise da trosim vrijeme na primitivce i nepismene 
jadne protuve. Jedino sto znam sigurno jeste da je Kusmukova napravila Srnu, da je bila sjajan urednik, da su Srnu tada svi 
citirali, a sada su servis svi otkazali. Znam da je napravila Nezavisne i od Glasa sjajne novine. I to svi u profesiji znaju. 
Verifikaciju za profesiju ne daju politicari, oni budu i prolaze. Profesija ostaje, a u ovoj zemlji se zna ko je ko u njoj. Respekt 
za respekt!  

 
paraglajder, 26.09.2012. 22:13:34 [51681] 
Ovaj primitivizam žene, koja tvrdi da ima uređivačku politiku, najbolje govori o "intelektualnoj eliti i džet setu" okupljenom 
po budžacima po Banjaluci. Samo me zanima sta bi Dodik uradio kada bi vidio kakve baljezgarije iznosi jedna primitivka i 
uz to se poziva na njegovo ime. Oni, koji bi trebalo da ga upoznaju sa njihovim najvećim promašajem, neće mu to prenijeti 
jer naivno misle da se ovako brani "inststituacija Predsjednika". Ovako se samo povlači po blatu i ime predsjednika i cast 
zemlje za koju su hiljade izginule. E, ako je to današnja suva inteligencija, jadna li nam majka. Još ako takvi ljudi i dalju 
budu formiraliu medijsku sliku, pitam se ima li nama spasa. Miličice, gospođu Kusmuk upoznao sam na mnogim ratištima 
RS. Nakon rata, u kome sam izgubio nogu, napravila je sa mnom priču i mogu je donijeti na uvid. Možda ću to odnijeti i baš 
Predsjedniku Republike. On će to shvatiti ali vi nećete. Njen muž, kao ministra vjera, pomogao mi je da osnujem dom u 
istočnom dijelu RS. Ali tada su u Srni radile petriote i ljudi od zanata. Da si ti tada bila u SRNI i da si se pitala, ne daj Bože, 
zabranila bi i ime da se zove Srpske. Danas punih usta govoriš kako je tvoj jedini interes RS. Sram te bilo!  

 
stribor, 26.09.2012. 22:19:34 [51683] 
Ne zaboravljajte pocetni razlog ovog forumasenja - pisanije reketasa i novinara po zadatku Vaskovica, Cavicevog i 
Dzepininog druga. Ja kao Cavicev fan najbolje znam njegov poguban uticaj na gospodina Cavica koji godinama ne moze da 
ga se oslobodi. Bilo je rijeci i da se tu radi o ucjeni. Posto gospodinu Cavicu zelim sve najbolje, cesto je upozoravan na to, ali 
bezuspjesno. A Vaskovic je, uz ovakav nacin rada, najblaze receno u totalnom sukobu interesa. Za to me uopste ne bi bilo 
briga da to gospodinu Cavicu ne nanosi ogromnu stetu. Prvo, ako taj falsifikator vec radi medijsku kampanju za gospodina 
Cavica, sta ima da se intenzivno druzi sa Dzepinom koja je 100% rezimska? Drugo, zasto je taj Bakirov pa Senadov, sad 
postao i Silajdzicev novinar istovremeno kad je i sef informativne sluzbe DP-a i medijski savjetnik gospodina Cavica? To 
samo Cavicu ovdje steti i odnosi glasace. I trece, kako taj saradnik AID-a moze javno kritikovati RTRS, kakva god ona bila, 
kad istovremeno radi za TV1 Sanele Dzenkins, najjaceg svjetskog bosnjackog lobiste? Em sto nema sanse da bude objektivan 
da to kojim slucajem i zeli, em sto to nije politicki korektno, em sto se, opet, radi o teskoj zloupotrebi javne rijeci i profesije 
koja nije njegova. A na ovaj njegov komentar nemam komentara, osim - jeftin i proziran pokusaj pravljenja razdora medju 
rezimskim institucijama. Da je skolovaniji, i da ga je obucila kvalitetnija sluzba, pripadnicima tih rezimskih institucija ne bi 
iz njegovog teksta odmah bilo jasno da je o tome rijec.  

 



sonjaS, 26.09.2012. 22:25:30 [51684] 
Dzepina je Caviceva i sve dojavljuje Cavicu. Imu tu jedna dublja veze. Ko to ne zna nek se ne bavi ni politikom ni 
novinarstvom. Zato si ti Stribore u pravu 100%. Oni se ne samo druze. Ima tu i ljubavi Cavicevih tajkuna i te Dzepine, pa 
onda Cavicevih obavjestajaca i njene drugarice. Sve se zna. A ima i bivsi muz, musliman, AID-ovac. Njima smeta svaka 
institucija i svaki dobar i uspjesan Srbin. Samo mi je jedino zao sto si Stribore toliko zaludjen Cavicem, izgleda da nisi los 
momak a i pametan si.  

 
paraglajder, 26.09.2012. 22:49:36 [51685] 
Stribore, bježi dok još možeš. Kao što i sam znaš nisu tu čista posla. Iza svega se krije jedna velika prevara koja, kao i sve 
laži, uvijek ispliva na površinu. Na Vaskovića ne treba trošiti riječi. Ne mogu da vjerujem da njegovo naklapanje neko shvata 
za ozbiljno. To je jedna sramota koju je davno trebalo otjerati u Sarajevo, jer je sve vrijeme na FTV pljuvao po RS, koja mu 
je pružila utočištze kada je trebalo. On je u ovoj priči samo dio sistema, kojem pripada i sama Džepina, koja se upliće kao 
mače u kučinu. Doduše, previše je lajava, a to nekada zna biti i pozitivna osobina. Polako se počinje shvatati da je njena 
navodna odanost vlasti samo jedna dobra farsa...  

 
nikolicam123, 26.09.2012. 23:03:25 [51687] 
A do tada mozda i Bokicka shvati da je Dzepini samo link do sefa da sazna gdje se sef krece i sta namjerava da prenese 
svojim stvarnim sefovima, mafiozama oko Cavica i dalje prema Sarajevu. Ali to je vec njihov problem. Mi znamo. Oni su 
placeni da znaju, ali ili ne znaju ili mozda i znaju. Ko zna. Zao mi jedino gospodina predsjednika koji je okruzen i izbusen, a 
da i ne sanja.  

 
davidovicka, 26.09.2012. 23:22:25 [51688] 
Kad ti je zao predsjednika Miro, Mirice, što nisi kod njega otišla u Kabinet, da i ti možeš da vidiš gdje se kreće i s kim, da mu 
i ti budeš link :. Sad očekujem da s nekog od gore navedenih imena, napišeš kako te je zvao u Kabinet davno, ali zi nisi 
htjela, ha, ha, ha. Od tebe bježi sav normalan narod. O ženo, imaš li ti pametnijeg posla u svom jadnom životu osim što pišeš 
pod raznim imenima - koga zanima vrtić u koji si išla, mene samo zanima psihijatrijska ustanova koja bi te primila, jer ono 
čime se ti baviš je samo za psihijatriju i to zatvorenog tipa. Jadan Dragan šta ga snađe, pa takvu budalu oženi, pored onakve 
gospođe s kojom ima dvoje sjajne djece. Ali moram ti priznati, s obzirom da od škole imaš samo završen kurs za 

daktilografa, lijepo si naučila pisati  

 
bistrooki, 26.09.2012. 23:26:17 [51690] 
E ljudi,znate li vi da rijec KUSMUK na Turskom jeziku znaci POVRACANJE ? Ko nevjeruje,nek provjeri na google 
translator-u. 

http://www.youtube.com/watch?v=MeOaWi47R1w  

 
davidovicka, 26.09.2012. 23:27:52 [51691] 
 
paraglajder,  
Nemoj više rasplakaćeš me, a vjerujem da će te predsjednik primiti da mu čitaš priče Mirjane Kusmuk. O Bože ima li te, šta 

sve neću pročitati, pa jel' ovo moguće??? Nisam primjetila da si bez noge, ali da si bez mozga jesam  

 
davidovicka, 26.09.2012. 23:28:54 [51692] 
 
bistrooki,  

Ne znači samo na turskom, već i na srpskom  



 
stribor, 26.09.2012. 23:29:33 [51693] 
sonjaS, 26.09.2012. 22:25:30 [51684] 
 
Cavic me kupio harizmom, ali nisam zaludjen njime. Mozda je to povrsan pristup, ali mi zato ostavlja prostor za realnost, 
objektivnost i konstruktivnu kritiku. Nisam ostrascen i priznajem Caviceve greske i propuste, a jedna od najvecih je izbor te 
nemoralne spodobe Vaskovica. 
Kad je rijec o Kusmukovoj, znam da je godinama u istrazivackom novinarstvu, da je zanat pekla i prije rata i u ratu, sve do 
danas. Znam da ima i zestoke protivnike i vatrene pristalice. Ne spadam ni u jednu od tih grupacija, iako je znala da od 
Cavicevih afera, za koje se mora priznati da ih je imao, strucno napravi afercinu. Ali mislim da se i tu, na prvom mjestu, 
radilo o njegovim propustima. 
A za ovu Dzepinu, znam da je preko noci na osnovu poznanstava postavljena na funkciju kojoj nije dorasla. To se vidi iz 
nacina funkcionisnja SRNE u koju je prenijela svoj prepovrsan nacin rada u novinarstvu, kad je u izvjestajima pravila 
kardinalne greske, pocevsi od navodjenja pogresnih funkcija zvanicnika do promasaja razloga nekog dogadjaja. O politickom 
neznanju i iznosenju neistina da i ne govorim. Prototip pravog mediokriteta u medijima RS. SRNA je danas slika te osobe i 
takvog njenog rada. 
O Vaskovicu se, valjda, sve zna. Osim ako nas opet ne iznenadi kakvim tenkovskim naletom i poukom da se "novinarstvo 
najbolje uci nad suznjima koji su pred puscanom cijevi". Po shvatanju novinarske profesije i nacinu rada u njoj, on i Dzepina 
su zaista najblizi.  

 
davidovicka, 26.09.2012. 23:32:36 [51694] 
 
stribor,  

Dobro je Mirice za večeras, nahvalila si se ženo, otkrij nam nešto novo o sebi pusti Čavu i Vaskovića, ti si naš 

idol o kako bi samo Srna procvjetala kad bi se ti tamo vratila - ali to neće biti više NIKAD 
na radost onih koji su tamo.  

 
barselona, 26.09.2012. 23:37:07 [51695] 
Sta su toj Dzepini krivi Kusmukova i davidivoic. Nisu oni , nego ona, napisali prije dva dana da je Cadjo ministar inostranih 
poslova. Bez obzira ko te stiti, Dodik i Vasic, ti mora da znas posao.Ne mozes patrijarha nazvati vehabijom. Slovne greske su 
jedno, a materijalne sasvim drugo. Ali, stvari se mijenjaju. Uskoro na celo Srne dolazi covjek koji ima jako dobre veze i zna 
ko je Milica Dzepina. Dovodi urednicu koja nije opterecena Davidovicem i Kusmukovom, ne zanima je sta nosi Kusmukova, 

a Dzepina jos manje. Ovo nije informacija iz Male stanice niti ovalne sobe...   

 
nikolicam123, 26.09.2012. 23:45:21 [51697] 
Kazo tj. Dzepinice. Davidovicka tj. Dzepinice 
 
Cujem da si danas zaposlenima u Srni dala nalog da idu na portale prate sta se pise i da te prate. Zato je tu barselona, 
izvjestila se pisuci u Prstu onda davno. Kao i Dzepina. To su tvoji naredbodavci. Zato te zabolio Stribor koji je otkrio istinu. 
A to je da si novinar mafije muslimanske i ove nase koja radi za njih. Tj. ubacena da budes novinar. Ovo blato kroz koje 
vuces cestite ljude je tvoje prirodno okruzenje. Znam da te Kusmukova otjerala iz Glasa jer nije mogla vise da svaki treci dan 
dobija demantije i da je otkucavas mafiji kad ulazi u redakciju a kad izlazi iz nje. Ali je suvise sto ti se svuda prividja. Ima 
nas mnogo draga koji necemo dozvoliti da SRNU unistis do kraja. U njoj smo 20 godina i pravili smo je kad je bilo najgore. 
A sad idi referisi u bazu znas ti gdje vec moras trcati.  

 
vanjakrajina, 26.09.2012. 23:50:31 [51698] 
Kakva mrznja i koje zlo frcaju iz te Dzepine! Sve imam osjecaj da ce mi zarafalati iz monitora. A svaki joj se otrov od rijeci 
prepoznaje. Pored vec njenog poznatog rada, zna se za koga. Pa kakvi su onda oni koji nju takvu drze tamo, u jednom javnom 
entitetskom servisu? Zar pravi glavni urednik ne bi trebalo da je korak od diplomate, da ne govorimo o obrazovanju, 
intelektu, ponasanju? Funkcionisu li institucije RS, ljudi spasavajte nas bar od te bijede!  



 
Kazo, 26.09.2012. 23:57:06 [51699] 
Aj ти Кусмукача спават,ако ти савјест допушта миран сан. Видиш да људи око тебе ипак нису толико лоши, нико 
није подсјећао на твоју ружну прошлост, сарадњу с Крајишником,ни Давидовићеву с Караџићем.Хајде бога ти ниси 
ни прва ни посљедња која је пресвукла дрес. 
Него ти опет казни Додика што те није послушао па отјерао Бокићку, Симића, Сајићку и Џепину... Пошаљи опет 
Дневном авазу или неком другом федералном медију неку прљавштину о Додику, оно што ти Копања никад не би 
објавио. 

 

 
barselona, 27.09.2012. 00:03:57 [51701] 
nikolicam123 Sta ti mislis da sam ja kreten koji slusa instrukcije Milice Dzepine. Pa, sta ti mislis da sam se ja obrazovala da 
mi sef bude neko kome u CV stoji jedina preporuka-ja sam miljenica Milorada Dodika. Da smo svi u Srpskoj sa takvim CV 
nikada ne bi mogli da pisemo o odlivu mozgova u instranstvo. Cijela frka u Srni je sto Dzepina ne dozvoljava da se u Srnu 
dovedu mladi, talentovani i obrazovani ljudi koji znaju svoj posao. Kako bi onda mogla da vristi i postrojava ljude. Ovako, 
zatvorila je ljude u tor i glumi cobanicu. Zato i jeste Cadjo ministra diplomatije Srpske. Daj Boze da jednog dana bude, ali 

sada nije. Ako joj iz CV izbrisemo Dodika, nista ne ostane.   

 
barselona, 27.09.2012. 00:09:27 [51705] 
nikolicam123 Sta ti mislis da sam ja kreten koji slusa instrukcije Milice Dzepine. Pa, sta ti mislis da sam se ja obrazovala da 
mi sef bude neko kome u CV stoji jedina preporuka-ja sam miljenica Milorada Dodika. Da smo svi u Srpskoj sa takvim CV 
nikada ne bi mogli da pisemo o odlivu mozgova u instranstvo. Cijela frka u Srni je sto Dzepina ne dozvoljava da se u Srnu 
dovedu mladi, talentovani i obrazovani ljudi koji znaju svoj posao. Kako bi onda mogla da vristi i postrojava ljude. Ovako, 
zatvorila je ljude u tor i glumi cobanicu. Zato i jeste Cadjo ministra diplomatije Srpske. Daj Boze da jednog dana bude, ali 

sada nije. Ako joj iz CV izbrisemo Dodika, nista ne ostane.   

 
davidovicka, 27.09.2012. 00:34:52 [51711] 

Čime ćeš nas Miro iznenaditi u sljedećm izdanju Slobodne Bosne ? Jel' opet nešto o Srni , unesi malo novih ideja, što 

bi rekao tvoj muž ''svježije krvi''  

 
davidovicka, 27.09.2012. 00:42:09 [51713] 
Još se ja cijelu noć pitam, otkud Mira piše na Simićevom Frontalu? I tek sad spazih da ovog njenog nema više - oborili ga 

hakeri, sigurno neki iz Srne . Jadan portal nije mogao podnijeti onolike Kusmukušine gluposti. Ali ovdje 

nisi Nidal Selin, Doris Vit, insajder iz Srne, već stribor, barselona, vanjakrajina, nikolicam123....... opasna si ti Mirice 

, ali čujem da te predsjednik nogirao iz Glasa  

 
Kazo, 27.09.2012. 00:42:12 [51714] 
барселона,николицам123,вањакрајина,стриборе...дајте Кусмукачи бенседин или нешто за смирење,нема смисла да се 
сутра на послу иживљава на људима који је бране по порталима. Боља је кад се накљука таблета и почне луђачки 
смијати и причати како је она звијезда па је зато нападају.Јадна жена, помозите јој.  

 



davidovicka, 27.09.2012. 00:44:30 [51715] 
 
Kazo 
Nema njoj pomoći, džaba tablete, dijagnoza još nije utvrđena, a nema se na kome iživljavati sutra, jedino na Gavranoviću 

 

 
davidovicka, 27.09.2012. 00:50:37 [51717] 

Nije valjda da ova dva najveća medijska zla u RS već spavaju? Ili se samo konsultuju šta odgovoriti  

 
paraglajder, 27.09.2012. 08:22:06 [51723] 
Iz ovog sto nam je predstavila Milica vidimo da ona nije pri zdravoj pameti. Zar se tako izražava tzv. urednik jer svaki 
normalan se trudi da pokaže svoju intelektualnu sposobnost. Ti to ne možeš, razumljivo, iz opravdanih razloga jer je tvoja 
inteligencija ravna nuli. Iz ovoga sto si nam servirala vidimo da patis od poremecaja licnosti. Ti si sramota, koja ce srecom 
biti izbrisana iz svijeta novinarstva zbog naivnog vjerovanja da si sve uspjela da prevaris. O SRNI i o onome šta je ona danas 
najbolje govori ono sto SRNA nudi...Vijesti nigdje nema, a ono sto imaju, uniste do kraja...O SRNINOM i Milicinom 
izvjestavanju ne treba trositi rijeci, iako kao i o Vaskovicu.  

 
Веља Сикирица, 27.09.2012. 09:32:22 [51732] 
http://t.qkme.me/357qwx.jpg  

 
Веља Сикирица, 27.09.2012. 10:18:15 [51743] 
ајмо шта сте стали. таман постало интересантно.  

 
Kazo, 27.09.2012. 10:50:31 [51753] 
кусмукача се није још пробудила.Она у 12 долази на посао, па није стигла дјеци да изда наређења да је бране и пишу 
како је она добра риба,највећи новинар, а њен муж једини поштен директор.... 
Толико је поштен да се возају обоје службеним колима РТРС, путују, хране се у Интегри, све на рачун РТРС и 
грађана РС. Али џабе им кад су олош у души.  



 
slavija, 27.09.2012. 14:00:15 [51787] 
Нисам био на овој теми, али када видех да се провлачи име М Џепине, запрепастих се. 
 
Све мислим има наде за ово друштво, али изгледа дефинитивно је крај, нема. 
 
Ово заиста пишем онако, неутрално, пошто дотичну познајем поодавно.  

 
bistrooki, 27.09.2012. 14:49:00 [51802] 
Ooo, slavija,znaci Kusmuk je pretjerala sinoc sa tabletama, pa jos baulja,ali polako ukljucuje se. Vec je isla na raport kod 
Kopanje,on je odjebo po obicaju,sad ce mali crnci morati da se rastrce i pisu odbranu velike mame, jer im je vise puta 
ponovila da je ona zvijezda i da samo takve napadaju. 
ahahahahahaahaha 
 

 

 
Веља Сикирица, 27.09.2012. 14:56:12 [51807] 

јел провалио ико да се ова расправа прености по порталима и фејбуку?  

 
slavija, 27.09.2012. 14:59:42 [51810] 
bistrooki, 
 

Нисам ти ја у тој вашој причи. Заболе ме за Кусмуковом.   

 
nika, 27.09.2012. 15:28:23 [51818] 
Ништа ја ово не пратим. Неки ликови на овом порталу лијече своје фрустрације у вези Срне. 
 
Него, Вељо, видиш болан да су ове жене љуте. Боље ти је да се у њихову свађу не мијешаш, но се измакни па их 
пусти да оне то саме ријеше.  



Било би интересантније да може да се гледа а не само чита. 

 

 
prva linija, 27.09.2012. 16:09:45 [51830] 
Mozete da pljujete koliko god hocete, Mirjani Kusmuk nema sta lose da se kaze kada je u pitanju novinarstvo! Zena razbija! 
Posmatrajte je kao novinara i urednika, a ne po tome cija je zena, drugarica, i sl... Ocigledno je da je ne vole zbog jakog 
profesionalizma! za srnu je vrsan novinar! uostalom ko za trenutnu srnu nije vrsan novinar!?  

 
Веља Сикирица, 27.09.2012. 16:17:23 [51834] 
http://funny-pictures-blog.com/wp-content/uploads/2011/09/Bitches.jpg  

 
anja banja luka, 27.09.2012. 16:19:55 [51835] 
Боље Хунте да промијениш слику па да, ако се већ свађају, то раде због тебе.  

 
sonjaS, 27.09.2012. 16:23:17 [51836] 
prva linija, 
slazem se da Mirjana zna svoj posao. Zena zmaj, koja posjedujue znanje, zbog kojeg je kolege i cijene. Ovi sto pluju po njoj, 
poput Dzepine ne mogu joj ni pera odbiti, naprotiv, mogu da joj zavide na uspjesnoj karijeri i svemu sto je postigla.  



 
Веља Сикирица, 27.09.2012. 16:41:10 [51838] 

нека, алергичан сам на паучину. него, шта је то с тобом данас, пао ти укус? чувај се јбг, немој газирано  

 
Kazo, 27.09.2012. 16:57:50 [51844] 
Kako je предвидива та Кусмукача.Бистрооки је дакле био у праву.Преспавала јер се дрогирала ноћас, па сад јадна 
дјеца добила задатак од Кусмукаче да је кују у звијезде. 
СоњаС није Кусмукача змај, него вјештица. Схватићеш то врло брзо,кад те отјера јер она ни с ким не може 
дуго.Само ништа јој не иде по плану, све које је отјерала отишли су на боље.  

.Зато се и пождера. 
Е па дјецо кад већ чините добра дјела и прекуцавате ријечи хвале о њој које вам сама сервира, учините још једно 
добро дјело.Описмените је бар мало. Да се лектори не хватају за главу кад добију њен текст. 
Она ипак има само дактилографски курс,а из основне школе очито је нагулила сваки пут кад се учио правопис.  

 
vanjakrajina, 27.09.2012. 20:23:01 [51863] 
Jutros bas poranili Djepica i Vaskovic u onaj njihov "klub". Valjda podnosenje izvjestaja. A, bogami, ima se i o cemu. Znaci 
sarajevski AID i dalje dobro placa cak i poluinformacije vezano za banjalucki politicki vrh.  

 
paraglajder, 27.09.2012. 21:39:34 [51870] 
Moraju razraditi plan šta i kako dalje... Uočili su da su otkriveni. A mala je Banjaluka da se sakriju od nas koji smo je branili 
i odbranili. Naš interes je mnogo veći. Džepina je nevaspitana, neoprezna i, kao što vidimo, nije dorasla zadatku. Ženska 
patologija je čudo jedno. Opčinjenost pojedinim ličnostima dovodi je do propasti. Ovdje je toliko toga napisala da ne mogu 
da vjerujem da je neko dozvolio da osoba sa takvim vokabularom predstavlja jednu republičku agenciju. Najžalosnije je što 
je ona naučila da je plaćaju a da ništa ne radi, osim da trača i smišlja kome danas podmetnuti nogu. Sve ima svoj početak i 
kraj, pa tako i ona.  

 
vilica, 27.09.2012. 22:37:39 [51874] 
Lično ne znam nijednu. Za gospođu Kusmuk sam čula, jer imam dosta prijatelja iz novinarske branše, a i većina portala kod 
nas i u Srbiji i Hrvatskoj prenosi njene tekstove i sjajne kolumne. Nekad se sa njom slažem, nekad ne, ali žena, što jeste jeste, 
zna znanje i to joj niko ne može osporiti.  



Za gospođu Džepinu nažalost nisam čula.Ono što me je najviše iznenadilo je to što ni poslije nekoliko pokušaja nisam uspjela 
da "izguglam" nijedan tekst koji je gospođa Džepina napisala. Osim afera oko njenog imenovanja i vijesti da je osvojila 
drugo mjesto na takmičenju novinara u kuvanju, o njoj nošta nisam uspjela da nađem.... Da li je ona ikada pisala?  

 
paraglajder, 27.09.2012. 22:44:47 [51876] 
pročitajte komentare i vidjećete njene novinarske sposobnosti...  

 
anja banja luka, 28.09.2012. 00:31:09 [51895] 
Ја увијек кажем да си ти најоригиналнији лик на Фронталу, таман по мом укусу. То ја због њих, да се не препиру 
безвезе. Када је већ препирка... да се препиру с разлогом.  

 
davidovicka, 28.09.2012. 12:22:15 [51944] 
vilica,  

Drago mi je da si ti Miro sama za sebe čula, lijepo je to . Ovo što ti sama o sebi pišeš po portalima, ne bi ni Dragan o tebi 

napisao, vjeruj mi. Pa da ti možeš samo čuti šta predsjednik Mile misli o tebi, ne bi oka više sklopila . O tebi to misle i 
svi ostali građani RS. Kakvo ti crno znanje posjeduješ, daktilografkinjo, kucanje na mašini, jel' to znanje? I ko tebe prenosi, 

gdje ti pišeš kolumne, jesu li to one iz vrtica na Pofalićima Tebe samo ''frontali'' i ''kuriri'' prenose pod raznim 
nadimcima, i kad vidim kakva ti sve imena padaju na pamet, sasvim mi je jasno da si skrenula s pameti. Nema tebi pomoći 

više, a kad jednom odete više se nikad nećete vratiti  

 
respekt , 28.09.2012. 13:02:42 [51950] 
Čitajući ove niske primitivne udarce jedno je jasno da na ovim portalima dopisuju bolesni ljudi. Ovdje nema dobrih ljudi 
same psihopate koje sipaju otrov i puste primitivnim strastima na volju. Bolje da potraže pomoć stručnjaka psihijatrijskog 
doktora i pokušaju da se spase. Ovim gadostima nikome ne mogu nauditi iako ne znam kakvi su opšte ljudi o kojima 
psihopate pišu. A ja mislio ovdje se vode intelektualni razgovori zbog Simića. Odoh ja među normalan svijet. Ovo je za 
prugaste košulje pa preko Vrbasa.  
 


