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KOŠTUNICA: NEMAM NIKAKAV UTICAJ NA JSO 

Beograd - Odgovarajući u četvrtak na mnogobrojna pitanja novinara, 
koja su se odnosila na pobunu „crvenih beretki”, predsednik 
Jugoslavije Vojislav Koštunica nije odavao utisak zabrinutosti. On je 
ocenio da je JSO u isključivoj nadležnosti Srbije, da njegov uticaj u 
tom pogledu ne postoji ali je podsetio na više puta izrečene ocene da 
je neophodna reforma u MUP-u Srbije. Predsednik je takođe rekao 
da nije komunicirao sa zvaničnicima Srbije i da je dobio samo jedno 
kratko pismo od republičkog ministra unutrašnjih poslova.  

Na insistiranje novinara da je reč ipak o oružanoj pobuni koja bi 
mogla da ugrozi bezbednost zemlje Koštunica je odgovorio: „...posle 
svega da se situacija neće zaoštriti. Išlo se ka jednom razrešenju uz 
dosta okolišanja i izgubljenog vremena, ali ipak se išlo ka rešenju 
koje vodi smirivanju. S druge strane radi se o ljudima, koji nisu 
ugrozili bezbednost države, osim kad je reč o funkcionisanju 
saobraćaja. Njihov posao je takav da nemaju druge uniforme – oni su 
se pojavili u onom sto je njihova radna i svakodnevna uniforma. Da 
su se stvari rešavale ranije ovog porblema ne bi bilo”.  
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Podsećanje na štrajk JSO-a: Crvene beretke i zemunski 
klan 

 
Tadašnji savezni predsednik Vojislav Koštunica na pitanje da li je reč 
o oružanoj pobuni, s obzirom da naoružani ljudi drže u blokadi deo 
grada daje sledeći odgovor: „Znate, radi se o ljudima koji po meni, 
sem možda kada je reč o funkcionisanju saobraćaja, ni na koji 
način nisu ugrozili bezbednost zemlje. Posao koji oni obavljaju 
jeste takav, a neko od njih je i rekao, da nemaju druge uniforme 
od onih koji imaju. Oni su se pojavili u onome što je njihova 
radna i svakodnevna odeća. Mislim da su stvari rešavane ranije 
ovoga ne bi bilo”, kazao je tada Koštunica. 
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