
Отворено писмо уреднику РТВ КИМ - Чаглавица 
 
Поштовани и уважени уредниче РТВ КИМ из Чаглавице, 
 
Обраћам Вам се овим путем, у виду отвореног писма за јавност, поводом приче 
о бака Лепосави али и о томе на који начин сте и о овом али и случају наводног 
напада на активисте друге политичке опције у Штрпцу извештавали а да 
притом нисте у обзир узели све релеватне чињенице. Али да кренем редом. 
 
Случај госпође Лепосаве Стојановић из Приштине. Наиме, новинарска екипа 
Ваше цењене редакције је имала прилике да поставља питања на ову и друге 
теме не тако давно, и не једном. Увек сам вам лично био доступан за свако 
питање које би вас као медиј на српском језику интересовало. И не само то - 
одлично знате да сам Вас и ваше колеге без обзире из које медијске куће 
долазили увек уважавао и поштовао. Приликом постављања питања на тему 
проблема исељавања бака Лепе, новинарка РТВ КИМ је питала да ли знам да 
је бака Лепи исечена била струја као и да је тренутно без воде, као и како 
коментаришем тврдње градоначелника Приштине да се чека одлука 
Министарства за заједнице и повратак како би се проблем новог дома баке 
Лепе решио. И на сва питања сам одговорио. Међутим у прилогу који сте 
објавили доминирају следеће информације: 
 
1. "Бака Лепу је Јевтић питао да се пресели у неку од већинско српских 
средина" (нетачно). 
2. "Градоначелник Приштине је од неког ко је послао писмо о принудном 
исељењу сада у вашем извештају постао спасиоц који не би дозволио да бака 
Лепа напусти Приштину". (нетачно) 
3. "Јевтић је обећао да ће се градити станови за свих 15. породица" (нетачно). 
 
Линк вести: 
https://www.radiokim.net/vesti/drustvo/baka-leposava-iz-paviljona-e-uskoro-u-novom
-domu.html 
 
Дакле, од свих ових ударних информација нити једна није у складу са 
чињеницама и истином. А чињенице су следеће: 
 
Прва и основна чињеница је та да је Канцеларија за Косово и Метохију Владе 
Србије ангажовала адвокате који су се бавили овим случајем, док је 
Министарство за заједнице и повратак о овом случају захтевима и дописима за 
стопирање принудног исељења обавестило све релеватне инсититуције као и 
дипломатске представнике у Приштини. 
 
О горе наведеним ударним информацијама су следеће чињенице: 
 
1. Моји сарадници су у комуникацији са бака Лепом дошли до сазнања да она 
жели да се ипак пресели у Северну Митровицу. Извесни Александар Чановић 
је путем писаних порука питао за такву могућност и када смо рекли да шта год 
да је жеља бака Лепе биће и испуњено, онда је дошло до "услова" а то је да и 
тај неки извесни Александар Чановић добије стан за њега у Северној 

https://www.radiokim.net/vesti/drustvo/baka-leposava-iz-paviljona-e-uskoro-u-novom-domu.html
https://www.radiokim.net/vesti/drustvo/baka-leposava-iz-paviljona-e-uskoro-u-novom-domu.html


Митровици. Дакле очигледно је да тај извесни Чановић манипулише, нажалост, 
бака Лепом и жели да преко ње за себе обезбеди некакву корист. 
2-3. Шпенд Ахмети, градоначелник Приштине, је од мене захтевао да ја 
"убедим" бака Лепосаву да прихвати да се исели пре 1. децембра 2020. и нађе 
себи други стан што сам моментално одбио и рекао да и он и ја имамо обавезу 
да поштујемо жељу саме госпође Стојановић, а то је стан или кућа у Приштини 
која ће бити у њеном власништву. Градоначелнику Приштине сам јасно и 
децидно рекао да МЗП може да изгради Лепосави Стојанић кућу уколико 
Општина Приштина обезбеди плац на коме би се кућа у Приштини градила. 
Господин Ахмети је говорио и о идеји изградње зграде али за повратнике на 
шта сам ја такође пристао и рекао да је то нешто што би подржао без икакве 
дилеме. Нити једног тренутка није било речи да се станови граде за 15 
породица који се помиње у прилогу. 
 
За све ово наведено постоје писани докази (документа и преписке). 
 
Ако се питате шта је спорно и шта је мени засметало одговор је: зашто нико од 
новинара ваше редакције није пре објаве прилога проверио тачност свих 
наведених информација? Додатно сматрам да сте јавност погрешно 
информасили о овом случају.  
 
Што се случаја вашег извештавања о "нападу" на активисту у Штрпцу ГИ иза 
које стоји Ненад Рашић мени су спорне неколико момената, па Вас питам: 
 
1. Од када је вама као медију релеватније то што вам каже неко за кога се у 
Штрпцу зна да је преварант, хапшен због илегалне сече шуме и ко у једном 
друштву по ничему другом није познат, а није вам релеватно то што у 
званичном извештају полиције нема имена наводних нападача на њега које је 
он назначио?  
2. Како то да простор у вашим вестима дајете неком ко на сваком кораку јавно, 
и путем друштвених мрежа, на најгнуснији и примитиван начин вређа чланове 
моје породице као и породице градоначелника Штрпца? Јел то вама није важно 
зато што се ради и породицама високих функционера Српске листе, а ви 
требате да будете медиј који је приклоњен некаквој политичкој опцији само 
зато што је против Српске листе? А да ли то наше породице нису важне и ми 
морамо да трпимо примитивизам некаквих Рашићевић и Радиних активиста а 
да ви ни једно слово о томе не напишите, већ напротив дајете простора 
примитивним и неоствареним људима који су све партије променили само да 
би нешто мало за себе ушићарили? И ако се можда сада питате о чему је реч, 
знам да знате одлично јел сте и сами били сведоци само дела оног што је на 
вашем профилу на вашој фејсбук страници писано у коментарима испод вести 
у којој сте дали простор тим истим ауторима увредљивих коментара на рачун 
моје породице. Никада нисам имао проблем нити ћу имати да о себи слушам 
најгоре увреде али када се ради о породици, онда ћу вам само поставити 
питање: а како би сте ви реаговали, при том да ничим нисте другу страну 
изазвали, ама баш ничим? 
 
Жао ми је што се овим путем обраћам. Иза нас су године, ја бих рекао, врло 
добре професионалне сарадње. Бити независтан новинар не значи то што ћете 
гледати да на све начине у негативном контексту пишете о Српској листи и 



њеним члановима нити је то што ћете дати простор људима који су у политици 
као и у животу - коцкари, лопови и пре свега примитивци, који свакодневно 
имају сукобе и туче у кафанама а онда од себе пред изборе представљају 
жртве само зато што су тобож некакви активисти. 
 
О њиховим претњама и писањима бавиће се надлежни органи, а онима којима 
је циљ да нас најнижим увредама и провокацијама испровоцирају, поручујем, 
нећете у томе успети. Победићемо их достојанствено и убедљиво, а 
надлежним инситуцијама оставити да те и такве особе сместе у установе које 
им доликују. 
 
Вас молим да будете макар мало објективнији и не дајете простор 
примитивцима. Тај муљ и блато не треба ни вама, ни нашем друштву. 
 
Срдачан поздрав,  
Далибор Јевтић 

 


