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MILITAIRE INLICHTINGENDIENST
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ONTWIKKELINGEN IN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE FEDERATIE

08/97

(Afgesloten 191200 FEB 1997)

Conclusie/vooruitzicht
Vooralsnog zal grosso modo de status quo in en om Brcko gehandhaafd blijven. Zeker de Moslims zullen
dat als een teleurstelling ervaren. Zowel de Serviërs als de Moslims zullen de komende maanden
proberen een etnische meerderheid in Brcko te behouden, respectievelijk te verwerven, zeker in de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Incidenten, met een potentieel gewapende dimensie, zijn in
de praktijk onvermijdelijk.

Tussen Bosnische Kroaten en Moslims lopen de onderlinge incidenten in aard en aantal op. Een
grootschalig (gewapend) treffen wordt steeds waarschijnlijker.

De Servische oppositie heeft haar protesten tegen de vervalsing van de gemeenteraadsverkiezingen
opgeschort in de hoop op een dialoog met de autoriteiten. Dezen zullen zeker proberen in te spelen op de
onderlinge verdeeldheid in de oppositie.

Bosnië-Herzegovina
Uitspraak arbitrage Brcko
De arbitrage-commissie over de toekomstige status van Brcko heeft beslist dat de stad voor een jaar aan de
Bosnisch-Servische republiek (RS) wordt toegewezen, maar onder internationaal toezicht zal komen te
staan. Na deze proefperiode zal de commissie bezien of de Bosnische Serviërs de Dayton-akkoorden
voldoende hebben nageleefd. Met name zal gekeken worden naar Servische medewerking aan de terugkeer
van Kroatische en Moslim-vluchtelingen naar de stad. Bij onvoldoende naleving zal de commissie besluiten
Brcko als zelfstandige bestuurseenheid onder directe controle van de nationale regering van Bosnië-
Herzegovina te plaatsen. De stad zal gedurende het proefjaar onder toezicht komen van een internationale
bestuurder, aan te wijzen door hoge VN-vertegenwoordiger Bildt. Deze zal geassisteerd worden door een
internationale politiemacht en verhoogde SFOR presentie. De Moslim-vertegenwoordiger bij de
arbitragecommissie, Sadikovic, heeft reeds bekendgemaakt deze beslissing niet te accepteren. Hij weigert
dan ook af te reizen naar Rome voor de formele bekendmakingsceremonie.

De voorlopige toewijzing van Brcko aan de RS zal tot beroering onder de Moslims leiden. Zij zullen deze
beslissing beschouwen, en zeker presenteren, als een legitimatie van etnische zuiveringen door de Serviërs.
Bovendien zullen de Moslims de neutraliteit van de arbitrage-commissie, en bij implicatie de internationale
gemeenschap, in twijfel trekken, omdat de huidige beslissing inhoudt dat de gemeenteraadsverkiezingen van
de komende zomer in Brcko binnen de competentie en onder toezicht van de RS zullen worden gehouden.
Het lijdt dan ook weinig twijfel dat de Moslims zullen overgaan tot demonstraties om hun ongenoegen te
uiten. Daarnaast valt te verwachten dat met tenminste stilzwijgende goedkeuring van de Bosnische
autoriteiten demonstratieve (provocatieve) marsen richting Brcko zullen worden gepland.

De Moslims zullen zich, zeker in de eerste stadia, niet met militaire middelen verzetten tegen de uitkomst van
de arbitrage. Ze zullen echter geen politiek middel onbeproefd laten om de situatie in eigen voordeel te
manipuleren. Zo zullen zij proberen aan te tonen dat de Serviërs zich aan de bepalingen van "Dayton"
onttrekken om vervolgens een zo groot mogelijk aandeel in het bestuur van Brcko op te eisen. Ook zullen zij
bij SFOR, de internationale politiemacht en de supervisor over Brcko proberen zo veel mogelijk invloed te
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verwerven. Daarbij zal de (gecoördineerde) terugkeer van vluchtelingen een belangrijk middel zijn om de
situatie te beïnvloeden. De voorziene proefperiode zal dus waarschijnlijk leiden tot veel instabiliteit, waarbij de
Moslims en Serviërs elkaar over en weer zullen beschuldigen van de oorzaken (conform Mostar). De
gemeenteraadsverkiezingen van de komende zomer zullen de Moslims mogelijkheden bieden om te
proberen de situatie te beïnvloeden. De vluchtelingen mogen immers per post hun stem in Brcko uitbrengen.

RS dreigt met geweld in Brcko
De chef van de Bosnisch-Servische politie in Brcko heeft gedreigd dat pogingen van Moslims om zich in die
stad te vestigen, zullen leiden tot geweld. Hij onderstreepte dat hij in dat geval de bewoners van Brcko niet in
de hand zou kunnen houden, en mogelijk zelfs actief zou optreden om de terugkeer van Moslims tegen te
gaan. De Bosnisch-Servische minister van Binnenlandse Zaken zou de politie van Brcko hebben gemachtigd
alle noodzakelijke maatregelen te nemen om massale demonstraties en overschrijdingen van de IEBL tegen
te gaan. Het ligt voor de hand dat beide partijen zullen proberen een etnische dominantie over Brcko te
verwerven om die stad onder controle te krijgen resp. te houden. Voor de Moslims vormt dit een methode om
hun geografisch/politieke isolement te doorbreken en mogelijk de Serviërs tot openlijke schendingen van
"Dayton" te provoceren. Voor de Serviërs staat dominantie over Brcko gelijk aan beheersing van de
Posavina-corridor tussen het westen en het oosten van de RS. Tegen die achtergrond ligt het inderdaad voor
de hand dat de Serviërs, zowel particulieren als (lokale en nationale) autoriteiten, zich indien noodzakelijk
gewapenderhand zullen verzetten tegen pogingen tot terugkeer van Moslims naar Brcko. Laatstgenoemden
zullen naar verwachting een confrontatie zeker niet uit de weg gaan, omdat een consolidatie van de huidige
etnisch/politieke verhoudingen niet in hun voordeel is.

Nieuwe dreigingen rond Gorazde?
De burgemeester van één van de Bosnisch-Servische plaatsen rond de oostelijke Moslim-enclave Gorazde
heeft gesteld dat hij vorige week een bijeenkomst van al zijn ambtgenoten heeft bijgewoond in Bijeljina (in het
noordoosten van de RS). Hij zei dat het doel van de vergadering was het coördineren van de handelwijze van
alle "Servische" autoriteiten rondom Gorazde ten aanzien van overschrijdingen van de IEBL. Alle verzoeken
dienaangaande zullen in het vervolg worden overgebracht aan de burgemeester van Srpsko Gorazde (het
"Servische" deel van de stad). Hoewel in "Dayton" is bepaald dat Gorazde door een corridor zal worden
verbonden met de rest van de Moslim/Kroatische Federatie (MKF), moeten Moslims die de plaats willen
bereiken of verlaten, in de praktijk nog steeds "Servisch" gebied doorkruisen. Daarbij zijn zeker de laatste
weken weer herhaaldelijk voertuigen met stenen bekogeld, waarbij gewonden zijn gevallen. In feite is nog
steeds sprake van een isolement van Gorazde. Gezien het feit dat de autoriteiten in Srpsko Gorazde, het
deel van de stad dat onder Servische controle staat, eerder deze maand nog hadden onderstreept geen
verdere contacten met de Bosnische autoriteiten te willen onderhouden, zullen de Moslims in de enclave
bevreesd zijn dat de Serviërs een volledige blokkade van de stad beogen. Zij zullen dit zeker relateren aan
eerdere indicaties dat de Serviërs de stad Gorazde, dat is gelegen aan de rivier Drina en aan een knooppunt
van wegen, op termijn, evenals de andere voormalige VN-"veilige gebieden" in oost-Bosnië, volledig onder
hun eigen controle willen brengen. Het feit dat bovengenoemde bijeenkomst heeft plaatsgevonden in
Bijeljina, dat ver verwijderd is van Gorazde, maar wel één van de plaatsen is die frequent worden gebruikt
voor bijeenkomsten van het Bosnisch-Servische parlement, wijst erop dat de nationale autoriteiten van de RS
het voornemen de druk op Gorazde op te voeren ten minste steunen, zo niet hebben geïnitieerd. Tegen die
achtergrond moet worden gerekend op een toename van de spanningen rond Gorazde, die zeker een
weerslag zal hebben op de nationale politieke verhoudingen.

Overeenstemming bereikt over procedures in nationale ministerraad
Op 12 februari is bekendgemaakt dat de gezamenlijk-Bosnische ministerraad overeenstemming heeft bereikt
over de te volgen procedures. De Serviërs hebben ingestemd met de Moslim-eis dat de plaatsvervangend
ministers formeel geen lid van de ministerraad zijn. In de woorden van de Servische minister Bosic is echter
een "correct compromis" bereikt. Op papier is nu de nationale ministerraad gereed om te functioneren. In de
praktijk is vermoedelijk grote internationale druk uitgeoefend om tot een compromis te komen; bovendien kan
uit de woorden van Bosic worden opgemaakt dat aan de Serviërs concessies op andere gebieden zijn
gedaan. In samenhang met de groeiende wrijvingen rond Brcko, Mostar en andere kwesties, is er geen reden
om aan te nemen dat de inter-etnische politieke samenwerking een lang leven beschoren zal zijn. Er blijft
sprake van groeiende wrijvingen tussen Bosnische Serviërs, Kroaten en Moslims. Aangezien met name
eerstgenoemden weinig belang hechten aan een goed functionerende ministerraad en laatstgenoemden
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proberen dit lichaam te domineren om primair hun eigen belangen te behartigen, is de kans op nieuwe inter-
etnische conflicten zowel in de gezamenlijke instellingen als daarbuiten groot.

Toenemende conflicten tussen Kroaten en Moslims
Er is sprake van een in aard en omvang toenemend aantal wrijvingen tussen Bosnische Kroaten en Moslims.
In Mostar was deze week sprake van beschietingen met mortieren vanuit het westelijke (Kroatische) op het
oostelijke (Moslim-)deel van de stad. Bovendien zijn opnieuw, in weerwil van toezeggingen van de
plaatselijke autoriteiten, Moslim-gezinnen uit het westen van de stad verdreven. In Travnik heeft een tweetal
aanslagen plaatsgevonden op Kroatische inwoners, waarbij een dode zou zijn gevallen. Vervolgens zijn ruim
honderd Kroaten de stad ontvlucht. In Bugojno hebben de plaatselijke (Moslim-)autoriteiten leegstaande
woningen van gevluchte leden van andere bevolkingsgroepen gevorderd om er vluchtelingen uit andere
delen van het land te vestigen. Bovendien zijn daar onlangs vier huizen van Kroaten geplunderd. In Zenica
heeft de Kroatische minderheid naar verluidt een eigen deelgemeente uitgeroepen om te ontkomen aan
discriminatie door de lokale Moslim-meerderheid.

Er is tussen beide bevolkingsgroepen sprake van groeiend wantrouwen over eikaars politieke intenties. De
Kroaten vrezen door de drie maal zo talrijke Moslims te worden gedomineerd en houden daarom vast aan
eigen bestuursinstellingen. Daarbij wordt frequent gewezen op de vrees voor islamitisch fundamentalisme,
maar vermoedelijk spelen aan Kroatische zijde het streven naar een Groot-Kroatische staat en de vrees voor
verlies van levensstandaard in de praktijk ook vaak een rol. De Moslims zijn bevreesd dat het Kroatische
optreden leidt tot consolidering van hun territoriaal/politieke isolement. Bovendien speelt de herinnering aan
de "etnische zuiveringen" in met name het zuiden van het land in 1993/94 nog een belangrijke rol. De
ontwikkelingen in Mostar van enkele weken geleden, waarbij een Moslim werd gedood door (vermoedelijk)
Kroatische politie, lijken als een katalysator te hebben gewerkt voor de latente spanningen, waarbij ieder
volgend incident nieuwe wrijvingen uitlokt. Tegen die achtergrond moet de komende weken en maanden op
nieuwe confrontaties worden gerekend, die ook een gewapend element in zich kunnen bergen.

Kroaten op confrontatiekoers
De "waarnemend" president van de MKF, Zubak (Kroaat), heeft formeel aangegeven niet in te zullen gaan op
het verzoek om ontslag van de MKF-minister van Financiën Bilandzija (eveneens Kroaat). Op dit ontslag was
aangedrongen door MKF-premier Bicakcic (Moslim), omdat Bilandzija een initiatief had genomen waardoor
de schatkist van de MKF enkele miljoenen DM zou zijn onthouden. Tevens oefende Zubak kritiek uit op de
lezing die de Bosnische Moslims geven voor de incidenten in Mostar. De opstelling van Zubak moet door de
Moslims als een provocatie worden beschouwd, omdat Bilandzija heeft gehandeld in afwijking van bestaande
overeenkomsten tussen beide bevolkingsgroepen. Zij zullen in Zubak's optreden de bescherming van de ene
Kroaat door de andere zien. Zubak's opmerking ten aanzien van Mostar is vermoedelijk een reactie op het
verwijt van enkele prominente Moslims, onder wie co-premier Silajdzic, dat de verantwoordelijkheid voor de
incidenten in Mostar ligt bij "leidende kringen in Zagreb". De opstelling van Zubak, die geacht wordt de
Kroatische belangen in het Bosnische presidium te behartigen, maar tevens de MKF leidt zo lang de Moslims
niet hebben ingestemd met de voor hen onaanvaardbare (Kroatische!) kandidaat, Soljic, zal derhalve leiden
tot nieuwe wrijvingen in zowel de MKF-top als op nationaal niveau. De impasse die daarvan het gevolg zal
zijn, zal in het voordeel van de Kroaten werken, omdat zij daaraan nieuwe argumenten kunnen ontlenen om
de verdere integratie van hun eigen parallelle structuren in de MKF en het centrale niveau, die strijdig is met
hun doelstellingen, op de lange baan te schuiven. Nieuwe gewapende confrontaties met een potentieel
escalerend effect kunnen daarvan het gevolg zijn.

"Mujahedin" in Zenica?
Leden van de OVSE hebben melding gemaakt van de aanwezigheid van een groep van naar schatting 100
"Mujahedin" op de markt in Zenica (ten noordwesten van Sarajevo). Enkele vrouwelijke OVSE-medewerkers
zouden zijn uitgescholden, omdat zij geen hoofddoek droegen. Zenica geldt als een centrum van een streng-
islamitische stroming in Bosnië-Herzegovina. De lokale bevolking staat onder druk om volgens traditioneel-
islamitische waarden te leven. De betreffende melding wijst erop dat ook (vrouwelijke) buitenlandse
functionarissen het doelwit kunnen worden van intimidatie-pogingen in die richting. Naar verwachting zal
deze tendens toenemen naarmate de teleurstelling met de internationale betrokkenheid onder de Bosnische
Moslims toe zal nemen. Overigens is niet zeker dat het hier ook daadwerkelijk om "Mujahedin"
(=buitenlandse islamitische vrijwilligers) gaat. Ook veel Bosnische Moslims, zeker in Zenica en omgeving,
hechten sterk aan islamitische waarden. Anderzijds lijdt het weinig twijfel dat er, ondanks het verbod daarop
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in "Dayton", enkele buitenlandse vrijwilligers in Bosnië-Herzegovina zijn achtergebleven, al dan niet in het
bezit van Bosnische identiteitsbewijzen. Het ligt voor de hand dat een deel van hen zich in Zenica ophoudt en
daar betrekkingen onderhoudt met de in de omgeving gelegerde Bosnische legereenheden.

Oppositie meldt verdeeldheid in top RS
De leider van de oppositionele SPRS, Radisic, heeft ten overstaan van ECMM melding gemaakt van
"toenemende verdeeldheid" tussen RS-president Plavsic en de Bosnisch-Servische vertegenwoordiger in het
Bosnische presidium, Krajisnik. Radisic noemde deze kwestie "van groter belang dan Brcko of oost-Slavonië"
en stelde de politieke ineenstorting van de RS te verwachten indien Krajisnik de overhand zou krijgen. De
SPRS is een zusterpartij van de Servische regeringspartij van president Milosevic en is (mede) opgericht om
de oppositie tegen zijn toenmalige Bosnisch-Servische ambtgenoot Karadzic (de voorganger van Plavsic) te
bundelen. Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat Radisic melding maakt van verdeeldheid in de
Bosnisch-Servische top, maar is het enigszins opmerkelijk dat hij juist Plavsic steunt. Kennelijk is hij
bevreesd dat Krajisnik onder invloed van de Moslim en Kroaat in het presidium, alsmede van de
internationale gemeenschap, concessies doet die afbreuk doen aan de "soevereiniteit" van de RS. Dit vormt
een nieuwe indicatie dat ook de Bosnisch-Servische oppositie meer belang hecht aan de onafhankelijkheid
van de RS dan aan samenwerking met de andere bevolkingsgroepen in Bosnië-Herzegovina.

Joegoslavië
"Zajedno" onderbreekt protesten
De leiders van "Zajedno", het oppositionele samenwerkingsverband dat ageert tegen de manipulatie van de
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van november vorig jaar, hebben aangekondigd hun
protestdemonstraties vooralsnog op te schorten. De komende weken zal een dialoog met de autoriteiten
worden gevoerd over een aantal politieke eisen, met name de liberalisering van de media. SPO-leider
Draskovic heeft verklaard dat de protestdemonstraties zullen worden hervat als deze dialoog vóór 9 maart
a.s. geen bevredigende resultaten heeft opgeleverd. Overigens zetten de studenten van de universiteit van
Belgrado, die zich altijd los van "Zajedno" nebben opgesteld, hun protestacties tegen wat zij beschouwen als
inmenging van de politiek in het bestuur van de universiteit voort.

Het besluit van "Zajedno" vormt kennelijk een compromis tussen Draskovic, die reeds eerder had gepleit voor
opschorting van het protest en een dialoog met de autoriteiten, en "Zajedno"-leiders als Djindjic (DS), die
erkenning van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen slechts beschouwden als een eerste stap op
weg naar een algehele democratisering van het Servische bestuur en om die reden voorstander waren van
voortzetting van de protesten. Hoewel het besluit een poging vormt om de samenwerking binnen "Zajedno",
die al geruime tijd onder druk staat als gevolg van de verschillen tussen de diverse partijen, te handhaven,
zullen de socialistische autoriteiten in Servië er nieuwe mogelijkheden in zien om op die verdeeldheid in te
spelen. De datum van 9 maart is niet zonder betekenis, omdat op die dag in 1991 eveneens demonstraties in
Servië tegen het socialistische bewind uitbraken, die destijds bloedig werden onderdrukt. Overigens is te
verwachten dat de studentendemonstraties ook niet-studenten de gelegenheid zullen bieden om hun onvrede
met de situatie in Servië te blijven uiten.

Overwinning oppositie in geding
Een lid van de kiescommissie in Sabac heeft verklaard zich niet neer te leggen bij de overwinning van de
oppositie bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij onderstreepte dat noch het rapport van de OVSE
dienaangaande, noch de speciale wet die vorige week door het Servische parlement is aangenomen, voor
hem enige waarde hebben. Inmiddels heeft een woordvoerder van de DS gesteld dat de socialisten van plan
zijn de financiering van de steden waar de oppositie aan de macht is, aanzienlijk te reduceren, zodat de
populariteit van het stadsbestuur afneemt. Vervolgens zouden de socialisten aansturen op nieuwe
verkiezingen om henzelf weer aan de macht te brengen. De uitspraak uit Sabac en het gevaar waarop de DS
wijst, zijn vermoedelijk illustratief voor de opstelling die de socialistische gezagsdragers zullen kiezen ten
aanzien van de verkiezingsoverwinning van de oppositie. Nadat zij in het parlement de schijn hebben
opgehouden zich volledig bij die uitslag neer te leggen, zullen zij in de praktijk alle middelen aanwenden om
de gevolgen daarvan teniet te doen. Zonder enige twijfel zullen leden van kiescommissies aanvoeren dat een
door hen bepaalde verkiezingsuitslag niet met een parlementaire wet kan worden geneutraliseerd en
proberen langs juridische weg de werking van die wet te minimaliseren. Ook ligt voor de hand dat de
socialisten op alle bestuurlijke niveaus zullen proberen een coherent tegenwicht te bieden aan de
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"gematigde" oppositie of de invloed van gemeenteraden (verder) te verkleinen. Bovendien is inderdaad niet
uit te sluiten dat zij de geldvoorziening aan de "oppositionele" steden aan banden leggen, al dan niet in de
hoop op vervroegde verkiezingen. Overigens kan die aanpak ook contra-produktief werken, doordat de
onvrede onder de Servische bevolking met het socialistische bewind verder kan toenemen.

DSS betreurt beslissing over Brcko
Een woordvoerder van de DSS, die enige tijd deel heeft uitgemaakt van "Zajedno", heeft verklaard de
beslissing in de arbitrage-zaak rond de Bosnische stad Brcko te betreuren. In de verklaring werd, wat werd
genoemd "het gebrek aan durf om een rechtvaardige beslissing te nemen", toegeschreven aan een pro-
Moslim-opstelling van de voorzitter van de arbitrage-commissie, Owen, alsmede van diens land van
herkomst (de VS). Onderstreept werd dat Brcko voor de Serviërs van vitaal strategisch belang is. Zoals reeds
eerder gemeld, valt de beslissing rond Brcko voor de Serviërs gunstiger uit dan voor de Moslims. Dat de DSS
desondanks toch teleurgesteld reageert en de internationale gemeenschap van partijdigheid beschuldigt,
onderstreept eens te meer dat vele leden van de oppositie in nationalistische opvattingen niet onderdoen
voor de huidige machthebbers in zowel Servië als de RS. Uit het commentaar van de DSS blijkt dat de
etnische zuiveringen die in Brcko en omgeving hebben plaatsgevonden worden gebagatelliseerd ten gunste
van het "strategische belang" van de Serviërs. Hoewel de oppositie zich graag als democratisch en gematigd
presenteert, hebben ook sommige andere leiders van "Zajedno" in het verleden extreem-nationalistische
uitspraken gedaan. Zo heeft Draskovic nog in december 1995 Milosevic bekritiseerd omdat in Draskovic's
visie de aanvaarding van "Dayton" gelijk stond aan verraad aan de Servische zaak. Tegen die achtergrond is
het uiterst onwaarschijnlijk dat, indien het protest van "Zajedno" leidt tot een machtwissel in Servië, dit een
matiging van het Servische beleid ten aanzien van Bosnië-Herzegovina tot gevolg zou hebben. Een
vergroting van de (politieke) steun aan de Bosnische Serviërs, indien de internationale gemeenschap daartoe
ruimte biedt, zou meer voor de hand liggen.

Splitsing in SPS?
Volgens vooralsnog onbevestigde berichten zou er een splitsing op handen zijn in de Socialistische Partij van
Servië (SPS), de regeringspartij van Milosevic. De groep zou onder leiding staan van de voormalig partijleider
en Servisch vertegenwoordiger in het oude Joegoslavische presidium, Jovic. Een aantal SPS-leden heeft
zich de afgelopen tijd geïrriteerd getoond over de steeds openlijkere toenadering van Milosevic tot de partij
van zijn echtgenote, de neo-communistische JUL. Leden van de oppositie hebben zelfs voortdurend
volgehouden dat Milosevic feitelijk de doelstellingen van de "oude" Joegoslavische communistische partij,
waaruit zowel de SPS als de JUL zijn voortgekomen, niet heeft afgezworen. Het ligt voor de hand dat een
aantal "echte" socialisten binnen de SPS deze ontwikkelingen met lede ogen aanziet, zeker in het licht van de
politieke resultaten die zowel JUL als de oppositie de afgelopen maanden hebben geboekt. Tegen die
achtergrond is een splitsing in de SPS zeker niet uitgesloten. Opmerkelijk is echter de genoemde rol van
Jovic daarin, omdat deze tenminste in het verleden gold als een medestander van Milosevic. Tegen die
achtergrond is niet uitgesloten dat de "scheuring" de stilzwijgende goedkeuring heeft van de Servische
president en past in diens streven om zijn politieke machtsbasis te verbreden. De nieuw op te richten partij
van Jovic zou dan kunnen appelleren aan zowel ontevreden SPS-leden als kiezers daarbuiten, die het
machtsmisbruik en de corruptie in de SPS beu zijn, maar ook geen sympathie hebben voor de zich als
democratisch presenterende oppositie. Op termijn zou deze partij, mits haar streven succes heeft, en wellicht
in combinatie met de JUL, de SPS kunnen overvleugelen en marginaliseren. Milosevic zelf zou zich dan van
de SPS kunnen distantiëren en toetreden tot ofwel de JUL, of de partij van Jovic.
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