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ОРДЕН „ВИТЕЗ ТЕСЛА”

ЊЕГОВОЈ ЕКСЕЛЕНЦИЈИ АЛЕКСАНДАРУ ГРИГОРЈЕВИЧУ ЛУКАШЕНКУ

Данас је велика свечаност, данас је дан када Српска Краљевска Академија Иновационих
Наука одаје  признање петоструком председнику Републике Белорусије, Његовој
Екселенцији Александару Григорјевичу Лукашенку.
Многи су о њему говорили или су хтели да говоре, а имали су и шта.

Одликовати човека, значи одати му признање уместо речи хвале.
Доделити орден „Витез Тесла“ Српске Краљевске Академије Иновационих Наука
предсeднику Републике Белорусије, Његовој Екселенцији Александару Григорјевичу
Лукашенку, значи, одајемо признање човеку, хероју белоруског народа, човеку који је у
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најтежим тренуцима српског народа долетео у Београд, пружио руку пријатељства, донео
хуманитарну помоћ, обишао рањенике  и одао пошту настрадалима у НАТО агресији.
Одајемо признање миротворцу, одајемо признање човеку под чијим руководством његов
народ је доживео процват и просперитет, рекао је председник СКАИН-а, академик, проф.
др Љубинко Илић.



3

Александар Григорјевич Лукашенко је истински витез и херој Белорусије и див белоруског
народа, вољен, поштован у земљи на чијем челу се налази.
Председник Лукашенко је вољен и цењен  у нашем народу који му је веома захвалан за
многе добробити које је учинио за наш народ и који се показао као прави пријатељ у
многим судбоносним тренуцима за нашу земљу. Овом приликомпосебно желим да
истакнем,  велики херојски гест  Александара Григорјевича Лукашенка када је за време
НАТО бомбардовања наше земље 1999. године, долетео авионом како би поделио
саосећања са нама и показао свој став како се одупрети неправедној агресији, због чега
сам тада са бројним истомишљеницаима предлагао председника Републике Белорусије,
Александара Григорјевича Лукашенка  да буде проглашен херојем Србије.
Велика непрвада погодила је сав наш народ, па и мене, па сам на почетку НАТО агресије
на нашу земљу у знак протеста вратио Орден витеза за националне заслуге Републике
Француске, који ми је доделио тадашњи председник Жискар Д ' Естен.
Председник Александар Григорјевич Лукашенко и пријатељска Белорусија су исказали
велико пријатељство према нашој земљи и били уз нас када нам је било најпотребније.
Изразили су своје противљење самопроглашењу независности наше покрајине Косова и
Метохије, и изразили своје противљење пријему Косова у УНЕСКО.
Због свега наведеног, 12. новембра ове године, Одбор за истину о Косову и Метохији и
Скупштина покрета за Косово и Метихију у Србији, доделили су Велику повељу љубави
председнику Александару Григорјевичу Лукашенку.
Председник Александар Григорјевич Лукашенко је  велики борац за мир, правду, слободу
и коегзистенцију међу народима.

Додељујући Његовој Екселенцији председнику Александару Григорјевичу Лукашенку
златни орден „Витез Тесла“, сматрамо да смо на овај начин исказали заслужно признање за
велика дела која је учионио за наш народ и државу.
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Овим, такође, председнику Александару Григорјевичу Лукашенку и великом Белоруском
народу, исказујемо велико поштовање и дивљење за велике успехе и прогрес, са жељом да
на свим пољима рада постижу и даље највише домете, а председнику Александару
Григорјевичу Лукашенку желимо добро здаравље, срећу и дуговечност и да свој народ
води у нове победе и успехе, закључио је доживотни почасни председник СКАИН-а,
академик, проф. др Светомир Стожинић.

Велика је част говорити о врховном команданту и председнику Републике Белорусије
Александару Григорјевичу Лукашенку, о човеку коме многи одају признање као
миротворцу, историчару и економисти.
Када се Србија 1999. године суочила са НАТО варварском агресијом, Белорусија се као
ретко која земља солидарисала са нама.

Среда, 14. април 1999. године.

У јеку ваздушно-ракетних удара са великих висина и даљина по циљевима у Србији,
белоруски председник Александар Григорјевич Лукашенко, ризикујући живот, долетео је
у Београд, како би исказао подршку нашем народу, коме су НАТО зликовци пре 24. марта
предвидели пакао и за 24 сата поробљавање Србије.
Те 14. априлске ноћи, и тога јутра, НАТО је гађао објекте у непосредној близини
хидроелектране Бистрица у Полимљу, оштетио је и мост на прузи Београд - Бар, између
Прибоја и Пријепоља.
Зликовачки НАТО је гађао, Пиротску општину, фабрику "Крушик" у Ваљеву, а НАТО
авиони изнад Београда и Новог Сада  пробијали су звучни зид.
Све то није уплашило Александара Григорјевича Лукашенка, да на сурчински аеродром не
слети, пробијајући кроз НАТО авијацију.
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Дошао је брат, код браће и сестара, да лично види та зверска НАТО недела, који са
великих висина и даљина покушавају да униште један народ, да обиђе рањенике, пружи
руку пријатељства и донесе неопходну хуманитарну  братску помоћ.
То можесамо човек, председник и славни врховни командант војске Републике Белорусије.
Говорио је, и говори Александар Лукашенко: Србију је 1999. године требало бранити, ми
и Русија имали смо све потребно за тако нешто.
Српски народ, нападнут од стане НАТО снага, није смео да буде препуштен суровој
судбини коју су му наменили.
Пријатељске изјаве, у вези са Србима са Космета којих смо се сада присетили, и тако
солидаран однос према нама када смо били у најтежем положају, није имао ни један други
светски политичар значаја Лукашенка.
И даље говори Лукашенко: Признавање Косова у свету био је лош преседан.
Прича о Космету, није завршена.
То је колевка, српског народа.
Само  је потребно време, а мислим да Срби  никада неће одустати од Косова и Метохије,
закључује Александар Лукашенко.
И то би ми у Србији превасходно морали да имамо у виду и искрено ценимо.
Србија према Белорусији не само што има једну врсту моралног дуга, већ постоје и
уистину добри основи за економску и сваку другу сарадњу.
Зато данас, нека буде наш први корак да две братске Академије, два братска народа

отпочну још једну сарадњу и то са нама следбеницима прве Српске Краљевске Академије,
од 1886. године.
Орден „Витез Тесла“, додељујемо витезу Александру Григорјевичу Лукашенку.
Нека га носи, у здрављу и весељу, на радост народа Србије и Белорусије, закључио је
академик Велибор Стевић.
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Поштовани господине председниче, поштовано руководство СКАИН, велика је част да
данас примам Орден ,,Витез Тесла“ у име мог  председника Александра Григорјевича
Лукашенка коме ви академици одајете велико признање и додељујете високо одликовање.
Ово је доказ да ви изузетно цените моју земљу и мој народ. Ово је доказ да наша два
народа су била и биће на век векова у братским односима.
Овим одликовањем ви сте ојачали наше билетералне односе, ви сте одали признање
белоруском народу који је вековима био и биће са вама и добру и у злу. Наша обавеза је,
да следимо пут наше славне историје и нећемо погрешити.
Како је могла Белорусије да се иначе, понаша 1999. године, како је могао мој председник
Александр Григорјевич Лукашенко да поступи него како јесте, дошао је у братску посету
разореној Србији. Дигао је глас против зла и неправде, бранио је и брани српску свету
земљу Косово и Метохију, брани братски Српски народ.
Нека ово одликовање, како рекоше говорници, буде и почетак продубљивања сарадње
ваше Академије са нашом Академијом, нека наши научници буду ваши чланови и
радићемо на томе, рекао је Његова Екселенција, амбасадор Републике Белорусије у Србији
Владимир Николајевич Чушев.

Србија и Белорусија из дана у дан су све повезаније државе, не само на политичком већ и
на економском и образовном нивоу. Зато ми треба да на томе радимо.
Нека буде моја обавеза да из дана у дан радим на повезовању СКАИН, коју у основи чине
иновационе науке са Академијом и осталим образовним установама Белорусије.
Нека белоруски професори  и доктори буду ваши чланови, а ви њихови, нека се научна
сазнања и знања размењују и ту ћете имати моју подршку и ја ћу радити на томе, закључио
је почасни конзул Белорусије академик, проф. др Драгомир Ј. Карић.

Наше Српско-Руско-Белоруско братство ,,Свети кнез Владимир“, сада је продубљено
између два народа доделом ордена ,,Витез Тесла“.



7

Наша обавеза је да повезујемо два народа и то непрестано чинимо, а сада и наше научнике,
нагласио је Миленко Милошевић председник Српско-Руског-Белоруског братства ,,Свети
кнез Владимир“.

Српска Краљевска Академија Иновационих Наука  од данас је отворила широм врата за
белоруске научнике, надам се да ће речи Његове Екселенције Владимира Николајевича
ускоро почети да се реализују примањем првих белоруских научника.
Нека наша сарадња буде из дана у дан јача на научном и образовном плану, и нека нам то
буде један од главнијих задатака у будућности, закључио је председник СКАИН-а,
академик, проф. др Љубинко Илић.

Портпарол
Кандидат за академика
Мирјана А.Тадић


