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ПРЕМИЈЕРА 

ДОКУМЕНТАРНИ МАТЕРИЈАЛ 
 
ПРЕМИЈЕРА НИКАДА НИЈЕ ОБЈАВЉЕНА. 
ПРИПРЕМАНА ЈЕ ДОК СЕ ТРАГЕДИЈА НИЈЕ ДЕСИЛА. 
ОДУСТАЛИ СМО ОД ОБЈАВЉИВАЊА ЗА НЕКО ДРУГО ВРЕМЕ. 
ОРИГИНАЛАН МАТЕРИЈАЛ ЈЕ ПРЕД ВАМА. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈЕ ИЗ НОВИНА. 
 

ЛЕВА КЛАПНА 
ЗАШТО ПРЕМИЈЕР-А? 
 
ПРОГРАМ ЗА СПАС СРБИЈЕ израдила је 1999. године група забринутих стручњака као 
морални дуг према свом народу. 
 
ПРОГРАМ ЗА СПАС СРБИЈЕ није заживео јер намера нових властодржаца није била да 
изграде владавину права и грађанске институције. 
 
КУДА ИДЕ СРБИЈА је издата 05. октобра 2001. године да грађане Србије опомене да 
Србија није на добром путу. 
 
Нова власт није испунила наша очекивања и сматрали смо да не смемо ћутати. 
 
Отворено критикујемо избор правца промена јер је то наша људска и стручна обавеза. 
 
ПРЕМИЈЕР-А је наставак наше борбе за моралне принципе. 
 
ПРЕМИЈЕР-А није књига о једном човеку, већ сведочанство о настанку нове идеологије. 
 
ПРЕМИЈЕР-А је наш искрени покушај да се вратимо начелима демократије. 
 

ДЕСНА КЛАПНА 
Србија има будућност. 
Србији су потребни – НОВИ ЉУДИ! 
Нове људе добићемо – НОВИМ ИЗБОРИМА! 
Изборимо се за нове изборе! 
Избори су једини начин. 
Да изаберемо – прави пут! 
Што буде више избора. 
Мања је могућност да погрешимо. 
Нека најбољи буду изабрани. 
Они који имају идеју. 
Визију. 
Који су морални. 
Вредни. 
И који хоће да раде. 
 
ЗА СПАС СРБИЈЕ! 
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Реч унапред 
 
 ПРЕМИЈЕР-А је трећа књига објављена након што смо издали ПРОГРАМ ЗА СПАС 
СРБИЈЕ 1999/2000 и КУДА ИДЕ СРБИЈА 2001. године. 
 
 Намера приређивача била је да настави праћење  друштвених процеса у земљи и 
да јавност подсети на све идеје, предлоге и решења, која су била, у одређеном тренутку, 
понуђена као могућ пут нашег избављења.  
 
 ПРОГРАМ ЗА СПАС СРБИЈЕ је настао на Преображење 1999. године, као 
природна потреба једне групе забринутих стручњака да понуде конкретна решења за 
излазак Србије из историјског беспућа и да отворе перспективе за развој државе и 
нације. Покушали смо на једном месту да објединимо целовит програм политичких и 
економских промена које је требало одмах извршити. У изради Програма учествовали су 
стручњаци из земље и расејања и сви они су били спремни да помогну свеопшти 
препород државе, након рушења деспотског режима. Када се, после свега што се десило, 
погледа на протекли период, може се видети да је једино ПРОГРАМ ЗА СПАС СРБИЈЕ 
био дорастао историјском тренутку и да је једини имао визију државног и демократског 
препорода Србије. 
 
 Програм је био понуђен свим политичким актерима тадашње опозиције. Говорио је 
о изборној коалицији свих демократских снага промена и нудио оперативни план за 
победу на слободним изборима. 
 
 Програм је детаљно разрадио шта је задатак демократских снага после смене 
деспотског режима. 
 
 Нажалост, то не желимо да кријемо, Програм није прихваћен од стране ниједне 
чланице ДОС-а, нити је упркос отвореној јавној расправи, било сугестија или 
супротсављања нашим конкретним предлозима. 
 
 По свему судећи политички актери, свесни да се деспотски режим урушава, нису 
били спремни да отворе демократску расправу о будућим путевима развоја државе, већ су 
се припремали, подржавани значајним финансијским средствима изван земље, да преузму 
власт. 
 
 Највише се у томе истицала група факултетских и институцијских стручњака 
окупљена око Г17 и Г17 плус. 
 
 Тако је на самом старту начињена велика грешка јер су поједине групације саме 
узеле право да монополишу ток промена у Србији и злоупотребљавале су изборну вољу 
незадовољних грађана. 
 
 Стручњаци из ПРОГРАМА ЗА СПАС СРБИЈЕ нису били само са факултета и 
институција, већ су поседовали практична знања и искуства како из земље, тако и са 
светских тржишта, па је и Програм имао практичност и оперативност неопходно потребну 
за изрградњу демократске и правне државе. 
 
 Нажалост, неко је намерно одбацивао Програм јер се плашио не само 
конкуренције, већ и губитка примамљивих функција у будућој власти.  
 
 То је данас сасвим јасно.  
 
 Стручњаци из ПРОГРАМА ЗА СПАС СРБИЈЕ су као високоморалне и патриотске 
особе настојали да своје знање, искуство и углед у земљи и свету ставе у функцију 
државе и народа, без икакве жеље да директно учествују у политичкој подели власти. 
 



 
 
 

3

 На сву срећу, захваљујући грађанима Србије, срушен је однарођени режим. Прво 
на изборима, а потом на улици 05.октобра 2000. године одбрањена је изборна воља 
грађана. Тачно онако како смо предвидели. 
 
 Била је то велика победа демократске и грађанске Србије, упркос неверици 
међународне заједнице и жељама недобронамерних да настане велико крвопролиће. 
 
 Грађани Србије су показали историјску одлучност и мудрост и сами су срушили 
превазиђени режим управљања државом. 
 
 Тако су извршене демократске промене у Србији. 
 
КУДА ИДЕ СРБИЈА је била наша друга књига и хтели смо да се осврнемо на учинак нове 
власти годину дана после извршених промена. 
 
 КУДА ИДЕ СРБИЈА је изашла 05.октобра 2001. године и у њој се налазе критички 
чланци појединих стручњака из ПРОГРАМА ЗА СПАС СРБИЈЕ, који су опомињали и 
указивали да се не остварују предизборна обећања и да Србија иде погрешним путем. 
 

Аутори заступљени у књизи су, са становишта своје струке отворено критиковали 
негативне тенденције које су се у друштву све више испољавале. Људска и стручна 
обавеза нам је налагала да грађанима Србије, које смо позивали да изађу на изборе, 
саопштимо КУДА ИДЕ СРБИЈА и да укажемо своју забринутост за судбину државе. 
 

Сматрали смо да нова власт није испунила очекивања грађана и уместо владавине 
права и изградње грађанских институција задржали су стари партијски начин управљања 
државом. 
 

Први смо устали у одбрану мудрих и демократских принципа, док је јавност била 
збуњена реториком лажних демократа и реформатора на власти, као и невладиних 
организација и некада независних медија. Сви они су стали у одбрану идеологије 
неолиберализма која је била погубна за нашу државу и нацију. 
 

Током 2001. године биле су угрожене слободе јавног изношења мишљења свима 
онима који су се супротсавили новој идеологији и који су препознали нову манипулацију 
која се спрема. На несрећу, добар део интелигенције, медија и јавности били су засењени 
реториком реформатора и поверовали су да они могу извршити свеопшти препород у 
држави. Мало је оних који су хтели да виде да је нова олигархија постигла тајне договоре 
са новобогаташима и припадницима тајне полиције из срушеног режима и да немају 
намере да промене систем. 
 

Годину дана је било довољно да се запитамо КУДА ИДЕ СРБИЈА и да се поново 
обратимо јавности и саопштимо јој да се нова власт бори око политичког плена и да није 
спремна да демократизује земљу. 
 

После свега што смо доживели током 2002. године, више него јасно је већини 
грађана, преко 78 одсто анкетираних, да је на делу ЗАМАЈАВАЊЕ народа и да морају 
одмах да се одрже ванредни избори. 
 

После планираног неуспеха председничких избора, одржаних по старом, 
неприхватљивом закону и са неажурираним бирачким списковима, види се да Србија 
улази у нову политичку кризу. Разлог свему треба тражити у несхватању нове власти да 
се после рушења деспотског режима не може владати на исти начин. 
 

Грађани Србије траже историјски одговорну власт. 
 

Грађани Србије дужни су да се изборе за владавину права и грађанске 
институције. 
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Хоћемо да верујемо само у законе! 

 
Ниједан човек не сме бити изнад закона! 

 
Ниједан човек па макар он био – премијер! 

 
ПРЕМИЈЕР-А је књига о вулгарном поимању прагматизма код нас. Први пут нова 

власт заговара идеологију неолиберализма и спроводи политику супротну нашим 
државним и националним интересима. Спроводи политику супротну интересима већине 
грађана Србије. 
 

Ово није књига о једном човеку, већ хронологија о једном бешћашћу и неморалу 
које постаје званични принцип политичког деловања и која још увек, нажалост, није 
довољно раскринкана да би се јасно показале њене кобне намере. 
 

ПРЕМИЈЕР-А је сведочанство о постреволуционарном добу у коме владају 
политички смутљивци, превртљивци, профитери реформе и малограђани који презиру 
свој народ. 
 

ПРЕМИЈЕР-А треба да послужи демократским снагама Србије да се одлучно 
одупру манипулацијама, уценама, завођењу и поткупљивању од стране било које власти и 
да помогну историјски развој и изградњу институција у држави. 
 

ПРЕМИЈЕР-А је наш одговор на арогантност, бесрамност, презир и немање визије 
ни принципа. 
 

Жеља нам је да се сви што пре вратимо на прави пут избављења и да заједнички 
учествујемо у свеопштем државном и националном препороду.  
 

Велика је невоља у којој се данас Србија налази и само развојем грађанског 
друштва и демократије,можемо се прикључити заједници европских народа. 
 

Верујемо у грађане Србије! 
 
 
 
 
Београд, 14. 0ктобар 2002. год.      Маринко М. Вучинић 
          Бранко Драгаш 
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ПРВИ ДЕО 
 
 
 
 
 
 
 

РЕФОРМЕ 
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1. Биланс промена 
 
Шта је обећано? 
 
У предизборној кампањи ДОС је обећавао грађанима Србије у првој години своје власти: 
 
1. Покретање иницијативе за доношење новог Устава, прилагођеног потребама 
демократског и отвореног друштва, на путу ка европској интеграцији, 
 
2. Успостављање поверења грађана у институције: 

• реформа правосудних органа 
• реформа кривичног законодавства 
• реформа служби јавне безбедности 
• Реформа Служби Државне Безбедности 
• Успостављање привремених специјалних органа за сузбијање корупције и 

злоупотреба у јавним службама (царина, привредни криминал, финансијска 
полиција, криминалистичка полиција) 

• Успотављање органа јавне контроле (Комитет за надзор) над службама дражвне 
управе и јавних служби 

• Успостављање института Омбудсмана 
•  Реформа државне управе 

 
3. Утврђивање затеченог стања према обавези и дуговања, као и утврђивање 
дефинитивног начина њиховог регулисања: 

• дугова владе према грађанима 
• дугова предузећа према влади 
• међусобног дуговања банака и предузећа 
• организовање мултикомпензације као начина поравнања дела дугова и 

потраживања 
• утврђивање стања “дивље градње” и њеног дефинитивног регулисања (било 

легализације, било уклањањем) 
• оснивање комисије за утврђивање и евентуално ревизију већих финансијских и 

економских трансакција обављених у условима хиперинфлације, санкција и 
блокаде; утврђивање пореза на екстра-добит у условима санкција 

 
4. Денационализација – успостављање правне државе подразумева и вољу да се покрене 
поступак враћања нелегитимно одузете имовине, или да се пронађе адекватно 
обештећење за некадашње власнике 
 
5. Утврђивање средњорочног програма економског развоја за укључење Србије на светско 
тржиште 
 
6. Реформа пореског система и примена пореског законодавства у смислу битног смањења 
пореске стопе 
 
7. Привлачење и каналисање инвестиција 

• за обнову и изградњу инфраструктуре 
• за подстрек извозној привреди 
• за програме запошљавања 
• за уравнотежени регионални развој 
• закон о смањењу броја министара и ограничењу броја, потпредседника највише 

три и смањење скупштинских одбора и комисија најмање за 1/3 
• закон о забрани да посланици и чланови владе нагомилавају функције 

 
8. Приватизација  

• промена Закона о приватизацији 
• утврђивање приоритета за приватизацију 
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• сервис за помоћ предузећима приликом приватизације 
 
9. Национални програм за ревитализацију пољопривреде 

• стабилни паритети цена 
• кредитне линије за обнову фармерства 
• извозни аранжмани 

 
10. Програм за сузбијање сиромаштва 

• специјални социјални програм за помоћ најугроженијим слојевима становнишва 
• програм преквалификације запослених и проналажење нових радних места за 

раднике у пропалим предузећима 
• велике инвестиције које отварају нова радна места 

 
11. Децентрализација власти: државна организација демократске Србије 

• локална самоуправа 
• Војводина 
• Косово и Метохија 

 
12. Остали приоритетни закони, чије доношење је потребно иницирати у првих шест 
месеци 

• закон о универзитету 
• закон о основном и средњем образовању 
• закон о информисању 
• закон о радним односима 
• закон о синдикатима 
• закон о пензионом осигурању 

 
 
Шта је још обећано у предизборној кампањи? 
 

• неће се спроводити шок-терапија,  
• неће бити дивље либерализације цена 
• просечна плата ће бити минимална 250 а максимална 500 ДМ 
• страни донатор ће дати новој власти 6 милијарди $ 
• брз опоравак привреде 
• инвестициони циклус који ће запослити велик број радника 
• поштену приватизацију 
• хапшење новобогаташа који су били блиски режиму и нелегално стекли велики 

капитал 
• обрачун са организованим криминалом 

 
На грађанима је да процене што је од обећаног учињено, наше је само да подсетимо на 
предизборна обећања која су ДОС довела на власт. 
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2. Шта је Премијер некад говорио? 
 
Политичари брзо заборављају шта су све некад говорили и због тога је важно, с времена 
на време, да их јавност подсети на њихове изјаве како би се политичка сцена Србије што 
пре уозбиљила и како би недоследни политичари били замењени одговорним, јавним 
делатницима.  
 
Листајући стару штампу нашли смо низ изјава које су данас више него интересантне.  
 
ТАКО ЈЕ ГОВОРИО ЂИНЂИЋ 
 
• "Тражимо да се власт мења на изборима, не преварама. Када је велика 
политичка напетост у земљи, избори су право решење",  
Блиц, 10. децембар 1996. 

 
• "Никада нећу отићи на Дедиње, ни отпуштати због идеологије",  
Блиц 2-3. новембар 1996. 

 
• "Странци треба да знају да ми нећемо дозволити продају наших 
најпотребнијих предузећа у бесцење, без контроле јавности", 
Дневни телеграф, 2. фебруар 1997. 

 
• "Најсигурнији знак да је власт у страху је бесомучна злоупотреба медија",  
Дневни телеграф, 6. фебруар 1997. 

 
• "Кад додем на власт, прво ћемо народу да вратимо паре које су покрадене",  
Дневни телеграф, 8. фебруар 1997. 
 

• "Мора да се зна ко за шта носи одговорност. Ако Влада лоше ради, крив је 
председник Владе. То исто важи и за сваког министра, јер председник Владе 
одговара за то што су они на тим местима",  
Блиц, 22. март 1997. 
 

• "Кад год Влада жели да уради нешто мимо закона, нешто што се не може 
контролисати, онда Влада донесе уредбу",  
Дневни телеграф, 26. фебруар 1997. 
 

• "Наравно да нисам ишао код Милошевића. Зар се то питање уопште 
поставља?", 
 19. март 1997.  
 

• "Па шта ако сам ишао код Милошевића? Тај разговор је био безначајан, зато 
му и не придајем пажњу...",  
Блиц, 29. мај 1997. 
 

• "Нема добре Владе без добре Скупштине",  
Блиц, 24. јануар 1997. 
 

• "Ако би Карић много више говорио о економији, наравно и о начину на који је 
он дошао до богатства и начину на који његова компанија функционише, то 
би буде врло интересовало, а видели би како је могуће у једној земљи од 
ничег направити богатство.",  
Блиц, 10-11. мај 1997. 
 

• "У Србији нико нема монопол на опозицију, ни на демократију, ни на 
реформе. Што пре то схватимо, то ћемо пре сазрети и одрасти",  
Блиц, 7. мај 1997. 
 

• "Не сме да нам се појави ново кукавичје јаје, Нова демократија...",  
Наша борба, 4. септембар 1996. 
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• "Мора се стати на пут онима који од Србије желе да направе приватно 
предузеће", 
Наша борба, 11. октобар 1996. 
 

• "Без контроле и кажњавања нема нормалне власти",  
Наша борба, 18. октобар 1996. 
 

• "Хоћемо да Србија буде национална држава српског народа. Први члан устава 
мора да буде 'Србија је држава српског народа' (напомена: ДС је данас члан 
социјалистичке интернационале),  
Наша борба, 21. октобар 1996. 
 

• "Када додемо на власт, смањићемо порезе, који данас гуше предузећа, 
створићемо јефтину државу, која ће да се финансира од успешне привреде, а 
не од државног шверца и криминала",  
Борба, 17. децембар 1992. 

 
• "Људи желе да гласају за оне који нуде доследност и принципијелност. 
Коштуница то несумњиво оличава",  
Глас јавности, 7. септембар 2000. 
 

• "Неће бити реваншизма, али они који су крали мораће да одговарају. Неће им 
бити суђено у Хагу, судиће им генерације које долазе",  
Блиц, 12. септембар 2000. 

 
 

3. Ходочашћа 
 
Где је будући Премијер Србије био у време НАТО бомбардовања? 
 
Кажем море мислим Брач 
 
Планирате ли да идете на хрватско море? 
 
- Последњи пут сам на хрватском мору био врло давно... пре петнаестак година, на Цресу. 
Волим острва, не волим пешчане плаже дуге сто километара: прија ми та географска 
динамика... и мислим, заиста, да ускоро десетак дана боравим на хрватском мору, не као 
допринос помирењу или већ не знам-каквом-политичком-гесту, већ зато што волим те 
пределе...  
 
За време НАТО-бомбардовања, током 1999., из Црне Горе сам, преко Дубровника, 
дошао до Загреба; прошао сам тај део поред мора и, признајем, има мало 
носталгије.  
 
Чим причамо о летовању, слике из детињства враћају нас на Јадранско море; кад кажем 
"море" мислим на Брач, Хвар, не мислим на Шпанију и Грчку јер је то чиста конфекција. 
Сваки човек је везан за своју биографију, те није лако заборавити прве љубави на 
Јадрану, летовања, кампове... много је дубље то сећање него што изгледа, па бих, 
искрено, волео да опет видим сва она места за која сам толике године везан 
успоменама... 

Данас, 16. август 2002. 
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А где је био за Нову годину? 
 

 

 
Национал 12.-13. јануар 2002. 

 
Колико је коштао тај провод? 
 

 
 

Национал 12.-13. јануар 2002. 
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С ким путује Премијер? 
 
Довели су Вас, ипак, у везу са извесним Станком Цанетом Суботићем кога титулирају 
босом шверца цигарета. Да кренемо од приче о коришћењу његовог авиона. Да ли сте 
га користили?  
 
Јесам. Постоје два, да тако кажем, доказа која се наводе као моје учешће у тој трговини 
цигаретама. Једно је када човек који сам себе приказује као једног од важних учесника 
тврди, да је чуо да је требало да добијем 500.000 марака током демонстрација '96.-97. 
године, а да тај новац потиче од трговине цигаретама и да је Мило Ђукановић дао 
одобрење за то. А друга ствар је, да сам рекао да сам користио тај авион Станка 
Суботића. Тај човек, реч је о Кеслеру, не каже да има доказе да је мени неко дао 500.000 
марака, већ каже да он зна ,да је требало да ми буде дато 500.000 марака, и то је до ове 
садашње фазе, у протеклих 10 година, једини доказ...  
 
Да ли сте, у службене сврхе, користили авион господина Суботића?  
 
Рекао сам да јесам али сам користио неколико авиона, не само тај. Користио сам све 
авионе који су били на београдском аеродрому као приватни авиони, а чији власници су 
хтели да их ставе на располагање на један или два дана, и да на питање колико то кошта, 
одговоре да је у реду и да часте Владу Србије. То су били једини услови. Да сам ја заиста 
имао нешто са нелегалним пословима, не бих ваљда пред очима 500 људи на аеродрому, 
од којих је половина запослена у време Радета Марковића, то показивао. Па зашто ја не 
бих за Владу Србије користио савезни авион и плаћао, као што плаћају службеници Владе 
СРЈ стотине хиљада марака за коришћење авиона. Зашто ја не бих за свако то службено 
путовање за које смо користили тај авион, користио службени авион на трошак државе, 
кад на то имам право? Зашто бих ја сада користио нечији авион чак и да имам неке 
тајне везе с њим? Човек који је на власти, а има везе с нечим што је нелегално, неће то 
показивати у јавности, осим ако није потпуно луд....  

Репортер 21. септембар 2001. 
 
 
У јавности се у вези са вама помиње и име Станка Суботића - Цанета. Какви су ваши 
односи са њим? 
 

- Упознао сам га пре пет година, а до новембра 2000. године нисам га виђао нити 
сам знао чиме се бави. Путем штампе сам сазнао да јe велика "зверка" y шта 
сумњам. 
Користио сам авион из његове компаније, јер је било практично за Владу. У 
протеклих 10 година зa мене се тврдилo да сам шпијун, а данас да сам у пословима 
са дуваном. У позицији сам да се браним а при томе нико не износи доказе за то 
што  сам учинио.... 

Новости 28. јануар 2002. 
 

Какве су ваше везе са Суботићем? 
 

- До Станка Суботића сам дошао преко његовог авиона тако што сам у новембру 
2000. године позвао Аеродром и питао има ли неки приватни авион на аеродрому. 
То сам и раније радио. И када ми кажу да има, зовем власника и питам га да ли се 
слаже да Влада користи тај авион и плати оперативне трошкове, онда он обично 
каже да нема потребе, даћемо вам или не можемо. На Аеродрому су ми рекли за тај 
авион и ја сам прихватио. Нисам имао појма ни о цигаретама, нити о 
репутацији.  

- Наравно, виђам пуно људи за које се причају разне ствари, али у Србији се за 
свакога причају разне ствари и ту је тешко проценити шта је битно. Он је рекао да 
је спреман да помогне кад год буде требало и извесно време - месец, два или три - 
сам то користио. Онда се то појавило као нека афера и тада сам прекинуо с 
тим. То је практично једина веза коју имам с њим.... 

Данас 24. јануар 2002. 
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Вама се приговара да је плаћени одмор у Емиратима, где сте били с породицом, вид 
корупције?  
 

- Па то су глупости. И Клинтон је провео одмор на ранчу неког човека као његов гост 
и наравно, није плаћао. Када сутра пословни људи из Арапских Емирата буду 
хтели овде нешто да инвестирају, биће много већа пажња да ли су за њих неки 
специјални услови, много већа, зато што сам био тамо.... 

НИН 24. јануар 2002 
 
Значи било је још таквих људи? 
 

- То се још није појавило у јавности. Можда ти неки други с којима сам имао сличан 
однос нису интересантни, али мој је приступ је: зашто изигравати пуританца 
и рећи да ће Влада плаћати трошкове ако можеш без кршења закона на 
основу одређеног положаја да добијеш нешто за државу и да то ништа не 
кошта земљу у којој су ти од којих то добијаш имали јако пуно користи, 
али не можеш да им то наплатиш на неки други начин. Ја и у другим 
делатностима радим. 
Када су биле поплаве у западној Србији замолио сам 20 фирми које су имале 
највећи промет у последње две-три године да напуне фонд од пет-шест милиона 
марака да платимо људима којима је летина пропала. Ја не могу да им то 
наредим, запретим... 

Данас 24. јануар 2002. 
 
Контроверзе у јавности изазвао је и ваш боравак у Уједињеним Арапским Емиратима за 
Нову годину?  
 

- Ја сам 26. децембра редовном линијом ЈАТ-а отпутовао за Дубаи и био приватно и 
полузванично гост Владе Уједињених Арапских Емирата. Већ дуже сам имао тај 
позив, а моја идеја је била да обновимо везе са арапским земљама. Нову годину 
нисам славио пошто сам у децембру имао смртни случај у породици. Посетио сам 
њиховог председника и Владу и тако је то дошло прво у интернационалне медије 
па у наше. Платили су они. Нисам хтео да јавност Србије замарам том посетом, да 
људи не кажу - ево сада симулира неку велику активност кад сви славимо Нову 
годину.  

Блиц 14. јануар 2002. 

4. Како ради Премијер? 
 

Мој проблем је у томе што ја имам један релативно практичан однос према 
животу а у једном идеологизованом друштву то се кажњава… 
 

Репортер Магазин 12. септембар 2001. 
 

Па, добро, шта им то радите?  
 

Позовемо и кажемо: поплаве су, у буџету немамо пара, хајде скупите 150 
милиона динара да дамо тим људима. 
 
Кажемо им: ви имате више него они, хајде да ако можемо да се договоримо да 
ваших двадесет фирми - а ми имамо податке о вашем промету од прошле године, 
знамо колики имате профит - скупите мало тог профита.  
 
Онда, за финансирање извоза: скупимо десет банака које по номенклатури 
Народне банке послују успешно и кажемо: 'ајде, јел' бисте ви могли да дате 
кредит, на пример, ИМТ-у, са 5 одсто камате годишње уместо 5 одсто камате 
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месечно. Онда они кажу не би могли, а ја кажем: хајде размислите да ли бисте 
могли. 

Имате ли Ви право на то?  
 

Наравно да немам право али мора се и тако радити.  
 
 

Није ли то нека врста државног рекета?  
 

То је покушај благе прерасподеле, то јесте на ивици закона, али није с оне 
стране јер ја њима не претим.  
 
Не кажем им: ви ћете имати штету, али ја сматрам да је то правилно. Сматрам 
да у друштву у коме не постоје механизми прерасподеле, онај ко има 
позицију да мало ту прерасподелу учини праведнијом, може и треба ту 
позицију да искористи.  
 
Значи, ја не бих узео од неке банке која је у дубиози, да је не бих гурнуо у још 
већу дубиозу, али ако знам и имам информације да та банка добро послује. Знам 
да тај Станко Суботић неће осиромашити због 15-20 хиљада марака за тај авион, 
знам и да Хемофарм из Вршца неће осиромашити зато што је дао 2 милиона динара 
за поплављене и што ће дати можда милион марака за храну.Онда је мени то у 
реду. Хоће то смањити мало њихов профит, али ће с друге стране некоме помоћи. 
То је мој приступ тим стварима.  

 
И то је једна од оптужби на Ваш рачун. Та врста приступа!  
 

Данас су извукли један елемент, могли су да извуку и неки други. Сутра ће неко 
рећи он је гори него Милошевић, позива их и разрезује им порез, харач 
који они морају да плате под фирмом добровољног давања, а они заправо плаћају 
рекет. Увек ће бити мотива за афере у медијима. 

 
Говоримо о причама где сте актер, а не о доказима. 
 

Једино у чему се ја помињем, јесте да је мени неко дао 500.000 марака. Прво, и да 
је дао, какве везе сад има шверц цигарета са 500.000 марака које су из шверца 
настале.  
 
Да је неко дао 500.000 марака у Патријаршију, да ли то значи да 
Патријаршија учествује у шверцу цигарета?  
 
Друго, није ми дао. Треће, да ми је неко нудио, ја бих узео. И четврто, не бих 
питао одакле. У јануару 97. године или у децембру 96. године, да је неко дшошао и 
рекао, ево ти 500.000 марака, не бих ништа питао. 

Репортер 12. септембар 2001. 
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Па какви су заиста људи на власти? 
 

 
 
- Није познат ниједан финансијски скандал или злоупотреба положаја у Влади - рекао је 
Ђиндић, гарантујући да се сваки члан Владе придржавао закона. 
 
Ово је, како је рекао, од свих најштедљивија Влада. 

Данас, мај 2001. 
 
 
Да ли је то тако?  
 
Погледајмо састав влада у неким европским земљама: 
 

Држава Састав владе Укупно 

Србија  
(после реконструкције) 

Премијер,  
6-7 потпредседника,  
22 министра 

29-30 

Република Српска 
Председник,  
19 министара 20 

Федерација БиХ 
Премијер,  
заменик,  
16 министара 

18 

Словенија 
Председник,  
15 министара 

16 

Македонија 
Премијер,  
3 заменика,  
15 министара 

19 

Хрватска 
Премијер,  
3 потпредседника,  
19 министара 

23 

Грчка 
Премијер.  
11 министара 

12 

Мађарска 
Премијер,  
14 министара 

15 

Француска 
Премијер,  
13 министара 

14 

Шведска 
Премијер,  
10 министара 

11 

Руска Федерација 
Премијер,  
24 министара 

25 

Немачка 
Канцелар,  
13 министара 

14 

Велика Британије и  
Северна Ирска 

Премијер,  
25  чланова кабинета 26 
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А шта кажу државни чиновници о поштењу? 
 

Где је 5,9 милиона долара? 
 
БЕОГРАД - Синдикат правосуђа Србије поднео је јуче Окружном јавном тужилаштву у 
Београду кривичну пријаву против непознатог извршиоца, лица запосленог у Влади 
Републике Србије које је ненаменски утрошило донације намењене правосуђу у износу од 
5,9 милиона долара у периоду од марта 2001. до марта 2002. roдине - изјавила је јуче за 
„Глас" Славица Живановић, председник Републичког одбора Синдиката правосуђа Србије. 
Копије пријаве упутили су премијеру Зорану Ђинђићу, републичком јавном тужиоцу и 

Врховном суду Србије. 
- Ми смо, својевремено, од Горана Питића, министра за економске односе са иностран-

ством, добили извештај о пристиглим донацијама и веб-сајт адресу министарства. Али ка-
да смо у понедељак ушли у веб сајт овог Минисгарсгва, који је раније садржао и табеле и 
различите лодатке, у њему није било дела који се тиче донација. Да ли је он обрисан или 
се догодило нешто друго, тешко је рећи - рекла је Живановић. 

Глас јавности 23. октобар 2002. 
 
 
А шта признаје министар пољопривреде? 
 
Драган Веселинов: 
- Истина је да је моје министарство купило не један него ПЕТ џипова – четири Ладе Ниве 
и један «Гранд Пајеро» који је плаћен 40.000 еура. 
 

 
 

«Гранд Пајеро» плаћен 40.000 евра 
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КУДА ИДЕ СРБИЈА? 
 

 
Блиц 

 

 
Блиц, 28. октобар 2002. 

 

 
Данас, 28. октобар 2002. 

 
 

 
 

Због тога би највећа грешка била да себе дефинишемо неамбициозно. Ако и за тренутак 
посумњамо да ћемо успети, врло вероватно и нећемо успети.  
 

 
Наша главна интегративна снага је уверење, а не систем. 
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Лопови 

«Код нас постоји уврежено мишљење да сви који су успешни и богати морају да буду 

лопови. Онима који су успели и за време претходног режима, мора се омогућити да раде и 

сада, када не постоје никакви проблеми и спутавања од стране државе». 

Министар за приватизацију А. Влаховић, Национал, 27-28. јул 2001. год 
 
 

 
 
 
У предузећима заслужни досовци 
Јожеф Каса, потпредседник Владе Србије, председава Управним одбором предузећа 
«Србијашуме». На челу Управног одбора ЈАТ-а је Мирослав Стефановић (Нова 
Демократија), а директор је Душан Костић изабран из састава запослених. 
 
На челу Управног одбора Јавног предузећа ПТТ је Радоје Прица (Демократска странка), 
«Телекома» Драгор Хибер (ГСС), а директор је Драшко Петровић (ДХСС). Функционер 
Батићевог ДХСС-а Миодраг Савићевић председава Управном одбору «Застава» у 
Крагујевцу, а ЕПС-овом Радомир Наумов из ДС-а. 
 
Пословна тајна 
Чланство појединих министара у управним одборима јавних предузећа званично се 
објављује у Службеном гласнику Републике Србије. Међутим, чланство у управним 



 
 
 

18

одборима приватних или неких мешовитих предузећа познато је само регистрационим 
органима привредних судова и оно се, према неписаним бизнис начелима, третира као 
део пословне тајне. 

 

 
 
Реконструкција Владе не може бити технички посао. Од мене се тражи да сада неке људе 
у Влади жртвујем због односа снага. Ја то не могу да прихватим, јер би то створило лош 
политички морал у Србији и нисам присталица те технике. 

Глас јавности 
 
Шта је циљ реформе? 
 

 
 
Ђинђић није пропустио да примети како му противници замерају да на Србију гледа као 
на предузеће, а затим рекао да ништа не би било лепше од тога да Србија стварно 
функционише као добра фирма. Међутим, истакао је премијер, она још не 
функционише. У њој није разграничен рад од нерада и због тога је још немогуће добро 
живети од свог труда. 
 

 
       
 Суштина питања је била зашто су плате министара тако демагошки смешно мале? 
  
- У овој фази је место у влади добра инвестиција. Влада је као Манчестер 
јунајтед. Непознати играчи треба да плате Манчестер јунајтеду да играју у њему, јер 
ће после тога бити познати. Сада сваки министар улаже и у своју каријеру и у свој 
рејтинг. Већ је сада јасно да ће пет-шест министара који овде раде економски део, када 
заврше посао у овој влади моћи у светским корпорацијама да добију место које никад 
не би имали. 
 
Ја сам им рекао ако не можете прве две године да живите од уштеђевине коју имате, 
немојте да узимате министарско место, а ја гарантујем да ћете после две године, ако 
радите посао како треба, удесетостручити свој рејтинг. И то се финансијски 
изражава.  

НИН 24. јануар 2002. 
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Не прихватам одговор да захтеви грађана често нису у надлжности општине. И ја радим 
многе ствари које нису у мојој надлежности. Ако сте на положају и у прилици, 
ваша дужност је да помажете свима који су у неволии, без обзира да ли је то ваша 
надлежност... ДС има око сто хиљада чланова. Ако би свако од нас на себе преузео 
обавезу да се позабави мукама и проблемима десетак породица у најближем комшилуку, 
половина Србије била би покривена. Лидер ДС поручује и да ће промене бити онолико 
брзе колико смо ми сами спремни да мењамо и усавршава мо саме себе. 

Блиц 
 
 
 
Обећања 
 
То је тај циљ који ми можемо да остваримо и можда у двеста година наше новије 
историје ми смо прва генерација која реално може да га оствари. 

НИН, 19. септембар 2002 

 

 
 

- ДОС је стабилан, 17 странака је јединствено и у то заједништво не треба 
уносити немир због једне странке - изјавио је Ђинђић и нагласио да се противи 
партијским притисцима за промене које, по његовој оцени, треба да уследе тек 
након анализе постигнутих резултата Владе и процена да има и бољих решења од 
садашњих ... 

 
Кад парламент не будимао ту већину, може се говорити о његовој кризи, о чему се 
тенденциозно пласирирају информације у јавности. 
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Зашто? 

 
 
Зар Премијер нема већ довољно власти? 
 
Када сам постао премијер, мој први шок било је сазнање да је питање власту у Србији 
– академско питање! Постоји предрасуда да имам пуно власти у замљи; 
 

ја уопште немам никакву власт. 
 
Значи, у Србији имам обавезу да се пензије и буџетске плате исплаћују на време, дакле, 
то је једина власткоји човек има, јер не постоје инструменти да се на то утиче на 
регуларан начин. 

Национал 23 август 
 
 
 
 

5. Самоанализа. 
 

 
Данас, четвртак, 24. јануар 2002. 

 
Лошије нам је успела комуникација о реформама са грађанима како би се позитивна 
мотивација пренела на људе. Реформе се доживљавају као збир неких појединачних 
одлука и мера и људи имају поверење или га немају, али се не може рећи да баш знају о 
чему се ради, да смо ми успели да им појаснимо шта та операција значи, када ће 
болети, колико ће коштати и где је за свакога неко његово место у томе. То је делимично 
и резултат недовољне координације међу битним функцијама, рада у министарствима, а 
делимично последица недостатка комуникације. 
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Нисмо успели да објаснимо људима да је стање тешко – не тренутно него 
структурно... 
 
Та очекивања су отишла мало претерано. Статистички, нема сумње да је стање много 
боље. То није распоређено на праведан начин па да је сада свакоме 
процентуално боље – некима је много боље, али не некима на власти већ некима 
који су у привреди релативно пристојно функционисали... 
 
 
Нека нико не мисли да је мени мање непријатно када ми у неком мањем месту за некога 
ко седи са мном кажу да је ту седео и с Милошевић и причао му исто што и мени само 
обрнуто. Али шта је алтернатива? Да уведемо диктатуру и да кажемо да ћемо 
све да поскидамо.... 
 
Постоје две врсте реформи – непопуларне и неуспешне. Реформе никада нису 
популарне ако треба да буду успешне јер увек нешто коштају. Да бисте били успешни, 
морате да преузмете ризик непопуларности. Тај ризик је сам по себи велики, али ако 
имате још некога ко популистички таласа – то је двоструки проблем.  
 
На послетку сам направио мапу свих који би могли да буду опасни по 
реформе, са становишта популизма и покушао да их добијемо за 
сараднике.... 
 
Синдикати, Црква, пословни људи – они који имају моћ у затеченом економском 
систему. Њима смо рекли да им је било боље за време Милошевића јер су имали моћ, али 
да замислите ситуацију за пет година, када ће постати део светског бизниса. Позвали смо 
их да будемо савезници. Мислим да смо то и успели. Сада су, од организованих снага 
незадовољни, радикали, СПО, шверцери и две-три странке радикалне по свом програму... 
не знам више ко. Врло чудно.  
 
После годину дана тешких реформи нема организоване опозиције, друштвене 
групе. У другим земљама било је изван пакета реформи организованих, јаких друштвених 
снага који су блокирали реформе. Ми то немамо и мислим да смо због тога успели.... 
 
 
Намерно сте им подилазили како бисте учврстили и сачували власт? 
 
Није то власт. То је нуђење деоница у заједничком пројекту. Ако неко нема 
деонице у неком послу зашто би се он залагао, зашто се неби трудио да тај посао 
пропадне да би његов успео. Морате људима од којих очекујете подршку да нешто дате. 
Ако желите резултат, а сами нисте довољно јаки – а у једном друштву никад нисте сами 
довољно јаки – морате правити компромисе и ја сам покушао да нађем равнотежу.... 
 
Али мере штедње су драстичне. Укинуо сам, рецимо, цеђени сок који је био служен 
у Влади када сам сасзнао да дневно одлази 20 или 30 гајби поморанџи.  
 
Идемо до детаља – трошкови бензина, путовања финансира Влада – министри пуно 
путују, али свако треће или четврто путовање може да плати Влада. Ако те неко позива 
на конференцију мора да ти плати, ако неће да плати, можда му и не требаш, можда твоје 
излагање није толико битно. То је доста непријатно и има тешкоћа, али смо успели да 
смањимо трошкове.... 
 
А да ли је било онога “Влада ће ценити ваше напоре”? 
 
Па ја то ценим. Можемо помоћи када им буде требала веза у иностранству, да неког 
пословног партнетра усмеримо на њих – што бисмо и иначе радили... 
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Очекуjете ли да ће вас неко одбити?  
 
- Па, досад није. Разговарао сам с неким колегама из иностранства на ту тему. Они су 
рекли да је код њих проблем кад неко државни авион користи за приватне сврхе, 
а никад се није десило да неко бесплатно узме приватни авион за државне 
сврхе.  
 
И мени је јако жао што се производи афера која је потпуно супротна од основе за 
аферу. 
 
 Али не постоји бесплатан ручак? 
 
- Ако нешто хоћу да му дам заузврат, то могу и без коришћења његовог авиона  
за Владу.  
 
Могу да кажем: "Уместо да даш за Владу авион који кошта 10.000 марака за један лет, 
дај мени 10.000".  
 
Потпуно је апсурдно радити такве ствари ако имаш задње намере, то је најбољи начин да 
скренеш пажњу. На аеродрому 30 људи зна за коришћење авиона - њих сам питао какав 
је авион. 
 
Када нешто кријеш то нико не зна.  
 
Има много трачева у Србији и један од проблема нашег менталитета је у томе што су људи 
толико склони интригама да човек на крају изгуби компас и каже: "У реду, добићете само 
оно што платите немојте ништа да тражите. Платите порез и тог пореза ћете добити, а све 
друго нећемо више да радимо".  
 
Када би јавност чула колико министара из својих средстава финансира 
активности у Влади, плаћа хотеле, такси... рекли би да је то чиста демагогија. 

 
Данас, четвртак, 24. јануар 2002. 

 
 

 
Када нешто кријеш то нико не зна 
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Која је порука српској јавности? 
 

 
 
Шта је наш највећи проблем? 
 

 
13. август 2002. 

 
 
 
 
Зар приоритет није борба против криминала? 
 

 
 
»У Србији постоји коегзистенција криминала и демократске власти. Та 
коегзистенција више није могућа и ова година је пресудна за сузбијање криминала»... 
 

У 50 градова зна се ко је главни мафијаш. 
 

 Он иде код судије, купује поклоне кћерки народног посланика... То више неће бити 
могуће». 
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Где је МАФИЈА? 
 

 
 
 

 
 
Зар мафија није у затвору? 
 

У реду за затвор 
 

После 5. октобра многи људи из претходног режима који су учествовали у разним 
махинацијама би чекали у редовима да се сами пријаве да добровољно оду у затвор. Кад 
су видели колико је мека, да не кажем неспособна власт у овом домену, онда су они 
дигли главу, и сада те групе које имају пара, које могу да купују судије, који плаћају 
странкама, су толико јаки да су јачи од неких политичких партија опозиције. 
 

Млађан Динкић, Гувернер НБЈ 

 
 
А шта морамо урадити? 
 

«Морамо учинити све да се смањи насилно понашање у породици, јер је и Ал Капоне 
био беба.» 

Зоран Ђинђић, премијер Србије 
 
 
Има ли насилног понашања у породици? 
 

 

 



 
 
 

25
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Недељни телеграф, 23. октобар 2002. 

 

«како је могуће у једној земљи од ничег направити 
богатство.» 

Др. Зоран Ђинђић, Блиц, 10-11. мај 1997. 
 
 
 

Која је порука новој власти? 
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6. Разочарење 
 

 

 
 

Председник владе Србије Зоран Ђинђић је, у интервјуу за јучерашњи „Дејли телеграф", 
изјавио да је разочаран Западом, који је обећавао далеко већу економску помоћ нашој 
земљи, а западне лидере је позвао да убудуће обећавају само оно што могу да испуне. 
„Мадлен Олбрајт нам је пре две године обећала милијарду долара ако оборимо 
Милошевића, а до сада смо од САД добили iедва сто милиона долара. Пуно губимо у 
очима људи када понаваљамо шта смо све чули о западних лидера, којима саветујем да 
убудуће обећавају само оно што могу да испуне", рекао је Ђинђић лондонском дневнину, 
како преноси Радио Би-Би-Си. 
Српски премијер је у разговору, обављеном поводом годишњице промене власти у 
Југославији 5. октобра прошле године, рекао, између осталог, да је тада био свестан да 
му од Слободана Милошевића у случају неуспеха протеста прети сигурна смрт. 
 

 
 

„То подсећа", указао је премијер Србије, „на лавиринт у коме се стално губите".  
 
„Почели смо са спровођењем реформи у финансијском и пореском систему, као и у 
државном буџету. Обећано нам је да ћe међународна заједница финансирати и 
изједначити дефиците одређеним областима. Да није било тог обећања, не бисмо тек 
тако лако либерализовали цене, повисили цену струје или увели тако строгу 
дисциплину у расподели државног буџета", нагласио је Ђинђић. 

 
„3а спровођење таквих реформи у осталим земљама у транзицији било је потребно три, 

четири па чак и пет година. Ми смо овај задатак обавили у року од три месеца. Да нам 
светске финансијске организације  нису обећале помоћ, ми 
бисмо реформе  спровели много обазривије.  
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Такође не смемо да заборавимо и наду грађана која је датим обећањима била пробуђена, 
а који се сада питају где је тај обећани новац" , закључио је Ђинђић. 

Политика, 26. октобар 2002. 
 

 
Да ли ћемо издржати? 

 
„Свака реформа има своју одpeђeнy динамику и после годину дана има своју кривуљу, 

такозвани 'меки трбух'. Тада долази до кризе, јер се констатује да се до резултата не 
долази тако брзо као што су грађани веровали. Увереност да смо на правом путу не 
долази од неке визије или интуиције већ од чињенице што већина експерата у Светској 
банци и Међунароаном монетарном фонду и Евpoпcкoј комицији има позитивио мишљење 
о нашим реформама. Значи ми смо на правом путу. Да ли ћemo издржати то зависи 
од народа. Ако народ nема снаге да издржи нa правом пyтy мени је јако жао, али не може 
нико да каже - овај реформски пут није прави и да постоји краћи. То има своју цену, а 
она не зависи од моје воље вeћ од тога колико смо заостали", рекао је Зоран Ђинђић. 
Политика 26. октобар 2001. 
 
7. Какво је стање у друштву? 
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А шта кажу званичници? 
 

 

 

 

 
 
 
 
Зашто нема ПРАВЕ РЕФОРМЕ? 
 
Када би у влади било запослено још хиљаду људи као нека врста консултаната за 
предузећа, не би знали где им је глава од посла. 
 
То је стање привреде: Е сад, наша демократска власт састављена је делом од људи 
који су књишки експерти, а делом су били издржавана лица по неким институти-
ма који немају осећај за реалну економију, на нивоу предузећа.  
 
Они све то гледају са неке либералистичке висине сматрајући да све треба препустити 
тржишту које ће завести ред.  
 
Заправо, тржиште би увело пустињу пошто би поумирали сви, нико не би успео да 
преживи. 

Премијер - Економист магазин 31. дец 2001 
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Упркос свему, оптимизам се не губи. 
 
 
 

За годину до две дана Србија ће се наћи међу 30 
најуспешнијих земаља у свету. 

 
Премијер - Економска политика, 9. септембар  2001 

 
 
 

Има ли решења? 
 

 

 
«Стање је редовно.» 
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Премијер Зоран Ђинђић: Систем функционише, стање редовно 

 

Нема кризе након пропалих избора 

Премијер Србије Зоран Ђинђић изјавио је јуче да у Србији не постоји никаква 

криза и да све институције функционишу након неуспелих председничких избора и да то 

показује да су претеривали «сви који су предвиђали да ће у земљи наступити хаос», ако 

избори не буду успешни. «Стање је редовно, све институције функционишу, не постоји 

никаква криза и то је доказ да је наш друштвени и економски системи имају капацитет да 

решавају проблеме, макар то били и неуспешни избори», рекао је Ђинђић агенцији Бета. 

 «Не мислим да је закон (о избору председника) био претерано строг. Ако 

кандидати не успеју да својим програмом изведу 50 одсто бирача на изборе, то говори 

више о програмима, али прихватам да се олакшају услови», рекао је Ђинђић. 

Глас јавности, 22. октобар 2002. год. 

 
 
А шта после неуспелих избора? 
 

 
«Манчестер Јунејтед» 
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8. Метафоре 
 
Јеловник 
 
Ја сам очекивао да ти преговори упадну у ћорсокак и изјавио сам својевремено да 
двадесет седам људи нису у стању да усагласе ни један јеловник. Они су ми као одговор 
послали један јеловник из савезне скупштине који су сви потписали – жао ми је што не 
могу да вам га покажем, ено ми га код куће – и рекли су: "Ето видиш да може." Међутим, 
ту је посреди један мали трик: ја нисам рекао да они не могу да потпишу постојећи 
јеловник, него да не могу да направе нови. Тако су могли да потпишу и постојећи устав, 
али овде треба направити нешто ново. Да су направили нов јеловник, ја бих то схватио 
као доказ њихове креативности. 
С друге стране, две особе би лако могле да изаберу три-четири јела и да саставе нов 
јеловник, тако да мислим да ће се тако и наћи решење. Ми смо као Влада Србије били 
заинтересовани за економски део споразума и тај део смо брзо и без помпе усагласили. 

Време, 15. август 2002. 
 
 

Брак без младе  
 
Мислим да ово што сада иде није лоше, али практично то је брак без младе: младожења и 
кумови праве концепцију, а онај ко треба у томе да учествује, а то је већинска Црна Гора, 
још увек се ту не појављује. 

Репортер, 12. септембар 2001. 
 
 

 
Учинци легализма («дррн, дррн...») 
 
Дошао сам да искрено кажем да у нашем ауту више нема бензина. Ми сада седимо у месту 
и вичемо «дррн, дррн»... 
 
Па, ево, имате тај «легализам»! Али немате скоро ништа друго. Најотменије је бити 
песимиста и говорити како све ово не може да успе.  
 
Хајде да будемо оптимисти, засучемо рукаве, спавамо пет сати и туширамо се 
хладном водом. Само то ће донети реформе и бољи живот. 
 
 
 Да ли је Влада успела да народу објасни своје циљеве, поготово нашем народу, 
који радо негује стереотипно мишљење? 
 
«Мислим да постоји један недостатак у комуницирању владе са народом око циљева и 
правца кретања.» 
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Узбрдице – низбрдице 

 
Да ли је влада успела да народу објасни своје циљеве, 
поготово нашем народу, који радо негује стереотипно 
мишљење?  
 
Мислим да постоји један недостатак у комуницирању владе са 
народом око циљева и праваца кретања. Један велики број 
људи тешку садашњу ситуацију доживљава као једно трајно 
стање и чак је разочаран, јер није очекивао тако лоше стање. 
Али, доживљава као једну етапу, једну узбрдицу на путу који 
има и низбрдице и, а сад смо тренутно на једној узбрдици и 
тешко нам је, јер је мотор јако напрегнут. Али, ако изгурамо 
још годину дана или две године, онда ћемо бити на 
низбрдици, па ћемо бити на некој равници, па ћемо опет 
доћи на неку узбрдицу за пет, шест, седам година, када треба 
да испунимо критеријуме за Европску унију, па ћемо опет 
морати да се напрегнемо. Све се то гледа као једно статично стање и каже - немам 
довољно пара, не могу да купим оно што ми треба и незадовољан сам.  

НИН, 19. септембар 2002. год. 

 

Рибља чорба 

«То око денационализације није исто. Ево, рецимо, једог примера. Ако узмемо акваријум 
и ставимо га на упаљену ватру, добићемо рибљу чорбу. Али, ако рибљу чорбу скинемо са 
ватре нећемо добити акваријум.» 

интервју, ТВ Студио Б. 
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8. Лично 
 

НИКАД СЕ НЕ ПРЕДАЈЕМ 
 
Шта очекујете од Нове године - за себе и своју 
породицу?  
Од самих празника очекујем да се наспавам, проведем више 
времена са породицом, прочитам неку књигу.  
 
Од целе наредне године не очекујем ништа специјално.  
 
Она ћe бити онаква каквом је ми обликујемо. Пошто имамо 
јасан план и поприлично воље, сигуран сам да ће бити све у 
реду. 
 
У прошлој години зарађивали cтe око 10.000 динара 
месечио. Може ли нација очекиваши да "живи бoљe" 
ако њен премијер нема ни 200 долара месечно? 
 - Моја зарада је порука грђанима је на власти неко ко не 
води превише рачуна о свом личном интереасу, а не порука 
да је сиромаштво врлина. Срећом, у Србији има доста људи 
који пристојно зарађују. 3нам производна предузећа са по 
две-три хиљаде радника где је просечна плата 600 ДЕМ. То 
није лоше за прву годину транзиције. 
 
Шта Вам је најтеже пало откако сте у врху српске 
свасти?  
- Неаргументоване оптужбе за корупцију. После десет година 
оптужби да сам шпијун ником није пало на памет да се 
извини, а већ је на исту пропагандну матрицу накалемљена 
нова лаж. 
 
Ваш рејтинг у јавности није баш увек тако висок. Чиме то објашњавате? 
- Задовољан сам пoдp- шком коју имам. У Србији реформатори никад нису били нарочито 
омиљени. Њихов проблем је да преживе, а не да буду славни. 
 
У Вашој динамичној политичкој активности која се доста ослања и на 
прагматизам, који је то мото који вас тако неуморно вуче напред? 
- Никад се не предај. Ако кренеш у претицање, додај гас. Ради оно што сматратш да је 
исправно, а не оно што ће већина да подржи. Поразе не доживљавам лично. Никад се не 
нервирај због политике. То је оно што ми тренутно пада на памет. 
 
Имате ли приватни аутомобил, возите ли гa сами, које је марке? 
- Немам већ десет година.  
 
Приметили  смо у последње време да сте "стесали" линију? Oд пpoблeма, због 
нових одела, из моде? 
- Није због проблема, него водим рачуна.  Пазим шта и када једем, трчим бар два пута 
седмично по 7-10 километара, помало радим вежбе. Сматрам да је физичка кондиција 
услов за менталну кондицију. 
 
Како спавате? Шта сањате? 
- Кратко и углавном добро. Немам посебно интересантне снове. 
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Имате ли времена за породицу, ону ширу, за ваше старе пpuјaтeљe који изгледа 
све теже долазе до вас? 
- Нажалост, не. Делом заиста мало имам времена, а делом сам толико фокусиран на посао 
који радим, да се тешко могу опустити и посветити старим пријатељствима и 
познанствима.  
 
Је ли велико одрицање бавити се јавним животом, нарочито политиком? Да 
нисте отишли у политичаре, шта бисте волели да будете: професор филозофије, 
да возите аутобус кио кекад у студентским данима, да будете менаџер? 
- То је посао који вас окупира 24 сата. По томе је сличан уметности или бизнису, oнако 
како гa ја радим, најближи је менаџменту. Мислим да по седујем одређене способности у 
руковођењу организацијама и то је посао који бих радио и изван политике. 
 
Уверили сте нас ди нe бежите од јавне речи. Али ви cтe jeдaн од ретких 
премијера који нема "човека за штампу"  (портпарола) ? 
- Немам портпарола зато што не могу да пронађем адекватну личност а не зато што ми не 
треба. Напротив. У сталној сам потрази за добрим сараднивима. Неке сам пронашао неке 
још не. 
 
Кад сте последњи пут узели књигy у руке? Коју? 
- Увек истовремено читам пет, шест књига, у за висности од расположења, умора, 
концентрације. Углавном су на енглеском. Тренутно су у мојој близини "Економија јавног 
сектора" од нобеловца и саветника Владе Србије Ј. Стиглитза, "Стратегија 
економскоуспеха Сингапура" Малеов "Дневник са Српског двора", "Енциклопедија руске 
душе'', Јерофејева, неколико књига о томе како су организоване влале у различитим 
эемљама. Још од студентских дана навикао сам да водим белешке док читам, што ми 
веома користи за уобличавање властитих идеја. 
 
Идете нa концерте, на утакмице. Кад cтe последњи пут сели у кафану са старим 
другарима? 
- Понекад идем на утакмице, веома ретко на концерте, још ређе у кафану. Осмогодишњеr 
сина водим на утакмице, ћерка се сама сналази, а понекад организујем полу-радну вечеру 
у ресторану, са мешовитим, приватно-пос-ловним темама и ту изведем жену, која онда 
ћаска са женама мојих саговорника, углавном министара или  сарадника са посла. Нисам 
сигуран да се жене сјајно проведу, алио то је што је. Транзиција је, сви морају помало да 
се жртвују.  
 
За кога оно навијате? Jecтe ли помогли кошаркашима Црвене звезде да се врате 
у живот зата што волите Звезду, кошарку, или да би ваши људи седели на 
руководећим местима у клубу? 
- Навијам за Звезду, али помогнем сваком ко ми се обрати, онолико колико могу. Када су 
међународ не утакмице, одлазим да навијам и за Партизан. 
 
Идете ли још увек код истог фризера, јер у пос- лeдњe време чешће мењате 
Фризуру? 
- Идем, вeћ годинама, сваких двадесет дана. Моја фризура вероватно зависи од његовог 
расположења. 
 
Зашто тако често носите беле кошуље? . 
- Моје боје су црно. тамносиво, бело, понекад плава кошуља. У облаче- њу сам врло лак 
за одржавање. 
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Почели сте и да припаљујете цигарилосе. Нервоза или тренд? 
- Никад нисам био пушач. Волим дим од цигара. Понеку запалим још од 1980. Избегавам 
јавна места, због непријатних асоцијација на Кастра и Тита. 
 

 
Никад нисам био пушач. 

 
 
Јесу ли вам Немци, немачки менталитет, најближи? 
- Код Немаца ценим јаку вољу, самодисциплину, осећај за ред, поузданост. 
 
 
СЕОБА НА ДЕДИЊЕ 
Станујете ли још увек у истом стану, на Сту-дентском тргу? Шта је било са пресељењем 

у резиденцију на Дедињу, намењену српском пре- мијеру док је на тој функцији? 
- Још сам на Студентском тргу, мада из Управе за обезбеђење добијам очајничке 

захтеве да се преселим. На овој ад- реси моја безбедност се упркос великим напорима 
Службе, не може професионално организовати, а и изискује нео-правдане издатке. Посто-
ји намештена званична резиденција председникаб владе, која јe сада празна и у коју ћу 
се, вероватно преселити. 
Оно што ми је до сада сметало је ад еса, тј. Дедиње. Својевремено сам обећао себи да 

се никада нећу преселити на Дедиње. Не знам дa ли се привремени боравак у туђем 
објекту може сматрати пресељењем. О томе још размишљам. 
 
 
ПРЕДАВАЊА 3А МАРКЕ 
Није баш пpиcтojно, али морам Вас запитити - од чега живите? Како успевате да се тако 

елегантно нoситe, а да останe и за супругу и за децу, који сигурно имају веће захтеве од 
вас? 

- Већ одавно годишњe зарађујем неколико десетина хиљада марака за предавања која 
повремено држим пре свега у Немачкој у организацији 
различитих фондација и института. За једно вече захтевам десет хиљада марака. Ки-
синџгер добија 150.000, Горбачов 50, Клинтон око 300. 
Моје теме су углавном балканска политика, стање у региону и слично. Зарађујем више 

него што трошим, јер готово да и немам приватни живот. У радњу нисам ушао годинама. 
 
БУДУЋНОСТ 
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Ових дана је неко ишчепркао да породица Ђинђић вуче корене из Црне Горе. Је ли вас 
то изненадило? 
- Изгледа дa сви вуку корене из Црне Гаре. Ја нисам у потрази за својом породичном 
историjoм. У будућности намеравам да проведем остатак свога времена, не у прошлости. 
 
СЕОБА НА ДЕДИЊЕ 
Станујете ли још увек у истом стану, на Сту-дентском тргу? Шта је било са пресељењем 

у резиденцију на Дедињу, намењену српском пре- мијеру док је на тој функцији? 
- Још сам на Студентском тргу, мада из Управе за обезбеђење добијам очајничке 

захтеве да се преселим. На овој ад- реси моја безбедност се упркос великим напорима 
Службе, не може професионално организовати, а и изискује нео-правдане издатке. Посто-
ји намештена званична резиденција председникаб владе, која јe сада празна и у коју ћу 
се, вероватно преселити. 
Оно што ми је до сада сметало је ад еса, тј. Дедиње. Својевремено сам обећао себи да 

се никада нећу преселити на Дедиње. Не знам дa ли се привремени боравак у туђем 
објекту може сматрати пресељењем. О томе још размишљам. 
 
 
ПРЕДАВАЊА 3А МАРКЕ 
Није баш пpиcтojно, али морам Вас запитити - од чега живите? Како успевате да се тако 

елегантно нoситe, а да останe и за супругу и за децу, који сигурно имају веће захтеве од 
вас? 

- Већ одавно годишњe зарађујем неколико десетина хиљада марака за предавања која 
повремено држим пре свега у Немачкој у организацији 
различитих фондација и института. За једно вече захтевам десет хиљада марака. Ки-
синџгер добија 150.000, Горбачов 50, Клинтон око 300. 
Моје теме су углавном балканска политика, стање у региону и слично. Зарађујем више 

него што трошим, јер готово да и немам приватни живот. У радњу нисам ушао годинама. 
 
 
БУДУЋНОСТ 
Ових дана је неко ишчепркао да породица Ђинђић вуче корене из Црне Горе. 

Је ли вас то изненадило? 
- Изгледа дa сви вуку корене из Црне Гаре. Ја нисам у потрази за својом породичном 

историjoм. У будућности намеравам да проведем остатак свога времена, не у прошлости. 
 
ЧОЛА, МУР, ШЕКСПИР 
 
Омиљени певач? 
Моја генерација – Чолић, Балашевић, Стинг. 
 
Ансамбл? 
Немам посебно омиљену групу. 
 
Глумица коју обожавате? 
Деми Мур. 
 
Писац? 
Шекспир. 
 
Књига? 
Нови завет. 
 
Армани или Бос? 
Ни једно, ни друго, Черути или Зења. 

Новости, 31.децембар 2001. 
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«Ми смо влада и ја сам председник владе који себе доживљава као мотивационог 
тренера нације. Кажем – народе, ја верујем у победу и ја сам спреман да се борим за 
победу, а ако си и ти спреман за победу, ја мислим да имамо шансу да победимо.» ... 

НИН, 19. септембар 2002. 

Једна од ствари које вам се често ставља на терет је блискост појединих високих 
функционера, чланова ДС-а, са људима из фамозног сурчинског клана. 

Јавни функционери не би смели да се крећу у тим круговима. Ја се с тим људима из 
Сурчина нисам срео више од две године. Било је време када је то било питање 
преживљавања, када смо шетали улицама, и тада је било важно да ли ће неко на време 
да дође и да каже: "Ја сам добио налог да те убијем, имаш пет минута да се изгубиш." То 
се дешавало, и поједини моји критичари који су у то време безбедно седели по 
кабинетима то заборављају. Знате, постоји једна енглеска пословица која каже да човек 
треба да има пријатеље и у рају и у паклу. Та пословица важи за неке ситуације, али не 
за све, и не за свакога. У међувремену је дошло до промене система и сада за тако нешто 
нема више никаквог оправдања. ... 

Време, 15. август 2002. 

 

 

Стално сте у неким јавним препуцавањима а никог до сад нисте тужили. Зашто?  
 
Имао сам намеру да тужим Фајненшнал тајмс, јер ми је то интересантно, сигуран да 
тамо могу да добијем процес пошто је то ипак уређена земља. Нису само пренели текст из 
Национала већ су и додатно закували. Пошто имам неке пријатеље мислио сам да 
ангажујем неког адвоката и можда ћу то и да урадим. Овде, на домаћој сцени, наравно да 
ми не пада на памет да тужим некога јер то би се само претворило у неко мрцварење.  

Репортер, 12. септембар 2001. 

 
КОЛИКО КОШТА ХЛЕБ 
Да ли живите са својих 12.000 динара премијерске плате? 

- Наравно да не. Ја финансирам свој животни пројекат јер мислим да много више 
добијам – цео свет зна за мене, па да ме још неко плати за то. То је једна врло 
лукративна трговина – био си у Влади годину, две или три и био си на ЦНН, НБЦ, у 
Давосу....светски експерти у твојој области су чули за тебе и разговарао си са 
њима. То је непроцењиво ако имаш икакву амбицију у полсу којим се бавиш. 
Држава Србија те ставила у ту позицију. Колико ће то да кошта? Много мање него 
што добијеш. 

-  
Од чега живите? 

- Од пара. 
 
Којих пара?  

- Никад нисам имао проблем да зарадим колико ми треба – нити у последњих десет 
година, а ни пре.  

 
Зарађујете ли и сада или живите од раније зарађеног? 

- Ррадим и сада. За једно предавање на неком институту у Аустрији, Немачкој, 
Швајцарској на тему Балкана, будућности и интеграције тражим 10.000 марака. 
Горбачов тражи 50.000, Кисинџер – 100.000 марака, Клинтон 100.000 долара, да 
тражим више можда би ми и дали више, али имам свој годишњи план и налазим 
начин да га финансијски испуним, а да то нема никакве везе ни са бизнисом, ни са 
Владом, нити са платом. Моје финансијсе може да прочешљава ко год хоће. 
Ћињеница је да сам један од ретких који десет година није био уцењен – то је зато 
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што сам био финансијски самосталан. Знам колико ми треба, не треба ми да будем 
богат – да то желим бавио би се другим послом – већ да сам финансијски 
самосталан, да имам могућност да зарадим колико ми треба, а да не зависим од 
државе – ни од Милошевићеве ни од ове сада. То је захваљујући неким 
околностима које не може да има сваки човек у Србији. Већина министара који су у 
делу Владе Србије који сам ја изабрао су морали да ми дају гаранцију да је и са 
њима такав случај. Када сам бирао министре, питао сам их да ли имају од чега да 
живе без обзира на плату – ако немају, не треба да се тиме баве, ако имају, морали 
су да кажу где. Тек тада сам био сигуран да неће сваки дан да размишљају да ли 
ће моћи да плате струју или да се баве неким ситним послом у оквиру Владе. 
Гарантујем за један део министара... 

 
 
 
Један део? 

- за онај део који је из ДОС – ставрно не. Они су председници странака ДОС, не 
улазим у њихове приватне финансије. С њима нисам такав разговор имао. 

 
Колико кошта хлеб? 

- Не знам. Али ја не трошим хлеб. У једној пекари ми једном недељно праве 
интегрални биохлеб који траје недељу дана и по неком свом плану за кондицију, 
не једм обичан хлеб. 

 
Колико кошта интегрални хлеб? 

- На месечном нивоу – 30 до 40 марака. 
 

Данас, 24. јануар 2002. год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


