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Алан Далс, директор ЦИА од 
1953. до 1961. године, директива аме-
ричким службама безбедности под 
насловом Доктрина америчке борбе 
против Истока:

“Рат је завршен, полако ћемо све 
изградити, и ми ћемо дати све што 
имамо, сво злато, сву материјалну моћ 
на магарчење и залуђивање људи.

Човечији мозак, свест људи склони 
су променама. Посејемо ли тамо хаос, 
ми ћемо неприметно да им подметне-
мо лажне вредности и примораћемо 
их да те вредности и прихвате. Како? 
Ми ћемо наћи истомишљенике, своје 
савезнике и помоћнике у њиховој до-
мовини. Мало по мало, ми ћемо оди-
грати грандиозну по свом обиму тра-
гедију погибије свих православних 
Словена, и коначно, неповратно ћемо 
угасити њихову националну свест. 

Литература, биоскоп и позори-
ште ће прослављати најнижа људска 
осећања. Ми ћемо на сваки начин 
подржавати оне који буду усађивали 
у човеков разум култ секса, насиља, 
садизма и издаје – једном речју сваке 
неморалности. У управљању држа-

вом, ми ћемо изазивати хаос и неред. 
Неприметно, но активно и постојано, 
помагаћемо деспотизам чиновника, 
корупцију и непринципијелност. Че-
ститост и праведност биће исмева-
ни, никоме неће бити нужни и биће 
сматрани остатком прошлости. Гру-
бости и наглост, лаж и обмана, пи-
јанство, наркоманија, издајништво, 
шовинизам и непријатељство према 
народима – све ћемо то култивисати 
у свест људи. И мали број, веома мали 
број људи ће схватити о чему се ради. 
Али, такве ћемо људе ставити у беспо-
моћан положај, исмевати се са њима, 
оклеветати их и прогласити их отпад-
ницима друштва. Ми ћемо рушити 
духовне вредности, вулгаризовати и 
уништавати основе народне морално-
сти. На такав начин ћемо расклимати 
покољење за покољењем, ловићемо 
људе у детињству и младалачком добу, 
увек ћемо главну ставку да бацамо 
на омладину, деморалисати, развра-
шћивати и обешчаћивати је. Ето, тако 
ћемо ми то да урадимо”. 

(25.05.2012. године, Магацин).

Allen Welsh Dulles,
(7. април 1893. – 29. јануар 1969.)

План за погибију свих православних Словена
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Сви ми дугујемо себе некој деци
Будимо потомци – да би били преци!

Брана Црнчевић

Какав удес? Каква друштвена и 
економска хаварија? Када је прошлост 
боља од садашњости, а страхује се 
пред будућности. Кренути „у боље”, а 
убрзо стићи до границе властите био-
лошке угрожености. И све то под вођ-
ством домаће власти. 

Ко је вјеровао, ко је могао да по-
вјерује да ћемо добити власт овакве 
рушилачке снаге, која уништава, рас-
продаје, задужује, пљачка, отима од 
народа и та богатства преноси у руке 
појединаца? Ко је могао да повјеру-
је да ће се, за овако кратко вријеме, у 
власти и од власти накупити оволико 
незаслуженог и незарађеног које се 
сада брани по сваку цијену? До спрем-
ности уништења властитог народа. Па 
ипак свако зло има своје добро. Јачају 
снаге отпора које траже промјену. Све 
је више оних који одбијају да живе у 
оваквом друштву и спремни су да се 
боре за промјену. „Тамо гдје је опа-
сност, тамо буја и оно што спасава.” 
(Хелдерлинов)

Показало се да је политичко ре-
организовање најбољи начин да се 
дође до пожељне друштвене промјене. 
Да се из постојећег неразвоја крене у 
успјешан развој. 

То је управо основни циљ осни-
вања нове политичке организације 

„СНАГА НАРОДА”. Влада пуно увје-
рење да је политичка промјена нужна 
и могућа. 

Стање је такво да нико ко мисли 
добро својој дјеци, унуцима, прауну-
цима, себи, свом народу, нема право 
да остане по страни. За велику дру-
штвену промјену потребне су велике 
друштвене снаге. Вјерује се да оне по-
стоје и да их је могуће покренути. 

У политици се накупило много ис-
тих који по моделу позиција – опози-
ција не доносе ништа ново. Потребна 
је темељна измјена политике, њених 
основних циљева и задатака. Умјесто, 
као до сада, да политика служи себи, 
мора да почне да служи народу. Да га 
запошљава и богати, ослобађа га ду-
гова и дефицита. То су управо основ-
ни циљеви и опредјељења „СНАГЕ 
НАРОДА”. Сами ћете провјеравати 
и увјеравати се у њихову истинитост. 
Надајући се и Вашим активним до-
приносима. 

Радујући се нашој будућој сарад-
њи примите изразе најискренијег по-
штовања.

Проф. др Алекса Милојевић,
предсједник

ПОШТОВАНЕ ЧИТАТЕЉКЕ, ПОШТОВАНИ ЧИТАОЦИ, 
ДРАГИ БУДУЋИ ЧЛАНОВИ ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

„СНАГА НАРОДА”
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СНАГА НАРОДА је политич-
ка организација  правде и слободе, 
да свако добије у мјери зарађеног и 
заслуженог и да свако ужива у сло-
боди своје политичке, вјерске, наци-
оналне и других посебности које не 
угрожавају посебност других.

Снага народа је за социјалну 
тржишну привреду, за тржиште са 
људским ликом. Ограничавајући 
похлепу појединаца, а подстичући 
јавни интерес, држава ће кроз тако 
организовано тржиште доприноси-
ти успјешности развоја. Само онда 
када се подједнако, мукотрпно сти-
че и профит и надница, развој је 
максималан.

Снага народа зна да су се све до-
садашње кризе рјешавале на основи 
пораста правде и слободе. Сигурно 
и ова наша.

Снага народа зна да је народ 
једини поуздан и непогрешив но-
силац правде и слободе. Он не зна, 
неће, и не може да изда. Због тога је 

на крају увијек побјеђивао. Желимо 
да ту силну снагу народа усмјеримо 
у том правцу, да бисмо кроз поли-
тичко организовање народа савла-
дали ово кризно зло, поразили снаге 
које су до њега довеле, допринијели 
спасавању народа.

Снага народа није пузајућа пар-
тија која у име својих уских, себич-
них партијских интереса пристаје 
и на најбешчасније погодбе. Ми не-
мамо својих интереса. Наши инте-
реси су интереси народа; масовно 
запошљавање, убрзано богаћење, 
достојанство, самосталност, незави-
сност, суверенитет, властитост, свој 
на своме, то су наши интереси и ци-
љеви.

Снага народа вјерује да је на-
род најбољи и непогрешив носилац 
и управљач својом судбином. Због 
тога ћемо, из све снаге, развијати 
непосредну демократију. владавину 
народа, да народ буде изнад, већи 
од партија, да им суди и пресуђује, 

СНАГА НАРОДА
– ЗА ШТА СМО, А ПРОТИВ ЧЕГА

Свака промена јесте промена теме.
Ако желиш промјену, буди промјена.

Цесар Аира, аргентински романописац
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да не може, као до сада, да шачица 
политичких одметника  угрози оп-
станак народа.

Снага народа вјерује да су рад-
ници најбољи управљачи и  најбо-
љи власници својих предузећа. Из-
вршићемо поновну приватизацију. 
Вратићемо отето. То је основа на ко-
јој ћемо покренути развој привре-
де. Масовно акционарство радника 
и грађана је најразвијенији облик 
приватне својине на којој основи 
развијени односе све своје економ-
ске побједе. Путем реприватизације 
то ћемо остварити и код нас.

Снага народа вјерује да је на-
род најбољи управљач и најбољи 
власник својих привредних бо-
гатстава. Зауставићемо и укину-
ти концесиону распродају наших 
природних богатстава. Наша при-
родна богатства ћемо пренијети у 
власништво скупштина општина, а 
она највећа (нпр. електропривреда) 
у власништво Народне скупштине 
Републике Српске.

Снага народа вјерује у могућ-
ност властитог, независног, само-
сталног развоја. Могуће је да већ 
на почетку из властитих финансиј-
ских извора обезбједимо пет ми-
лијарди КМ инвестиција годишње, 
да годишње запошљавамо нових 35 
000 радника, да за десет година до-
стигнемо пуну запосленост са про-
сјечном платом од 1.500,00 КМ и 
да  бруто друштвени производ уве-
ћамо за пет пута, са садашњих око 
осам на четрдесет милијарди КМ.

Снага народа вјерује да ћемо 
само онда када наши пољопривред-
ници буду власници прехрамбене 
индустрије и тог дијела трговине, 
када им то држава омогући и изгра-
ди, имати развијену пољопривреду 

и прехрамбену индустрију. Пољо-
привредници ће бити богати, а ми 
имати обиље јефтине, квалитетне 
хране за властите потребе и за из-
воз.

Снага народа ће децентрализо-
вати Републику Српску. Сви значај-
ни државни послови ће се радити 
широм Републике Српске. Све што 
је републичко (управе, фондови, 
заводи, јавна републичка предузе-
ћа и сл.) биће измјештено из једног 
центра и распоређено у регионалне 
центре. Општине ће добити знатно 
веће надлежности, али и претежне 
износе својих пореских прихода. 
Терет развоја ће бити на општина-
ма.

Снага народа ће све учинити 
да се повећа одговорност власти за 
народ. Општине и Влада нису ту да 
би трошили буџете, него да би до-
приносили добробити народа, да га 
запошљавају и богате. У политици 
ће моћи да опстану само они који 
остварују развојни резултат.

Снага народа ће повећати одго-
ворност одговорних. Народ пропао, 
а нико није крив – то неће моћи. 
Иза народне пропасти су бројне 
злоупотребе положаја и овлаштења 
одговорних, најодговорнијих. Не 
могу министри, посланици и они 
најодговорнији да својим одлукама 
наносе штету народу и да за то не 
одговарају. Одговорност одговор-
них ће се повећати, до крајњих гра-
ница.

Снага народа вјерује у огромну 
међусобну помирујућу снагу наших 
народа. На принципу потпуне суве-
рености сваког народа, принципу 
управљања самим собом, ријеши-
ћемо национално питање у Босни и 
Херцеговини и Републици Српској.
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Људска историја и није ништа друго 
него непрекидно опирање злу.

Посебна снага зла је у његовој ин-
ституционализацији. Онда када се 
организује, смјести у институције, зло 
добија изузетну снагу. Посебно када 
допре до самог врха, до Владе. Тада су 
потребни огромни напори, огромне 
друштвене снаге да се то зло савлада.

И они најоданији постојећој вла-
сти већ јасно виде величину зла, тај 

БОЉИ ЖИВОТ ЈЕ МОГУЋ... 
... другим путем.

Када смо не тако давно, читали и 
учили о далеким марионетским вла-
дама, нисмо могли да вјерујемо. Из-
гледало нам је немогуће да је домаћа 
власт спремна да се окрене против 
свог народа, да га, у савезу са странци-
ма и богатим домаћим појединцима, 
изложи неподношљивој пљачки, до 
уништења. Само зато да би се опстало 
у власти и продужавало у тој пљачки.

Многи не вјерују да је то вријеме 
и тај начин владања стигао и код нас. 

У свијету, у сваком народу је мно-
го више добра. Много је више добрих, 
поштених, моралних, вриједних људи 
који желе да раде а да другом не чине 
било какву неправду.

Проблем је што је зло много боље 
организовано. Иако неупоредиво 
мање, у стању је чак и да превлада. 

Понављам сам себи да осим ове Авлије, 
има и другог и другачијег свијета,

да ово није све, и није заувијек.
И трудим се да то не заборавим

и да останем код те мисли.
Иво Андрић, „Проклета авлија“

Проф. др Алекса Милојевић

ПРОГРАМ
oпоравка и напретка

Републике Српске
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црни облак који се надвио над нама, 
величину зла домаће власти. Осјећају 
то на својим леђима избразданим ду-
боким последицама незапослености, 
сиромаштва, безнађа. Грч зла који не 
попушта шири се и све више стеже.

Ипак добро је јаче од зла. Зло наи-
ђе, нанесе невоље, али мора да оде. Не 
може се живјети у злу и од зла. Само 
се живи од добра. Све већег и посто-
јанијег. 

Није се догодило да је и један на-
род нестао, изумро због својих погре-
шних, злих влада. Увијек су се налази-
ле снаге за промјену. Што је зло веће 
надолазила је и већа снага. Владе су се 
смјењивале а народи преживљавали и 
напредовали.

Вјероват је да та снага постоји и у 
нашем народу. Дошло је вријеме за ве-
лику промјену.

Мјерено величином зла постојеће 
власти то вријеме је већ одавно стигло.

Разлози закашњења су:
 » у снази отпора;
 » у недостатку поузданог правца 
будућег кретања.

Огромне су снаге које притискају 
и не дају напријед. Супротстављају 
се било каквој значајнијој промјени. 
Круг је затворен а обруч веома чврст. 
Много је истих који по моделу пози-
ција-опозиција  не доносе ништа ново. 
Владе, и када се мијењају, не доносе 
било какву промјену. Владе се мијења-
ју а начин владања остаје исти.

Бити у власти а не одговарати за 
судбину народа, не носити терет ра-
звоја, веома је угодно, и корисно. Та 
угодност и корисност се неће тако 
лако испустити и са стране позиције 
а и опозиције.

Биће потребна силна енергија да 
се промијени начин владања, да се са 

постојеће ненародне пређе и изгради 
народна власт. Она која ће прије свега 
да буде обавезна да запошљава и бо-
гати народ. 

Други разлог закашњења саку-
пљањa снагa за потребну промјену је у 
недостатку поузданог правца кретања.

Продубљено сиромаштво није 
довољан покретач. То је само потен-
цијал, снага која чека. Покретање се 
догађа онда када се укаже на правац 
кретања, на могуће излазе. Када дође 
до приједлога начина рјешавања наго-
миланих проблема и када се тај прије-
длог масовно прихвати. 

Друштвених покретања нема без 
ПРОГРАМА, привредних, социјал-
них и политичких промјена које су 
пожељне и могуће.

Наша криза је дубока, системска а 
не привремена пролазна како то тврди 
постојећа власт. Да би се ријешили на-
гомилани проблеми нужне су темељ-
не измјене система. Потребно је у цје-
лини напустити постојећи привредни 
и политички систем и изградити нови, 
на сасвим другачијим основама. Из-
градити сасвим нови начин владања. 
Да нам се постојећа власт и постојећи 
начин владања никада више не поно-
ве.

То је суштина ПРОГРАМА који се 
предлаже, као пута и начина кретања 
напријед. Да се након ослобађања од 
ове толико штетне власти, која нас је 
довела до пријетњи нашег биолошког 
опстанка, крене у опоравак и напре-
дак, у масовно запошљавање и бога-
ћење. 

БОЉИ ЖИВОТ ЈЕ МОГУЋ, ако 
се за њега будемо борили. Сами ћете 
доносити своје оцјене и одлуке, хоћете 
ли, својим придружавањем, доприно-
сити да се овај ПРОГРАМ и оствари?
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Остати без властите земље сигур-
но је највећа несрећа која може да за-
деси један народ. Да им домаћа власт 
распрода њихову земљу, а њега, народ, 
да испоручи у колонијално ропство. 
У ропски служински рад у властитој 
земљи.

Већ су нам продали земљу, воде, 
руде, значајан дио шуме. Скоро све 
што је у својини Владе. Оно мало што 
је остало, власт ужурбано распродаје. 
Запела је  из све снаге.

 Обузета силном похлепом, удру-
жена у заједничком интересном по-
духвату, власт се окренула невиђеној 
пљачки народа. Сада  њихови стра-
тешки партнери а нама сутра најо-
крутнији господари. Богати домаћи 
и страни појединци, власници наших 
најврједнијих природних и радом сте-
чених богастава односе силна матери-
јална богатства, што исцрпљује снагу 
народа.

На тако економски исцрпљен на-
род Влада товари неподношљив терет 
економски неотплативих дугова што 
угрожава и сам биолошки опстанак. 

Без будућности у властитој земљи, 
народ бјежи на све четири стране сви-
јета. Посебно млади. 

Умјесто да буду господари, свој 
на своме, да уживају у раду и ствара-
лаштву, у властитостима свих врста, 
приморани су да прихвате судбину 
свјетских најамника, пуну неизвје-
сности и несигурности, које вребају са 
свих страна.

Они који су остали истежу сво-
је вратове и упиру чежњиве погледе 
према дјеци, унуцима, праунуцима 
негдје у свијету које једва и познају и 
углавном их не разумију. Стари, из-
немогли, сиромашни, обесправљени 
служе новим господарима који су сил-
на богатства тако јефтино приграби-
ли. Уз одлучујућу улогу и помоћ дома-
ће власти. 

А   ОПАСНА САДАШЊОСТ И 
ПРИЈЕТЕЋА БУДУЋНОСТ

1 У ЖИВОТНОЈ СМО ОПАСНОСТИ

Постоје само два начина да начина да се покори нека нација.
Један је помоћу мача, а други и је помоћу дуга.

Џон Адамс, предсједник САД (1797-1801)
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Већ се на видику јасно показује да 

ће нас ускоро бити тек неколико сто-
тина хиљада беживотних, старих, из-
немоглих и да нам вијек није дуг.

То власт много не брине. Рекло би 
се да то она чак и не примјећује. Обу-
зета силном похлепом и служинством, 
само да би се остало у власти, и задр-
жало отето, њен поглед није окренут 
према народу. 

Не одваја се од „прилике која се 
не пропушта“ садржане у појмовима 

распродаје, задуживања, стратешких 
партнера са којима се, очито је, оства-
рује непосреднија сарадња.

Власт која уништава народ. То је 
наша животна судбина. Комунистич-
ки несистем је градио и богатио народ 
и на крају пропао. Глобалистички си-
стем руши и сиромаши и нада се у оп-
станак. Они („наши”) који у то вјерују 
и упињу у том правцу вјероватно знају 
зашто.

2 ЕКОНОМИЈА КАТАСТРОФЕ

Ми смо на домаку глобалне промене.
Све што нам треба је једна права и велика криза 

и нација ће прихватити нови светски поредак.
Дејвид Рокфелер

Изазвати ратну или неку другу 
велику социјалну катастрофу, или по-
слије неке велике природне катастро-
фе. И док се још народ не снађе, не 
окрене, не дође себи, остварити вели-
ки капитал–пројекат. То је већ раши-
рени метод заробљавања који се пока-
зао веома успјешним. Широм свијета, 
посебно у кругу мање развијених.1

Јасно је да је економија Босне и 
Херцеговине односно Републике Срп-
ске, економија катастрофе. Прије све-
га ратне. Поред странаца томе снажно 
доприноси и домаћа  власт. 

Користећи се ратом и поратним 
теретима, савез страних и домаћих  
власника капитала, уз одлучујућу по-
моћ домаће власти, отима од народа 

1 Наоми Клајн, Доктрина шока, процват ка-
питализма катастрофе, Самиздат Б92, Београд, 
2000. година;

све што му је најврједније. Све су опа-
сности да се и нама догоди оно што се 
већ догодило на много мјеста у сви-
јету. Док се народ окрене, док се сна-
ђе, освијести, а оно готово, завршено. 
Продато, распродато, уништено, заду-
жено. Народ запао у дугове и неразвој.

Одлучујући утицаји странаца на 
провођење приватизација снажан је 
пројекат економије катастрофе. При-
вреда је уништена а народ и радници 
опљачкани. То је материјална основа 
израстања домаће пословне и поли-
тичке елите са свим теретима незара-
ђеног, отетог, незаслуженог, са свим 
моралним и етичким теретима. Таква 
елита не може да води народ. Она се 
боји народа, стоји му насупрот.

Ту је и  закон о концесијама, којег 
ни у приближном облику нема нигдје 
у модерном свијету. Отимање при-
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родних богатстава од народа 
велики је пројекат економи-
је катастрофе. Домаћа власт, 
остварујући властите кори-
сти, то снажно подржава и 
проводи. 

Крајња несавршеност де-
мократије, онемогућава било 
каква супростављања. Власт 
је у стању да учини и највећа 
зла народу а да за то не одго-
вара. Бар тако мисли?

Биће потребан огроман 
демократски напор да се 
изађе из постојеће економије 
катастрофе и уђе у простор 
економског оздрављењa.

3 ПРЕВАРЕ И ОБМАНЕ

Варање је сама суштина владања 
код нас. Њен унутрашњи садржај.

Са изузетном упорношћу и неи-
зрецивим лицемјерством власт об-
мањује народ о успјесима, о развоју 
којег нема.

Ко вјерује, ко може да не повјеру-
је, да смо данас 2,5 пута запосленији, 
да имамо 2,5 пута моћнију привреду, 
да смо 2,5 пута богатији! Прије рата, 
са онаквом привредом са 1.800 аме-
ричких долара по становнику. Данас, 
скоро без привреде, са 5.000 долара. 
Иако је далеко од истине све то бе-
стидно стоји у документима Владе.

Тако је када се туђе уписује као 
своје, када се туђе продате робе и 
дугови уписују у властито богатство. 
Када се економско зло претвара у 
економско добро. 

Као да је то могуће. Као да про-
мјена начина евидентирања може да 
промјени економску суштину.

Што је више дугова, платних 
дефицита, продатих туђих, роба, 
страних инвестиција, богатство је у 
порасту. Влада заснована на злу се 
показује успјешном. Богатство у ста-
тистици, сиромаштво у народу. На-

Постоји одређена хемикалија која вам
 се ослобађа у желуцу када зарадите
 десетоструко  у односу на уложено.

 А та хемикалија изазива зависност.
Вилијам Браудер, финансијски менаџер из САД 
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род треба да вјерује Влади а не својим 
очима.

Зар је могуће очекивати од власти 
да каже како је уништила, распро-
дала, гурнула нас у неподношљиво 
сиромаштво. Да нам је у потпуности 
уништила привреду коју смо гради-
ли преко 50 година и да смо по ни-
воу развијености у педесетим годи-
нама прошлог вијека. Са садашњих 
око 500 долара по становнику, наша 
успјешна Власт нас је довела до нивоа 
најсиромашнијих народа свијета.2

Слушајући свјетске продавце 
новца (ММФ и СБ) који потпуно не-
основано тврде да је инострано за-
дуживање подношљиво све до заду-
жености од 80 % бруто друштвеног 
производа (БДП) наша Влада вара 
народ да са иностраним дугом од 
близу три милијарде КМ, што је 38 % 
БДП, спадамо у ред ниско задужених 
земаља. 

Сасвим супротно. Економска мје-
ра задужености је на другој страни.

2 Опширније, проф. др Алекса Милојевић, 
Програм опоравка и напретка Републике Срп-
ске, Економски институт Бијељина, 2010. го-
дина; Проф. др Алекса Милојевић, Зауставити 
самоуништење, Економски институт Бијељина, 
2009. година;

Искуство говори да горња грани-
ца иностране задужености износи 30 
% од вриједности извоза. Све земље 
које су у прошлости допирале до те 
границе пропале су у дуг и неразвој. 
Овако мјерен наш инострани дуг не 
би смио да буде већи од 800 милиона 
КМ, што значи да смо 3,7 пута више 
задужени од дозвољене горње грани-
це.

Влада нас вара кад тврди да ће нас 
изградњом путева, из иностраних 
кредита, економски унаприједити. 
Као да ћемо на тим путевима стица-
ти огромне девизе за њихове отплате. 
А роба за извоз и превоз скоро да и 
нема. И све ће их бити мање инвести-
рајући у путеве а не у предузећа. 

Највећа лаж и превара је да ћемо 
се обогатити продајом наших при-
родних богатстава. 

Наша Влада видљиво је и није ни-
шта друго него низ превара и обмана. 
Себе дајем, државу распродајем, али 
власт не предајем, каже новија изре-
ка. 
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Када је власт уз народ, народ је не-
побједив. Независно која га сила при-
тиска.

 Проблем је када се власт окрене 
против народа, када му стане насу-
прот. Почне да га уништава. Да на-

роду прави штету а себи корист. Када 
власт крене на пут издаје. 

Угроженост народа је тада изузет-
на. 

Од свих власти најопаснија је до-
маћа издајничка. Посебно када су 

снажни инострани утицаји 
њеног одржања и дјеловања.

Од свих колонизатора, 
показало се, најопаснији је 
домаћи. Домаћа колониза-
торска власт. Ниједан народ 
није доспио у колонијално 
ропство а да га у том правцу 
није одвела и одгурнула до-
маћа власт.

 Одржавање такве вла-
сти веома је жилаво. Скоро 
до потпуног уништења на-
рода. Или до неког општег 
ослободилачког устанка. То-
лико је свједочења да се на 
пут развоја кренуло тек онда 
када је замјењена домаћа из-

4 ИЗДАЈА

Нација може да преживи своје 
будале, па чак и оне амбициозне. 
Али, она не може да преживи 
унутрашњу издају. Непријатељ 
пред вратима мање је страшан, 
јер је познат и јер своју заставу 
носи отворено. Унутар градских 
капија, међутим, издајник се креће 
слободно, а његов подмукли шапат 
шири се кроз све пролазе и одјекује 
у холовима саме владе. Такав 
издајник не личи на издајника; 

он говори језиком својих жртава, 
има њихово лице, заступа њихова 
увјерења и подстиче нискости које 
леже, дубоко у срцима свих људи. 
Он трује душу нације, ради ноћу, 
у тајности и невидљив, подрива 
стубове града, шири заразу на 
заједницу и она се више не може 
одупрети. Убице се треба мање 
плашити. 

Издајник је куга.

Марко Јулије Цицерон, рекао у једном говору 
који је одржао у Сенату године 58 п.н.е.

      Homore Daumier, Gargantua, litografija, 
      1831., Bibliotheque Nationale de France,  Pariz
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дајничка, домаћом народном власти. 
Углавном то иде веома тешко. Савр-
шенство изборених подвала и превара 
данас је изузетно.

Од свих издаја најгоре су економ-
ске. Због масовности и подмуклости 
убијања. По свом резултату Прива-
тизација 1998. године, сигурно је, да 
представља највећу економску издају 
и највећи економски злочин учињен 
над овим народом. Хиљаде људи је 
умрло пријевременом смрћу због гу-
битка „свог“ предузећа, губитка за-
послења, пропадања у неподношљиво 
сиромаштво.

Посебна тешкоћа је у истрајавању. 
Не гледајући на тако погубан резултат 
власт упорно иде до краја. До потпуне 
приватизације, до потпуног униште-
ња привреде. Већ пуних петнаест го-
дина.

Оно што сада имамо, носи сва 
обиљежја дубоког колонијализма. 
Привреде за тржишна, слободнотр-
жишна конкурентска надметања ми 
више немамо. 

Наша крајње уситњена привред-
на структура, ти мали лилипутанци 
нису у стању да пруже ни приближан 
конкурентски отпор иностраним ма-
стодонтима који надиру са отворених 
граница. Који нас, својом конкурент-
ском надмоћи, мељу у ситан економ-
ски прах.

Није сва штетност злочиначке, из-
дајничке Приватизације 1998. године 
у материјалним губитцима. Иако су и 
они огромни.

Успостављен је погрешан при-
вредни систем који не дозвољава кре-
тање напријед. Који води у пропадање.

Својина је темељ привредног си-
стема, темељ привреде. Привреда за-
виси од својине. Она је њен основни 
носилац. Напредовање у својини је 

основ напредовања у привреди. Ни-
шта тако темељито не уништава при-
вреду као погрешна својина.

То се управо догодило у погубној 
Приватизацији 1998. године.

Привитизацијом продаје привре-
ди је наметнут терет историјски пре-
вазиђене ситносопственичке својине 
ХIХ-ог вијека, којег она није могла да 
поднесе. Уништена је једна моћна, са-
времена привреда скоро средњег ни-
воа развијености. Прво су пропали 
њени највиталнији дијелови, крупна 
предузећа, као основни носиоци при-
вредног развоја. Несклад са својином 
је овдје био највећи. Без икакве наде 
за њихово оживљавање.

Привреда је својом ситном струк-
туром, сагласно ситносопственичкој 
својини, оствареној у поступки При-
ватизације 1998. потонула у историј-
ску прошлост, у ХIХ вијек, потпуно 
немоћна за било каква значајнија са-
времена економска бављења. Од тада, 
ми и не радимо ништа друго него 
тумарамо по беспућима ХIX вијека 
упадајући у све већу опасност да се за-
главимо у живо блато економски бес-
помоћних мини и малих предузећа. 

Сасвим супротно. Претходна При-
ватизација 1997. године била је усмје-
рена на освајање масовне корпоратив-
не (акционарске) својине грађана и 
радника као основе кретања напријед. 
То је најразвијенији облик приватне 
својине на којој развијени односе све 
своје економске побједе. Али наша 
власт је то спријечила. 

Стижући са крајње политичке 
периферије (два посланика), гоњен 
силном политичком амбицијом да се 
докопа, до тада њему незамисливог 
мјеста Предсједника Владе, одлучио је 
да се, уз подршку странаца, прихвати 
задатка поништења претходне прива-
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тизације односно уништења властите 
привреде и народа. Привреда је уни-
штена, народ пропао у сиромаштво 
а његово политичко напредовање је 
изузетно. Вјероватно до коначне рас-
подаје наших природних богатстава 
којим послом је сада толико обузет. Са 
својих највећих политичких и држав-
них висина.

Сва искуства говоре да је то по-
следњи корак нашег пропадања у ко-
лонијално ропство. Сви народи су 
пропали у колонијално ропство онда 
када им је домаћа власт распродала 
њихова природна богатства, када су 
дозволили да им се то учини.

Треба вјеровати да ћемо смоћи 
снаге да се томе одупремо.

Од када је формирана (1998) ова 
власт и не ради ништа друго него 
наноси штету народу. Уништава, 
распродаје, задужује. Прекомјерно 
троши, а не зна да производи. Прера-
сподјељује, отима од народа у власти-
ту корист.

Дуга је листа штета, економских 
издаја: Продаја Телекома, Глинице 
Зворник, Рафинерија Брод и Модри-
ча, Фабрика алата Требиње, Рудник 
жељезне руде Приједор, Рудник угља 
Станари код Добоја, ТЕ у Угљевику. Да 
се помену само највећи.

Ту је свакако и погубно преко-
мјерно задуживање, нерационално 
улагање у инфраструктуру, санације 
банака, докапитализације, продаје об-
везница које се неће наплатити и мно-
го тога. Оволико природно пољопри-
вредно богатство а без производње 
хране? Шуме у губитку а нема дрвне 
индустрије?

Огроман платни дефицит уз ово-
лики дефицит републичког и оп-
штинских буџета.

Оволики губици у фондовима? 
Огромна незапосленост која је у пора-
сту?

Све су то за постојећу власт њени 
изузетни „успјеси“.

Потрошити за пет година (2007-
2012) око пет милијарди КМ уз умање-
ње материјалне вриједности у привре-
ди за пола милијарде КМ за ову власт 
то није штета, није економска издаја.3 

Рјешења за све ове и оволике про-
блеме ни на видику. Влада и даље тро-
ши, распродаје, уништава, задужује. 
Не питајући се за резултат, за посље-
дице. 

Оволико осиромашити и задужи-
ти народ, а онда продајући му природ-
на богатства, онемогућити га  да се ду-
гови врати. Је ли то економска издаја? 
Је ли то гурање народа у колонијалну 
провалију?

Суштина економске издаје је у са-
мовољи, злоупотреби власти.

По својој природи власт је обаве-
зна на најрационалније изборе. Начин 
да се то оствари је у пуном стручном 
сагледавању користи и штета сваког 
значајнијег подухвата (инвестиције, 
задуживање, закони, продаје, конце-
сије и сл.) као и могућност да се демо-
кратским поступком штета спријечи.

Ни трага од тога.
Наша власт и није ништа друго 

него самовоља утицајних појединаца 
који снагом политичке пирамиде ту 
своју самовољу безпоговорно проводе.

Треба вјеровати да ће се о оволи-
ким економским издајама тек распра-
вљати. Онда када се промијени начин 
владања. Када народ „дође до ријечи“.

3 Опширније, проф. др Алекса Милојевић, 
Опасна влада, Економски институт Бијељина, 
2012. године;
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У времену ропства, дугом око 3000. 
година цијена роба је износила око 30 
000 до 110 000 КМ зависно од времена 
и простора. Највеће износе су плаћа-
ли  американци за црначке робове из 
Африке, када је трговина робљем била 
најуноснији посао.

Обзиром да га је скупо плаћао ро-
бовласник је пазио на свог роба. До-
бро га је хранио и чувао га од сваке 
болести као што данас сиромашни 
сељак пази и чува своју кравицу хра-
нитељицу. 

Данас је другачије. Горе од роп-
ства. За роба се ништа не плаћа, а лако 
се замијени новим. 

Према процјенама Уједињених 
нација данас има бар 27 милиона ро-
бова који донесу годишњи профит од 
око 31 милијарду долара. 

Поред биједно плаћених радника 
у фабрикама, у којима добијају само 
храну и малу помоћ да преживе, ту 
су и бројни обесправљени азиланти и 
они без докумената који труну по по-
друмима радећи најгоре послове.4 По-
себан допринос савременом ропству 
допринјела је глобализација. Ропство 
се нагло увећало.

Наше ропство има своју изузетну 
посебност.

4   Лорет Наполеони, Олош економија, Тамна 
страна новог светског поретка ХЕСЕПЕРИА 
еду, Београд, 2008. година;

Наши предузетници, савремени 
робовласници, су отели предузећа од 
радника а онда их бацили у ропски 
положај. За рад до исцрпљења испла-
ћују им недовољне износе за било ка-
кву чак и биолошку обнову. У много 
случајева суздржавају се чак и од та-
квих исплата, обезбјеђујући њихову 
лаку замјену. Јер бројни незапослени 
чекају у реду. Не питају за услове.

Ко зна који су износи профита 
који се на овај начин остварују.

Када наша Влада успије да овдје 
код куће прода иностраним посло-
давцима наше, на свијету најјефтини-
је робове, заори се из свег гласа. Оно 
чега би требало да се стиди, Влада се 
тиме поноси.

5 ГОРЕ ОД РОПСТВА
Имаћемо светску владу

свидело се то вама или не.
Само је питање да ли ћемо то постићи

освајањем или пристанком.
Рене Варбург, 

савјетник за спољне послове Б. Клинтона
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Основа економског геноцида је у од-
узимању могућности једном народу да се 
бави индустријом. Деиндустријализаци-
ја и упућивање народа у  пољопривреду. 
Како народ не може да преживи без инду-
стрије онда је то пут његовог изумирања. 

Њемачком народу је била намјењена 
судбина уништења путем економског ге-
ноцида, деиндустријализације.

Да не би по трећи пут нарушио свјет-
ски мир савезници су били одлучили да 
га униште.5 Тако што ће му уништити 
индустрију и спријечити га да се тиме 
бави. Народ послати да се бави пољо-
привредом, које бављење ће га довести 
до његовог  биолошког изумирања. Не-
станка. Индустрију бомбардовањем 
(1944) уништити а народ послати у по-
љопривреду.

И заиста, за само 18 мјесеци прово-
ђења овог пројекта, сиромаштво је било 
такво да је запријетило изумирањем на-
рода.

Уплашена да би то могло да Нијем-
це, преведе на страну комунизма, Аме-
рика мијења пројекат. Умјесто униште-
ња одлучује се на пружање помоћи за 
развој. Смјењује свог ранијег министра 
финансија, носиоца пројекта уништења 
и поставља новог. Нијемцима, и осталим 
народима Западне Европе, пружа се сил-
на финансијска помоћ (Маршалов план) 
уз услов прикључења НАТО савезу.
5 Henry Morgentau, Germany is our Problem, 
Hafper, 1943.

На основи развоја индустрије бук-
нуо је економски развој у Њемачкој.

Деиндустријализација као посље-
дица нашег пројекта приватизације, по 
свом резултату, ништа не заостаје за про-
јектом уништења њемачке нације. Инду-
стрија је потпуно уништена а народ у по-
љопривреди не може да преживи.

Разлика је у окрутности и изгледима 
за заустављање пројекта.

Страном колонизатору, у случају 
Њемачке, је било потребно само 18 мје-
сеци па да, под пријетњом уништења на-
рода због сиромаштва, промијени план. 
Нашем домаћем колонизатору, нашој 
власти, није довољно ни 15 година. Ви-
дљиво је да је домаћи колонизатор много 
окрутнији од иностраног. 

У својој одлучности провођења про-
јекта приватизације до краја, односно 
провођења пројекта наше потпуне де-
индустријализације, јасно је да се ради о 
одлучности домаће власти да нас у пот-
пуности биолошки уништи. Да изврши 
економски геноцид над нама. Ако јој то 
дозволимо.

6 ГЕНОЦИД
Циљ тероризма је терорисати.

Франц Фанон

Исцедићемо вас до краја, а онда ћемо
вас препустити вама самима.

Џорџ Орвел
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Царства нису пропадала због си-
ромаштва. Пропадала су онда када 
их је захватио неподношљив неморал. 
Обзиром на количину неморала си-
гурно је да се и овом „царству“ при-
ближава  скори крај.

Морал је показатељ здравља и 
услов опстанка једног народа. 

За онога ко се одлучи да ради на-
родне послове морал му је најважнија 
особина, највећа вриједност.

Ако не зна, питат ће. Ако не може 
помоћи ће му се. Али ако је неморалан, 
нема помоћи.

 Успјешни и сретни народи мо-
тре са свих страна на морал својих 
народних и владиних представника. 
Морална огрешења се најстроже ка-
жњавају.

Какав ја то треба 
да будем па да други-
ма са мном, таквим 
какав сам, буде добро, 
основно је морално 
питање. Шта треба да 
урадим па да наро-
ду буде боље, пита се 
сваки морални народ-
ни представник.

Да је наша власт 
морална, да јој је на-
род на срцу, зар би 
могла овако мирно 
да подноси све ове и 
оволике невоље наро-
да. Да им доприноси, 

да буде њихов главни узрочник и но-
силац. 

Умјесто моралне гриже савјести за 
учињено, власт се руга народу. Обма-
њује га говором пролазности кризе, те 
да убрзо предстоји свијетла будућност. 

Заглушујућа је бука домаће власти 
о властитој успјешности. Да би се иза 
леђа, ужурбано распродавало, заду-
живало, уништавало. Што је гласнији 
говор успјешности, будућности је све 
мање. То је морална провалија у коју 
ће се убрзо сурвати и ова власт.

Темељна морална обнова је први 
услов нашег опстанка и напретка. Да 
у будућности буду само морални на 
власти а они други да се најстроже 
кажњавају. И да не могу допријети до 
тих висина.

7 МОРАЛ

Онај који тврди да новац може да учини све,
вероватно сам може да уради све ради новца.

Бенџамин Френклин
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То су они који управљају народом. 
Углавном су то политичари и преду-
зетници, власници капитала. Кажу да 
их у сваком народу има око 5 %.

Каква је елита, такав је и народ. 
Ако је елита чврсто везана уз народ, 
израсла из њега, народ ће напредовати. 
Ако пак елита стоји насупрот народу 
искушења су огромна. 

Иако их је свега око 5 % у својој ви-
сокој организованости, трагом власти-
тих а насупрот народним интересима, 
у стању су да угрозе народ. Да га доведу 
у неподношљива искушења. Потребни 
су велики напори да се народ ослободи 
такве врсте владајуће елите и оствари 
нову, народну.

 Сва тешкоћа је што наша пословна 
и политичка елита није израсла из на-
рода издвајајући се у његов најспособ-
нији и најчеститији дио.

Многи у политици, по-
себно они највиши, стигли 
су до тих нивоа уз предану 
подршку странаца, чинећи 
им захтјеване услуге, углав-
ном насупрот интереса на-
рода.

Још је горе са пословном 
елитом. Своја богатства она 
није стекла упорним и ства-
ралачким радом заједно са 

својим народом. Своја богатства она је 
стекла отимањем од народа на основу 
неправедно проведене приватизације. 
Или су злоупотребаљавали неповољне 
друштвене прилике користећи се сво-
јим политичким положајем. Сада се та 
елита плаши народа. 

Плаши се враћања незаконитог, 
незаслуженог, плаши се нове прива-
тизације. Плаши се народне успјешне 
власти. И пружа све врсте отпора да се 
она не успостави. То је једно од изузет-
но тешких искушења овог народа, које 
надолази. 

Да би се кренуло напријед потреб-
но је савладати постојећу, отуђену и не-
народну политичку и привредну елиту 
и изградити нову. Ону која ће произа-
ћи, из прегалаштва,  стваралаштва са 
народом, као његов најбољи дио.

8 ЕЛИТА 

Тајкунизација је побједа ђака из последњих клупа.
Академик, Павле Савић

Велика национална илузија Америке  је убјеђења, да се здраво 
друштво може организовати на усредсређености ка трци за 

богатством. Окрутна трка за богатством захватила је цело 
друштво и изнурила Американце, лишило их користи која пружа 

повјерење, честитост и саосјећање
Jeffrey Sachs, The price of Civilization
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9 ПРАВДА И СЛОБОДА

Препознали смо да ће се уз помоћ државе 
пронаћи рјешења за стално растуће проблеме цивилизације.

Да би смо то урадили морали смо успоставити контролу 
над слијепим економским силама и егоистичким појединцима. 

Френклин Рузвелт 
Други инаугурациони говор 1937. године

Увијек када пропадање постане не-
подношљиво људи се сјете да постоји 
правда и слобода. Пронађу је у правед-
нијој расподјели богатстава. У држави 
која обуздава похлепу појединаца а по-
диже учешће радника и народа у богат-
ству и управљању.

Основа успјешних држава и народа 
је у онемогућавању присвајања незара-
ђеног. Само онда када се подједнако му-
котрпно стиче и профит и надница, дру-
штво и привреда максимално напредују. 

Правда и слобода су основне развој-
не чињенице. Праведна друштва напре-
дују а неправедна пропадају. Загуше се у 
неправди.

Оволика неправда, која нас је задеси-
ла, јасно указује на разлог нашег пропа-
дања.

Све су се досадашње кризе рјешава-
ле на основи пораста правде и слободе. 

Укидане су неслободе и неправде слобод-
ног тржишта уз увећање снаге државе. 
Умјесто слободног тржишта, изграђива-
на је социјална тржишна привреда. То је 
основа на којој је тако успјешно ријешена 
и највећа свјетска криза из тридесетих 
година прошлог вијека.  

Сви умни тврде да је то једина поузда-
на основа рјешавања и данашње свјетске 
кризе, за коју мисле да је већа од оне из 
тридесетих година прошлог вијека. То је 
основа савлађивања и наше кризе.

Што више државног регулисања на 
пољу расподјеле, дизање права радника 
и народа уз ограничење похлепе поједи-
наца. Онемогућити присвајање незара-
ђеног, туђег. Мање слободног отвореног 
тржишта а, више тржишта са људским 
ликом.

То је сама суштина овог ПРОГРАМА.

10 СНАГА ОТПОРА
У садашњости је радост уживао само онај 

ко је могао безбрижно гледати у будућност.
Стефан Цвајг, „Јучерашњи свет“

Кретање напријед је могуће само 
ако се у потпуности разгради, уништи 
постојећи привредни, политички и дру-
штвени систем и изгради нови. Само 
онда када се успостави потпуно нови ра-
според снага и међусобних односа. Када 
се у потпуности уништи могућност 

отимања, пљачкања, присвајања туђег, 
наношење штете народу, политичке и 
сваке друге неодговорности што је сама 
суштина постојећег система. 

Све је ово много лакше рећи него 
урадити. Отпори промјенама ће бити 
изузетни. Изузетна је снага отпора. 
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Огромни су капитали који су се неза-
служено стекли, огромне привилегије 
које доносе приходе и угодности. Чврст 
је савез домаћих и страних интереса. Да 
би се задржало постојеће уложит ће се 
огромне снаге и  средства. 

Али све говори да се стигло до краја. 
Није важно која снага је против. Ва-

жно је која се СВЕТИЊА брани. А најве-
ћа СВЕТИЊА је живот и опстанак.

Народ је увијек побјеђивао. Вјерује-
мо, и овог пута.

B  ПРИВРЕДА
11 ТЕЖИШТЕ ЈЕ НА 

ЕКОНОМСКОМ ПРОГРАМУ

Сада је најзначајније да се оствари 
масовно запошљавање и да се почну 
исплаћивати плате које ће омогућа-
вати пристојан живот. Због тога је 
тежиште овог ПРОГРАМА на њего-
вом економском дијелу. У осталим 
дјеловима одабрана су питања која 
су у непосредној вези са економским 
програмом.

Ни економски програм није цјело-
вит. Одабрани су пројекти који нуде 
могућност масовног запошљавања и 
остваривања пристојних зарада. Ту су 
и пројекти који омогућавају издашну 
акумулацију за финансирање инве-
стиција.

Биће времена за потпунију разра-
ду цјеловитог ПРОГРАМА.

Ова најгора од свих времена стварају најбоље
прилике за оне који схватају потребу за 

фундаменталним привредним реформама.
Стивен Хагард и Џон Вилијамсон
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12 ПРОМИЈЕНИТИ СИСТЕМ 
– САВЛАДАТИ КРИЗУ

Остварењем ових почетних про-
јеката треба да вратимо наду народу 
да је брз и успјешан развој могућ. На 
основи тог повјерења створит ће нам 

се широки простори за изградљу са-
свим новог друштва и економије. Дру-
штва социјалне правде и економске 
ефикасности.

Сумња је мајка оштроумности.
Галилео Галилеј

Не дајте се завести оним што се препричава, ни што је постало 
традиција; ни тврдњама, ни зато што је у складу са светим књигама....

Тек онда када сами увидите да су одређене ствари исправне,  
тек тада их прихватите и следите.

Буда

6Сва погрешност и сва штетност 
нашег привредног система је у прено-
шењу терета развоја на носиоца који 
то није и не може да буде. То је вра-
ћање у далеку историјску прошлост из 
које нам допиру опомене.

Мисао да развој извире из еко-
номских активности појединаца, који 
на основи међусобних слободнотр-
жишних усаглашавања, доводе до 
богатства народа, да појединци, бо-
гатећи себе, уједно богате и дрштво 
(Адам Смит) одавно се показала и по-

6 У јулу 2011. године упутио сам испред Еко-
номског института у Бијељини, приједлог за 
израду пројекта под овим називом. Економско-
социјални савјет, Влада и Народна скупштина 
су се огласили ненадлежним, а Предсједник 
Републике није одговорио. Непосредно по-
слије тога Влада је платила преко милион КМ 
Економском институту у Бања Лици за „Стра-
тегију развоја Републике Српске“, о чему до да-
нас ништа није урађено, није написано ни сло-
во. Разлог је јасан. Да би се кренуло напријед 
нужно је укинути овакву Владу. А то се овом 
институту не  исплати. Много је исплативије 
чувати овакав обилан извор финансирања. А 
народ. Ко за њега пита. Па и за професију.

грешном и опасном. Њена примјена 
упамћена по злу, оставила је најдубљи 
траг у новијој људској историји. При-
вредни систем слободног тржишта, са 
ослонцем на појединце као одлучују-
ће носиоце, довео је до највеће, до сада 
познате економске кризе тридесетих 
година прошлог вијека. Систем се за-
гушио у неправди и престао да функ-
ционише. Да би се кренуло напријед 
било је потребно укинути слободно 
тржиште и прећи на сасвим другу 
страну. Са појединца терет развоја 
пренијети на државу, која ће, ограни-
чавајући похлепу појединца укинути 
слободно тржиште, регулишући га у 
правцу остваривања друштвених а не 
појединачних циљева и интереса. То 
је позната држава благостања (Ј. М. 
Кејнз) која је спасила капитализам а 
народима донијела толику добробит. 
То је, многи мисле, једина поуздана 
основа рјешења и данашње кризе, што 
се односи и на нас.

Разорне последице слободног тр-
жишта нису завршиле само у до сада 
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најпотпунијем кризном уништењу 
привреде. Последице су многостране 
и дубоке. Сматра се да је слободно тр-
жиште са својом ситносопственичком 
својином и појединцем као носиоцем 
развоја, довео до таквих друштвених 
и економских невоља да је то изазва-
ло појаву једне револуције (1848), два 
свјетска рата, фашизма и комунизма у 
Европи. Због тога се деветнаести вијек, 
као вијек слободног тржишта, означа-
ва најстрашнијим периодом европске 
историје.7 Многи, на тој основи стра-
хују за садашњу судбину Европе.

 Наше данашње глобалистичко 
слободно тржиште много је горе од 
свог историјског претходника.

У својој спонтаности, историјском 
слободном тржишту било је потребно 
око 150 година дјеловања да би се ис-
пољиле све његове друштвене и еко-
номске бруталности. Да би престало 
да функционише. 

У овом нашем данашњем, од др-
жаве организованом слободном 
тржишту, уз снажну међународну 
глобалистичку подршку, све његове 
друштвене и економске бруталности 
су вишеструко увећане а вријеме дје-
ловања  изузетно скраћено. Одатле 
управо наше тако брзо и тако дубоко 
пропадање у економску и друштвену 
кризу.

Окренути леђа привреди, очекују-
ћи да ће је развити слободно тржиште, 
важан је глобалистички захтјев којег 
наша влада до краја извршава. Влада 
није за то, сви понављају, да развија 
привреду. Она „прави оквир“ подра-
зумјевајући да је то прије свега инве-
стирање у инфраструктуру. Обзиром 

7  A. Martin, H. Sehumann, Die Globalisie-
rungsfalle, Der Angriff auf Demokratie und Wohl-
stand, Rewolt Verlag, Gmbh, Reinbec bei Ham-
burg, 1998., 199;

да немају своју економску отплату ин-
вестиције у инфраструктуру заврша-
вају у повећаним порезима привреде 
и грађана за отплату тих кредита. То 
је „повољан привредни оквир“ наше 
владе.

Како није могуће опстати без при-
вреде, убрзано се доспијева у дубоке 
дугове и дефиците пријетећи, због 
немогућности њихове отплате, про-
падањем у колонијално ропство. На 
самој смо граници да нам се то догоди.

Оно што је историја одавно од-
бацила као крајње штетно и опасно 
стављено нам је у руке да се са тим 
богатимо и унапређујемо. Да на исто-
ријској олупини слободног тржишта 
и ситносопственичке својине и поје-
динца као носиоца, пловимо на овом 
толико немирном економском мору, 
што носи реалне пријетње нашег пот-
пуног потапања и нестајања. Поједи-
нац као носилац развоја је трула даска 
која наводи на потапање.

Једино поуздано рјешење је у про-
мјени система. Нужно је напустити 
постојећи и изградити нови привред-
ни систем. Терет развоја са појединца  
се мора пренјети на државу, на народ. 
Потребно је исправити друштвене не-
правде у које смо запали. Остварити 
неупоредиво праведнију расподјелу 
богатства и доходака. Умјесто влада-
јуће ситносопственичке потребно је 
остварити масовну акционарску сво-
јину грађана и радника. Умјесто са-
дашње партијске својине над јавним 
добрима и природним богатствима 
потребно је, по угледу на развијене, 
изградити модел јавне корпоративне 
својине.

То су опредјељења овог ПРОГРА-
МА која се настоје остварити.
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13 ПОГЛЕД ПРЕМА РАЗВИЈЕНИМ

Природно је да се мање развијени 
угледају на развијене, мање успјешни на 
успјешније, да преносе код себе њихова 
привредно-системска рјешења, прила-
гођавају их властитим потребама и тако 
убрзавају властито кретање напријед.

Сав проблем постојеће власти је 
што она то не чини. Сва наша рјеше-
ња су нецивилизацијска, историјски 
превазиђена, штетна. Наша власт не 
гледа шта раде развијени него слуша 
њихове погрешне савјете. 

Познато је да развијени погрешно 
савјетују мање развијене. Подстичу их 
на доношење погрешних одлука.

Прави другоме штету да би теби 
(Енглеској) било добро, позната је коло-

нијална крилатица. Енглези редовно са-
вјетују мање развијене да раде оно што 
они не би радили у властитој земљи. Да-
нас су сви развијени постали Енглези.

Узрок нашег сиромаштва је у по-
грешним одлукама. 

Све одлуке наше владе су погре-
шне. Све су потпуно супротне онима 
на страни развијених.

 Основа овог ПРОГРАМА је у 
обрнутом приступу. До краја ћемо 
се угледати на развијене. Користити 
се њиховим успјешним рјешењима у 
остваривању пројеката који ће се, са-
гласно овом ПРОГРАМУ, остваривати 
и код нас.

Угледајући се на развијене сљеде-
ћи су основни елементи новог при-
вредног система:

 » јавно власништво над природ-
ним  богатствима;

 » масовна акционарска својина 
грађана и радника;

 » потпуније учествовање радника 
и народа у управљању;

 » децентрализација;
Умјесто постојеће партијске својине 

над природним богатствима потребно 
је, сагласно искуствима Запада, оства-

рити претежну и потпуну јавну своји-
ну над природним богатствима.

Природна богатства ниже вријед-
ности, односно ниже економске изда-
шности, пренијети у претежно вла-
сништво општина (најмање 51 %). Она, 
најиздашнија, пренијети у потпуно 
(100 %) власништво Републике.

Умјесто погубне владајуће ситно-
сопственичке остворити, путем репри-
ватизације, масовну акционарску сво-
јину грађана и радника.

14 ОСНОВЕ НОВОГ 
ПРИВРЕДНОГ СИСТЕМА

Слободна трговина је добра ствар. Штета што немамо новца за њу.
Абрахам Линколн,  aмерички предсједник1860-1865 

Ширите истину – закони економије су попут закона технике. 
Један сет закона функционише свугде исто.

Лоренс Самерс, главни економиста Свјетске банке, 1991.
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каОволика природна пољопривредна 

надареност (0,68 ха пољопривредног 
земљишта по становнику), са оволико 
неразвијеном прехрамбеном индустри-
јом и са оволиким сиромаштвом пољо-
привредника, потпуни је доказ дубине 
системске провалије у којој се налази 
наша пољопривреда. Из које се мора 
изаћи. Што прије.

Само онда, када наши пољопри-
вредници буду власници прехрамбене 
индустрије и тог дијела трговине наше 
пољопривредно богатство ће несмире-
но расти. Све ће бити узорано, обрађе-
но, прерађено и продато на домаћем и 
иностраном тржишту. Умјесто увозни-
ка постат ћемо моћни извозници хране. 
Сами ћемо јести нашу здраву, органски 

произведену храну и такву испоручи-
вати другима. Зауставит ћемо продира-
ње опасне генетски модификоване хра-
не. Пољопривредници ће бити богатији 
дио друштва. Од садашњих најамника, 
у рукама бројних посредника, накупаца 
и прекупаца, пољопривредници морају 
да „постану свога рада господари“.

 Да се заустави огромно матери-
јално преливање из овог правца, што 
пољопривреду оставља без потребних 
финансијских средстава за њену репро-
дукцију. Стање у пољопривреди је та-
кво да се све исплати само се не исплати 
производити. Сви су у пољопривреди и 
око пољопривреде у бољем положају од 
самих пољопривредника. Данас пољо-
привредник остварује 15-20% укупне 

16 НОВА ПОЉОПРИВРЕДНА ПОЛИТИКА

15 ОСНОВНИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА

Да би се остварио економски па-
ритет између надница и профита, да 
би се обоје подједнако мукотрпно 
стицало, односно да би се остварила 
праведност у расподјели, што је први 
услов ефикасности и напретка, нужно 
је подићи управљачки ниво радни-
ка. Од садашње скоро потпуне ис-
кључености из управљања потребно 

Три су основна правца развоја који 
се намећу самом структуром природ-
них богатстава:

 » пољопривреда и прехрамбена 
индустрија;

 » шумарство и дрвна индустрија;
 » енергија, прије свега електрое-
нергија;

На основу развоја ових, развијат 
ће се остале, са њима везане, привред-
не дјелатности.

је остварити бар постојећи европски 
ниво њиховог учешћа у управљању. 
То ће се учинити укључивањем рад-
ника у надзорне одборе.

Ефикасност расте са децентализа-
цијом. То је неспорно искуство развије-
них. Општине морају да добију знатно 
веће надлежности и много веће учешће 
у средствима која остварују.
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вриједности свог производа. Остало 
узму разни посредници, прерађивачи, 
трговци и сл.

Да би се стање промијенило, да би 
стигли до масовне пољопривредне про-
изводње и прехрамбене индустрије у 
рукама пољопривредних произвођача 
мора да се задржи најмање 50% укупне 
вриједности његовог производа.8

Основа развоја пољопривреде је у 
развоју прехрамбене индустрије. На 
страни  развијених вриједност пре-
храмбене индустрије је преко два пута 
већа од вриједности пољопривредне 
производње. Код нас је обрнуто.

Код нас је вриједност прехрамбене 
индустрије (180 милиона КМ) скоро 4,5 
пута мања од вриједности пољопри-
вредне производње (800 милион КМ), 
што говори о величини проблема. 

Поред тога што не развија прехрам-
бену индустрију, што је први услов 
развоја пољопривреде, наша власт се 
окренула крупном посједу, којем упу-
ћује изузетне субвенције. Врши се ис-
плата субвенција без свог материјалног 
оправдања. Што је више субвенција 
производње је све мање.

Посебан проблем је у нашим пред-
ратним државним „пољопривредним 
8  Пшеница је данас 35 пфенинга/килограму, 
а само у хљебу је вриједност преко 2 КМ. Када 
пољопривредни произвођач буде имао у рука-
ма 1 КМ од своје пшенице, имат ћемо је у изо-
биљу. Још је горе стање код воћа и поврћа.

добрима“. Субвенције које ови, страте-
шки владини партнери, примају веће 
су и неколико десетина пута од износа 
њихове концесионе накнаде. И онда се 
питамо зашто нема производње из овог 
правца, која имања су раније хранила 
наше градско становништво.

Подржавајући крупне, влада је 
окренула леђа ситним пољопривред-
ним, произвођачима у чијим рукама је 
око 90% пољопривредног земљишта, на 
којем живи око половина укупног ста-
новништва.

Да би се кренуло напријед, нужан је 
потпуни заокрет.

Суштина нове пољопривредне по-
литике је у развоју прехрамбене инду-
стрије и потпунијем окретању ситном 
посједу. Ситни (и крупни) пољопри-
вредни произвођачи би били акционар-
ски власници прехрамбене индустрије 
и тог дијела трговине. Прва основа ак-
ционарства, је у субвенцијама пољо-
привреди на којој основи би се градила 
прехрамбена индустрија.

На овим основама, за кратко врије-
ме је могуће увећати вриједност пољо-
привредне производње са садашњих 
800 милиона на преко двије милијарде 
КМ, а прехрамбене индустрије са са-
дашњих 180 милиона на преко 3,5 ми-
лијарде КМ. У односу на развијене то је 
још увијек скроман развојни резултат.

Да је својина одлучујућа економ-
ска чињеница најпоузданије свједочи 
наша погубна Приватизација 1998. 
године. Неодговарајућа, историјски  
превазиђена, ситносопственичка сво-
јина ХIХ вијека је угушила, уништи-

ла привреду. Самљела је у ситан прах. 
Прво су нестала наша најкрупнија ин-
дустријска предузећа која су увијек и 
свугдје једини поуздани ослонци ра-
звоја. Остали смо без индустрије без 
које је опстанак немогућ.

17 ВРАТИТИ ОТЕТО 
– ПОНОВНА ПРИВАТИЗАЦИЈА
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У огромном броју случајева опста-
ли су до сада само мали остаци наших 
крупних предузећа преживљавајући 
неизвјесну судбину малих коју нарав-
но не могу преживјети. Мало без ве-
ликог нема услова за опстанак. 

Да би опстали и напредовали мо-
рамо доћи до крупних предузећа. Да 
би то остварили нужно је да промје-
нимо својину у привреди. Нужно је 
да остваримо масовну корпоратив-
ну својину грађана и радника која је 
најразвијенији својински облик. То је 
својина на којој развијени односе све 
своје развојне побједе.

Неопходна је нова приватизација, 
реприватизација. У суштини, потреб-
но је вратити отето. 

Крајње насилничким законом о 
Приватизацији 1998. година предузе-
ћа су отета од радника да би незаслу-
жено прешла у руке појединаца. 

Радници су отплаћивали кредите 
а из остварене нето добити инвести-
рали у властита предузећа, градили 
их. Они су њихови природни власни-
ци. Било је потребно да се то природно 
стање и својински озакони путем при-
ватизације, да се предузећа пренесу у 
власништво радника (и грађана који 

су порезима учествовали у изградњи 
предузећа). 

Било је потребно остварити при-
ватизацију путем подјеле акција 
радницима и грађанима што је била 
основа претходне Приватизације 1997. 
са којом се већ било увелико одмакло. 
Да се је остало на тој приватизацији 
Република Српска би данас другачије 
изгледала. Била би срећнија, запосле-
нија, богатија са очуваном властитом 
привредом.

Да би била поништена пронађе-
на је невиђена домаћа политичка ам-
биција која је показала спремност на 
уништење властите привреде. 

Сада, након свих оволиких мате-
ријалних губитака и толиког претр-
пљеног, нужно је вратити се на поче-
так. Остварити нову приватизацију, 
реприватизацију.

Основа нове приватизације (ре-
приватизације) је у сљедећем. Куп-
цима предузећа признати вријед-
ност остварених уплата за остварену 
куповину као њихов акционарски 
улог. Преосталу вриједност предузе-
ћа подијелити радницима (бившим 
и садашњим) као њихове акционар-
ске улоге.

18 РАДНИКЕ У НАДЗОРНЕ ОДБОРЕ

Напредовање у управљању је 
основни извор раста економске ефи-
касности. Да би се напредовало у 
управљању потребно је непрекидно 
увећавати управљачку снагу радника. 
Приближавати је управљачкој снази 
власника. То је основни извор увећа-

ња правде односно остварења правед-
није расподјеле богатства, као првог 
услова раста стабилности и напретка. 

Скоро потпуно одсуство упра-
вљачких права радника онемогућава 
наше кретање напријед. 

Дуго смо живјели под комунистичком диктатуром, али сада схватамо 
да живот под диктатуром пословних људи није ништа бољи.

Григориј Грин, руски писац
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ЕСОП предузећа прелази 900 мили-
јарди $ (2007). То је данас најздравији 
дио Америчке привреде. 

Европа је кренула нешто другачи-
јим путем. Законски су увећана права 
радника. У Надзорне одборе великих 
компанија се бира подједнак број рад-
ника и власника (инвеститора).9

Дизање управљачке снаге радни-
ка у нашим предузећима, према овом 
ПРОГРАМУ, остварило би се на два 
начина: 

 »  Сувласништво (акционарство) 
запослених;

 »  Бирање подједнаког броја запо-
слених и инвеститора у Надзор-
ним одборима;

Предсједник Надзорног одбора би 
у другом гласању има глас више, што 
је разумљиво. Око 75 % богатства је у 
надницама што оправдава претежну 
управљачку снагу радника.

Отпори ће бити веома снажни. 
Биће потребан изузетан напор и ве-
лика снага да се ови отпори савладају.
9  Ивана Амиџић, Mitbestinmung  у Њемачкој, 
Нови пламен бр. 16, Загреб, 2011.;

Два су начина којима се радници 
уводе у потпунија управљачка права у 
кругу развијених.

Америка преко четрдесет година 
развија метод сувласништва радника 
као основе раста њихових управљач-
ких права. То је тзв. ЕСОП модел по ко-
јем држава, путем пореских одрицања 
помаже предузећима која се одлуче на 
тај корак – да раднике као акционаре 
прихвате као своје сувласнике.

Резултат је изузетан. Око десет ми-
лиона радника, што је око 10 % запо-
слених радника у приватном сектору, 
у САД, су сувласници, сауправљачи.

Од 11 500 ЕСОП предузећа њих 3 
000 је у потпуном (100 %) власништву 
радника, 7 000 у претежном, а оста-
так (1500) у дјелимичном власништву. 
Око 330 јавних предузећа је у ЕСОП 
моделу власништва. ЕСОП предузе-
ћа се налазе у свим индистријама, од 
чега се 20% односи на технолошки 
најразвијенији прерађивачки сектор. 
Од укупног броја ЕСОП компанија 
њих 52 % су на берзи. У Јапану њих 88 
%. Укупан капитал којима располажу 

19 ЗАШТИТА МАЛОГ АКЦИОНАРА
Да би нова приватизација (репри-

ватизација) успјела нужно је, поред 
дизања управљачких права радника 
остварити, пуну заштиту малог акцио-
нара. Основни циљ и основа економске 
снаге је у масовности. Да се масовним 
прикупљањем и најмањих новчаних 
улога (акција) остварио потребан инве-
стициони капитал потребна је заштита 
малог акционара. Због тога је заштита 
малог акционара сама суштина акцио-
нарства. То је његово основно питање. 
Само онда када је мали акционар пот-
пуно сигуран у задржавање вриједно-
сти свог улога односно да крупни ак-

ционар није у стању да угрози његове 
интересе, мали акционар ће се одлучи-
ти на ову врсту инвестирања.

Цјелокупан развој акционарства 
је заснован на рјешавању овог питања. 
Остваривању што веће сигурности 
малог акционара. Бројне су методе 
које су у употреби. Полазна правна 
одредница је да у акционарском дру-
штву нико не може да има већа упра-
вљачка права од 50 %, без обзира на 
висину улога. Један од метода упра-
вљања акционарским друштвом, у ко-
јем је садржана заштита малог акци-
онара је у доношењу одлука са 66% до 
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75% гласова. Статусне одлуке се тада 
доносе и са 90% гласова.

Друга метода се односи на дефини-
сање управљачких права групе власни-
ка. Групе власника (крупни појединци 
акционари, банке, осигуравајућа дру-

Незапосленост је највеће зло које 
може да задеси људе и народ.

Рад је прва људска потреба. По-
ред материјалних веома су важни и 
нематеријални садржаји рада. Само 
рад носи могућности пуног људског и 
стваралачког испољавања што је бит-
но одредница квалитета живота. 

Сви смо грађани Републике Срп-
ске и сви имамо подједнако право на 
рад. Није могуће да једни раде а да 
други не раде. Сви морају да имају 
подједнак приступ раду, подједнаку 
могућност да се запосле. 

Народи који су водили полити-
ку пуне запослености, независно од 
нивоа развијености, доживјели, су 
управо на тој основи, најбржи развој. 
Посебно се у томе истиче Јапан. По-
знат је јапански „социјални дампинг“. 
Масовна запосленост са ниским пла-

штва, фондови приватни и државни, 
мали акционари и сл.) које имају на 
примјер преко 5% учешћа у капиталу 
имају подједнака управњачка права.

У даљњој расправи о овом питању 
донијети ће се коначне одлуке.

тама огроман је извор акумулације и 
инвестиција, који је овој земљи донио 
изузетан развој.

Богатство је у запослености. У 
платама је око 75 % друштвеног бо-
гатства. Због тога је политика масовне 
запослености најбољи начин убрзања 
економског развоја. Ако буде пробле-
ма, незапосленост се може рјешавати 
и скраћењем радног времена, одно-
сно запосједањем радних мијеста од 
два извршиоца. Поред задовољства 
масовне запослености то би изузетно 
убрзало развој. Познато је да је радни 
учинак највећи у првима сатима рада, 
а да он касније нагло опада.

Вјероватно је да за то неће бити 
потребе. Могуће је остварити пуну за-
посленост на пуном радном времену. 
Према овом ПРОГРАМУ то је могуће 
остварити у наредних 10 година.

20 СВИ ЗАПОСЛЕНИ 

21 ЦИЈЕНА МИГРАЦИЈА
Стање је такво да мање развијени 

скоро да нису у могућности да било 
шта учине на побољшању свог економ-
ског положаја. Све што чине доприно-
се развоју развијених а свом неразвоју. 
Осим ако се ово стање у будућности 
не измијени, уз остало и борбом мање 
развијених. То је једно од опродјеље-
ња и овог ПРОГРАМА. Борити се за 
власти развој а против притисака ра-
звијених. Мање развијеним данас није 
дозвољено да понове развојни пут ра-

звијених. Да ни приближно развију 
све оне заштитне механизме, како су 
то некада чинили данашњи развијени. 
Данашњи мање развијени су изложе-
ни свим тржишним слободама које 
нужно завршавају у слободи економ-
ског заробљавања мање развијених.

Када се крајем XIX и почетком 
ХХ вијека примијетила непосреднија 
веза између миграције и развоја многе 
емиграцијске земље су увеле ограни-
чења и забране одласка и запошљава-
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ња у иностранство. У томе је посебно 
предњачила Енглеска као, до тада, 
прва емиграцијска земља. Прво је за-
бранила одлазак стручњака, а онда и 
остале радне снаге, прије свега у Аме-
рику. Убрзо је Енглеска од емиграциј-
ске постала имиграцијска земља. 

Када би данас тако нешто поку-
шала мање развијена емиграцијска 
земља сигурно је да би била изложена 
најоштријим осудама.

Становништво је основна економ-
ска снага. Сви народи и сва подручја 
која значајније губе становништво за-
падају у непролазан неразвој. Да би се 
напредовало нужно је управљати ра-
звојем властитог становништва, што 
се односи и на управљање миграцијом. 

Одлука да се отпутује и запосли у 
иностранству није и не може да буде 
независан индивидуални чин. Због 
тога што је у сваком појединцу садр-
жан и дио јавног добра прије свега у 
трошковима образовања и издржава-
ња до радне доби. Њиховим одласком 
и запошљавањем у иностранству та 
средства се односе и поклањају ра-
звијеним земљама запослења. Мање 
развијени финансирају развијене. У 

случају Републике Српске та средства 
се мјере десетинама милијарди КМ. 

Чему може да се нада један народ 
када му отиче толико најбоље крви. Не 
дирајући у слободу избора рада и бо-
равка сваког појединца, што укључу-
је, и слободу одласка у иностранство, 
постоје сви оправдани разлози, мате-
ријалног обештећења друштва за уло-
жено. На отвореном тржишту и мигра-
ција треба да добије своју пуну цијену.10

Постоје сви разлози да се отвори 
јавна расправа о овом проблему.

10  Опширније у проф. др Алекса Милојевића, 
The Price of migration International conference, 
Population; Development Crisis, Faculty of 
tehnical sciences, Нови Сад 08. 12. 2012.;

22 УКИНУТИ ВАЛУТНИ ОДБОР

Дозволите ми да издајем и контролишем национални новац
и мене неће интересовати ко пише законе.

Амшел Ротшилд – родоначелник Ротшилда

Добро је да свет не схвати наш банкарски и монетарни систем,
Јер ако би га схватио дошло би до револуције пре сутрашњег јутра.

Хенри Форд

Привреда Републике Српске није 
изолована и у великим је привредно 

– системским зависностима од Босне 
и Херцеговине. Једно од најважнијих 

питања које је потребно ријешити на 
нивоу Босне и Херцеговине, односи 
се на потребу укидања Валутног од-
бора. Валутни одбор је веома опасна 
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колонијална творевина. Измислио ју 
је енглески краљ око 1850. године да 
би спасио своју империју од најезде 
ослободилачких покрета. Колико је 
ефикасна и колико је подмукла коло-
нијална сила види се у чињеници да 
је управо на основи дјеловања валут-
них одбора вијек империје продужен 
за још 100 година све до 1950. године 
када су пред новим ударом ослободи-
лачких покрета били скоро нестали. И 
послије више од 50 година од униште-
ња Валутних одбора ове земље нису 
успјеле да се економски опораве.

Са појавом Европске Уније први-
пут се на тлу Европе оснивају Валутни 
одбори (Босна и Херцеговина, Бугар-
ска, Летонија) што поуздано говори о 
њеном колонијалном садржају.

Валутни одбор је темељна при-
према економског слома, који нам 
предстоји уколико га што прије не 
укинемо. Полазна тешкоћа је у прецје-
њености валуте.

Валутни одбор не дозвољава про-
мјену вриједности валуте без обзира 
на сва економска погоршања. Преције-
њена валута веома погодује странцима 
и домаћој слабој власти. Она подстиче 
увоз и задуживање а спречава извоз. 
Изношење новца је веома уносно упра-
во због његове прецјењености, што на-
равно уништава економију.

Административно чврст курс при-
видно спутава инфлацију што се ре-
довно истиче основном вриједности 
Валутног одбора. То је само завођење 
и навођење на економски слом. Онда 
када престане важење валутног одбо-
ра, до чега мора доћи, настаје права 
провала инфлације и помор привреде.

Судећи по дефицитима и  задуже-
ности прецјењеност КМ је око 50 % 
што значи да ће бити неподношљива 
провала инфлације. Стандард ће опа-

сти за 50 % а иностране обавезе ће се 
повећати за 50 %. Све земље које су 
проживјеле Валутни одбор доживјеле 
су прави економски слом након њего-
вог престанка. 

Валутни одбор је пљачка народног 
блага. Законом је прописано, потпуно 
непотребно 100 % девизно покриће. 
На тој основи наш новац је изнесен из 
земље (око 6,3 милијарди КМ) и усту-
пљен (девизно покриће) иностранству 
по просјечној каматној стопи од око 
0,8 % на чему наша Централна бака 

„зарађује“ око 38 милиона годишње.  А 
онда привреда Босне и Херцеговине 
посуђује тај наш новац по просјечној 
каматној стопи од 8 % и за то плати 
око 1,2 милијарди КМ камата. 

Централна банка је погрешан, не-
прикладан, заводљив појам. То је на-
зив за оно што није. 

То није Централна банка него мје-
њачница која мијења страни новац за 
домаћи у случају извоза. То је „Цен-
трална банка“ без својих монетарних 
надлежности. Без надлежности еми-
сије и повлачења новца, регулисања 
новчане масе.

Без тога не може да функционише 
ниједна привреда, што је велики уз-
рок нашег пропадања. 

Основна улога Централне банке је 
да ограничава државу у прекомјерној 
потрошњи а да привреду снабдјева 
јефтиним новцем.
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Стране инвестиције не богате него 
сиромаше мање развијене. Испитива-
ња у осам источноевропских земаља 
говоре да је на сваких 1.000 КМ пора-
ста страних директних инвестиција у 
бруто друштвеном производу, бруто 
друштвени производ се умањује за 32 
КМ12. У Републици Српској на сваких 
1.000 КМ пораста страних директних 
инвестција, бруто друштвени прои-
звод се умањи за 4 КМ13. Разлог оволи-
ке разлике у односу на источноевроп-
ске земље је у времену. Са страним 
инвестицијама у Републици Српској 

*  Мисли великих људи, као мото појединих тексто-
ва, преузети су из књиге: Јован Душанић, „У загр-
љају неолибералне хоботнице“, Институт за еко-
номско-правне експертизе, Београд, 2013. године;
12 Јоже Менцингер, Foreign direct investment 
and consequence, EIPE and University of Ljubljana.
13 Алекса Милојевић, Стране инвестиције су 
штетне, Економски институт, Бијељина, 2012.

се отпочело знатно касније. Није било 
довољно времена да негативни ефек-
ти нарасту и покажу се. С обзиром на 
изузетно неповољну структуру улага-
ња, за очекивати је да ће наш крајњи 
резултат бити знатно гори.14

14 Влада Новог Зеланда је продала око 80 % 
своје имовине странцима а спољни дуг је уве-
ћао за више од два пута. Родстон Џ. С, Пропаст 
глобализма и преобликавње света, Београд 

В  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
ИНВЕСТИЦИЈА
23 СТРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ СУ ШТЕТНЕ

Економија је једна од најважнијих вештина,
док је јавни дуг најозбиљнија опасност

од које треба зазирати.
Томас Џеферсон

Новац је јавно добро. Не може се 
зарађивати и на новцу и на роби. Ако 
се почне зарађивати на новцу, прои-
зводња роба је немогућа. У околно-
стима Валутног одбора управо је тако. 
Умјесто да се снабдјева јефтиним нов-
цем из своје Централне банке наша 
привреда мора да стиче новац на тр-
жишту. Углавном код страних банака 

по невјероватној цијени. И питамо се 
зашто нема развоја.11

Због свега овога потребно је пре-
дузети све активности у правцу уки-
дања Валутног одбора и оснивања 
Централне банке. 
11 Опширније, у проф. др Алекса Милојевић, Ва-
лутни одбор – припрема економског слома, Међу-
народни научни скуп, Економска теорија и пракса 
у савременим условима, Зборник радова, Економ-
ски факултет Брчко, 10. новембар 2011. године;
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Влада и општине ће основати вла-
стите инвестиционе фондове у које ће 
уплаћивати 15 – 30 % износа буџета. 

Поред средстава буџета у инвести-
ционе фондове општина и Републике 
слијевала би се и остала инвестициона 

Добитник Нобелове награде за 
економију Мајкл Спенц, као пред-
сједник комисије за раст и развој Ме-
ђународне банке за обнову и развој и 
Свјетске банке, поставио је себи зада-
так да пронађе земље које су у дугом 
року од 25 година непрекидно оства-
ривале просјечну стопу раста од 7 %, 
те да утврди основе тог раста. Из Из-
вјештаја је видљиво да су то само оне 
земље које су свој развој заснивале на 
домаћим инвестицијама15. 

Слично истраживање је обавио 
и један од најпознатијих свјетских 
економиста Рагхарам Раџан, са Уни-
верзитета у Чикагу, који пише како је 
његово доста опсежно истраживање 
показало, на примјеру великог броја 
земаља у развоју, да економије ових 
земаља биљеже високе стопе раста 
само онда када своје инвестиције фи-
нансирају из сопствене акумулаци-
2011. година, стр. 236;
15  The Growth Report, Strategies for Sustainal 
Growth and Inclusive Development, Commission 
on Growth and Development, The International 
Bank for Reconstruction and Development – The 
World Bank, 2008.

је. И обратно, што су инвестиције из 
страних извора веће раст је спорији. 
Брз и одржив раст имале су само оне 
земље у развоју које нису имале зна-
чајније стране инвестиције16.

Раширено искуство свједочи о 
исправности ових истраживања. Ни-
једна земља која се значајније ослони-
ла на иностране инвестиционе изворе 
није се развила. Све су пропале у ду-
бок неразвој и сиромаштво. Спасиле 
су се само оне, чак и крајње сирома-
шне земље, које су окренуле леђа ино-
страним инвеститорима и потражиле 
властите изворе. 

То је једини поуздан ослонац и на-
шег будућег развоја. Потребно је до 
краја зауставити било каква будућа 
инострана задуживања и инвестирања. 

Веома су обилни домаћи финан-
сијски извори који омогућавају изу-
зетно брз развој. Само је на основи 
новог привредног система потребно 
отворити и прокрчити путеве до њих. 

16  Raghuram G. Rajan, Fault lines, Princton 
University Press, New Yersy, 2010.

24 ШТЕДЊА ДРЖАВЕ
Да би се развијало мора се штеди-

ти а уштеђено инвестирати17. Не могу 
они који уживају привилегију запо-
слених да све потроше и да ништа не 
оставе за отварање радних мјеста за 
незапослене. Код потрошње буџета 
на Западу скоро да влада правило три 
трећине – једна за админстративне, 
једна за социјалне, а једна за сврхе ра-
звоја привреде. 
17  Кина штеди и инвестира 45 % свог бруто 
друштвеног производа. Југославија је у дугом 
периоду инвестирала 42 % свог БДП. Аустрија 
данас инвестира око 20% свог бруто друштве-
ног производа, што се проближно односи на 
све западно-европске земље.
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Привреда и привредни развој 
једно је од најозбиљнијих животних 
питања. Одатле толика потреба др-
жаве да се непрекидно бави питањем 
развоја привреде. Како су инвести-
ције први услов одржања и напретка 
привреде стоји непрекидна брига њи-
ховог увећања и изналажења метода 
што рационалније употребе тих сред-
става. Уз остало нужно је непрекид-
но увећавати инвестициони извор из 
правца штедње грађана и запослених, 
тај облик акционарства.

Поред уобичајених стимулаци-
ја (пореских, управљачких и слично) 
које су на Западу довеле до стања да 
је ово основни извор финансирања 
привреде, с обзиром на нашу тешку 
ситуацију и неопходност покретања 
привредног развоја, овдје је потребно 
предузимати и посебне мјере. 

Кина је успјела да уз помоћ посеб-
них мјера, у околностима, још увијек, 
свог високог сиромаштва достигне ниво 
штедње грађана од чак 30 %, што је до 
сада било незамисливо. У развијеној 
Њемачкој штедња грађана, углавном 
акционарска, износи 20 %, што се одно-
си на остале западноевропске земље.

Чини се веома разумним и разу-
мљивим да се код нас од запослених 
у јавном сектору и оних који буду за-
послени у предузећима у која су ин-
вестирали инвестициони фондови 
општине и Републике захтијева акци-

онарско улагање од најмање 10 % своје 
нето плате. Тате и маме би на тај начин 
доприносиле запослењу своје дјеце

 Могуће је оцијенити да би из 
овог извора могло да се прикупи ак-
ционарских улога од око једне мили-
јарде КМ годишње. 

Толики износ се очекује и са 
стране грађана. 

Треба знати да садашњи износ оро-
чене штедње у банкама износи око 1,7 
милијарди КМ. Када би се отвориле мо-
гућности акционарског улагања уз ви-
соку заштиту малих акционара, каква 
је на Западу, сигурно је да би се штедња 
из банака нагло пренјела у корист ак-
ционарских инвестиционих фондова. 

25 АКЦИОНАРСТВО 
ЗАПОСЛЕНИХ И ГРАЂАНА

средства (рента, акционарски улози 
грађана и запослених и слично).

Инвестициони фондови би били 
први институционални носиоци ра-
звоја. Они би били први инвеститори 
и оснивачи нових предузећа. 

Процјењује се да би годишње из 
буџета општина и Републике у ове 
инвестиционе фондове могло да 
буде издвојено око једну милијарду 
КМ.

Walter Crane, Солидарност рада, принт 1889.
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Рента је цијена употребе природ-
ног добра (богатства). У садашњем 
концесионом рјешењу Влада омогу-
ћава приватно присвајање огромних 
износа ренте. Тиме лишава становни-
штво огромних инвестиционих сред-
става што доприноси расту његовог 
сиромаштва и незапослености. 

Умјесто постојеће концесионе рас-
продаје природних богатстава у ПРО-
ГРАМУ се износи приједлог враћања 
природних богатстава у јавну својину, 
у својину народа. Природно добро је 
јавно добро и ни у којем случају не 
може да буде у претежној приватној 
својини. 

Сагласно искуствима развијених 
општина је први власник природних 
богатстава чије учешће у својини и 
управљању је најмање 51 %. 

Организационо рјешење, према 
приједлогу ПРОГРАМА, су јавна ак-
ционарска друштва. 

Општина би у сваком таквом 
предузећу (мала хидроелектрана, ка-
менолом, пољопривредно имање, 
предузеће дрвне индустрије, бања, ту-
ристички центар и слично) по основу 
власништва на природном добру (ри-
јека, поток, земљиште, бањска вода, 
камен, шљунак и пијесак и слично) 
остваривала акционарско учешће од 
најмање 51 %, док би инвеститори мо-
гли да достигну учешће од највише 49 
%. 

Као већински власник општина 
(скупштина) би коначно усвајала за-
вршни рачун предузећа. Његово усва-
јање би се остваривало двотрећин-
ском или трочетвртинском већином 
у скупштини општине. На приједлог 
финансијског ревизора предузећу би 

се одобрили само стандардни тро-
шкови. На тој основи би се утврдила 
висина добити која би се дијелила у 
сразмјери 51 % (општина) према 49 % 
инвеститор, односно предузеће. 

Износ нето добити (ренте) који 
припада општини уплаћивао би се у 
инвестициони фонд општине, а код 
Републике у Инвестициони фонд Ре-
публике.

26.1. НАРОДНА СКУПШТИНА – 
ВЛАСНИК ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ

Умјесто садашње партијске по-
требно је у цијелини (100 %) остварити 
јавну републичку својину на Електро-
привреди. Као пуни власник Народ-
на Скупштина Републике Српске би 
усвајала завршни рачун предузећа. За 
усвајање би била потребна двотрећин-
ска или трочетвртинска већина гласо-
ва. Предузећу би се признавали само 
стандардни износи трошкова, што је 
изузетан притисак на дизање рацио-
налности. Остварена нето добит би се 
уплаћивала у Инвестициони фонд РС. 

Уколико би се у наредних 40 годи-
на искористио наш хидропотенцијал 
онда би са постојећих 1.848 GWh про-
изводња у великим хидроелектрана-
ма порасла на 12.370 GWh. Ако би се 
задржао постојећи ниво производње 
у термоелектранама у хидроелектра-
нама би било произведено 75 %, а у 
термоелектранама 25 % електричне 
енергије.

Ако би потрошња домаћих потро-
шача порасла са садашњих 3.525 GWh 
(2011) на 6.167 GWh (2051) могуће би 
било извести 6.203 GWh електричне 
енергије. По очекиваној извозној ције-

26 РЕНТА
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ни од 0,55 КМ/kWh вриједност извоза 
би била око 3,5 милијарди КМ18. То су 
средства која би се преносила у инве-
стициони фонд РС.

Зависно до динамике изградње 
нових капацитета за очекивати је да 
би из овог извора у будућих 30-40 го-
дина у инвестициони фонд РС про-
сјечно годишње притицало око 2,5 
милијарди КМ.

Наравно да је могуће отворити мо-
гућност акционарског улагања у Елек-
тропривреду уз одсуство било којих 
управљачких права (приоритетне акције).

26.2. ШУМЕ НА ОПШТИНЕ

У времену социјализма на основи 
непосредне везе шуме и дрвне инду-
стрије шуме су се чувале, а бујала је 
дрвна индустрија. У том времену на 
данашњем простору Републике Срп-
ске, радило је у дрвној индустрији (си-

18 Опширније, Проф. др Алекса Милојевић, 
Студија оправданости изградње „Термоелек-
тране три” у Угљевику, Економски институт, 
Бијељина, 2012.

стем ШИПАД) око 50.000 радника који 
су остваривали преко двије милијарде 
данашњих КМ укупне вриједности.

Од када је Влада преузела шуме 
у своје власништво шуме су крајње 
угрожене прекомјерном сјечом, у фи-
нансијским су губицима, а дрвне инду-
стрије скоро да и нема. То је огромна 
системска провалија која иза себе оста-
вља праву економску пустош. То Влади 
није довољно да одустане од постојећег 
рјешења и према упућиваним прије-
длозима, пренесе шуме на општине. 

Аутор овог Програма од 2008. го-
дине упорно упућује Влади ову врсту 
приједлога, али без одговора19. Разлог 
је свакако у служењу личним, партиј-
ским а не народним интересима. Да се 
тежи народном интересу до промјене 
би одавно дошло. Владина упорност у 
одржавању оволике нерационалности, 
која се издиже на ниво зле намјере си-
гурно је да заслужује потпунију пажњу 

19 Опширније, у Шуме на општине, зборник 
радова, Економски институт, Бијељина, 2008. и 
Проф. др Алекса Милојевић, Шуме на општи-
не, Економски институт, Бијељина, 2013.
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и испитивања. То је дио општег опре-
дјељења Владе на економско уништење 
наших природних богатстава како би 
их по што нижој цијени продала поје-
динцима, углавном странцима. 

Приједлог који се износи у овом 
Програму знатно је савршеније орга-
низационо, својинско и управљачко 
рјешење од претходног комунистич-
ког. То у себи носи могућност повећа-
ног запошљавања (око 60.000 радника 
са још 40.000 радника у привредним 
дјелатностима које би се развиле на 
основи дрвне индустрије) и повећаних 
економских учинака. За очекивати је 
да се у нашој дрвној индустрији у на-
редних десет година оствари просјеч-
но годишње око једну милијарду КМ 
средстава за инвестиције. 

26.3. МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 
НА ОПШТИНЕ

Према Стратегији развоја Елек-
тропривреде Републике Српске, код 
нас је могуће изградити око 120 ма-
лих хидроелектрана, од око 400 MW 
укупне инсталисане снаге са око 1430 
GWh годишње производње. До сада је 
склопљено 50 концесионих уговора. 

У економском вијеку (40 година) у 
малим хидроелектранама ће се оства-
рити укупна нето добит од око 13 мили-
јарди КМ20. Ту корист ће остварити по-
јединци, која средства ће углавном бити 
изнесена из земље. Уколико би се оства-
рило ново својинско рјешење по којем би 
мале хидроелектране биле у претежном 
(најмање 51%) власништву општина у 
њихове инвестиционе фондове из овог 
извора би просјечно годишње прити-
цало око 0,4  милијарди КМ.

20 Опширније у Проф. др Алекса Милојевић, 
Мале хидроелектране на општине, Економски 
институт, Бијељина, 2013.

26.4. ПОЉОПРИВРЕДНА ДОБРА 
НА ОПШТИНЕ

Концесионо је до сада продато 30 
пољопривредних добара у укупној по-
вршини од 9.755 ха. За то је наплаћено 
концесионе накнаде од 927.968 КМ или 
око 95 КМ/ха.

Производњом са ових пољопри-
вредних добара прије рата углавном је 
прехрањивано наше градско станов-
ништво. Данас је та производња мини-
мална, а користи остварују појединци. 
Радници су на крајње мизерним пла-
тама. Примљене субвенције су знатно 
изнад трошка концесије. 

Као природно добро пољопривред-
но земљиште не може да буде у прете-
жном приватном власништву. Нужно 
је ово природно пољопривредно богат-
ство пренијети у претежно општинско 
власништво на основи формирања јав-
них акционарских друштава у којима 
би општине учествовале са најмање 51 
% власничких и управљачких права, а 
инвеститори са 49 %.

Остваривањем ове квалитетније 
јавне над садашњом приватном (кон-
цесионом) својином нагло би порастао 
обим производње и економска ефи-
касност. За очекивати је да би се овдје 
остваривао пословни резултат који би 
омогућавао годишње издвајање око 
15 милиона средстава за инвестиције.



По
ли

ти
чк

а о
рг

ан
из

ац
ија

 С
Н

А
ГА

 Н
А

РО
Д

А

36

Н
А

Ш
Е 

ТЕ
М

Е
26.5. ОСТАЛА ПРИРОДНА 
БОГАТСТВА НА ОПШТИНЕ

До сада је закључено 19 концесио-
них уговора у области минерално-си-
ровинског комплекса, међу којима су 
Боксит Милићи, Рудник угља Станари, 
Рудник жељезне руде Приједор, Ви-
тинка у Зворнику и слично. Два су уго-
вора из подручја туризма. До половице 
2013. године концесионо је продато око 
два милиона m³ шљунка и пијеска. Ве-

лики број топлих, љековитих и вода за 
пиће је концесионо продато.

Огромне су добити које оствару-
ју појединци, која средства се углав-
ном износе из земље. Када би се сва та 
силна природна богатства пренијела у 
претежно власништво општина оства-
риле би се замашне нето добити. Про-
цјењује се да би се из ових извора у ин-
вестиционе фондове општина слило 
просјечно годишње најмање једна 
милијарда КМ.

27 АКУМУЛАТИВНОСТ У ПРИВРЕДИ

28 ГРАДСКА РЕНТА

Постизањем масовне акционарске 
својине грађана и радника, заштите ма-
лог акционара и посебно увећање упра-
вљачких права радника нагло би  се 
увећала ефикасност у привреди. Умје-
сто садашњих неподношљивих губитака 
увећавали би се добици. 

Поред притицања инвестиција са 
стране државе (буџети), акционарства 
радника и грађана, те земљишне и посеб-

но ренте од рационалнијег кориштења 
природних богатстава, сада би се томе 
придружила и инвестициона средства 
остварена у разним гранама привреде. 
Реално је претпоставити да би то годи-
шње износило око једне милијарде КМ.

Томе треба додати и око једне 
милијарде КМ инвестиција које би 
притицали из пољопривреде и пре-
храмбене индустије.

Огромни су износи градске ренте 
који се сливају у џепове појединаца. Сви 
који су власници земљишта и објеката у 
градовима, као и предузећа која граде, 
остварују ову врсте користи. Градови 
овим губе средства за своју изградњу. 
Због тога финансирање се углавном 
обавља из буџета у којем значајним ди-
јелом, сасвим неоправдано, учествују и 
грађани околних села. Умјесто да град, 
на основи својих економских пред-
ности, доприноси развоју села, сада је 
обрнуто. Села значајно учествују у фи-
нансирању развоја градова. 

Због погрешног обрачуна надок-
нада за градско грађевинско земљи-

ште градска рента је толико мала да се 
скоро и не убире. Разлике у надокнади 
за  земљиште међу градовима скоро да 
и не постоје, иако је стварност сасвим 
другачија.

Када би се убирање градске ренте 
остварило на начин како се то чини на 
Западу, што је тежња овог Програма, 
за потребе инвестиција у градовима 
било би могуће убрати најмање једну 
милијарду КМ градске ренте21.

21 Само на Јахорини општине Пале и Трново 
изгубе годишње око 14 милиона вриједности 
ренте Проф. др Алекса Милојевић, Јахорина пут 
развоја, Економски институт, Бијељина, 2012.
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Централизам је опасан и штетан. У 
политици је опасан, а у економији ште-
тан.

Све што се догађа, догађа се у про-
стору и времену. Простор и вријеме су 
нужне димензије сваког догађања, што се 
односи и на развој. Ширење развоја кроз 
простор један је од приоритетних циљева 
сваке успјешне развојне политике. Ради 
се о децентрализацији са циљем остваре-
ња уравнотеженог просторног развоја. За 
остваривање тог циља у кругу развијених 
се издвајају замашна финансијска сред-
ства. 

Успјешност развоја је увелико везана 
за децентрализацију. То је најбољи начин 
пуног ангажовања свих развојних потен-
цијала. Динамика односа сектора и реги-
она је сама економска суштина и сва ра-
ционалност просторне децентрализације 
развоја. Посебности гранског развоја нај-
боље се испољавају у својим регионалним 
оквирима. Поред природних богатстава 
региону је потребно оставити и највећи 
дио финансијских средстава која се ту 
остварују. То је пут остваривања највишег 
нивоа економске рационализације. 

Примјетно је да због неподношљивог 
политичког и економског централизма 

трпимо изузетне материјалне штете. По-
дручја нашег највећег природног богат-
ства су наша најнеразвијенија подручја 
што говори о величини штете. Умјесто да 
се процесом децентрализације покрене 
огроман развој на тим подручјима Влада 
та природна богатства распродаје стран-
цима.

 Умјесто да се на тим природно нај-
богатијим подручјима гомила станов-
ништво и буја развој, становништво се, 
због недостатка регионалне, просторне 
развојне политике гомила у подручјима 
природне оскудности. Углавном око ад-
министративних центара, посебно глав-
ног. 

Ту је управо сва тежина и сва нераци-
оналност недостатка регионалне развојне 
политике. Тамо гдје је сједиште Владе нај-
веће „природно богатство”, говор еконо-
мије једва да се чује. 

Политика централизма завршава у 
високим регионалним разликама и оп-
штем неразвоју. Наше свједочење је веома 
поуздано. 

Да би се убрзао развој нужно је раши-
рити развој кроз простор. Да буде регио-
нално што равномјернији. То је један од 
циљева чијем остварењу се тежи.

Г ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ
29 НЕПОДНОШЉИВ ЦЕНТРАЛИЗАМ

30 ТЕРЕТ РАЗВОЈА ПРЕНИЈЕТИ 
НА ОПШТИНЕ

Сва демократска и економски 
успјешна друштва терет развоја држе 
на општинама. То су основна жари-
шта развоја. То је полазиште за до-
ношење свих значајнијих развојних 
одлука. Централна власт није у стању 
да донесе било коју значајнију развој-

ну одлуку без сагласности локалних 
заједница. 

Преношењем природних богат-
става у власништво општина знатно 
ће се допринијети децентрализацији 
односно територијалном развојном 
уравнотежењу и успјешности развоја. 
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Ту су и ефекти увођења новог обрачу-
на и прикупљања градске ренте. Доћи 
ће се до цијене смјештања што ће во-
дити оптималности просторног ра-
спореда људи и средстава. Али то није 
довољно. Потребно је чинити значајне 
промјене у привредном и политичком 
систему који ће водити према општи-
нама увећавајући њихово системско 
значење. Прије свега се то односи на 
изградњу нове пореске, инвестиционе 
и других политика. 

Полазни принцип будућег тери-
торијално-политичког организовања 

и подјела надлежности је у пуном по-
штовању принципа субсидијарности. 
Одлуке о подјели надлежности треба 
да иду одоздо према горе, а не обрну-
то, као што је то сада случај. Због чега 
подносимо толике тешке развојне по-
следице.

Постојеће стање у територијалној 
подјели рада потпуно је неприхва-
тљиво. Друштвено је крајње непра-
ведно (дискриминирајуће), а економ-
ски крајње нерационално.

31 СВИМА ДОСТУПНА

32 ЦИЈЕНА СМЈЕШТАЊА

Уколико жели да се ради било ка-
кав значајнији друштвени или држав-
ни посао мора се отићи и преселити 
у Бања Луку. Све значајно и државно 
је у Бања Луци. Осталима није остало 
скоро ништа од тога. То је потпуно су-
протно раширеном европском иску-
ству успјешних. То стање се у будућ-
ности мора из темеља измијенити. 

Сви у Републици Српској, посебно 
млади, морају да добију прилику да са 
подједнаким могућностима раде дру-
штвене и државне значајне послове. 

Све што је јавно републичко, осим 
Владе и Народне Скупштине, треба да 
буде размјештено на широком про-
стору Републике Српске. Прије свега 
у регионалне центре (Приједор, Добој, 
Бијељина, Источно Сарајево, Треби-
ње). То би силно допринијело урав-
нотежењу просторног (регионалног) 
развоја са ефектима значајног економ-
ског убрзања. 

Поред прикупљања средстава за 
инвестиције нови начин утврђивања 
и прикупљања градске ренте имао би 
свој шири развојни, изузетно важан 
учинак. Важнији од износа прику-
пљених средстава. 

Разликовања у висини ренте у 
нашим градовима, сагласно стварно-
сти, заправо су разликовања у цијени 
смјештања људи и средстава. То би до-

вело до њиховог оптималног простор-
ног размјештаја.  Дјеловао би критериј 
селективности што је изузетан допри-
нос рационалности. Зауставио би се 
већ изузетно опасан процес пражње-
ња наших распрострањених подручја 
уз прекомјерно гомилање становни-
штва и привреде углавном у сјеверни 
дио Републике, прије свега у подручје 
Бања Луке и Бијељине.
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Повољно социјално је услов на-
претка економског. Услов остварења 
повољног социјалног је у остваривању 
оптималне расподјеле богатства што 
завршава у бројном средњем социјал-
ном слоју. Широк средњи социјални 
слој са 80 – 90 % становништва и крај-
ње скромним учешћем сиромашних 
и богатих, показало се најповољнијом 
социјалном основом напретка. 

Томе ће према приједлогу овог 
ПРОГРАМА снажно доприноси-
ти нова управљачка улога радника. 
Остварујући своју претежну упра-
вљачку улогу у предузећима радници 
ће доприносити оптималности рас-

подјеле. Преношењем природних бо-
гатстава у власништво општина зна-
чајно ће се допринјети уравнотежењу 
регионалног и на тој основи соци-
јалног развоја. Томе ће допринјети и 
измјештање свега јавног републичког 
на шири  простор Републике Српске. 
Посебно повољан утицај ће се оства-
рити са стране новог обрачуна град-
ске ренте, односно достизања цијене 
смјештаја . То је основа остваривања 
оптималности просторног распореда 
људи и средстава што у себи садржи 
изузетно повољну социјалну димен-
зију.

33 ФОНД ЗА НАУКУ

Д СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ

Ђ ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА

Наука и образовање сви се слажу, 
основна су покретачка снага. Да би се 
напредовало нужно је увећавати на-
учна, а онда та знања масовно ширити 
путем образовања. 

Наука и образовање су и прва ли-
нија одбране. Народ се брани знањем. 
Посебно у данашње вријеме толике 
заводљивости која долази са стра-
не развијених наводећи на погрешне 
одлуке и на тој основи пропадање 
народа. Само је проницљиви научни 
дух у стању да открије све оне скриве-
не замке, концепте и методе данашњег 
прије свега интелектуалног заробља-
вања. 

Колонизација духа је најрашире-
нији и најефикаснији начин данашњег 
потчињавања. Када клоне дух клоне и 
народ. Када се престане са властитим 

развојним концептима, а послушно 
примјењују они који долазе са стране, 
колонизација је потпуна. Изгледа да 
се налазимо управо у том стању. 

Слобода је први услов науке и на-
учног мишљења. Потребно је оства-
ривати институционална рјешења 
која подстичу и шире ту врсту слобо-
да. Најбољи начин је у независности 
финансирања науке. Умјесто сада-
шњих безначајних улагања у науку и 
посебно њене скоро потпуне зависно-
сти од политике, потребно је оствари-
ти сасвим другачија рјешења. 

На основни доприноса за науку 
потребно је основати посебан Фонд 
за науку. Он би требао да омогући фи-
нансирање научних института и поје-
динаца научних радника.
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Као и све остало и слобода науке 
је услован појам. Условљеност је у до-
приносима добробити народу. У до-
приносима критичности иностраних 
заробљеничких знања и остварењу вла-
ститих ослободилачких и развојних. 
Таква наука је у функцији напретка 
властитог народа, што је основни циљ. 

Да би наука максимално допри-
носила развоју нужно је остварити и 
ту врсту институционализације. По-
требно је имати институцију и људе 
у њој који ће бити у стању да вредну-
ју остварена властита знања и да им 
проналазе путеве практичне примје-
не. Наравно уз властити допринос. 
Институција за критичка разматрања 
властитих остварених знања уз њихо-
во претварање у развојне документе 
друштва био би Институт за развој 
Републике Српске.

Свој завршни израз то би добива-
ло у предлагању (економске) развојне 
политике за сваку годину са приједло-
зима потребних измјена у дугорочној 
развојној политици. Организовано у 
форми савјетовања то би било мјесто 
претресања и расправљања свих бит-
них питања за напредак народа. Тако 
би наука ушла у народ постала његова 
основна покретачка снага. Резултат 
би, сигурно је, био изузетан.

34 ИНСТИТУТ ЗА РАЗВОЈ

35 ЗНАЊЕМ ДО ЗАПОШЉАВАЊА
 
Што је више образованих, што је 

више улагања у образовање развој би 
требао да буде бржи. Никада оволиког 
образовања, а никада поразнији развој-
ни резултат. То јасно говори да је ова-
кво образовање штетно. Трошак је већи 
од користи. Разлог је у његовом изузет-
но ниском квалитету.

Подводећи ову, недавно 
и код нас највећу друштвену 
светињу, под њој неприпада-
јући приватни профит, до-
шло је до кварења образова-
ња. Скоро његовог потпуног 
нестанка. Незнање се опасно 
шири и увећава што носи 
највеће опасности. 

Онда када не будемо у могућности 
да предлажемо и носимо властите ра-
звојне пројекте, онда смо пропали, али 
потпуно. То стање и кретање се мора 
зауставити.

Дипломирани студент је готов про-
извод одређеног факултета. Да би се 
мјерио квалитет образовања потребно 

је мјерити квалитет готовог 
производа, дипломираног 
студента. Он се мјери на ула-
зу у свијет рада. Провјером 
знања приликом запошља-
вања у јавном сектору битно 
би се допринијело увећању 
квалитета нашег образова-
ња. Високог али и у цијели-
ни.
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Влада је највеће „природно богат-
ство” једног народа. Ми нажалост не-
мамо ту срећу.

 Какав значајан посао, а скоро ни-
какво мјерење резултата. Бављење 
политиком код нас је без било какве 
одговорности за резултат. Одатле то-
лико прављење штете са опасним 
убрзањем. То се мора зауставити. Што 
прије и што потпуније. 

Све је могуће и потребно мјерити 
па и ефикасност рада Владе. 

У свом приступном говору пред-
сједник Владе би био обавезан да, уз 
остало, одговори на три питања:

За колико (%) ће у свом четворого-
дишњем мандату да:

 » повећа запосленост
 » повећа бруто друштвени производ
 » смањи дугове и дефиците.

То ће учинити и почетком сваке 
године приликом усвајања економске 
политике. Тада би  се утврђивало у ко-
јој мјери је обећано и остварено.

37 ВЛАСТ ПРИПАДА НАРОДУ – 
НЕПОСРЕДНА ДЕМОКРАТИЈА

36 МЈЕРЕЊЕ УСПЈЕШНОСТИ РАДА 
ВЛАДЕ И ОПШТИНА

Е ПОЛИТИКА

Сва тежина наше садашњости и 
све штетности које доживљавамо по-
следица је недозвољеног политичког 
преокрета – да је политика, да су пар-
тије јаче, изнад народа. То стање се 
мора промијенити што прије. Народ 
је највећи у политици. Њему припада 
власт. Он мора да надгледа, оцјењује, 
пресуђује.

Непосредна демократија није и 
не може да буде замјена за представ-
ничку демократију. Али она је њена 
изузетно успјешна контрола. Својим 
утицајима она доприноси квалитету 
представничке демократије. 

Референдум, иницијатива за до-
ношење или промјену закона, при-
купљање потписа, лак опозив Владе, 
посланика, одборника методи су не-
посредне демократије чији демократ-
ски учинак је у својој обавезности из-
узетан.

Без непосредне демократије ско-
ро да је бескорисно трошење опози-
ционе енергије. Скупштинска већина 
је непобједива. У стању је да направи 
највеће штете народу, а да је опозиција 
није у стању да спријечи. Наша свједо-
чења су веома поуздана.

Народ најбоље зна. Он најбоље познаје  
сваки ћошак и сваки детаљ своје заједнице.

Такође најбоље зна и своје слабе тачке.
Пичит Ратакул, извршни директор  

Азијског центра за приправност у случају катастрофе
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Тек са пријетњом са стране непо-

средне демократије политичка сна-
га опозиције је у изузетном порасту. 
Могућности спречавања друштвено 
штетних одлука скоро да су потпуне. 
Скоро да нема развијеније земље, а да 
у њој није развијена непосредна демо-
кратија. Висока је подударност између 
степена економске и развијености не-
посредне демократије.

 Могло би се рећи да је непосредна 
демократија први услов економског 
напретка, остваривања највиших ни-
воа економске рационалности. 

Високо је значење непосредне де-
мократије на пољу социјалног и на-
ционалног. Изузетно је захвалан при-

мјер Швајцарске. Углавном на основи 
вјероватно најразвијеније непосредне 
демократије ова, мала вишенацио-
нална, земља, скромних природних 
богатстава успјела је да постане нај-
развијенија и једна од најправеднијих 
земаља свијета. То је и земља најбо-
љих међунационалних односа. Посто-
је сви разлози да нам Швајцарска по-
стане примјер за углед. 

Имајући у виду наше околности у 
којима живимо непосредна демокра-
тија код нас има посебан значај. Сви се 
могу купити, подкупити само се то не 
може учинити са народом. Сви могу 
издати само народ не може и неће.

38 МЕЂУНАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ
Што горе социјално то веће наци-

онално. Та садашња политичка прева-
ра се мора разоткрити и сасјећи у ко-
рјену. Не може се пљачка народа, зло 
социјалног потискивати и прекрива-
ти већим, међунационалним злом.

Док се у цијелини и до краја, под-
једнако прихватљиво за све не ријеши 
национално питање у Босни и Херце-
говини, није могуће очекивати било 
какав успјешнији развој. Рјешење ме-
ђунационалног прворазредно је ра-
звојно питање у Босни и Херцеговини. 

Толико слични, скоро исти, а то-
лики национални проблеми. Потпуно 
неразумљиво, неприхватљиво. Или је 
величина проблема управо у толикој 
сличности. 

Потенцијал заједништва је огро-
ман. Да није било уплитања страна-
ца рата у Босни и Херцеговини не би 
било. Уз изузетна међусобна попушта-
ња била је направљена политичко-те-
риторијална подјела прихватљива за 
све. Представници сва три народа су 

то потписали у Лисабону. Али то се 
није допало странцима. И почео је рат. 

Сада се упорно ради на продуже-
ном ни рату ни миру. Да се никада до 
краја не помиримо. Да нас разједа зло 
несигурности, сумњи и страха од дру-
гога. Насилничко лице нације и наци-
оналног се мора превазићи. Сарадња, 
повјерење и помирење мора да буде 
домаћих руку дјело. Никакви утица-
ји са стране. Тешко онима које други 
мире. Потенцијал помирења је огро-
ман и он мора да буде искориштен. 

Данас је стање такво да је боље у 
народу него у политици. Умјесто да 
буде обрнуто, да је политика боља од 
народа, да усрећује свој народ тра-
жећи и проналазећи краћи корак до 
другог. Умјесто тога политика је данас 
основни извор националних спорења, 
оптерећења и неспоразума. 

То стање се мора превазићи што 
прије и што потпуније. Политика 
мора да и овдје постане водич народа 
у боље. 
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Социјално и национално су у уској 
вези. Ријешено социјално је увели-
ко и ријешено национално. У својој 
немоћи да допринесе економском и 
социјалном развоју постојећа полити-
ка преноси опасно тежиште свог ра-
зорног дјеловања на национално, на 
изазивање међунационалних завада. 
Како би једно зло прекрила другим 
већим. Да зло неријешеног социјалног 
потисне, прикрије пријетећим увећа-
њем већег међунационалног зла, на 
којем увећању се тако упорно ради. 

У суштини се ради о добро сми-
шљеној превари. Под развијеним на-
ционалним заставама иза леђа наци-
оналног народу се уништава, отима, 
распродаје оно његово највредније 
што је услов опстанка (природна бо-
гатства, прекомјерно задуживање, де-
фицити и слично). А онда се сво то зло 
неријешеног социјалног, сва та опасна 
негативна енергија, жели усмјерити у 
правцу наводно неријешеног нацио-
налног. Скретања са правца социјал-
ног на правац националног пражње-
ња негативних енергија основа је свих 
и највећих опасности које долазе са 
стране садашњих политика којима је 
потребно супроставити се свом сна-
гом и до краја. Незаслужено стечено 
не смије да нађе своју заштиту у раз-

буктавању међунационалног. Та врста 
преваре мора да буде разоткривена. 

Толика сличност сигурно је да 
носи толики потенцијал сарадње, по-
вјерења, помирења. То је свакако јед-
на тако поуздана основа међусобног 
разумјевања. Ту је и једна, рекло би 
се, основна морална одредница сваког 
нашег народа. „Отето проклето” од-
носно „Све што теби мислио нека се 
догоди мени”, каже се у нашим наро-
дима. То су изузетно повољне морал-
не основе за успјешно рјешење нацио-
налног питања.

 Могуће је дефинисати основне 
принципе рјешења националног пи-
тања код нас. 

Поен више. Свако ко има одређен 
захтјев према другом народу дужан је 
да то исто уз „поен више” пружи и са 
своје стране. 

Потпуни суверенитет. Суверени-
тет, као појам владања собом, основни 
је принцип у рјешавању националног. 
Нико са стране нема право да ограни-
чава другог у његовом суверенитету. 
У свим његовим појавним облицима. 
Уколико то не наноси штету другоме. 

Непосредна демократија. Непо-
средна демократија је најпоузданија 
основа успјешног рјешења национал-
ног питања.

39 ОДГОВОРНОСТ ОДГОВОРНИХ
Народ не може да опстане само на 

политичкој одговорности. Не могу се 
у политичком мандату учинити сва 
зла народу, а онда чекати политичку 
казну губитка власти. Или да управо 
то учињено зло, та незаслужена стече-
на богатства буду материјална основа 
продужење на власти. Углавном на 
основи изборних превара. И тако у 
недоглед. Чак и онда када се у истом 
начину владања мијењају учесници. 

Народ мора да има своју веома 
успјешну правну заштиту. Да се шти-
ти од лоше и зле власти. Непосредна 
демократија је једини начин да се то 
оствари. Њена контролна улога је не-
замјењива. 

Без непосредне демократије, одго-
ворност одговорних није могућа. Само 
под том врстом демократског прити-
ска могуће је очекивати изградњу и 
примјену успјешног казненог законо-
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давства. У кругу напредних, казне за 
штету које учине одговорни су веће. 
Данас се у Грчкој широко расправља 
о кривичној одговорности посланика 
и министара. Исланд тражи по свије-
ту своје одбјегле минстре и посланике. 
Код нас то вријеме изгледа тек пред-
стоји. Није могуће да се учини оволи-
ка штета народу, да се народ доведе на 
ивицу опстанка, а да нико није крив. 

Основа за кривицу је у злоупо-
треби положаја, у испољеној само-
вољи. Умјесто да се свака значајнија 
одлука, посебно о концесионим про-
дајама, задуживању, инвестицијама 

доноси на основи претходно урађене 
студије економске оправданости што 
јој је обавеза, постојећа власт, посеб-
но најодговорнији појединци у њој су 
то углавном занемаривали. Одлуке се 
доносе самовољно и без поуздане сту-
дијске подлоге. Огромна штета која се 
наноси  сигурно је да ће бити предмет 
будућих правних преиспитивања. На-
род се мора заштитити од зле власти и 
злих појединаца. Да превлада увјерење 
да се наношења штете и зла народу не 
исплати. Ова правна, посебно казнено 
правна регулисања, биће предмет бу-
дућих бављења. 
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БРЗ РАЗВОЈ ЈЕ МОГУЋ
Наше сиромаштво не потиче из оскудности природ-

них и радом створених богатстава. Напротив њихове из-
дашности су изузетне. Сиромаштво потиче од неспособ-
ности Владе да та наша силна богатства претвори у наша 
материјална богатства. Да запошљава и богати људе. 

Извор сиромаштва је у погрешном привредном систе-
му, прије свега у погрешној својини.

Успостављањем новог привредног система, на основи 
промјене својине развојни резултат може да буде изузе-
тан.

Огромне резерве развоја су у садашњој високој неи-
скориштености фактора производње. Њиховим потуни-
јим упошљавањем могуће је, за кратко вријеме, оствари-
ти изузетно богатство и запосленост.

Постоје реалне могућности да се из властитих фи-
нансијских извора прикупи око пет милијарди за инве-
стиције, што је довољно за запошљавање нових 35.000 
радника годишње. За око десет година дошли би у стање 
пуне запослености.

Просјечне нето мјесечне плате могле би да износе око 
1 500 КМ. 

Бруто друштвени производи би са садашњих око 8 
милијарди КМ порастао на око 40 милијарди КМ.

Након савладавања ове почетне фазе екстензионог 
привредног развоја у којој би се постигло пуно запошља-
вање (искориштење) фактора производње, ушло би се у 
вишу фазу интензивног, квалитетног развоја. Тада би те-
жиште економског напредовања било на расту организа-
ције, продуктивности и сл.
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Како можете купити или продати 
небо, топлину земље? Та идеја нам је 
страна. Ако ми не посједујемо свјежину 
зрака и бистрину воде, како ви то мо-
жете купити?

Сваки дио те земље свет је за мој на-
род. Свака сјајна борова иглица, свака пје-
шчана обала, свака магла у тамној шуми, 
сваки кукац, свети су у памћењу и иску-
ству мога народа. Сокови који колају кроз 
дрвеће носе сјећање на црвенога човјека.

Мртви бијели људи заборављају зе-
мљу свога рођења када оду у шетњу међу 
звијездама. Наши мртви никада не за-
борављају ову лијепу земљу јер је она мај-
ка црвеног човјека. Ми смо дио земље и 
она је дио нас. Мирисаво цвијеће наше су 
сестре, јелен, коњ, велики орао, сви они 
су наша браћа. Стјеновити врхунци, 
сочни пашњаци, топлина тијела понија 
и човјек - сви припадају истој породици.

Тако, кад Велики поглавица из Ва-
шингтона шаље глас да жели купити 
нашу земљу, тражи превише од нас. 
Велики поглавица шаље глас да ће нам 
сачувати мјесто тако да ћемо ми сами 
моћи живјети удобно. Он ће нам бити 
отац и ми ћемо бити његова дјеца. Ми 
ћемо разматрати вашу понуду да ку-
пите нашу земљу. Али то неће бити 
тако лако. Јер та земља је света за нас. 
Та сјајна вода што тече брзацима и ри-
јекама није само вода, већ и крв наших 
предака. Ако вам продамо земљу мора-
те се сјетити да је то свето и морате 
учити вашу дјецу да је то свето и да 
сваки одраз у бистрој води језера прича 
догађаје и сјећања мога народа. Жубор 
воде глас је оца мога оца. Ријеке су наша 
браћа, оне нам утажују жеђ. Ријеке носе 
наше кануе и хране нашу дјецу. Ако вам 
продамо нашу земљу морате се сјетити 
и учити нашу дјецу да су ријеке наша 

браћа, и ваша, и морате од сада дати 
ријекама доброту какву бисте пружили 
свакоме брату.

Ми знамо да бијели човјек не разуми-
је наш живот. Један дио земље њему је 
исти као и други, јер он је странац који 
дође ноћу и узима од земље све што жели. 
Земља није његов брат него његов непри-
јатељ и када је покори он креће даље. Он 
за собом оставља гробове отаца и не бри-
не се. Он отима земљу од своје дјеце и не 
брине се. Гробови његових отаца и земља 
што му дјецу рађа заборављени су. Одно-
си се према мајци-земљи и према брату-
небу као према стварима што се могу 
купити, опљачкати, продати као стадо 
или сјајан накит. Његов апетит прожде-
рат ће земљу и оставити само пустош.

Не знам. Наш начин је другачији 
него ваш. Изглед ваших градова боли очи 
црвеног човјека. А можда је то јер црве-
ни човјек је дивљи и не разумије. Нема 
мирног мјеста у градовима бијелог чо-
вјека. Нема мјеста да се чује отварање 
листова у прољеће или дрхтај крилаца 
кукаца. А можда је то јер сам дивљи и не 
разумијем. Бука једино дјелује као увреда 
за уши. И што је то живот ако човјек 
не може чути усамљени крик козорога 
или ноћну препирку жаба у бари? Ја сам 
црвени човјек и не разумијем. Индија-
нац више воли благи звук вјетра кад се 
поиграва лицем мочваре као и сам мирис 
вјетра очишћен подневном кишом или 
намирисан боровином. Зрак је скупоцјен 
за црвеног човјека јер све живо дијели јед–
наки дах - животиња, дрво, човјек. Би-
јели човјек не изгледа као да опажа зрак 
који дише. Као човјек који умире много 
дана он је отупио на смрад. Али ако вам 
продамо нашу земљу морате се сјетити 
да је зрак скупоцјен за нас, да зрак дијели 
свој дух са свим животом који подржа-

Писмо индијанског поглавице  Seattle-a



По
ли

ти
чк

а о
рг

ан
из

ац
ија

 С
Н

А
ГА

 Н
А

РО
Д

А

47

П
РО

ГР
А

М
 Оп

ор
ав

ка
 и 

на
пр

ет
ка

ва. Вјетар што је мојем дједу дао први 
дах такођер ће прихватити и његов по-
сљедњи уздах. И ако вам продамо нашу 
земљу морате је чувати као светињу, 
као мјесто гдје ће и бијели човјек моћи 
доћи да окуси вјетар што је заслађен 
мирисом пољског цвијећа.

Тако ћемо разматрати вашу понуду 
да купите нашу земљу. Ако одлучимо да 
прихватимо, поставит ћу један услов: 
бијели човјек мора се односити према 
животињама ове земље као према својој 
браћи.

Ја сам дивљак и не разумијем неки 
други начин. Видио сам хиљаде рас-
падајућих бизона у прерији што их је 
оставио бијели човјек устријеливши 
их из пролазећег воза. Ја сам дивљак и 
не разумијем како димећи жељезни коњ 
може бити важнији него бизон кога ми 
убијамо само да останемо живи. Што 
је човјек без животиња? Ако све живо-
тиње оду, човјек ће умријети од велике 
усамљености духа. Што год се догодило 
животињама убрзо ће се догодити и чо-
вјеку. Све ствари су повезане.

Морате научити своју дјецу да је 
тло под њиховим стопама пепео њихо-
вих дједова. Тако да би они поштивали 
земљу, реците вашој дјеци да је земља с 
нама у сродству. Учите вашу дјецу као 
што чинимо ми с нашом да је земља 
наша мајка. Што год снађе њу снаћи ће 
и синове земље. Ако човјек пљује на тло 
пљује на себе самога.

То ми знамо: земља не припада чо-
вјеку; човјек припада земљи. То ми зна-
мо. Све ствари повезане су као крв која 
уједињује породицу. Све ствари су пове-
зане.

Што год снађе земљу снаћи ће и си-
нове земље. Човјек не тка ткиво живо-
та; он је само струк у томе. Што год 
чини ткању чини и себи самоме.

Чак и бијели човјек, чији Бог говори 
и шета с њиме као пријатељ с пријате-
љем, не може бити изузет од заједничке 
судбине. Ми можемо бити браћа послије 
свега. Видјет ћемо. Једну ствар знамо, 
коју ће бијели човјек једног дана откри-
ти - наш Бог је исти Бог. Ви сада може-
те мислити да га ви имате као што 
желите имати нашу земљу; али то не 
можете. Он је Бог човјека и његова сами-
лост једнака је за црвенога човјека као 
и за бијелога. Та земља је драга Њему и 
шкодити земљи јест презирати њезиног 
Створитеља. Бијели такођер требају 
пролаз; можда брже него сва друга племе-
на. Запрљајте ваш кревет и једне ноћи 
угушит ћете се у властитом смећу.

Али у вашој пропасти свијетлит 
ћете сјајно, потпаљени снагом Бога 
који вас је донио на ту земљу и за неку 
посебну сврху дао вам власт над њоме 
као и над црвеним човјеком. Судбина је 
мистерија за нас јер ми не знамо кад ће 
сви бизони бити поклани и дивљи коњи 
припитомљени, тајни кутови шуме 
тешки због мириса многих људи и поглед 
на зреле брежуљке замрљан брбљајућом 
жицом. Гдје је гуштара? Отишла је. Гдје 
је орао? Отишао је. То је крај живљења и 
почетак борбе за преживљавање. 

Поглавица Seattle (око 1780.-7. јуна 
1866) је био поглавица племена Duwamish. 
Град  Seattle  у држави Вашингтон је до-
био по њему име. Познат је по свом го-
вору (писму), америчком предсједнику 
Франклину Пиерцу, као одговор на пону-
ду да бијелци купе индијанску земљу. Пи-
смо индијанског поглавице Seattle се убра-
ја међу најљепше и најдубље мисли које 
су икада изречене о човјековој природи, 
па је ушло у историју и у срца зашти-
тара природе и еколога. Индијанском по-
главици Seattle посвећен је Свјетски дан 
заштите околине – 5. јуна.
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Народ не може без земље. Индцијан-

цима је одузета земља и они су нестали. 
Ако дозволимо да се и нама то догоди си-
гурно је да нас чека иста судбина. 

У почетку, на најнижем „технолошком” 
нивоу земља се одузимала силом, ратом, 
убијањем. Каубојски филмови су бестидно 
свједочанство о судбини Индијанаца. 

Убрзо за тим су знатно ефикаснији ме-
тоди. Посебну маштовитост су показали 
Енглези. Хуманитарна помоћ је дала изу-
зетне резултате. Да би се истријебило чита-
во племе било је довољно послати неколико 
ћебади заражених тифусом. 

У индијанским селима и градовима су 
отваране кафане у којима се продавао јеф-
тин алкохол. Алкохолизам, туче, разводи, 
разарање заједнице, болести, потпуно про-
падање. 

Примање „виђенијих” Индијанаца у 
своје редове и препуштање их искушењи-
ма разврата, криминала који су се окрета-
ли против својих, свог племена. Поново 
разарање заједнице и пропадање. Такви 
немоћни, разбијени, неорганизовани, без 
заједнице Индијанци су пропадали у си-
ромаштво, нестајали, изумирали. Данас их 
има можда само у траговима. 

Све ово дјелује некако веома познато. 
Као да је ту око нас. Само у својим саврше-
нијим, префињенијим облицима.

И нама су слали храну 
стару преко педесет годи-
на. Ако је била „свјежија“ 
била је генетски модифи-
кована. А онда на крају 
осиромашени уранијум.

Да би се разорила 
снага породице и шире 
заједнице пружају се то-
лике „помоћи“ ослоба-
ђању појединаца. Личне 
слободе, људска права, 
све до стварања гомиле 
беспомоћних појединаца 

који су у својој крајњој зависности примо-
рани да беспоговорно извршавају и најопа-
кије налоге центра.

Толики процват најнижих страсти, бе-
стидности, бестијалности. А онда оно нај-
горе. Људска и друштвена куга.

Никада као сада није било толико ис-
плативо уништење властитог народа. Из-
даја која се толико расцвјетала и која ужива 
толику инострану подршку.

Глобалистичко вријеме је заправо са-
вршенство уништавања малих народа. А 
сва величина савршенства је у преношењу 
тог терета на домаћу власт. Да би се дошло 
и опстало на власти спремност на униште-
ње властитог народа допире до крајњих 
граница. Да га се безгранично задужи, да 
му се све уништи и распрода, гурне га у ко-
лонијално ропство. И све то са несмиреним 
усхићењем, цинично се представљајући 
његовим оданим заштитником.

Бијелим људима је требало неколико 
стотина година да се ослободе присуства 
домородаца. Да им одузму земљу

Да се ослободи свог народа, да му све 
распрода и да га гурне у колонијално роп-
ство, глобалистичкој домаћој власти је по-
требно много краће вријеме. Свега неколи-
ко десетина година.

Хоћемо ли себи дозволити судбину 
Индијанаца. И то од домаће власти.
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Није циљ СНАГЕ НАРОДА да се 
„угура“ у постојећу власт. Да кажемо 
„када ми дођемо на власт“. Да тражимо 
да нам се вјерује на ријеч. Укључивање 
у беспомоћни круг позиција-опозици-
ја који не може да донесе ништа ново. 
И све заврши у варању народа. Рука 
која влада а све горе стање. Низбрдица 
је све стрмија. Народ збуњен, уплашен. 
До пожељне и толико очекиване про-
мјене никако да дође.

Пораст разочарења одводи народ 
из политике. Чак се и излазност на из-
боре убрзано смањује. Све смо ближе 
стању „политике без народа“ што је 
многе народе одвело на опасне страм-
путице колонијалног ропства. Оса-
мостаљивање политичких елита на 
основи истискивања (разочарење) на-
рода из политике најопасније је стање 
које може један народ да доживи. То 
се не смије дозволити. Народ се мора  
вратити у политику. 

Да је до сада било више народа у 
политици сигурно је да све ово не би 
доживјели и да не би доспјели у ова-
кво јадно стање у којем се налазимо.

Због тога, наш циљ је сасвим дру-
гачији. Супротан. Умјесто настојања да 
се укључимо у постојећу политику, да 
уђемо у беспомоћни политички круг 
позиције и опозиције, наш циљ је на 
уништењу такве политике и такве вла-
сти. Потпунијим увођењем народа у 
политику ми желимо да уклонимо, уни-
штимо, сатеремо, самељемо, смрвимо, 
досадашњу власт и досадашњи начин 

владања да нам се оваква никада више 
не појави на овим просторима. Да не 
остане ни у траговима. Желимо да из-
градимо сасвим нову политику и ‘нови‘ 
начин владања. Онај у којем власт при-
пада народу и који ту власт не испушта 
из руку, гдје ће народ судити, пресуђи-
вати политици, доносити своје коначне 
одлуке, бити изнад, већи од политичких 
партија. Да садашње политичке одмет-
нике, који својим одлукама пријете уни-
штењу народа, отјерамо из политике.

Неповратно и заувијек. Ми нисмо 
партија „од избора до избора“. Ми смо 
партија – народ са својим несмиреним 
политичким дјеловањем. Непрекидно 
ћемо покретати одређена питања „да 
нам буде боље“ и та питања провјера-
вати код народа, позивати га на рјеша-
вање. Ријеч је о непосредној демокра-
тији коју желимо да развијемо као саму 
суштину нашег политичког дјеловања.

Због тога је основно усмјерење 
нашег политичког дјеловања окрену-
то према локалним заједницама, као 
природним средиштима народне по-
литичке непосредности. Развијајући 
ту непосредну демократију до крајњих 
граница постепено ћемо се окретати 
ширим просторима све док не створимо 

„политички народ“ који ће бити у стању 
да успјешно контролише своју власт, 
гдје мјеста за политичке одметнике који 
раде на штету народа, неће бити. 

Следећа су политичка дјеловања 
која у непосредној будућности, жели-
мо и која је  потребно да остваримо.

ГЛАВНИ ОДБОР, НА СЈЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА__________, 
ПРИХВАТИО ЈЕ:

ПЛАН ПОЛИТИЧКОГ 
ДЈЕЛОВАЊА
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МА, за сваку општину коју одаберемо, 
као предмет свог непосредног поли-
тичког дјеловања, израдити ПРОГРАМ 
ОПОРАВКА И НАПРЕТКА.

Следећи је основни садржај овог 
Програма.

На основу опредјељења из нашег 
основног Програма извршити вред-
новање расположивих фактора, од-
носно сагледати могућности развоја 
општине. На крају, све то свести на 
могући број запослених као и пораст 
материјалног богатства.

У другом дијелу пажњу преније-
ти на привредно-системска, законска 
рјешења, као извора ограничења.

Посебну пажњу посветити испи-
тивању могућности да се другачијим 
нормативним рјешењима на општине 
и отклоне приступна ограничења и 
убрза развој општине.

Утврдити обим штета које под-
носи општина због садашњих погре-
шних законских рјешења.

Ширећи фронт општина у којима 
ћемо настојати да промјенимо власт 
увећават ће се наше могућности ути-
цаја на промјену ових закона на репу-
бличком нивоу.

Други документ којег ћемо уради-
ти је ДОПУНА СТАТУТА ОПШТИНЕ.

Сагласно нашем основном Про-
граму овдје ћемо остварити приједлог 
следећих допуна статута:

 »  Оснивање Инвестиционог фон-
да општине

 »  Издвајање 30% средстава из бу-
џета и уплата у Инвестициони 
фонд општине

 »  Организовање референдума
 »  Оснивање јавних акционарских 
друштава за кориштење поједи-

них природних богатстава на 
општини

 »  Поновна приватизација, репри-
ватизација,

 »  Начелник општине да,  поднесе 
свој програм скупштини у којем 
се, уз остало,  навести:

 »  пораст запослености годишње и 
у мандату

 »  пораст бруто друштвеног про-
извода општине годишње и у 
мандату

 » смањење дугова и дефицита оп-
штине, годишње и у мандату 

Ова два документа, као свој при-
једлог општински одбор СНАГЕ НА-
РОДА ће упутити Скупштини општи-
не на разматрање и усвајање.

Могуће је очекивати да ће у одре-
ђеном броју Скупштина општина ови 
наши приједлози да буду прихваће-
ни, чиме би наш политички циљ био 
испуњен. Њима политика, останак у 
сада измјењеној политици а народу 
радна мјеста и пристојне зараде. Циљ 
СНАГЕ НАРОДА нису одборничке 
клупе него развој општине, независно 
ко у тим клупама сједио. Битно је да 
сједе најбољи који донесе максималан 
развој.

Код другог дијела општина могуће 
је очекивати политичка прегруписа-
ња, односно формирање нове скуп-
штинске већине која би прихватила 
ова наша документа, што би такође 
представљало испуњење нашег циља. 

У општинама чије Скупштине од-
бију да разматрају ове наше документе 
користит ћемо могућности које пружа 
Закон о локалној самоуправи. Прику-
пит ћемо 500 потписа грађана што ће 
обавезивати Скупштину општине на 
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разматрање ових наших докумената и 
доношење одлуке.

У општинама у којима се ови наши 
документи не прихвате организоват 
ћемо, заједно са осталим опозицио-
ним и новооснованим партијама не-
посредно изјашњавање грађана по 
питању расписивања ванредних оп-
штинских избора.

Референдум ћемо организовати и 
у случају утврђивања високе штете од 
садашње консеционе употребе одре-
ђеног природног добра. Тражит ћемо 
обустављање његовог коришћења до 
пресуде Уставног суда или промјене 
закона.

Ширећи фронт општина које ће 
прихватити наш ПРОГРАМ вршит 
ћемо непрекидан притисак на репу-
бличку власт захтијевајући доношење 

нових закона који омогућавају оства-
ривање нашег ПРОГРАМА. 

Као основу за доношење закона 
или припрему за референдум на ни-
воу Републике, за најкрупнија економ-
ска, политичка и друштвена питања. 
(задуживање, управљање Електро-
привредом, шуме, порески систем, 
регионализација државних дјелатно-
сти, територијално организовање и 
сл.) организоват ћемо разговоре свих 
најзначајнијих политичких фактора у 
Републици.

Прије доношења сваке значајније 
политичке одлуке организоват ћемо 
јавну расправу (савјетовање,округли 
сто) позивајући на учешће најширу 
јавност, посебно њен стручни и поли-
тички дио. 



Сагласно Члану 7. Статута 
Политичке организације „Снага народа“ 

овим подносим:

ИЗЈАВУ
о приступању у чланство

Име и презиме

Датум и мјесто рођења

Јединствени матични број

Број личне карте

Пребивалиште и адреса 
становања

Стручна спрема

Занимање и запослење

Телефон мобилни: фиксни:

Уједно изјављујем да сам упознат са Програмом и Статутом и да их у 
цјелости прихватам.

 Датум: Потпис:
 
 _________________________ _________________________





Приступницу исјећи, попунити и послати 
на адресу:

Политичка организација „Снага народа“ 
Кулина бана бр. 28.
76300 Бијељина

Е-маил: snaga.naroda14@gmail.com

Тел-факс:055/240-421

Регионални одбор Бања Лука, 
Петра Кочића  бр.7

Контакт: 051/300-341; 065/233-905;  
065/765-522; 064/425-4939





СНАГА
НАРОДА

За будућност 
наше дјеце!



За будућност 
наше дјеце!


