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Раз го вор во ди ла: Ди ја на Ива но вић

К
а да је Ср би ја пре се дам го ди на 
пот пи са ла Спо ра зум о ста би ли
за ци ји и при дру жи ва њу са ЕУ, 
при хва ти ла је да од 2017. по љо
при вред но зе мљи ште мо гу да ку
пу ју и стран ци. За то ће Ср би ја, 

ако ика да и уђе у ЕУ, би ти је ди на зе мља ко
ја ће пре пу но прав ног члан ства омо гу ћи ти 
сло бод ну про да ју свог по љо при вред ног зе
мљи шта. Би ло је то део пред из бор ног мар ке
тин га и по ли тич ке еуфо ри је ко јом је пот пис 
на Спо ра зу му био спољ ни га рант оп стан ка 
та да шње вла сти на вр ху и по сле пред сто је
ћих из бо ра. Све се за вр ши ло са мо не ко ли ко 
да на пре из бор не ти ши не, а све је пот пи са
ла не ле ги тим на тех нич ка вла да у по след њим 
да ни ма сво га ман да та. А ни су мо ра ли да га 
пот пи шу, ни ко их ни је по жу ри вао, на про тив. 
Али, у за сле пље но сти днев но по ли тич ким 
ин те ре си ма и тр ком за реј тинг, 2017. се чи
ни ла та ко да ле ком... Ме ђу тим,  ово ни је био 
слу чај ни „про пуст“ срп ских по ли ти ча ра, већ 
до бро вољ но при ста ја ње на ни по да шта ва ју ћи 
од нос ЕУ пре ма срп ском на ро ду, чи јим пре
го ва ра чи ма су на мет ну те оба ве зе ко је дру ги 
ни су има ли. На про тив, дру ге зе мље и  по сле 
пу но прав ног члан ства у ЕУ, не ке по де се так и 
ви ше го ди на, ни су има ле оба ве зу да до зво ле 
про да ју зе мљи шта стра ним куп ци ма. Не ке 
су чак (као Ма ђар ска) по сле учла ње ња у ЕУ 
про ме ни ле свој устав и та ко трај но за бра ни ле 
про да ју зе мљи шта стра ним куп ци ма. 
Сва ко зе мљи ште је нео ту ђи ва др жав на те ри
то ри ја, а об ра ди во по љо при вред но зе мљи
ште је огра ни че но при род но до бро над свим 
до бри ма, нај ве ћи дар не ба ко ји је дан на род 
мо же да има. А ми, по ред оте тог Ко со ва и 
Ме то хи је, по ред дра ма тич ног гу бит ка ста
нов ни штва не ра ђа њем и ми гра ци јом, са да и 
об ра ди ву зе мљу до бро вољ но „ста вља мо на 
до бош“. Да ли је мо гу ће по пра ви ти ствар? 
Ак ту ел на власт твр ди да је Спо ра зум пот
пи са ло 28 чла ни ца ЕУ и да би сва ка по себ но 
тре ба ло да га рас ки не, што ни је тач но (та ко 
је не дав но Ко со во  пот пи са ло ССП без из
ја шња ва ња 28 пар ла ме на та чла ни ца, већ је 
Европ ска ко ми си ја у њи хо во име ра ти фи ко
ва ла тај спо ра зум). У исто вре ме од до ма ћих 
тај ку на, за ин те ре со ва них да зе мљу ко јој це на 
стал но ра сте што јеф ти ни је ку пе и за го ди ну 
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да на је по ви ше стру ко ви шим це на ма пре
про да ју стран ци ма, сти же нео ли бе рал на по
хлеп на де ма го ги ја да ни је ва жно „чи ја је на ша 
зе мља“ (Б. Гу лан), већ је ва жно са мо ко ли ки 
је при ход од ње (под ра зу ме ва се да он бу де 
са мо њи хов). Та ко се под ри ва је ди ни пре о
ста ли ре а лан об лик еко ном ског су ве ре ни те та 
Ср би је, ко ја још увек про из во ди ви ше хра не 
не го што је по треб но до ма ћем ста нов ни штву, 
па је има чак и за из воз. Ко ли ко је то ва жно, 
го во ри нам по ка за тељ да од 13 зе ма ља ко је 
су од 2004. по ста ле чла ни це ЕУ са мо три др
жа ве (Пољ ска, Ма ђар ска и Ли тва ни ја) има ју 
су фи цит у спољ но тр го вин ској раз ме ни пре
храм бе них про из во да. Све оста ле, без об зи ра 
што су се при кљу чи ле ЕУ и што има ју да ле ко 
ве ћи ни во суб вен ци ја, због оп штег по ра ста 
це на по сле при кљу че ња, има ју де фи цит, чак 
и оне ко је су тра ди ци о нал но би ле из во зни це, 
као што је Бу гар ска. 
Наш  са го вор ник проф. др Ми ло ван М. Ми
тро вић с Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду аутор 
је књи ге СЕ ЛА У СР БИ ЈИ, Про ме не струк ту
ре и про бле ми одр жи вог раз во ја ко ју об ја вљу је 
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку у еди ци ји 
сту ди ја ко ји ма се ту ма че ре зул та ти По пи са 
ста нов ни штва и до ма ћин ста ва 2011. и По пи
са по љо при вре де 2012. у Ср би ји. У овој књи зи 
аутор, из ме ђу оста лог, обра зла же свој став да 
је од свих ре фор ми ко је су Ср би ји да нас по
треб не нај не оп ход ни ја она о ко јој се нај ма ње 
го во ри. Реч је о јед ној но вој и те мељ но спро
ве де ној аграр ној ре фор ми, пре ко је Ср би ја не 
би тре ба ло да се при кљу чу је Европ ској уни ји, 
чак и ка да би то мо гла.
„Не ма сум ње да но ва аграр на ре фор ма 
мо же да бу де успе шна са мо ако бу де по
кре ну та и спро во ђе на као др жав ни раз
вој ни про јект од на ци о нал ног зна ча ја. То 
под ра зу ме ва озбиљ ну јав ну рас пра ву и 
не спор ну са гла сност, нај пре ме ђу за ин
те ре со ва ним и ком пе тент ним ак те ри
ма о ду би ни, ши ри ни и мо де лу аграр не 
ре фор ме, што би се ис по ста ви ло као 
при о ри те тан по ли тич ки за да так над ле
жним и од го вор ним др жав ним ор га ни
ма. Нео п ход ни пред у сло ви за успе шно 
спро во ђе ње ова квих раз вој них про јек та 
су не ко рум пи ра на и ефи ка сна др жав на 
упра ва, од го ва ра ју ћа фи нан сиј ска сред
ства и до бро ор га ни зо ва ни тзв. аграр ни 
ин те ре сен ти. 

На жа лост, у Ср би ји да нас ни је дан од 
ових нео п ход них пред у сло ва не по сто ји, 
а кад би не ки од њих и по сто јао, он сам 
по се би и без оних дру гих не би био до
во љан. За то би ло гич но би ло да ве ли кој 
аграр ној ре фор ми прет хо ди јед на ни ма
ло ма ња ре фор ма по ли тич ког си сте ма и 
др жав не упра ве, али од ла га ње јед не због 
дру ге у кри зним вре ме ни ма зна чи бло
ка ду и јед не и дру ге – а то је нај го ра и 
нај штет ни ја оп ци ја“. 

Мо же те ли нам ма ло кон крет ни је ре
ћи шта би се ре фор ми са ло у сек то ру 
срп ског агра ра и ка ко би те ре фор ме 
ути ца ле на одр жи ви раз вој срп ске по
љо при вре де и се ла, без об зи ра да ли ће 
Ср би ја би ти или не би ти члан ЕУ?

 Кад је реч о аграр ном сек то ру и обла
сти ру рал ног раз во ја, ре фор ма би мо ра ла 
да укло ни струк тур не не ус кла ђе но сти и 
раз вој не бло ка де у зе мљи шним од но си
ма, у ор га ни за ци ји по љо при вред не про
из вод ње и  у про стор ној ор га ни за ци ји 
мре же на се ља у Ср би ји.
Но вим за ко ни ма о по се до ва њу, ко ри шће
њу и рас по ла га њу по љо при вред ним зе
мљи штем тре ба на гла си ти по се бан зна чај 
плод не зе мље као огра ни че ног при род ног 
до бра од оп ште дру штве ног зна ча ја, над 
ко јим ни ко не мо же да има нео гра ни че
ну сво ји ну. Спе ку ла ци је с пре про да јом 
по љо при вред ног (као и гра ђе вин ског) 
зе мљи шта озбиљ на др жа ва не до зво ља
ва, а др жа ва ко ја на ме ра ва да се уозби љи 
мо ра ла би да по ни шти све та кве прав но 
не до зво ље не рад ње и да зе мљи шне од но
се вра ти у пре ђа шње ста ње. 
У обла сти фи нан сиј ских услу га у по љо
при вре ди, др жа ва Ср би ја би тре ба ла да 

осну је Аграр ну раз вој ну бан ку пре ко ко
је би се пла си ра ла сред ства из аграр ног 
бу џе та, кре ди ти ра ла и суб вен ци о ни са
ла по љо при вред на про из вод ња и из воз 
по љо при вред них про из во да. Ова бан ка 
би исто вре ме но има ла оба ве зу и пра во 
да кон тро ли ше по сло ва ње штед нокре
дит них оде ље ња у по љо при вред ним за
дру га ма чи је по сто ја ње и де ло ва ње тре
ба по но во омо гу ћи ти но вим за ко ном о 
за дру га ма, из ме на ма за ко на о бан ка ма 
и фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма, као и 
од го ва ра ју ћих од ред би за ко на о обли га
ци о ним од но си ма и дру гих за ово ре ле
вант них про пи са. 
У овој обла сти има мо нај ви ше ре ал
них из гле да да се при бли жи мо Евро пи, 
уме сто што на сто ји мо да их „стиг не мо 

и пре стиг не мо“ кад без гла во ср ља мо у 
про бле ма тич не при ва ти за ци је и још 
про бле ма тич ни ју про да ју др жав ног по
љо при вред ног зе мљи шта – не са мо „ман
гу пи ма у на шим ре до ви ма“, не го истим 
та квим или још го рим и још штет ни јим 
стран ци ма. 

Стран ци ће за не што ви ше од го ди ну 
да на има ти пра во да ку пу ју по љо при
вред но зе мљи ште у Ср би ји. Шта то прак
тич но зна чи за срп ску по љо при вре ду, а 
шта за гра ђа не, кад иона ко је де мо бе ли 
лук и па суљ из Ки не?
 Ако Ср би ја са чу ва ма кар ма ло свог по
ли тич ког су ве ре ни те та, а ње ни вла сто
др шци бар и нај ма њу мо рал ну трун ку 
па три о ти зма, на ци о нал ног до сто јан ства 
и по ли тич ке од го вор но сти, стран ци не ће 
има ти пра во да код нас ку пу ју по љо при
вред но зе мљи ште, не са мо 2017, не го ни 
мно го го ди на ка сни је. И не са мо стран ци, 
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 Ако Ср би ја са чу ва ма кар ма ло свог по ли тич ког 

су ве ре ни те та, а ње ни вла сто др шци бар и нај ма њу 
мо рал ну трун ку па три о ти зма, на ци о нал ног  
до сто јан ства и по ли тич ке од го вор но сти,  
стран ци не ће има ти пра во да код нас ку пу ју  
по љо при вред но зе мљи ште, не са мо 2017, не го ни 
мно го го ди на ка сни је.
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не го ни до ма ћи по ли тич ки и еко ном ски 
ма ни пу лан ти не би сме ли но вим за ко ном 
о ко ри шће њу по љо при вред ног зе мљи шта 
и ње го вој ку по про да ји да до би ју при ли ку 
да спе ку лант ски тр гу ју на шим по љо при
вред ним зе мљи штем. 
У ме ђу вре ме ну би да ља вла снич ка тран
сфор ма ци ја у по љо при вре ди мо ра ла прав
но да за у ста ви да љу кри ми нал ну (пре)
про да ју по љо при вред ног зе мљи шта и 
по љо при вред них пред у зе ћа и до ма ћим и 
стра ним кри ми нал ци ма, да за шти ти по
ро дич на по љо при вред на га здин ства, 
али и да омо гу ћи об на вља ње круп
них агроин ду стриј ских си сте ма ко ји 
се још мо гу об но ви ти или осни ва ње 
са свим но вих у јав ном, при ват ном и 
за дру жном сек то ру по љо при вре де. 

За што је ва жно да по љо при вред но 
зе мљи ште бу де у до ма ћем вла сни
штву, ако је на де лу нео ли бе рал на 
еко но ми ја? Ка ква је раз ли ка из ме
ђу до ма ћег и стра ног ка пи та ли сте? 
 Ко не зна у че му је раз ли ка  из ме
ђу стра ног и до ма ћег и до бра и зла, 
тај  ни шта не зна ни о до бру ни о 
злу и та квом је не мо гу ће би ло шта 
су ви сло до ка за ти. Па ра док сал но је 
да у Ср би ји не ма се ља ка ко ји то не 
зна, али је за то за бри ња ва ју ће ве
ли ки број по лу ин те ли ге на та ко ји 
ово пи та ње јав но по ста вља ју и на 
ње га на о па ко од го ва ра ју. Пра ве се 
да не зна ју да стра ни ка пи та ли ста 
свој про фит ко ји је код нас за ра дио 
од но си у сво ју зе мљу и у њој по ди же 
ква ли тет сва ко днев ног жи во та ње
них гра ђа на. То је ка пи тал ко ји би до ма
ћи ка пи та ли ста мо гао да оста ви у на шој 
зе мљи и да њи ме по ди же ква ли тет на шег 
обра зо ва ња и здра вља, са о бра ћа ја и жи
вот не сре ди не (ва зду ха, во де и хра не), др
жав не упра ве и на род не кул ту ре. Би ће 
да на ве де ни по лу ин те ли ген ти ко ји „наш 
хлеб је ду, а ту ђу бри гу во де“ има ју не ки 
свој по себ ни и тај ни ин те рес, су про тан 
од оп шти јег на род ног и јав ног,  ко ји им 
му ти ра зум  и ка ља образ. 

Ср би ја је по би о ди вер зи те ту у од но су на 
ве ли чи ну сво је те ри то ри је осма на све

ту, што, из ме ђу оста лог, зна чи да има мо 
ве ли ки по тен ци јал за здра ву и ра зно
вр сну ис хра ну. Ка ко гра ђа ни Ср би је 
да за др же хра ну с ове зе мље на сво јим 
тр пе за ма, а не да се нај бо ље одав де из
во зи, а ми да је де мо не здра ве остат ке 
ту ђих ин ду стри ја  ха ра не?
 Гра ђа ни Ср би је би нај пре мо ра ли да се 
до бро узму у па мет и да ви де ка кву власт 
има ју, да са зна ју ко су они ко ји да нас вла
да ју Ср би јом, чи је ин те ре се ствар но за
сту па ју и ко ји су им крај њи ци ље ви. Кад 

би се оства ри ло „све то трој ство“ са мо
све сти, са мо ор га ни зо ва ња и са мо од бра не 
за гра ђан ски до сто јан стве но са мо оп сто
ја ва ње, у Ср би ји би се сва отво ре на пи
та ња, па и она ко ја са со бом но се нај те же 
дру штве не про бле ме, мно го бо ље, бр же 
и успе шни је  ре ша ва ла. Та да нам се не 
би де ша ва ло да нас ва ра ју они ко ји ма 
смо на ив но да ли по ли тич ко  по ве ре ње, 
да про да ју на ше њи ве и на ша пред у зе ћа 
стран ци ма и да нас уз то још и убе ђу ју да 
то чи не у на шем а не у њи хо вом ин те ре
су. Не би смо на шу здра ву хра ну сла ли на 
ту ђе тр пе зе, а за сво ју ис хра ну ко ри сти ли 

ту ђе сме ће од ме са ко јем је ис те као рок 
упо тре бе, ко је је пу но штет них ади ти ва, 
ви ше пу та за мр за ва но и од мр за ва но, од 
жи во ти ња то вље них ге нет ски мо ди фи ко
ва ном хра ном и кљу ка них ра зним сте ро
и ди ма за бр жи раст. По треб но је, да кле, 
од го во ри ти на јед но став но, али ни ма ло 
ла ко пи та ње – ко ме је све ово у ин те ре су 
– да би смо као гра ђа ни зна ли шта нам је 
да нас чи ни ти.    

У јед ном де лу свог тек ста ка же те да је 
до бра еко но ми ја, по сво јој из вор ној су
шти ни, од у век би ла ве шти на до брог во
ђе ња сво га до ма ћин ства. Да ли то зна чи 
да би на ша на ци о нал на еко но ми ја мо
ра ла пр во да се вра ти у окри ље тра ди
ци о нал не до ма ћин ске по слов не ети ке, 
па тек по том да, ка ко ка же те, за пло ви 
Мо ра вом, Са вом и Ду на вом у раз не 
европ ске, пре ко о ке ан ске и дру ге свет
ске ин те гра ци је? Осим ако нам се чун 

већ не љу ља не где на Атлан ти ку? 
 Срп ски чун се већ по о дав но љу ља, 
нај пре у ју го сло вен ским удру жи ва
њи ма и раз дру жи ва њи ма, а да нас у 
то ме слич ним евро а тлан ским ин
те гра ци ја ма. У за мр ше ном клуп ку 
кон ку рент ских те о ри ја збу њу ју се 
сви они ко ји из гу бе здрав ра зум и 
поч ну да ми сле ту ђом гла вом, за ко
је му дри се ља ци ка жу да с њи ма не
што ни је у ре ду кад „свој хлеб је ду, 
а ту ђу бри гу во де“. Здра ва се љач ка 
фи ло зо фи ја жи во та, па и еко но ми је 
као и све га дру гог, по зи ва сва ко га 
да пре све га бри не сво ју бри гу, да 
се сам ста ра о се би и сво јој по ро
ди ци, па по том о сво јим ро ђа ци ма 
и ком ши ја ма, о свом се лу и сво јој 
оп шти ни, о свом кра ју, свом на ро ду 
и сво јој др жа ви – па тек по том, ко
ли ко стиг не и кад стиг не – и о све му 
дру гом у стра ном и ту ђем све ту. 
Они ко ји обр ну то ми сле и по сту
па ју, ко ји „наш (а не свој) хлеб је ду, 
а ту ђу бри гу во де“, има ју су прот ну 
ло ги ку (и ети ку). За њих је бит но да 

су стал но у не ком оп штем трен ду (гло
бал ном, свет ском, евро а тлан ском, евро
у ни јат ском). За њих је вр хов ни иде ал у 
све му „да се ухва ти при кљу чак“ за дру ги
ма (се ља ци би ре кли „да не ко ме бу ду под
ре пак“). Њи хов мон ди ја ли зам но си жиг 
њи хо вих про вин циј ских ма ло гра ђан ских 
ком плек са, оних ко ји су ти пич ни за не до
вр ше не лич но сти и со ци јал не ти по ве, за 
се ља ке по лу та не (тек оти шле из се ла) или 
гра ђа не ско ро је ви ће (тек до шле у град у 
ко јем се још не сна ла зе). Они су по свом 
со ци јал ном ка рак те ру и пре врат нич ком 
мен та ли те ту „ду шу да ли“ да као „де ца 

 
 

У обла сти фи нан сиј ских услу га у по љо при вре ди, 
др жа ва Ср би ја би тре ба ла да осну је Аграр ну  
раз вој ну бан ку пре ко ко је би се пла си ра ла 
сред ства из аграр ног бу џе та, кре ди ти ра ла и  
суб вен ци о ни са ла по љо при вред на про из вод ња и 
из воз по љо при вред них про из во да.
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(пост)ко му ни зма“ по ста ну по ли тич ка 
„аван гар да“ у дру штви ма пост со ци ја ли
стич ке тран зи ци је у ко ји ма  су обич но и 
глав ни тран зи ци о ни до бит ни ци. 
То ни је пре вре ла на ци о нал на ели та ма
лог, али по но сног и са мо све сног на ро да 
ко ја зна сво је ме сто у све ту око се бе. Ко ја 
на вре ме пре по зна је „ве тро ве исто ри је“ 
(Фер нан Бро дел) и не раз ви ја сво ја сла
ба шна је дра, јед ном, да ја ким ве тро ви ма 
пр ко си (па са сво јом ма лом бар ком до жи
ви бро до лом), а дру ги пут да за бо ра ви и 
на је дра и на кор ми ло и на ком пас и до
пу сти да би ло ко ји ве тро ви и би ло ка кве 
свет ске стру је на шу ма лу бар ку од не су не 
зна но куд, па не зна мо ви ше ни ка ко да 
се вра ти мо са свет ског оке а на у ко ји смо 
опу ште но за пло ви ли као да смо за га зи ли 
у за ви чај ну Мо ра ву. То је се би до пу сти ла, 
на ма на ве ли ку ште ту, а њи ма на ма лу ко
рист – на ша по ли тич ка и по слов на ели та. 
Не што слич но се би ни кад не би до пу сти
ли му дро опре зни се ља ци ко ји жи ве „крај 
Мо ра ву“, али упо зо ра ва ју оне ко ји не зна
ју до бро да пли ва ју да се око ње не игра ју. 

Срп ско се ло као мар ги нал на дру штве на 
сре ди на не ми нов но мо ра да де ли суд би
ну це лог на ро да, и то ону нај го ру. Хо ће 
ли оп ста ти?
 Ако не ко ме и бу де од про се ка бо ље, се
ља ци ма то бо ље си гур но не ће при па сти, 
јер им ни ка да и ниг де до сад ни је та ко 
не што при па да ло. По што ни сва се ла и 
се о ска под руч ја ни су иста, не ким се ли
ма и се о ским ре ги о ни ма ће у бу дућ но сти 
си гур но би ти не што бо ље не го дру ги ма, 
а то у Ср би ји си гур но не ће би ти нај о ста
ре ли јим и нај не ра зви је ни јим брд скопла
нин ским и по гра нич ним се ли ма у ре ги
о ну ју жне и ис точ не Ср би је, у ко ји ма је у 
ве ли ком бро ју се ла де по пу ла ци ја то ли ко 
већ од ма кла да је пре шла ону кри тич ку 
гра ни цу по сле ко је по ста је ско ро ап со
лут но не за у ста вљи ва, не по врат на и не
по пра вљи ва. Опа сна је вар љи ва на да да 
се из не на да и спон та но не га тив не тен
ден ци је мо гу за у ста ви ти и са ме од се бе 
пре о кре ну ти у по зи тив ном сме ру. Кад се 
ка же да „на да по след ња уми ре“, обич но се 
за бо ра ви да то зна чи да она ипак уми ре.

Раз ме ра де по пу ла ци је с ко јом се Ср би
ја су о ча ва у ви ше од хи ља ду сво јих се ла 
је ве ли ки  и те жак  про блем. По сто ји ли 
лек за та ко бол ну  ра ну?
 Раз ме ре де по пу ла ци је с ко јом се Ср би
ја су о ча ва у ви ше од хи ља ду сво јих се ла 
пред ста вља та ко ве ли ки и те жак струк
тур ни и раз вој ни про блем за ко ји се мо
же ре ћи да зах те ва „за те шку ра ну, љу ту 
тра ву“. 

Су о ча ва мо се с две ло гич ке и ре ал не мо
гућ но сти ко је су су штин ски раз ли чи те у 
сва ком по гле ду: јед на је па сив на и де пре
сив на инер ци ја а дру га је ак ти ви стич
ка ори јен та ци ја ко ја по ка рак те ру мо же 
да бу де про дук тив на. Они пр ви, ко ји се 
де пре сив но пре пу сте су мор ним прог но
за ма пре те ће бу дућ но сти, на ста ви ће да 
ла мен ти ра ју над пра зним се ли ма; да са 
еки па ма но ви на ра та бло ид них те ле ви
зи ја и жо ви јал ним де вој ка ма из гра да 
оби ла зе нео же ње не мом ке по за ба че ним 
се ли ма и та ко та бло и ди зу ју њи хо ву не
ве се лу суд би ну; да рас па љу ју не са свим 
не ре ал не стра хо ве да ће нам Ал бан ци, 
по што су нам ју че узе ли Ко со во и Ме то
хи ју, већ ко ли ко су тра (за јед но са из бе
глим Ав га ни стан ци ма, Па ки стан ци ма и 
дру гим му сли ма ни ма) узе ти и југ Ср би је 
са мо ако они не бу ду на вла сти. Они ко ји 
су ме ђу се ља ци ма у свом со ци јал ном би

ћу оста ли до ма ћи ни у тра ди ци о нал ном 
сми слу, да нас нај ви ше жа ле кад им нео
же ње ни си но ви сво ју ту гу због ло ших 
жи вот них пер спек ти ва  за ли ва ју пи вом 
ис пред се о ских про дав ни ца, кад чу ју да 
је све ви ше мла дих у се лу већ про ба ло и 
дро гу, кад ви де да им мла ди у зо ру од
не ку да до ла зе ку ћи ма мур ни и на бу си
ти и ле жу да спа ва ју по цео дан, у вре ме 
кад су им оче ви уста ја ли и жу ри ли на 
њи ве. До ма ћин се љак тач но на слу ћу је 
ка ква је бу дућ ност нео же ње них си но ва, 
оста ре лих по ро ди ца и ис пра жње них се
ла и ко ли ко је те шко за у ста ви ти њи хо во  
про па да ње, по кре ну ти раз вој и обез бе
ди ти оп ста нак. Њи ма на су прот, де жур
ни по ли тич ки ана ли ти ча ри де ма го шки 
про мо ви шу офи ци јел не евро у ни јат ске 
про јек те „ожи вља ва ња“ се ла и раз во ја 
по љо при вре де у Ср би ји за ко је је по
треб но са мо без ре зер вно опре де ље ње 
за пра ве ли де ре, за пра ву стран ку и за 
„пра ви пут у бо љу и све тлу бу дућ ност“ 
– без би ло ка квог освр та ња на про шлост 
ко ју би ва ља ло што пре пот пу но за бо ра

ви ти. То је  ћиф тин ски ак ти ви зам ко ји  
ли чи на со ци о ло шку ква дра ту ру кру га. 
Здра ви ак ти ви зам у та квим гло бал ним 
по ли тич ким (не)при ли ка ма зна чи да би 
спе ци фич на стра те ги ја ру рал ног и аграр
ног раз во ја про сто ра ко ји ма је про тут
ња ла де по пу ла ци ја мо ра ла да бу де слич
на стра те ги ји до брог вој ско во ђе чи ји је 
прет ход ник по гу био глав не бит ке, ко ме 
је оста ла раз би је на и де сет ко ва на вој ска, 
а он ве ру је да мо же да до би је рат са мо 
ако так тич ки пре гру пи ше сво је пре о ста
ле сна ге, ако их ре ор га ни зу је, опо ра ви и 
на нов на чин по ве де, но вим пу тем, но вим 
сред стви ма, ка но вим оства ри вим ци ље
ви ма и одр жи вим ре ше њи ма.
При ме ње но на стра те ги ју ру рал ног и 
аграр ног раз во ја се о ских про сто ра Ср
би је ко ји се убр за но пра зне, то би зна чи
ло да би у њи ма пр во тре ба ло еви ден ти
ра ти све по сто је ће при род не, еко ном ске 

и људ ске ре сур се за ру рал ни и аграр ни 
раз вој, па по том план ски ре ор га ни зо ва
ти мре жу се о ских на се ља, пре гру пи са ти 
пре о ста ло ста нов ни штво пре ма ње го вим 
ви тал ним де мо граф ским и рад ним ка па
ци те ти ма, офор ми ти но ве се о ске за дру ге, 
ма ла по љо при вред на и дру га пред у зе ћа и 
све то ко му ни ка циј ски умре жи ти на ло
кал ном, ре ги о нал ном и др жав ном ни воу, 
са ма лим, сред њим и ве ли ким гра до ви
ма и њи хо вим при вред ним и кул тур ним 
де лат но сти ма.

Чи ни ми се да на кра ју овог раз го во ра 
сва пи та ња оста ју отво ре на… 
 Је ди но што је си гур но, то је да не ка ко 
мо ра би ти, а оно што се у бли жој и ма
ло да љој про шло сти код нас од и гра ва
ло, оно што се да нас де ша ва, а на ро чи то 
ако се та ко на ста ви, не обе ћа ва ни шта 
до бро у бу дућ но сти. Из у зев на ив не на де 
да „по сле ки ше до ла зи сун це“ – ко ја има 
ви ше сми сла у ла ич кој се љач кој ме те о
ро ло ги ји, не го у би ло ка квој со ци јал ној 
фу ту ро ло ги ји. 

 
 

Кад би се оства ри ло „све то трој ство“ са мо све сти, 
са мо ор га ни зо ва ња и са мо од бра не за гра ђан ски 
до сто јан стве но са мо оп сто ја ва ње, у Ср би ји би  
се сва отво ре на пи та ња мно го бо ље  ре ша ва ла. 
Не би смо на шу здра ву хра ну сла ли на ту ђе тр пе зе, 
а за сво ју ис хра ну ко ри сти ли ту ђе сме ће од ме са 
ко јем је ис те као рок упо тре бе, ко је је пу но  
штет них ади ти ва, ви ше пу та за мр за ва но и  
од мр за ва но, од жи во ти ња то вље них ге нет ски  
мо ди фи ко ва ном хра ном.


