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* Др жав ни уни вер зи тет у Но вом Па за ру, Де парт ман за пра во и Де парт ман за 
еко но ми ју.

ИбрахимТотић*

КРИ ТИЧ КИ ОСВРТ НА 
ПРЕДУЗЕТНИЧКУ ПРИ ВРЕ ДУ У  

НО ВОМ ПА ЗА РУ ИЗ МЕ ЂУ BООМ-а 
90-ИХ И ДА НА ШЊЕГ SCLIMB-a

«Мртавживаизшумеистеже.“

Са же так

Предвамајерадукомесузбогистинитогизношења
чињеница суспендоване емоције, пристрасност и завичај
нипатриотизам.Његовциљнијекомпарацијаоноганекада
иовогасада, јербиуусловимаукојимасуровастварност
потире све па и највеће успехе,то било узалудно губљење
времена.Радсебавипроблемомградамладих,некадатрго
винскоми џинсМеком, коју данас потреса цунами незапо
слености,немаштине,замрзнутогбизниса,нискогстандар
да,оброкаународнимкухињамаисвесуровијеинеизвесније
будућности.Упитањујесуморнапрезентацијапривредног
крахаједневеликечаршије.Чувенопредузетништвозасени
лајебројкаодблизудесетхиљадамладихкојисуискористи
лиШенгенвизуинапустилиградиземљу.

Од стотину упитаних студената,штапосле дипло
мирања нафакултету, најмање деведесет једногласно од
говора:самовани,искључивоиностранство,Европаилини



ИбрахимТотић КРИТИЧКИОСВРТНА...

294

шта,baustelle,заштодане?Далијеоватешкаистинаипо
ражавајућастварностнационалниинтерес?Није,алиона
јаснијеодсвегаговориданамештај,ципелеиџинснисупер
спективамладих,већсинонимизаделатностикојесузаувек
изгубилетркусастварношћу.Младиикреативниљудине
желебитиублизинисамозванеипропалеелите,неспремних
икратковидихвласниканепоштеностеченог(харам)капи
талакојиданасзбоглошихпословниходлукаплаћајувисоку
цену.Младимаједостаобећањаонихкојиусвомдворишту
невидетоликерудникезлата.
Кључне речи: Нови Пазар, приватизација, медији, бизнис,

омладина,незапосленост.

Увод

Ве ли ки део гра ђа на Но вог Па за ра пот пу но је све стан, 
да и да нас иде истим пу те ви ма ко ји ма је ишао пре де сет, два-
де сет па и ви ше го ди на, да је по ра жен у тр ци са жи во том, да 
не ма пра вих ре ше ња и да му је пре о ста ло са мо ла га но при-
ви ка ва ње на си ту а ци ју у ко јој се на шао. Али има по но са у 
тим љу ди ма. Они не при зна ју да је све ста ло; тр го ви на, про-
из вод ња на ме шта ја, обу ће и џин са, сва ко днев ни од ла сци за 
ро бу у Тур ску, Ита ли ју, Грч ку, Ки ну, Тај ланд, Ма ле зи ју или 
Не мач ку и да град одав но не ли чи на се бе. Жи ве ди на мич-
но, пра те зби ва ња на по ли тич кој естра ди и ру га ју се сва ком 
ко је стра дао у пр ља вом по слу. Су ро во ко мен та ри шу дро гу, 
ди ле ре, осу ђу ју пра во су ђе ко је из ри че ма ле ка зне и сум њи ча-
во вр те гла вом ка да се по ме не број ре ги стро ва них ужи ва о ца 
опи ја та ко ји „ше та“ гра дом. У сва кој ка фе чај ни ци, нај при-
клад ни јем про сто ру за во ђе ње по слов них раз го во ра и за за-
кљу чи ва ње по слов них аран жма на, ре фор ме и при ва ти за ци ја 
су не за о билз на те ма. Скло пи ти по сао од не ко ли ко сто ти на 
хи ља да не ка да не мач ких ма ра ка (ка сни је евра), уз са мо јед ну 
по пи је ну ка фу у не кој од те сних и за ди мље них ка фе чај ни-
ца, ма са ког аспек та по сма тра ли, из гле да су лу до и про сто 
не мо гу ће. А би ло је мо гу ће. То је би ла сна га овог гра да ко ји 
и да нас сто ји гор до по пут сфин ге, иако му се глав ни де ло ви 
кру не и пре тва ра ју у сит ни пе сак, пред очи ма оних ко ји не-
ма ју ка па ци те те ни ти аде кват на ре ше ња да ту по ја ву спре че. 
Кру не се на ве ли ку жа лост чар шиј ски сту бо ви но са чи. А то 
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су по слов ни љу ди ко ји ни су у при ли ци да бу ду пред у зи мљи-
ви као не кад јер се би знис уру шио, сил на омла ди на1 је не за-
по сле на и та во ри у без на ђу, а ве ли ки број ква ли фи ко ва них 
мај сто ра и вр сних струч ња ка за све вр сте по сло ва, остао је 
без по сла и свог рад ног ме ста. За глав не узро ке уру ша ва ња 
bussinessа сма тра ју се не ве шта се лек ти ра ња при вред них ак-
тив но сти, не по ште на кон ку рен ци ја и пот пу но но ви усло ви за 
ус по ста вља ње по слов них од но са. 

По ми сао да мо ра ју са ра ђи ва ти са ели том ко ја је про фи-
ти ра ла на сум њи вим по сло ви ма, од го вор ни по слов ни љу ди 
гу бе са мо по у зда ње, по ка зу ју ви сок ни во не по ве ре ња у др-
жав не ин сти ту ци је и по слов не парт не ре и бо ре се са ди ле-
мом око да љег оста ја ња у по слу. Све уче ста ли је из ме шта ње 
ка пи та ла из Но вог Па за ра ни је са мо еко ном ски ре зон већ оп-
ште пра ви ло ко је су ус по ста ви ли ње го ви вла сни ци упла ше ни 
ло шим ста њем у при вре ди, без пер спек тив но шћу и тру сним 
по ли тич ким про сто ром. Про ниц љи ви и од луч ни, схва тив ши 
на вре ме ка квом се во дом мо гу уми ва ти одав но су свој ка пи-
тал исе ли ли у дру ге гра до ве или у обли жње зе мље. А ти ме 
су до дат но са мо убр за ли не ста ја ње пре о ста лих при вред них 
су бје ка та и га ше ње на сто ти не рад них ме ста. У по след њих 
пет на ест го ди на број не за по сле них се стал но пе ње и одав но 
је из над 20 хи ља да. Не ствар но зву чи, али је исти на да сто ти-
не до ју че вред них љу ди про тив сво је во ље при па да ју не кој 
од вул не ра бил них ка те го ри ја. 

Пред у зет ни ци ко ји на сто је да се на ре гу ла ран на чин 
ба ве сво јим би зни сом сва ким да ном по су ста ју јер не ма ју до-
вољ не ка па ци те те да се из бо ре са сва ко днев ним и те шким 
про бле ми ма. Упр кос све му на сто је да се због њих што ма-
ње обра ћа ју по ли ти ча ри ма, функ ци о не ри ма, ди рек то ри ма и 
по је ди ним адво ка ти ма јер зна ју њи хо ву тех но ло ги ју сти ца-
ња ка пи та ла, за у зи ма ња функ ци ја, до ла ска до зва ња и/или 
што је нај по губ ни је до „зна ња“. Упра во је функ ци о нал на не-
пи сме ност мно ге со ци ја ли стич ке ди рек то ре и по ли ти ча ре 
из Но вог Па за ра осу је ти ла да се у пр ља вој и им пе ра тив ној 
при ва ти за ци ји и у бе сти јел ном раз вла че њу др жав не имо ви не 
до мог ну круп ни јег пле на. За то су до шли пот пу но не по зна ти 
љу ди, јаг њад са кан џа ма кон до ра, ко ји не са мо што су згра-

1 У Но вом Па за ру ско ро 50 % ста нов ни штва је мла ђе од 35 го ди на.
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би ли ве ли ки плен не го су по мо гли тај ку ни ма из дру гих гра-
до ва, да се до мог ну но во па зар ске имо ви не и уве ћа ју сво је им-
пе ри је. Да нас је у чар ши ји бол но рас пра вља ти о пре са хлом 
пред у зет ни штву, не за по сле ном на ро ду, све ве ћем си ро ма-
штву, на род ним ку хи ња ма и кон во ји ма омла ди не ко ја од ла зи 
у свет. Али ни је о спорт ским де ша ва њи ма, ТВ-се ри ја ма или 
о по ли ти ци ко ја је не за о би ла зна но во па зар ска сва ко днев ни-
ца. Ути сак је да се ви ше од 70 % гра ђа на Но вог Па за ра ба-
ви по ли тич ким про бле ми ма без ика квог ути ца ја на њи хо во 
ре ша ва ње, иако су пот пу но све сни да је по ли ти ка у по се ду 
са мо не ко ли ко љу ди са при лич но ре ду ци ра ним по ли тич ким 
ка па ци те том. За кљу чак је, да је не ве ро ват на за лу ђе ност по-
ве за на са тра ди ци о нал ном по хле пом за вла шћу и по ли тич-
ком мо ћи усме ри ла на род не ма се на раз ли чи те стра не где их 
уна пред оче ку је вр ло те жак по раз. 

Краткашетњакрозисторијуграда

Но ви Па зар има за ни мљи ву али не та ко ду гу исто ри ју 
као што је има ју мно ги дру ги гра до ви у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Исто ри ја Не ма њи ћа ко ји су обе ле жи ли про стор на ко ме се 
град да нас на ла зи с пра вом га ни у јед ном са чу ва ном до ку-
мен ту не по ми ње, јер је на стао по сле њи хо вог не стан ка. За то 
је Но ви Па зар оби ла то за сту пљен у вр ло по у зда ној ли те ра-
ту ри ко ја се ве зу је за Ду бро вач ку ре пу бли ку (Ragusa) и за 
вре ме Осман лиј ског упра вља ња њи ме и ве ћим де лом Бал-
ка на. Они ко ји су чи та ли или они ко ји ће тек чи та ти члан ке 
(и књи ге) о Но вом Па за ру, уочи ће да сва ки аутор пи шу ћи о 
ње му увек свој текст по чи ње са ре че ни цом: „...осно вао га је 
енер гич ни тур ски вој ско во ђа Иса-бег Ис ха ко вић“. Про блем 
је што ма ло њих зна ода кле до ла зи зна ме ну ти тур ски вој ско-
во ђа и да се пре зи ме на тур ских ве ли ка на ни су ни ка да за вр-
ша ва ла на ић. За хва љу ју ћи пре свих ду бро вач ком тр гов цу и 
ана ли сти Ја ке ти-Ја ко ву Лу ка ре ви ћу, исти на о Иса-бе гу Ис ха-
ко ви ћу ни је оста ла без по треб не исто риј ске те жи не. Он је у 
свом Oбилном из во ду из ду бро вач ких ана ла (Copiosoristret
to de gli annali di Ragusa), јед ном од пр вих са чу ва них, пи-
са них до ку ме на та штам па ном 1605. го ди не, за бе ле жио да је 
Иса-бег Ис ха ко вић или EseMacedonca-Иса Ма ке до нац осни-
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вач Но вог Па за ра.2 Влај ко Па ла ве стра3 на во ди да је Иса-бег 
Ис ха ко вић уте ме љи тељ гра да Са ра је ва, док дру ги исто ри ча-
ри ис ти чу да је осно вао и да на шњи Ша бац 4 из гра див ши Би-
гир Де лем твр ђа ву и да је у Ско пљу по ди гао Ала џа (Ша ре на) 
џа ми ју. У Но вом Па за ру је ма ло исто ри ча ра ко ји о ње го вом 
осни ва чу мо гу по ну ди ти по у зда не, кон крет не и на ар гу мен-
ти ма за сно ва не по да та ке, осим да је сте тур ски до сто јан стве-
ник, да је гра ди тељ и вој ско во ђа и да је од го вор но слу жио 
Осман лиј ском цар ству. Да ли до ла зи или не до ла зи из Тур-
ске не ма ре ле вант них по да та ка. Да је да на шњи Но ви Па зар 
осно ван из ме ђу 1456. и 1461. го ди не, ка да су Тур ци осво ји ли 
Ста ри Рас са Тр го ви штем (да на шње Па за ри ште), исто ри ча ри 
има ју исто вет на ми шље ња. То је пе ри од ка да се Но ви Па зар 
пр ви пут по ми ње као но ви трг, као пи ја ца-ЈениџиПазар5 и да 
је сме штен у див ној, плод ној жу пи6 ко ју пре се ца ре ка Ра шка.
Ови на во ди не ма ју циљ да по на вља ју већ по зна те исто риј ске 
чи ње ни це али у дис кур су мо ра ста ја ти опо ме на свим оним 
ко ји до но се или ће до но си ти би ло ка кве од лу ке у ве зи са Но-
вим Па за ром, да то чи не на ис кљу чи во исти ни тим по став ка-
ма и по твр ђе ним чи ње ни ца ма.7 

2 Пан тић Ми ро слав, „Но во па зар ски за пи си Ду бров ча ни на Си ма Буд ма ни ја из 
1734. го ди не“, Изкњижевнепрошлостистудијеиогледи, Срп ска књи жев-
на за дру га, Бе о град, 1978, стр. 1-6.

3 Осман ски ге не рал, па ша га зи Иса-бег Ис ха ко вић (1414-1469...или 1472 ?), 
осни вач је Но вог Па за ра, дру ги син Ис хак-бе гов...био је на ме сник у зе мљи 
Бран ко ви ћа, а за тим дру ги сан џак бег Бо сан ског сан џа ка (1464-1468). У про-
ле ће 1448. го ди не упао је у Бо сну и на кон пу сто ше ња де фи ни тив но за по сео 
жу пу Врх бо сну са гра дом Хо ди дје дом. Уда рио је те мељ да на шњем Са ра је ву 
ко је је до би ло име по ње го вом дво ру...ле та 1464. го ди не, име новн је по дру-
ги пут сан џак бе гом Бо сан ског сан џа ка...да на шње зда ње Ца ре ву џа ми ју њен 
осни вач Иса-бег је по кло нио сул та ну Мех ме ду II Осва ја чу, по че му се про-
зва ла Ца ре вом џа ми јом. Био је Бо сан ски упра ви тељ и уте ме љи тељ Са ра је ва 
и Шап ца и по след њи пут се по ми ње 1472. го ди не...?) (Видети: Па ла ве стра 
Влај ко, ЛегендеизстарогСарајева,дру го из да ње, Норт арт, Зе мун, стр. 21.

4 Кре ше вља ко вић Хам ди ја, „Есна фи и обр ти у Бо сни и Хер це го ви ни I“, Збор
никзанародниживотиобичајеIII, За греб, 1935, стр. 56, (Видети: Ха џи ја-
хић Му ха мед, „Са ра јев ске џа ми је у на род ној пре да ји“, Зборникзаживоти
обичајеЈужнихСлавена,ХХХ/2, За греб, 1936, стр. 234.

5 Гру јић М. Ра до слав, „Кад су гра ђе на ка ме на утвр ђе ња Но вог Па за ра“, Гла
сникСкопскогнаучногдруштва,1935, XIV, стр. 240.

6 Гиљ фер динг Фјо до ро вич Алек сан дар, ПутовањепоХерцеговини,Босни и
СтаројСрбији, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 1972, стр. 103.

7  Исто риј ска са га о Иса-бе гу Ис ха ко ви ћу по слу жи ла је од бор ни ци ма Скуп-
шти не оп шти не Но ви Па зар, да на сед ни ци одр жа ној 30 ма ја 2011. го ди не, 
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На су прот шту рим исто риј ским по да ци ма о осни ва чу 
гра да, за бе ле шки о еко ном ском и при вред ном жи во ту ка са бе 
на кон ње ног осни ва ња, о за нат ским бра ву ра ма, мај стор ству 
и по зна тим тр го вач ким ве шти на ма ње них гра ђа на има мно го 
ви ше. У њи ма је за пи са но да је гра ђан ство Но вог Па за ра ви-
ше ве шти на и за на та на у чи ло од увек пр сут них ду бро вач ких 
за на тли ја и тр го ва ца не го од Ту ра ка. Тур ци су у Но ви Па зар 
до ла зи ли, оста ја ли, по но во од ла зи ли и та ко уне до глед, док га 
ни су де фи ни тив но на пу сти ли оста вља ју ћи му сли ман ски жи-
ваљ (да на шње Бо шња ке) да се у вак ту и зе ма ну сна ла зи сам 
ка ко зна и уме. Ду бров ча ни су има ли дру га чи ји при ступ. На-
ста ни ли су се у Но ви Па зар од мах на кон ње го вог осни ва ња. 
Фор ми ра ли су сво ју ко ло ни ју ко ја је би ла не ка да ве ћа а не ка-
да ма ња, јер се услед не по вољ них до га ђа ја че сто оси па ла, та-
ко да би че сто оста ја ла са мо са не ко ли ко од ва жних по је дин-
ца. Тр го ва ли су про фи ти ра ли и гу би ли, пу то ва ли, ба ви ли се 
ди пло ма ти јом, књи жев но шћу, град њом и дру гим по сло ви ма. 
О сво јим бо рав ци ма у Но вом Па за ру во ди ли су уред не днев-
нич ке за пи се а у слу жбе не из ве шта је су пре ци зно бе ле жи ли 
зна чај не до га ђа је, љу де и ра зна оба ве ште ња.

Мно га зна ме ни та име на то га до ба у сво јим се ћа њи ма о 
бо рав ку у Но вом Па за ру за пи си ва ла су све што им се у ње му 
чи ни ло зна чај ним, под вла че ћи да је то ва жно ме сто ко је се 
на ла зи на сва кој стра ни ци тр го вач ке по ви је сти ду бро вач ке.8 

На при мер, у за бе ле шка ма Ма та Гун ду ли ћа пи ше, да је 
он по до ла ску у Но ви Па зар 9. ју на 1672. го ди не, на шао да је 
то «ве ли ки град у кра љев ству Ср би је», да бро ји ни шта ма ње 
од два де се так хи ља да ду ша и да је у ње му ко ло ни ја ње го вих 
Ду бров ча на са при бли жно две сто ти не љу ди и са вла сти том 
цр квом.9

до не су Од лу ку да се град ски трг зо ве ње го вим име ном. Ти ме је ста вље на 
тач ка иза име на јед не исто риј ски ва жне лич но сти али ни је дат пре ци зан од-
го вр на пи та ње, да ли се она  зво ве Иса-бег Ис ха ко вић, Ху среф-бег или Со ко 
Мех мед-па ша, ка ко га мно ги исто ри ча ри по ми њу. (Ци ти ра но де ло, стр. 29, 
40, 41). Не ма од го во ра ода кле је осни вач не са мо Но вог Па за ра већ ви ше гра-
до ва, има ли по то ма ка, у ко јим слав ним бит ка ма је уче ство вао као вој ско во-
ђа, ко је го ди не је умро и где му је мезар(гроб).

8 Вој но вић Лу јо, ЗаписиплеменитогагоспараМаринаМаројицеКабогеоње
говомпосланствууХерцеговини1701иуЦариграду1706, Спо ме ник, XXX-
IV,2. раз ред - 31, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1898, стр. 220.

9 Пан тић Ми ро слав, „Ду бров ча нин Ни ко ла Бо шко вић и ра шке ста ри не“, 
Зборникзаликовнеуметности, Ма ти ца срп ска, књ. 8, Но ви Сад, 1972, стр. 
229-261.
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Новиправциуразвоју

Не жи ви се од исто ри је и се ћа ња на ве ли ке по хо де и вој-
ско во ђе. Но во вре ме зах те ва но ве по ду хва те и но ве љу де за-
ин те ре со ва не и спо соб не да по ве ду на род пу тем при вред ног 
раз во ја, да га усме ре на обра зо ва ње, из град њу ин сти ту ци ја 
си те ма и на пер ма нент но при вре ђи ва ње. Но ви Па зар је зва-
нич но не раз ви је но под руч је, си ро ма шна оп шти на и про стор 
у ко ме се ни шта зна чај ни је на гло бал ном пла ну го ди на ма ни-
је до га ђа ло. Ако се упо ре ди са дру гим ме сти ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји он да је то град ко ји на пре ду је са мо у кон тра сти ма. 
Ре пу бли ка Ср би ја је сте ула га ла у ње гов раз вој, пре вас ход но 
у тек стил ни и ма ло ма ње у ме тал ски сек тор, али то ни је до-
при не ло да град зна чај ни је екс пан ди ра. Град при ти снут тех-
нич ким ми гра ци ја ма ста нов ни штва, по стао је већ 70-тих го-
ди на про шлог ве ка, пре те сан да при ми сва ког ко је од лу чио 
да у ње му за поч не жи вот. То је ути ца ло на уве ћа ње си ро ма-
штва на јед ној стра ни, а на дру гој на по раст це на не крет ни на 
ко је су је ди но у Бе о гра ду на ви шем ни воу. У оста лим гра до-
ви ма у Ре пу бли ци Ср би ји це не зе мљи шта, стам бе них је ди-
ни ца, по слов ног и/или скла ди шног про сто ра знат но су ни же. 

Не ка да је Но ви Па зар био пре по зна тљив по то ме што у 
од но су на уку пан број ста нов ни ка да је нај ви ше вој ни ка, рад-
ни ка на при вре ме ном ра ду у ино стран ству и по бро ју уче ни-
ка у основ ним и сред њим шко ла ма. Да нас су се про пор ци је 
ра ди кал но из ме ни ле, остао је са мо ве ли ки број уче ни ка ко ји 
све ма ње од ла зе на сту ди је и по ста ју те рет На ци о нал ној слу-
жби за за по ља ва ње. У иш че ки ва њу бо љих вре ме на мно ги су 
у ду бо ком time lage про пу сти ли шан су да ство ре усло ве за 
ан га жман омла ди не ко ја би тре ба ла да из не дри струч не љу де 
и пред у зи мљи ве, ве ште и ис трај не рад ни ке за све вр сте по-
сло ва. У ме ђу вре ме ну су на сту пи ле про ме не а тран зи ци ја је 
за хва ти ла град ко ји је био не спре ман да се од у пре ње ним су-
ро вим про це си ма. А она ни је ка ко пи ше Има ну ел Во лер стин: 
„...при ја тељ ска спорт ска утак ми ца. Она је же сто ка бит ка за 
бу дућ ност и до во ди до оштре по де ле ме ђу љу ди ма...жи ви мо 
у вре ме ну тран зи ци је и мо ра мо зна ти ка ко јој оба ли же ли мо 
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да пли ва мо, у су прот ном, уда ви ће мо се!“10 Сви су из гле ди 
да Но ви Па зар при лич но ло ше пли ва и да је вр ло бли зу при-
вред ном пот по пу. 

Про шло је ви ше од де це ни је од ок то бар ско-де мо крат-
ских про ме на у Ре пу бли ци Ср би ји ко је ни су ми мо и шле ни 
Но ви Па зар. Ме ђу тим, вла да ју ћа (по ли тич ка) струк ту ра у 
гра ду ни на ко ји на чин не обе ле жа ва два де сет че твр ти  сеп-
тем бар (дан из бо ра) или пе ти ок то бар (дан пу ча). То ве ро-
ват но не чи ни из раз ло га што би би ло ко ја це ре мо ни ја упри-
ли че на тим по во дом и ка ко до ли ку је ре форм ским сна га ма 
европ ске про ве ни јен ци је,11 пре има ла ко ме мо ра тив ни не го 
све чар ски ка рак тер. Ина че, це ре мо ни је не ма ју сво ју те жи ну 
уко ли ко ло кал на власт не ма за па же не ре зул та те и за оче ки-
ва ти је да би се ње ни пред став ни ци у овом слу ча ју осе ћа ли 
вр ло те сно и не при јат но. Сло бод но се мо же ре ћи да су укуп-
ни ре зул та ти де мо крат ске вла да ви не у Но вом Па за ру ис под 
свих оче ки ва ња и бу квал но по ра жа ва ју ћи без об зи ра што је 
мно го оних ко ји и по ра зе сла ве, нај че шће кроз ин до лен тан 
од нос пре ма кри ми но ге но спро ве де ној при ва ти за ци ји. 

Проблеминастали
спровођењемприватизације

Те шко је чак и апрок си ма тив но, на би ло ком од свет-
ских је зи ка об ја сни ти ме то до ло ги ју по ко јој су спро во ђе ни 
про це си при ва ти за ци је у но во па зар ским пред у зе ћи ма. Исти-
на, при ва ти за ци ја је у це лој зе мљи на пра ви ла ха ос и иза зва ла 
не схва тљи ве про бле ме. По ка за ло се да су они у Но вом Па за-
ру то ли ко из ра же ни и те шко ре ши ви да до во де љу де до оча ја 
у ко ме је за бе ле жен је дин ствен по ку шај ауто ха ни ба ли за ма у 
Евро пи, о че му су ме се ци ма бру ја ли до ма ћи и свет ски ме ди-
ји.12 Све се до га ђа ло пред очи ма јав но сти; оних ко ји се то га 

10 Во лер стин Има ну ел, Опадањеамеричкемоћи, ЦИД, Под го ри ца, 2004. стр.  
178.

11 Ђур ко вић Ми ша, „Тран зи ци ја без тран сфор ма ци је или ка ко је у Ср би ји од 
но мен кла ту ре на ста ла ели та“, Нациналниинтерес, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 3/2010, стр. 307-328

12 Пред сед ник Удру же ња тек сти ла ца и пред вод ник штрај ка ча у Но вом Па за ру 
(З. Б.) у знак ре вол та од се као се би део ма лог пр ста ле ве ру ке и по јео га!? Те-
шко по вре ђе ни (З. Б.) је по сле овог не ми лог до га ђа ја пре ба чен у но во па зар-
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гро зе, ко ји ма се то не ти че, а на ро чи то оних ко ји пра ве ћо-
ра ве пла но ве, сле пе про гра ме и у сво јим фа ри сеј ским го во-
ри ма, кад тре ба и кад не тре ба по ми њу тер ми не, на при мер, 
ме наџ мент, мо ни то ринг, де цен тра ли за ци ју, ева лу а ци ју и сл. 
Бру тал ни ка дро ви ко ји су об и шли свет по сле ди ца су не че га 
о че му тре ба ис црп но го во ри ти. Да кле, при ва ти за ци ја је у 
Но вом Па зрау по кре ну ла ла ви ну рад нич ког не за до вољ ства. 
Бив ши рад ни ци и они ко ји ће то убр зо по ста ти, за јед но су 
по че ли са ис пи си ва њем но ве, не слав не исто ри је (при вред на) 
гра да Но вог Па за ра. Оки дач је по ву чен у хол дин гу «Во јин 
По по вић» ко ји је у сте ча ју.  Рад ни ци хол дин га упла ше ни за 
сво ја рад на ме ста, суд би ну хол дин га и не за до вољ ни спо рим 
ре ша ва њем про бле ма ко ји ди рект но по га ђа ју њих и њи хо ве 
по ро ди це, од лу чи ли да ма сов но сту пе у штрајк гла ђу. На ста-
ла је муч на си ту а ци ја ко ја је по де ли ла град, ме ди је и укуп ну 
јав ност. Ме ди ји су иве шта ва ли да рад ни ци из ма ни пу ли са ни 
у про це су при ва ти за ци је не же ле ни по ко ју це ну да пре ки ну 
штрајк и да је мно ги ма због здрав стве них те го ба пру жа на 
ме ди цин ска по моћ у про сто ри ја ма хол дин га и да су по је дин-
ци као хит ни слу ча је ви за вр ша ва ли у здрав стве ном цен тру.13

Све је по че ло та ко што је за не пу не две го ди не од уво-
ђе ња сте ча ја у по ме ну том хол дин гу, без по сла оста ло пре ко 
300 рад ни ка. А он да се као на тра ци ре ђа ју про те сти и све 
ви ше не за до вољ них уче ству је у њи ма.14 Пред став ни ци град-
ске вла сти ни су кон крет ни је ре а го ва ли јер не ма ју ком пе тен-
ци је за ре ша ва ње на ста лих про бле ма али су по га зи ли да ту 

ску бол ни цу где су ле ка ри по ку ша ли да му хи рур шким пу тем „спо је» прст 
са ша ком и вра те му функ ци ју. (Извор: Дне ви лист „Блиц“ од 24 апри ла 2009. 
го ди не.)

13 Фо Нет, Б 92, 6. мај 2007. го ди не.(Приредио: Енес Ха ли ло вић.)
14 Сви ме ди ји су пре не ли вест да се се дам штрај ка ча-ин ва ли да ра да и бив-

ших рад ни ка пред у зе ћа „Искра-ме тал“ из Но вог Па за ра, ве за ло лан ци ма за 
гво зде ну огра ду мо ста на ре ци Ра шки у са мом цен тру гра да и бло ки ра ло 
са о бра ћај, тра же ћи ис пла ту 20 не ис пла ће них за ра да. Они тра же и ис пла ту 
раз ли ке у за ра да од 1991. до 2003. го ди не. (Извор: Ин фор ма тив на еми си ја 
Днев ник РТС, 2. но вем бра 2010. го ди не.) Ис про во ци ра ни и упор ни у сво јим 
на сто ја њи ма штрај ка чи иду ко рак да ље. Ово га пу та се од лу чу ју на по се бан 
„за хват“, за ки ва ње ек се ра у соп стве не ру ке што је пред ста вља ло је зи ву ме-
диј ску пред ста ву. Не ка да шњи рад ник «Искра-ме тал» из Но вог Па за ра (Х. 
Д.) и пред сед ник Удру же ња тек стил них рад ни ка (З. Б.) за ко ва ли су ша ке ек-
се ри ма, же ле ћи да на тај на чин скре ну па жњу на свој и те жак по ло жај њи хо-
вих ко ле га. (Извор: Ин фор ма тив не еми си је Днев ник 2, РТС Ср би је, и Ра дио 
Те ле ви зи ја Вој во ди не, 2 фе бру ар 2011. го ди не.)
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реч да ће штрај ка чи ма омо гу ћи ти су срет са пред став ни ци ма 
Ми ни стар ста ва еко но ми је и ра да и Ми ни стар ства со ци јал не 
по ли ти ке у вла ди Ре пу бли ке Ср би је. Од та да је про шло до-
ста вре ме на али бив ши и са да шњи рад ни цихол дин га „Во јин 
По по вић“, ТК „Ра шка“ и «Искра-ме тал», и да ље жи ве са ис-
тим про бле ми ма, стал но ис ти чу сво је зах те ве пи та ју ћи се, 
до кле ће та ко и да ли их ко чу је и озбиљ но схва та? За са-
да их слу ша ју је ди но пред став ни ци ме ди ја, жељ ни сен за ци-
ја оче ку ју ћи да ће не за до вољ ни и глад ни љу ди по ку ша ти да 
на не ки не у о би ча је ни на чин по но во диг ну ру ку на се бе. По-
ме ну та пред у зе ћа ни су је ди не жр тве пр ља ве при ва ти за ци је. 
Њи хо ву суд би ну де ле „Уни пром“, Ин ду стри ја гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла АД „Сло га“, „Јо ша ни ца“, „Украс“, „Ли па“, Фа бри-
ка обу ће „Рас“ и „Сан џак транс“. У сва ком од њих рад нич ко 
не за до вољ ство је до сти за ло тач ку кљу ча ња. Ипак за кљу чак 
је, све то ни ко га не за ни ма, нај ма ње оне ко ји тре нут но вр ше 
ло кал ну власт а чи ји су ро ди те љи или они лич но, ра де ћи у 
по ме ну тим пред у зе ћи ма у ко зна ко јим усло ви ма, од ка са бе 
на пра ви ли да на шњи Но ви Па зар. Кон крет но у не ка да шњем 
ги ган ту ТК„Ра шка“, ко ји је у свим про из вод ним сек то ри ма 
за по шља вао бли зу че ти ри хи ља де рад ни ка, ра ди ло је и по 
пет-шест чла но ва из јед не по ро ди це. Ства ра ли су свој ком би-
нат, ула га ли у свој град и у ње му у гра ди ли сво ју бу дућ ност. 
Да нас су без по сла, без ег зи стен ци је и жи ве у ду бо ком оча ју. 

Вест да је из ве сни тај кун ку пио ИГМ АД „Сло гу“ да би 
је уни штио и пре ба цио ка пи тал у дру га пред у зе ћа, ње ним 
рад ни ци ма и гра ђа ни ма Но вог Па за ра би ла је са мо још јед на 
ка ши ка со ли на ра ну. Но ви вла сник, је ак циј ским пу тем за 
4,5 ми ли о на евра, ку пио јед ну од нај бо љих ци гла на на Бал-
ка ну. По сле оба вље ног по сла, као ис ку сан ме ше тар и шпе-
ку лант осна жен до бром по ли тич ком и брат ско-по ли циј ском 
ло ги сти ком за пе ча тио је суд би ну вр ло ква ли тет не ци гла не.15 
За по сле ни ма је по сред но уру чио вред но сне па пи ре ко ји на-
вод но ву ку пра во на ак ци је, оба ве стив ши их да ци гла ну же ли 
да упо тре би за њи хо во до бро и за сво је но ве по слов не по те зе. 
ИГМ АД „Сло га“, као нај бо љи део имо ви не, по слу жи ла му је 
за по ла га ње хи по те ке код ба на ка у Ре пу бли ци Ср би ји ра ди 

15 „Кре ди ти ма упро па стио успе шно пред у зе ће“, Санџакпрес, елек трон ске 
но ви не, Но ви Па зар, 29. јун, 2011.
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узи ма ња кре ди та у ми ли он ским из но си ма, чи је ме сеч не ра те 
пре ла зе сто ти не хи ља да евра. У слу ча ју да не бу де на вре ме 
вра ћао кре дит, што је вр ло из ве сно, хи по те ка је по ло же на а 
ИГМ АД „Сло га“ је иона ко пре жа ље на. Од тог мо мен та про-
из вод ња у ци гла ни по ста је део при вред не исто ри је, а за ра де 
су успо ме на на вре ме на ка да су рад ни ци ре дов но ис пла ћи-
ва ни јер да нас се ни до при но си не упла ћу ју. О ди ви ден да ма 
ни ко не го во ри чак ни „ин ве сти ци о ни бан кар“16 ко ји се ни кад 
не по ја вљу је и ко га за по сле ни још ни су ви де ли. Још је дан ги-
гант је по стао ге не ра тор не за по сле но сти, си ро ма штва и оча-
ја. Пи та ње је да на ка да ће по че ти про те сти ње го вих рад ни ка 
и рад ни ка пред у зе ћа „Уни пром“, јед не од нај ја чих тр го вин-
ских фир ми у Ре пу бли ци Ср би ји, „Сан џак транс“ и дру гих. 
Нај го ре је што је при ва ти за ци ја по ред при вред них про бле ма 
до при не ла да се ста нов ни штво као ни ка да до са да ме ђу соб-
но дис тан ци ра и дра стич но по де ли на вер ске и по ли тич ке 
та бо ре. 

Слу чај но или не, спро во ђе ње пр ља ве при ва ти за ци је 
те кло је у сен ци пред у зет нич ке еуфо ри је и у вре ме boom-а 
но во па зар ске ма ле при вре де. Та да су све вр сте при ват них 
по сло ва про сто цве та ле скре ћу ћи па жњу са при ва ти за ци-
је чи не ћи је та ко не за ни мљи вом. Ве ли ки број рад ни ка ни је 
обра ћао па жњу на про бле ме ко ји ће ка сни је до ве сти до по ми-
ња них про те ста. Ба ви ли су се сво јим при ват ним по сло ви ма, 
ишли на ку пље на бо ло ва ња, пу то ва ли су у ино стра ран ство 
за ро бу и из бе га ва ли да се по ја ве у сво јим фир ма ма. А ка да 
бу де за вр ше на ера boomа они ће та ко ђе по ди ћи свој глас. 
Ко ји глас...? Ге не рал но ми шље ње је, да је нај ве ћи про блем 

16 Ђор ђе (или Ђор ђи је) Ни цо вић је за ПИК „Бе чеј“ пла тио 12,3 ми ли о на 
евра.  Је дан од бра ће Ни цо вић, Ро дом из Ко ла ши на, био је сво је вре ме но 
ди рек тор сек то ра у На род ној бан ци Ју го сла ви је (до 1992), а по том осни-
вач и вла сник „Ка пи тал бан ке“. Пред сед ник је гру па ци је „Ir va nic co” и 
се бе сма тра „ин ве сти ци о ним бан ка ром“. Гру па ци ја ко јој је на че лу бро-
ји 27 фир ми у че ти ри сек то ра, са нај ве ћим уде лом у агра ру и тек сти лу. 
Осим у Ср би ји, по се ду је фир ме  и у Цр ној Го ри. Твр ди да је „Ир ва“ нај ве-
ћи про из во ђач хра не у Ср би ји, са око 200.000 то на го ди шње: 15 ми ли о на 
ли та ра мле ка, 10-12 ми ли о на ки ло гра ма ме са...У про це су при ва ти за ци је 
ку пио је и тек стил на пред у зе ћа „Пр ви мај“ (Пи рот), „Ни текс“ (Ниш) и 
„Руд ник“ (Гор њи Ми ла но вац), али је Аген ци ја за при ва ти за ци ју сва три 
уго во ра рас ки ну ла, због не ис пу ње них оба ве за од стра не куп ца. (Виде
ти: Шљу кић Ср ђан, „Со ци о ло шки про фил но вих срп ских ве ле по сед ни-
ка“, Националниинтерес, бр. 3/2010. стр. 351-366.)
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пр ља ве при ва ти за ци је што је ство ри ла при ли ку мно гим до 
ју че не при мет ним љу ди ма, да „на у че“ сво ју еко но ми ју и да 
жи ве жи вот ко ји је и њи ма био пот пу но не ја сан. Не ја сним 
или ка ко га је на звао Ду ша нић „бе ћар ским жи во том“17 мно ги 
но во па зар ски пред у зет ни ци су жи ве ли ско ро две де це ни је. 
Бе ћар ски жи вот тра је док се има, а ка да пре су ши та да све му 
од јед ном до ла зи крај. Гра ду на сли ву ре ка Ра шке и Јо ша ни-
це, та кав жи вот је на нео ве ли ку ште ту а са ма по ми сао, да је 
ди рект но ути цао на жи во те хи ља да ма гра ђа на Но вог Па за ра 
код њих иза зи ва не ви ђе ни бес.

Нејаснаулогамедија

Но ви Па зар се с пра вом свр ста ва у ме диј ски вр ло ин-
те ре сант не про сто ре че му су нај ви ше до при не ле по ли тич ке 
и вер ске по де ле, не ста бил на гло бал на си ту а ци ја, не за до вољ-
ство гра ђа на ко ји из да на у дан си ро ма ше, не за по сле ност и 
про па ла јав на и при ват на пред у зе ћа. У скла ду са тим стал но 
при су ство ме ди ја је пот пу но нор мал но. Ме ди ји вр ло че сто 
ша љу тен де ци о зне из ве шта је и ства ра ју вр ло ру жну сли ку 
о гра ду и жи во ту у ње му на но се ћи му ве ли ку ште ту. Као да 
је реч о ком пли мен ту а не о ру га њу, ско ро сви су Но ви Па-
зар про зва ли цен тром си ве еко но ми је Ми ло ше ви ће ве Ср би је 
што је у су прот но сти са ети ком и фи ним уку сом. Ко ме је у 
ин те ре су да се град са ве ли ком тра ди ци јом у пред у зет нич-
ким ве шти на ма про мо ви ше у цен тар бру тал ног ре жи ма чи јег 
су про мо те ра због рат них зло чи на ти исти ме ди ји че ре чи-
ли и по ре ди ли са Адол фом Хи тле ром? Мо жда оних ко ји су 
„сте кли“ име так и јав но го во ре да би нај ра ди је, из ина та, том 
омра же ном ти ра ни ну по ди гли спо ме ник у са мом цен тру Но-
вог Па за ра, да му се оду же за усло ве ко је им је ство рио да би 
тр го ва ли као ни кад до тад, обр та ли енорм не ко ли чи не нов ца 
и др жа ли град не пре ста но буд ним. Њи хов ин те рес је био да 
град не за спи ка ко не би из гу би ли шан су да на про сто ру та да 
нај ве ће срп ске тр жни це пла си ра ју про из во де ко је је на дру-
гим ме сти ма би ло не мо гу ће на ћи. На сре ћу та квим мањ ка ју 
фи ни ма ни ри те су има вра та кроз ко ја про ла зи ели та за тво-
ре на.  

17 Ду ша нић Б. Јо ван, Бећарскаекономија транзицијауСрбији, Бе о град ска 
по слов на  шко ла, Бе о град, 2008. стр. 77.
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Исти на, но во па зар ско при вред но чу до је на ста ло у вре-
ме по ме ну тог ре жи ма. За то ће увек оста ти ди ле ма, да ли је 
Но ви Па зар слу чај но иза бран про стор да у вре ме рат них су-
ко ба функ ци о ни ше сло бод но и из ван пра ви ла фи скал не и мо-
не тар не по ли ти ке или је у пи та њу ве што сми шље на др жав на 
стра те ги ја? Та ко ђе се не зна, да ли је у оп шти ни Но ви Па зар 
на пла та по ре за на про мет ре дов но вр ше на и да ли је бу џет 
Ре пу бли ке Ср би је у то вре ме имао од ре ђе не ко ри сти. Ме ди-
ји о то ме ни су ин фор ми са ли, а тре ба ли су. Та ко ђе ни су ин-
фор ми са ли и о по на ша њу при пад ни ка Фи нан сиј ске по ли ци је 
ко ја је че сто пу та пре ла зи ла ли ни ју уч ти вог и про фе си о нал-
ног по на ша ња. Да би би ли на ви си ни за дат ка, тре ба ли су и 
то да об ја ве. Ако су уз др ма ли ба сен „Ко лу ба ра“ због пљач ке 
ве ка, НИС-е због не слав не про да је или Фуд бал ски са вез Ср-
би је због афе ра, на ме шта ња ре зул та та и тран сфе ра, мо ра ли 
су ис тра жи ти и по ре ске ута је. Из ве шта ва ли су да је Но ви Па-
зар функ ци о ни сао као швер цер ски рај, али ни су  об ја сни ли 
на ко ји на чин му је то успе ва ло. За ни мљи во је за што упра во 
на но во па зар ском про сто ру ме ди ји пра ве по гре шне ко ра ке 
и ка ко не схва та ју, да су нај ве ће бит ке упра во оне ко је ни-
су ни ка да во ђе не. Да кле, до би је на бит ка (три јумф) у пра вом 
сми слу те ре чи је, са мо ре ал но по сма тра ње и при ка зи ва ње 
чи ње ни ца, а не њи хо во из вр та ње ко је на но си ште ту ко је се 
увек тре ба бо ја ти.

Primafacie ме ди ји су вр ло че сто на по гре шном из во ру 
ин фор ма ци ја, за то што су за њих у Но вом Па за ру ва жни ја 
до га ђа ња на по ли тич кој сце ни не го у при вре ди, ме ди ци ни, 
обра зо ва њу и/или кул ту ри. За њих је ва жни је шта је ре као 
или шта би мо гао ре ћи не ки ло кал ни по ли тич ки пр вак не го 
ка ко за по сли ти не ког од то ли ко хи ља да не за по сле них. Њи ма 
су ва жни је сен за ци о нал не ин фор ма ци је не го да по мог ну у на-
ла же њу мо ду са, да се спре че хи ља де мла ди ћа да због без на ђа 
на пу сте сво ју зе мљу и свој град. Не би ла ни ка ква сен за ци ја 
ако би не ки од ме ди ја Но ви Па зар упо ре дио са Бе ла фа стом, 
без об зи ра што се у ње му ни шта слич но не де ша ва, ни ти се 
ика да мо же де си ти. На и ме, ка да је ју ла ме се ца 2011. го ди не 
фуд бал ски клуб „Но ви Па зар“ из Но вог Па за ра по стао пр-
ви пут у сво јој ду гој исто ри ји члан елит ног дру штва-Је лен 
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су пер ли ге18 ме ди ји су про сто екс пло ди ра ли. За мно ге је то 
био шо кан тан по да так па су ола ко за не ма ри ли вр ло бит не чи-
ње ни це: спорт ску ин фра струк ту ру, фуд бал ски ква ли тет, ат-
мос фе ру на три би на ма, го сто прим ство, спорт ску кул ту ру и 
нео пи си ву љу бав пре ма спор ту. А Но ви Па зар све то има. И 
по ред то га за ме ди је је од и гра ва ње сва ке утак ми це до га ђај 
нај ве ћег ри зи ка а за фуд бал ске фо ли ран те при ли ка да из вр ше 
смо тру ре зер вног са ста ва по ли ци је и мо би ли шу спе ци јал не 
по ли циј ске сна ге. Та да град из гле да су мор но а гра ђа ни то до-
жи вља ва ју као је дан од об ли ка пре си је. На сре ћу, не ко ли ко 
сто ти на на ви ја ча Торцидели ши ли су ме ди је шан си, да им 
при пи су ју на ци о нал ну не тр пе љи вост, не до ли чан на чин на-
ви ја ња, вре ђа ње го сту ју ће еки пе и/или ис ти ца ње не а де кват-
них клуп ских обе леж ја. То га има ви ше у дру гим ме сти ма.

 Ме ди ји вр ло шту ро ин фор ми шу ши ру јав ност, да у Но-
вом Па за ру без об зи ра на по ли тич ку и сва ку дру гу при пад-
ност, у си ро ма штву и на гра ни ци бе де жи ве јед ни по ред дру-
гих Бо шња ци, Ср би и гра ђа ни дру гих опре де ље ња. У мно-
гим де ло ви ма зе мље се сти че ути сак да су са мо јед ни си ро-
ма шни и не за по сле ни, или Ср би или Бо шња ци viceversa, јер 
не ма ко дру ги. Би ло ка ква да је вест, ако је о Но вом Па за ру, 
она вр ло бр зо по ста је „блат ња ва“ и тре ба да се што пре чу је. 
Ме ди је не за ни ма што су мно ги гра до ви у Ре пу бли ци Ср би ји 
у ре ал но го рем, ско ро јад ном ста њу у од но су на Но ви Па зар у 
ко ме још ни ко ни је при ме ћен да је кре нуо у „осва ја ње кон теј-
не ра“. Мно ги гра до ви са тим нор мал но жи ве. Ме ди ји че сто 
об ја вљу ју да у гра ду има пре ви ше про сја ка. Има, и углав ном 
су то при пад ни ци ром ске за јед ни це, нај че шће же не и де ца. 
Де ца су че сто атрак ци ја, сим па тич на су, по ма ло до сад на али 
не по се жу за ту ђим. Њи хо вом одр жа њу нај ви ше до при но си 
мер ха мет-ди мен зи ја (до бро чин ство) гра ђа на Но вог Па за ра. 
За њих је ру ка ко ја да је увек из над ру ке ко ја при ма и ге сло је, 
да увек тре ба по мо ћи оно га ко ји не ма, ко не мо же да ра ди, а 
по себ но де цу, ста ре и оса ка ће не. То је град ски фол клор, и то-
га је знат но ви ше би ло ка да је град био еко ном ски нај ја чи. И 

18 Ме ди ји су раз ли чи то из ве шта ва ли о по ступ ку Из вр шног од бо ра Фуд бал-
ског са ве за Ср би је ко ји је зва нич но 11.07.2011. го ди не, до нео Од лу ку да Фуд-
бал ски клуб „Но ви Па зар“ у так ми чар ској се зо ни 2011/2012. го ди не, за у зме 
ме сто бе о град ског БАСК-а, као но ви члан Је лен су пер ли ге, ко ји по њи ма 
ни је из бо рио на „зе ле ном по љу“.
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шта је ло ше у то ме? Ло ше је што се град ске сва ко дне ви це по-
сма тра ју кроз раз ли чи те при зме. У дру гим гра до ви ма Ре пу-
бли ке Ср би је сто ти не без но гих, без ру ких, сле пих, на жа лост 
мла дих љу ди де це ни ја ма про сја чи, жа ле ћи се на др жа ву, на 
не на пла ће ну на кна ду за хра брост и за слу ге из ми ну лих су-
ко ба. Иако ме ди ји о то ме упор но ћу те, њи хо ви пред став ни ци 
тре ба ју зна ти, да се и про сја че ње раз ли ку је и то мно го, са мо 
ако се ре ал но по сма тра. 

Ло кал ни ме ди ји на ро чи то ефек ту и ра ју у про па ганд ним 
по ру ка ма.  Ако их не ко уоп ште слу ша мо же сте ћи ути сак 
да су, на при мер, не ке при ват не ор ди на ци је и ам бу лан те у 
овом гра ду „за бра ни ле уми ра ње“ и да не по сто ји здрав стве-
ни про блем ко ји се не мо же ре ши ти или вр ста бо ле сти ко ја 
се не мо же успе шно ле чи ти. Слич но кли ни ци Mayo. За бра ну 
ре кла ми ра ња би ло ког са др жа ја из обла сти здрав стве не за-
шти те (ле ко ви, по ма га ла и сл.) ни ко не по ми ње. Од го вор ни 
из вла де Ре пу бли ке Ср би је и ре сор них ми ни стр ста ва као да 
не ма ју пра вог уви да у при ме ну за ко на ко ји уре ђу је област 
здрав стве не за шти те19  и за ко на ко ји уре ђу је по бољ ша ње оп-
штих усло ва у ко ји ма жи ве ње ни гра ђа ни.20  Не до лич но је да 
се ме ди ци на, ху ма на на уч на ди сци пли на по мо ћу не ра зум не 
ме диј ске про па ган де пре тва ра у жр тву и бру тал но из вр га ва 
нај о гав ни јем ру глу и пре зи ру због сит них ин те ре са ма њег 
бро ја не са ве сних здрав ственх рад ни ка. 

Одлазакпредузетничкогдуха

То ком пр ве де це ни је XXI ве ка, не ста ла је јед на од глав-
них ка рак те ри сти ка Но вог Па за ра, на да ле ко по зна ти пред у-
зет нич ки дух. Јед но став но је не стао пред на ле том ре форм-
ске бу ји це по сле ко је је уме сто кон крет ног би зни са на стао 
свет сва ко днев них чар ки, не тр пе љи во сти, по де ла и су ко ба. 
Са њим је не ста ла и еко ном ска ло ги ка, а по слов ни жи вот се 
пре тва рио у де лат ност за из ра ду не ве ро ват но ску пих со ци-
јал них про гра ма. По ли тич ке ти ра де о ре ги о нал ном раз во ју 
Ре пу бли ке Ср би је у ко ји ма се Но ви Па зар рет ко по ми ње, све 

19 За кон о ле ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма, Службени гласник РС, бр. 
30/2010.

20 За кон о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не си гур но сти гра ђа на,
СлужбенигласникРС, бр. 24/2011.
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ви ше под се ћа ју на по ру ке не ка да шњих те ла ла ко ји су их сто-
ти на ма го ди на нај вљи ва ли са мо за то што су уобра зи ли да 
су за пра во они, а не њи хо ве по ру ке не ко ме по треб ни. Пре ма 
то ме они ко ји су за ду же ни за гло бал ни раз вој стал но по твр-
ђу ју да овај про стор ни је на ро чи то би тан и за то ни је об у хва-
ћен ни јед ним др жав ним про јек том. У гра ду чи ји ста нов ни-
ци viafacti же ле да их има 120 хи ља да21 што је де ман то вао 
по след њи по пис из апри ла 2011. го ди не,22 тре нут но се мо гу 
ви де ти два-три гра ђе вин ска кра на ко ји на то ли ком про сто ру 
озбиљ ни је ра де. Да кле, о ка квом раз во ју тре ба го во ри ти ка да 
је гра ђе вин ска опе ра ти ва, ина че нај бо љи по ка за тељ на прет-
ка не ког ме ста, ре ги је и/или др жа ве све ре кла. Са па сив ном 
гра ђе вин ском опе ра ти вом град не мо же ни ко рак на пред. Де-
ман то вао би сам се бе јер је 90-тих го ди на XX ве ка у вре ме 
еко ном ског bоома био пра ви baustelle и у сва ком ње го вом 
де лу град ња је про сто цве та ла. Та да је је дан ар гра ђе вин ског 
зе мљи шта до сти зао це ну и до 100 хи ља да не мач ких ма ра ка. 

Упр кос чи ње ни ци да се ни воу гра да Но вог Па за ра не 
до но се пла но ви са раз вој ном ди мен зи јом и да се не утвр ђу ју 
про гра ми са по тен ци јал ним ис ко ра ком у бу дућ ност, со ци јал-
не стра те ги је и со ци јал ни про гра ми се не пре ста но до но се и 
утвр ђу ју. По чет ком 2009. го ди не, ура ђен је На црт стра те ги је 
раз во ја со ци јал не за шти те гра да Но вог Па за ра као ва жан до-
ку мент23 ко ји тре ба да по мог не ре ша ва њу со ци јал них про-

21 Пре ма зва нич ном по пи су из 1991. го ди не, Но ви Па зар има 85.583 ста нов ни-
ка. Ет нич ки са став ста нов ни штва чи не Ср би са 22,36 %, Бо шња ци са  75,37 
%, Цр но гор ци са 0,27 %, Ал бан ци са 0,25 % и оста ли са 1,75 %. Ов де се ја вља 
јед на кон тра дик тор ност да град пре ма по пи су из 2002. го ди не има 85.996 
ста нов ни ка  у ко ме ве ћи ну чи не Бо шња ци са 87%.

22 Пре ма по след њем по пи су из апри ла 2011. го ди не, оп шти на Но ви Па зар 
бро ји 92 766 ста нов ни ка, а сам град 60 638 ста нов ни ка. (Извор: Ре пу-
бли ка Ср би ја - Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Пописстановништва,
домаћинставаистановауРепублициСрбији2011.године.Првирезул
тати, Бе о град, 2011, стр. 58-59).

23 У окви ру про јек та „Пла ни ра ње ло кал них услу га со ци јал не за шти те-
ПЛУС“ Ми ни стар ства за рад и со ци јал ну по ли ти ку, Про гра ма ује ди ње-
них на ци ја за раз вој, Европ ске аген ци је за ре кон струк ци ју, Фон да за ме-
ђу на род ну са рад њу Ве ли ке Бри та ни је и Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Нор ве шке по кре ну тог 2006. го ди не, про цес стра те шког пла ни ра ња раз-
во ја со ци јал не по ли ти ке и за шти те у Но вом Па за ру за по чет је 2008. а 
за вр шен 2009. го ди не у окви ру про јек та Про гра ма за раз вој оп шти на у 
ју го за пад ној Ср би ји-Про је кат ми гра ци ја ко јег је Швај цар ска аген ци ја за 
раз вој и са рад њу (СДЦ) по кре ну ла 2008. го ди не. На осно ву чл. 61. став 1. 
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бле ма на ло кал ном ни воу. По мно ги ма он пред ста вља пр ви 
ко ра ком у ре ор га ни за ци ји со ци јал не за шти те ко ју кре и ра ло-
кал на за јед ни ца са на ме ром да је ре ор га ни зо ва ну што бр же 
укљу чи у гло бал ни раз вој ре ги о на. Не спор но, На црт по ме ну-
тог про гра ма је ра ђен са од ре ђе ним ци љем, ме ђу тим, оста је 
не ја сно за што је SWOT-ма три ца24 ко ја на стар ту не ги ра ње-
го ву раз вој ну ди мен зи ју и ква ли фи ку је га као хро но ло шки 
из ве штај са пу но по зна тих по да та ка то ли ко екс пло а ти са на. 
Апо стро фи ра ју се сред ства по треб на за фи нан си ра ње со ци-
јал не за шти те, а за не ма ру је се ква ли фи ко ва ни ка дар ко ји ту 
вр сту де лат но сти тре ба успе шно да оба вља. Ко нач но тре-
ба на у чи ти лек ци ју, да је со ци јал на за шти та спа ла на ни ске 
гра не пре због не до стат ка про фе си о нал ног ка дра, од но сно 
струч них да ва ла ца со ци јал них услу га, не го због не до стат ка 
фи нан сиј ских сред ста ва. 

Недостатаккадрова
илинеповерењеупостојеће

У раз ви је ним зе мља ма и сре ди на ма, не мо ра ју сви гра-
ђа ни би ти са фа кул тет ским ди пло ма ма, има ти свој стан и не 
мо ра ју би ти сви вр хун ски струч ња ци. У њи ма се ла ко на-
ђе по сла за сва ко га, за основ ца, сред њо школ ца а нај пре за 
струч ња ка. Та квим сре ди ни ма су по треб ни по љо при вред-
ни ци, ру да ри,  за на тли је (пе ка ри, ме са ри, ко ва чи, кро ја чи, 
ме ха ни ча ри, обу ћа ри), а на рав но и ин же ње ри, еко но ми сти, 
прав ни ци, ле ка ри и про гра ме ри. Но ви Па зар, у том сми слу 
ни је сре ћан град. У ње му има на сто ти не „ме на џе ра“ од ко јих 
по ло ви на не зна шта је то ме на џер у пра вом сми слу те ре чи 
и шта он тре ба да ра ди. Ве ћи на ми сли да би тре бао да се ба-
ви ка би нет ским по сло ви ма, вр ше њем вла сти, од лу чи ва њем 

тач ка 9. Ста ту та гра да Но вог Па за ра, СлужбенилистградаНовогПаза
ра, бр. 15/08, Град ско ве ће гра да Но вог Па за ра на сед ни ци одр жа ној да на 
13.03.2009. го ди не до не ло је Од лу ку о обра зо ва њу Са ве та за со ци јал ну 
по ли ти ку гра да Но вог Па за ра од 11 чла но ва. (Видети: На црт стра те ги је 
раз во ја со ци јал не за шти те гра да Но вог Па за ра, Град ско ве ће гра да Но-
вог Па за ра, Но ви Па зар, стр. 4).

24 SWOT-ма три ца је са ста вље на од по чет них сло ва че ти ри по зи ци је из ен-
гле ског је зи ка: „strengths“ (по тен ци јал, моћ), „weaknesses“ (сла бо сти), 
„opportunities“ (мо гућ но сти, шан се, при ли ке) i „threats“ (прет ње). (Ви
дети: Ћур чић Урош, Банкарскипортфолиоменаџмент,Фељ тон, Но ви 
Сад, стр. 59.)
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или ка ко је пи сао Карл Емил Мак си ми ли ан „Макс“ Ве бер 
(KarlEmilMaximilian«Max»Weber), пра вом би ро кра ти јом.25 
Бу ду ћи да је од то ли ког бро ја ме на џе ра вр ло ма ло оних ко ји 
не што зна чај ни је ра де, до во љан је ар гу мент пред у зет ни ци ма 
за тврд њу да их уства ри не ма и/или да ни су до вољ но струч-
ни. Пред у зет ни ци су у оба слу ча ја у пра ву. 

Пр во, ма ло је струч них љу ди ко ји ола ко при ста ју на 
по ну де пред у зет ни ка јер зна ју по ре кло њи хо вог ка пи та ла 
и за то не же ле да сво је вре ме, зна ње и стру чан рад ко ри сте 
за ње го во до дат но уве ћа ње. Они зна ју да пред у зет ни ци (по-
сло дав ци) има ју соп стве не ци ље ве и да го во ре је зи ком нов-
ца ко ји се њи ма не до па да. Та ко ђе зна ју да пред у зет ни ци-
ма ни су по треб ни фи нан сиј ски струч ња ци, ко мер ци ја ли сти, 
ин же ње ри, мо де ла ри, мај сто ри већ ме на џе ри ко је ће ме сеч но 
пла ћа ти сто ти ну-две евра, на рав но без упла те по ре за и до-
при но са. Дру го, у пра ву су ка да из не зна ња ола ко из ја вљу ју 
да у по ну ди не ма до вољ но струч ња ка, али је пи та ње чи ме се 
ру ко во де? Си гур но нај ма ње здра вом ло ги ком. Да ни је та ко, 
обра ти ли би се уни вер зи те ти ма и за сво је по тре бе ти по ва ли 
бу ду ће струч ња ке. Ве за ли би их уго во ри ма о сти пен ди ра њу 
или пла ће ној прак си да ју ћи им при ли ку да упо зна ју по слов-
ни ам би јент, про це се и ко лек тив у ко ме ће оба вља ти бу ду ће 
за да та ке. Та да но вац ко ји је озбиљ на ро ба и има сна гу26 не би 
био па ра ван за нео збиљ не из ја ве, не про фе си о на но по на ша ње 
и не фор мал но обра зо ва ње. По себ на ка рак те ри сти ка ве ћи не 
пред у зет ни ка је да су ни ског обра зо ва ња, не до вољ но из гра-
ђе ни за по слов но ко му ни ци ра ње и да су ли ше ни сва ке по-
слов не упу ће но сти ван чи стог есна фа. Пре ма то ме иако они 
ми сле да их не ма, струч ња ка ипак има. Мно ги су ра ни је у 
зна чај ним пред у зе ћи ма и уста но ва ма успе шно оба вља ли од-
го вор не и струч не по сло ве и мо ра ли су оба ве зно да по се ду ју 
ма кар сле де ће ква ли те те: 

25 Si ca Alan, MaxWeber and the NewCentury, Tran sac tion Pu blis hers, Lon don, 
2004, p. 24.

26 „Не што го ре од нов ца људ ски дух ни је из ми слио. Он пре вр ће др жа ве и 
го ни љу де из ку ћа; уче ћи злу ме ња ми сли у љу ди, те се пле ме ни ти обра-
ћа сра мо ти рђа во га; он на во ди љу де на сва ку по длост и чи ни их ка дрим 
за сва ко без бо жно де ло“. (Со фо кле, Антигона,Про све та, Бе о град, 1973). 
(У: Маркс Карл, Капитал, КритикаполитичкеекономијеIIII, Про све та, 
Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1979, стр. 125.) 
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1. ин те ли ген ци ју ко ја под ра зу ме ва:
1.1. про су ђи ва ње,
1.2. од луч ност и 
1.3. зна ње.

2. лич не осо би не од ко јих су глав не:
2.1. адап тив ност,
2.2. опре зност,
2.3. кре а тив ност
2.4. лич ни ин те гри тет,
2.5. са мо по у за ње,
2.6. кон тро ла емо ци ја и 
2.7. не за ви сност.

3. спо соб но сти за:
3.1. ко о пе ра тив ност, 
3.2. по пу лар ност и пре стиж,
3.3. ин тер пер со нал ну уме шност,
3.4. дру штве но пар ти ци пи ра ње и 
3.5. такт и ди пло ма ти ју. 27

Струч ни љу ди по се ду ју мно ге од на ве де них осо би на 
и по сло вич но има ју ви сок праг по но са и до сто јан ства ис-
под ко га ни ка да не ће про ћи. Шко ле су си гур но за вр ша ва ли 
зна њем и ен ту зи ја змом а не нов цем, по ли тич ким ути ца јем 
или ин тер вен ци јом. На дру гој стра ни, пред у зет ни ци ма-по-
сло да ва ци ма мно го то га мањ ка и за то ни су на пра ви ли пра ви 
ко рак у при ват ном би зни су. Ни су схва ти ли ко ли ко је бит но 
одво ји ти вла сни штво над ка пи та лом од упра вља ња њи ме. И 
за то њи ма из гле да ве о ма чуд но ка да не ко са се том го во ри о 
вре ме ни ма ка да се по што вао по сло во ђа, шеф, ди рек тор а не 
адвертајзинг28 ме на џер. 

           

27 Don nely H. Jаmes Jr. and Skin ner J. Ste ven.: TheNewBankerDevelpingLe
adershhipinaDynamicEra, Dow Jo nes-Ir win Ho me vood, Il li no is, 1989, p. 
129.

28 ADVERTAJZING - фор ма ко му ни ка ци је ко јом се вр ши ути цај на по је дин-
це ка ко би ку пи ли про из вод (услу гу) од ре ђе ног брен да. Ко ри сти се и у 
свр ху про мо ци је по ли тич ких кан ди да та или иде ја. Мо дер ни adver taj zing 
раз вио се са по ја вом ма сов не про из вод ње кра јем XIX и по чет ком XX ве-
ка.
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Заштојеградтугдејесте?

Ни шта се та ко бр зо не ме ња као ми шље ње упла ше ног 
чо ве ка. Ко ли ко до ју че Но во па зар ци ко ји су ми сли ли да ће 
бла го де ти веч но тра ја ти гла сно су ли ко ва ли: „...ни бо љег гра-
да, ни ве ће на фа ке ни бр же за ра де“. Да нас сва ки од њих ма-
шта да до гра би па сош и да кре не пут Не мач ке, Фран цу ске 
или Хо лан ди је све јед но. Не рад, страх од си ро ма штва и до са-
да гу ше и иза зи ва ју апа ти ју. А и сам град то ме до ста до при-
но си. По стао је те сан и ин фра струк тур но спре ман са мо за 50 
% ста нов ни штва. Све оста ло је му че ње, емај ли ра ње те шке 
ствар но сти и од ми ца ње исти не од оних ко ји ма је она зна чај-
ни ја од све га. Но ви Па зар одав но ку бу ри са не ста ши цом во-
де за пи је ње. У лет њим ме се ци ма чим днев на тем пе ра ту ра 
пре ђе 34 или 35 сте пе ни Цел зи ју са, ре стрик ци је по ста ју нор-
мал на по ја ва. Та да се као ал тер на ти ва ко ри сти бу нар ска во да 
сум њи ве ис прав но сти и ква ли те та. Али ни то ни је до вољ-
на опо ме на над ле жним да на пра ве кон кре тан ко рак ка во до-
снаб де ва њу. У Но вом Па за ру ни ком ни је ја сно шта се че ка 
са ре ша ва њем тог про бле ма, иако је одав но ја сно да ће XXI 
век обе ле жи ти не ста ши ца во де, те ро ри зам, опи ја ти, про сти-
ту ци ја и при род не не по го де. Мо гу ће је да су ре ке Јо ша ни ца и 
Ра шка због бо га ства во дом ру ко во ди ле Иса-бег Ис ха ко ви ћа 
да из ме ђу њи хо вих то ко ва осну је да на шњи Но ви Па зар. Да-
кле, бег се ни је ба вио на цр ти ма, стра те ги ја ма и до на ци ја ма, 
он је гра дио оно што је би ло нео п ход но ње му и на ро ду и као 
мно ги ве ли ка ни ми ну лих ве ко ва ни је знао шта је ме на џер 
или га ни је та ко на зи вао. 

Ма ло је гра до ва у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји жи ве са ур ба-
ни стич ким ха о сом као што је слу чај са Но вим Па за ром. Ха ос 
је дво јак. Пр во, ни је дан но во са гра ђе ни кварт у гра ду ни је у 
скла ду са ур ба ни стич ким ре ше њем за то што оно не по сто ји 
и дру го, ха ос је на стао на хи ља да ма хек та ра ви со ко ква ли тет-
не зе мље дуж оба ла ре ка ко је Но ви Па зар ко ма да ју на ма ха-
ле. Зе мља је сте за из град њу, али су ње ним оти ма њем уме сто 
ре ка оста ли по то ци и ка да на бу ја ју под се те на пе сни ка ко ји 
је дав но за пи сао: „...ни ка да не за тр па вај те реч на ко ри та, не 
зна се да ли ће се и ка да ре ка по но во вра ти ти“. Не дав не по-
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пла ве ко је су за де си ле не ке де ло ве у оп шти ни Но ви Па зар, 
ба ци ле су мно го све тло сти на при сут не про бле ме. По ма га ла 
је вој ска, гра ђан ство, ком шиј ски гра до ви и мно ги дру ги ко-
ли ко су мо гли. У та квим окол но сти ма сва ка вр ста по мо ћи, 
ма ко ли ка би ла и ма од ко га до ла зи ла пред ста вља гест вре-
дан сва ке па жње. Ме ђу тим, ов де бри не при сут ност ме те жа 
људ ских умо ва ко ји не схва та ју да сад шњост тра жи на по ре, 
до след ност, зна ње, му дрост, из бе га ва ње не спо ра зу ма и при-
су ство са ве сти очи шће не од свих при ме са. Свест је за ка за ла 
и мно ги нео д го вор ни гра ђа ни да нас не схва та ју да су сво-
јим не са ве сним по ступ ци ма до при не ли да град стра ху је од 
нај ма ње ки ше. Ми ли о не евра вред не ку ће из гра ђе не су без 
ика квог гра ђе вин ског сми сла на пар це ла ма, ко је се на ла зе не-
по сред но уз во де не то ко ве.  

Но во па зар ци за и ста гра де вр ло ква ли тет но, про стра но 
и ску по, али са мо у окви ру га ба ри та. Про блем је што Про блем 
је што гра де и без гра ђе вин ске до зво ле, струч них упу ста ва, 
аде кват них тех нич ких ре ше ња и без ре гу лар них при кљу че-
ња на ин фра струк тур не ре сур се (елек трич на енер ги ја, хи-
дро мре жа, ка на ли за ци ја, то пли фи ка ци ја). Зе ле ни лу, од но сно 
тра ва ња ци ма или цвет ња ци ма уоп ште не при да ју ва жност 
као да њи ма из во ри ки се о ни ка ни су по треб ни. Ти ме је де фи-
ни тив но су спен до ва но уз ди за ње стаб ме не кул ту ре и во ђе ње 
аде кват не стам бе не по ли ти ке. Пре ма то ме по ме ну ти ха ос је 
де ло нео д го вор ног чо ве ка о ко ме је по зна ти ин те лек ту а лац 
Че слав Ми лош мно го ре као са мо јед ном ре че ни цом: „..да ни-
је чо ве ка не би па кла би ло.“29 Нео д го вор ни чо век иза звао је 
при ро ду и са да му је ди но оста је да на сво јој ко жи осе ти ње-
ну су ро ву осве ту. Ло кал на власт по сло вич но не ма на ви ку да 
кон сул ту је про јек тан те, струч ња ке за про стор но пла ни ра ње 
или то пли фи ка ци ју, екс пер те из обла сти тех ни ке, еко но ми-
је, ар хи тек ту ре и/или гра ђе ви нар ства. То је раз лог за што је 
де кла ри са на као глав ни кри вац за на ста ле про бле ме у гра ду. 

29 То тић Ибра хим, „Про бле ми у здрав стве ном си сте му не за ви сно од по ли ти ке 
фи нан си ра ња“, Здравственазаштита, Ко мо ра здрав стве них уста но ва Ср-
би је, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 89.
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Предузетништвопочетак,трајањеикрај

Не по сред но пред спро во ђе ње де мо крат ских ре фор ми у 
Но вом Па за ру су сеосе ћа ле раз не тен зи је, на ци о нал на опи-
је ност, кри за по ли тич ке кул ту ре и же ље за сва ко ја ким из де-
ље но сти ма чи ји су ре зул та ти до бро по зна ти. Ипак, бр зо се 
ста ло на но ге, али не на до вољ но чвр сте и спо соб не да но се 
оно што ће пре ви ра ња до не ти. Оформ ље но је ви ше сто ти на 
при ват них ра ди о ни ца и пред у зе ћа углав ном у ни ско а ку му-
ла тив ним при вред ним гра на ма (на ме штај, оде ћа и обу ћа) за 
чи јим про из во ди ма тр жи ште на јед ном по ка зу је не у то љи ву 
глад. Вр ло бр зо је ство рен сло жен си стем у ко ме су функ ци о-
ни са ла при ват на пред у зе ћа, тр го вин ске рад ње, ра зни би рои, 
аген ци је, ор ди на ци је, ра ди о ни це, сер ви си и „мо бил ни мај сто-
ри“ без по слов ног про сто ра об у че ни за сва ку вр сту по сло ва. 
Њи хо во мај стор ство је де ман то ва ло сва ког при ват ни ка ко ји 
се хва лио да по се ду је од лич ну, уво зну и са вре ме ну опре му. 
На и ме, вр сни мај сто ри (кро ја чи, мо де ла ри, елек три ча ри, ре-
гле ри, пре ци зни ме ха ни ча ри) ни су ми сли ли та ко. Зна ли су да 
је опре ма за ста ре ла, ско ро из ра у бо ва на и от пи са на, али ни су 
ште де ли тру да ни зна ња да је одр жа ва ју и при пре ме за оба-
вља ње од ре ђе не функ ци је. 

По сао је цве тао. Ве ли ки број при ват ни ка пре ко но ћи 
до ла зи у по сед ве ли ког нов ца ко ји ства ра усло ве за ре а ли за-
ци ју њи хо вог основ ног ци ља-но ва опре ма и ко мот ни ка па ци-
те ти без об зи ра на це ну. Усле ди ла су енорм на ула га ња ка ко у 
ка па ци те те и са вре ме ну опре му та ко и у осва ја ње но вих мод-
них екс по на та, пра ће ње свет ских трен до ва, по бољ ша ње кон-
ку рент ске по зи ци је и кон ти ну и ра но осва ја ње до ма ћег и ино-
стра ног тр жи шта. Чи ни ло се да је град на по кон до био пра ву 
при ли ку да бље сне на при вред ном не бу и да је то ње гов пра-
ви раз вој ни пут. На ве ли ку жа лост ис по ста ви ло се да је овим 
пред у зи мљи вим љу ди ма, тра ди ци о нал но су ђе но да се ба ве 
пре ра дом тек сти ла, ко же и др ве та и да тр гу ју про из во ди ма 
од њих. У вре ме нај же шћих рат них су ко ба 90-тих го ди на, 
Но ви Па зар је мно ге му ште ри је снаб де вао оде ћом, обу ћом, 
сред стви ма за хи ги је ну, ду ва ном, бе лом и дру гом тех ни ком, 
све жим хле бом и пе ци ви ма. Би ло је нор мал но да се у ра ним 
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ју тар њим ча со ви ма на ули ца ма Ра шке, Сје ни це, Кра ље ва и/
или Ива њи це про да је свеж хлеб но во па зар ских пе ка ра или 
ле пи ње на пу ње не по зна тим па зар ским ће вап чи ћи ма. 

Ре ше ност вла де Ре пу бли ке Ср би је да уве де ред у при-
вред не то ко ве и бли ски су срет пред у зет ни ка са прин ци пи ма 
тр жи шног при вре ђи ва ња, бр зо је окре ну ло си та ци ју у су-
прот ном прав цу. Нај пре до ла зи до се лек ци је пред у зет ни ка 
на оне ко ји од го ва ра ју дру штве ним оба ве за ма и на оне ко јим 
је то стра но. На кон то га до ла зи до на глог па да из во за што је 
био озби љан сиг нал да тр жи ште зах те ва ре гу лар ност и ква-
ли тет. Мно ги при ват ни ци ову по ру ку ни су до бро раз у ме ли. 
Сма тра ли су да има ју све што му ште ри ја тра жи, да је тре нут-
на си ту а ци ја на  тр жи шту про ла зна и да је курс ди на ра у од-
но су на не мач ку мар ку до вољ но чврст. Ова за те че ност их је 
вр ло сна жно гур ну ла у по слов не про ма ша је и пе ри од bооm-а 
би ва за ме њен пе ри о дом sclimbа. Го во ре ћи за„Недељните
леграф“ о ста њу у при вре ди Ре пу бли ке Ср би је, про фе сор 
Ма џар као до бар при мер упра во на во ди Но ви Па зар, у ко-
ме се до 2000. го ди не ле по при вре ђи ва ло и до бро за ра ђи ва ло 
са мо због из во зне ор јен та ци је не го вих при вред ни ка. Ка да је 
из воз по стао не рен та би лан све је ста ло, а оста ла је при вред-
на пу сти ња, ту га и јад. Он сма тра: „...да је Но ви Па зар жр тва 
„хо ланд ске бо ле сти“ ко ја је по го ди ла срп ску еко но ми ју за то 
што је вла да у сла бој и де зор јен ти са ној при вре ди одр жа ва ла 
јак курс ди на ра. При вре да је из гу би ла сна гу та мо где је тре-
ба ла да је нај ви ше има, на из во зу.  Еко но ми сти до бро зна ју да 
не ма склад ног бра ка из ме ђу при вре де ко ја не из во зи и ја ке 
на ци о нал не ва лу те и да је па ра докс те вр сте нео др жив на ду-
ге ста зе.30

Мно ге ра ди о ни це џин са (пра вих фа бри ка не ма) да нас 
си лом при ли ка по ста ју ка фе те ри је, те ре та не, ма га ци ни или 
се у нај бо љем слу ча ју рен ти ра ју. Про из вод ња џин са и обу-
ће је де сет ко ва на. Не про из во де се ви ше чу ве не фар ме ри це 
„501“не што су passerdemode, већ што је њи хо ва про из вод-
ња за бра ње на. А у вре ме еуфо ри је би ло је не мо гу ће за бра-
ни ти не са мо про звод њу већ и про да ју без уред не до зво ле, 
сву да и на сва ком ме сту. То је пе ри од ка да су сто ти не до бро 

30 Ма џар Љу бо мир, О про па сти срп ске еко но ми је: „Дин кић ди рект но угро жа-
ва бу џет“, НедељниТелеграф, по не де љак, 5. април 2011. (Пише: Ми лош Об-
ра до вић).
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пла ће них кро ја ча, мо де ла ра и ши ва ча ју ри ли на по сао, ка да 
су сто ти не ауто бу са при сти за ле у Но ви Па зар, на пи ја цу дуж 
оба ла Јо ша ни це и Ра шке. Тре ба ло је за до во љи ти на де се ти-
не хи ља да му ште ри ја ко ји су до ла зи ли из свих кра је ва не ка-
да шње Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
(СФРЈ). Про из во ђа чи и про дав ци фар ме ри ца из Но вог Па за ра 
и ар ти ка ла уве зе них из ино стран ства, за три-че ти ри па зар на 
да на за ра ђи ва ли су го ди шња при ма ња нај бо ље пла ће них ди-
рек то ра но во па зар ских јав них пред у зе ћа и уста но ва. 

Да нас мно ги но во па зар ску при вре ду из тог пе ри о да зо-
ву „са мо ни кла“, јер је пре ма њи хо вом ми шље њу на ста ла без 
аде кват не по др шке бан кар ског (фи нан сиј ски) сек то ра. Али 
ни су у пра ву. Од вре ме на про спе ри те та до да нас, про из во-
ђа чи ма џинс-оде ће, на ме шта ја и обу ће, по ред сма ње не упо-
сле но сти про из вод них ка па ци те та, не у спе ле по слов не пре ор-
јен та ци је и/или ли кви да ци је, нај ви ше про бле ма за да ју упра-
во бан кар ске оба ве зе. Кре дит не ра те уве ћа не за об ра чу на ту 
ре дов ну и за те зну ка ма ту сва ко днев но при спе ва ју, опо ме не 
по слов них ба на ка су вр ло че сте и не при јат не и све је при-
сут ни ји страх од ак ти ви ра ња хи по те ка. Да кле, ни је реч ни о 
ка квој „са мо ни клој“ при вре ди већ при вре ди ко ја се раз ви ја ла 
уз сна жну по др шку бан кар ских ин сти ту ци ја. Ако би се за не-
ма рио на чин ства ра ња но во па зар ског при вред ног чу да, то би 
зна чи ло да се не по шту је ста ри еко ном ски прин цип, да без 
бан кар ске кре дит не по др шке не ма ве ли ких по сло ва, од но сно 
не ма ве ли ког ле гал ног ни иле гал ног би зни са. Пи та ње је, где 
су при ват ни ци мо гли за ла га ти сво ју имо ви ну ка ко би до би ли 
кре дит не го код не ке од по слов них ба на ка и за што су бан кар-
ске оба ве зе мно ги ма нај ве ћа мо ра и ду го го ди шња „фи нан сиј-
ска ро би ја“? Исти не ра ди, мно ги су се осим код по слов них 
ба на ка, за ду жи ва ли на реч код „хо да ју ћих ба на ка“, од но сно 
ме ше та ра, зе ле на ша и улич них ди ле ра ко ји су 90-тих го ди на, 
за вре ме хи пе рин фла ци је од гра ђа на при те шње них кри зом 
на улич ној бер зи от ку пљи ва ли не мач ку мар ку, за се бе али 
и за по слов не бан ке ши ром Ре пу бли ке Ср би је. Но ви Па зар 
је у то вре ме сло вио као град са на ја чом улич ном бер зом де-
ви за и пле ме ни тих ме та ла у др жа ви.        Да је при вре да 
„са мо ни кла“ бан ке би пре ма ис тој оста ле ин фе ри ор не. Ме ђу-
тим, оне има ју сво је слу жбе за ис пи ти ва ње тр жи шта и фи-
нан сиј ског по тен ци ја ла и њи хов ме наџ мент ни ка да не отва ра 
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по слов не је ди ни це та мо где не ма ве ли ког нов ца. Због то га, 
на при мер, у Цр ној Тра ви, Тр го ви шту, Ра жњу, Ле ба ну или 
Сур ду ли ци не ма ба на ка, не ма при вре де а са мим тим не ма 
ни нов ца. Пре ма то ме „са мо ни клом“ при вре дом је мо гу на-
зи ва ти они ко ји не по зна ју ње не ко ре не, за не ма ру ју ве ков ну 
тра ди ци ју и ко ји за бо ра вља ју да ви ше ни тра ва са ма ни че. 
На и ме, Но ви Па зар је дав но, и пре овог успо на био по знат 
упра во по тр го ви ни и за на ству, о че му су ве ко ви ма уна зад 
пи са ли ду бро вач ки ана ли сти, ди пло ма те и по кли са ри, од но-
сно тур ски и ру ски пу то пи сци (Евли ја Че ле би и Алек сан дар 
Гиљ фер динг). Са мо у вре ме џинс-ре во лу ци је 90-тих го ди на 
у Но ви Па зар је на раз не на чи не (ле гал но или иле гал но) из 
ра зних зе ма ља све та го ди шње уво же но из ме ђу 20 и 25 ми-
ли о на ме та ра џинс-плат на. Про и вод ња фар ме ри ца на го ди-
шњем ни воу кре та ла се из ме ђу 18 и 20 ми ли о на па ри, а до бра 
еки па мо гла је да са ши је днев но до сто па ри. Про це не су да 
је у исто вре ме ме сеч ни про мет но во па зр ске пи ја це по ја чан 
„кућ ном“ тр го ви ном пре ла зио 20 ми ли о на не мач ких ма ра-
ка.31 На кра ју не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу, да је при ват ни 
сек тор до жи вео му ње ви ти успон ко ли ко због пред у зи мљи во-
сти гра ђа на Но вог Па за ра, то ли ко и због стра ха од гу бље ња 
рад них ме ста у вре ме не ста ја ња пред у зе ћа и фа бри ка. 

Плессакинескимзмајем

Јед ним од глав них крив ца но во па зар ског sclimba сма-
тра ју се ки не ски тр гов ци и на гли про дор њи хо ве јеф ти не и 
не ква ли те не ро бе на срп ско тр жи ште. Но во па зар ски при-
вред ни ци ца ри ње ње ки не ске ро бе на зи ва ју  сме шном и под-
лом др жав ном пре ва ром и сма тра ју да је реч о пр во ра зред ном 
при вред ном кри ми на лу и сво је вр сној из да ји. Ду бо ко по вре-
ђе ни раз ми шља ју да је у пи та њу лу ка во сми шње на и ве што 
при ме ње на др жав на стра те ги ја пре ма ко јој за ко лек тив но 
до бро ни је ште та жр тво ва ти цео је дан град. При мед бе да је 
но во па зар ску при вре ду са мле ла уну тра шња кон ку рен ци ја, 
оштро од ба цу ју и сма тра ју да је то не мо гу ће. А и ка ко би 

31 Фај фер Кри сти јан, Ше ће ра гић Би се ра, Перцепција приватног бизнис сек
тораСанџакаополитичкомиекономскомамбијенту:емпиријскастудија, 
Но ви Па зар, Фо рум Zi vi ler Fri e den sdi enst, Re gi o nal Of fi ce: Европ ски по крет у 
Ср би ји, Ло кал но ве ће Но ви Па зар, 2009, стр. 14.
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по ред ве ли ког мо рал ног ка пи та ла, по ред тра ди ци о нал не но-
во па зар ске еснаф ске ко ле ги јал но сти и про из во да (оде ћа, обу-
ћа) ко ји су вр ло ква ли тет ни, мо дер ни, до ступ ни и јеф ти ни? 
Та ко ђе ис ти чу да им је упо ре до са јеф ти ном ки не ском робм 
гла ве до шла ни ска ку пов на моћ ста нов ни штва ко је је си ро-
ма шо да би ку по ва ло но во па зар ске про из во де. Вре ме ном се 
све ви ше ми ре са ствар но шћу. Са на је здом јеф ти не ки не ске 
ро бе се не мо гу бо ри ти, да им оста је бр зо и пра вил но при ла-
го ђа ва ње на но ве усло ве и да не ку ша ју сна гу пр вог азиј ског 
џи на. Схва ти ли су да је кон ку рен ци ја ки не ског су пер ка пи та-
ли зма за њих сре ћа у не сре ћи. У то су се уве ри ли по сма тра-
ју ћи на ди ра ње ки не ске мо ћи за ко ју се ин те ре су ју мно ги те о-
ре ти ча ри. А њи хо ва по ру ка је да сва ка др жа ва (ка мо ли град) 
ко ја се не од лу чи на при ла го ђа ва ње и не бу де отво ре на пре ма 
ино ва ци ја ма, не из вр ши ко ре ни те ре фор ме у си сте му обра-
зо ва ња, не под стак не пред у зет ни штво, на у ку и ин же ње ринг, 
омо гу ћи ће Ки не зи ма да у бу дућ но сти лак ше до ми ни ра ју ње-
ним тр жи штем и укуп ном при вре дом.32 На јед ном су су о че ни 
са иза зо вом ко ји на ме ће јед на но ва ци ви ли за ци ја ко ја ће у до 
са да не за бе ле женм оп се гу мо де ло ва ти не са мо по слов не, не го 
и чи та ве жи вот не обла сти. То не зна чи да се тог мо де ло ва-
ња тре ба пла ши ти, на про тив. Из ра зи та успе шност Ки не за у 
при ме ни ино ва ци ја и у ин ду стриј ском раз во ју сва ко ме мо же 
по слу жи ти као под стрек и при мер за углед. Уко ли ко се не ко 
не ми ри са ствар но шћу, он ри зи ку је не са мо да му по сло ви 
за о ста ну, већ и да не ста ну. Ки не ски на чин при вре ђи ва ња је 
иза зов ко ме се мо же, а ко нач но и мо ра од го во ри ти бр зим про-
ме на ма и је ди но сми шље ним при ла го ђа ва њем. 

Страх ко ји пред у зет ни ци има ју од ки не ске кон ку рен-
ци је је не по тре бан. Уме сто да при су ство Ки не за при хва те 
као па ра диг му за ме ња ње до са да шњих по слов них на ви ка, 
они се ба ве кри ти зер ством. Очи то ни су зна ли или су за бо ра-
ви ли, да су Ки не зи од при вред ни ка са За па да на у чи ли ка ко 
се на  овим про сто ри ма за ра ђу је но вац, скла па ју и ре а ли зу ју 
ве ли ки по сло ви. У скла ду са сво јим стр пље њем, сле ди ли су 
их и ка да им си ту а ци ја ни је ишла на ру ку, ка да су на то би ли 
при си ље ни и за то не чу ди њи хо во бо ја жљи во али си гур но 

32 Кан тон Џејмс, Екстремнабудућност, Clio, Бе о град, 2009, стр. 231. (Превео
саенглеског: Ђор ђе Трај ко вић.)
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сту па ње на ме ђу на род но тр жи ште. При вред ни ци ма Но вог 
Па за ра јед но став но пред сто је на пор не при пре ме за бу дућ-
ност и пу но ра да на ства ра њу но вих по слов них од но са ка ко 
са Ки не зи ма та ко и са дру гим парт не ри ма. Услов је да у но ве 
по слов не од но се сту па ју без стра ха да су уна пред угро же ни, 
пре ва ре ни или не чим уце ње ни и да ве ру ју да они фун ди ра ју 
на при ла го ђа ва њу ко је зах те ва му дрост, стр пље ње и зна ње. 

Ако је за уте ху пред ви ђа ња су, да ни Сје ди ње не аме-
рич ке др жа ве ни Европ ска уни ја не ће уско ро рас по ла га ти до-
са да шњим ре сур си ма, од љу ди и ка пи та ла до про из вод них 
по го на и ино ва ци ја. Оче ку је се да у XXI ве ку ди ри гент ску 
па ли цу еко ном ског све та де фи ни тив но пре у зме не ко дру ги, 
не ко ко је спре ман да обез бе ди бла го ста ње и на пре дак ми-
ли о ни ма љу ди, да им омо гу ћи да се ис пе њу на ве ћи по де ок 
ле стви це дру штве ног раз во ја. Сви по гле ди су упр ти у Ки ну. 
Кон сен зус је, да је ко нач но про на ђен ли дер ко ји ће у XXI ве-
ку учи ти све око се бе ка ко се ства ра но ви свет ски по ре дак. 
Ки на има сна гу да об ли ку је овај век и жи вот у ње му, за то је 
крај ње вре ме да сви на у че по кре те раз и гра ног зма ја ка ко би 
склад но пле са ли са њим. То флер је то на ја вио дав не 65-те 
го ди не про шог ве ка ис та кав ши: „...да ће се Ки на по зи ци о-
ни ра ти као гло бал на еко ном ска си ла и Сје ди ње не аме рич ке 
др жа ве (САД) ће за ви си ти од ње и ње них 17 рет ких ме та ла 
ко ји су ва жни за про из вод њу де ло ва оруж ја, ра да ра, тур би-
на и хи брид них ауто мо би ла. Раз во јем ал тер на тив них из во-
ра енер ги је би ће ство ре ни „гу бит ни ци у све ту наф те» по пут 
Са у диј ске Ара би је, Ира на, Ира ка, Ру си је, Ве не цу е ле и још 
не ко ли ко арап ских и ла ти но а ме рич ких зе ма ља. Бли ски ис-
ток ће по ста ти ме сто ме ша ња раз ли чи тих ре ли ги ја, сек ти и 
на ци о нал но сти.“33 

Учињенегрешкеињиховепоследице

Да ли су и где гре ши ли но во па зар ски пред у зет ни ци? 
Да, гре ши ли су мно го и на ви ше ме ста. Тра ди ци о нал но Ма ло 
њих зна, не же ли да зна, или зна а не ће да при зна, да за слу ге 
за раз вој за на ства и тр го ви не у Но вом Па за ру не при па да ју 
њи ма већ ста рим и ди сци пли но ва ним на ро ди ма ко ји су бо ра-

33 То флер Ал вин, Шок будућности, По слов ни си стем Гр меч, Бе о град, 1997, 
стр. 147.
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ви ли на овом про сто ру. Тре ба ло би да кле да зна ју, да је Бог 
Тур ци ма дао цар ство а Ла ти ни ма му дрост (лу ка вост), а то 
мно го го во ри. Мно ги су се за вре ме пред у зет нич ког boom-а 
за ду жи ли ка ко би по ди гли ко мот не ка па ци те те, ин ста ли ра-
ли нај мо дер ни ју опре му, за по сли ли де се ти не рад ни ка, фор-
ми ра ли ве ли ке и мо дер не во зне пар ко ве и на кра ју за по че ли 
не рен та бил ну стам бе ну град њу. Ти ме су до ка за ли да има ју 
про блем сна ла же ња у но вим усло ви ма, про блем ја сне сек-
тор ске стра те ги је и про блем по што ва ња основ ног bussiness-
пра ви ла; сва ко ко је у по слу не ди сци пли но ван и не спре ман 
за бр зе про ме не ор га ни за ци них про це са јед ном мо ра по то-
ну ти. А та кви ма се увек на ме ће чи тав сет те шких пи та ња. 
За што, ка да има ју ви ше нов ца, вре ме на и спо соб но сти те сво-
је пред но сти мо ра ју да тро ше на не што из у зет но и та ко свој 
жи вот, због ам би ци ја и на по на ко је оне про у зро ку ју, пре тва-
ра ју у му чи ли ште? Ка ко не схва та ју да би им тро ше ње у лич-
ну сре ћу, на сво је бли жње и на сит на за до вољ ства по мо гло 
да из гра де сва ко днев ни обич ни људ ски жи вот? За што се би и 
сво ји ма ма кар не омо гу ће усло ве у ко ји ма би осе ти ли сре ћу, 
си гур ност и све оно што им ни ка да не мо гу пру жи ти нај ве ћи 
ре зул та ти не у то љи ве су је те и не за ја жљи ве ма те ри ја не гла-
ди?    

По сто је ћи ка па ци те ти су по ста ли пре ди мен зи о ни ра-
ни, ску пи за одр жа ва ње, мо дер ну опре му под сво је узи ма зуб 
вре ме на, огром не оба ве зе при ти ска ју, тр жи ште се су зи ло и 
на кра ју уга си ло. И ко ме је ста ло до то га што је Но ви Па зар, 
не ка да при вред но чу до са бли зу 10 хи ља да раз ли чи тих су-
бје ка та тре нут но на ко ле ни ма? Они ма ко ји су чи ни ли гре-
шке су про ста вља ју ћи се  пред у зи мач ком ду ху, си гур но ни је. 
Да су о то ме бри ну ли не би уво зи ли пре ску пу тех но ло ги ју, 
си ро ви не и ма те ри јал из да ле ких зе ма ља (Ки на, Ар ген ти на, 
Бра зил и сл.) и не би за по шља ва ли де се ти не не при ја вље них 
рад ни ка. Да нас ни ко не ја ди ку је што је при ват ни ке „оста-
вио“ по сао већ што се ве ли ки број не ка да до бро пла ће них 
рад ни ка ве ру ју ћи у кон ти ну и тет за ду жио и  ду бо ко упао у 
ду жнич ко роп ство. При ват ни ци сма тра ју да се ни су са мо они 
и њи хо ви бив ши рад ни ци за ду жи ва ли, исто се до га ђа ло и 
рад ни ци ма у др жав ном сек то ру. Да, са мо што по то њи мо гу 
да се на да ју ка квој-та квој пен зи ји за раз ли ку од оних из при-
ват ног сек то ра ко ји ту при ли ку не ма ју. А то ни је по ја ва но ви-
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јег да ту ма. Зна ло се то и ра ни је она ко ка ко је го во рио То мас 
Мор: „...рад ни ци као рад ни ци...је ди но што зна ју је да ра де и 
са мо да ра де...њи хо ва је ди на вред ност је мар љи вост, на то су 
на у чи ли и на то су на ви кли. А то што са да ту ма ра ју без по-
сла, и што им га ни ко не ну ди, оста је њи хо ва је ди на кри ви ца, 
без об зи ра што се ну де са нај ве ћом спрем но шћу. Њи хов жи-
вот је ко нач но сло мљен.“ 34

Учи ње не гре шке су по ка за ле да је за успе шно во ђе ње 
при ват ног би зни са по треб но зна ње, ве шти на, ма ни ри, по-
што ва ње за кон ских про пи са и при вред них ре гу ла, што је 
ве ли ком бро ју не ка да шњих вла сни ка ка пи та ла не до ста ја ло. 
У про тив ном не би би ло ре чи о гр шка ма, о про бле ми ма са 
ки не ском ро бом и о ат мос фе ри без на ђа у гра ду са нај ви ше 
мла дих и не за по сле них. Да нас се по сле еви дент них по слов-
них про ма ша ја жа ле да су сво је фир ме во ди ли без по др шке 
оп штин ских вла сти. Ко ја је уло га оп штин ске вла сти ако при-
ват ник во ди свој би знис ре гу лар но и на ква ли те тан на чин. 
Ту се оп штин ске вла сти не сме ју ме ша ти, је ди но ако он, при-
вред ник сво јим ак тив но сти ма не угро жа ва од ре ђе ни ин те-
гри тет за ко ји је од го вор на ло кал на упра ва. Са ве стан при ват-
ник бе жи од вла сти да не би до шао у си ту а ци ју да га уце њу ју 
као што се де ша ва не ким бо со ви ма и бив шим ми ни стри ма. 
При ват ни ци мо ра ју зна ти, за њих не ма нов ца из оп штин ског 
бу џе та. Они су  по ре ски об ве зни ци ко ји тре ба да пу не про-
јек то ва ни бу џет и да бу ду уве ре ни да  бу џет ска сред ства ни-
су оп штин ска ни ти др жав на већ да при па да ју гра ђа ни ма.

Де це ни ја ма гра дом кру же при че да је Но ви Па зар вр-
ло бо гат руд ним бла гом и да би се ње го вом екс пло а та ци јом 
тре ба ло озбиљ ни је за ба ви ти. Зла та ре, Зла ти ште, Злат ни лаз 
или Зла то рог, зар то не асо ци ра да се на пла ни ни Ро го зни, на 
ко јој се на ла зе ова се ла и за се о ци, не ка да ко па ло зла то. Она 
су по то ме и до би ла сво ја име на. При вред ни ци Но вог Па за ра 
су ве ро ват но на пра ви ли нај ве ћу гре ша ку што ни су ис пи та ли 
ка па ци те те на ла зи шта, раз мо три ли еко ном ску ис пла ти вост 
и што ни су ин ве сти ра ли у фор ми ра ње но вих ко по ва. Не ма 
оправ да ња да ми шље ња струч ња ка ДП за хи дро ге о ло ги ју 

34 Мор То мас, Утопија, Кул ту ра, Бе о град, 1964, (Пре вод: Ф. Ба ри шић). (У: Ми-
лан Пе трич ко вић, „Си ро ма штво у функ ци ји ег зи стен ци јал не оту ђе но сти 
ста нов ни штва Ср би је“, Социјалнамисао, ча со пис за те о ри ју и кри ти ку со-
ци јал них иде ја и прак се, Бе о град, 69/2011, стр. 41.)
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и ин же њер ску ге о ло ги ју  „Ге о за вод“ из Бе о гра да ни ко ни је 
озбиљ ни је схва тио. Они твр де да на пла ни ни Ро го зни ле же 
ре зер ве ру да пле ме ни тих ме та ла чи је се ко ли чи не про це њу ју 
на око 40 ми ли о на то на.35 Зла то би до бро до шло вла сни ци ма 
зла тар ских рад њи ко јих у Но вом Па за ру има пре ко 30, са мо 
за про да ју, али не и за из ра ду или за по прав ку пред ме та од 
зла та. Пра вих мај сто ра-зла та ра је вр ло ма ло, мо жда че ти ри-
пет. Зла то се ма хом уво зи из Тур ске, до брог је ква ли те та и 
по сло ва ње са њим је ви со ко про фе си о нал но. За ни мљи во је 
да су љу ди ма то не зла та, сре бра, ба кра и дру гих пле ме ни-
тих ме та ла на до хва ту ру ке, а они се упор но ба ве тек сти лом, 
ко жом и др ве том. Ипак је на род у пра ву, си ро мах  увек две 
ку ће ку ћи. Ме ђу тим, гре шке се и да ље по на вља ју, про бле ми 
се го ми ла ју а њи хо во ре ша ва ње је јед на ко чи шће њу Ауги је ве 
шта ле.

Социјалнанезбринутостинезапосленост

По сле „смр ти“ пред у зет нич ког чу да број ко ри сни-
ка услу га со ци јал не за шти те у Но вом Па за ру се зна чај но и 
у кон ти ну и те ту по ве ћа вао. Иако за бри ња ва ју ће де лу је ка да 
се иста по ја ва на ста вља и у XXI ве ку, тре ба се на да ти да ће 
но ви За кон о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не 
си гур но сти то спре чи ти. Он пред ви ђа да се из ре пу блич ког 
бу џе та фи нан си ра ју сле де ће со ци јал не услу ге: 

1. сме штај у уста но ву со ци јал не за шти те или у дру гу 
по ро ди цу, 

2. до да так за по моћ и не гу,
3. уве ћа ни до да так за по моћ и не гу, 
4. ма те ри јал но обез бе ђе ње,             
5. оспо со бља ва ње за рад (ре ха би ли та ци ја) и
 6. услу ге со ци јал ног ра да. 36

По да ци Цен тра за со ци јал ни рад у Но вом Па за ру по-
ка зу ју да је 31 де цем бра 2008. го ди не, на еви ден ци ји би ло 
8.645 ко ри сни ка со ци јал не по мо ћи што је за 6 % ви ше не го 

35 http://no vi pa zar.wor dpress.com/2011/06/19/pod-ze mljom-zla to-a-na-ze mlji-mu-
ce ni ci. Под зе мљом зла то, а на зе мљи му че ни ци, не де ља, 19, 20. јун, 2011.

36 За кон о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не си гур но сти гра ђа на, 
СлужбенигласникРС,бр. 24/2011.
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2007. го ди не, ка да их је би ло 8.144.37 То ком 2009. и 2010. го-
ди не њи хов број се уве ћа вао та ко да се не мо же про це ни ти, 
ко ли ко ће си ро ма шних гра ђа на ужи ва ти со ци јал ну по моћ до 
кра ја 2011. го ди не.  На кра ју 2007. го ди не, на еви ден ци ји Цен-
тра за со ци јал ни рад на ла зи ло се 1.512 по ро ди ца ко ри сни ка 
ма те ри јал ног обез бе ђе ња, док их је у 2008. го ди ни би ло 1.582 
или за  4,63 % ви ше. У 2009. го ди ни, 5.874 ли ца је ко ри сти ло 
ма те ри јал но обез бе ђе ње или 3,45 % ви ше не го 2008. го ди не, 
ка да је их би ло 5.678.                                      
        Пред ви ђа ња др жав них ор га на ко ји се пла ше ре ад ми си је 
гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је из зе ма ља За пад не Евро пе, као и 
про це не да ће у Но ви Па зар до ћи бли зу 30 хи ља да прог на ни-
ка зву че нео збиљ но. Мо гу ће је да их на ни воу Ре пу бли ке Ср-
би је бу де пре ко 100 хи ља да, али не са мо си ро ма шних не го и 
аван ту ри ста, кри ми на ла ца, љу ди спрем них на сва ко ја ка де ла 
и зло де ла ко је је бив ши пре ми јер Ита ли је Бер лу ско ни на звао 
хор да ма зла. Не за ми сли во је да се сви ста нов ни ци, на при-
мер, оп шти не Ра шка од јед ном пре се ле у Но ви Па зар. Ко би 
во дио бри гу о то ли ком на ро ду ка да у бу џе ту не ма сред ста ва 
ни за по сто је ће ко ри сни ке? Ко мо же да у та квим окол но сти-
ма пру жи со ци јал ну по др шку не ком прог на ни ку ка да је за 
це лу 2008. го ди ну из оп штин ског бу џе та за со ци јал ну за шти-
ту је два из дво је но не што пре ко 4 ми ли о на ди на ра.38 О то ме 
тек тре ба раз ми шља ти. Тре ба пред у зе ти кон крет не ме ре на 
су зби ја њу си ро ма штва и сма ње њу зах те ва за ко ри шће ње со-
ци јал них услу га. Су мор но је са зна ње да обро кеу на род ној 
ку хи њи ко је фи нан си ра Цр ве ни крст Ре пу бли ке Ср би је ко-
ри сти 1.267 ли ца, док  Цен тар за ху ма ни тар ни рад „Хај рат» у 
ва куф ској ку хи њи сва ко днев но де ли 600 обро ка. Две ку хи ње 
у Но вом Па за ру, днев но хра не 1.867 нај си ро ма шних ли ца.39 
По сле 222 го ди не, Мал ту сов Есеј о ста нов ни штву (AnEssay
onthePrincipleofPopulation) због ко га је био оштро кри ти-
ко ван ко нач но три јум фу је. Поп Ро берт Мал тус је дав не 1789. 
го ди не го во рио: „...да су пре на се ље ност, си ро ма штво и не-
за по сле ност рад ни ка ре зул тат при род них за ко на са ве чи тим 

37 На црт стра те ги је со ци јал не за шти те гра да Но вог Па за ра, Град ско ве ће гра да 
Но вог Па за ра, 2009, стр. 74.

38 Ци ти ра но де ло, стр. 77.
39 http://www.ku rir-in fo.rs/sr bi ja/no vi-pa zar-na-si ro tinj skom-ka za nu-1.867-lju-

di-54841.php. На си ро тињ ском ка за ну 1.867 љу ди, пе так, 15. ок то бар, 2010.
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ва же њем...и да број ста нов ни ка тре ба да ра сте са мо до гра ни-
це ко ју по ста вља ју жи вот не на мир ни це.“40

У Ср би ји као и у Но вом Па за ру не за по сле ност не за у ста-
вљи во ра сте. Нај ви ше не за по сле них кра јем 2010. го ди не би ло 
је пре ма еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шљав ње у 
Бе о гра ду  95.071. У Ни шу тај број из но си 34.620, у Но вом Са-
ду 28.263, у Кра гу јев цу 22.363, у Ле сков цу 20.531 и у Но вом 
Па за ру 20.313.41 Ме ђу тим, по да ци о Но вом Па за ру не го во ре 
мно го јер је у ње му по зи ци ја нај не по вољ ни ја а број не за по-
сле них је си гур но мно го ве ћи. Да ли је не ко ли це за по сле но 
или ни је, не до ка зу је еви ден ци ја На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње у Но вом Па за ру. Мно ги ко ји су на еви ден ци ји ра де 
код од ре ђе них по сло да ва ца, али се ре дов но ја вља ју слу жби 
ра чу на ју ћи на не ко си гур ни је рад но ме сто. Та ко ђе има ли ца 
ко ја су не за по сле на али из не ких раз ло га ни су на еви ден ци-
ји На ци о нал не слу жбе. Мно го је оних ко ји су на еви ден ци ји 
али кра ће или ду же бо ра ве ван зе мље, што зна чај но угро жа-
ва по у зда ност по да та ка.
Та бе ла број 1.Не за по сле на ли ца по сте пе ну струч не спре ме пре-

ма еви ден ци ји у ме се цу ју ну 2011. го ди не

Сте пен струч не 
спре ме

 I  -  XII     
2009

I  -  XII    
2010

I  -  XII  
2011

I 10.528 9.992 10.395
II 959 872 947
III 5.353 5.133 5.271
IV 3.383 3.618 3.824
V 75  72 77

VI1 257  237 250
VI2 7 19 25
VII1 407 527 627
VII2  1   5 7
VI II

У К У П Н О 20.970  20.475 21.423

Извор:Обрада аутора на основу податакаНационалне службе за
запошљавање,ФилијалаНовиПазар.

40 Јак шић Ми о мир и Пе јић Ла зар, Доктриневеликихекономиста, Уни вер зи-
тет у Бе о гра ду, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 1995, стр. 97.

41 http://www.ak ter.co.rs/eko no mi ja print/3321-u-sr bi ji-ra ste-ne za po sle nost.html. 
„Вла ди не ме ре за за по шља ва ње ни су да ле ре зул та те.“ (Пише: Сла во љуб Ар-
се ни је вић, по не де љак, 31. ја ну ар, 2011.
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Уместозакључка

Рад овог фор ма та не мо же об у хва ти ти сва зби ва ња ко ја 
су до при не ла да Но ви Па зар то ком 90-тих го ди на про шлог 
ве ка у јед ном да ху на пра ви не по но вљив при вред ни успон 
а ни раз ло ге ње го вог стр мо гла вог па да по чет ком XXI ве ка.  
Пад се де сио. Не тра гом је не та ло не ка да по зна то но во па зар-
ско при вред но чу до а при вред ни ци, ње го ви до ју че ра шњи ак-
те ри ско ро да ни ка кву по у ку ни су из ву кли из сво је бли же 
про шло сти. Уме сто да ак тив но оба вља ју сво ју де лат ност и 
ан ти ци пи ра ју у при вред ним до га ђа ји ма они ка ска ју ви ше од 
јед не де це ни је. Бу ду ћи да је круп но пред у зет ни штво из гу би-
ло на ин тен зи те ту и да су оста ли са мо сит ни ји по сло ви, то не 
зна чи да је као та кво без шан си за опо ра вак. Шан се по сто је, 
под усло вим да се оба ве зно про ме ни по слов на фи ло со фи ја а 
нај пре ста ре на ви ке. Пред у зет ни штво се ни је сро за ло са мо 
због хен ди ке па струч не ком по нен те, па ло је и због не схва-
та ња етич ких оба ве за пред у зет ни ка пре ма др жа ви и ње ним 
ин сти ту ци ја ма, и због по вр шне од го вор но сти у њи хо вој про-
фе си о нал ној обла сти. Пре ма то ме пред у зет ни ци да би оста-
ли у про фе си о нал ном по слу мо ра ју има ти по ред струч них 
ква ли те та и етич ки об зир, ко рек тан од нос пре ма за по сле ни-
ма и пре ма по слу ко јим се ба ве. Бу ду ћи да је ве ћи на би ла без 
етич ког об зи ра по слов ни фи ја ско не пред ста вља чу до. Но ви 
Па зар има ис ку ства у успо ни ма и па до ви ма та ко да за бу ду ће 
ге не ра ци је мо ра обез бе ди ти си гур ни ји про стор и не у по ре ди-
во бо ље усло ве од ра ни јих. Ка ко то по сти ћи? Вр ло ла ко, кор-
ктним, струч ним и озбиљ ним про јек то ва њем пу та за но ву 
бу дућ ност ко је мо ра би ти.

Пр ви за да так ње го вих гра ђа на био би очу ва ње и уна-
пре ђе ње тра ди ци о нал но до брих ме ђу од но са не за ви сно од 
сва ке вр сте при пад но сти. За јед нич ка оба ве за осми шље на је 
у бор би са про бле ми ма ко ји уру ша ва ју град и ње го ву еко но-
ми ју. Мо ра ју хит но за у ста ви ти сте ре о тип ну ме диј ску агре си-
ју „да је си ту а ци ја у Но вом Па за ру за са да мир на, осе ћа ју се 
тен зи је, за са да не ма ин ци де на та, гра ђа ни су се мир но раз и-
шли сво јим ку ћа ма...“ и сл. То не тре ба да тр пе и из над то га се 
мо ра ју из ди ћи и окре ну ти сво јим сва ко днев ним по сло ви ма. 
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Уоста лом, мно го пу та су се уве ри ли, да ин сти ту ци је ко је би 
мо ра ле по сво јој де фи ни ци ји да се огла се по во дом зна чај них 
до га ђа ја и про це са нај че шће оста ју по стра ни. При вред ни ци 
и гра ђа ни овог ско ро кло ну лог гра да тре ба да при хва те чи-
ње ни цу, да су у вре ме при ва ти за ци је ака дем ске ин сти ту ци је 
и њи хо ви пред став ни ци би ли бу квал но скрај ну ти. И то је би-
ло вре ме при вред не екс пан зи је, чи ји ре зул та ти го во ре да су у 
на ста лом ме те жу мно ги пред у зет ни ци зна чај но про фи ти ра-
ли. То се по ка за ло као ве о ма ло ша прак са са ко јом у бу ду ће 
тре ба пре ста ти ина че ће би ти још ви ше уга ше них по сло ва. 

Да ље, не у ско рој бу дућ но сти већ промпт но, сви ре ле-
вант ни фак то ри тре ба да за бо ра ве да је Но ви Па зар град са 
нај ве ћим бро јем ста нов ни ка мла ђих од 35 го ди на. Ма ха ње 
тим бо га ством тре ба да пре ста не јер што га ви ше по ми њу 
оно бр же не ста је. Исти ну о омла ди ни тре ба са оп шта ва ти ре-
ал но и обр ну тим ре дом. За што? За то што овај из да шни ре-
сурс, то ли ка не за по сле на и под це ње на сна га, под стал ним 
ути ца јем ме ди ја и при ло га о ла год ном жи во ту, у исто вре ме 
пред ста вља вул кан ко ји мо же сва ког тре нут ка коб но да еруп-
ти ра. Тим пре је бо ја зан, да ве ли ки број мла дих на шав ши се 
у не и бе жној си ту а ци ји мо же ла ко да по ср не, пот пу но оправ-
да на. Ла ко је пре по зна тљи ва мо гућ ност да је омла ди на ујед-
но и бу дућ ност и опа сност и не са мо Но вог Па за ра ве ћи мно-
гих гра до ва и ре ги ја. Не су ви сло је го во ри ти о мла до сти а не 
ства ра ти усло ве за ње но одр жа ње. Ис пред мла до сти тре ба да 
сто је шан се за до ка зи ва њем, пер спек ти вом, ка ри је ром и по-
слов ним ус пе си ма. Опа сно је што се из тог кор пу са и гу стих 
ре до ва ла ко мо же ре гру то ва ти „кри ми нал на ели та“ спрем на 
на сва не до лич на де ла. Ето за дат ка и шан се исто вре ме но, да 
но во па зар ци са чу ва ју сво ју омла ди ну. 

На ред ни ко рак ко ји би тре ба ло пред у зе ти је, уоп ште не 
по ми ња ти шан се за раз вој ту ри зма. За ову тврд њу ко ја је ис-
те кла из пред ло га не ма де ман ти ја јер у Ре пу бли ци Ср би ји од 
Но вог Па за ра са око ли ном, не по сто ји под руч је са бо га ти јом 
ту ри стич ком по ну дом а сла би јом ту ри стич ком при вре дом. 
Уме сто да ту ри стич ка при вре да по ди же сте пен ло кал не и на-
ци о нал не мо ћи, чу ва и екс пло а ти ше при род на бо гат ства, ја ча 
еко ном ску сна гу и по ли тич ку ста бил ност, она оста је где је са 
бле дом пер спек ти вом. За про ма ша је не тре ба кри ви ти др жа-
ву и ње не ин сти ту ци је. Шта др жа ва као не ко ко се сим бо лич-
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но ја вља ла као за ступ ник ин те ре са и екс по нент ин стру ме на-
та ко ји ма се ре а ли зу је моћ мо же да учи ни са ма без по мо ћи 
ње них гра ђа на. Они ко ји је окри вљу ју не ма ју ис пра ван суд.

Вла да ми шље ње да се у Но ви Па зар ула же ви ше не го 
би ло где. На жа лост, ни је та ко. У Но ви Па зар ни Тур ци не же-
ле да ула жу. Но во па зар ци су у ве ли кој за блу ди ако ми сле да 
Тур ска, по свим кри те ри ју ма 16-та еко но ми ја на све ту, има 
ин те ре са да ула же у град ко ји сам се би ни је по мо гао ка да је 
био ја чи од мно гих ре ги о на у Ре пу бли ци Ср би ји. Тур ска хо ће 
да ин ве сти ра, али хо ће ин те рес и не ма на ме ру да еко ном ски 
под сти че не што што го ди на ма ни је под сти ца но. Она се др жи 
ста рог пра ви ла, да ва ње је уства ри узи ма ње. Но во па зар ски 
по ли ти ча ри од ла зе у Тур ску, али сва ку по се ту до жи ве као 
те жак по раз и он да ла мен ти ра ју, ка ко су их Тур ци по но во 
оста ви ли на це ди лу.  Тур ска же ли да ула же, то ни ко не спо-
ри, али не ће и не мо же ми мо Ре пу бли ке Ср би је, што мно ги ма 
ко ји би хте ли да успех при пи шу се би ни ка ко не од го ва ра. 
При вред ни ци ма Но вог Па за ра пред сто је на пор не при пре ме 
за бу дућ ност и пу но ра да на ства ра њу но вих по слов них од-
но са ка ко са Ки не зи ма та ко и са Тур ци ма, Нем ци ма и дру гим 
парт не ри ма. Услов је да у по слов не од но се уоп ште, сту па-
ју без стра ха да су уна пред угро же ни, пре ва ре ни или не чим 
уце ње ни јер пра ви од но си фун ди ра ју на при ла го ђа ва њу ко је 
зах те ва му дрост, стр пље ње и зна ње.

IbrahimTotic

CRITICALREWIEVOFTHE
ENTREPRENEURIALECONOMYIINTHE

NOVIPAZAR,BETWEENBOOM90sANDTHE
PRESENTSCLIMB



Sum mary

Youarelookingattheworkinwhichtheemotionsaresu
spendedbecauseoftruthfulpresentationoffacts,biasandhome
landpatriotism.Hisgoalisnotthecomparationofwhatwasin
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thepast,andwhatiscurrentlyhappening,becausetheconditions
inwhichcruelrealityeraseseverythingandthegreatestsuccess,
itwouldbefutilewasteoftime.Thepaperdealswiththeproblem
ofthecityofyouth,oncetradeandjeansMecca,nowaffected
by the tsunamiof unemployment, poverty, frozenbusiness, low
standards,mealsinsoupkitchensandallthedrasticanduncer
tainfuture.Itisableakeconomicpresentationofagreatbazaar.
Famousentrepreneurshipobscuredthefigureofnearlytenthou
sandyoungpeoplewhotookadvantageofSchengenvisaandleft
thecityandcountry.

Questioned hundreds of students, what will happened to
themaftergraduatingfromcollege,atleastninetyunanimousre
sponse:outdoorsonly,exclusivelyoverseas,Europeoranything,
Baustelle,whynot.Isthishardtruthandthedevastatingreality
ofthenationalinterest?No,butitclearlyshowsthatallfurniture,
shoesandjeansarenottheperspectiveofyouth,butasynonyms
foractivitiesthathavelostforevereveryracewithreality.Young
andcreativepeopledonotwant tobenearbankruptandself
proclaimedelite,unpreparedandmyopicowners thathavequ
icklyacquired(haram)capital,whichtodaybecauseofthebad
businessdecisionhastopayahighprice.Youngpeoplearesick
ofthepromissesofthosewhocannotseeallthosegoldminesin
theirownbackyard.
Keywords:NoviPazar, privatization,media, business, youth, unem

ployment
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