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* Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град

** Овај реферат је део рада на пројекту бр. 149005 који се ради на ИСИ ФФ 
(руководилац Сретен Вујовић), уз новчану потпору Министарства науке Ре-
публике Србије.

СлободанАнтонић*

„МРЕ ЖА ШКОЛ СКИХ ДРУ ГА РА“ У 
ПО ЛИ ТИЧ КОЈ ЕЛИ ТИ СР БИ ЈЕ **

Резиме

„Мрежа школских другара“ (old boy network) је бри
танскиидиомкојиозначавасоцијалнеилипословневезекоје
постојеизмеђунекадашњихпитомацаугледнихприватних
школа,попутИтона,илиОксфордаиКембриџа.Темреже
омогућавајуњиховимприпадницималакшиулазакуелитуи
останак на елитним позицијама. Аутор испитује да ли се
овајпојамможеприменитинадеосрпскеполитичкеелите
којисеналазиуокружењуПредседникарепублике.Анализа
показује да суактерио којима је реч генерацијскиблиски,
дапотичуизистогсоцијалногмиљеа(махомизвишесред
њекласе),дасупохађалибеоградскегимназијеикреталисе
уистимкултурнимкруговима.Свејетоомогућилоњихово
брзомеђусобно„препознавање“и„конектовање“,идоцнији
заједничкинаступкаополитичкеиинтереснегрупације.Ако
појам„мрежешколскихдругова“несхватимобуквално,већ
уширем, социолошкомсмислу–каоуспостављањемреже
људикојисупотеклиизистогсоцијалногикултурногми
љеа и који су успешно привилеговали важне социјалне или
економскетрансакције–ондасетајпојамможеприклад
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ноприменитииуанализивишихешалонасрпскеполитичке
класе.
Кључне речи: елита, социјалнимиље, социјалне везе, поли

тичкикапитализам.
У про ле ће 2004. го ди не упо знао сам јед ног ов да шњег 

по ли ти ча ра, не што мла ђег од ме не (ро ђен је 1965). Био је на-
род ни по сла ник, а убр зо за тим по стао је и ми ни стар. При чао 
ми је о на чи ни ма на ко ји се ула зи у врх по ли ти ке и о раз ли-
чи тим еко ном ским мо гућ но сти ма ко је та кве по зи ци је пру-
жа ју. Јед на ре че ни ца ми се уре за ла у пам ће ње: „У овом гра ду 
ни је ва жно ко ји фа кул тет си за вр шио, ни ко су ти ро ди те љи, 
па чак ни ко јој стран ци при па даш. Нај ва жни је је с ким си 
ишао у гим на зи ју“.

Он сам је по ха ђао Тре ћу бе о град ску гим на зи ју (у Ње го-
ше вој), али је сма трао да би мно го бо љу ка ри је ру на пра вио да 
је ишао у Пе ту гим на зи ју (у Га ра ша ни но вој ули ци), или још 
бо ље у Пр ву гим на зи ју (у Ца ра Ду ша на). „Нај чвр шћа при ја-
тељ ства се скла па ју у сред њој шко ли“, об ја снио ми је, „а у 
по ли ти ци или би зни су по у зда ни при ја те љи су бит ни. За то је 
ва жно у ко јој си гим на зи ји био“.

Ја сам ишао у Де се ту бе о град ску гим на зи ју и ни кад 
из тог угла ни сам по сма трао ства ри. Де се ту гим на зи ју, ко ја 
се ни је баш на ла зи ла ме ђу елит ним бе о град ским сред њим 
шко ла ма, ода брао сам за то што ми је би ла уда ље на са мо пет 
ми ну та хо да од ку ће. При зна јем да ни сам баш имао мно го 
дру го ва у њој, а и оне ко је сам имао одав но сам пре стао да 
ви ђам. За то је мо је ис ку ство со ци јал не про мо ци је би ло не-
што дру га чи је од оног што сам га упра во чуо од са го вор ни ка. 
Ипак, се тио сам се со ци о ло шке по ја ве зва не мрежашкол
скихдругара (old boy net work). За то ми се раз ми шља ње овог 
по ли ти ча ра ни је учи ни ло не за ни мљи вим. Ка да је пак, пре 
го ди ну да на, опо зи ци о на штам па по че ла да пи ше о убр за ном 
по ве ћа њу при хо да фир ми чи ји су вла сни ци до бри при ја те љи 
Пред сед ни ка ре пу бли ке (Мр дић, 2009), се тио сам се по ме-
ну тог раз го во ра. „Мо жда се мо же по ста ви ти те за о ‘мре жи 
школ ских дру га ра’ у по ли тич кој ели ти Ср би је?“, по ми слио 
сам. „Мо рам то јед ном па жљи ви је да ис пи там“. Од лу ка на-
шег Дру штва да упри ли чи скуп о ели та ма пру жи ла ми је, 
ето, при ли ку да ову те зу про ве рим.
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„Мре жа школ ских дру га ра“ је бри тан ски иди ом ко ји 
озна ча ва со ци јал не или по слов не ве зе ко је по сто је из ме ђу не-
ка да шњих пи то ма ца углед них при ват них шко ла, по пут Ито-
на (Eton), или Окс фор да и Кем бри џа (Ox ford and Cam brid ge 
Uni ver sity). Те мре же омо гу ћа ва ју њи хо вим при пад ни ци ма 
лак ши ула зак у ели ту, или лак ши оста нак на елит ним по зи-
ци ја ма, без об зи ра на при ти сак кон ку рен ци је. У со ци о ло ги-
ји, овај по јам се ко ри сти ка ко би се опи са ле при ви ле го ва не 
со ци јал не или еко ном ске тран сак ци је уну тар истих кру го ва 
ели те, као и на чи ни ис кљу чи ва ња су пар ни ка и одр жа ва ња 
тра ди ци о нал них струк ту ра мо ћи (Brow ne, 2005:308).

Овај по јам се на ро чи то ко ри сти у со ци о ло шким ис-
тра жи ва њи ма ели те пре ко со ци јал ног за ле ђа и обра за ца ре-
гру та ци је ње них при пад ни ка. Та ис тра жи ва ња по чи ва ју на 
иде ји да је ра ци о нал на осно ва „мре же школ ских дру га ра“ 
со ци јал но-пси хо ло шка чи ње ни ца да за јед нич ка дру штве на и 
обра зов на осно ва омо гу ћа ва ко хе зи ју сва ке гру пе, па и елит-
не и да се ко хе рент ни је гру пе мо гу бо ље ор га ни зо ва ти. А у 
бор ба ма за моћ и но вац, као и у сва кој дру гој бор би, ор га ни-
зо ва ни је гру пе су увек у ста њу да над ма ше сла би је ор га ни зо-
ва не кон ку рен те. 

Је дан од кла сич них пред став ни ка овог при сту па је Пол 
Фе рис и ње го ва књи га Сити (Fer riss, 1962). Фе рис је ис тра жи-
вао „ве зе школ ских дру га ра“ ко је по сто је ме ђу за по сле ни ма у 
фи нан сиј ском сре ди шту са вре ме не свет ске при вре де – у лон-
дон ској че твр ти Си ти. Ве ли ки део фи нан сиј ског, а на ро чи то 
бер зан ског по сло ва ња по чи ва на усме ним обе ћа њи ма. За то 
је ве о ма ва жно би ти пре по знат као део за јед ни це, као не ко 
ко је „наш“ и сто га му се мо же ве ро ва ти. То ме слу же зна ци 
ко ји ули ва ју си гур ност – исти жар гон ко ји се ко ри сти, исто-
вет не фра зе, ак це нат, ге сто ви, на чин обла че ња, из раз ли ца, 
чак и вр ста ша ле… Фе рис по ка зу је пре суд ност лич них кон-
так та у ка ри је ри фи нан сиј ске ели те Бри та ни је, што је би ла 
са мо по твр да јед ног ра ни јег до га ђа ја. На и ме, сеп тем бра 1957. 
из би ла је афе ра са пр во ра зред ним (нај си гур ни јим) вред но-
сним па пи ри ма ко ји су ку по ва ни са мо дан пре не го што су 
бан ке по ди за ле ин те ре сну сто пу. Јав ност је та да са зна ла за 
„пре кла па ју ће ди рек то ре“, љу де ко ји се на ла зе у управ ним 
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од бо ри ма ви ше ва жних уста но ва. То им је да ва ло при ли ку 
да са зна ју ва жне и по слов но ко ри сне по дат ке. Овим пи та њем 
по за ба ви ли су се Лип тон и Вил сон у ра ду Социјално зале
ђе и везе «врховних одлучилаца» (Lup ton and Wil son, 1959). 
Про у ча ва ју ћи фи нан сиј ску ели ту из Си ти ја, они су от кри ли 
да се она са сто ји из 23 по ро дич на др ве та, да по ти че из шест 
во де ћих бри тан ских шко ла, и да то елит но је згро да је 66 % 
ди рек то ра бри тан ске цен трал не бан ке (Bank of En gland) и 43 
% ди рек то ра оста лих ба на ка и ком па ни ја из Си ти ја (Lup ton 
and Wil son, 1959). 

Да кле, шест во де ћих бри тан ских шко ла да ва ло је је-
згро бри тан ске фи нан сиј ске и по ли тич ке ели те. Њи хо ва 
лич на при ја тељ ства, сте че на то ком шко ло ва ња, омо гу ћа ва-
ла су ства ра ње ко хе рент них гру па, а по знан ства и усва ја ње 
оп штих нор ми по на ша ња јам чи ли су од би ја ње спо ља шњих 
кон ку ре на та, од но сно њи хо во пре по зна ва ње и ис кљу че ње 
као ван си стем ских „уље за“. 

Слич ну функ ци ју има ју у САД ка ко елит ни уни вер зи-
те ти, по пут Јеј ла (Yale), Прин сто на (Prin ce ton), Кор не ла (Cor-
nell), Пе на (Penn), Бра у на (Brown), Хар вар да (Har vard), та ко 
и сту дент ски клу бо ви („брат ства“) ко ји у окви ру њих де лу ју. 
Је дан од нај по зна ти јих та квих клу бо ва је сте дру жи на „Ло ба-
ња и ко сти“ (Skull&Bones),саЈејла.Братство1 је осно ва но 
1832. го ди не и при ма са мо по 15 сту де на та у сва кој ге не ра ци-
ји. Чла но ви се би ра ју из ре до ва оних ко ји нај ви ше обе ћа ва ју, 
да кле, не са мо ме ђу де цом из бо га тих по ро ди ца, већ и ме ђу 
нај и стак ну ти јим ак ти ви сти ма По ли тич ке уни је Јеј ла. Мла-
ђи чла но ви клу ба, кроз по себ не ри ту а ле ини ци ја ци је  до ка-
зи ва ња при вр же но сти, сти чу осе ћај при па да ња за јед ни ци и 
ме ђу соб не бли ско сти. Оба ве за чла но ва је да се не хва ле при-
пад но шћу брат ству,2 а са мо дру штво рет ко има ви ше од 800 

1 До 1991. чланови клуба су били само мушкарци.
2 До седамдесетих година 20. века, чланство у клубу је било јавно, али сада се 

о њему не говори. На питање које је Џорџу Бушу поставио новинар америчке 
ТВ мреже Ен-Би-Си (NBC), Тим Расерт (Tim Russert), током кампање Буш-
Кери – „Обојица сте припадали Лобањи и костима, тајном друштву?“, Буш је 
са смешком узвратио: „То је превише тајна да би се о томе говорило“ (http://
www.youtube.com/watch?v=iiisokDGbfA). Керијев одговор на питање истог 
новинара – „Обојица сте били чланови Лобање и костију, тајног друштва са 
Јејла, шта нам то говори?“, био је, такође са смешком: „Мммм... не много, 
пошто је то тајна“ (“Uhh… Not much ‘cause it’s a secret”). „Постоји ли тајно 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2010,год.VIvol.9 стр.329350

333

жи вих чла но ва (тре нут но се про це њу је да их има око 500). 
Чла но ви се ме ђу соб но пот по ма жу у осва ја њу нај ви ших дру-
штве них по зи ци ја – од пред сед ни ка, пре ко ше фо ва ка би не та, 
су ди ја Вр хов ног су да, ди рек то ра ве ли ких ком па ни ја, до се-
на то ра и кон гре сме на. 

Сма тра се да су брат ству „Ло ба ња и ко сти“ при па да-
ли аме рич ки пред сед ни ци Ви ли јам Тафт (Wil li am Taft; био 
пред сед ник 1909-1913),3 Џорџ Буш ста ри ји (Ge or ge H. W. 
Bush, пред сед ник 1989-1993), Џорџ Буш мла ђи (Ge or ge W. 
Bush, пред сед ник 2001-9), је дан од Рок фе ле ра (Percy Avery 
Roc ke fel ler, жи вео 1878–1934), се на тор Џон Ке ри (John Ke rry, 
тре нут но пред сед ник Ко ми те та за спољ ну по ли ти ку Се на-
та САД), осни вач ма га зи на „Тајм“ (Time) Хен ри Лус (He nry 
Lu ce, жи вео 1898–1967), ди пло ма та и ми ни стар тр го ви не у 
вла ди пред сед ни ка Тру ма на, Аве рел Ха ри ман (Ave rell Har-
ri man), су ди ја Вр хов ног су да 1958-1981 По тер Стју арт (Pot ter 
Ste wart), глав ни Оба мин еко ном ски са вет ник Остан Гул зби 
(Austan Go ols bee), итд.4 Пред сед ник Буш (мла ђи) је, сво је-
вре ме но, име но вао пет чла но ва клу ба из сво је ге не ра ци је на 
ви со ке по ло жа је у ад ми ни стра ци ји,5 а исто риј ски вр ху нац 
брат ства сма тра се тре ну так ка да су се за ме сто пред сед ни ка 
САД, 2004. го ди не, так ми чи ла два чла на клу ба – Џорџ Буш 
и Џон Ке ри.

У Ср би ји за са да не по сто је елит ни школ ски или сту-
дент ски клу бо ви, па ни елит не шко ле и фа кул те ти, у оном 
сми слу у ко ме су то Итон или Јејл – до бри, ску пи и на ме ње ни 
пр вен стве но де ци из ви ше и ви со ке кла се. Ипак, не ке бе о-
град ске гим на зи је, као што су Пр ва, Пе та или Тре ћа, на гла су 

руковање? Нека тајна шифра? ...322 је тајни број?“, наставио је да запиткује 
Расерт. “То је све тајна, али једна ствар није тајна, а то је да се не слажем са 
правцем у које овај председник води земљу, ми можемо боље и ја намеравам 
то да учиним” (http://www.youtube.com/watch?v=0yOF713wOD4&feature=rel
ated). Ови одговори су били интелигентан начин да се не каже неистина, а 
да се читава прича о утицају братства ипак представи као још једна теорија 
завере.

3 Тафт је, иначе, био син једног од оснивача клуба, Алфонса Тафта (Alphonso 
Taft, доцније министар рата), и једини амерички председник који је, уз ту 
дужност, обављао и функцију председника Врховног суда.

4 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Skull_and_Bones_members; такође http://
en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

5 Рецимо, Роберт Мекалам (Robert D. McCallum. Jr.)  је 2001. постављен на 
место помоћника државног тужиоца САД.
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су као елит не. Њих су, то ком со ци ја ли зма, по ха ђа ла де ца из 
та да шње ви ше и ви ше сред ње кла се (ко ју чи не по ли ти ча ри, 
струч ња ци и ме на џе ри), а чи ји су при пад ни ци би ли усред-
сре ђе ни у је згру Бе о гра да. Но ове шко ле су се раз ли ко ва ле од 
елит них у Бри та ни ји или САД, по то ме што се ни је пла ћа ла 
ви со ка шко ла ри на и што се ни је жи ве ло у кам пу, већ код ро-
ди те ља. То је до не кле сла би ло осе ћај вла сти те из дво је но сти 
и ис кљу че но сти дру гих, ко ји се ја вља у елит ним бри тан ским 
или аме рич ким шко ла ма. Без об зи ра на то, при ја тељ ске ве зе 
ко је се на том уз ра ту ус по ста вља ју мо гу би ти трај не и ја ке. 
Ка рак те ри сти чан слу чај је са да шњи пред сед ник Ре пу бли ке, 
и ње го во окру же ње. О то ме ће ви ше ре чи би ти у на ред ном 
одељ ку овог ра да.

*

Бо рис Та дић (1958) је, као син струч ња ка (оба ро ди те ља 
су би ли док то ри на у ка), од ра стао у је згру Бе о гра да, на Дор-
ћо лу.6 За вр шио је основ ну шко лу „Пе ро По по вић Ага“ (да нас 
ОШ „Ми ха и ло Пе тро вић-Алас“), у Го спо дар Јо ва но вој ули-
ци.7 За тим је ишао у Пр ву бе о град ску гим на зи ју, та ко ђе на 
Дор ћо лу. У ње го вој ге не ра ци ји, ову шко лу је по ха ђао и Не-
бој ша Кр стић (1957), да на шњи ње гов зва нич ни са вет ник за 
ме ди је. У ге не ра ци ји иза њих на ла зи ле су се се стре Бо бић, 
Зо ри ца и Мир ја на (1959; пр ва је да нас ам ба са дор Ср би је у 
Уне ску, а дру га по зна та но ви нар ка). Та дић се по сле ди пло-
ми ра ња, вра тио у Пр ву бе о град ску гим на зи ју, где је пре да вао 
пси хо ло ги ју. Ме ђу ње го вим по зна ти јим уче ни ци ма је Вук 

6 Тадић се сећа свог одрастања на улицама Дорћола: “Пошто сам одрастао 
на Дорћолу, морао сам да завршим и ту школу. Био сам увек лошији у бок-
су него на партеру. Добијао сам и давао батине. Имао сам сјајну технику 
обарања и увек сам се уздао у њу. Све док нисам оборио човека од рецимо 
100 килограма а ја сам имао око 60, и после тога се лоше провео. Од тада се 
више нисам уздао у технику. Добро је да прођете школу улице. Одређена 
доза мангуплука чини вас целовитим.” На питање да ли има ожиљке из тог 
времена одговорио је да има “три озбиљна ожиљка, али су добро сакривени” 
(наведено у Грујић, 2006).

7 Они који су завршили ‘Ђуру’ или ‘Барух’“, друге две дорћолске школе, каже 
се у једном интернет чланку „никада се нису убрајали у праве Дорћолце, бар 
не у очима ових из ‘Аге’“ (Ирина Марковић, „Дорћол душу изгубити неће!“, 
http://dorcoleternity.forumi.biz/projekat-arhiva-dorcol-f4/clanak-o-dorcolu-
yellow-cab-t11.htm).
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Је ре мић, да на шњи Ми ни стар спољ них по сло ва. Је ре ми ће ва 
ба ба, Са де та По зде рац, би ла је, сво је вре ме но, ди рек тор ка Пр-
ве бе о град ске гим на зи је, а Вук је, пре ма не ким на пи си ма у 
штам пи (Е. П, 2007), био је дан од Та ди ће вих оми ље них уче-
ни ка. Та ко је Пр ва гим на зи ја спој ка, ко ја, на из ве стан на чин, 
по ве зу је Та ди ћа и не ке од ње го вих нај бли жих са рад ни ка. 

Не бој ша Кр стић је био члан Идола, јед не од нај по пу-
лар ни јих бе о град ских му зич ких гру па. Ту се спри ја те љио са 
Ср ђа ном Ша пе ром (1958), да на шњим чла ном Пред сед ни штва 
Де мо крат ске стран ке и пр вим чо ве ком Та ди ће вог по ли тич ког 
мар ке тин га. Ша пер, чи ји су ро ди те љи та ко ђе при па да ли кла-
си струч ња ка (отац је био уни вер зи тет ски про фе сор, а мај ка 
сред њо школ ски на став ник), ни је ишао у Пр ву, већ у Тре ћу 
бе о град ску гим на зи ју (та да шњу Осму). Ипак, при ја тељ ство 
са Кр сти ћем, по ве за ло га је са Бо ри сом Та ди ћем. Та дић, Кр-
стић и Ша пер учла ни ли су се у Де мо крат ску стран ку 1990. 
го ди не, од мах по ње ном осни ва њу. Та дић је, то ком де ве де-
се тих, све ви ше по чи њао да се ба ви по ли ти ком, Ша пер мар-
ке тин гом,8 док је Кр стић ра дио као ле кар, али и уче ство вао 
у мар ке тин шким по сло ви ма. То ком две хи ља ди тих и Кр стић 
ће са свим на пу сти ти ле кар ство и про фе си о нал но се по све ти-
ти са мо мар ке тин гу и по ли ти ци.

МаркетингиполитикаповезалисуШапера,аондаи
КрстићаиТадића,саДраганомЂиласом, да на шњим гра до-
на чел ни ком Бе о гра да и чла ном Пред сед ни штва Де мо крат ске 
стран ке. Ђи лас ни је ге не ра ци ја са Та ди ћем, Кр сти ћем и Ша-
пе ром (ро ђен је 1967). Али, и он је од ра стао у Бе о гра ду, где 
је завршио Зе мун ску гимназију.9 Иако, зва нич но, тек 2004. 

8 Шапер је, почетком 1990-их, радио као креативни директор и редитељ 
у агенцијама Ogilvy & Mathera, Saatchi & Saatchi и Idols & Friends, а 1997. 
године приступа агенцији McCann Erickson, након чега отвара марке-
тиншку агенцију у Београду, Скопљу и Подгорици. Тренутно се налази на 
челу McCann Grupe, у оквиру које послује петнаест агенција у пет земаља 
југоисточне Европе (Србија, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина 
и Албанија). Све агенције, чланице овог система, су део међународне кому-
никационе групације McCann Worldgroup. McCann Grupa данас ради марке-
тинг у Србији за клијенте као што су Кока-кола, Raiffeisen банка, L’Oreal, 
Carlsberg Србија, Нестле, Телеком Србија, Бамби–Банат, Strauss Adriatic итд.

9 У Ђиласовом званичном животопису не каже се коју је гимназију он завр-
шио http://www.ds.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Ite
mid=178), а овај податак дугујем Дијани Вукомановић (која је ишла у исту 
гимназију). На страници Википедије, посвећеној овој школи, каже се да су у 
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при сту па Де мо крат ској стран ци, он је по ли тич ки по знат од 
1992. као во ђа сту дент ских де мон стра ци ја про тив та да шњег 
ре жи ма. Ђи лас се, де ве де се тих, та ко ђе про фе си о нал но ба ви 
мар ке тин гом и ме ди ји ма у пред у зе ћу Ova tion adver ti sing д. о. 
о.10 

Ђи лас и Ша пер, пре ма пи са њу штам пе, основ ни ка пи-
тал су сте кли пре про да јом вре ме на за ре кла ме др жав не те ле-
ви зи је, још по чет ком две хи ља ди тих. Они су по сло ва ли та ко 
што су, за хва љу ју ћи по ли тич ким ве за ма и по зна ству са ди-
рек то ри ма РТС, уна пред, за це лу го ди ну, уз огро ман по пуст, 
от ку пљи ва ли сво ре клам но вре ме – ка ко за еко ном ски, та ко 
и за по ли тич ки мар ке тинг. А он да су га пре про да ва ли по је-
ди нач ним куп ци ма по ви ше стру ким це на ма. Сре ди ном де-
це ни је Ђи лас је та ко за ра ђе ни но вац по чео да ула же у ТВ 
про дук ци ју, про да ју ћи сво је еми си је, опет за хва љу ју ћи по-
ли тич ким ве за ма, пр вен стве но др жав ној, али и дру гим те-
ле ви зи ја ма. Оно што је за јед нич ко за мар ке тин шко по сло ва-
ње Ђи ла са, Ша пе ра и Кр сти ћа, је сте по сред ни штво њи хо вих 
мар ке тин шких аген ци ја из ме ђу нај ве ћих до ма ћих и стра них 
ком па ни ја ко је же ле да се огла ша ва ју, и те ле ви зиј ских и ра-
дио ста ни ца, штам пе и ин тер не та, где се об ја ља вљу ју огла си. 

њу, од актуелних политичара, ишли и Младен Динкић и Александар Вучић 
(http://sr.wikipedia.org/sr/Земунска_гимназија). Међутим, на Википедијиној 
страници посвећеној Деветој београдској гимназији, као и на званичном 
сајту Девете гимназије, тврди се да су Динкић и Ђилас ишли у ту школу 
(http://sr.wikipedia.org/sr/Девета_београдска_гимназија; http://www.deveta-
gim nazija.edu.rs/uspesni_ucenici.html). По сведочењу Вукомановићеве, Ву-
чић је ипак ишао у Земунску гимназију. Тако су се, заправо, на изборима за 
градоначелника Београда, 2004. и 2008. године, такмичила два бивша ђака 
Земунске гимназије – Ђилас и Вучић.

10 Данас је ово предузеће, од преко стотину стално запослених, у сувлас-
ништву Драгослава Илића, који је сувласник и Ђиласовог Multikoma. 
Ђилас је раније имао удео и у Компанији MDInternational из Прага. „Пре-
ма финансијском извештају који је 2004. године поднела та компанија, њен 
профит је био 21.700 евра, па је Ђилас са тадашњим уделом од 28,55 одсто 
зарадио само 6.195,35 евра, мада је он лично тврдио да му је то посао од 
кога је најбоље зарадио“ (Влаховић, 2009). Ову компанију, према истом из-
вору, Ђилас је основао са Млађаном Ђорђевићем (1963), који је, заједно с 
Ђиласом, био један од вођа студентских демонстрација 1992. Ђорђевић је, 
од 2004. до 2007. године, дакле у време када је Ђилас био директор Народне 
канцеларије председника Републике, био заменик директора те установе, а 
од 2007. године, када је Ђилас био министар за Инвестициони план, био 
је његов заменик министра. Данас је Млађан Ђорђевић један од саветника 
Председника републике, задужен за Косово и Метохију.
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Ту је, та ко ђе, и ор га ни за ци ја про мо тив них кам па ња за до ма-
ће и стра не кли јен те и, мо жда још ва жни је, ло би ра ње у по-
ли тич ким струк ту ра ма за ин те ре се сво јих кли је на та. Да нас 
Ђи лас и Ша пер, по ред за ку па вре ме на на те ле ви зи ја ма с на-
ци о нал ном фре квен ци јом, кон тро ли шу и за куп про сто ра на 
ре ги о нал ним те ле ви зи ја ма и у штам па ним ме ди ји ма. „Би ти 
бли зак вла сти од но сно има ти на сво јој стра не осо бе ко је мо гу 
да за вр ше раз ли чи те по сло ве циљ је сва ке ве ли ке ком па ни је, 
па ни све сно пре пла ћи ва ње по сло ва ко је би не ке ма ње аген-
ци је уз исти ни во ква ли те та си гур но оба ви ле по ни жој це ни, 
ни је ве ли ки тро шак кад се узме у об зир по тен ци јал на ко рист. 
Из ве стан про блем пред ста вља и то што се у ни зу кли је на та 
три ве ли ке мар ке тин шке ком па ни је на ла зе и не ке др жав не 
уста но ве чи ме се за пра во ди рект но и у ве ћем бро ју слу ча ја 
не по треб но од ли ва ју сред ства по ре ских об ве зни ка“ (Ра ди но-
вић, 2010). 

Ко ли ки је но вац у овом по љу јав но сти ви ди се из по да-
та ка ко је да је AGB Ni el sen Me dia Re se arch (Трен до ви, 2009). 
Пре ма њи ма, стра не и до ма ће ком па ни је уло жи ле су, 2008. 
го ди не, у мар ке тин шке кам па ње у Ср би ји 215 ми ли о на евра. 
Од то га је 60% по тро ше но на ТВ огла ша ва ње, 4% на ра дио 
мар ке тинг, 20% на огла се у штам пи, а оста так је оти шло на 
ин тер нет и улич ну ре кла му (Ра ди но вић, 2010). Као што се 
ви ди из табеле1, Дра ган Ђи лас и Ср ђан Ша пер, до сре ди не 
ове де це ни је, пре у зе ли су ла вов ски део при хо да у овој обла-
сти. Да нас Дра ган Ђи лас, пре ко сво јих ме диј ско-мар ке тин-
шких фир ми, кон тро ли ше за куп ве ћег де ла ре клам ног вре ме-
на на на ци о нал ним и ре ги о нал ним те ле ви зи ја ма.

Та бе ла 1
УдеоупословномприходунатржиштурекламаСрбије

(у про цен ти ма)

Го ди на Дра ган  
Ђи лас

Ср ђан  
Ша пер

Оста ли Укуп но

2003. 25 14 61 100
2004. 63 17 20 100
2005. 68 18 14 100
2006. 72 20 8 100
2007. 78 19 3 100

Подаципреманаводимаизштампе(Калимеро,2008;Влаховић,2009)
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Пре крет ни ца је би ла 2004. го ди на, ка да је Ђи лас пре у-
зео нај ве ћи део по сло ва ко је су до та да др жа ле мар ке тин шке 
аген ци је „Огил ви“ и „Спек тра“, Вла ди ми ра - Бе бе По по ви-
ћа (Ста нић, 2008). Пот пу но је ја сно да је овај по слов ни обрт 
усле дио као ре зул тат по ли тич ке про ме не. На и ме, у пр вој по-
ло ви ни 2004. го ди не вла ду Зо ра на Жив ко ви ћа, у ко јој је Бе ба 
По по вић био си ва еми нен ци ја, за ме ни ла је вла да Во ји сла ва 
Ко шту ни це, а Бо рис Та дић је по бе дио на из бо ри ма и сту пио 
на ду жност Пред сед ни ка ре пу бли ке. 

По чев од 2004. го ди не, мар ке тин шке фир ме Ђи ла са, 
Ша пе ра и Кр сти ћа, бе ле же вр то гла ви успон у при хо ди ма. Та-
ко, ком па ни ја Mul ti kom gro up д. о. о. Бе о град (осно ва не 2004), 
чи ји је Ђи лас је дан од су вла сни ка,11 од 2005. до 2009. за бе-
ле жи ла је по ве ћа ње не то до би ти од 800%, а по слов ног при-
хо да 2.300% (ви ди табелу2). Ова не сра зме ра се об ја шња ва 
из не над ним по ве ћа њем при ка за них рас хо да, што је ро ди ло 
сум њу о мо гу ћем ла жном при ка зи ва њу по да та ка, ра ди из бе-
га ва ња пла ћа ња по ре за (Ра ди но вић, 2010). 

Та бе ла 2
ПословањеагенцијеMul ti kom gro up

Година Пословни
приход

Пораст Нето
добит

Пораст Запо
слени

Пораст

2005.  3.100.000,00 100 56.624.000,00 100 / /
2006. 4.087.178.000,00 131.844 256.056.000,00 452 / /
2007. 6.198.455.000,00 199.950 637.732.000,00 1.126 116 100
2008. 7.157.698.000,00 230.893 498.432.000,00 880 128 118
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре12

Пре ма по да ци ма из штам пе (Ка ли ме ро, 2008), ћер-
ка Мул ти ко ма, „Дај рект ме ди ја“ (Di rect Me dia) оства ри ла 

11 Према Агенцији за привредне регистре Драган Ђилас у Multikom group д.о.о. 
Београд има 25 посто удела у власништву (са оснивачким улогом од 1,3 ми-
лиона евра), његова тадашња жена, Милица Делевић Ђилас, има другу чет-
вртину, Небојша Гарић има 8 посто са власништва, а Драгослав Илић 42 по-
сто. Према подацима са званичне интернет презентације Multikomа (http://
www.multikomgoup.com/preduzeca.html), ова фирма поседује компаније по-
пут Spark Event promotion д.о.о, Direct Media а.д, Direct Media д.о.о. Скопље, 
Direct Media д.о.о. Сарајево, Direct Media д.о.о. Подгорица, DM Marketing 
International д.о.о, Sports ADD д.о.о, Big Print д.о.о и Frendee д.о.о. (Радиновић, 
2010).

12 h t t p : / / p r e t r a g a . a p r .g ov. r s / R e p s i s P u b l i c S i t e / P u b l i c / E n t e r p r i s e /
AnnualFinancialReport.aspx?BusinessEntityId=1110760&RegistryCode=175875
10&rnd=1042795188
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је, 2004. го ди не, по раст у по слов ном при хо ду, у од но су на 
прет ход ну, 2003. го ди ну, од не ве ро ват них 534 % (413.467.000, 
пре ма 77.406.000 ди на ра). За тим сле де ће го ди не, у од но су 
на 2003, при ход (2.255.205.000 ди на ра) је био 2.913% ве ћи, а 
2006. чак 4.460% ве ћи не го 2003. (из но сио је 3.452.711.000 ди-
на ра). Ту се ја сно ви ди ко ли ку је пре крет ни цу у по слов ном 
успе ху Дра га на Ђил са пред ста вља ла 2004. го ди на. Те шко је 
ту пре крет ни цу не по ве за ти са по ли тич ким про ме не ма ко је 
су се те го ди не до го ди ле у Ср би ји. На и ме, „Дај рект ме ди ја“ 
је фир ма ко ја ра ди мар ке тинг за ве ли ке др жав не фир ме, као 
што су „Те ле ком Ср би ја“, „Ду нав оси гу ра ње“, ДДОР „Но ви 
Сад“, „Ју го пе трол“, НИС и мно ге дру ге (Вла хо вић и Бр кић, 
2008). Ја сно је да је до би ја ње мар ке тин шких по сло ва за ове 
фир ме те сно по ве за но са од лу ка ма њи хо вих по сло вод ста ва, 
ко је име ну ју упра во по ли тич ка те ла.13 

Дру га Ђи ла со ва фир ма, Emo tion Pro duc tion д. о. о (где 
Mul ti kom зва нич но има 49% вла сни штва), по зна та је по про-
из вод њи еми си ја као што су „Ве ли ки Брат“, „48 са ти свад ба“, 
„Ме њам же ну“ и оста ли ри ја ли ти шоу-про гра ми. Ње но по-
сло ва ње (табела3) та ко ђе од ли ку је бр зи по раст при хо да и 
чуд на флук ту а ци ја не то до би ти (због ве ли ке про ме не у рас-
хо ди ма). И ов де се ви ди ко ли ко ве за са вла шћу обез бе ђу је по-
раст по сло ва ња. На и ме, по слов но нај у спе шни ја про дук ци ја 
Емо у шна, „48 са ти свад ба“, еми ту је се го ди на ма упра во на 
др жав ној те ле ви зи ји.

Та бе ла 3
ПословањеагенцијеEmo tion Pro duc tion

Го ди на По слов ни  
при ход

По раст Нето
добит

Пораст Запослени Пораст

2005.  195.375.000,00 100  78.243.000,00 100 / /
2006.  522.318.000,00 267 197.748.000,00 253 / /
2007.  813.528.000,00 416 373.806.000,00 478 10 100
2008.  713.091.000,00 365  36.852.000,00 63 39 390
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре.14

13 Поставља се питање „зашто губиташи као што су Електроприврда Србије 
или Нафтна индустрија Србије бацају новац на скуп маркетинг када на 
тржишту немају конкуренте?“. То је не само зато, објашњавају Јевтовић и 
Арацки (2009), што се тако врши „преливање друштвеног капитала у при-
ватне џепове“, већ и што се у информативним и забавним емисијама истих 
телевизија убрзо појављују „партијски именовани `менаџери` како би про-
мовисали своје страначке програме и идеје”.

14 http://pretraga.apr.gov.rs/RepsisPublicSite/Search/GeneralEnterpriseSearch.aspx
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Ком па ни ја McCann Eric kson д. о. о. је у сто по стот ном 
вла сни штву Ср ђа на Ша пе ра, а кли јен ти су Те ле ком Ср би-
ја (од 2008),15 Ти гар, Tar kett, Por sche Le a sing, Де мо крат ска 
стран ка, Phar ma Swiss, ЈКП Пар кинг сер вис, Euro bank EFG, 
Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра ње, Ko mon Sens, 
Кон церн за про из вод њу и про мет здра ве хра не Бам би а. д. 
По жа ре вац, Zep ter ban ka, In ter ex, Кли нич ки цен тар Ср би је, 
Оп шти на Па ли лу ла, Лу ка Бе о град, Имлек, Бам би, Ве ра но 
Мо торс, (пре ма сво је вре ме ној пре зен та ци ји на сај ту ком па-
ни је, ко ја је за тим укло ње на;16 Ра ди но вић, 2010). Ова ком па-
ни ја је део McCann Eric kson Grupе, ко ја је та ко ђе у вла сни-
штву Ср ђа на Ша пе ра, ко ју још чи не и аген ци ја за пла ни ра ње 
и за куп ме диј ског про сто ра – Uni ver sal McCann, аген ци ја за 
од но се са јав но шћу – McCann Eric kson Pu blic Re la ti ons и спе-
ци ја ли зо ва на аген ци ја за ор га ни за ци ју до га ђа ја и про мо ци ја 
– Mo men tum.17 McCann Eric kson је, као што се ви ди из табе
ле4, из ме ђу 2005. и 2006. упетостручио свој по слов ни при-
ход, а из ме ђу 2007. и 2008. по ве ћао број за по сле них за 50% (и 
ов де су се од јед ном ја ви ли та ко ве ли ки рас хо ди, да при ја вље-
на не то до бит, из чуд них раз ло га, ни је пра ти ла ове ван ред не 
по слов не успе хе).

Та бе ла 4
ПословањеагенцијеMcCannEricksonд.о.о.Београд

Го ди на По слов ни  
при ход

По раст Не то  
до бит

По раст Запо
слени

Пораст

2005.  200.115.000,00 100 62.522.000,00 100 / /
2006.  1.026.500.000,00 513 23.528.000,00 37 / /
2007.  1.154.762.000,00 577 42.065.000,00 67 62 100
2008.  939.072.000,00 469 40.618.000,00 65 93 150
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре18

Дру га фир ма Ср ђа на Ша пе ра, чи је ће мо по сло ва ње 
при ка за ти (табела5), је сте Uni ver sal McCann д. о. о, ко ја се 
ба ви „пла ни ра њем и за ку пом ме диј ског про сто ра“. Ова фир-
ма је, из ме ђу 2005. и 2008, свој по слов ни при ход по ве ћа ла 

15 http://www.ekapija.com/website/sr/page/195049
16 http://forum.b92.net/lofiversion/index.php?t51442-100.html 
17 http://www.ekapija.com/website/sr/page/113032 
18 ht tp://pret raga.apr.gov.rs/RepsisPublicSite/Public/Enterpr ise/Annual 

FinancialReport.aspx?BusinessEntityId=1021858&RegistryCode=07779119&r
nd=130951408  
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не ве ро ват них 52 пу та, а не то до бит 43 пу та! При то ме је њен 
по слов ни при ход, за 2008. го ди ну, дво стру ко ве ћи од при хо-
да ком па ни је McCann Eric kson, у ко јој ра ди се дам пу та ви-
ше за по сле них. Ја сно је да је реч о по сред нич ким по сло ви ма 
огром не вред но сти ко ји се са сто је пр вен стве но у тран сфе ру 
(пре про да ји) ре сур са, за шта је до во љан ма ли број за по сле-
них. По ли тич ка по зи ци ја вла сни ка фир ме, у тим тран сфе ри-
ма, сва ка ко да ни је бе зна чај на. „Основ на за мер ка и сум ња у 
су коб ин те ре са про из и ла зи, не из то га што при ват ни би зни-
смен Ср ђан Ша пер успе шно раз ви ја по сао сво је ком па ни је, 
већ што он те по сло ве до би ја за хва љу ју ћи по зи ци ја ма у вла-
да ју ћој Де мо крат ској стран ци од но сно од стра нач ких љу ди 
из ве ли ких јав них пред у зе ћа и ин сти ту ци ја чи ме се тро ше 
сред ства гра ђа на, али и због то га што ве ли ке стра не ком па-
ни је ан га жу ју ње го ве аген ци је ка ко би ин ди рект но до би ле 
ко нек ци ју са вр хом вла сти Ср би је, а што пред ста вља по тен-
ци јал ну ко руп ци ју на нај ви шем ни воу“ (Ра ди но вић, 2010).

Та бе ла 5
ПословањеагенцијеUni ver sal McCann д. о. о.Београд

Година Пословни
приход

Пораст Нето
добит

Пораст Запослени Пораст

2005.  3.585.000,00 100  2.005.000,00 100 / /
2006.  493.077.000,00 1.375 39.566.000,00 1.973 / /
2007.  913.777.000,00 2.549 36.088.000,00 1.800 13 100
2008. 1.870.179.000,00 5.217 85.932.000,00 4.286 26 200
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре19

Не бој ша Кр стић је од 1997. го ди не, вла сник мар ке тин-
шке аген ци је No va Young & Ru bi cam д. о. о. Бе о град, од но сно 
No va Com mu ni ca ti ons д. о. о. Бе о град. На са да шњој зва нич-
ној пре зен та ци ји аген ци је20 као кли јен ти ком па ни је се на во-
де Er ste Bank, Ra uch, Hyun dai, DHL, Col ga te, Mil ka, Xe rox, 
Цен тар за ин те гра ци ју мла дих, Цр ве ни крст, а ра ни је је као 
кли јент ста ја ло и Ми ни стар ство за Ко со во и Ме то хи ју.21 Ова 
ком па ни ја је, као што се ви ди из табеле6, из ме ђу 2005. и 
2008. уосмостручила свој по слов ни при ход (ма да је не то до-

19 ht tp://pret raga.apr.gov.rs/RepsisPublicSite/Public/Enterpr ise/Annual 
FinancialReport.aspx?BusinessEntityId=1077684&RegistryCode=20051698&r
nd=2021169455

20 http://www.novacomm.rs/klijenti.html
21 http://www.blic.rs/forum/index.php?topic=4480.70;wap2 
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бит па ла за 90 %  [?!], што зна чи да је на при ход од 2 ми ли о на 
евра пла ћен по рез на ма ње од 6 хи ља да евра до би ти!).22

Та бе ла 6
ПословањеагенцијеNo va Com mu ni ca ti ons д. о. о. Београд 

Година Пословни
приход

Пораст Нето
добит

Пораст Запосле
ни

Пораст

2005.  24.754.000,00 100 5.338.000,00 100 / /
2006. 129.338.000,00 522 8.227.000,00 154 / /
2007. 146.447.000,00 592 8.836.000,00 165 13 100
2008. 199.142.000,00 804  534.000,00 10 11 85
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре23

На кра ју, за ни мљи во је по гле да ти и по сло ва ње адвер-
тај зинг аген ци је Lo we Idols & Fri ends д. о. о. Бе о град (та
бела7). У јед ном ре клам ном при ка зу ове аген ци је ка же се: 
„Аген ци ју су 1990. го ди не осно ва ли Бра ни мир Ди ми три-
је вић Туц ко, Ср ђан Ша пер и Не бој ша Кр стић, при ја те љи и 
чла но ви бен да Идо ли. (...) На че лу аген ци је са да се на ла зи 
Бра ни мир Ди ми три је вић Туц ко, филм ски и ТВ ре ди тељ, ау-
тор број них про је ка та, крат ких фил мо ва, пре ко 300 ре кла ма 
и му зич ких спо то ва и чо век ко ји сто ји иза кон цеп та гру пе 
Идо ли. (...) Ин тер на ци о нал ни и до ма ћи кли јен ти су: Uni le-
ver, Johnson&Johnson, Elek tro lux, Co ca-Co la, Hen kel, Те ле ком 
Ср би је, Bra mac, ЦИП (...) Оља Бећ ко вић је кре а тив ни ди рек-
тор“.24 На зва нич ној ин тер нет пре зен та ци ји25 као кли јен ти 
ком па ни је по ми њу се још и Др жав на лу три ја Ср би је, Би ље 
Бор ча и Ста ра пла нин ска ри зни ца. 

22 У Ша пе ро вим и Кр сти ће вим фир ма ма ра чу но вод ство во ди иста осо ба, Ве-
ри ца Ше ган (Ра ди но вић, 2010).

23 ht t p://pre t ra ga.apr.gov.rs /Rep si  sPu bl ic Si te/Pu bl ic/En ter  pr i  se/An  nu-
a l  Fi  na n  c i  a l  Re  p or t . a spx?Bu  s i  ne s  sEn t i t yId=1024221&Re g i  s t r y Co -
de=17175629&rnd=610782032 

24 http://www.idolsnfriends.co.rs/
25 http://www.bel gra de de sig nwe ek.com/ar hi va2006/bi o gra fi ja o lja.html; о Ољи 

Бећ ко вић као ди рек тор ки адвер тај зинг аген ци је Lo we Idols & Fri ends пи-
ше и Време , бр. 628, 16. ја ну ар 2003.(http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id 
=331000).  
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Та бе ла 7
ПословањеагенцијеLo we Idols & Fri ends д.о.о. Београд

Година Пословни
приход

Пораст Нето
добит

Пораст Запо
слени

Пораст

2005.  26.670.000,00 100 3.784.000,00 100 / /
2006. 317.725.000,00 1.191 50.875.000,00 1.344 / /
2007. 711.066.000,00 2.666  6.280.000,00 166 22 100
2008. 459.043.000,00 1.721 21.154.000,00 559 26 118
ПодаципреузетисасајтаАгенцијезапривреднерегистре.26

По сло ва ње ове аген ци је не раз ли ку је се од прет ход но 
ана ли зи ра них слу ча је ва. И Lo we Idols & Fri ends је за са мо 
го ди ну да на, из ме ђу 2005. и 2006, удванаестостручила по-
слов ни при ход, да би га сле де ће го ди не још удво стру чи ла. 
Не то до бит је та ко ђе нео бич но флук ту и ра ла,27 али је 2008. 
ипак би ла пет пу та ве ћа не го 2005. го ди не. За ни мљи во је да 
је, сре ди ном де це ни је, зва нич на кре а тив на ди рек тор ка ове 
фир ме би ла Оља Бећ ко вић (на са да шњој ин тер нет пре зен та-
ци ји Lo we Idols & Fri ends ње ног име на ви ше не ма). Бећ ко-
ви ће ва (1964, Бе о град) је аутор ка вр ло ути цај не по ли тич ке 
еми си је „Ути сак не де ље“, иза ко је сто ји не за ви сна про дук ци-
ја (ПГ Мре жа) и ко ја се еми ту је на јед ној од ко мер ци јал них 
те ле ви зи ја, са на ци о нал ном фре квен цом (Б92). То зна чи да 
се ова еми си ја фи на си ра пр вен стве но од еми то ва ња ТВ ре-
кла ма. Та ко се у тој еми си ји ре кла ми ра Мо бил на те ле фо ни ја 
Ср би је, са спо то ви ма ко је је сни ми ла упра во аген ци ја Lo we 
Idols & Fri ends, у ко јој је Бећ ко ви ће ва (би ла) кре а тив на ди-
рек тор ка, при че му је гост, ре ци мо, Не бој ша Кр стић, осни вач 
исте аген ци је, али са да у функ ци ји са вет ни ка Пред сед ни ка 
ре пу бли ке за ме ди је, да кле пред сед ни ка вла да ју ће стран ке са 
од лу чу ју ћим ути ца јем на то ко ће би ти на че лу Те ле ко ма, од-
но сно Мо бил не те ле фо ни је Ср би је. Сва ко ко ма кар еле мен-
тар но раз у ме при ро ду ових по слов но-по ли тич ких ве за не 
мо же а да се не за пи та о ка квој но ви нар ској објек тив но сти у 
еми си ји са та квом по за ди ном уоп ште мо же да бу де реч?

26 http://pretraga.apr.gov.rs/RepsisPublicSite/Search/GeneralEnterpriseSearch.aspx
27 И ов де је Ве ри ца Ше ган овла шће ни ра чу но во ђа (пре ма сај ту аген ци је).
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На кон пре гле да ових по да та ка те шко је по ре ћи да по-
ли тич ке по зи ци је вла сни ка на ве де них ком па ни ја ни су би ле 
ва жне за њи хов по слов ни успех. На рав но, не мо же се сва по-
слов на успе шност Ша пе ра, Ђи ла са или Кр сти ћа об ја сни ти 
са мо њи хо вим  по ли тич ким по зи ци ја ма. Али, ма ло је сум ње 
да, у ам би јен ту ти пич ног политичкогкапитализма (Ве бер, 
1976:131) ко ји да нас вла да у Ср би ји, спек та ку лар ни ус пе си 
њи хо вих ком па ни ја ни су би ли у те сној по ве за но сти са до ла-
ском на власт и, за тим, сук це сив ним про ши ри ва њем мо ћи, 
њи хо вог глав ног по ли тич ког по кро ви те ља.

За си ме три ју по слов не флук ту а ци је и по ли тич ког успе-
ха ни је без зна ча ја ни ка рак тер основ не де лат но сти на ве де-
них ком па ни ја. Ве ћи на њих су ве за не за мар ке тинг – де лат-
ност ко ја је ва жна став ка рас хо да са вре ме них пред у зе ћа, по-
го то во ве ли ких брен до ва. Ме ђу тим, мар ке тинг је упра во она 
област ко ја нај ви ше за ви си од по сло вод ства. Тач ни је, про це-
на нео п ход но сти мар ке тин шког на сту па и од лу ка о ан га жо-
ва њу кон крет не мар ке тин шке аген ци је пр вен стве но за ви се 
од ру ко во ди ла ца фир ме. Као што је већ до бро при ме ће но, од-
лу ке ве ли ких др жав них мо но пол ских фир ми – по пут НИС-а, 
да уоп ште тре ба да се ре кла ми ра ју на тр жи шту, као и од лу ке 
ко је аген ци је ће би ти ан га жо ва не, не мо гу се не кад дру га чи је 
об ја сни ти до сна жним по ли тич ким и лич ним ути ца ји ма на 
од лу чи о це. У усло ви ма ка да је фир ма у др жав ном вла сни-
штву, ње ни по сло вод ни од лу чи о ци ди рект но су за ви сни од 
по ли тич ких струк ту ра. Сто га они те шко да мо гу да иг но ри-
шу по ли тич ке и лич не зах те ве ко ји ма су из ло же ни. По го то во 
ако ти зах те ви има ју ве зе с вр хом др жав не вла сти, од но сно с 
са мим вр хом вла да ју ће стран ке. 

Као и у дру гим дру штви ма, и у Ср би ји, при вр ху со-
ци јал ног си сте ма, по сто је фи не мре же по ли тич ко-по слов-
них ве за и при ја тељ ста ва. Те мре же су раз ли чи те и че сто са-
ста вље не од ме ђу соб но кон ку рент них кли ка. Ипак, ма да се 
увек за сни ва ју на ин те ре си ма, њи хо ва ини ци јал на со ци јал на 
осно ва че сто ни је у ве зи са циљ но-ра ци о нал ним ка рак те ром 
еко ном ске де лат но сти. Она мо же по чи ва ти на зе мља штву, 
при ја тељ ству из шко ле, или по знан ству ус по ста вље ном на 
ме сти ма ста ту сног оку пља ња (те нис, голф, мон ден ска ле то-
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ва ли шта итд). За ак те ре ко ји су спо ми ња ни у овом ра ду – од 
Пред сед ни ка ре пу бли ке, до аутор ке „Ути ска не де ље“, за јед-
нич ко је да по ти чу из истог со ци јал ног, ста ту сног и кул тур-
ног ми љеа. Сви су они „бе о град ска де ца“, ма хом из ви ше 
сред ње кла се, они су ге не ра циј ски бли ски, што зна чи да су 
по ха ђа ли исте шко ле, из ла зи ли на слич на ме ста за за ба ву, 
или се дру жи ли у слич ним кул тур ним кру го ви ма. Све је то 
омо гу ћи ло њи хо во бр зо ме ђу соб но „пре по зна ва ње“ и „ко нек-
то ва ње“ – чак и он да ка да ни су ишли у исту гим на зи ју. Ако 
по јам „мре же школ ских дру го ва“ не схва ти мо бу квал но, већ 
у ши рем, со ци о ло шком сми слу – као упостављањемреже
људикојисупотеклиизистогсоцијалногикултурногми
љеа и који су успешно привилеговали важне социјалне или
економскетрансакције – он да се тај по јам са свим при клад-
но мо же при ме ни ти у ана ли зи ви ших спра то ва срп ског дру-
штва.

На рав но, та мре жа је, у срп ском слу ча ју, да ле ко ужа и 
сла би ја не го она ко ју на ла зи мо у сре ди шњим дру штви ма да-
на шњег свет ског си сте ма. Да кле, у оним дру штви ма у ко ји ма 
гор ње кла се ужи ва ју ви ше де це ниј ски, па и сто лет ни кон ти-
ну и тет. У Ср би ји је са да шња гор ња кла са – не са мо у сми слу 
по сед ни ка еко ном ског, већ и кул тур ног и со ци јал ног ка пи та-
ла – обра зо ва на тек сра змер но не дав но (Ан то нић, 2009). Она 
тек ус по ста вља сво је обра сце ре гру то ва ња, сво ју уну тра шњу 
кул ту ру и сво је ста ту сне сим бо ле. Ср би ја, та ко, још не ма 
шко ле и фа кул те те ко ји су си гур на ула зни ца у дру штве ни 
врх – ба рем у оном сми слу у ко ме та ре гру та ци ја функ ци о-
ни ше у САД или Бри та ни ји. Али, не што од та мо шњих ти-
пич них мо де ла по на ша ња ви ди мо и ов де – екс клу зи ви зам, 
ели ти стич ко парт нер ство, код но пре по зна ва ње, раз де о ба 
при ви ле ги ја, хи је рар хиј ска со ли дар ност...

Сто га се мо же ре ћи да те за о „мре жи школ ских дру го-
ва“ у по ли тич ко-по слов ним вр хо ви ма срп ског дру штва ни је 
без осно ва. У кон крет ном слу ча ју ко ји смо ана ли зо ва ли, та 
те за ни је по твр ђе на у оном бу квал ном сми слу у ко ме се она 
из вор но ис чи та ва. Јер, од по ми ња них ак те ра, са мо Та дић и 
Кр стић су ишли у исту шко лу. При то ме тре ба има ти у ви ду 
да је Кр сти ћев по слов ни успех ипак нај о гра ни че ни ји (ако га 
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по ре ди мо са Ша пе ром, а на ро чи то са Ђи ла сом).28 Школ ска 
бли скост, у овом слу ча ју, очи глед но ни је би ла ди рект но сра-
змер на са еко ном ско-по ли тич ким по стуг ну ћем. Али, те за  о 
„мре жи школ ских дру го ва“ и не ма ам би ци ју да хо ће да об ја-
сни целокупан успех по је ди них ак те ра. Она са мо ука зу је на 
ва жну сте пе ни цу у ко лек тив ном успо ну јед не гру па ци је со-
ци јал них ак те ра. А то је за јед нич ки кул тур ни ам би јент њи-
хо вог шко ло ва ња и од ра ста ња. 

Рајт Милс (1964) је, опи су ју ћи аме рич ку ели ту, ука зао 
да је нај ва жни ји тре ну так ка ри је ре ње них при пад ни ка до ла-
зак у прилику да мо гу да од лу чу ју о ан га жо ва њу ка пи тал них 
ре сур са. Нај лак ши на чин да за ра ди те ве ли ки но вац је сте да 
до би је те при ли ку да рас по ла же те с ве ли ким нов цем – би-
ло као бан кар, по ли ти чар или ге не рал за ду жен за на бав ке 
(Милс, 1964). Те за о „мре жи школ ских дру го ва“ упра во хо ће 
да об ја сни ка ко су со ци јал ни ак те ри дошли у та ко ва жну при-
ли ку. За то је она со ци о ло шки ва жна и хе у ри стич ки плод на.

Ова те за, при ме ње на на срп ски со ци јал ни и по ли тич-
ки кон текст, мо же да по мог не у об ја шња ва њу и раз у ме ва-
њу не ких ва жних по ја ва. По слов ни успех и лич но бо гат ство 
јед не гру па ци је у срп ској ели ти не мо же се раз дво ји ти од 
по ли ти ке, али и од со ци јал но-пси хо ло шке ко хе рент но сти 
са ме гру па ци је. Ако Ве бе ров кон цепт политичког капита
лизма об ја шња ва зна чај пр вог чи ни о ца, он да те за о мрежи
школскихдругара об ја шња ва на ста нак и де ло ва ње дру гог. У 
том дру гом чи ни о цу на ла зи мо еле мен те ста ту сне са мо све-
сти, али и ко ор ди ни са ња, фор мал ног и још ви ше не фор мал-
ног. На рав но, та ко ор ди на ци ја, као што то об ја шња ва Милс 
(1964) ни је ста бил на, то тал на и трај на. За то се ова те за не 
мо же дис ка вли фи ко ва ти као још јед на „те о ри ја за ве ре“. Као 
ана ли тич ки кон цепт, „мре жа школ ских дру га ра“ је ва жно со-
ци о ло шко сред ство у на сто ја њу да се опи шу и об ја сне не ки 
од зна чај ни јих по ли тич ких и со ци јал них про це са у са вре ме-
ном дру штву. У том сми слу, упра во као до при нос опи си ва њу 

28 Крстић донекле одудара од осталих и по нешто нижем социјалном поре-
клу. Одрастао је у породици самохране мајке, нижег образовања. Зато он, у 
интервјуу недељнику „Време“ (бр. 987, 3. децембар 2009. http://www.vreme.
com/cms/view.php?id=900401) и каже за себе да је његов најновији пословни 
успех “за аутсајдера с Лекиног Брда поприличан искорак”. Ипак, тог „иско-
рака“ свакако не би било без Прве гимназије и својевременог успостављања 
пријатељства са данашњим првим човеком српске политике.
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и об ја шње њу бур них про це са чи ји смо све до ци у Ср би ји, ова 
кон цеп ци ја, очи глед но, мо же би ти ко ри сно упо тре бље на.

Литература
Ан то нић, Сло бо дан (2009): Елита, грађанство, слаба
држава:Србијапосле2000. Бе о град: Слу жбе ни гла-
сник. 

Brow ne, Ken (2005): Anintroductiontosociology, 3rd edi-
tion. Cam brid ge: Po lity.

Ве бер, Макс (Max We ber) (1976[1922]): Привредаидру
штво (Wirtschaft und Ge sellschaft: Grun driß der ver-
ste hen den So zi o lo gie), књ. 1. Бе о град: Про све та.

Вла хо вић, Ни ко ла (2009):  „Кро ја чи ца ре вог но вог оде-
ла“, Таблоид, ин тер нет из да ње,  http://www.ma ga zin-
ta bloid.com/ca so pis/in dex.php?id=06&br=204&cl=05 

Вла хо вић, Ни ко ла и Ми ло ван Бр кић (2008): „Но си лац 
пре зи ме на или ло вац на но вац“, Таблоид, ин тер нет 
из да ње, http://www.ma ga zin-ta bloid.com/ca so pis/cla-
nak.php?br=133&cla nak=4 

Гру јић, Дра го слав (2006): „Ман дат, овла шће ња и ко-
мен та ри“, Време, бр 821, 28. сеп тем бар 2006, http://
www.vre me.com/cms/vi ew.php?id=466317

Е.П. (2007): „Вук од Бо сне“, Press, 10. 06. 2007; http://
www.pres son li ne.rs/sr/ve sti/ve sti_da na/story/13084/
VUK+OD+BO SNE!.html

Јев то вић, Зо ран и Арац ки, Зо ран(2009): Медијскиути
цаји,политичкеелитеидруштвенамоћуСрбијина
почетку21.века, НСПМ 22. сеп тем бар 2009. го ди не  
на http://www.nspm.rs/ kul tur na-po li ti ka/me dij ski-uti-
ca ji-po li tic ke-eli te-i-dru stve na-moc-u-sr bi ji-na-po cet ku-
21-ve ka.html.

Ка ли ме ро (2008): „Ка пи та лац!“, Курир, 8. Maj, 2008. 
http://www.ku rir-in fo.rs/ve sti/ka pi ta lac-23145.php 

Lup ton, Tom and C. Shir ley Wil son (1959): “The So cial 
Bac kgra und and Con nec tion of ‘Top De ci sion Ma kers’”, 
ManchesterSchool, Vo lu me 27, Ja nu ary 1959, Is sue 1, 
pp. 30-51.

Милс, Рајт [Wright C. Mills] (1964[1956]): Елитавласти 
[PowerElite]. Бе о град: Кул ту ра. 



СлободанАнтонић „МРЕЖАШКОЛСКИХДРУГАРА“...

348

Мр дић, Угље ша (2009): „Ср би ја у ван ред ном ста њу“, 
Печат, 2. ок то бар 2009, стр. 22-3.

Ра ди но вић, Де јан (2010): Анализа односа српске поли
тичкеелите,медијаимаркетиншкихагенцијаупе
риоду20052008.година(ру ко пис).

Ста нић, В. (2008): „Тај фун и Тај кун!“; Курир, 24. 
април 2008,  http://www.ku rir-in fo.rs/ve sti/taj fun-i-taj-
kun-23046.php 

Трен до ви (2009): „Трен до ви у ме диј ском огла ша ва њу 
у Ср би ји“, AGBNielsenMediaResearch,  http://www.
blink-blink.rs/Tren do vi-u-ogla sa va nju.pdf

Fer riss, Pаul (1962): TheCity. Har mondsworth: Pen guin.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2010,год.VIvol.9 стр.329350

349

SlobodanAntonić

“OLDBOYNETWORK“
INSERBIANPOLITICALELITE

Summary

“Oldboynetwork”isaBritishidiom,whichreferssocial
orbusinessconnectionsamongtheformerpupilsofdistinguished
private schools, such asEton orOxford andCambridge. The
senetworksprovidetheirmembersaneasierentryintotheelite
andstayintheelitepositions.Theauthorexamineswhetherthis
conceptcanbeappliedtoapartoftheSerbianpoliticalelite,sur
roundingthePresidentoftheRepublic.Theanalysisshowsthat
theactorswhichareconcernedarethesameagegroup,originate
fromthesamesocialcircles(mostlyfromtheuppermiddleclass),
that theywere attending the sameBelgrade school (“gymnasi
um”),andthattheyweresocializinginthesameculturalcircles.
Allthisenabledtheirrapidmutual“recognition”and“connecti
ons”,andsubsequentjointappearanceasapoliticalandinterest
group.Iftheterm“oldboysnetwork”donotunderstandliterally,
butinabroader,sociologicalsenseasanestablishmentanet
workofpeoplewhocamefromthesamesocialandculturalbac
kgroundsandwhohavesuccessfullyprivilegedimportantsocial
oreconomictransactionsthenthattermcanbeproperlyapplied
inananalysisofthehigherechelonsoftheSerbianpoliticalclass.

Key words: elitesocialmilieu,socialrelations,politicalca
pitalism.
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