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Интервју1 представља један нови поглед на догађаје из пе-
риода самоупрвног социјализма, будући да су до сада о њему углав-
ном говориле особе које су биле касније жртве режима2 у којем 
су градиле каријере. Међутим, за период 70-их и време пред сам 
распад као да је пропуштено да се прикаже и деловање људи који 
су упра вљали великим привредним системима и привредом уопште. 
Личност Александра Крауса, генералног диркетора „Ме талсервиса“, 
упеча тљива је из много разлога. Он је и дан данас пун радне енер-
гије и веран левим идејама, а нарочито југословенском моделу само-
управљања, за који сматра да је био недовршен и да су га нажалост 
(не)развијали они чији интерес је био да вечно остану на власти. 
Толика вера у будућност развоја земље на основама самоуправног 
социјализма га је у одређеној мери навела да, као човек који је 
потицао из самог центра Београда и из породице високообразованих 
родитеља, уз диплому инжењера металургије и одлично знање два 
страна језика, ипак остане у земљи и посвети се њеној изградњи.

Кроз интервју се могу назрети мехнизми функционисања 
власти у републици Србији, а пре свега на локалном нивоу, Оп-

* Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација. Историјско на-
слеђе и национални идентитети у Србији у 20 веку, (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије.

1 Овом приликом бих желео да се захвалим колегиници Јелени Рафаиловић што 
ме је упутила на господина Александра Крауса.

2 Реч је о одстрањивању одређених високих званичника из политичког живо-
та земље током криза, попут оне за време сукоба унутар Коминформа, смене 
Милована Ђиласа, Александра Ранковића и низа високих званичника Службе 
државне безбедности, припадника Маспока, „либерала“ у Србији итд. 
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штин ском комитету Старог града, граду Београду и расподели моћи 
унутар предузећа. Краус објашњава положај високообразованих 
које је Партија увек форсирала у својој политици, али истовремено 
и сумњичила и постављала неког да их надзире; страх од директо-
ра великих система као конкурената у управљању државом; пи-
тања ауторитета у самом предузећу; грубо мешање политике у 
кадровску политику предузећа; могућности директора да, упркос 
свему, уко лико су способни, могу доста научити и оставити запаже-
не ре зул тате у привреди и друштву; систем друштвених мрежа 
које је директор морао развијату и одржавати уколико је желео да 
направи било какав озбиљан подухват; сам Александар Краус је 
смењен као део поражене групе Ивана Стамболића. Ипак, главно 
тежиште овог интервјуа је питање шта је представљао директор у 
социјализму 70-их и 80-их година у Југославији, шта га је гушило 
и шта је све могао уколико је био довољно способан.

Рођен сам у Београду 31. августа 1940. године у јеврејској 
породици. Од оца Херберта и мајке Бланке Краус. Обоје интеле-
ктуалци. Отац је био лекар, а мајка професор страних језика. Отац 
је био високи политички руководилац, пре свега у здравству и био 
је први начелник Војномедицинске академије, касније секретар 
за народно здравље итд. Фамилија је у том погледу била и пар-
тизанска и комунистичка, на један начин да су то били све људи 
интелектуалци. У таквој смо се атмосфери сестра и ја образовали. 

Све сам школе завршио у Београду, основну, гимназију „Мо-
ша Пијаде“, сада је то Прва београдска и Технолошко-металуршки 
факултет, одсек металургија. Тако да сам по струци дипломирани 
инжињер металургије. Радио сам у струци у једном пројектантском 
бироу, па у индустрији за прераду жице, производњу жице итд. 
Најдуже сам се у животу интересовао за политику, али нисам 
био професионални политичар. Годину и по дана сам радио у 
општинском комитету Савески венац као заменик секретара. 

Како сте приступили Партији? 

– То ми је била жеља још из гимназијских дана. У Партију 
се могло ући са 18 година, па ми је било криво што су неки ушли 
са много мање идеала и били примљени, а мене нису примили. Тек 
сам на факултету био предложен.
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Шта сте сматрали да ћете остварити када уђете у Партију?

– Па ту су били, нећу да кажем младалачки идеали. У сваком 
случају млади људи се увек надају да ће у свом животу остваривати 
неке прогресивне идеје, а у то време су након Другог светског 
рата прогресивне идеје биле леве идеје. Мислим на породицу из 
које сам потицао и на ентузијазам који се ширио.3 То је био један 
развој Југославије који је био упоредив са свим другим развојима 
послератне Европе. Хоћу да кажем да то није било нешто до те мере 
вештачко како се данас говори. Тај развој је био буран, наравно 
са свим својим мањкавостима привредног система, са свим тим 
кредитима и са том политиком која се водила.

Ја се сећам једне приче, када сам после матуре први пут 
био у Француској, и први пут у иностранству. Те 1959. био сам 
месец дана у Паризу. Ишао сам код господина Пијоа, он се налазио 
код сквера Албонија, иза Ајфелове куле и Трокадера. Пошто сам 
осам година учио француски требао сам да искористим ту прилику. 
Мајка је добила као професор француског језика једномесечно 
усавршавање.

Ту сам био у фамилији само са једним старијим господином 
са којим смо разговарали на француском, јер то је била суштина, да 
проговорим француски. Током разговора он ме је упитао, у сврху 
конверзације, зашто ми у Југославији покушавамо да направимо 
све. У смислу и локомотиве и авионе и тракторе и комбајне итд. 
Зашто се не угледамо на Швајцарску, која има добре сиреве, добре 
чоколаде, сатове и такве неке ствари. Мала земља и неке ствари 
ради врхунски, али не ради све. А ја сам говорио како смо ми вели-
ка земља и како ћемо све то да направимо. Био сам сав фасцини-
ран и одушевљен и улазио сам у те жестоке дискусије, бранећи 
наш идеализам који је ту постојао. Тај ме је (идеализам) дочекао 
и на првој години факултета, на радној акцији код Лесковца 1961. 
године. Био сам предложен као акцијаш да уђем у Партију и при-
мљен сам.

Везано за ту Француску тамо сам поново ишао током лета 
1961. године. У Паризу сам читао у новинама о Београдској кон-
ференцији у септембру и био сам поносан. Неки испитни рокови 

3 Мисли се на период обнове непосредно после рата, затим након Београдске де-
кларације из 1955. године, којом је Југославија успела да нормализује односе 
са Источним блоком, на самит несврстаних у Београду 1961. године и др.
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су били померени, па смо били врло задовољни као студенти. 
Из новина сам знао да ће у Београд доћи педесет државника и 
председника влада из различитих земаља. Такав осећај је био 
да је Југославија, некаква мала земља, не баш центар света, али 
стварно догађај од прворазредног значаја. Многи ти државници 
Нехру, Насер, Сукарно и остали су били лидери и позната имена 
и све то на једном месту и то у Београду. Све је то пролазило 
кроз Кнеза Милоша и могао си да гледаш како пролазе. То је био 
један догађај, нећу сада да кажем као искрцавање на Месец, али у 
нашим оквирима јесте био један планетарни догађај. Тако да је тај 
осећај, да припадаш нечему што се развија, што је део света и да 
си ти део те политике као члан Партије, био врло узбудљив. 

Моја жена је мислила да ћемо ми живети у иностранству. 
Млад инжињер говорим француски, енеглески. Могао сам да идем 
у Канаду, као што су неки моји другови отишли. Ја сам мислио да 
ми је овде место и да имам велику перспективу. Не мислим да сам 
погрешио, али то је било једно друштво које се годинама успешно 
развијало. Да је то баш било на стабилним основама, касније се 
показало да ти темељи полако попуштају, али дуго година је то 
деловало солидно.

Тај привредни развој предузећа, пројеката, било чега, био 
је немогућ на бази партијског управљања. У једном тренутку је 
дошло до тога да је партија морала или требала да ...када сматра-
те да је био тај тренутак? – Па мислим да је то било већ тих 70-их 
година. Мислим да је 1965.4 прерано била, без обзира што је 

4 Реч је о „великој привредној реформи“, која је међу руководством била позната 
и као „Кирина реформа“ по Кири Глигорову, једном од главних носилаца целог 
пројекта и тадашњем потпредседнику владе Петра Стамболића. Реформа је по-
чела усвајањем низа закона у Савезној скупштини 24. јула, а којима је претхо-
дило замрзавање цена. Реформа је требало да привредни систем учини ефи-
каснијим, кроз јаче учешће тржишних инструмената у регулисању привредног 
система. Мере су имале за циљ да извозно усмере југословенску пирвреду како 
би се смањио нарасли спољнотрговински дефицит. Ишло се у смеру модер-
низације производње, смањења трошкова производње, што је подразумевало 
и отпуштања радника и успоравање запошљавања. Субвенције су смањене 
и прекинуто је стимулисање појединих привредних грана путем вишеструких 
девизних курсева. Динар је девалвиран на 1.250 динара према долару, чиме 
је био потцењен у односу на долар (на њујоршкој берзи однос је био 1.110:1), 
како би целокупна привреда имала једнаке шансе за извоз. Главна замисао 
је била да тржишни механизми у већој мери замене планске инструменте у 
акумулацији и пре свега алокацији средстава, јер за разлику од људи у админи-
страцији, тржиште нема националност нити било какву припадност и не може 
по том основу бити оптужено од оних који нису могли постићи рентабилност у 
привредним огранизацијама или добити довољно средстава за своје пројекте. 
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тада требало. Зашто сматрате да је било прерано? – Зато што ти 
кадрови који се везују за Удбу, полицију, војску, који су живели на 
партијском буџету, апарату или свему томе нису имали много везе 
ни са привредом ни са будућим развојем, а са самоуправљањем 
још и по најмање. Наравно, увек су мислили да су они чувари те 
државе на начин да они сада не смеју да „попусте“. Али чувари од 
чега? Нису видели да је они заправо сахрањују, да је покопавају. 
Та борба је била у самом врху, није се она могла лако видети... а 
поготово младим кадровима који су почели постепено да се пењу, а 
нису имали ништа са ратном прошлошћу, већ су имали да изгра ђују 
своје идеале.5 Нису били оптерећени и то је доводило до сукоба.

Победили су они који су могли више да изгубе, то су били 
они млади кадрови из средње генерације млађих, такозвани апа-
ратчици, који су укапирали да је бављење политиком огромна 
привилегија без икаквог озбиљног рада. Правом демократијом и 
правом конкуренцијом они би губили, јер ја у њих сврставам Ми-
лошевића6 као парадигму. Као представника те струје који би у 
било кавој конкуренцији политичкој или привредној изгубио. Јер 
није имао шта да понуди, ни као банкар, ни као правник. Таквих су 
биле хиљаде, широм Југославије и та генерација је заправо довела 
до ових ломова који су касније уследили.

Објективно ови старији људи у које се може убројати и 
Чкребић,7 рецимо Љубичић,8 Пера Грачанин9 и сви ти други које 

Финансирање привреде је све више пребацивано на реформисани банкарски 
систем, који је остао под снажном политичком контролом.

5 Краус очигледно мисли на своју генерацију, која није учествовала у револу-
цији, али која је имала великог удела у мирнодопској изградњи система.

6 Слободан Милошевић (1941–2006) је био политички и привредни кадар Са-
веза комуниста Србије. Дипломирао је 1964. на Правном факултету у Београ-
ду. Од 1978. до 1983. био је директор „Београдске банке“. Председник Град-
ског комитета Београда СКС постаје 1984, а 1986. председник ЦК СКС. Током 
распада земље, Милошевић је био један од оснивача Социјалистичке партије 
Србије (1990) која је заменила СКС. Био је први председник Србије 1992, на кон 
ра спада СФРЈ, и касније 1997. председник Савезне Републике Југославије.

7 Душан Чкребић је рођен 1927. године у Нишу, а основну и средњу школу за-
вршио је у Крагујевцу. Завршио је Електротехнички факултет у Београду. Био 
је директор Завода за калцинирану соду Лукавац, заменик и председник При-
вредне коморе Србије. Од 1974. председник ИВ СКС, а 1984–1986. био је пред-
седник Председништва СКС.

8 Никола Љубичић (1916–2005) био је генерал ЈНА; 1967–1982. савезни секре-
тар за народну одбрану, а 1982–1984. је обављао дужност председника Пред-
седништва СКС.

9 Петар Грачанин (1923–2004) из Јагодине, био је генерал-пуковник ЈНА; 1982–
1985. био је начелник Генералштаба ЈНА, а 1987–1989. био је председник 
Председништва СКС.
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је Милошевић „обрадио“, ти људи су касније заузели екстремне 
позиције, а за време Титовог живота упркос положајима нису 
би ли тако експонирани. Они су ту постојали и питали се „Ко ће 
нам обезбедити мирну старост?“ „То ће нам обезбедити они наши 
пар тијци у које имамо поверења“. Милошевић их је све обрлатио 
када је било његово време. Честитао им је рођендане, ишао кући, 
обраћао се са друже, слао цвеће, бринуо се, слао кола, шофера, 
секретарицу, све што треба. Знао је да игра око њих, не би ли 
их са тим његовим ситним цакама придобио да они њега подрже 
тамо где је требало да дође на главну власт. Али то је све каснија 
фаза.

Прва фаза, питање је било када је Партија требало да се 
повуче. Партија је вероватно требало да почне да се повлачи од 
1965. године. Када се данас гледа на то, то није било реално. Као 
што, по мом мишљењу, укључујући и Латинку и Марка Никезића, 
те такозване либерале, исто по мени нису били реални што су били 
тако нестрпљиви. По мом мишљењу, историјски, гледано данас, да 
су мало сачекали... Тито је био неоспорни лидер, али не лидер што 
је једва чекао да буде лидер, него није било никакве алтернативе. 
Систем је био такав да није имао, ни коме, ни чему изграђеном у 
том систему да неком препусти, а биолошки је било потпуно јасно 
да ће бити ту још неко време.10 По мом мишљењу људи који су 
били на тој позицији да га критикују, поготову у Србији, мислим да 
су могли бити стрпљивији и да би дочекали својих пет минута.

А какво је било то нестрпљење код Латинке и Никезића?

– Једно критиковање Тита, које је било добродошло да се 
успостави равнотежа са овим што се десило у Хрватској.11 Па је 

10 Мисли се на дубоку старост и здравље Јосипа Броза (1892–1980).
11 Тадашњи врх хрватског партијског руководства, који је 1969. дошао на власт, 

покушао је да изврши мобилизацију свих структура унутар републике путем 
масовних митинга и кроз све релевантне форуме у Хрватској. Циљ му је био да 
се настави са реформом привредног система, који је био у тешком стању, а те-
мељнијих покушаја након 1965. године није било. На политичком плану траже на 
је већа самосталност република у односу на савезну власт. Покрету су се при-
дружили и многи елементи који су били врло блиски хрватском национали зму, 
а они екстремнији су видели и шансу за отцепљење Хрватске од Југославије, 
што је у многоме поткопало цео покрет, али му и дало на масовности. Због све 
већег раста национализма, руководство хрватске компартије на челу са Сав-
ком Дапчевић-Кучар, председницом СКХ, и Миком Трипалом, чланом извршног 
бироа ЦК СКХ, оптужено је за национализам на XXI седници Председништва 
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било довољно мало оштријег става, а било их је. Ти ставови су 
могли бити разумљиви и оправдани, али ја мислим да би било му-
дрије бити толерантнији и сачекати један мирнији период. Србија 
је и тада имала догматске снаге и те како их је имала. Као највећа 
нација имала их је више статистички од осталих. Једва су чекали 
да се интелектуалац Никезић и Латинка Перовић склоне са сцене. 
Латинка је била млада, напредна итд. Они12 су знали да је таква 
ситуација,13 а ипак су били на челу, што је уз све узевши било 
велика ствар сама по себи. 

Али у чему су они тачно провоцирали и критковали Јосипа 
Броза?

– Има тих тачака, и ја могу лично да кажем да су били у 
праву.

Да, али шта је то на основу чега је Броз могао да помисли да 
у руководству СКС има претњу или конкуренцију?

– Штос је увек био у Кочи Поповићу. Основни лидер или 
ментор, нигде се не спомиње, али било је логично да он буде после 
Титове смрти некакав наследник.

Да ли мислите да би то било могуће јер он никада није био 
члан Политбироа? 

– Ја мислим да је он имао велики углед у своје време. Уживао 
је велико Титово поверење. Био је велики партијски руководилац, 
велики интелектуалац. Из времена у ком сам живео имам утисак да 
је та структура са Марком Никезићем, Латинком Перовић, њиховим 
сарадницима и на челу са Кочом Поповићем у позадини требала 
да нађе варијанту да опстане на челу Партије. По сваку цену. Тај 

СКЈ у Карађорђеву између 30. новембра и првог децембра исте године. Савка 
Дапчевић-Кучар и њени сарадници „добровољно“ су поднели оставке на лицу 
места. Уследила је масовна чистка кроз све државне и партијске структуре у 
Хрватској, појачавајући партијску контролу над државом и друштвом. Милка 
Планинц је изабрана на место председника Председништва ЦК СКХ.

12 Тадашњи врх Савеза комуниста Србије на челу са Марком Никезићем, председ-
ником Извршног бироа ЦК СКС, и Латинком Перовић.

13 Снажне снаге које су се опирале већој демократизацији друштва, значајнијем 
повлачењу Партије из свих сегмената друтшва и већем учешћу тржишних ин-
струмената у привредном систему.
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би опстанак био за будућност и опстанак Југославије, а и Србије 
много значајнији. То што су ушли и прихватили конфликт, а имало 
је ту ствари које су, можда, могле и другачије да се решавају. Било 
је критика на Титов рачун, да ли ово, да ли оно... а имало је и шта 
да се критикује, али могло је да се не критикује. Могло је да се 
критикује пет година касније, када је имало више смисла. Тада би 
успело. Паметније је било развијати друштво и систем.

Какав мислите да је био положај одређених кадрова, П. Стам-
болића, Минића, Мијалка Тодоровића, Милентија Попо вића?

– Србија је имала све те своје структуре, Петра и Ивана 
Стамболића, Дражу и Мому Марковића. Сви су ти људи имали 
велике утицаје и упливе и различите фазе. Не треба заборавити 
ни Милоша Минића. Ту је и Милентије Поповић, један од главних 
и ретких мислилаца. Заједно са Мијалком њих двојца су имала 
инжињерско и техничко образовање и могли су привредни систем 
и развој да капирају друкчије од већине других. Ја сам то разуме-
вао. Рецимо тај развој непосредне социјалистичке демократије 
(само управљање) како се то званично звало. Односно тај развој 
уну тар система стварно је имао перспективу, али га скоро нико 
ни је разумевао. Шта је демократија?... демократија су заправо 
стран  ке, као у Србији, Хрватској и то је борба између странака и 
како једнопартијски систем може бити демократски? Онда је он 
требао и могао да се развија унутар предузећа, али то нигде није 
посто јало, изузев као експеримент у Југославији. Највећи број 
интелектуалаца у то није веровао, јер тај живот није живео. А ми у 
привреди смо почели да живимо па смо га неки живели и петанест 
и двадесет и икс година и проживели и видели све његове слабости 
и шансе у односу на нешто друго. Те шансе су биле танке и све 
је требало доказивати кроз ефикасност привредног система, кроз 
извоз, кроз производњу коју је требало постићи. Ту је онда почео 
да губи, али по мом мишљењу с обзиром на нове технологије и 
технички прогрес, тај систем је имао шансу, јер прогрес увек вуче 
нова технологија. А нова технологија се не може одкомандовати. 
Према томе ти си морао да имаш атмосферу демократску унутар 
предузећа у којем ти можеш слободно да креираш, развијаш итд. 
То је заправо тај систем омогућавао.
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Али тај систем није омогућавао слободу тржишта, капитала, 
рада. 

– Па није, зато је и зарибавао од 1965,14 па је поново почео 
да зарибава, то је тај „дугорочни програм стабилизације“.15 То је 
био задњи пут и преломно. Хоћемо ли развијати привредни систем 
или ћемо прво решавати државна или политичка питања? Када 
нисмо успели да решимо политичка питања систем се распао. 

Одакле су долазили отпори променама? 

– Са свих страна, на пример и из општинских стуркура. Ја 
сам радио у једној таквој и био сам тамо бела врана, црна овца. 
Појмови више кандидата и тајно гласање су били незамисливи, а 
ја сам предлагао да се тако ради. 

Које су главне разлике између Србије и Сло веније? 

– Када год страницма објашњавам шта се у Југославији 
десило, наводим пример Словеније, која је у ЕУ, која је имала исту 
партију исто самоуправљање, исту друштвену својину и ништа 
им није сметало да су сада тамо. Они су тамо више веровали у 
те своје раднике и самоуправаљање. При транзцији ликвидирали 
су од производње оно што никако није могло (ТАМ–Марибор), а 
заложили се за оне програме који су могли бити конкурентни. 
Предност је била близина граница Аустрије и Италије. Могли су да 
оду тамо и виде како се неке ствари раде. Имали су свакодневну 
комуникацију са западом. Ма колико партија да притиска не може 
да испритиска. Били су прагматични. На интерном плану им то 
замерам, а на екстерном их браним када објашњавам Југославију. 
Интерно мислим да су стварно у Југославију ушли као у аутобус, 
ушли на једна, изашли на друга врата када су од Југославије доби-
ли оно што су могли да добију. Требали су да је бране, требали 

14 Мисли се на неуспех потпуног опоравка привредног система кроз привредне 
реформе те године.

15 Светска економска криза која је тада владала (1980–82) само је открила сла-
бости југослвоенског привредног система. „Дугорочни програм стабилизације 
и политички задаци Синдиката“ су били производ Комисије за економску ста-
билизацију на челу са Борисом Крајгером. Комисија је почела са радом 1982, а 
1983. издат је поменути програм који је требало да оздрави посрнулу привре-
ду. Међутим, до крупних структурних промена није дошло. Држава је и даље 
спасавала предузећа, упркос губицима, надајући се да ће их тако вратити на 
ноге. 
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су према Милошевићу да буду тврђи, да се удруже са Антом Мар-
ковићем. Мислим да су превише брзо напустили бојиште, а требали 
су да остану.

Ја сам рецимо покушавао и тачно сам видео шта треба да се 
ради и покушавао сам да направим. Имали смо као фирма ООУР-е по 
целој Југославији и апсолутно сам знао шта се спрема. Осећао сам, 
било је напросто евидентно, пуно сам путовао по свету и имао сам 
једног америчког консултанта и форсирао сам стварање такозваних 
мултинационалних компанија на тлу Југославије. Рекао сам или ће 
победити „мултинационалке“ у Југославији, што је иначе светски 
тренд, па ће прво прећи републичке границе, па ће онда прелазити 
државне границе и надвладати општинске и републичке комитете, 
као компанија, као привреда. Или ће се Југославија напросто ра-
спасти. Неће бити битно да ли је словеначко или косовско вино, да 
ли је директор Србин или Албанац, него да ли се вино продаје по 
ресторанима у Њујорку и испуњава све светске критеријуме. 

Заправо сматали сте да привреда треба да победи поли-
тику?

– Ја сам био један од угледних привредника у то време, 
излазили су они годишњи интервјуи. Поставља се питање да ли 
је Партија, увидевши куда све то иде, могла раније да се повуче 
из самоуправљања. Мислите ли на самоуправање у привредном 
или општем друштвеном смислу? – И једном и другом. Пре свега 
привредном, а касније другом. 

– Недостајало је више поверења и давање шансе том са-
моуправљању. Сада се види како је то био кратак период. Да се 
више на томе радило... сада смо изгубили четрдесет година, а да 
је уложено четири, пет креативних година, што је систем тражио, 
поготово, ја тврдим, у новим технологијама. Нове технологије су 
апсолутно тражиле демократске тимове. Без њих не би могло. 

Управо је то питање положаја Партије у систему.

– Требало је борити се и доказаивати из године у годину да 
Партија у мери у којој држи власт привреда не може да дише. И на 
томе смо цело време јахали. Та тема је стално присутна од 1965. 
године. На крају би, да је било истрајности у том правцу, та тема 
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победила, привреда би победила, живот би победио. Имали смо 
примере, Чаушескуа на пример, и време је нама ишло у корист. 

Наравно да су ови16 постали нестрпљиви и да су тиме треба-
ли да изгубе. То је моја генерација и то тачно знам. Милошевић 
и ја смо скоро иста генерација. Знам како су ти људи дисали. 
Врло су јасно и логично желели да се одрже, јер би иначе ушли 
у конкуренцију у којима сам се ја већ налазио. Да сваке четири 
године идеш на раднички савет, да ли ће да те изаберу или неће. 
Да играш пипиревку, да им додељујеш станове, да они не раде, да 
деле плате, да занемарују развој итд. Ти си увек мањина. Ја сам 
поставио питање на првом мандату, када ми је истекао, али када 
сам требао да идем у други мандат, рекао сам да нећу, хоћу да уђем 
у в. д. стање, зашто бих ја вама радио, ајде да тргујемо. Ви хоћете 
да ја вама обезбедим светлу будућност тимом и памећу људи које 
ћу ја да окупим, а ви ћете мене да средите када вама то падне на 
памет. Хајде да направимо неки дил, да видимо шта ви тражите од 
мене и шта ви мени дајете за то. Није вама та друштвена својина 
дата на управљање да ви ту политизирате. Преузмите одговор-
ност, ако вам је дато да бирате и управљате заједно са мном и 
мојим људима, шта ја ту добијам? Добијам четири пута већу плату, 
нећу, хоћу шест пута већу плату. Шта ја то треба да урадим да 
би сте ви били задовољни и ја био задовољан. Јер то је тржиште 
кадрова. 

Сматрам да су привредници били ти који су имали шансу 
и дужност и који су морали да издрже. Појам „технократа“ када 
је био код нас први пут уведен... неки од њих су ставрно желели 
власт. Тај технократизам је постојао као новоосвојена, не могу да 
кажем да ли слобода или фаза. Неки од њих су одједанпут на тој 
друштвеној својини и на том привређивању и на том послу дражли 
читав низ привилегија и осладио им се тај живот привреднички који 
је значио некакву моћ и запошљавање. Али објективно ти људи, 
то је могло даљим развојем самоуправљања, некаквим причама о 
томе да се превазилази. Одједном се то претворило у борбу између 
привилегија у политици и привилегија у привреди.

Ја сам, на пример, као директор, увео референдум по завр-
шном рачуну и тајно гласање у предузећу, осећајући притиске 

16 Снаге које су пружале отпор повлачењу Партије из свих сегмената друштва и 
онемогућавале промене у правцу стварања ефикаснијег привредног система.
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Партије, комитета. То сам урадио једини у Југославији, о томе се 
писало. То сам урадио како би избегао удар на мене споља. Онда 
сам ишао на то да сваке године, тајним гласањем цео колектив 
референдумом се изјашњава по завршном рачуну да ли даје мандат 
директору да настави даље. То је било страшно популарно и много 
се писало и говорило и још су неки прихватили од директора. 
Али то је био експеримент, још није био донесен нови закон о 
предузећу, већ је важио Закон о удруженом раду.17 Предузеће је 
морало да има ООУР-е, а ООУР-и су били правна лица и водила 
се битка да се радна организација као целина одржи. Ја сам био 
директор радне организације, отпори су били велики нарочито 
је био један велики ООУР – велепродаја, али сам успевао кроз 
стални развој да мобилишем колектив и да добијем подршку. То су 
биле велике муке кроз које сам пролазио и одржавао се, поготово 
што смо направили тај развој. Тада сам добио приличан ауторитет. 
Знао сам која је то цена. Има других који то нису прошли који су 
држали... има и дан данас људи које сретнем на улици који ми 
кажу „због Вас имамо ниску пензију“. Ја сам им забранио да деле 
вишкове, јер они иду у развој. „Да сте нас пустили да то поделимо 
сад би имали веће пензије“, кажем „јесте али не би сте имали 
шта да продате у овој приватизацији, па не би сте имали никакве 
акције“. То је шала, али и озбиљна примедба. Постојале су фирме 
које ништа нису улагале у развој. Сада када се каже друштвена 
својина, ја сам са својим људима друштвену својину обогатио, а 
неко је није обогатио, неко ју је упропастио.

Србија је имала привреднике и они су то требали да по несу. 
Ја сам заједно са једним колегом, мојим партнером, из Хрват ске 
узимао технологију из Шпаније и идеје и хтели смо да их пре-
несемо овде. Направио сам прво удружење менаџера. Био сам 

17 Закон о удруженом раду (ЗУР) усвојен је у Савезној скупштини 25. новембра 
1976. године. За главног творца тог закона сматра се Едвард Кардељ. Он је 
продужетак Устава из 1974. године на пољу дефинисања економско-правних 
питања. Претходно уведене основне огранизације удруженог рада (ООУР) су 
постале кичма југословенског самоуправног социјализма. Сваки ООУР је био 
посебно правно лице. У договору са осталим ООУР-има генерални директор је 
управљао предузећем. Циљ је био да се повећа ефикасност и еластичност пре-
дузећа, али и сломи моћ директора великих система. Цео пројекат никада није 
уистину заживео, јер се од самог почетка показао скоро немогућ за имплемен-
тацију. Идеја ООУР-а је доживела потпуни слом када је СФРЈ умало банкроти-
рала 1982, током врхунца светске економске кризе. Систем ООУР-а је постојао 
до новог закона о предузећима који је донела савезна влада Анте Марковића 
1989. године.
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се кретар удружења менаџера. То је створено 1991/92. године. 
Анђић, директор „Југоекспорта“ је био први председник. Ми смо 
имали врло успешне сесије на неке од ових тема, али то је био 
почетак кризе. Када су уведене санкције и када смо ми објавили 
да се фабрике гасе, мене су звали из државне безбедности... и 
видео сам куда то иде, иако су неки људи ту говорили да смо ми 
требали да направимо странку. То би се осетило, било нас је пар 
стотина који смо били врло активни. Међутим, када је отпочела 
криза 90-их људи су видели да је у странкама спас и напустили 
су нас. Идеје су биле да директори имају некакве уговоре и да 
постоји договор диркетори–синдикати–влада. Али ништа не вреди 
када каскаш за светом. Ја сам рекао Анђићу да можемо да створимо 
странку, али то не би било то. Ми смо се изјаснили као невладино, 
непрофитабилно, нестраначко удружење грађана.

Да ли су привредници покушали да направе савез са неком 
другом друштвеном структуром у систему како би се одупрли 
утицају политике?

– Привредници су били истурени и усамљени, присутни на 
сцени, али без неког јачег и озбиљнијег сазеза са било којом од 
других структура система. Безбедносне структуре су биле далеко 
моћније, у сенци, и тиме комфорније, што им је омогућавалао да 
непрестано „бдију“ над дешавањима. Док интелектуалци типа књи-
жевника, уметника они су увек били на буџету. Имам утисак да су 
привредници у тој фази, па већ од краја 70-их година апсолутно 
били свесни тог дуплог колосека.

Има још нешто битно. Ја никада не бих постао директор 
једне велике фирме да нисам био у општинском комитету и добио 
сам ту шансу. Ја сам добио лажну шансу, коју сам искористио. Али 
могао сам да настрадам. Сукобио сам се у комитету. Био сам врло 
радикалан у односу на остале колеге. У односу на начин како се 
водила политика и тако даље, био сам једини интелектуалац и 
вукао сам целокупан тај апарат. 

Затекао сам тамо фазу коју сте могли да сретнете било где. 
У једном тренутку су били активи рандика непосредних произво-
ђа ча. Постојао је институт радничке контроле у предузећима, али 
ово је била радничка контрола на нивоу друштва, општине, гра-
да итд. Ти активи су били једна организована ствар. Боже мој, 
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увек је било да непосредном раднику/произвођачу верујеш, а ин-
телектуалац је био под знаком питања. Ја сам дошао у комитет на 
једно обећање да ћу ја бити секретар комитета, па су то у задњем 
тренутку променили, да ја будем заменик. Тако да сам ја као 
инжињер металургије био заменик једном раднику који је класно 
био ближи, он је исто био неки металац, завршио техничку школу. 
Тако да сам вукао цео тај општински комитет и све живо, то ми 
је било врло корисно. На том општинском комитету Савски венац 
биле су скоро све болнице, војска, ЈАТ, железница, Министарство 
иностраних послова, Месна заједница Дедиње, Црвена звезда, 
Партизан. Чак сам одлазио на састанке у Ђуро Салај, где сам 
упознао Миру Марковић у раним фазама њеног развоја. 

Много сам профитирао радећи тај посао, али сам се убрзо 
сукобио радећи са тим светом, јер су моји погледи били доста 
другачији како политика треба да се води. Они су нашли компроми-
сно решење да ме предложе за директора фирме „Металсервис“ 
која је имала јако много проблема, где сам и ја одлазио. Ја сам, 
боже мој, инжињер металургије, то је металуршка фирма, она се 
бави црном и обојеном металургијом итд. Предзузеће је било у 
проблемима, мислили су да ћу ја тамо да пропаднем, а мене ће се 
елегантно решити. 

Говорим то јер тај предлог не би био ни концепцијски могућ 
да ја будем директор са 36 година, фирме од око 1.000 људи у 
центру града, да нисам ипак био заменик секретара општинског 
комитета. Тако да је то кадрирање и мене дотакло. Не бих ја 
имао ту врсту животног искуства да нисам припадао тој стру-
ктури.18

Добијеш ту шансу да руководиш том друштвеном својином 
као други, хиљаде, по истом кључу. Неко је био у Партији, неко 
овамо, неко онамо, неко је неког познавао. То кадрирање је можда 
и главни проблем био, јер је та негативна селекција стварно дошла 
до пуног изражаја. 

18  Мисли се на припадност партијским структурама.
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Шта је са Емериком Блумом19 и Првославом Рако вићом20 који 
на почетку нису били људи из Партије?

– Сумњам да је њихово постављање било много друкчије 
од овог мог, наравно са фазним померајем. Они су били старији, 
али сасвим сигурно да су Емерик Блум и Првослав Раковић били 
политички у потпуности на страни Партије. Шанса се у мањим 
градовима лакше добијала. За време Милошевића „Хемофарм“ и 
„Синтелон“ су преживели уз само благи приклон СПС-у, нужни, а у 
Београду је таква конкурецнија да те секу. Тако да је у заветрини 
увек лакше. Не кажем да су Крагујевац или Сарајево били велика 
заветрина, али сигурно није била таква промаја каква је у Београ-
ду владала. У Београду када се мало замериш, дођеш врло брзо у 
позицију да те склањају.

Емерик Блум је имао подршку као пре свега одличан струч-
њак, одличан кадар, одличан привредник. Он је био привре д-
ник пар екселанс, врло брзо су се ефекти показали. Имао је и 
харизму и умео је да постави принципе у односу на партијско 
руководство Босне и Херцеговине како он мисли да привреда треба 
да функционише. Имао је хеликоптер када нико није могао да га 
сања. Он је правио мултинационалну компанију. Али ни она се 
није одржала. „Енергоинвест“ је имао делове по целој Југославији. 
А Раковић је исто имао харизму, с тим што је то било, нећу рећи 
једноставније, али је било на сличним принципима. Једна велика 
фабрика, државна инвестиција која је добила Фијатову лиценцу. 
Он је крив, ако то могу да кажем, за Бору Јовића.21 Он је био код 
Раковића финансијски директор. Такав један гњаватор, кога је 
Раковић хтео да склони. Наравно не можеш да га склониш, већ да 
га унапредиш. Онда је Бора Јовић отишао у политику у планере да 
не гњави у Застави. Раковић је био сасвим други тип, оперативац 

19 Емерик Блум (1911–1984) је рођен у Сарајеву и оснивач је „Енергоинвеста“ 
средином 50-их година. Дипломирао је електротехнику у Прагу пре Другог 
светског рата. Обављао је непсоредно после рата бројне функције у вези са 
енергетиком и електропривредом у Босни и Херцеговини и савезној админи-
страцији. Био је градоначленик Сарајева 1981–1983. године.

20 Првослав Раковић (1914–2003) је рођен у Сарајеву. Завршио је Машински фа-
култет у Београду 1939. године. Био генерални директор (1955–1974) преду-
зећа „Аутомобили Црвена застава“ из Крагујевца.

21 Борисав Јовић је рођен 1928. у селу Честин недалеко од Крагујевца. Завршио 
је 1952. економију на факултету у Београду, а докторирао 1965. године. За 
представника Србије у Председништву СФРЈ је изабран 1989, да би био годину 
дана председник Председништва СФРЈ (1990–1991).
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и прагматичан руководилац који није подносио такве као Борисав 
Јовић. 

А ко је могао да за блиског сарадника Првославу Раковићу 
постави Борисава Јовића?

– Питање је тимова и избора тимова, није била априори 
ствар генералног директора. Тек када се он, директор, афирмише 
или када освоји некаке своје поене итд. онда он може да дође 
у позицију да ствара свој тим. Што би било нормално. У првој, 
изборној фази то није било изводљиво. Могу да му наметну, могу 
да му сугеришу. Може он ту сугестију мање-више невољно да 
прими, ако му не одговара, али ако се супротстави доводи себе у 
питање. Тако да су то игре.

Да ли је у даљем периоду након 50-их, по Вама, држава 
покушавала да на различите начине, путем кредитне, це-
новне, пореске и других политика, манипулише привредним 
системом, задржи централизам у управљању привредом и 
покуша да на тај начин одржи плански систем?

– Мислим да ту неког детаљнијег планирања није било, сем 
неких великих инвестиција које су биле државне, па се гледало 
да се те републике некако нагоде. Ја то знам пошто сам студирао 
металургију, а она је један од најбољих примера. Нећу рећи да је 
све потекло из те индустријализације и електрификације, али у 
сваком случају црна металургија је... онако, пар екселанс рад нич ка. 
Па је то неко инжињерство и политика и радници ишло заједно.

У сваком случају свака република је хтела да има своју 
железару. То су наравно политичари потпуно погрешно мислили 
да ће тиме имати, ем места за своје бираче, раднике, ем за свој 
крај, родно место. С тим што то никакве везе није имало која је 
то врста железаре. Ја сам на томе базирао своју прву тезу о мулти-
националној компанији. То сам први пут потврдио у Грчкој пре пар 
година где су Грци изградили на бази секундарних сировина једну 
групацију. Тада сам хтео да садашњи „Металсервис“ буде партнер, 
али Бубало22 нам није дао. 

22 Предраг Бубало је рођен 1954. у Владичином Хану. Члан је Демократске стран-
ке Србије. Био је министар за индустрију и приватизацију октобра 2004–2007. 
године, када постаје министар трговине и услуга до 2008. године.
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Они су направили групацију „Виохалко“23 какву смо ми мо-
гли да имамо у Југославији две, три такве, јаче него што је та 
њихова најјача. А та њихова има 7% грчког извоза. Они су мени 
2005. године показивали складише и просторије макретинга које 
су копјутеризовали, а то није било ни петина онога што смо ми 
изградили 1981. године. 

Са друге стране те железаре које су у Југославији биле, која 
је била у свакој републици, а што су заправо политичари хтели. 
Они су мислили железара, а железара ради или бетонски челик 
као Зеница, или дебеле лимове за бродове као Скопље,24 или тан ке 
лимове као Смедерево за аутомобилску индустрију или ради жицу 
итд. Дакле, да се све железаре сакупе, имале би један програм што 
металургија једне земље треба да направи. То би било идеално да 
се направи, али то политичари нису разумели. „Само да дођемо до 
железаре“, тако је слично било и са бакром и са алуминијумом, не 
баш индентично. 

Као инжењер металургије да ли можете нешто рећи о „Ме-
талуршком заводу Смедерево“?
– То све почиње са оним вицом у којем је Тито чуо да је Сме-

дерево познато по гвожђу, а не грожђу. То је један безобразлук, 
Тито је био металски радник, а Норберт Вебер, легендарни дирек-
тор Жлезаре у Сиску је био његов познати сарадник и саборац. 
Тако да се не може мислити да је мислио на гвожђе. Пре свега 
Сарт ид А. Д. је као железара постојала пре Првог светског рата. 
Ми смо тамо ишли као студенти да гледамо како се прави челик 
са професором Гаковићем, који је тада био директор железаре 
Никшић. Могу вам успут рећи да је тада у Земуну постојала ва-
љаоница лима, што мало ко зна. То је била црна металургија у 
сред Земуна. 

Што се железаре тиче, било је логично да се размишља да би 
на трaговима, сa кадровима претходне прави једна нова железара 
у новом друштву у социјалистичкој Југославији. Тако да та идеја 
није изворно комунистичка, новорежимска, већ има корне у свом 
претходном развоју. 

23 Viohalco S. A. (Βιοχάλκο Α. Ε.), предузеће црне металургије које је основано 
1937. године у Атини. Бави се прерадом секундарних сировина

24 При том није постојао приступ мору или било какав јефтин транспорт за допре-
мање производа. 
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Са друге стране на Дунаву постоји читав низ железара. 
Тако је исто у Европи и Јапану. Морски приступ сировина и одвоз 
готових производа је нешто сасвим нормално. Тако да је локација 
била добра. Оно што се касније десило до дана данашњег је да је 
железара прављена на новој локацији, селу Радинац и да је требао 
да се прокопа канал до Дунава. Тај канал никада није прокопан. 
Ту је, наравно, настао проблем са програмом, технологијом, дина-
миком изградње, везом тих танких лимова са аутомобилском ин-
дустријом, јер квалитет није могао бити остварен годинама итд. 
Ауто мобилска индсутрија је због тога ишла на беле лимове у Шап-
цу. Же лезара је онда давала те лимове за бутан боце, али то веро-
ватно није било тако профитабилно као што се хтело. У сваком 
случају постала је синоним за неке политичке приче. Никада није 
излазила из фокуса политике и није постала оно што је требала да 
буде, прво производно предузеће. Увек је имала губитке. Верова-
тно је Миодраг Чеперковић25 и био најагилнији, јер се за његово 
вре ме завршила изградња. Али је све у свему увек био неки про-
блем, ни сам не могу да кажем шта је од ње правило тај проблем. 
Дуго се градила.

Како бисте упоредили друге железаре, Јесенице, Сисак, 
Зеницу...?

– Ова је била врло амбициозно постављена. Те железаре су 
биле старе железаре. Словеначке Јесенице и Шторе Равне су биле 
мале железаре које су водиле порекло са аустријским железарама. 
Аустрија је и данас позанта по црној металургији. Те у Словенији су 
били некакви делови неког већег комплекса железара. Оне су биле 
специјализоване. Сисак је рецимо имао бешавне цеви, важне за 
индустрију лежајева и нафтну индустрију. У том погледу изградња 
смедеревске железаре је представљала један огроман пројекат. 
То је био пројекат, без обзира на програм, несразмеран у односу 
на величину железаре Сисак. То је било замишљено гигантски са 
две високе пећи, са огромном топлом и хладном ваљаоницом. Са 

25 Миодраг Чеперковић је рођен 1927. године у Руђицама код Трстеника. Дипло-
мирао је и докторирао на Рударском факултету у Београду. Имао је богату 
каријеру у струци на Косову и Метохији пре ступања на место директора Же-
лезаре Смедерево. Сматра се да је Слободан Пенезић Крцун лично утицао да 
се он постави на то место. Смењен је 1973. године у оквиру чистке либерала и 
технократа у Србији.
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конверторском производњом челика, а не Сименс-Мартинове пећи. 
Дакле, са новом технологијом, са ливењем челика,26 савременије 
него што се до тада радило. Када се све сабере, амбициозан про-
јекат, огромне паре, огромно трајање изградње, никада да се зао-
кружи процес да имате све своје. Интегрални процес никада није 
остварен, или је недостајала руда, или кокс, пласман итд. Стални 
су били проблеми и велики број радника. Никада се није остварила 
та продуктивност, увек се радило са губицима. Мислим да су то 
били главни проблеми. Она је увек била предмет политичких пре-
вирања и борби. Можда је то мало упрошћено, али то бих имао да 
кажем. 

Ко је ту железару Смедерево највише форсирао? 

– Сартид27 је постојао пре Другог светског рата. Важан је 
водени пут који омогућава јефтин транспорт руде и Смедерево је 
добра локација. 

Ја сам у своје време конкурисао да будем директор желе-
заре Смедерево. Био сам у једном комбинату, то се тако звало 
„Југометалкомбинат“ где је била „железара Смедерево“, „Југометал 
– обојена металургија“, експортно предузеће и „Металсервис“ уну-
трашња трговина. Били смо најјача фирма у Југославији, имали 
смо железару у свом саставу. Најјачу спољну трговину, најјачу 
унутрашњу трговину. Када су они били у великим кризама, обично 
су политичке кризе биле на тапету. Ја сам самоиницијативно, без 
Партије, без икога, поднео молбу за конкурс у железари. Конкурс 
је био велики и говорили су да ја то радим на своју руку, што је 
било тачно. Када је то било? – Било је то негде 1987. године. На ра-
вно, без икаквих већих шанси. То сам урадио како бих показао да 
се не бавим само политиком и причам свашта, нападам Милошеви-
ћа, уместо да се бавим струком, па сам зато и конкурисао. Знао 
сам да ме неће изабрати, али да не кажу да им се нисам понудио. 

Што се планирања тиче. Ово сам почео да причам везано 
само на нивоу великих инвестиција се може говорити да је посто-
јало некакво планирање. Да се знало када ће бити нешто ако се 
постигне договор. Или ће се правити пут, или ће се правити Ђердап, 

26 Основна технологија за производњу челика који се данас примењује у атомо-
билској индустрији.

27 Железара у Смедереву је основана 1913. године под именом “Сартид 1913“. 
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или ће се улагати у железару, у алуминијум, па се погреши као што 
се погрешило у Обровцу.28 На том је нивоу планирање још колико-
-толико функционисало. Све мање и мање, али ипак. Друге ствари 
су мислим препуштене предузећима и ту није било планирања, сем 
ове регулативе у смислу колика је инфлација, шта се ради, спољни 
дуг, како да се то пегла.

Један аспект који Југославију издаваја од Источног блока, 
да су наши кадрови могли слободно да иду у иностранство и ми-
лион људи је отишло да ради тамо. Многи од њих када су нам се 
касније вратили, донели су велика знања и били подлога за неку 
малу и средњу привреду, јер су стварно научили да раде. Они 
су годинама слали девизе. То је био врло важан извор девиза за 
некакву стабилност. Мислим да су тадашња задужења Југо славије, 
која су се отворила као Пандорина кутија након Титове смрти и 
представљана као страшно велика задуженост, у поређењу са са-
дашњим задужењима сваке државе била занемарљива. Али од 
тога се направила велика халабука и коришћена је за велика по-
литичка препуцавања и надмудривања. Сви су мислили да ће бити 
паметнији сами. Наравно многи су изгубили и тржишта и кораке у 
развоју.

Ја сам имао за тих дванаест година руковођења, што није 
мало, важну прилику за сопствено усавршавање и развој.

Многи кадрови су били неспремни да ризикују да улазе у 
те иницијативе, плашили су се, „боље не таласај“, „буди у сенци“, 
„једи, пи“, „одржавај се на површини“. То је сасвим у реду. Ко 
је хтео да буде мало амбициознији и мало више говорио тај се 
истура, ризикује. Објективно што се закона тиче није било неких 
препрека, напротив то је било пожељно.

Никада ништа није притискало?

– Ја никада нисам осећао. Ја сам рецимо страшно форсирао 
развој. Сматрао сам да је кроз развој могуће решавати та текућа 
питања. Ако не развијаш и не мотивишеш људе да се нешто ствара 
и не виде да се нешто ради у њихову корист, не можеш да их 
држиш уз себе. 

28 Мисли се на промашену инвестицију у Хрватској везану за “творницу глини-
це“.
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Ја сам уводио технологију оптичких влакана у трговинско 
предузеће када то никоме није падало на памет. Ишли смо у Изра-
ел са Боранима 1985. године. Удружили смо, као свој, сопствени 
технолошки институт и институт за хемијске изворе струје – бате-
ри је. Нападали су ме страшно, говорили су да сваштарим. Трговце 
и комерцијалисте, њих 300 сам убедио да у том највећем ООУР-у, 
тада сам већ имао ауторитет, да се тајним гласањем обезбеди 
интеграција. Сваки ООУР је морао да изгласа и сви су изгласали. 
Изградили смо најмодерније складиште на Балкану. Видели смо 
шта то значи. Радећи са лимовима у блату, где су дебели лимови 
служили да виљушкар може да пређе преко њега. Направили смо 
да травелифт, тако се то звало, то су покретни кранови, рецимо 
они велики што у великим лукама путем магнета манипулишу ве-
ликим контејнерима и претоварују робу, на четири точка, кран 
иде са магентима притисне, подигне и товари. Композицију која 
се истоваривала три дана, ми истоваримо за три сата. Уђе вагон, 
композиција са два колосека над седам кранова и то распореде. 
Хала за складиштење је имала 30.000 квадрата, а техничка хала 
10.000 квадрата. То је финансирала Љубљанска банка. То је била 
једна инвестиција, памет да ти стане и у право време. То је било 
нешто што смо ми иницирали, никакав план,29 никаква општина, 
град.

Шта је недостајало другим предузећима да крену тим пу-
тем?

– Није то било тако, „ми сада смислимо па кренемо“. Јер ми 
када смислимо... имао сам тог америчког консултанта због кога 
су ме нападали на све стране. Али сам се ја врло рано укрцао на 
један „брод“ још 1977. године. Био је позив коморе и ја сам обишао 
десет школа за менаџере – МБА,30 у Фијатовој школи, Хенли код 
Лондона, Штокхолму, Ослу, Лозани. Те године сам видео шта се у 
свету ради и у чему је штос. Када се појавио код Емерика Блума 
и један консултант, Американац Брус Пејн, чикица један, њега је 
довео Богдан Црнобрња.31 Он је био Титов шеф кабинета, па је био 
амбасадор у Америци или у УН. 

29 Мисли се да није наметнут са стране.
30 MBA – Menagment, Buisness, Administration.
31 Богдан Црнобрња (1916–1998) био је амбасадор у Индији и САД-у, члан ЦК СКЈ 

и шеф кабинета председника Југославије.
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У „Гоши“ је био један мој познаник, Тихослав Тошић, ди-
ректор, који је ангажовао, због „Ђуре Ђаковића“ тог истог Аме-
риканца за консултанта. Он је удружио „Гошину“ машиноградњу 
из Смедеревске Паланке са „Ђуром Ђаковић“ из Славонског Бро-
да. Захваљујући америчком консултанту донео је велике металне 
силосе, за разлику од оних силоса који су били бетонски, као и 
Фрухоф дизалице и приколице. Мотор за приколице се правио код 
других, а ми смо их снабдевали репроматеријалом. Врло нам је 
било важно да „Гошу“ снабдевамо, то нам је био велики купац. 
Дођемо код њега, кад он има консултанта који између осталих 
ствари говори и о снабдевању, како треба снабдевати без залиха, 
то је јапански систем.32 Ми треба да јуримо код њих, а да они раде 
без залиха и залихе да стоје код нас, јер залихе су паре. Ја узмем 
тог консултанта, па да сада он нас организује, како ми то за „Гошу“ 
да радимо. Ја сам чврсто запео да га ангажујемо. Почело је „Краус 
је узео паре!, Ко зна каква је то муљавина?, неки Американац...“ 
итд. Међутим, кренемо ми са тим човеком да радимо. То је било 
једно велико искуство са њим. На пример око рачунара. Рачунари 
су тада били „бум“. Узвоз рачунара је био забрањен. То је била 
посебна опрема. Мислите, Америка је забрањивала извоз или...? – 
Не, не ми смо, није било забрањено него рестриктивно. Морало је 
да прође посебне царине, посебне процедуре, мука је била увести 
рачунаре. То су биле велике муке да убедим људе да то мора.

У интервјуу са Петром Флековићем, премијером Хрватске 
и диркетором Ине ми је речено да су постојали снажни 
политички притисци на привреду. Он је склопио споразум 
са Dow Chemicals за изградњу Петрохемије на Крку, али 
да је политбиро Хрватске то оборио, сматрајући такав чин 
велеиздајом. 

– Па дешавале су се такве ствари... Наше је било да смисли-
мо шта. Ја сам тада говорио том његовом америчком консултанту. 
„Лако је вашим директорима у Америци, њима је проблем да смисле 
шта да раде. Мени је проблем када знам шта да радим, како то да 
провучем кроз све могуће мреже. Да ли радничког савета, да ли 

32 Суштина је да сви снабдевачи уредно и тачно у минут долазе са деловима или 
репроматеријалом, како крајњи купац не би морао имати велика стоваришта, 
што је велики трошак.
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градског комитета.“ Значи када сам ја знао шта треба да радим, 
тојест да без складишта нема праве трговине. На пример нисам 
смео да путујем, јер би ме раднички савет оптужио „да се Краус 
шета“. Онда сам узео једног младог доктора наука, мог млађег 
колегу да га запослим у трговини и обећао му успешну каријеру. 
Дао сам му задатак да обиђе шеснаест најмодернијих складишта 
у Европи, а ја не смем да идем да не бих навлачио пажњу. Главне 
моје опозиционаре у предузећу сам ставио у ту комисију са тим 
младим доктором и послао све заједно на пут у Европу. Рекао сам 
им да он иде као стручњак, а они као самоуправљачи. Ти исти 
су били одушевљени када су се вратили. Видели су како су их 
тамо угостили, примили и постали су најгрлатији браниоци мојих 
идеја. Они су имали ауторитет међу радницима, они су били 
имена за њих. Они су ту били 20-30 година, а ја млади директор 
послат из комитета. Према томе пошто су они били „фаце“ њихов 
глас се уважавао, када су Жукић и Рикси рекли да „то треба“, 
а Дејан, доктор наука је знао „како треба“, то је онда могло да 
прође. То је била моја менаџерска мудролија, довијање, што у 
Америци вама не треба. Тако да када сам ја дошао на те идеје и 
када смо знали шта треба да радимо, онда је, наравно, било да 
се иде код Саше Глигоријевића33 у градски комитет. Срећа да је 
он дошао из Бора, није он био привредник, већ политичар, али 
у Бору постоји привреда, обојена металургија. Релативно смо се 
лако разумели па је он лако убедио Лазу34 и Пиљка35 да то треба 
подржати, итд. Када је дошла друга фаза, онда сам јурио код 
Бранка Пешића,36 који је био председник града, јер Бранко Пешић 
није хтео да изостане, пошто је то било у Земуну, а он је био из 
Земуна и председник града, па је подржао и другу фазу. Тако да 
сам једанпут јурио код једнога, други пут код другога, обилазио. 
Сећам се да сам имао ногу у гипсу, али сам на све адресе ишао да 
би обезбедио подршку, како би глат прошао. Боље да се сви слажу 
него да се изненадиш да кажу „онај тамо Јевреј нешто муља“, да 

33 Драгиша Глигоријевић Саша је тада био председник Градског комитета града 
Београда.

34 Лазар Васиљевић, генерални директор Љубљанске банке у Србији.
35 Мирко Пиљак, тадашњи финансијски директор Љубљанске банке који је одо-

брио привредни кредит „Металсервису“.
36 Бранко Пешић (1922–1986) рођен је у Земуну, политички кадар, завршио је 

гимназију и вишу политичку школу „Ђуро Ђаковић“. Постао је члан СКЈ 1942. 
и учестовао је у Другом светском рату. Био је чан ЦК СРС, члан Извршног већа 
СРС и председник Скупштине Београда 1964–1974. године.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2012.

258

ти се вуче неки реп, итд. Са једне стране су Јевреји способни, а 
са друге стране је ко зна шта. Једном37 ми је Влајко Стојиљковић38 
рекао, када сам дошао из Израела за неки програм „ма сви сте ви 
шпијуни“, добронамерно, као шалу. Тако да не знаш никада, то 
је један реалан амбијент, неповерљив, сумњичав. А да ли се то 
догађало зато што сте Јеврејин? – Не, то тада није било тако, али 
су скоро сасвим сигурно правили и ту врсту коментара, али то је 
вероватно било позитивно. Није био некакав шовинизам, чак је 
било више позитивних конотација него негативних. Али је било и 
врло негативних када се рачунају ти подземни отпори у предузећу, 
пијанице... на крају је било 3.000 људи, тако да је било свега и 
свачега.

Из досадашњих интервјуа са директорима, рачунајући и 
Бугарску, могао бих закључити да их је план гушио због сво-
јих исувише детаљних одредаба, али да је био у одређеној 
мери користан у погледу информационе структуре.

– Ја сам био директор у периоду када се такви утицаји нису 
уочавали. Нисам имао у том погледу никаква ограничења. Мислим 
на увоз робе, технологија. – Ја сам рецимо дошао у фазу да сам 
се задњи пут, на нешто што је било планирано позивао, ослањао 
и искиксирао грдно. То је било фатално, кап која је прелила 
чашу.39 

То је било за време Бранка Микулића40 и требало је свуда 
да се прави на хиљаде станова. Ми смо пре афере „Агрокомерц“41 

37 Мисли се на 90-те године.
38 Влајко Стојиљковић (1937–2002), пореклом из Мале Крсне, био је министар 

унутрашњих послова 1997–2000.
39 Мисли се на аргументе за смену Александра Крауса као генералног директора 

„Металсервиса“.
40 Бранко Микулић (1928–1994) рођен је у Подграђу – Горњи Вакуф. Завршио је 

високу привредну школу у Загребу. Био је члан ЦК СК БиХ од 1965. и потом 
секретар ИК ЦК СК БиХ. Од 1986. до 1988. био је председник СИВ-а.

41 Пољопривредно-прехрамбено предузеће „Агрокомерц“ из Велике Кладуше је 
основано 1968. године и имало је муњевити успон. Његов руководилац од 
1970. године био је Фикрет Абдић, који је малу фарму претворио у горостаса 
са 13.000 запослених, великом производњом и снажном инфраструктуром, али 
се показало да је све изграђено на глиненим ногама. За своје финансирање 
„Агрокомерц“ је емитовао менице које нису имале довољно покрића и систем 
се урушио 1987, изазвавши, због величине новчане масе без прокрића, финан-
сијску нестабилност БиХ и поставио питање политичке одговорности његових 
патрона који су штитили Абдића и предузеће.
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узе ли од Зенице42 силне количине бетонског челика и арматурних 
мрежа, итд. Имали смо велико складиште, а Станко Томић, леген-
дарни директор Зенице, који је био у комори, вратио се у Зеницу по 
други пут на мандат, он је био познат директор а ла Емерик Блум. 
„Металсервис“ је био његов главни партнер у Београду и Србији. 
Он је позвао нас десетак „гросиста“, трговаца на велико, да му по-
могнемо. Ми смо узели велике количине грађевинског материјала 
од Зенице, а ја сам у основи имао владину концепцију изградње 
станова. Избила је онда афера „Агрокомерц“, Станка Томића су сме-
нили, мене су почели да нападају. Тражили су да поднесем остав-
ку, ја нисам хтео. У основи то је било Милошевићево доба, Осма 
седница43 је прошла, када сам важио као Стамболићев човек. Ја сам 
се на тој седници јавно супротстављао. У привредној комори сам 
једном јавно питао куда то води и шта ће да се деси.44 Смењивали су 
у најужем руководству Живану Олбину.45 Она је била председница 
Извршног савета46 града када се Кнез Михаилова поплочавала и 
сменили су је у сред тих радова, када су смењивали и све остале 
Стамболићеве сараднике. Ја сам стао у њену одбрану. 

Ваше колеге у Бугарској су покушавале да за себе добију 
подршку путем друштвених мрежа... 

– То сам и ја радио. Било је практично немогуће, поготово 
у великим градовима, па и мањим претпостављам. Није могло на 

42 Мисли се на металуршки завод.
43 Осма седница СКС одржана је 23. и 24. септембра 1987. године у атмосфери 

велике привредне и дужничке кризе у којој је тада била Југославија, а тиме и 
Србија, и све већих међунационалних и међурепубличких нетрепељивости. Не-
мире Албанаца на Косову и Метохији Слободан Милошевић је искористио као 
прилику да се покаже заштитиником свих Срба у Југославији и у том процесу 
на наведеној седници потпуно се одвојио и окренуо против свог некадашњег 
заштитиника Ивана Стамболића. Након те седнице, Стамболић је разрешен 
свих дужности, а његова група политички сломљена, чиме је Милошевић пот-
пуно овладао СКС.

44 Мисли се на политику Слободана Милошевића према покрајинама и између ре-
публика, по којима је Србија била неправично ослабљена и да Срби као најја-
чи и најбројнији народ треба да имају значајније место у Југославији. Овом 
политиком прекидао се континуитет процеса децентрализације у Југославији, 
установљен преко устава 1963, а затим Осмог конгреса 1964, па преко смене 
Александра Ранковића 1966. и усвајањем амандамана на устав 1971, као и 
само доношење устава из 1974. који је Југославију де факто начинио конфеде-
рацијом.

45 Живана Олбина је доктор економских наука. Била је члан Извршног већа СРС 
1978–1982, директор Републичког завода за план 1982–1985. и председник 
Извршног савета Скупштине града Београда 1987–1991. године.

46 Извршни савет је представљао извршну власт, владу сваког града.
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друштвеној својини, мимо општинског комитета. Иначе шта би ра-
дио председник општине, секретар комитета? Како он да не зна 
шта се дешава у некој тамо фабрици. Све је то било као у неком 
контролисаном возу, али ипак је зависило од тог директора који 
је имао у рукама све те иницијативе код себе. Тај менаџерски тим 
је ипак почео полако да се профилише, формира и да је од њих 
зависило могли су да направе нешто. Иза неких људи су остали 
резултати, а иза неких није остало ништа. 

Пошто и сами кажете да је било неуспешних директора, да 
ли су они били толерисани, или нису? Ако јесу, колико дуго 
и због чега? 

– То је било питање, шта се заправо догађа. Кризе су биле 
као вентил да се ту неке фрустрације, напетости и незадовољства 
издувају. Било кроз партијске састанке или кроз самоуправљање. 
Ти су састанци дуго трајали, врло често су биле неке свађе итд. без 
неког нарочитог разлога. Није морало обавезно да буде губитака 
или... могло је чак обрнуто да буде. Ако би било губитака, онда се 
ипак објективно постављало питање шта је са тим руководством. 
Ако је криза, ако нема пара, онда директор долази на дневни ред. 
Самоуправљачи неће то да толеришу, а неће ни ови одозго да 
имају неку кризну ситуацију у неком колективу и онда они ступају 
на сцену. Најчешће они покрећу иницијативу да се он, директор, 
склони ако криза дуго траје, ако он није њихов човек, или је 
престао да буде њихов човек. Или је у самом том општинском 
комитету дошло до некаквих промена. Ако је то неки већи град 
онда не можеш баш све да контролишеш.

Тако да је питање пословања било први критеријум. Морало 
је да се послује успешно, колико-толико. Израз „на позитивној 
нули“ тада још није постојао. Са друге стрене, могло се десити да 
те склањају, да ти неко направи притисак изнутра. Да се изазове 
некаква криза итд. То сам ја често доживљавао, јер увек има 
незадовољника. Или их направе, или их има. То је једна нормална 
расподела, имате свакаквог света. Увек ћете наћи те бунџије, неза-
довољнике у сваком колективу.

Спољна трговина у Југославији је имала полицијске кадрове, 
а унутрашња трговина у Србији и Београду је била место где су се 
запошљавали ибеовци, јер су и они морали негде да се запосле. 
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Многи од њих су били образовани и квалификовани. Ја сам имао 
једног који је био шеф правне службе, био је повучен, јер је морао 
такав да буде. Сећам се, нисам у почетку то капирао, али сам 
после схватио да је то тако. Скоро свака од тих спољнотрговинских 
фирми које су створене су биле из тог кадра. 

Апосолутно су једини спас за Југославију биле мулти на-
ционалне компаније на нивоу целе земље. Оне би отерале партију 
на други колосек. Привреда би била моћнија и повезанија. Систем 
си морао да правиш компатибилним са европским и светским, ве-
зано за руковођење, продуктивност итд. Наши радници су се при-
лагодили када су отишли да раде у иностранство. Радили су по 
њиховим нормама, нису самоуправљали. На тај начин би се видело 
где самоуправљање има успеха, а где не. Где може да се примени, 
а где не. Моја теза је била да ми треба да извозимо производ, а 
не самоуправљање. Ми би требали, ако те производе самоуправно 
правимо, да они буду конкурентни, а не да извозимо идеологију.

Имам питање које се тиче доходашке привреде, чији кон-
цепт је превагнуо. Она је подразумевала да је све у распо-
дели, али да се зарада/профит као категорија укида. У са-
мом предузећу се сматрало да не треба укупна рентабилност 
бити мерило већ доходак по раднику. Како Ви мислите да је 
то функционисало?

– Нећу рећи да је то увело велику забуну, него збрку. Ми-
слим да је настао један галиматијас47 и да је мало ко од нас у 
предузећима разумео све о чему се ту ради.

Да ли сте Ви руководили по новим одредбама или сте на ста-
вили да радите по рентабилности предузећа као мерилу? 

– Мислим да је једино нормално било да се настави, да 
је рентабилност једино мерило успешности. Једина права збрка 
није настајала на том плану. Она је настала увођењем Закона о 
удруженом раду. То је унело револуцију у праву, која никада није 
анализирана и то је моја тема, хоћу тиме да се бавим. То данас нико 
не анализира. Да ли је био могућ тај трећи, југословенски пут? Це-
ла моја прича којом желим да се бавим је управљање променама. 

47 Латински израз који означава збрку речи, нејасан и неразумљив говор, па чак 
и речи без смисла.
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Та тема има процес децентрализације кроз технолошки развој. 
Онда се може доћи на то да ти ООУР-и, који су у једном тренутку 
били разграђивање монопола и борба против технократије, која је 
била идеолошка прича везана за ООУР-е. Међутим, и предузеће је 
губило, те се ишло ка јачању радне организације и донет је закон 
о предузећима. Ја га нисам доживео, јер су ме већ сломили. Да 
сам имао закон о предузећима, не би могли да ме сломе, јер ме 
је рушио највећи ООУР. Као правно лице имао је право да „дрма“ 
фирму. Што је био потпуни нонсенс. Али ту је увек постојало зрнце, 
ја сам то увек признавао...48 мислим да смо имали стварну шансу 
са тим ООУР-има и конципирањем радне организације предузећа. 
Имали смо шансу за ширење демократизације у предузећу.

48 Мисли се на добру страну ЗУР-а и целе идеје постојања мањих и ефикаснијих 
јединица које у једном демократском окружењу доносе одлуке за заједничку 
добробит у оквиру непрестаног технолошког развоја и иновација, повећавајући 
ефикасност на појединачном и општем плану.


