политика

економија

Сигуран сам да је једини излаз Србије да се одмах
врати са безглавог тумарања на путу ка Европској
унији. То тумарање у мраку траје пуних петнаест
година. У том мраку нас опљачкаше, отеше
Косово и Метохију, расточише државу, а ми се
правимо да не видимо…
своја села у долини реке Ибар (укупно 13
насеља), која су потопљена акумулацијом
језера.
Што се тиче Трепче, незаконитих приватизација свих државних предузећа, термоелектране „Обилић“ и нарочито површинских копова угља, огромних резерви
које се углавном простиру у српским срединама, да ни не говоримо. Могли бисмо
о тим чињеницама сатима. Власт и медији
о томе ћу те. Једно је сигурно, а то је да све
ово треба да буде брига Србије у целини,
а не само преосталог заплашеног и уцењеног српског народа на КиМ.

ме подсећа на синдром „проститутке у
поодмаклим годинама“. Иако је свесна
да је на погрешном пу ту, иако јој је цена
сваким даном све нижа, не може у нови
почетак, чува свој занат по сваку цену јер
то једино зна да ради.
Србија се по угледу и логиком обичног
човека, домаћина, мора вратити са тог
беспућа својој кући. Да сабере чељад, узоре неузорано, засеје незасејано. Да се

Ви сте и сами били изложени притисци
ма албанског правосуђа због наводног
учешћа у убиству припадника албанске
специјалне јединице РОСУ. Шта је био
циљ тог процеса против Вас? Да ли
је процес који се води против Оливе
ра Ивановића поткрепљен озбиљним
доказима?

Како оцењујете генерално политичко и
економско стање у Србији и досадашњи
учинак Владе Александра Вучића? Шта,
по Вама, треба чинити да Србија изађе
из кризе у којој се налази?

- Нажалост, сваким даном све више смо
колонија а све мање суверена држава. Све
то је последица политике која се нарочито од 2008. до данас води, а може се дефинисати са две речи: „лажи и одлажи“.
Наше власти лажу сопствени народ, било
да се ради о политичким или економским
проблемима. Те лажи, нажалост, опстају
због корумпираних, заплашених и уцењених медија. Александар Вучић је само
наставио тамо где је претходна Тадићева
власт стала, с тим што је, саобраћајним
речником казано, та наша климава кола
од државе убацио у највећу брзину, и у
томе је његова одговорност већа. Ако још
увек није касно, та кола треба што пре
зауставити јер су пред самом провалијом.
Питате ме шта треба чинити да Србија
изађе из кризе у којој се налази. Питање
је тешко, вероватно и за најумније главе у нашој Србији, и зато вероватно ћуте, као да их се не тиче. Могу да изнесем
само своје скромно мишљење. Сигуран
сам да је једини излаз Србије да се одмах
врати са безглавог тумарања на пу ту ка
Европској унији. То тумарање у мраку
траје пуних петнаест година. У том мраку
нас опљачкаше, отеше Косово и Метохију, расточише државу, а ми се правимо
да не видимо. Верујем и да је власт свесна тога, али су се обавезали на тај пут
без повратка. Понашање наших власти
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народном мирном отпору учествовали су
припадници свих партија и организација.
А онда су се окупационе снаге на КиМ
сетиле да не могу да покоре народ и да
ће се ствар лакше завршити са властима
у Београду, што се нажалост испоставило
као тачно. Истини за вољу, и данас у овако тешким условима делују патриотске
политичке странке ДСС, радикали, Двери и други, супротстављају се такозваној
интеграцији у „Независно Косово“.
Ипак, најорганизованији је институционални отпор преко Скупштине АП
КиМ, која функционише у изузетно тешким условима. Можете замислити када
Скупштина своје седнице мора да држи у
приватним просторијама јер је сав други
јавни простор забрањен од стране власти
у Београду и такозваних косовских градоначелника. Забрањује нам се да спроводимо политику очувања Уставног поретка државе Србије.

врати својим традиционалним вредностима и истинским пријатељима у међународној заједници, који сигурно не седе
у Бриселу, Вашингтону или Берлину.
Ко се на Косову и Метохији од српских
партија супротставља политици приме
не бриселских споразума ?Да ли скуп
штина АП КиМ наставља да ради?

- Политици предаје Косова и Метохије
супротстављао се српски народ са КиМ
свих ових година. И то веома успешно,
све до пре неколико година. Трудили смо
се да у том отпору не истичемо ниједну
политичку партију као водећу, чувајући
јединство народа. И заиста, у том опште-

- Искључиви циљ је застрашивање и одустајање од отпора према такозваном
„Независном Косову“. У прилог томе говори о чињеница да и поред недостатка
било каквих доказа против мене још увек
није закључен истражни поступак. Желе
да ме држе у бесконачној неизвесности.
Многе људе су више месеци неоправдано
држали, а неке још увек држе у притвору. Слична ситуација је, према речима
адвоката, и са процесом против Оливера
Ивановића. У досадашњем делу суђења
тужилац није одбранио пред судом ниједан доказ који би потврдио Ивановићеву
кривицу, али га ипак држе у притвору.
Морам на крају да кажем да од свих притисака и тортура окупационих власти више боли издаја сопствене државе. Наша
једина кривица јесте то што желимо да
останемо оно што јесмо, што смо стекли
рођењем – држављани Србије. За то ћемо
се борити и у времену пред нама.

Морам на крају да кажем да од свих притисака
и тортура окупационих власти више боли издаја
сопствене државе. Наша једина кривица јесте то
што желимо да останемо оно што јесмо, што смо
стекли рођењем – држављани Србије.

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ ЛЕТЊИ ПРИЈЕМ У СРПСКОМ
ПОСЛОВНОМ КЛУБУ „ПРИВРЕДНИК“

Оживљавање производног сектора,
једнак амбијент за све инвеститоре

Н

егујући традицију окупљања
привредне елите с краја 19. и
почетка 20. века, у башти куће Српског пословног клуба
„Привредник“ у Београду, 25.
јуна 2015. године, приређен је
традиционални летњи пријем.
Летњи пријем је и ове године окупио
велики број еминентних званица, представника домаћих и страних компанија,
државних институција, дипломатских
мисија, званица из света друштвеног,
културног и привредног живота Србије.
У име свих чланова, госте је поздравио
председник Клуба, господин Миодраг
Костић, који је напоменуо да је дијалог са
Владом узнапредовао и да се угао посматрања на привреднике и највеће послодавце у земљи променио, али и да верује
да само кроз заједнички дијалог можемо
сви заједно да брже радимо, остварујемо
боље резултате и стварамо бољу Србију.
Господин Костић је истакао да чланови
Клуба „Привредник“ већ тринаест година свакодневно раде на успостављању бољих услова привређивања и реформисању друштвеног амбијента у целини. Као
и до сада, кроз бројне друштвено одговорне активности Клуб ће наставити да
помаже локалну заједницу, ствара боље
и богатије друштво, буде конструктиван

и поуздан партнер Влади и другим учесницима у дијалогу.
„У 2015, очекујемо да се настави умерен
раст перформанси српске привреде. За
бржи напредак, ослобађање приватног
капитала, нове инвестиције, оживљавање
производног сектора, потребна нам је по-

се тиме обновити и изградити стабилне, извозно орјентисане компаније, које
послују и на регионалним тржиштима.
Приватних инвестиција и добрих пројеката има, али је потребан привредни
амбијент, једнак за све инвеститоре. Међу члановима Српског пословног клуба

Председник Српског пословног клуба „Привредник“,
Миодраг Костић: „За бржи напредак, ослобађање
приватног капитала, нове инвестиције, оживљавање
производног сектора, потребна нам је подршка
Владе и свих њених институција. Иако је учињен
известан помак, додатно је неопходно усмерити
капиталне инвестиције у инфраструктуру, спровести
регулаторне реформе и измену системских закона
али и смањити бирократске намете привредницима“.
дршка Владе и свих њених институција.
Иако је учињен известан помак, додатно
је неопходно усмерити капиталне инвестиције у инфраструктуру, спровести
регулаторне реформе и измену системских закона, али и смањити бирократске намете привредницима. Подржавамо
нов започети циклус приватизације на
здравим основама и уверени смо да ће

`Привредник`, увек можете наћи доброг
саговорника, домаћина и партнера“, додао је Костић.
Српски пословни клуб „Привредник“
основан је 2002. године као добровољно, независно и непрофитно удружење
успешних привредника и других водећих јавних личности, у циљу унапређења
предузетништва и менаџмента у Србији.
јул 2015.
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