Предраг Томковић

ЗАЈЕДНО
сећања

Параћин, 2016.

Вољеној Соњи,
За нестишани пламен безвремена, што проли путевима којим ходасмо као Прометеји, одлучни да људима,
из мрачних ћелија бездана, растамничимо и подигнемо
на пиједестал достојанства и честитости, божанске дарове – наду и веру.
Верујем да и данас, на неком небеском светионику, искриш лучевима правде, знајући да је вредело све
оно што смо сањали и за шта смо несебично крунили
себе, како бисмо из страха и безнађа изнедрили клице
радости, осмеха и среће.
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ОСВАЈАЊЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У ПАРАЋИНУ
КРАЈЕМ ДЕВЕДЕСЕТИХ
Прелиминарна белешка. – Најпре од Библиотеке „Др Вићентије Ракић“, као потенцијалног издавача
рукописа др Прeдрага Томковића („Заједно“), потом и
од самог аутора, понуђено ми је да се огласим као рецензент пригодним текстом, уз сву условност коју је и
реч рецензија, уз бројне друге и значајније речи, добила
у новије време. Разговор са аутором сам имао у парку преко пута Клуба за старе, пошто сам касније тамо
говорио на промоцији једне књиге коју су рецензенти
– професори за роман прогласили, а то очигледно није,
сем ако ту реч не схватимо по њеном здраворазумском
потенцијалу („живот пише романе“). Ни та, ни још једна књига коју сам истовремено са њом добио, немају
потписане уреднике, а пар дана раније промовисана је
књига с мојим потписом као уредником, мада је нисам
у рукопису ни видео. Уз то, за моју несрећу, у тој књизи,
огледали су се лектор (потписан) и коректор (непотписан), тако што су се управо на једном мом тексту показали у негативном светлу. У рецензији те књиге – зборника, стоји да је рецензент одбијао текстове, што значи
и бирао, а, опет, то значи да је био у улози уредника, пошто у њеном импресу приређивача нема. Све три књиге су имале рецензенте, што значи да се та улога још
увек друштвено, колико-толико, вреднује. Овим сам се
само осврнуо на друштвено стање у коме смо у вези са
књигом, које се финансирају и „туђим“, па и новцем пореских обвезника. Наравно, онај ко вади новац из сопственог џепа, за сопствену књигу, слободан је да се пре7

ма њој понаша, како му је драго. Овај излет у старту, уз
извињење, само је исказивање потребе да се каже, како
смо се дубоко заглибили и у овој области друштвеног
живота. Но, вратимо се рукопису др Томковића, стоматолога, угледне параћинске личности, извесно време
председника Општинског одбора Демократске странке,
а одборника и председника Скупштине општине Параћин после демократских избора 2000. године. О том
његовом јавном деловању у првој фази, крајем XX века,
сведочи овај његов рукопис, будућа књига.
Освајање демократије. – Посветни цитати из рукописа (Шекспир, Данте, Шуљгин, Андрић), нуде ми
могућност да и сам оставим постмодерну књижевност
као реплику на стварност, да се манем тривијале из
претходног става, те да поверени задатак урадим по текућим правилима, да се са Томковићевим текстом, као
инспирацијом, и сопственим, као надрадњом, што часније изборим. Наш комшија са севера, мађарски писац
Ђерђ Конрад у једном свом роману каже: „Бацили су
кривицу на Стаљина, на Маркса, Хегела, мада кривице овде уопште и нема, само усуд и историја, померила се земља, срушила се таваница, а ми смо покушали да се извучемо.“ („Губитник“) Зашто је он убацио
Хегела а пропустио Лењина, могу само да наслутим,
а ја ћу предњи део цитата да осавременим помињући
Тита (без Јованке) и Слобу (с Миром). Првог, додуше,
Томковић именом не помиње али помиње његово време
(једнопартијски систем – „значајне функције у друштву
могли су да добију само комунисти“) које је Слоба при
распаду СФРЈ (СРЈ, СР Србија и Црна Гора, Србија са
или без Косова, како хоћете) наследио и на свој начин
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применио. Под тим оптерећењем се живело крајем прошлог века. Почетком деведесетих, уведен је вишепартијски систем а, што јесте – јесте, у основи је настављена владавина преименованог Савеза комуниста.
Наиме, један од Слобиних „бисера“ је свакако и
трансформација и интеграција две кључне друштвено-политичке организације из претходног времена (Савез
комуниста и Социјалистички савез) у Социјалистичку партију Србије. Уочи заједничке седнице њихових
највиших органа (Централног комитета и Републичке
конференције или њихових извршних органа, не сећам
се тачно), у Ћуприји смо имали регионални састанак
кључних општинских структура обе организације, уз
присуство члана Председништва РКССРНС др Војислава Воје Мићовића, који нам није рекао да је то свршена
ствар и да ће се сутра то обелоданити. Заложио сам се
да се за почетак, макар привремено, све друштвено-политичке организације, ако то њихова руководства желе,
прилагоде новонасталој (плуралистичкој) политичкој
ситуацији (потреби). Изразио сам резерве код Синдиката и Савеза бораца. Нешто се и на тој линији касније
догађало (Савез социјалистичке омладине се преименовао у странку, формиран је ЈУЛ од тврдог партијског
језгра, касније су пензионери добили странку).
Ја сам 1990. афирмисао промене у политичком систему, дајући у новопокренутом „Петрушком саборнику“ програмску оријентацију све четири странке које су
у том тренутку у Параћину имале своја општинска руководства (демократе, либерали, радикали и социјалисти). Зна се како сам касније прошао, чак ми је и њихов
азбучни редослед замерен, али све је то иза нас, поме9

нуло се – не повратило се, како народ лепо из свог искуства каже. Одустајем од даљег ширења теме, мада моји
излети нису потпуно беспредметни, пошто и сам аутор
на пар места прави излете у вези са тим временом.
Кључни садржај текста који је узет на разматрање везан је за вишестраначке изборе, почев од избора
1996. године, када су најважније опозиционе странке
(Српски покрет обнове и Демократска странка, уз Грађански савез) наступиле као Коалиција „Заједно“ на локалним изборима и 1997. године, када су били избори
за посланике Скупштине Србије, па до избора 2000. године, када је опозиција наступила као ДОС.
Процењивало се да би тако организовани, без обзира што су у својим програмима имали хетерогену
оријентацију, у појединим тачкама некохерентну, могли
да савладају и свргну са власти Социјалисте, а после
већ видеће шта ће и како ће. Битно је било да се договоре око заједничког наступа на изборима са циљем рушења са власти Слободана Милошевића. Постизали су,
обзиром на услове, солидне резултате, најпре у локалу,
потом и на нивоу државе, али је потпун успех постигнут тек на изборима 2000. године, када је дотадашња
опозиција дошла на власт скоро на свим нивоима.
Др Томковић је био у тим изборима, као председник Општинског одбора и члан Главног одбора Демократске странке, активни чинилац у договорима око
заједничке изборних листа за одборнике, био је и сам
на одборничким листама, у изборној кампањи, у том
двоструком својству, учествовао је (ишао чек “од врата
до врата”), из избора је оба пута излазио као општински
одборник. Оно што је доживљавао у тим процесима, је10

дан је део ове његове приче, да тако рукопис назовемо.
Било је ту и ружних и тужних ситуација. Једна од њих
је и она из мог родног села Поточца, где је био са популарним Захаријем Трнавчевићем, посланичким кандидатом. Није им дозвољено да уђу у салу Задружног
дома, те су предизборни разговор са сељацима водили у
сеоској кафани. Било је и анегдотских ситуација, каква
је међусобна реплика са Слободаном Тасићем – Мачком
из Рашевице. Мачак је њему, као „страном плаћенику“,
обећавао, ако победи Социјалистичка партија, робију,
а др Томковић њему, као стоматолог, да ће, ако победи
Коалиција „Заједно“, истаћи на вратима своје ординације, да је за „Мачка вађење зуба бесплатно“.
Остаје за будуће аналитичаре и локалне историографе забележено ово болно Томковићево сведочанство
1996. године. Просторије ДС су им биле код Стадиона
„Јединства“, уступио им је бивши посланик СПО, тада
њихов кандидат за одборника, имали су сто и столицу,
столице за састанке су посуђивали из оближње кафане. И даље, дао је, лепо упоређење са Социјалистичком
партијом:
„У просторији је било језиво хладно, једна грејалица није могла да је загреје. Услови за рад су били
немогући, руке су нам се смрзавале. Ако бисмо седели
више од сат времена, смрзли бисмо се толико да смо
једва устајали са столица. И под оваквим условима,
предизборне састанке одржавали смо сваког дана и радили онолико колико смо могли. (…) Знали смо да СПС
има одличне услове за рад, да имају пара за организовање предизборних активности и да су све организације и удружења на њиховој страни, почев од удружења
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бораца, пензионера, Црвеног крста, удружења ловаца,
риболоваца, инвалида рада, Цркве. На челу свих ових
удружења су били чланови Социјалистичке партије.
Директори предузећа били су чланови ЈУЛ-а или Социјалистичке партије. Ми смо против свих њих, без пара,
просторија и инфраструктуре по селима, водили кампању са само једним јединим геслом – промена режима
Слободана Милошевића, који је довео Србију, не само
до просјачког штапа, већ и до тога да имамо стотине хиљада избеглица из Босне и Хрватске.“ Њега је требало
рушити одоздо, преузимајући власт у локалним самоуправама, да би припремили терен за посланичке изборе, на којима би Слободан Милошевић коначно пао.
У рукопису се избори детаљно описују и у прилозима конкретизују, тако да знатижељни или истраживачи друштвеног живота, могу без већег напора, да дођу и
до података и до оцена, те им је мој коментар излишан.
Мени су пала у очи два детаља у вези са функционисањем Скупштине општине Параћин, у којој је
Социјалистичка партија имала апсолутну већину, 30 од
55 одборника, док је листа Коалиције „Заједно“ имала
значајну одборничку групу од 14 одборника, 6 је било
из групе грађа, 4 из ЈУЛ-а а један је био радикал, тако
да је дотадашњи председник Општине, Миомир Миловановић – Кале, успео да осигура своју општинску
владавину и у наредном, овде анализираном, мандату.
Та два детаља заслужују да се на њих које су се у својој
активности позивале и позиција и опозиција.
Пошто су континуирано имала гласачку већину,
одборници су у предвиђеној, донели одлуку да 1999. године ПОВЕЉУ почасног грађанина општине Параћин
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добије Небојша Павковић, генерал-пуковник, начелник
Генералштаба ЈНА. Пошто нису могли да је промене,
опозициони одборници су одлучили да се на свечаној
седници Скупштине општине појаве у мајицама „Савета за промене“ и „Отпора“ и да у свечаном тренутку поскидају сакое и остану у мајицама. Томковић се изненадио, када је после овог договора, неко пренео Полицији
шта се спрема. Позван је код командира Станице, испитиван и, отворено му је речено, да то Полиција неће
дозволити. На дан свечане седнице СО, два пута су при
поласку на седницу враћани у седиште Странке, те су,
на крају, попустили и поскидали мајице. Њему је јасан
полицијски поступак, али му је тешко пало, да међу
одборницима његове странке има издајица, односно да
међу својим одборницима има полицијску „кртицу“.
Други догађај је из марта изборне (и победничке!)
2000. године, када је ЈУЛ покушао да придобије одборнике Коалиције „Заједно“ да се удруже и сруше председника Миловановића. Иницијативу Главног одбора
ЈУЛ-а пренела су му два члана Демократске странке (један је тада био одборник, други члан Општинског одбора). Понуђено им је, да Општински одбор ДС добије
договорену суму новца за гласове својих одборника.
Консултовао се са својом Централом и одбио предлог.
У наредној фази, Јуловци су ишли са својим предлогом од одборника до одборника, па су и њега посетили,
с тим што је њему нуђено далеко више. Пошто по тој
понуди, требало је да један од Јуловаца замени Калета,
Томковић је сматрао да би по његову Странку и грађане
општине Параћин то био труд узалуд. Они су рушили
Слободана с којим је његова Мира, као кључна Јуловка,
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ишла у комплету. Разуме се, код таквог стања ствари,
иницијатива ЈУЛ-а да се са функције председника СО
сруши Миомир Миловановић – Кале је пропала.
Има се утисак, да су ови детаљи били они подстицаји којима је у помоћ призват Шекспир, чија је мисао
симболично узета за мото: „Онај ко украде мој новчаник, украо је смеће, али онај ко ми украде добар глас,
отеће ми оно што га неће обогатити а од мене ће направити правог сиромаха.“
Дакле, Томковић настоји својим рукописом и прилозима да сачува свој добар глас, али исказује и разочарање које је доживљавао у људе, па и оне из своје
Странке, који су били спремни да учествују у продаји
одборничких гласова. Добрица Ћосић у једном свом
тексту каже да се Срби деле на Обилиће и Бранковиће,
а заборављају се они „сналажљиви“ у сваком времену,
они који у први план стављају своје непосредне интересе, очување живота и буђелара, по могућству, и да га
допуне. Дошло је њихово време, они су у првом плану,
идеологије, идеали, одлазе у други план. Странке и групе грађана се претварају у интересне корпорације, дошли смо до очигледне партократије, из које ћемо моћи
да се извучемо, ако је то уопште могуће, повратком на
мање изборне јединице и кандидате као појединце, без
обзира да ли су уопште у некој партији – странци. У чије
лично поштење верујемо. Колико је то за будућност реално а колико утопија, остаје за будућност. Томковићев
став је за пуну подршку, бар с једне стране. Друга је, по
демократским принципима, отворена за другачије мишљење.
Искуство – текст господина Томковића, посебно
14

документациони материјал, завређују да буду публиковани за незаборав, за сећање на време када је мукотрпно
освајано демократско вишестраначко функционисање
Скупштине општине Параћин крајем XX века. Штета
што није продужио и изнео искуства са почетка овог
века, када је на власт 2000. године дошла Демократска
странка са својим коалиционим партнерима. То је највећи недостатак овог рукописа.
Предлажем рукопис др Предрага Томковића за објављивање, у уверењу да ће Библиотека „Др Вићентије
Ракић“, као издавач, предузети све потребне мере око
његове припреме за штампу, у првом реду лекторисање, куцање, коректуру, прелом.
У Параћину, 14. јуна 2016.

Ђорђе Петковић,
књижевник и публициста
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УМЕСТО УВОДА
„Страст за истином прошлости је најбољи израз
животне снаге у човеку и нарочит облик
његовог поштовања самог себе.“
Иво Андрић

Данте Алигијери је предвидео у својој Божанственој комедији, у певању Пакао, најгори круг патњи
за оне који знају истину, а ћуте у тренутку кад треба да
кажу праву реч.
Колико човек, који је учесник у догађајима, може
у својим сећањима да остане веран истини на оно што
се догодило пре једанаест година? Шта је уопште истина? Може ли се без трунке себичности, без унутрашњег
ега, гледати на прошлост, садашњост или будућност?
Колико истина постоји у свима нама и да ли уопште
сви ми гледамо на неке ствари истим очима? Да ли је
моја истина „истинитија“ од других и да ли сам ја у могућности да без имало субјективности посматрам људе
и све што се догађало у окружењу толико да сви актери
тих догађаја схвате да сам говорио и писао истинито?
Моја истина може да буде и моја заблуда и, ма колико се трудио да избегнем замку себичности, сугестија, предрасуда и предсказивања у изношењу детаља догађаја и мог виђења истих, питам се колико је заправо
ово баш та истина. Овим питањем можда покушавам да
оправдам себе.
Сазнање од 30. јануара 2007. године, које је потврдило моје сумње о току избора за одборнике у Скупштини општине Параћин 1996. године, кад је дошло
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до коалиције између две највеће опозиционе странке
– Српског покрета обнове и Демократске странке (придружио се и Грађански савез), уверило ме је да су моје
сумње биле оправдане. Мислим да ћу бити објективан
у изношењу чињеница јер, са дистанце од једанаест
година (надам се да нећу никога повредити), трудићу
се, колико је у мојој моћи, да што прецизније изнесем
све што се дешавало, не обраћајући пажњу ни на моје
грешке које су евидентне у том смислу што нисам био
упорнији у ставовима за које сам и тада мислио да су
исправни.
Колико ћу бити објективан нека просуде учесници који су непосредно били шефови изборних штабова,
кандидати за одборнике, а и четрнаест изабраних одборника Коалиције „Заједно“ у Скупштини општине
Параћин.
Године 1996, први пут од 1990. године, дошло је
до коалиције две највеће опозиционе странке и то је,
по мом мишљењу, била добитна комбинација. У већини општина опозиција је освојила власт и то после 50
година владања комунизма и Социјалистичке партије,
која је у једном часу настала од Савеза комуниста и претворена у нову странку, са истим људима и истим програмом. Комунистички начин мишљења и идеја били
су да се у ствари ништа не мења. Доказ да је ово све
тачно јесте Конгрес савеза комуниста Србије 1990. године. Наиме, две хиљаде чланова тог Конгреса, који су
пре подне били комунисти, по подне су постали чланови Социјалистичке партије. Да их је покрштавао Свети
Јован Крститељ појединачно, требало би му више од
десет дана јер тај чин не би могао да се обави за једно
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поподне. Човек, који је до тада био председник Савеза комуниста, по подне је постао председник Социјалистичке партије и свих милион чланова су декретом
постали чланови Социјалистичке партије, иако их нико
није ништа питао.
Њихов ригидни начин размишљања остао је исти,
јер је немогуће за пола сата променити став према друштву, систему, постати толерантан и слушати другачије
мишљење. Педесет година трајало је политичко једноумље у нашем друштву.
Колико времена нама треба да променимо стање
које смо затекли и да ли промена система владавине
мења и нас саме? То је питање на које немам одговор.
Арчибалд Рајс је 1928. године написао књигу Чујте Срби! Чувајте се себе. Да ли смо схватили његове
савете од тада до данас?
„Књижевност је један од најважнијих сегмената друштва, због тога што лидере учи размишљању,
пружа им увиде у разлике између стварности и других тачака гледишта. То је много важно. Скандинавске
земље имају дугу и живу демократску традицију. Оне
су пример пристојне владавине, ограничене корупције, поштовања људских права, могућности да се чује
и глас обичног човека. Оно што је такође лепо, што
се свакодневници не намеће терет ауторитета. Можда
нећемо срести баш премијера идући улицама Осла и
руковати се са њим, али ћемо имати прилику да видимо политичаре који бициклом иду на посао. Када иде
на посао обичан човек може да осети да за њега то има
неког значаја.
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Једна од најважнијих ствари у демократским друштвима јесте то што се политичарима још увек указује
поштовање због тога што наше поверење нису осујетили погрешним потезима. То је, на жалост, стварност,
јер у многим европским земљама, чије политичке елите земљом управљају руководећи се само сопственим
интересима...“
Јуџин Шуљгин, норвешки писац
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„Онај ко украде мој новчаник, украо је смеће,
али онај ко ми украде добар глас отеће оно што га неће
обогатити, а од мене ће направити правог сиромаха.“
Вилијем Шекспир

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОДРЖАНА
11.12. И 27.12.1996. ГОДИНЕ
На пет дана пред седницу Скупштине добили смо
материјал за Конститутивну седницу са следећим дневним редом.
Дневним редом
1. Избор чланова Верификационе комисије
2. Извештај Верификационе комисије и верификација мандата изабраних одборника
3. Предлог привременог Пословника СО Параћин
4. Избор председника СО Параћин
5. Избор потпредседника СО Параћин
6. Избор председника Извршног одбора СО Параћин
7. Именовање секретара СО Параћин
Од нас четрнаест одборника Коалиције „Заједно“
ниједан до сада није био одборник у СО Параћин. Тако
нико од нас није знао како се можемо понашати на самој седници и која су наша права као одборника.
Два дана уочи седнице договорили смо се да сви
одборници Коалиције „Заједно“ одрже састанак у про21

сторијама СПО-а на коме бисмо прокоментарисали
дневни ред саме седнице. Сматрали смо да треба да
имамо једног представника у Верификационој комисији и да ћемо на самој седници предложити ко ће то
бити од наших одборника. На привремени Пословник,
који је био на дневном реду, имали смо примедби и сматрали смо да треба примедбе изнети на самој седници
Скупштине општине. За избор председника СО Параћин, по четвртој тачки дневног реда, нисмо могли да
имамо кандидата јер је подношење предлога за избор
председника СО Параћин било потребно најмање двадесет одборника. По Пословнику је било предвиђено да
се избор председника СО, као и потпредседника, врши
тајним гласањем. Што се тиче последњих двеју тачака дневног реда, нисмо ни могли да вршимо утицај на
избор председника, али смо се зато договорили да тражимо пропорционалан број места, према броју одборника, у Извршном одбору СО Параћин. Укупно би то
била три представника опозиције у саставу Извршног
одбора. Закључили смо да смо у потпуности размотрили дневни ред за прву седницу и имали смо предлоге за
кандидате , под условом да буде прихваћен наш захтев
за три члана у Извршном одбору. Седници су присуствовали сви одборници. Како је и договорено, приликом утврђивања дневног реда, тражили смо да једна
трећина одборника предлаже председника општине.
Овај предлог је одбијен. После извршења верификације
мандата свих одборника, дошло се до предлога за председника СО Параћин. СПС се залагао за досадашњег
председника, а у образложењу кандидатуре је прочитано да је добио сагласност и Општинског одбора СПС-а
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и Председништва СПС-а. Предлог за председника СО
Параћин потписала су 33 одборника СО Параћин. Један од чланова одборничке Групе грађана предложио је
да се председник општине бира јавним изјашњавањем,
пошто постоји само један кандидат. Нормално да ту ништа нисмо могли да урадимо јер је већина од присутних одборника била за избор председника СО јавним
изјашњавањем. За избор председника СО 41 одборник
је гласао „за“, 12 је било „против“ и један уздржан.
Прешли смо на следећу тачку дневног реда – избор потпредседника СО Параћин. Листу која је предложила потпредседника потписало је 30 одборника, тако
да је испуњавала услове привременог Пословника за
избор потпредседника СО. Пошто је и избор потпредседника СО био јаван, „за“ је гласало 11, а „против“ је
било 15 одборника, тако да на тој седници Скупштине
није изабран потпредседник СО Параћин.
Наставак Конститутивне седнице је заказан за 27.
децембар 1996. године са следећим дневним редом:
1. Избор потпредседника СО Параћин,
2. Избор чланова Извршног одбора СО Параћин и
3. Избор Комисије за кадровске и административна питања, радне односе и јавна признања.
Између две седнице сазнали смо разлог неизбора
потпредседника СО, који је уједно био и председник
општинског одбора СПС-а. Разлог су биле велике личне несугласице и проблеми између њих двојице, тако
да је на самој седници све то било изненађење за нас
одборнике Коалиције „Заједно“, али и за поједине одборнике СПС-а, необавештене о овим закулисним радњама, које су биле познате само једном броју њихових
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одборника и шесторици одборника Групе грађана, који
су се јавно изјашњавали као заступници својих бирача,
а фактички су били сви председникови људи.
У наставку седнице, јавним гласањем, изабран је
потпредседник СО, изабрани су чланови Извршног одбора и усаглашен је предлог између СПС-а и Групе грађана. Одбачен је предлог да наша три члана уђу у Извршни одбор. Понудили су нам једно место, што нисмо
хтели да прихватимо јер смо упорно стајали на становишту да, према броју одборника у СО Параћин, једну
трећину чланова Извршног одбора треба ми да дамо.
Схватили смо да је Комисија, која је била под трећом тачком дневног реда, једна од најважнијих комисија у СО Параћин јер она даје предлог за избор осталих
радних тела и представника СО у органе одређене законским прописима, што подразумева и избор директора јавних предузећа, чланова управних одбора јавних предузећа и свих радних тела СО Параћин, која су
предвиђена Статутом и Пословником.
Свих ових година се у Демократској странци, када
се говорило о изборима 1996. године, постављало питање која то два одборника Коалиције „Заједно“, приликом гласања за председника СО Параћин, нису гласала
против. У разговорима ме нико није питао ко и зашто
није гласао, али је уперен прст на, у то време, одборницу СО, која је, почев од 2004. па до сада одборница, и
у мене. Причало се у странци како смо ми били председникови људи и како сам се зато онако упорно борио
да прихватимо понуду ЈУЛ-а за смену председника општине 2000. године јер смо нас двоје били „председникови људи“.
24

После једанаест година изнећу истину о томе ко
није гласао од одборника Коалиције „Заједно“ за председника СО Параћин. Случајно сам после састанка одборничке групе присуствовао разговору између председника општинског одбора СПО-а и двојице одборника из њихове странке, који су му у разговору рекли да
њих двојица, ако буде јавно гласање за председника, не
могу да подигну руку против. Председник општинског
одбора им је саветовао, уколико буде јавно гласање, да
се том моменту сагну и не гласају,.
Садашњи председником општинског одбора СПО-а је потврдио да тачно да су та два одборника нису гласала и да је бивши потпредседник СО Параћин, из СПО-а, знао именом и презименом која су то два одборника.
Разлози за такав њихов поступак били су личне природе. Један од одборника је имао проблема са радним местом и његов директор га је уценио да не гласа против.
Други је био у неким родбинским везама са председником општине, а имао је приватан посао и радио је за јавна предузећа и општину. Ако би гласао против, изгубио
би једини стални посао, који је обављао годинама уназад. Без обзира на ово сазнање, које сам имао од 1996.
године, и један и други су ми били симпатични. Никада
нисам показао да знам да нису гласали и, верујте ми, да
сам им тада опростио, али сам схватио да су још и тада
лични проблеми били приоритет, што нисам могао да
прихватим јер сам имао огромних проблема у Здравственом центру са својим ангажовањем и опозиционим
радом. Међутим, никада нисам хтео да сагнем главу, без
обзира што су директори Здравственог центра тражили
да се не ангажујем толико обећавајући ми привилеги25

је. Наравно, ја сам такве непристојне понуде одбио. Те
године, а и ранијих, мислио сам да смо сви ми кренули у борбу без личних интереса, са уверењем да режим
Слободана Милошевића неће ништа добро донети Србији. Веровао сам да смо сви ентузијасти, без задњих
намера у смислу прибављања личних егзистенцијалних
и материјалних користи од тога. Сматрао сам да смо
идеолошки свесни да су борба и сламање тадашње власти и режима социјалиста једино наше опредељење. Не
пишем о овоме, нити спомињем разлоге и оне који нису
гласали за председника општине, зато да бих оправдао
себе. оправдам себе. Нисам имао пред ким да се правдам, а и нико у мом присуству није напоменуо да сам
ја тај који није гласао. Често су ми, када смо причали о
понуди председника и савезног посланика ЈУЛ-а, говорили да баш то није тако као што ја причам. Из описа
тог догађаја види се да је одборник, који је предложио
то што се дешавало 2000. године, пре неколико месеци
јавно рекао да је он тај који је то предложио, а ја сам
био једини одборник против тог предлога.
Од одборника Скупштине општине сазнао сам да
су лични интереси пресудни у животу, а да су идеали
нешто магловито и нејасно за чије остварење се може
борити само до извесне границе, до момента када њихова личност није угрожена, а поготову егзистенција
породице. Та човек потпуно мења и он не бира средства
којима се бори за свој бољи живот или посао. Ово ми је
рекао 1996. године, да парафразирам, један од одборника, који није гласао за председника општине. Да ли се
од тада нешто променило или не?
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„Ситуација је сада много тежа, нема те силе,
нема те срећне звезде, нема те лутрије, нема те зелене
карте, нема те тајне силе да човек иоле паметан добије
посао, или да пак доведене на значајну позицију ако
није члан те странке“
М. Ћосић, Недељни телеграф

Постоји једно неписано правило у мом животу.
Увек када сам био уверен како ћу лично реаговати на
насталу ситуацију, моја реакција је била другачија и погрешна. Често се показивало су да моја опредељења,
сазнања, закључци и мисли, изношени на састанцима,
са чврстим уверењем да су исправни, били, у ствари,
увек грешке. Тешко сам схватао ставове других људи.
Да не бих стално правио исту грешку, било је потребно
размишљати како ће на те моје ставове реаговати остали. И поред настојања да то некако исправим, у већини
случајева остајао сам при својим ставовима и правио
исте неопростиве грешке.
После Конститутивне седнице дошла је прва редовна, па друга, трећа и тако редом пуне четири године.
Да ли смо као опозиција успели да нешто променимо?
Не! Гласачка машина је увек била спремна да не прихвати чак и најбољи предлог за општину Параћин њене
грађане. У холу Позоришта Параћин разговарао сам са
социјалистичким одборницима, а и другим одборницима опозиције. Говорили су да је добро све оно што смо
рекли за скупштинском говорницом, да је предлог савршен и да потпуно схватају да је то у интересу грађанима
општине Параћин. На моје питање зашто нису гласали
за тај наш предлог, одговор је увек био исти: они су се
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договорили, пре седнице, на Одборничкој групи како ће
гласати и да дугачије не могу. Честитали су нам на конструктивној дискусији, али само у време паузе, никако
за говорницом. Власт није чак ни покушавала да нашу
дискусију са седнице Скупштине, шта смо говорили
на истој, пренесе на телевизији и радију. После сваке
седнице на телевизији су ишле вести са исте те седнице. Наших слика је било, али тона не. Предлагали смо
радио преносе Скупштине, али је изговор председника
увек био да је он консултовао техничко особље радија и
да је пренос седнице неизводљив из техничких разлога.
Радио Параћин је прву седницу СО Параћин 2000.
године преносио уживо без неких посебних техничких
услова. Било је евидентна намера да се опструише рад
опозиције, а да њени ставови никада не допру до грађана. Стално смо инсистирали да о проблемима у општини говоримо јавно на телевизији и радију, али нам
то никада није дозвољено. На све могуће начине оспоравано нам је да говоримо и изнесемо шта мислимо. За
одобрење је увек питан председник општине, а његов
одговор је био да не могу они пљувати и говорити неистине против социјалистичке власти. Директори су нас
увек упућивали на ниже сараднике, који нису могли о
томе да одлучују, а на директно питање када ћемо моћи
да гостујемо, одговор је био да су термини заузети, да
они праве програм за цео месец и да се јавимо почетком
следећег месеца, па ће гледати да добијемо термин и
кажемо све шта мислимо. У ствари, председник СО је
одлучивао о свему, а поготову о томе који ће од политичара гостовати на радију и телевизији.
Као пример како се социјалистичка власт односи28

ла према опозицији, навешћу случај гостовања Захарија Трнавчевића на Радио Параћину. Захарије је, у предизборној кампањи, требало у Параћину да проведе цео
дан. Програмом је било предвиђено да ујутру обиђемо
пијацу и да, у разговору са сељацима, изнесе програм
ДС-а о пољопривреди и начине решавања проблема пољопривредника. Многи су га на пијаци познавали из телевизијске емисије Знање и имање. И он, онако висок и
пун знања, умео је да заинтересује сељаке за оно што је
говорио. Обезбедили смо му и гостовање на Телевизији „Немања“ у Ћуприји. То је била једина телевизија у
Поморављу на којој су могли да гостују опозициони посланици и представници странака у целом Поморављу.
Нисам знао где се налази та телевизија, па је са нама
пошао и председника Општинског одбора ДС-а из Ћуприје, који је знао пут до телевизије. Требало је да пређемо преко неког потока, а ја сам размишљао наглас да,
ако нам се угасе кола, неко од нас мора да изађе, загази
у хладну воду и изгура кола на супротну страну. Срећа
наша да се ово није десило! Сви смо смејали после преласка потока. На једном пропланку била је обична кућа
и, тек кад смо стали, председник Општинског одбора
ДС-а из Ћуприје рекао нам је да је то ТВ „Немања“. Гостовање Захарија Трнавчевића ишло је директно у етар
и трајало је око сат времена. Гледаоци су се укључивали, а на њихова питања Захарије је одговарао.
Дан пре гостовања у Ћуприји, отишли смо у и Радио Параћин да замолимо за гостовање Захарија Трнавчевића. На једва су пристали да у 17 часова будемо у
Радио Параћину, уз услов да се може говорити само о
пољопривреди, а никако о политици. Када смо стигли,
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директор нам је рекао да разговор не може бити директан, већ ће се снимати. Биће сутрадан емитован, али
тек када га буде преслушао Управни одбор. Председник
Управног одбора Радио Параћина био је председник
општине, значи, он је одлучивао шта ће од снимљеног
материјала бити пуштено.
Да је све ово истина имамо доказ из 2000. године, када су у децембру месецу били расписани избори
за Скупштину Републику Србије. Уредник телевизије
или шта је већ био у то време, телефоном је тражио хитан пријем и разговор са мном. Није знао шта да ради у
вези са нечијим гостовањем на телевизији, а мислио је
да је у обавези да се консултује са мном. Рекао сам му
да може доћи за сат времена, а ћу га примити и поразговарати са њим.
Када је уредник телевизије стигао обавестио ме је
да су радикали заказали митинг на коме ће говорити Томислав Николић и да су поднели захтев да у термину од
21 сат буде гост на телевизији. Када сам га питао у чему
је проблем, одговорио је да су сада радикали опозиција
ДОС-у у општини и да је нормално je да ја могу да одобрим или одбијем гостовање Томислава Николића на
телевизији. Просто сам био изненађен било каквом могућношћу да ја о томе одлучујем и одређујем уређивачку политику радија и телевизије. Мој одговор је био да
постоји Закон о информисању, да је он с њим упознат,
а самим тим да зна и то да свако има право да изнесе
своје политичко мишљење у оквиру закона. „Нормално
да не сме да понижава и вређа људе, а на ваша питања
која ћете постављати добићете и одговор“, додао сам на
крају. Није могао да схвати и поново ме је питао да ли
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ово што сам ја рекао значи потврдно и да Томислав Николић може гостовати на телевизији. Само сам кратко
одговорио са „да“. Једва је погодио врата на која ће да
изађе, потпуно зачуђен и у неверици. После сат времена поново је звао телефоном, вероватно да сви око њега
моје чују одобрење за гостовање Томислава Николића.
Од тада ни са радија ни са телевизије никада ме ни за
шта нису питали.
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ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА
После објаве да је за локалне изборе 1996. године
дошло до споразума између велике Коалиције „Заједно“,
Српског покрета обнове, Демократске странке и Грађанског савеза, настала је радост међу члановима ових странака јер је по први пут дошло до уједињења опозиције.
Данас, као и тада, сматрао сам да само уједињена
опозиција може свргнути режим Слободана Милошевића. Овај став сам заступао још од 1992. године када су све
опозиционе странке ишле на локалне изборе са посебним листама. Сматрао сам да се тако гласови растурају
јер су социјалисти организовали све изборе, општинске
изборне комисије биле су састављене од њихових људи,
на изборним местима били су њихови чланови бирачких
одбора већ дужи низ година, а председници изборних комисија били су њихови проверени кадрови. Није могло
да се деси да на тако важним местима, када су избори
у питању, не буде неко ко није био члан партије или пак
симпатизер. Имајући све то у виду, али и познајући ситуацију у земљи (ратујемо од 1991. године, а до 1996.
године изгубили смо четири рата), рачунао сам да овако
уједињени имамо велике шансе да добијемо изборе. Чак
и да изгубимо на изборима, имали бисмо велики број одборника и наш глас би се чуо у Скупштини општине.
Убрзо је дошло до првог састанка представника
Коалиције „Заједно“, СПО-а и ДС-а. Потписан је уговор
о коалицији и заједничком наступу на изборима за одборнике Скупштине општине Параћин. Касније је формиран Изборни штаб на чијем челу је био председник
Општинског одбора СПО-а. Нисам био члан Изборног
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штаба, али сам учествовао у разговорима око кандидата
за одборнике и око њиховог распореда по изборним јединицама. Стварно не знам по ком кључ је радила комисија за формирање листе. Причало се да је било великих
неслагања, цепидлачења и осталих намештања и покушаја странака да се протуре своје кандидате на листу за
одборнике. Верујем да је било тешко. Године 2000, када
је формиран ДОС, на чијем челу сам ја био координатор
око формирања јединствене изборне листе, састанци су
трајали по десет и више сати, неки и недељама. После
петнаест дана направљена је јединствена листа и свако
од кандидата је могао да прикупља потписе и документацију, која је потребна за кандидатуру одборника. Договор је био да направимо јединствен пано са свим кандидатима. Но, поједини одборнички кандидати нису хтели
да дају своје слике тако да је од педесет одборничких
кандидата на паноу било нас тридесетак.
Нисмо успели и поред поменутог ентузијазма и
покушаја да сва изборна места покријемо кандидатима
за одборнике. У граду је изборна јединица 11. Конгрес 4
остала без кандидата, а на селу нисмо имали кандидате у
Клачевици, Лебини, Мириловцу и Ратару.
У почетку састављања листе говорило се да имамо на свим изборним јединицама више кандидата и да
ће изборни штаб имати велики проблем да одлучи ко
ће бити кандидат за одборника. Пошто је био већински
систем гласања, предност је имала личност која ужива
популарност у граду и која је пристала да буде на листи
Коалиције „Заједно“. Предлагана су имена виђенијих
људи за које се тврдило да су опозиционо настројени,
али нису баш активни и сигурно ће прихватити кандида33

туру. Дешавало се да, после разговора са њима, одједном
одустану, наводно нису били спремни за политичко ангажовање, имали су на радним местима велика задужења,
не могу да одсуствују са посла, они јесу за смену Слободана Милошевића, али је испало да неко други треба да
то уради, а они ће се касније придружити и ангажовати.
И јесу се сви ангажовали и придружили 2000. године
када је ДОС победио.
На митингу победе ДОС-а у Параћину, 6. октобра
2000. године, присуствовало је преко пет хиљада грађана. Приликом организације митинга правио се списак говорника који ће се обратити грађанима. Потврдно
сам одговорио када су питали да ли ћу се и ја обратити,
али сам рекао и да ће моја почетна реченица ће гласити:
„Срећан сам што вас је вечерас оволики број када славимо победу демократије после четрдесет пет година, али
несрећан што је крајем децембра месеца 1999. године,
на последњем митингу „Савеза за промене“, када је говорио Борис Тадић испред суда, било присутно између
тридесет и четрдесет грађана, који су се смрзавали на
минус петнаест, више од сат времена, чекајући Бориса
да дође из Зајечара“. Одговор је био:„Немој, није сада
време, славље је после толико времена владавине комунизма, дошла је демократија и народ је масовно изашао
на митинг, а нико их није силом звао“. Један међу њима
је рекао: „Еј, бре, заклали смо вола и ставили на ражањ,
а ви бисте сада поповали народу и спомињали оно што је
било раније! Заборави и придружи се слављу!“ Нисам се
обратио окупљеном народу јер бих изневерио оне присталице који су нам веровали и стајали по киши и снегу
када су ови седели у фотељама, док су нам се појединци
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и смејали и сматрали нас шаком јада и беде. Нисам могао
против своје савести и боље је ћутати, а не захваљивати
се некима који никада нису ни помислили да та „шака
људи“ може извојевати победу.
Сећам се Борисових речи који је, гледајући у правцу хотела на коме су одбројавани дани до Нове 2000. године, рекао да ваљда нећемо и следеће године на овом
месту бројати дане до следеће 2001. године. Њему се,
само недељу дана пре доласка у Параћин, родила друга
ћерка, те је и тај срећан догађај био повод за мало шале.
Било је и много комичних ситуација. Неки су пре подне
тврдилида су сто посто опозиционо настројени и да прихватају без проблема кандидатуру за одборника. Увече,
у разговору са њима, ситуација је била сасвим другачија. Одбијали су кандидатуру, правдајући се да није сада
право време, да је ратно стање, да им посао није сигуран,
да им се деца школују. Уверавали су нас да ће гласати за
нашег кандидата, да су увек гласали за опозицију, али
да се не могу ангажовати политички јер им је директор
социјалиста или члан ЈУЛ-а; те лако је онима који немају деце или онима који немају шта да изгубе, такви
се могу бавити јавним опозиционим радом, али они су
тајни опозиционари. Испаде да су они, као комунисти у
време владања краља Александра, имали посебне комунистичке ћелије.
Тако је отпадао један по један кандидат за одборничка места од тих „салонских опозиционара“, који се
јавно никада нису декларисали, а сви су били махом предложени од стране СПО-а. На митинзима 1996. и 1997.
године поједини „салонски опозиционари“ стајали су у
парку, у страху да их полиција не сними јер би изгубили
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оно што су стекли. Све је ово личило на један од митинга
1996. године кад је Вук Драшковић обилазио Неготинску
крајину. Вук је упитао једног старог сељака, рођеног пре
Другог светског рата, да ли ће гласати за Коалицију „Заједно“ како би победили Слободана Милошевића. Сељак
је искрено одговорио:„Гласаћу за тебе када будеш победио и освојио власт“. Дешавало се да поједини чланови
Демократске странке одбију кандидатуру за одборника
јер нису спремни да прихвате ризик губитка на изборима
и штете имиџу опозиционара у Параћину. Код појединаца разлог је лежао у неслагању са идеологијом СПО-а,
који у свом програму има монархију као вид владавине у
Србији. Истицали су да је то у супротности са њиховим
ставовима јер је ДС републиканска странка, као и да ће
Коалиција „Заједно“, и на локалном нивоу, водити политику Републике Србије и одређивати систем владавине
у Србији и да грађани гласају или за монархију или за
демократију.
Предизборна кампања је у тадашњим условима
била задовољавајућа јер ни ДС, а ни СПО нису имали
довољно средстава за неку озбиљнију кампању. Народ се
још увек није јавно изјашњавао за промене и смену социјалиста на челу са Слободаном Милошевићем. Трошећи лична материјална средства, обилазили смо сва села
сопственим аутомобилима. На селу тешко пролазио програм ДС-а. Ту је јаче упориште је имао СПО, а у граду је
била супротна ситуација.
Кампања је трајала око месец и по дана. Покушавали смо да на зборове доведемо чланове из врхова странака. Из ДС-а су долазили Захарије Трнавчевић, Слободан
Гавриловић, Борис Тадић, Слободан Вуксановић и дру36

ги. Изборни систем је био већински, у два круга. Било
је времена да и у другом кругу, у временску периоду од
петнаест дана, обиђемо скоро сва села у општини Параћин. Штампање свих летака плаћали смо својим новцем
јер других пара није било. Свако од нас је платио летак
са кратком биографијом и поруком бирачима у око седамсто примерака. Ја сам сâм у мом крају делио летке, а
у Адакале сам имао своје људе, који су радили кампању
за мене. Мени је најтеже било у Улици мајора Марка,
преко пруге, јер нисам познавао никога. Касније сам нашао неке пријатеље који су све ово бесплатно радили.
Ишао сам од врата до врата, делио материјал, оно што
сам имао свима сам покушавао да лично уручим, а некима сам остављао на капији. Касније нам је Н. Д. И, који је
вршио обуку 2000. године за општинске изборе, говорио
да највеће шансе за победу на локалним и републичким
изборима има онај који први почне са обиласком гласача
од врата до врата.
Нећу се задржавати на описивању обилазака свих
села у општини Параћин. Описаћу само предизборне
митинге у Поточцу и Рашевици. Састанак је био у просторијама СПО-а. Присутни смо били председник окружног одбора СПО-а из Свилајнца, председник општинског одбора СПО-а и ја. Требало је да обиђемо Поточац
и Рашевицу са Захаријем Трнавчевићем. Чекали смо
Захарија, нешто је каснио и текла је необавезна прича
са председником Окружног одбора СПО-а о ситуацији у
Свилајнцу. Причали смо о њиховим очекивањима, о односима са ДС-ом. Он је одговорио да је све у најбољем
реду, да се надају победи јер су се први пут ујединиле
две највеће опозиционе странке са Грађанским савезом.
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На тренутак сам изашао напоље зато што ми се
учинило да је Захарије Трнавчевић стигао. Док сам се
враћао у просторију чуо сам речи председника Општинског одбора СПО-а да и ДСС у Параћину хоће да се придружи, али тражи потпредседничко место у Скупштини
општине. Председник Окружног одбора СПО-а га је посаветовао да свима обећа то место и све што буду тражили, осим место председника СО. Рекао је да се то место
чува за СПО јер њој, као највећој опозиционој странци,
то и припада. Када су ме угледали, прекинули су разговор и наставили о нечем другоме да причају. У међувремену је стигао Захарије и, како га је Бог дао, одмах је са
врата почео да прича како смо се сви опустили, како се
слабо ради на селу и да селу треба посветити посебну
пажњу зато што су градови већ опозиционо опредељени.
У Поточцу нам нису дозволили да промоцију одржимо у Дому културе, већ је збор одржан у приватној
кафани. Захарије је причао о уништеној пољопривреди,
о томе да се у Поморављу шећерна репа не сади јер сељацима род из 1988. и 1989. године, предат шећерани,
још увек није исплаћен. Говорио је о паритету пољопривредних производа у односу на цену пшенице и начину
одређивања цене других пољопривредних производа.
Цена пшенице би се одредила пре сетве, тако да би сваки пољопривредни произвођач знао да ли му се исплати
сејати пшеницу или не. Више се разговарало о томе шта
њих тишти, чиме нису задовољни. Сељаци су износили
своје проблеме. Нормално је да смо ми сви у глас причали да ће бити све другачије кад ми дођемо на власт, те
да ми имамо готове, савремене нацрте планова о пољопривреди, као што су у свим земљама Европе. Касније се
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испоставило да су то биле само наше приче јер и сада,
седам година после освајања власти, та област пољопривреде још увек није решена онако како смо ми, још 1996.
године, на промоцијама по селима, обећавали сељацима.
У Рашевици је збор био интересантан по томе што
сам био изненађен памћењем имена и лица од стране Захарије Трнавчевића. Пришао му је један сељак и питао га
да ли га се сећа јер је седамдесетих година у Рашевици
одржана манифестација „Знање и имање“ коју је Захарије
водио. Без размишљања му је одговорио: „Како да не, ти
си Мачак“. Мачак је био тврди социјалиста, упознао сам
га добро док смо отварали зубну ординацију у Рашевици.
Разговор је текао исто као и у Поточцу. Једнина разлика
је била што је било више социјалиста и више незгодних
питања и тврдњи да смо ми страни плаћеници, непријатељи државе, да радимо на растурању Југославије и да нам
није место на оваквим промоцијама. Мачак ми је после
збора пришао говорећи да ће ме послати у затвор уколико
победе социјалисти. Ја сам му одговорио да ћу, ако ми победимо, на вратима зубне амбуланте написати да Мачак
има право вађења и поправке зуба преко реда. У Параћин
смо се вратили веома касно, негде пред поноћ. Тако је изгледао скоро сваки други дан предизборне кампање.
У октобру 1996. године организован је велики митинг Коалиције „Заједно“ испред споменика Бранка Крсмановића. На митингу су гостовали челници Коалиције
„Заједно“, Вук Драшковић, Зоран Ђинђић и Весна Пешић. Организација је била добра. Набавили смо озвучење, а град је био излепљен плакатима на којима су биле
слике челника Коалиције „Заједно“. И поред свих претњи и страха, који је владао међу грађанима општине Па39

раћин, на митингу се окупило преко две хиљаде људи.
Сви кандидати за одборнике СО Параћин били су на
бини, еуфорија је била огромна, а народ је клицао Вуку,
Зорану и Весни. Говорили су прво наши председници
одбора. Када је почео да говори Зоран Ђинђић, дошло
је до прекида струје и цео тај крај је био у мраку. Зоран
је наставио говор преко мегафона. Народ је викао: „Лопови! Упалите светло јер је ово велики дан за Параћин!
Када ћете ви социјалисти отићи са власти? Ове године
ћете отићи на сметлиште историје и са власти, било по
мраку или по светлу!“
Тада сам схватио да су се социјалисти страшно
уплашили уједињене опозиције и да им таква јака опозиција уопште не одговара јер су схватили да на овим
локалним изборима неће бити исто као до сада.
Ја нисам присуствовао митингу јер се у то време
одржавала стоматолошка недеља у Будви. Стоматолошким недељама сам присуствовао од прве, која је одржана 1964. године у Београду, и скоро да нисам ниједну
пропустио. На појединим сам учествовао као аутор, као
и на овој у Будви. Рад ми је већ био прихваћен, тако да
нисам могао да присуствујем овом митингу. Једноставно, тако је морало да буде.
У то време је била огромна несташица брашна, шећера, зејтина, па чак и соли. У реду се чекало за све што
је било неопходно једној породици да би преживела. Рафови по самопослугама су били празни. Ако си желео
да купиш народни хлеб, морао си да устајеш у пет сати
ујутру јер га до седам сати већ није било. Све је то ишло
на страну опозиције, али нам народ није много веровао
јер је на телевизијским програмима стално говорено да
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су опозиционари народни непријатељи и страни плаћеници. На дан-два пред изборе, одједном су социјалисти и
јуловци делили бесплатно зејтин, брашно, шећер, кафу и
народ се стискао да узме оно што му је свакако потребно.
Питали су ме поједини, који су гласали за опозицију у
то време, шта да раде јер немају ниједну од ових намирница. Рекао сам им да узму јер нико није знао за кога ће
гласати. Зејтин је у то време коштао 12 динара, није се
могао набавити у самопослугама, а на пијаци је продаван за 50 до 70 динара.
У појединим месним заједницама, поред пропагандног материјала, делили су кафу и шећер и уочи избора и
на сам дан избора. Људи су схватили да у земљи ништа
није више нормално и да се не живи, већ преживљава.
Народ је изгубио основне моралне принципе, довијао се
на све начине да би опстао. Све је изгубило смисао, више
се није знало шта је свето и испод чега човек може да се
спусти да не би изгубио образ. Ниједан морални принцип, који је на неки начин обавезао да човек не посрне, у
то време није важио, а и годинама уназад. Од десет Божијих заповести већина се није придржавала ниједне. Поштеним радом човек није могао да задовољи ни основне
животне потребе. Онима који би се пожалили саветовано је да се снађу, да има много могућности зато што се
закон не поштује и да има много криминалаца. Народ је
био слуђен, свуда су постојали редови за све и свашта, од
народног хлеба, зејтина, шећера и брашна до других потрепштина. Говорило се да је у то време владавине Слободана Милошевића постојао највећи ред у земљи јер је
народ стално био у реду за основне животне потребе.
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РАД ОПШТИНСКОГ ОДБОРА
ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ 1996. ГОДИНЕ
Просторије ДС-а 1996. године налазиле су се на
стадиону ФК „Јединство“. Просторију нам је уступио
власник, господин Милинчић, бивши народни посланик СПО-а, који се разишао са Вуком Драшковићем и
прешао у Демократску странку. Претходне просторије су нам биле у Радио Параћину, али смо избачени из
тих просторија због неслагања у Општинском одбору и
због неангажовања тадашњег председника Општинског
одбора. Раније смо састанке Општинског одбора одржавали у кући нашег члана. Од намештаја имали смо
један сто и десетак пластичних столица, узетих на зајам из кафане испод просторија странке. У просторији
је било језиво хладно, једна грејалица није могла да је
загреје. Услови за рад су били немогући, руке су нам
се смрзавале. Ако бисмо седели више од сат времена,
смрзли бисмо се толико да смо једва устајали са столица. И под оваквим условима, предизборне састанке одржавали смо сваког дана и радили онолико колико смо
могли. Упркос оваквим тешкоћама, нисмо одустајали и
радили смо до касно ноћу. Интересантно је да садашњи
председник СПО-а, 1996. године, прешао из СПО-а
код нас, у Демократску странку, и да је био је кандидат
ДС-а за одборника на листи Коалиције „Заједно“. Знали
смо да СПС има одличне услове за рад, да имају пара
за организовање предизборних активности и да су све
организације и удружења на њиховој страни, почев од
удружења бораца, пензионера, Црвеног крста, удруже46

ња ловаца, риболоваца, инвалида рада, Цркве. На челу
свих ових удружења су били чланови Социјалистичке
партије. Директори предузећа били су чланови ЈУЛ-а
или Социјалистичке партије. Ми смо против свих њих,
без пара, просторија и инфраструктуре по селима, водили кампању са само једним јединим геслом – промена режима Слободана Милошевића, који је довео Србију, не само до просјачког штапа, већ и до тога да имамо
стотине хиљада избеглица из Босне и Хрватске.
Цео октобар и новембар смо непрекидно радили и
покушавали да што више придобијемо грађане општине Параћин да гласају за Коалицију „Заједно“. Дан уочи
гласања договорили смо се да обиђемо гласачка места
у селима. Горан и ја смо имали задатак да посетимо изборна места у Дреновцу, Сикирици, Ратару, Крежбинцу, Бусиловцу, Голубовцу, Стрижи, Доњем Видову, Главици и Давидовцу.
У Дреновцу смо лепо примљени. Наши посматрачи су нам рекли да има неправилности приликом гласања, да се гласа без личних карата, а дешава се да један
члан домаћинства гласа и за бабу, деду, па и целу породицу. У Сикирици је била сасвим другачија ситуација.
Нису хтели да нас приме на бирачко место, нити су нам
дозволили да разговарамо са нашим представницима
на бирачком месту. Посетили смо Крежбинац и била је
иста ситуација као у Сикирици, само што су наши људи
могли да изађу и да понове оно исто што се дешавало
у Дреновцу. Бусиловац је био прича за себе! Рачунали
смо да ће наш кандидат, који је већ био одборник у СО
испред ДС-а, од 1992. до 1996. године, имати велике
шансе да и овог пута победи, али се на крају испоста47

вило да су се социјалисти боље организовали.
У Голубовац смо стигли после 12 сати. Моја кола
су поскакивала јер је на путу Крежбинац-Голубовац
била рупе до рупе, тако да се није могла ниједна промашити, иако сам возио 20 километра на сат. У Голубовцу је гласање већ било завршено. Чланови комисије
су купили прасе и пекли га на ражњу. Позивали нас на
ручак, али ми смо продужили даље. Ратаре нисмо ни
обилазили јер тамо нисмо имали кандидата. У Доњем
Видову СПО је имао велики број симпатизера. Тај месни одбор је бројао преко педесет чланова, али потпуно
неактиван. За причу су били сви, а када је требало нешто урадити, није било нигде никога. По мишљењу наших посматрача, гласање је протицало у реду и надали
су се победи.
У Стрижи смо знали расположење, јер су увек гласали против социјалиста, тако да се пролазност нашег
кандидата у други круг није доводила у питање. У Давидовцу смо на једва пронашли кандидата за одборника, а у разговору са нашим члановима изборне комисије
речено нам је да избори теку по пропису и да немају
примедби на гласање.
У Главици смо затекли гужву и расправу у просторији за гласање између грађана и чланова одбора за гласање. Нису нас пустили ни да разговарамо, једноставно
су нас истерали из просторије јер по њиховом мишљењу нисмо били званично овлашћени да контролишемо
ток гласања.
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ГРУПА ГРАЂАНА
Сматрам да свако има право да се кандидује за одборника, поготову у већинском систему гласања где се
гласа за личност. Тај систем гласања је најбољи на локалном нивоу јер бирачи имају право да гласају за људе
које познају, за вредне, добре и поштене домаћине, који
су својим радом стекли поштовање и постали препознатљиви у својој средини. Нормално је да се, ако имаш
све ове атрибуте и не припадаш ниједној странци, кандидујеш као група грађана.
Да ли је све баш тако? На изборима 1996. године, Група грађана је, после Социјалистичке партије и
Коалиције „Заједно“, била трећа по снази у Скупштини општине и бројала је шест одборника. Они су се
у фоајеу Позоришта изјашњавали да не припадају ни
једној странци и да су независни кандидати. На првој
конститутивној седници сва шесторица су гласала за
председничког кандидата Социјалистичке партије у општини Параћин. Гласали су за све предлоге владајуће
Социјалистичке странке, и по њиховом мишљењу, тако
је и требало да буде јер својим гласовима доприносе
грађанима, који су за њих гласали, а као представници
тих грађана, гласају за предлоге председника општине
јер тиме обезбеђују бољи живот и боље услове за своје
бираче у општини. Године 1996. осморица са листе Група грађана, који у то време нису ни сањали да буду на
листи Коалиције „Заједно“, а однели су нашим кандидатима сигуран други круг, променили су касније своје мишљење. Поједини од њих су 2000. године гласали
за тадашњу скупштинску већину, без обзира на своје
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опредељење у сазиву од 1996. до 2000. године. Сада су
неки од њих на високим положајима. Једни су директори, други одборници, саветници, представници управних одбора, представници савета месних заједница и
цењенији су него одборници са листе Коалиције „Заједно“ из 1996. године. Рекло би се да је неправда према
људима, који су отишли из странака маргинализовани
или се сами повукли, јер једноставно нису више имали
ни снаге ни воље да се баве политиком.
Жао ми је што су неки од њих свакодневно били на
демонстрацијама током 1996. и 1997. демонстрацијама,
док су им се ови други подсмевали и правили вицеве
на њихов рачун, не верујући да ће они успети нешто да
промене и називајући их страним плаћеницима и непријатељима државе Србије, а и града Параћина.
Сада је нормално да ти исти причају како су били
на демонстрацијама и да су увек су били на страни Коалиције „Заједно“, не признајући своје учешће у Социјалистичкој партији и ЈУЛ-у, али их једино записници са
избора 1996. године одају и кажу нешто сасвим друго.
Ако саберемо њихове гласове са гласовима одборника
Коалиције „Заједно“ у изборној јединици „Бранко Крсмановић 1“, уместо 190 наш кандидат би имао 267 гласова. У Центру 3, уместо 175 имао би 215, те би био
први у првом кругу гласања. У Буљану уместо 191 –
255, у Главици уместо 145 – 262, где би такође био би
први у првом кругу гласања.
Из овог се може видети да се кандидати, поготову
из Групе грађана, нису кандидовали као самостални јер
су сви гласали за сваку скупштинску одлуку СПС-а, а
2000. године прешли су на страну ДОС-а.
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Од седам одборника ДС-а, 1996. године, у Коалицији „Заједно“, њих троје су и даље одборници током
2004. године. Што се тиче одборника СПО-а, од њих
седморице нема ниједног међу одборницима 2000. године. Интересантна је ствар да је управо 2000. године
један од одборника СПО-а, који је био испред Коалиције „Заједно“, на изборима постао кандидат ЈУЛ-а.
Док сам писао о Групи грађана, у моју канцеларију су ушла два потпредседника Скупштине општине од 2000. до 2004. године. Када сам им прочитао ово
напред наведено, један од њих ми је поставио питање
да ли још увек сматрам да су нам ти људи идеолошки
непријатељи и шта је са њима када он ни сада не може
да схвати шта се то дешава. Уместо одговора цитирао
сам стару латинску пословицу, која каже да се времена
мењају, али и ми у њима. Наводио сам неке наше грешке још из 1996. године и био сам сâм себи смешан у
покушајима да оправдам нешто што се не може оправдати. Питао ме је да ли се сећам да је, у случају победе
социјалиста 2000. године, био спреман закон по коме би
„Отпор“ био проглашен терористичком организацијом
и да је за тероризам, у том закону, била предвиђена минимална казна од 20 година затвора. Питао ме да ли би
се и ја сада налазио на овом месту или на издржавању
казне. Мој одговор је био да је политика збир могућег
у датом моменту и да сигурно 1996. и 2000. године не
бих прихватио овако нешто. Наводио сам примере из
републичке скупштине и како је Бане Ивковић наредио
да се 1996. године демонстранти бију у Београду, а сада
чини кворум Влади Републике Србије.
На састанку Општинског одбора, недељу дана
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после другог круга избора, разматрали смо резултате
гласања за одборнике у СО Параћин. Нико није био задовољан исходом избора јер смо нашом неактивношћу
и незнањем дозволили да социјалисти освоје власт.
Нисмо се жалили суду, иако смо имали доказе да је на
појединим бирачким местима било неправилности и да
су наши посматрачи тражили савет од Изборног штаба
шта да раде. У једном моменту је један од чланова Општинског одбора изнео предлог да Југословенска левица тражи састанак са нама и то одмах сада, касно увече.
После оног што се десило у Горњој Мутници, СПС
и ЈУЛ нису били у добрим односима и имали су сасвим
различит приступ, не само у политици, већ и у свему
другом. Одговорио сам да, ако желе састанак, они дођу
код нас јер ми имамо 14 одборника, а они само 4. И зашто бисмо ми њима ишли на ноге? Дошло је до жучне
расправе и у афекту сам назвао издајницима оне који
су хтели да иду на састанак. Сада, после десет година,
кајем се што сам то рекао и овом приликом се свима
њима извињавам због нанете увреде. Тада сам сматрао
да је то исправно и да са социјалистима и јуловцима не
треба уопште разговарати.
Касније сам демантован, јер сам 2004. године прихватио да мој потпредседник скупштине буде из редова
социјалиста. Сада схватам да у политици никад не треба рећи не. Моји аргументи су били да СПС има већину
у Скупштини општине, коју је чинило 30 одборника, и
да могу да владају и без ЈУЛ-а и Групе грађана. Сматрао
сам да се не треба понижавати и да од тих разговора
немамо никаквих користи. Изгубили бисмо и поверење
својих гласача уколико би сазнали да ДС нешто тајно
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договора са ЈУЛ-ом. Остао сам томе доследан, али сам
био прегласан, па су четири члана Општинског одбора
отишла на састанак са представником ЈУЛ-а. Састанак
је одржан на тениском игралишту. Разговор је потекао
тако што тај високи функционер ЈУЛ-а, не прекидајући
партију тениса, разговарао са њима. Када су се вратили,
сви су били разочарани и нико није умео да пренесе о
чему се разговарало.
Састанци Општинског одбора су били јавни. Сваки члан ДС-а могао је да присуствује састанку и дискутује по тачкама дневног реда, једино што није имао
право гласа. Увек су сви активни чланови ДС-а знали о
чему је на састанцима било речи, али се није увек поштовао договор о поверљивости разговора. Нисам могао да верујем, али то је ишло до тих граница да су тему
нашег састанка, уочи Свечане седнице Скупштине општине 1999. године, знали су и у СУП-у Параћин. На
тој Свечаној седници, поред осталих, повељу почасног
грађанина општине Параћин требало је да добије начелник Генерал штаба ЈНА. На састанку Одборничке
групе и Општинског одбора ДС-а, два дана пре седнице, договорено је, на мој предлог, да на седници Скупштине, једни буду у мајицама „Савеза за промене“, а
други у мајицама „Отпора“ и да, када се прочита име
начелника, поскидамо сакое и устанемо у мајицама
скандирајући против доделе признања човеку који је
изгубио рат, потписао капитулацију и дозволио да део
српске територије, Косово и Метохија, не буду више у
саставу Србије.
Сутрадан, негде око пола четири по подне, заустављају се кола полиције испред моје куће, а полицај53

ци ми саопштавају да хитно одем у станицу полиције
где ме чека командир. Додају још да ће доћи поново и
одвести ме колима у полицију и уколико за пола сата
не стигнем. Нисам знао зашто ме зову. Увек сам на време пријављивао митинге „Савеза за промене“, како у
месту, тако и у покрету, као што је било и са митингом дан пре. После казне од судије за прекршаје ,коју је
платио врх странке, водио сам рачуна о томе. Командир
полиције ме је питао да ли идемо на свечану седницу
Скупштине општине, на шта сам му одговорио потврдно. „Да ли смо се нешто посебно припремили?“ било је
друго питање. Одговорио сам му да није било потребе и
да је то питање за шефа Одборничке групе, а не за мене.
Узео је папир и почео да чита све што сам изговорио
на састанку одборничке групе. Био сам изненађен, затечен, разочаран, депримиран, просто нисам веровао да
тако нешто може ла се деси у групи од четрнаест људи,
а можда нас је било нешто више. После извесног времена рекао сам да је био састанак и, уколико ми каже
од кога је сазнао све ово, ја ћу му све испричати шта је
било и допунити његова сазнања јер има нечега што му
нису пренели, а што сам тада рекао. Питао сам да ли су
наше просторије озвучене и да ли постоји кртица међу
нама. Насмејао се, поручио кафу и одговорио „да МУП
није глуп, а Озна све дозна“ и додао да, уколико будемо и даље инсистирали на томе да у мајицама будемо
у сали Позоришта, неће нам дозволити улаз и све нас
ће привести у станицу полиције док још траје седница.
Нормално је било да се још једном састанемо и видимо шта нам је чинити у новонасталој ситуацији. Остали
смо при томе да нећемо ни присуствовати Свечаној сед54

ници ако не можемо у мајицама да уђемо у салу. На сам
дан седнице скупили смо се у просторијама странке.
Испред су била двоја кола полиције која нас је заустављала увек када смо хтели да кренемо ка Позоришту.
На крају смо одустали, сматрајући да не добијамо ништа осим малтретирања, јер нико неће објавити ни на
радију, ни на ТВ-у, а и новинари штампаних медија су
се плашили, рат само што је био завршен.
Никада нећу сазнати на који начин је извештавано
шта се радило у странци и ко су били доушници полиције у Општинском одбору ДС-а и међу одборницима.
Из тих разлога сам да се отворе досијеи, да једном сазнамо да ли нас је неко цинкарио и преносио све са наших састанака. Не могу да верујем да је неко од чланова ДС-а то радио. Пре сам склон да верујем да су имали
бубицу којом су нас прислушкивали.
Све те дилеме су још увек свеже и зато се поново
залажем за отварање досијеа да би се установила истина. Ако се установи да су доушници били ипак неки
људи, верујем да су пристајали на то зато што су нешто
згрешили, па су их уценили и приморали да раде за Државну безбедност. Када бисмо дошли до истине, нисам
да им се суди, али нека знају да су донели велико зло
подносећи извештаје о томе шта ко ради, где се креће,
шта говори. Кажу да, ако једном радиш за Државну безбедност, онда си увек њихов сарадник. Да обавестимо
младе, старији то добро знају, у комунизму је била једна партија – комунистичка, нисте могли да направите
каријеру ако нисте били њен члан или, у најмању руку,
симпатизер комунизма. Свуда су, на важним, полуважним и мањем важним местима, били комунисти. Опи55

саћу случај на факултету, који поткрепљује ово моје
запажање. После завршеног Стоматолошког факултета
постоји обавезан стаж од годину дана тек после кога
стоматолог може самостално да ради. Ја сам тај стаж
обавио на клиници Стоматолошког факултета. Сви смо
ми имали мало практичног знања из садашње оралне
хирургије. Пошто сам знао добро асистенте и доцента
са оралне хирургије, дозволили су ми, поред редовног
стажирања пре подне, да и по подне радим са њима.
Тамо сам провео сам шест месеци, чак сам и остајао
сâм да радим без њиховог присуства. У то време је био
у току конкурс за два доцента. За место доцента су конкурисала тројица асистената са те клинике. Једног дана
ми је мој добар пријатељ, доцент на факултету, дао да
прочитам мишљења професора са друге клинике о радовима тројице асистената. Познавао сам добро сва три
кандидата, јер су ми двојица од њих водили вежбе из
тог предмета, а трећи је био добричина који ниједном
студенту није могао да одбије потпис за вежбе, иако
није био присутан. Мој предлог је био за прву двојицу,
не зато што су ми водили вежбе, већ сам видео колики
број стручних радова имају њих двојица. Његово одговор је био да један од њих не долази у обзир јер није
члан Савеза комуниста. Наставио је да коментарише да
је он београдско дете, које је седело код куће, слушало оперске арије или одлазио у позориште, док су они
ишли на радне акције и били политички активни. На
то сам рекао да он добро уме да пренесе студентима
суштину тог предмета, има манире, његова елоквенција
и стручно знање су на високом нивоу, говори стране језике, енглески и француски, и да сматрам да има пред56

ност над осталим кандидатима. Његов одговор је кроз
смех био да сам и ја на овој клиници шест месеци, да
сам научио скоро све да радим сам, да ме нико више не
контролише. Потврдио је да је све што сам рекао тачно,
али да су ова друга двојица чланови Савеза комуниста,
наши другови, пријатељи, добри политички радници и
они ће бити изабрани, а да мој кандидат нека сачека
другу прилику. После месец дана је било онако како је
он рекао.
Ово сам испричао зато што се то десило 1960. године, када је био једнопартијски систем. Питам се шта
се од тога изменило данас. Кандидат, који није био члан
Савеза комуниста, добио је звање доцента тек после две
године јер није могао да прође, док су услове испуњавали чланови Савеза комуниста. На једној од других клиника чекало се годину и по дана да њихов члан испуни
услове и онда је расписан конкурс за доцента, а други
асистент, који је испуњавао услове још пре годину дана,
није прошао на конкурсу. То доказује да су они, без обзира на све квалитете, увек бирали своје људе и да су у
њих имали пуно поверење.
Године 2000. у марту месецу у просторијама наше
странке пришла су ми два наша члана, један одборник
и други члан Општинског одбора и позвали на разговор без присуства других. Рекли су ми да имају понуду
из врха Општинског одбора ЈУЛ-а да, за извесну своту
новца, гласамо за смену председника општине, који је
из Социјалистичке партије. На моје питање шта ће да
кажу грађани општине Параћин што ДС улази у коалицију са ЈУЛ-ом, одговор је био да ми немамо пара за
кирију, ни за рад странке и да само треба да гласамо
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приликом смене председника, а после можемо бити и
даље опозиција, да предлог није лош и да, као председник Општинског одбора, треба о овоме да размислим.
Питао сам и шта добија ДС у расподели власти, осим
новца. Одговор је био – ништа. Опет сам питао да ли
би онда могао неко из Коалиције „Заједно“ буде председник општине, циљајући на демократског одборника,
али ту је одговор био да ће председник бити тадашњи
посланик ЈУЛ-а и одборник СО. Рекао сам да не желим, у изборној години, никакву коалицију са ЈУЛ-ом
и питао сам се шта грађани добијају ако изврше замену председника. Зар није то „да сјаши Курта, а узјаши
Мурта“! Поново су ми рекли да размислим и да ће за
два дана разговарати поново са мном, а да ово све остаје
у тајности. Обавестио сам централу странке, господина
Крстића, председника извршног одбора, да пита Зорана шта мисли о предлогу и да ли сам био у праву када
сам рекао „не“. Сутрадан ми је стигао одговор да ни по
какву цену не пристанем на тако нешто. Вероватно да
су и одборници и члан Општинског одбора некога консултовали или су размишљали да би то било погубно за
ДС, јер када смо се састали кроз два дана прича је била
мало другојачија, да не треба увлачити странку у све
ово и да има предлога и од стране ЈУЛ-а да се разговора
са сваким одборником понаособ. Искористио сам прилику да их питам шта је са новцем за странку, о којем су
говорили да би нас извукао из финансијске кризе и да
не бисмо морали сваког месеца да молимо пријатеље за
кирију. Речено је да се од тог новца може купити и рачунар и средити пословна просторија. Један од одборника
ми је рекао да је он понудио сваком одборнику новац.
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То је потврдио и пре два месеца у просторијама странке, а да сам ја једини који кочи. Нисам много говорио,
само сам одлучно рекао „не“ и да не желим да помажем
оне које бих најрадије видео на сметлишту историје јер
се ми боримо да ова власт једном оде, а не да јој помажемо? Поменуо сам и да смо могли само да владамо,
још од 1996. године, као Коалиција „Заједно“. Три дана
или четири после овог разговора на радно место су дошли посланик ЈУЛ-а и председник да лично разговарају
са мном. Понудили су ми новац, на шта сам се насмејао и рекао: „Зар ја толико вредим?“ Додао сам: „Не и
три пута не! Не долази у обзир!“ Они су ми рекли да
је већина одборника Коалиције „Заједно“ већ пристала
и да све зависи од мене. Додали су да свако има своју
цену, да је мени било понуђено више, колико ниједном
од одборника Коалиције „Заједно“. Дали су ми времена
до сутра размислим. Одмах сам им рекао да ми не треба
толико времена и да већ сада кажем да то не долази у
обзир. Нису могли да схвате како глатко одбијам ову понуду, која је износила скоро 10 годишњих плата, закључивши да са мном нешто није у реду, али да ми, ипак,
честитају на доследности. На крају сам га питао шта ће
добити ДС, јер је било и предлога да и странка добије
неки новац. Одговор је био да он не даје новац ДС-у,
него сваком одборнику понаособ и да му није потребна
странка, већ одборник и његов глас. Пре него што су
отишли, рекао сам му да смо ми гласали скоро сви против садашњег председника и да сматрам да после њега
може само да буде демократски председник општине, а
никако неко из супружничке странке СПС-а.
Овом разговору присуствовао је колега стомато59

лог, који га је довео код мене, иначе одборник у СО.
Делу разговора је присуствовала стоматолошка сестра,
која је радила са мном, а пошто је био крај радног времена, наишла је и моја супруга. Када су представници
ЈУЛ-а отишли, колега се чудио како неко овако олако
одбија велику своту новаца, комантеришући да ми нико
због овог мог става неће рећи хвала. Нисам хтео да продам свој образ и политичко уверење ни за шта.
Скупштина општине је била заказана са мај 2000.
године. Било је лепо време и скоро сви одборници су
били испред Позоришта. Као и сада, и тада сам имао
навику да се са сваким од одборника поздравим и да
се свакоме јавим. Јавио сам се и одборнику ЈУЛ-а, тада
савезном посланику, који је стајао по страни са својим
телохранитељима. Уместо да ми пристојно отпоздрави,
упутио ми је псовке и претећи да ће ми се осветити што
нисам прихватио његов предлог. Био сам затечен јер
ми је пре два месеца честитао на доследности и тада је
сматрао да сам један од најпоштенијих чланова ДС-а. У
том моменту нисам ништа одговорио. Свима који су то
чули било је страшно непријатно, али су савили главе и
ништа нису рекли као да се ништа није догодило. И данас бих урадио бих исто што сам и тада, јер нисам способан за такву врсту разговора. Нико ме није узео у заштиту. Од социјалиста се нисам надао, али одборници
Коалиције „Заједно“ нису ни тада, а ни касније коментарисали тај догађај. Постиђен и посрамљен, ушао сам
у хол Позоришта и нисам могао да схватим шта ми се
десило. Моји истомишљеници нису реаговали на овако
нешто, што ни сада не могу да схватим, али вероватно
да су размишљали да их се туђе бриге не тичу.
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У ишчекивању резултата избора: Љубиша Јовановић и
Предраг Томковић
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ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СО ПАРАЋИН
(оригинал извештај)
„Избор за одборнике СО расписани су Одлуком о
расписивању избора за одборнике Скупштине општине
и Скупштине градова и града Београда („Сл. гл. РС“ бр.
35/96) и одржани су 03.11.1996. године, 17.11.1996. године и 01.12.1996. године и 8.12.1996. Општинској изборној комисији поднето је 238 предлога кандидата за одборнике СО и Општинска изборна комисија је решењем
потврдила предлог за све кандидате, јер су испуњавале
услове утврђене Законом, два кандидата су одустала у
законском року. Изборна комисија је листу бирача у бирачке спискове био 49.616 од чега је на изборе у првом
кругу изашло 35.555 бирача.
У првом кругу гласања за одборнике је изабрано 5
кандидата који су добили већину гласова бирача који су
гласали, пошто је у тим изборним јединицама изашло
више од половине од укупног броја уписаних бирача.
У изборној јединици бр. 43. Поточац није изашла
потребна већина бирача, па су у овој изборној јединици
избори поновљени 17.11.1996. године са свим кандидатима. Изборна комисија је утврдила да у изборној јединици бр. 4 Бранко Крсмановић II два кандидата имају
исти број гласова па је на листи кандидата за други круг
било три кандидата.
У другом кругу гласања који је одржан 17.11.1996.
године, од укупног броја уписаних бирача изашло је
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22.107 бирача.
У овом кругу изабрано је 48 одборника који су добили највећи број гласова а у изборној јединици бр. 5
„7. Јули I“ одлуком изборне комисије одређено је да се
гласање понови (трећи круг) будући да је у гласачкој кутији било више листића од броја бирача који су гласали. У изборној јединици бр. 29 Горња Мутница решењем Општинске изборне комисије гласање је поништено
због утврђених неправилности на бирачком месту које
су битно утицале на резултат избора и донета је Одлука
о поновном гласању (трећи круг).
Општински суд у Параћину као надлежни суд, који
је решавао по жалбама на решење општинске изборне
комисије донетим по приговорима странака и кандидата,
својим решењем р. бр. 1246/96 решавајући по жалби ПО
„Заједно“ на решење Општинске изборне комисије којим
је одбијен приговор ове организације на гласање у току
избора у изборној јединици бр. 13 Центар 5, поништио
је решење Општинске изборне комисије и наложио да се
у овој изборној јединици избор понови што је и учињено
01.12.1996. године (на тај начин у другом кругу је уместо
наведених 48 одборника изабрано 47 одборника).
На поновљеним изборима (трећи круг) изабрана
су још два одборника за Скупштину општине и то у изборној јединици бр. 5 „7. Јули“ и изборној јединици бр.
13 Центар 5, док је у изборној јединици бр. 29 Горња
Мутница гласање прекинуто због изазивања нереда од
стране бирача на бирачком месту и напада на поједине
чланове бирачког одбора који је спроводио гласање, тако
да се у овој изборној јединици гласање понавља (четврти
круг) дана 08.12.1996. године.
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1. Антић Томислав – СПС
2. Антонијевић Милутин – СПС
3. Атанасковић Михајло – СПС
4. Васић Топлица – Група грађана
5. Видановић Милан – СПС
6. Глигоријевић Миодраг – СПС
7. Димитријевић Славољуб – СПС
8. Дреноваковић Миломир – ПО „Заједно“
9. Дупало Рајко – ПО „Заједно“
10. Ђокић Милан – СПС
11. Ђурић Милован – СПС
12. Живановић Живан – СПС
13. Живковић Драган – СПС
14. Зекић Марија – ПО „Заједно“
15. Ивановић Драгиша – СПС
16. Јовановић Боривоје – ПО „Заједно“
17. Јовановић Љубиша – ПО „Заједно“
18. Јовановић Миломир – ЈУЛ
19. Јовановић Ненад – ЈУЛ
20. Јовановић Радомир – СПС
21. Лазић Првослав – ПО „Заједно“
22. Лазић Стојан – СПС
23. Марјановић Драгослав – СПС
24. Марковић Боривоје – СПС
25. Марковић Мирослав – СПС
26. Марковић Никола – СПС
27. Миладиновић Витко – СПС
28. Миладиновић Станимир – Група грађана
29. Милановић Мирослав – ПО „Заједно“
30. Милетић Зоран – СПС
31. Милетић Славољуб – Група грађана
32. Миловановић Миомир – СПС
33. Миловановић Томислав – ЈУЛ
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34. Милосављевић Братислав – СПС
35. Милосављевић Горан – Група грађана
36. Милошевић Небојша – ПО „Заједно“
37. Милутиновић Момчило – СПС
38. Перић Михајло – ПО „Заједно“
39. Петровић Војислав – ПО „Заједно“
40. Петровић Душан – СПС
41. Петровић Стратије – СРС
42. Поповић Влајко – ЈУЛ
43. Радисављевић Раде – Група грађана
44. Радовановић Дејан – ПО „Заједно“
45. Ристић Горан – СПС
46. Секулић Миломир – ПО „Заједно“
47. Станковић Тихомир – Група грађана
48. Станојевић Милосав – СПС
49. Стефановић Живота – СПС
50. Стојановић Данило – СПС
51. Стојковић Мирољуб – СПС
52. Томковић Предраг – ПО „Заједно“
53. Трифуновић Драгутин – ПО „Заједно“
54. Трифуновић Радомир – СПС
55. Трифуновић Томислав – СПС
Од укупног броја новоизабраних 55 одборника,
седници присуствује 54 одборника. Одсутан – Томислав Миловановић (ЈУЛ).
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ПРИЛОГ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗЛУТАТИМА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
„Дана 8.12.1996. године одржано је гласање IV
круг (које је било прекинуто 01.12.1996. године) у Изборној јединици бр. 29 Горња Мутница.
У овом кругу је од укупно 836 бирача на гласање
је изашло 500 бирача.
Кандидат Социјалистичке партије Србије Станојло Милосављевић – Нока добио је 216 гласова, а други
кандидат Југословенске левице – ЈУЛ, Влајко Поповић,
добио је 278 гласова. Пошто је гласање регуларно и
нису утврђене никакве неправилности Комисија је предложила и да се Влајку Поповићу верификује мандат.
Након извршених избора у општини Параћин, састав одборника Скупштине општине Параћин по страначкој припадности је следећи:
1. Социјалистичка партија Србије 30 одборника
2. Политичка организација „Заједно“ 14 одборника
3. Група грађана 6 одборника
4. Југословенска левица – ЈУЛ 4 одборника
5. Српска радикална странка 1 одборник.“
Као што се из Извештаја види, изборни систем је
био већински, гласало се за личност и то у два круга.
Кандидат који је у првом кругу добио апсолутну већину
је био изабран за одборника.
Ако погледамо резултате првог изборног круга,
видећемо да су одборнички кандидати Коалиције „Заједно“, у двадесет изборних јединица, били на првом
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месту. У други круг је ушло 37 одборничких кандидата
Коалиције „Заједно“. Социјалистичка партија је у другом кругу имала исто 37 кандидата, али је однос првих
места је био знатно у корист Коалиције „Заједно“.“
Сумирајући резултате првог изборног круга, Коалиције „Заједно“ била је презадовољна. Али, уместо
да кренемо организованије у кампању за други круг избора, одједном је дошло до пометње у самом изборном
штабу, тако да је превладало мишљење да не треба у
другом кругу избора радити као и за први јер ће резултати доћи сами од себе.
Социјалисти, уплашени оваквим резултатом, даноноћно су организовали састанке на којима су се договарали на који начин ће покрасти изборе. Једини циљ
им је био да нас из Коалиције „Заједно“ представе као
групу издајника, страних плаћеника, који ће доласком
на власт упропастити општину. Говорили су да нећемо
ми владати, него стране силе као наши ментори, а да
смо ми просто извршиоци њихових идеја.
Други круг избора је био фаталан за нас јер је од
37 одборничких кандидата прошло само 14, док је Социјалистичка партија добила 30 одборничких места.
У изборни штаб, у току другог круга гласања, стизали су бројни приговори на регуларност избора, али
нико није реаговао, нити пак саветовао нашим људима
на изборним местима да због нерегуларности не потписују записнике. Притужбе су стизале из 11. Конгреса 1,
2 и 3 где су кандидати Социјалиста били присутни на
гласачком месту. У МЗ „7. јули“ 1 и 2 гласање је било
потпуно нелегурално, а причало се да је наш кандидат
и продао изборе. Рашевица је посебна прича. Оне који
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нису могли да гласају обилазили само њихови чланови изборног штаба, а на друга гласачка места су слали
наше чланове, док су у међувремену убацивали гласачке листиће.
У изборној јединици Горња Мутница, где су била
четири круга гласања, нису се надметали кандидати
Социјалистичке партије и Коалиције „Заједно“. Намдетање је било између две сестринске партије или, још
боље рећи, брачне партије Слободана Милошевића и
Мире Марковић. Оне се нису разликовале у идеологији.
У Параћину је постојала борба појединаца, јер су личне нетрпељивости између социјалиста и јуловаца биле
страшно изражене, што се 2000. године и показало.
И једни и други су познавали систем крађе на изборима да су, тек у четвртом кругу, изабрали одборника,
на интервенцију врхова њихових странака јер на локалу
нису могли да се договоре. Грађани Горње Мутнице су
били подељени око социјалистичког кандидата и кандидата ЈУЛ-а. Подела је била гора у том селу него 1944.
године на четнике и партизане, само што је у Мутници
тада било више четника од партизана.
Посебна прича je била приликом бројања гласова.
После избора је у моју зубну ординацију дошао један
колега из Ћуприје и започели смо разговор о резултатима и о гласању за одборнике. Не знајући да сам ја
кандидат за одборника Коалиције „Заједно“, он је почео
причу како су крали приликом бројања гласова. Када би
приметили да ће њихов кандидат да изгуби, онда су, на
листићима на којима је био заокружен наш кандидат,
додавали и уписивали свашта, правећи тако неважеће
листиће. Ја сам све време ћутао. Када је завршио своју
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причу, рекао сам да сам ја кандидат Коалиције „Заједно“ који је изабран за одборника. Он је брже-боље изашао из моје амбуланте и не попивши ни кафу, правдајући се да има нека неодложна посла. После овог разговора било ми је јасно зашто је нашим кандидатима недостајало по неколико гласова да пређу цензус у првом
и другом кругу јер је неважећих листића на појединим
изборним местима било преко четрдесет.
Поред наших инсистирања да се жалимо, па нека
суд пресуди, нисмо успели у томе. Уз образложење изборног штаба да се то јесте десило, али да немамо никакве шансе да на суду добијемо случај, јер је и председник суда њихов човек, који не би на том месту остао
ниједног часа када би и пресудио у нашу корист.
Шанса да 1996. године освојимо власт је пропала.
Да смо се жалили, наше жалбе би биле уважене касније. Догађаји после протеста од три месеца довели су до
тога да се свуда признају резултати избори Гонзалесовим leks specijalis-ом, о чему ћу касније писати када будем говорио о протестима 1996-1997. године.
У изборној јединици Центар 5, где је општински
суд уважио жалбу Коалиције „Заједно“, разлог да се то
уради био је чисто политичке природе. Социјалистичкој
партији није одговарао њихов кандидат, кога су морали
да кандидују, јер је до тада вршио дужност председника
Извршног одбора СО Параћин. Социјалистима он није
одговарао и није се уклапао у њихову кадровску структуру. Замерио се руководећој структури и једноставно им није више био потребан. Исти случај се десио и
приликом избора потпредседника општине. Одборник,
који је имао тридесет потписа социјалиста за избор на
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место потпредседника, није прошао и за њега је гласало
само тринаест одборника социјалиста. Ово сам сазнао
случајно лично од човека који ме је замолио да после
једанаест година дође у председништво на кафу.
Срби имају неко неписано правило да, уколико
нисмо лично погођени неким догађајем, не реагујемо
на оно што се другом десило и само молимо Бога да
се то нама не деси. Врло ретко има солидарности, поготово у политици, где је све дозвољено и где дојучерашњи чланови, пријатељи исте странке, желе један
другог потпуно да униште. У свим сферама живота је
нормално да људи напредују према својој стручности
и радним способностима, према угледу, који уживају у
свом колективу и средини у којој живе. Напредовање је
нормалан чин, мада се до тога не долази глатко уколико ниси члан владајуће странке, зато што је у политици изражено лобирање. Уколико желиш да прође нека
идеја, коју си смислио и сматраш је ваљаном, сигурно
је она неће бити усвојена ако претходно ниси пребројао колико њих ће гласати за тај твој предлог од укупно
присутних. Такође, као и свуда, и овде је осведочено
правило да никад не потцењујеш моћ групе паметних, а
поготову глупих људи.
Схватио сам да су све полуге моћи у сили и новцу.
Они људи који имају утицај на полицију, војску, судство, могли су да раде шта хоће. Новац је једна моћна ствар. Можеш имати власт, али ако немаш пара за
основну делатност, та власт ти ништа не значи.
Социјалистичка партија је имала уз себе сву моћ,
имала је и новац и могла је ситницама куповати гласове. Шећер, зејтин, кафа и со биле су дефицитарне на71

мирнице и, уочи избора, социјалисти су их грађанима,
пензионерима, преко њихових удружења, бесплатно
делили и тако себи обезбеђивали гласачку машину. Ми
смо морали да се сналазимо за обичан летак и нисмо
успевали да нађемо новац ни за кирију, а камоли за ово
што су они чинили.
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ОДБОРНИЦИ КОАЛИЦИЈЕ „ЗАЈЕДНО“ У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОД 1996. ДО 2000. ГОДИНЕ
1. Миломир Дреноваковић, инжењер ДС „Бранко
Крсмановић 1“
2. Рајко Дупало, инжењер ДС „Центар 5“;
3. Марија Зекић, наставник ДС „Глождак 1“;
4. Боривоје Јовановић, ССС, СПО Буљане;
5. Љубиша Јовановић, професор, ДС „Глождак 2“;
6. Првослав Лазић, ССС, СПО Бошњане;
7. Мирослав Милановић, стоматолог СПО „Центар 1“;
8. Небојша Милосављевић, ССС СПО, Сињи Вир;
9. Михајло Перић, инжењер, ДС „Бранко Крсмановић
2“;
10. Војислав Петровић, ССС, СПО „Центар 4“;
11. Дејан Радовановић, ССС, ДС Стрижа;
12. Миломир Секулић, ССС СПО Доња Мутница;
13. Предраг Томковић, стоматолог ДС „4. јули 1“;
14. Драгутин Трифуновић, лекар СПО „4. јули 2“.
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ПРОТЕСТИ ГРАЂАНА ЗБОГ КРАЂE ИЗБОРА
(1996-1997)
У свим већим градовима Србије, Београду, Нишу,
Крагујевцу, Чачку, Краљеву, Ужицу, изборни штабови
Коалиције „Заједно“ уложили су приговоре на резултате избора за одборнике градских и општинских скупштина. Општински судови су донели закључке да није
било неправилности избора ни у једном граду и општини, да су приговори на одлуке Изборних комисија
неоправдани и непотпуни, самим тим да није било ни
фалсификовања извештаја на изборним местима. Све
пресуде су биле у корист Социјалистичке партије.
У Београду, и у извештају Изборне комисије, Коалиција „Заједно“ добила је већину, а градоначелник
Небојша Човић признао је да је опозиција победила.
Социјалистичка партија се жалила суду и суд је поништио одлуку Изборне комисије. Небојша Човић је, због
признавања правих изборних резултата, избачен из Социјалистичке партије и смењен са места градоначелника Београда.
Други круг избора је одржан 17.11.1996. године,
недељу дана после одлуке судова да се у свим градовима и општинама не признају изборни резултати у корист Коалиције „Заједно“. Спонтано су настали су протести грађана против ових одлука. Први протести су
одржани у Нишу, у новембру месецу. Протести у Нишу,
Београду и још неким градовима Србије одржавани су
сваког дана.
У новембру месецу, на састанку Коалиције „Заједно“, коме су присуствовали председници и чланови Оп74

штинских одбора СПО-а и ДС-а и изабрани одборници
СО Параћин, разговарали о организовању протесних
митинга у Параћину. Састанак је био одржан у просторијама СПО-а. Била су два предлога. Први је био да се
протести организују у вечерњим часовима, али, како је
за тај предлог био мањи број чланова, одлучено је да се
са протестима почне првог наредног уторка, 25.11.1996.
године, у 14 часова, испред Општинског суда. Образложење да почетак протеста буде у 14 часова је било да у
то време излазе радници СФС-а са посла и да ће нам се
они придружити. Неки од нас нису били за тај предлог.
Свој став смо образложили да би се тако протест дешавао по дану, а људи су заплашени свиме што се догађало у целој Србији, па је постојала могућност да останемо усамљени. Сматрали смо да ће бити мало присутних
и да је то време врло лоше за организовање протестних
митинга. На састанку су одређени и дани протеста –
уторак и петак, упркос нашим примедбама, у 14 часова.
На првом протесту било нас је око 20, нико се није
придружио. Остали смо усамљени јер и они грађани,
који су мислили као ми, нису смели у то време да изађу
јер је полиције било више од нас, а и све време су нас
снимали из зграде суда. Када нас и у петак у исто време
није било више, увече смо одржали састанак на коме је
прихваћен наш предлог да време буде у 18 часова, а да
дани протеста остану исти. Протести су били масовнији, посећеност је почела нагло да расте, јер су грађани
схватили да смо потпуно у праву, да је режим Слободана Милошевића покрао изборе.
Гостовали су сви из врха Демократске странке, а
и уметници и остали који су нешто значили и који су
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имали шта да кажу, из Београда, Ниша, Јагодине, Чачка... Када није било могућности да обезбедимо госта
са стране, говорили су наши из Параћина и посећеност
митинга је нагло почела да расте, тако да је у децембру
месецу било и по 1000 до 2500 људи, приликом гостовања челника странака Демократске странке и Српског
покрета обнове. Морам да нагласим да су нам се позиву
увек одазивали, и када нисмо могли да обезбедимо друге госте, Слободан Гавриловић, Борис Тадић и Слободан Вуксановић. Довољно је било да их тог истог дана
обавестимо, мада су некада долазили са закашњењем,
јер су гостовали и у другим градовима Србије. Међутим, неки, као што су Милан Ст. Протић и Владан Батић, који су увек најављивани као гости следећег митинга, нису дошли ниједном.
На једном од гостовања, Слободан Вуксановић,
док су говорили наши суграђани, обавестио ме је да
смо овим протестима заинтересовали и иностранство и
да постоји могућност да неко из Европске уније дође и
преговара са Слободаном Милошевићем о признавању
изборних резултата у свим градовима где је Коалиција
„Заједно“ указала на низ неправилности, а општински
судови су одбацили приговоре.
После овог разговора страшно сам се осећао и у
том моменту нисам видео сврху наших протеста у Параћину јер се нисмо жалили због неправилности, које
су биле евидентне. Радостан сам био што ће неки градови, попут Београда, Ниша, Чачка, Јагодине и других,
после педесет година формирати прву демократску
власт у својим градовима и општинама. Параћин је,
нажалост, морао да чека још четири године, само због
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сујете појединаца. Протестима није било краја. Мислио
сам да ће трајати најмање месец дана, а дочекали смо
испред суда и Српску нову годину 1997. године. У једном моменту сам помислио да ће 1997. године пасти
режим Слободана Милошевића имајући у виду масовност протеста. У Параћину је тог дана на протестима
било између 2000 и 3000 грађана, а на трговима Србије
било више од два милиона људи. Веровао сам да је то
снага која може учинити да у Србији дође до промена.
После три месеца протеста дошао је представник
Европске уније, Гонзалес, Слободана Милошевића је
усвојио lex specialis, чиме је признао изборне резултате
у преко двадесет градова у Србији, у којима је опозиција однела победу. Први пут у историји, од 1945. године,
ти градови су добили демократску власт. Параћин није
био међу њима, а разлог таквог стања сам већ навео,
тако да смо морали и даље да чекамо.
Да ли сам био разочаран? Да. У веома скромним
и лошим финансијским условима, уложили смо много
енергије у изборе и веровао сам да имамо снаге да освојимо власт. Међутим, то се тада није десило.
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РАСПАД КОАЛИЦИЈЕ „ЗАЈЕДНО“
Вуксановић ме је обавестио да су се Европска унија и Америка заинтересовале за локалне изборе у Србији. Демонстрације су трајале дуже од месец дана и било
је назнака да Слободан Милошевић мора признати резултате избора у свим градовима, који су се жалили на
неправилности и на одбијање оправданих приговора и
жалби опозиције на рад општинских судова.
Милошевић није веровао у упорност, истрајност и
јединство грађана у одлуци да се демонстрације не прекину док се не призна изборна крађа. Били смо одлучни да демонстрације трају у недоглед. Милошевићева
лоша процена довела је СПС у безазлену ситуацију.
Рачунао је да ће у зимском периоду протести не могу
трајати дуже од 15 дана и да ће се све на крају решити
онако како су он и његови сарадници предвиђали без
икаквих промена и последица по његов режим.
Слободан Милошевић је, имао лошу процену у
вези са протестима 1996. и 1997. године. Највероватније да су га његови сарадници обавештавали да је то
мала група незадовољних, да не треба обраћати пажњу
и да их треба их пустити да демонстрирају. Мислили су
да Срби нису довољно упорни у својим намерама, и да
ће, ако не добију за недељу дана оно што траже, највероватније и одустати од својих захтева. Да је знао да ће
ови протести трајати дуже од три месеца, он би демонстрације угушио, као што је урадио 9. марта 1991. године, пошто је извео војску и тенкове на улице Београда.
До вечери је све било готово, уведен је полицијски час
а те прве демонстрације су угушене уз жртве.
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Студентски „Плишани протести“ 1992. године код
Теразијске чесме, пропали су исто на један лукави начин. Милошевић је позвао вође студентских протеста
на разговор у ректорат и тада је изговорио ону чувену
реченицу да је глас професора, академика и студената
исти као и глас радника и пољопривредника и да не постоји никаква разлика. После тих разговора на Теразијама је остала само Теразијска чесма, а студената више
није било.
Европа и Америка су подржавале оправдане захтеве грађана. Њихове телевизијске станице су међу првим
вестима објављивале снимке из свих градова Србије, где
су се протести одржавали, и то сваког дана у ударном
термину. Вође опозиционих странака су гостовале на
њиховим телевизијским станицама, објашњавајући да
народ не жели да се његова воља, изражена гласачким
листићима наредбом Слободана Милошевића поништи
у судовима. Све је то било лепо споља, али је још тада
међу лидерима постојао неки црв сумње да неко од њих
ради испод жита и покушава у свему овоме да себи обезбеди бољу позицију приликом освајања локалне власти. Народ је био све јединственији, а вође странака су
се све више удаљавале један од другог. После одласка
Вука Драшковића, Зорана Ђинђића и Весне Пешић у
Америку, њихове изјаве су биле контрадикторне. После
њиховог повратка из Америке, нама је постало јасно да
је дошло до великих разлика у ставовима међу њима и
да се потписани коалициони споразум неће испоштовати
до краја. У међувремену је Гонзалес разговарао са Слободаном Милошевић и lex specialis-ом су избори признати у свим градовима који су се жалили на регуларност
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избора. У јесен 1997. године требало је одржати редовне
изборе за Народну скупштину РС. У тој изборној години, пред саме изборе, СПС је изменила Закон о изборима
и, уместо девет изборних јединица на републичком нивоу, изгласано их је око двадесет девет. По слову Закона,
изборни систем се није смео мењати у изборној години.
Споразумом, који су потписале све странке Коалиције „Заједно“, захтевано је да Србија буде једна изборна јединица пошто су избори били пропорционални.
Демократска странка и Грађански савез сматрали су да
под овим новим условима не треба излазити на изборе,
а придружио им се и ДСС.
У Београду је, на градском нивоу, већ дошло до
распада Коалиције „Заједно“ и то само Скупштини града Београда, где је СПО са СПС-ом преузео власт . Тако
је дошло до смене првог демократски изабраног градоначелника Београда, Зорана Ђинђића. У свим београдским општинама, у којима је Коалиција „Заједно“ била
на власти и у градовима у којима је призната победа,
није дошло до распада коалиције, осим у Јагодини где
је СПС преузела власт.
У Параћину смо и даље у СО гласали заједно, мада
су одборничке групе СПО и ДС посебно разматрале материјале за седницу Скупштине, али увек смо се договарали пред седницу Скупштине око наступа на самој
седници да не би долазило до разлике у мишљењу.
Године 1995. изабран сам за сталног члана Главног одбора на скупштини Демократске странке. Главни
одбор ДС-а је два дана одлучивао да ли треба изаћи на
изборе за Народну скупштину Србије. Било је подељених мишљења јер су неки на самој седници тражили
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објашњење зашто је дошло до распада Коалиције и ко
је за то крив, као и да чланови Главног одбора треба
да знају праву истину. Сматрали су да, после победа на
локалном нивоу, коалиција двеју највећих опозиционих
странака има велике шансе да и на републичким изборима победи. Објашњење појединих чланова Главног
одбора је било да ћемо четири године бити ван парламента, да нас неће бити ни на телевизији, на телевизијским преносима седница Скупштине, ни у новинама,
те ће на следећим изборима, за четири године, странка
бити маргинализована. Зоран Ђинђић је сматрао да су,
због распада распадом Коалиције „Заједно“, наше шансе за освајање власти минималне, а поготову у Београду, где је већ дошло до спреге између СПО-а и СПС-а.
Сматрао је, а већина је делила његово мишљење, да
бојкотовањем избора показујемо своју зрелост и да не
желимо да изађемо на изборе под условима које диктира Слободан Милошевић, те да тако остајемо доследни
коалиционом договору.
„Када је било 9 изборних јединица имали смо
само 30 посланика, а са повећањем изборних јединица
и њиховом способношћу – крађом, коју су доказали на
локалним изборима, ми немамо никаквих шанси да у
појединим изборним јединицама пређемо цензус. Није
тако страшно ако нас нема у парламенту уколико свако
од нас, чланова Главног одбора, образложи члановима
странке да као друга по величини опозициона странка
неће поштовати одлуке СПС-а и да под оваквим условима опозиција неће освојити власт.“
Зоран Ђинђић
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У свом обраћању, поред свега овог што је рекао,
Зоран је констатовао да ће нам само наша упорност,
да Србија буде једна изборна јединица, донети велике
шансе да победимо.
„Ништа нам не значи ако у Београду имамо рецимо 20% гласова, а у другим изборним јединицама између 4 и 4,5% у њима нећемо имати право на посланика, а повећањем изборних јединица СПС-у се преливају наши гласови.“ После дводневне дискусије Главни
одбор је већином гласова донео одлуку да бојкотујемо
изборе 1997. године. Зоран је имао једну од особина
да за време трајања седница Главног одбора све време
прати дискусије чланова Главног одбора и оно што је
важно бележи у своју посебну свеску. Друго, знао је
тачно ко где седи од чланова Главног одбора, није нас
било пуно, а седнице су се одржавале у општини Стари град. Говорећи и образлажући разлоге за неизлазак
на изборе умео је да као и увек што језгровитије, убедљивије, са пуно жара износи њему само својствена
упоређења из обичног живота. У вези да не треба да
изађемо на изборе сматрао је да је то најбоље за ДС
као водећу опозициону странку у Србији јер у том моменту је СПО већ био у коалицији на градском нивоу у
Београду са Социјалистима и да ћемо на следећим изборима ми из Демократске странке диктирати услове
осталој опозицији. На седницама Главног одбора сам
обично седео у друштву двојице мојих колега са факултета који су били посланици у Скупштини Србије
од 1993. године. Залагали су се за излазак на изборе и
сматрали да је погубно по Демократску странку ако
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нас четири година нема у Скупштини Србије. Слушајући Зораново образложење одједном су обојица углас
рекли „па он је потпуно у праву“ обраћајући се мени.
На моје питања како ће гласати одговор је био „нећемо гласати за бојкот избора када смо се онако здушно
залагали за излазак и све време веровали у наше аргументе, овог пута ћемо бити уздржани“.
Зоран Ђинђић

Ово ме је подсетило на један састанак са Зораном, у Јагодини, који је одржан почетком 2000. године.
Тада смо ми сви критиковали минорне странке, чланице ДОС-а, јер немају чланство, нити инфраструктуру.
Жалили смо се да ћемо ми из ДС-а морати да радимо
кампању за њих.
Зораново објашњење је било врло сликовито. Рекао је да то схватимо као једну кутију у којој су поређане и лепо спаковане све опозиционе странке Србије,
укупно њих 17. Та кутија је омотана папиром, који је
сав у бојама и пресијава се на сунцу и фантастично изгледа на столу са дивном машном.
„Први пут се опозиција у Србији ујединила, а то
за остали свет изгледа нестварно да сви ми исто говоримо и истим речима смо против режима Слободана
Милошевића. Једино што Вас молим да кутију само
гледате, немојте је померати и, не дај боже, отворити,
што нико од нас не жели, јер ће изаћи свих 17 странака
као духови из Аладинове лампе и никада их више нећете моћи вратити назад у кутију.“
Зоран Ђинђић
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Био је потпуно у праву када смо као ДОС добили
изборе. Оног момента, када је кутија отворена, дошло је
до разлика међу странкама, које су већ и раније постојале. ДОС се почео полако распадати изласком ДСС-а из
владе, шест месеци после њеног формирања. На челу
те владе био је Зоран Ђинђић, као први демократски
премијер после педесет пет година владавине комуниста и социјалиста.
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Године 2008. дошло је до потписивања декларације о помирењу између Демократске странке и Социјалистичке партије. Када сам сазнао за то, нашао сам се у
чуду. Зато Вам износим случај из 1945. године:
Син, чији је родитељ обележен као непријатељ комунизма, ни после седамнаест година од ослобођења не
би постао пуноправни члан друштвене заједнице уколико није променио своје мишљење.
Школовање сина непријатеља од основне школе, гимназије, факултета, а и по завршеном факултету,
било је у знаку да је он син државног непријатеља, ратног злочинца, сарадника окупатора, непријатеља комунистичког режима и ратног профитера.
Зато што је био искрен и наиван, није био пионир
(није добио пионирску мараму), а касније и члан омладине. Повод је био баналан. Дан после Христовог рођења, пионирски руководилац се интересовао да ли је неко
од ђака био у цркви и тражио мишљење о пореклу Исуса Христа, односно да ли је он Син Божји. Нормално је
да су он и још неколико ученика потврдно одговорили
подизањем руке. Од пионирског руководиоца ти ђаци
добили су онда такву грдњу уз „предавање“ да Бог не
постоји и да су то застарела схватања, да је црква опијум за омладину, те да су то буржоаска опредељења и да
са таквима остала деца не треба да разговарају, нити да
се друже. Бог не постоји и сада важе материјалистичка
схватања, а да они који мисле другачије имају обавезу
да наредног дана донесу слику Бога или Исуса Христа.
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Младић је плачући дошао кући и пренео захтев
оцу. Отац му је објаснио да слику Бога има свако у својој души ко верује у њега, а неверницима та слика и ништа не значи, уз поруку да се помоли Богу и да ће сутра
и сам знати шта треба да одговори.
Сутрадан се младић више пута обраћао пионирском руководиоцу у намери да му објасни постојање
Господа Бога али он није хтео да разговара јер су га и
остали школски другови бојкотовали, осим часних изузетака који су веровали у Бога као и овај младић.
После смрти оца, младић је срео пионирског руководиоца и оне који су му прогласили оца сарадником
окупатора. Питали су га могу ли да изјаве саучешће породици, извињавајући се за оно што су радили свих протеклих година. Младић је кратко размислио, а онда одговорио потврдно уз констатацију да Господ Бог постоји.
Сличне проблеме је имао и брат овог младића.
Док им је отац био тешко болестан, брат је студирао и
решио да затражи стипендију од општине, рачунајући
да је при крају студирања а осећао је потребу да ради
у свом родном месту. На конкурсу за стипендију глатко
бива одбијен уз образложење секретара Скупштине да
они имају стипендисте који су њихови људи, чланови
Комунистичке партије и партизани. Јесте да они дуго
студирају, али су проверени комунисти, који ће увек
бити одани партији. Сину ратног злочинца, државног
непријатеља, и да немају своје стипендисте, неће и не
могу да одобре стипендију. Све ово се дешавало 14 година по ослобођењу. Брат младића је секретару Скупштине на све ово одговорио како може да бира пријатеље, другове, девојку, школу, факултет, скоро све у жи88

воту може изабрати, осим родитеља. Питао је секретара
да ли ће и његов син бити „обележен“ као „син комунисте“ ако дође до промене постојећег режима.
Наш младић је 1960. године завршио факултет, завршио обавезан стаж и почео да ради. Потом је отишао
у Војни одсек да се распита када ће у војску и да ли
може да служи у санитетску официрску школу. Одговор
је био – НЕ, мора служити у пешадији јер још увек није
подобан. Да је тада покушао да упише војну академију
или политичку школу, не би могао ни у сну да оствари своје намере. На првој провери његове биографије,
вратили би му документа неотворена, јер би политички
комесар из пребивалишта једноставно прецртао његово
име као неподобно зато што је младић је син непријатеља и ратних злочинаца.
Да ли ћемо икад, у оваквим и сличним ситуацијама,
притећи човеку у помоћ без последњих намера, тешко је
рећи. Ми људе и државе делимо на пријатеље и непријатеље. Тада је владало уверење да политички неистомишљеник није политички противник са ким се не слажем
у мишљењу, већ политички непријатељ кога треба потпуно уништити и причати о њему све најгоре, засути га
најпогрднијим речима само зато што другачије мисли.
Зашто 2000. године, после 5. октобра, није дошло
до политичке диференцијације у Србији? По мом мишљењу до овог није могло да дође из више разлога, навешћу само пар њих:
1. На конгресу Савеза комуниста, одржаног седамдесетих година прошлог века, највећи син свих југословенских народа, и посебно српског, о коме је у чи89

танкама за први разред основне школе постојала песма
из које су деца учила да се „Тито воли више од маме и
тате и од секе и бате“. Том великом вођи родитељи те
деце морали да кличу, стојећи по цичи зимиТито се на
том конгресу, подносећи реферат, похвалио како Савез
комуниста има око три милиона чланова и они су нераскидива веза међу народима и народностима Југославије. Од овог броја више од два милиона су били Срби
на простору бивших југословенских република, око милион у самој Србији. Не могу да замислим да се неко
смео усудити да 2000. године изврши диференцијацију
у Србији јер би то био посао који ни до данашњег дана
не би био завршен.
2. Приликом стварања вишепартијског система у
Србији деведесетих година прошлог века, један број
чланова Савеза комуниста је прешао у све тада постојеће странке, а поједини су имали и високе положаје
у општинским, регионалним и врховима странака на
републичком нивоу. Од 2000. године тај број је много
већи јер је у свим демократским странкама (ДОС) број
чланова почео нагло да расте. У прилог овоме истичем
да је на првим вишестраначким изборима Социјалистичка партија имала близу двеста посланика у Скупштини Србије, а 2004. године само шеснаест. Где су ти
њихови гласачи када се СПС деведесетих година хвалила да је најјача странка и да има преко милион чланова
у Србији?
Разлози недиференцијације нису само ови. Када
би се сада само њима бавио, то би ме одвело у ширину,
која би ми однела много времена, а то и није тема којом
се бавим.
90

Колико слободно ћемо живети зависи колико од
нашег политичког система, толико и од наше спремности да устанемо у одбрану његових слобода. Колико
дуго ћемо живети зависи од гена које смо наследили и
наше посвећености здравом животу. Колико добро ћемо
живети – то јест, са колико промишљања, племенитости, врлине, радости и љубави – једнако зависи од наше
филозофије и начина на који је примењујемо на све што
нас окружује. Преиспитан живот је бољи живот и он
сваком од нас стоји на дохват руке. Баците „Прозак“,
пружите шансу Платону за крај!
Др Лу Маринов – „Платон, а не Прозак“
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114

САДРЖАЈ
ОСВАЈАЊЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У ПАРАЋИНУ КРАЈЕМ
ДЕВЕДЕСЕТИХ - Ђорђе Петковић ..................................... 7
УМЕСТО УВОДА ............................................................... 17
КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОДРЖАНА 11.12. И
27.12.1996. ГОДИНЕ ........................................................... 21
ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА ............................................ 32
РАД ОПШТИНСКОГ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ ЗА ВРЕМЕ ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ
1996. ГОДИНЕ ..................................................................... 46
ГРУПА ГРАЂАНА .............................................................. 59
ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СО ПАРАЋИН ....................................... 62
ПРИЛОГ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗЛУТАТИМА ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН .... 66
ОДБОРНИЦИ КОАЛИЦИЈЕ „ЗАЈЕДНО“ У СКУПШТИНИ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОД 1996. ДО 2000. ГОДИНЕ ...... 73
ПРОТЕСТИ ГРАЂАНА ЗБОГ КРАЂE ИЗБОРА
(1996-1997) .......................................................................... 74
РАСПАД КОАЛИЦИЈЕ „ЗАЈЕДНО“ ................................. 78
(Завршна реч) ....................................................................... 87
Извештаји .............................................................................. 92
БЕЛЕШКА О АУТОРУ ..................................................... 114

115

Предраг Томковић
ЗАЈЕДНО
сећања
Издавач:
Библиотека „Др Вићентије Ракић“
Сарадник:
Слободан Јанковић
Лектор:
Зорица Ивановић
Припрема за штампу:
Владица Миленковић
Корице:
Божо Шћепановић
Штампа:
Графореклам - Параћин

