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Драги пријатељи, добродошли. Хвала вама који сте дошли да нас подржите-
ви нас већ познајете. Хвала и вама који сте дошли да се информишете, да 
заузмете став према нечему што неко гради, према нечему у шта је уложио 
труд и рад. Према нечему што ће, верујемо и боримо се за то, бити важан 
чинилац на политичкој сцени Србије. 
 
Током свих ових година нашега рада показало се да добре намере и велики 
рад нису довољни, сами по себи, да би се постизали жељени резултати. 
Показало се, а и ми смо се у то уверили. И то, много пута. Имали смо вољу, 
улагали смо труд, али механизми за постизање циљева нису били у нашим 
рукама. Нашли смо се на раскрсници са које један пут води наставку 
пређашњег деловања, а други прерастању у високоактивну политичку 
организацију која жели да утиче на кретања у Србији. Определили смо се за 
ову другу, чиме је настао Политички покрет ГЕПС-Групе за просперитет 
Србије. Да, групе, а не група. Свесни смо да нашу визију просперитетне 
Србије дели огроман број појединаца и организација, група, са којима 
желимо да ступимо у партнерство и ја их све, у име ГЕПС-а на то позивам.  
 
Питају ме често; Када већ улазите у политику, зашто покрет, а не странка? 
По том питању имамо врло јасан став; Најбољи људи, често, не желе да 
буду део странака, јер им оне, по природи ствари намећу идеолошке оквире, 
па због тога, некако у њих немају поверења. Са друге стране, они други, би 
баш желели у странку. Е, па зато покрет, јер ми желимо да будемо са 
најбољима, а не са онима другима.  
 
Позиција коју нам форма покрета пружа је, такође, повољна у обављању 
задатка корективног фактора на политичкој сцени Србије. Она нам 
омогућава да политички, али не страначки, што најчешће значи и 
идеолошки, сагледавамо ствари и делујемо у правцу доношења правих 
одлука. Бићемо од помоћи целом спектру политичких опција у Србији, тако 
што ћемо давати решења, и предлагати праве људе на права места. У 
оваквој ситуацији, позиција, као и опзиција ће бити суочене или са 
усвајањем предложених решења или са тражењем алтернатива у 



сопственим редовима, што ће засигурно водити подизању нивоа квалитета, 
како одлука, тако и кадровских решења. 
 
Такође, питају нас и шта желимо да постигнемо. Кажемо да смо свесни да 
ће просперитет Србији донети само њени људи и то радећи заједно.  А, ти 
људи су често усамљени, разједињени и деморалисани у погледу сопствене 
моћи и перспектива. Понекад су и дубоко ушанчени у ставовима да се 
искључиво треба бавити сопственом струком, никако политиком. Е, у таквом 
окружењу политика почиње да се бави њима, нама. Када кућа гори, онда је 
не гасе само ватрогасци, већ сви они који могу да носе ведрице. Када се 
кола заглибе у блато, онда из њих изађемо сви, и лекари и инжењери и 
радници, баш сви, и гурамо. Или, неограничено остајемо заглибљени у 
блату. Једном, када се из блата извучемо, можемо да наставимо да се 
искључиво бавимо сопственом струком. Дотле не. Управо то ГЕПС жели да 
постигнемо, да изађемо сви из кола и да погурамо.  
 
Желимо да будемо елитна, али не елитистичка организација. Дакле 
окупљаћемо најбоље људе, али и оно најбоље што је у свакоме од нас. А, 
свако у себи има нешто добро, свако од нас зна по нешто. Такође, не 
живимо сви на једном месту, у Београду, већ широм Србије и света. Разуме 
се, сви.  
 
Уколико не створимо окружење у коме ће се вредновати значај професије, 
нећемо моћи да функционишемо као уређена држава. То је још један од 
ГЕПС-ових приоритета; вратити углед институцији професије. Није могуће 
говорити о успешној привреди, здравству или јавној управи уколико се овај 
приоритет не оствари. 
 
Враћање угледа институцији професије није могуће без утемељивања 
институције конкурса. Ова институција је кључ уређења државе. Прави 
људи на права места, јавно и провериво. 
 
Примећујете, говорим подоста дуго, а не поменух финансије, кредите, 
производне капацитете, страна улагања, нова радна места, бољи стандард 
живота. Не зато што нису важни напротив, и ми желимо да све буде боље, 
али предуслови за то су ствари о којима сам малопре говорио-професија и 
конкурс. Ако се то успе, онда ће се овим важним стварима бавити они који 
то најбоље знају. Њих има много у ГЕПС-у. Они су и сачинили докуменат 
Програмске смернице ГЕПС-а, који ће идуће недеље бити на нашем вебсајту.   
 
Вредности, за које се ГЕПС залаже нису стране нашем народу, али су 
потиснуте и загрнуте у тешким временима немаштине, ратова, разбијања 
породице, небриге за старије, лоше приватизације. Због тога, верујемо да 
ће наш приступ афирмације професије, враћања самопоуздања људима од 



струке, њихово охрабривање да активно учествују у политичком животу, 
дати резултата у областима здравства, образовања, науке, социјалне 
правде, судства, равноправности, јачања безбедности, очувања природних 
ресурса и животне средине. 
 
Све о чему говорим је оствариво, под условом да у то верујемо. Међутим 
нема брзих решења, већ само брзих, скорих почетака. Ми мислимо да је 
данашњи дан почетак. 
 
Интегритет наше земље је предмет уговора нас живих и наших почивших, 
али и онога између нас и будућих покољења. Оно што си наследио не смеш 
изгубити, али не смеш уништити ни шансу за оне који долазе. Сикиром се 
кућа не брани, него стрпљењем, рече Милутинова мајка. Стрпљен-спашен. 
 
Недавно сам своје студенте питао да ли их је неко скоро, ако је икада, 
питао “Чији си ти мали/мала”. Застрашујуће је да сам добио занемариво 
мали број потврдних одговора. Дакле, дошли смо у стање да никога нико не 
занима. Наркоманија, пороци и остала зла се не спречавају само хапшењем 
нарко дилера, увођењем видео-надзора или повећањем броја полицајаца у 
школама, већ тиме што понекад упитате или будете упитани “Чији си ти 
мали/мала”. Кажу, а ја у то безгранично верујем, да је за подизање детета 
потребно цело село. Нисмо идеалисти и романтичари, већ потпуно реални 
људи када верујемо да своје напоре треба да усредсредимо на 
реафирмацију изгубљених вредности. Те вредности су део наше традиције, 
коју ће ГЕПС конкретним активностима чувати.  
 
Ми имамо своје вредности и на њих смо поносни. Дакле када нам говоре о 
неким другим вредностима, ја их исправљам и кажем: Мислите технологије, 
а не вредности. Ми имамо своје вредности, од којих су многе универзалне: 
поштење, брига за друге, рад. Њих су у мене улили моји стари, верујем и у 
вас ваши. А технологије, западне, источне, јужне или северне: Оне су увек 
добродошле, под условом да су добар слуга, а не лош господар. Да ли могу 
заједно идентитет и стандарди, па чак и туђи. Интеграције, европске на 
пример?  Наравно, али уколико су оне стандарди, а не идентитет. Уколико 
имате јак идентитет, уколико га чувате, онда га стандарди чак и јачају.  
 
На једном од семинара, полазник ме је упитао “професоре, да ли мислите 
да велике земље сачињавају ове стандарде-мислећи на стандарде за систем 
квалитета, што је управо област којом се ја стручно и научно бавим- да би 
подјармиле нас мале?”. Одговорио сам: “Делимично да, велики то увек чине 
мањима”. “Па зашто онда учимо о њима?”. “Па да им то не би дозволили”. 
Србија неће забијати главу у песак, промишљено ће улазити у интеграције и 
бити део свих добронамерних породица. Али Србија не сме дозволити да се 
од тих интеграција ствара идеологија. Ни једних: западних или источних. 



Исто важи и за приватизацију. Идеологије ове врсте су лоше, показало се 
небројено пута. Оне спутавају трезвено размишљање и воде лошим 
резултатима. Дакле, стандарди или идентитет? И једно и друго. И полен и 
пламен.  
 
Српски народ живи у матици, као аутохтони народ у суседним земљама и у 
дијаспори. Сви они су део истога корпуса и ГЕПС ће се увек трудити да га 
држи на окупу. Ово пре свега због тога што је то природно, због тога што 
би све супротно било грех и на крају због тога што је корисно за цео народ. 
Обједињавање огромног интелектуалног, друштвеног и финансијског 
капитала обавеза је и шанса, коју ГЕПС неће пропустити.  
 
Српски академско-истраживачки простор је давно прешао границе Србије. 
Наши научници живе у Србији и у целом свету. Многи од људи који су у 
свету, драгоцени су за наше образовање и науку, које се неће значајније 
развијати без њиховог активног учешћа. Са друге стране, академско 
истраживачка популација у земљи је та, која је уз огромне напоре успела да 
очува потенцијале на нивоу на коме су данас. Слично је и са односима у 
привреди, здравству и осталим областима. Чувари пламена и сакупљачи 
полена. 
 
Бог нас је спустио на исто место у исто време и то треба да доживимо као 
шансу, а раскош културе наше земље, коју дугујемо различитим 
цивилизацијама и народима који живе и који су живели на просторима наше 
земље, као потврду добрих страна различитости. Због тога, ГЕПС ће се 
залагати за уважавање особености култура народа који живе у Србији, али 
и за стварање нових и очување постојећих заједничких културних и осталих 
вредности и добара. 
 
ГЕПС ће, на политичкој сцени Србије, бити глас разума, глас струке, 
чинилац равнотеже, извор идеја и вредан радник. И пламен и полен.  
 
 
Срећно, и нек нам је Бог у помоћи. 
 
 
 
 
 
 


