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* Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град

** Овај чла нак је део ре зул та та пи шче вог ра да на про јек ту “Иза зо ви но ве дру-
штве не ин те гра ци је у Ср би ји: кон цеп ти и ак те ри“, бр. 179035, ко ји се ра ди на 
Ин сти ту ту за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
уз нов ча ну по моћ Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.

СлободанАнтонић*

АНА ЛИ ТИЧ КИ КОН ЦЕП ТИ, ХИ ПО ТЕ ЗЕ  
И ЕМ ПИ РИЈ СКА ВЕ РИ ФИ КА ЦИ ЈА** 

(„МРЕ ЖА ШКОЛ СКИХ ДРУ ГА РА“ ЈОШ ЈЕД НОМ)

Са же так

Овај чла нак је на ста вак ауто ро вог ра ни јег тек ста 
„̀ Мрежа школ ских другара̀  у по ли тич кој ели ти Ср би је“. Из
но се се но ве чи ње ни це ко је су се у ме ђу вре ме ну по ја ви ле, као и 
но ва са зна ња ауто ра ко ја се ти чу об ја шње ња не ких по да та
ка из прет ход ног тек ста. Аутор афир ми ше оп шту хи по те зу 
о по сто ја њу по ли тич ког ка пи та ли зма у Ср би ји, али ука зу је 
да по је ди нач не хи по те зе о на чи ну ње го вог функ ци о ни са ња 
ипак зах те ва ју до дат не по дат ке и но ва ис тра жи ва ња. На
жа лост, ба рем ка да је реч о ис тра жи ва њу срп ске ели те, 
увер љи вост и број ност на уч но ре ле вант них чи ње ни ца ко ји
ма рас по ла же мо још увек су знат но ма њи од об ја шња ва лач
ких ам би ци ја на ших хи по те за и те о ри ја.
Кључ не ре чи: ели та, со ци јал ни ми ље, со ци јал не ве зе, по ли

тич ки ка пи та ли зам.
Мој чла нак „̀ Мрежа школ ских другара̀  у по ли тич кој 

ели ти Ср би је“ (Ан то нић, 2010б) иза звао је до ста па жње у јав-
но сти. На кон об ја вљи ва ња у На ци о нал ном ин те ре су, ње га су 
пре не ла два ин фор ма тив но-по ли тич ка сај та (ви де ти: Бал кан, 
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2011; Стан дард, 2011), да би се на овај текст, за тим, по зи ва ли 
не са мо но ви на ри и ко мен та то ри (Ћир ко вић, 2011; Зар ко вић, 
2011; Си ме тић, 2011; Ла зић, 2011; Ле кић, 2011), већ и Са вет за 
бор бу про тив ко руп ци је (СБПК, 2011: 29).

То ком го ди ну да на, ко ли ко је про шло од об ја вљи ва ња 
мог члан ка, по ја ви ле су се но ве чи ње ни це, али и ја сам до шао 
до но вих са зна ња. Бу ду ћи да су се не ке прет по став ке, што 
сам их из нео у члан ку, по твр ди ле, док не ке, ипак, ни су, сма-
трао сам да је нео п ход но да се још јед ном освр нем на пи та ња 
ко ја сам отво рио сво јим члан ком.

Пред сед ник о дру го ви ма, Из ве штај СБПК

У члан ку сам по шао од ана ли тич ке кон цеп ци је „мре-
же школ ских дру га ра“, ко јом се обич но озна ча ва ју со ци јал-
не или по слов не ве зе из ме ђу не ка да шњих школ ских дру го ва 
(на ро чи то пи то ма ца елит них шко ла и фа кул те та), што омо-
гу ћа ва њи хо вим при пад ни ци ма лак ши ула зак у ели ту. На кон 
ана ли зе лич них ве за и по слов них ре зул та та де ла срп ске по-
ли тич ке ели те ко ји се на ла зи у окру же њу Пред сед ни ка ре-
пу бли ке (Ср ђа на Ша пе ра, Дра га на Ђи ла са и Не бој ше Кр сти-
ћа; уз гред је ана ли зи ра но и по сло ва ње аген ци је Lo we Idols & 
Fri ends, Бра ни ми ра Ди ми три је ви ћа Туц ка; Ан то нић, 2010б: 
342-343), сма трао сам да имам до вољ но раз ло га да за кљу чим 
да се ана ли тич ка кон цеп ци ја „мре же школ ских дру га ра“, у 
ње ној до не кле мо ди фи ко ва ној ва ри јан ти1, мо же при ме ни ти и 
на сам врх срп ске по ли ти ке.

На кон об ја вљи ва ња овог члан ка, по сред на по твр да на-
чи на функ ци о ни са ња и дру штве ног зна ча ја срп ске ва ри јан те 
„мре же школ ских дру га ра“, до шла је од са мог Бо ри са Та ди-
ћа. Он је, на и ме, у јед ном ин тер вјуу (Ба са ра и Та дић, 2011) 
опи сао ка ко је, 2004. го ди не, до нео од лу ку да се кан ди ду је за 
Пред сед ни ка ре пу бли ке: „Ушао сам у све та ко што смо се нас 
че тво ри ца, мо ји дру го ви из де тињ ства и ја, на шли и јед не но-
ћи раз го ва ра ли о то ме да ли Ср би ју тре ба пре пу сти ти ра ди-

1 Са мо су Та дић и Кр стић ишли у исту шко лу, док су Ша пер, Ђи лас и оста-
ли ус по ста ви ли лич не ве зе по дру гим, углав ном ге не ра циј ско-кул тур ним 
осно ва ма. Због то га сам „мре жу школ ских дру га ра“, у овом слу ча ју, ви део 
као са ста вље ну од љу ди ко ји су „по те кли из истог со ци јал ног и  кул тур ног 
ми љеа и ко ји су успе шно при ви ле го ва ли ва жне со ци јал не или еко ном ске 
тран сак ци је“ (Ан то нић, 2010б: 345).
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ка ли ма. Је дан од глав них по сле ни ка јав не ре чи и со ци јал них 
и по ли тич ких зби ва ња у Ср би ји по след њих 20 година2, кад 
је са знао да то хо ћу, кад смо се до го во ри ли о кан ди да ту ри, 
пи тао ме је: `Имаш ли ти не ку по др шку, не ке без бед но сне 
струк ту ре, имаш ли по др шку не ке фи нан сиј ске струк ту ре, 
не ке стра не зе мље, имаш ли по др шку би ло ко га?` Не! Би ли 
смо са мо нас че тво ри ца. Не знам ни да ли сам и у стран ци 
имао по др шку за та ко не што“. (Ба са ра: „Ти, Кр ле, Ша пер и ко 
је че твр ти?“). Та дић: „Туц ко. Нас че тво ри ца. (...)Ма ње-ви ше, 
сви смо се из истих раз ло га укљу чи ли у по ли ти ку, упра во да 
се спре чи да Ср би ја скли зне у не ка кав вид но вог вар вар ства“ 
(Ба са ра и Та дић, 2011).

Пре ли ва ње лич не по ве за но сти у по ли тич ко са ве зни-
штво, као и пре ра ста ње по ли тич ких ве за у по слов ну са рад њу 
из ме ђу вла сни ка при ват них пред у зе ћа и ди рек то ра јав них 
уста но ва, би ли су пред мет ана ли зе и Са ве та за бор бу про тив 
ко руп ци је (СБПК, 2011). Уз ци ти ра ње гор ње из ја ве Пред сед-
ни ка Та ди ћа (СБПК, 2011: 30-31), у Из ве шта ју о при ти сци ма 
и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји ана ли зи ра се по сло ва ње нај ве-
ћих мар ке тин шких и ПР аген ци ја са јав ним сек то ром, па се, 
у окви ру то га, раз ма тра ју и по слов не ве зе из ме ђу мар ке тин-
шких пред у зе ћа у вла сни штву Дра га на Ђи ла са и Ср ђа на Ша-
пе ра, са јав ним уста но ва ма у Ср би ји.

Ка да је реч о пред у зе ћи ма у ко ји ма Ђи лас има вла снич-
ки удео (Mul ti kom gro up, Di rect me dia, Emo tion), у Из ве шта ју 
се нај пре кон ста ту је да та пред у зе ћа из го ди не у го ди ну бе ле-
же бр зи раст не то до бит ка. Та ко је Di rect me dia, из ме ђу 2007. 
и 2010, удво стру чи ла оства ре ну не то до бит (са 380.604.000. 
на 758.994.000 ди на ра), док је Мultikom gro up, за јед но са по-
ве за ним пред у зе ћи ма, по ве ћа ла не то до бит, из ме ђу 2008. и 
2010. – да кле у вре ме ве ли ке еко ном ске кри зе – за 59 по сто 
(са 498.432.000, на 790.216.000 ди на ра). У Из ве шта ју се ка же 
да ова пред у зе ћа по слу ју, из ме ђу оста лог, и са јав ним уста но-
ва ма Бе о гра да, чи ји је гра до на чел ник Ђи лас, а као при мер се 
на во ди штам па ри ја „Big print“, ко ја је чла ни ца Мultikom gro-
up, а ко ја штам па ма те ри ја ле за Скуп шти ну гра да Бе о гра да, 
ве ћи ну бе о град ских по зо ри шта, Ту ри стич ку ор га ни за ци ју 

2 Реч је, пре ма не ким ко мен та то ри ма, о Алек сан дру Ти ја ни ћу (на по ме на С. А).
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гра да Бе о гра да, Би бли о те ку гра да Бе о гра да, Кул тур ни цен-
тар Бе о гра да, Дом омла ди не итд. (СБПК, 2011: 29).

Ка да је пак реч о пред у зе ћи ма у ко ји ма Ша пер има вла-
снич ки удео (Ме кен Ерик сон гру па), у Из ве шта ју се ка же 
да су аген ци је Ме кен Ерик сон гру па ци је, 2008-2011, ра ди ле 
за се дам ми ни стар ста ва и укуп но 103 бу џет ска ко ри сни ка – 
од Пред сед ни ка Ре пу бли ке, пре ко Вла де Ср би је, до јав них 
пред у зе ћа, др жав них за во да и аген ци ја (СБПК, 2011: 30). Као 
при ме ри по сло ва ња на во ди се кам па ња за вак ци на ци ју про-
тив гри па, ра ђе на за Ми ни стар ства здра вља (вред на 6,7 ми-
ли о на ди на ра), те мар ке тин шке услу ге ко је Uni ver sal McCann 
(одн. Uni ver sal me dia, чла ни ца Ме кен Ерик сон гру пе), пру-
жа Те ле ко му Ср би ја (СБПК, 2011: 30). У Ср би ји су аген ци је 
Ме кен Ерик сон гру па ци је (McCann Gru pa, McCann Eric kson, 
McCann Eric kson Pu blic Re la ti ons i McCann Eric kson Clip ping), 
ка ко се на во ди у Из ве шта ју, оства ри ле уку пан при ход од 12 
ми ли о на евра, а при мет но је по ве ћа ње при хо да по је ди них 
аген ци ја од бу џет ских ин сти ту ци ја. Та ко је аген ци ја McCann 
Eric kson pu blic re la ti ons оства ри ла при ход од бу џет ских уста-
но ва  2007. у из но су од 9,8 ми ли о на ди на ра, 2008. од 14,6 ми-
ли о на, а 2009. од ско ро 26 ми ли о на ди на ра (СПБК, 2011: 31) – 
што је укуп но по ве ћа ње за пре ко 150 по сто. Та ко ђе, McCann 
Eric kson press cli ping – аген ци ја ко ја пру жа услу ге број ним 
бу џет ским уста но ва ма3 – има ла је у 2008. до бит од 35 хи ља-
да ди на ра, 2009. до бит од 7.866.000 ди на ра, а 2010. до бит од 
8.856.000 ди на ра (СБПК, 2011: 31) – што је укуп но по ве ћа ње 
25 пу та (или 25.300 по сто).4

И из ја ва пред сед ни ка Та ди ћа, као и де та љи из Из ве
шта ја Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је, из гле да да се укла-
па ју у сли ку чи је сам кон ту ре дао у по ме ну том члан ку. На 
јед ној стра ни има мо круг бли ских Пред сед ни ко вих при ја те-

3 Пре ма на во ди ма СПБК, у укуп ном при хо ду ове аген ци је за 2009. го ди ну, 
удео при хо да од бу џет ских ко ри сни ка из но си око 90 по сто (из ра чу на то пре-
ма по да ци ма из СПБК: 30). Тре ба ре ћи да Ме кен Ерик сон да је дру ге по дат ке, 
по ко ји ма тај удео из но си тек 24,7 по сто (Ви ћић и Шко рић, 2011). Ср ђан Ша-
пер је по чет ком 2011. про дао свој удео у овој аген ци ји, ко ја се са да зо ве Real 
Ti me Clip ping (исто).

4 У Из ве шта ју се на во ди да је пред у зе ће осно ва но у ок то бру 2008. (СБПК, 
2011: 31), што зна чи да се до бит за 2008. од но си са мо на пр ва три ме се ца 
по сло ва ња. То да је ни ску старт ну осно ву, ко ја он да не рел но мул ти пли ку је 
по ве ћа ње до би ти у на ред ним го ди на ма.
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ља и са рад ни ка, а на дру гој њи хо ва при ват на пред у зе ћа ко ја 
по сти жу ле пе по слов не успе хе ра де ћи са др жа вом и ње ним 
ин сти ту ци ја ма.

Ко ли ко, ме ђу тим, ова кву сли ку – ко ја нај ве ћем де лу нас 
из гле да исти но ли ка – по твр ђу ју рас по ло жи ви по да ци? 

Књи го вод стве не и дру ге раз ли ке

Је дан од ар гу мен та ко ји ма сам хтео да пот кре пим де ло-
ва ње узроч ног лан ца лич не ве зе – по ли тич ки успех – по слов ни 
успех, би ла је чи ње ни ца да су мар ке тин ше аген ци је Ђи ла са, 
Ша пе ра и Кр сти ћа (као и Ди ми три је ви ћа) оства ри ле из у зе-
тан скок при хо да на кон 2004. го ди не – да кле, по што је Бо-
рис Та дић иза бран за пред сед ни ка. Ре ци мо, по раст по слов ног 
при хо да у 2006. го ди ни, у од но су на 2005. го ди ну, из но сио је: 
за Ђи ла со ву Mul ti kom gro up 131.844 по сто, за Ша пе ров Mc-
Cann Eric kson 513 по сто, за Кр сти ћев No va Com mu ni ca ti ons 
522 по сто, а за Ди ми три је ви ћев Lo we Idols & Fri ends 1.191 
по сто (Ан то нић, 2010б: 338-343).

 Мо ја хи по те за је би ла да ова кав фан та сти чан скок при-
хо да не мо же по чи ва ти са мо на тр жи шном успе ху пред у зе ћа, 
већ да ја мач но по сто је и дру ги чи ни о ци ко ји су до ње га до ве-
ли. Прет по ста вио сам да је од лу чу ју ћи чи ни лац мо ра ла би ти 
по ли ти ка, од но сно кон вер то ва ње со ци јал ног и по ли тич ког 
ка пи та ла „мре же школ ских дру га ра“ у еко ном ски.

Ме ђу тим, скре ну та ми је па жња (Ви ћић и Шко рић, 
2011) да об ја шње ње овог ве ли ког по ве ћа ња при хо да, ка да су 
не ке мар ке тин шке аген ци је у пи та њу, ле жи у про стој про ме-
ни на чи на књи го вод стве ног об ра чу на. На и ме, до 2005. под 
„по слов ним при хо дом“ мар ке тин шке аген ци је – ме ђу ко ји ма 
и оне из Ме кен Ерик сон гру пе – при ја вљи ва ле су не то при-
ход (при нос ко ји оста је на кон ис пла те по ди зво ђа ча: ме ди ја, 
штам па ри ја, про дук циј ских ку ћа итд)5. Од 2006. го ди не, ме-
ђу тим, као „по слов ни при ход“ при ја вљу је се бру то при ход 
(про мет фир ме пре ис пла те по ди зво ђа ча), та ко да ствар ни 
раст по слов ног при хо да, из ме ђу 2005. и 2006, ни је био 513 
од сто, већ око 3 по сто (Ви ћић и Шко рић, 2011).

5 Од не то при хо да, аген ци ја пла ћа пла те за по сле них и тро шко ве одр жа ва ња, 
као и по ре зе, а но вац ко ји оста не чи ни до бит. У Ме кен Ерик со ну се ра чу на да 
би до бит тре ба ло да бу де, ако се од лич но по слу је око 20 по сто не то при хо да, 
тј. око 4 по сто бру то при хо да (Ви ћић и Шко рић, 2011).
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До про ме не је до шло на кон што је мар ке тин шки ча со-
пис Ta boo (2006) скре нуо па жњу да су не ке аген ци је, по пут 
Ђи ла со ве Di rect Me dia, по че ле да под „по слов ним при хо-
дом“ ис ка зу ју бру то при ход, што им је у та бе ла ма по слов не 
успе шно сти, ко је пра ви овај ча со пис, ауто мат ски да ло ви ши 
ранг (Ta boo, 2006). У члан ку се из ри чи то ка же да су аген ци је 
„McCann Eric kson, No va и Lo we Idols & Fri ends, ве ро ват но и 
још не ке“ за др жа ле ста ри на чин ис ка зи ва ња по слов ног при-
хо да као не то при хо да, што до во ди до то га да „ранг ли сте 
по ста ју не до вољ но ре ал не“ (исто).

Ови раз ли чи ти на чи ни ис ка зи ва ња по слов ног при хо да 
у 2005. би ли су мо гу ћи за то што За кон о ра чу но вод ству и ре-
ви зи ји, ни та да а ни да нас (За кон, 2006), ни је де фи ни сао ка те-
го ри ју „по слов ни при ход“. Пре ма ту ма че њу из Ме кен Ерик-
со на, „ра чу но вод стве на при ме на и бру то и не то прин ци па 
ис ка зи ва ња по слов ног при хо да је до зво ље на и пред ви ђе на 
окви ром фи нан сиј ског из ве шта ва ња, а ко ји про пи су је За кон 
о ра чу но вод ству и ре ви зи ји. Кон крет на при ме на јед ног или 
дру гог прин ци па за ви си од при ро де по слов них тран сак ци ја 
као и од окол но сти ко је спе ци фи ци ра, на во ди и де фи ни ше 
МРС 18 – При хо ди“ (Ви ћић и Шко рић, 2011). 

И за и ста, оде љак о фи нан сиј ским из ве шта ји ма из За ко-
на (члан 25 и да ље) не са др жи од ре ђе ње „по слов ног при хо-
да“, већ се у чла ну 2 ка же да се „при зна ва ње и про це њи ва ње 
(...)при хо да и рас хо да, (...)вр ши у скла ду са за кон ском, про фе-
си о нал ном и ин тер ном ре гу ла ти вом“. „Под про фе си о нал ном 
ре гу ла ти вом“, ка же се у истом чла ну за ко на, „под ра зу ме ва се 
(...)Ме ђу на род ни ра чу но вод стве ни стан дард МРС (In ter na ti o-
nal Ac co un ting Stan dards – IAS)“, а при хо де де фи ни ше стан-
дард 18 (МРС 18). Стан дард 18 да је де фи ни ци ју „при хо да“ 
као „бру то при лив еко ном ских ко ри сти то ком да тог пе ри о-
да ко ји на ста је из ре дов них ак тив но сти ен ти те та“ (МРС 18, 
7; „ен ти тет“ је пред у зе ће), до дав ши да „ен ти тет обе ло да њу је 
усво је не ра чу но вод стве не по ли ти ке за при зна ва ње при хо да“ 
МРС 18, 35). 

Не раз ви је на прак са и не по сто ја ње ја сних упут ста ва ре-
гу ла то ра, по ту ма че њу из Ме кен Ерик со на (Ви ћић и Шко рић, 
2011), до ве ли су до раз ли чи тог ис ка зи ва ња по слов ног при хо-
да за 2005. го ди ну. Али, то раз ли чи то ис ка зи ва ње ни је би ло 
ствар из бе га ва ња пла ћа ња по ре за (јер се по рез увек пла ћа на 
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еви ден ти ра ни бру то при ход), већ раз ли чи тих књи го вод стве-
них од лу ка. На кон тек ста у Та буу, за кљу че но је да све ма рек-
тин шке аген ци је пре ђу на ис ка зи ва ње по слов ног при хо да као 
бру то при хо да, па је на ту прак су пре шао и Ме кен Ерик сон 
(Ви ћић и Шко рић, 2011).

Ме ђу тим, ако про ме на на чи на књи го вод стве ног ис ка зи-
ва ња об ја шња ва скок по слов ног при хо да за 513 по сто, ка ко се 
мо же об ја сни ти по ве ћа ње не то до би ти Uni ver sal McCannа, 
из ме ђу 2005. и 2008, за не ве ро ват них 43 пу та? (ви де ти та бе-
лу 5, у Ан то нић, 2010б: 341). У Ме кен Ерик со ну по раст не то 
до би ти из ме ђу 2005. и 2006. за 20 пу та ту ма че чи ње ни цом да 
је ова фир ма осно ва на у ма ју те го ди не, а има ла по сло ва ње 
са мо у де цем бру ме се цу. Та ко је књи го вод стве ни по да так за 
2005. био не сра змер но ни зак у од но су на 2006. го ди ну (Ви-
ћић и Шко рић, 2011). Али, и Ме кен Ерик сон д.о.о. и Uni ver sal 
McCannа су, за тим, не то до бит, из ме ђу 2006. и 2008. удво-
стру чи ле? (ви де ти та бе ле 4 и 5, исто). То у Ме кен Ерик со-
ну об ја шња ва ју екс пло зив ним по ра стом укуп ног тр жи шта 
мар ке тин шких услу га у Ср би ји, ко је је, из ме ђу 2005. и 2008, 
по ра сло са 95 ми ли о на евра на 206 ми ли о на евра (Трен до-
ви, 2009: 7; Бро ћић, 2011). Тр жи ште се удво стру чи ло, па се и 
не то до бит пред у зе ћа ко ја успе шно по слу ју мо гла удво стру-
чи ти. Ка да је, у на ред ном пе ри о ду (2008-2010), вред ност мар-
ке тин шког тр жи шта у Ср би ји па ла за 15 по сто (са 206 на 175 
ми ли о на евра; Бро ћић, 2011), за то ли ко је од мах пао и по слов-
ни при ход Uni ver sal McCann-а (ви де ти до ле, Та бе ла 1)

Ме ђу тим, ла ко је би ти успе шан ка да по слу је те са др-
жав ним фир ма ма, а њи хо ви ди рек то ри до бро зна ју да сте 
осо ба од нај ве ћег по ве ре ња пр вог чо ве ка у Ср би ји, и да вам, 
за то, не сме ју ре ћи „не“. Но у Ме кен Ерик со ну из но се по дат ке  
- иза ко јих чвр сто сто је – да 90 по сто њи хо вих при хо да до ла-
зи од ра да за при ват не ком па ни је (Та бе ла 1). При то ме, ви ше 
од 95 при хо да оства ре ног од са рад ње са јав ним сек то ром до-
ла зи од ра да са ком па ни јом Те ле ком Ср би ја АД (али, по сао се 
до би ја на тен де ру и McCann Eric kson је са мо јед на од аген ци-
ја са ко ји ма Те ле ком Ср би ја АД са ра ђу је још од 2004).
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Та бе ла 1
Струк ту ра при хо да аген ци ја McCann Eric kson гру па ци је

Го ди на По слов ни 
при ход

у 000 РСД

При ход од 
јав ног сек

то ра6  у 
000 РСД

Удео у 
при хо
ду (%)

По слов ни 
при ход

у 000 РСД

При
ход од 
јав ног 

сек то ра 
у 000 
РСД

Удео 
у при
хо ду 
(%)

McCann Eric kson Бе о град McCann Eric kson Pu blic 
Re la ti ons

2007. 968.349 248.516 25,7 - - -
2008. 723.150 257.828 35.7 241.232 20.453  8,5
2009. 593.927 219.668 37,0 253.945 32.235 12,7
2010. 772.301 217.206 28,1 314.885 26.148  8,3

Го ди на По слов ни 
при ход
у 000 
РСД

При ход од јав ног 
сек то ра       у 

000 РСД

Удео у при
хо ду (%)

Удео у при хо
ду (%)

Uni ver sal McCann
(Universal Media)

Укуп но 
(све три 

агенције)
2007. 913,777 0 0
2008. 1,870,179 0 0 9.8
2009. 1,469,569 0 0 10.9
2010. 1,541,433 534 0,035 9.3
Из вор: По да ци Ме кен Ерик со на6

Ути сак о до ми на ци ји кли је на та из јав ног сек то ра, твр-
де у Ме кен Ерик со ну, на ста је услед то га што мар ке тин шке 
аген ци је, ка да се хва ле сво јим кли јен ти ма, во ле да на ве ду 
све кли јен те за ко је су ика да ра ди ле би ло шта. Али, глав на 
за ра да не до ла зи од по сла за, ре ци мо, би бли о те ку на Вра ча-
ру или за ту ри стич ку ор га ни за ци ју То по ле, већ од за сту па ња 
ве ли ких свет ских и до ма ћих брен до ва, ка кви су Ко ка-ко ла и 
Не стле. У Ме кен Ерик со ну ин си сти ра ју да та кве ком па ни је 
сво ју мар ке тин шку аген ци ју у Ср би ји не би ра ју по по ли тич-
ким кри те ри ју ми ма. До каз то ме је, пре ма Ви ћи ће вој и Шко-
ри ће вој (2011), чи ње ни ца да ве ли ке при ват не ком па ни је ра де 
са Ме кен Ерик со ном у Ср би ји још из вре ме на пре Та ди ће вог 
до ла ска на власт: Co ca-Co la (2000-), Ra if fe i sen бан ка (2001-
2010), L’Oreal (1997-), Carls berg (2004-), Не стле (1997-), Ma ster 

6 Под јав ним сек то ром под ра зу ме ва ју се ми ни стар ства, јав на пред у зе ћа, др-
жав ни за во ди, аген ци је, оп шти не, све вр сте бу џет ских уста но ва, од но сно 
све што је у вла сни штву др жа ве или ло кал них са мо у пра ва.
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Card (2002-), Џе не рал мо торс/ Опел (1997-), Stra uss (2002-), 
итд. Ула зак Де мо крат ске стран ке у вла ду (2007), те Та ди ће во 
пот пу но пре у зи ма ње вла сти у Ср би ји (2008), ка жу у Ме кен 
Ерик со ну, тој аген ци ји ни су до не ли ни јед ног ве ли ког но вог 
кли јен та (Ви ћић и Шко рић, 2011). 7

То би зна чи ло да не сто ји об ја шње ње да кли јен ти би ра ју 
ову аген ци ју због ве зе ње го вог вла сни ка с вла шћу (Ан то нић, 
2010б: 341). Ме кен Ерик сон про сто уме да ра ди мар ке тин шки 
по сао, твр де у тој ком па ни ји, па се за то стра ни кли јен ти од-
лу чу ју за њу, а не не ку дру гу. Да је то та ко све до че, по њи ма, 
не са мо на гра де8, већ и вр ло мер љи ви по слов ни ре зул та ти у 
ко рист кли јен та. Ре ци мо, Carls berg Ср би ја је за хва љу ју ћи, из-
ме ђу оста лог, и ма рек тин шким кам па ња ма ко је им је ра дио 
Ме кен Ерик сон („Лав“ пи во), по ве ћао удео на срп ском тр жи-
шту пи ва са 3 по сто на 26 по сто (Ви ћић и Шко рић, 2011).

Ову ин тер пре та ци ју ћу да про ко мен та ри шем у „За вр-
шним раз ми шља њи ма“, а са да ћу да из не сем до дат на об ја-
шње ња још јед ног ва жног пи та ња – пре про да је ре клам них 
се кун ди ку пље них од РТС-а.

Про да ја ре клам них се кун ди

При ча о пре про да ји ре клам них се кун ди (спо ме ну та у 
Ан то нић, 2010б: 336-337), та ко ђе је про бле ма тич на, твр де у 
Ме кен Ерик со ну (Ви ћић и Шко рић, 2011). Та при ча је, за и ста, 
не пре ста но при сут на у на шој јав но сти, јер је под гре ва ју и 

7 Је дан део ових ве ли ких кли је на та – по пут Ко ка-ко ле, Оре а ла, Не стлеа или 
Опе ла - има уго вор с цен тра лом Ме кен Ерик со на на свет ском но ву, та ко да 
ни из тог раз ло га њи хо во по сло ва ње с Ме кен Ерик со ном у Ср би ји не мо же 
би ти об ја шње њо по ли тич ким раз ло зи ма (Ви ћић и Шко рић, 2011). Та ко ђе, 
удео Ме кен Ерик со на у мар ке тин шком тр жи шту је ви ши, ре ци мо, у Хр ват-
ској не го у Ср би ји (14 по сто, на пре ма 12 по сто, у 2009), што по ка зу је да по-
слов ни успех огра на ка ком па ни је ни је у ди рект ној ко ре ал ци ји с по ли тич ким 
ве за ма ло кал ног по сло вод ства (исто).

8  Ме кен Ерик сон си стем је но си лац ви ше на гра да за мар ке тинг, ка ко оних 
екс тер них – по пут два Злат на ла ва (Can nes Li ons) на свет ском адвер тај зинг 
фе сти ва лу у Ка ну (2009. и 2011; МL, 2009; T&I, 2011), та ко и ин тер них – по-
пут на гра де Co ca Co la си сте ма, у кон ку рен ци ји 163 зе мље све та, за нај бо љу 
ме диј ску кам па њу (2003. и 2010). Ове на гра де ши рој пу бли ци мно го не зна-
че, али у све ту мар ке тин га из гле да да оне има ју сво ју вред ност – ре ци мо, 
фе сти вал у Ка ну се сма тра „нај ве ћим свет ским адвер тај зинг фе сти ва лом“ 
(Cha mi kutty, 2010).
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ши ре би ло стран ке опо зи ци је9, би ло њи ма на кло ње ни ме ди-
ји10. Тре ба ре ћи да је њу при хва тио и Са вет за бор бу про тив 
ко руп ци је, ко ји је у свом Из ве шта ју ис та као да „аген ци је, 
чи ји су вла сни ци нај че шће ви со ки стра нач ки функ ци о не ри 
(...)от ку пљу ју од ме ди ја ре клам ни про стор, ко ји по том про-
да ју кли јен ти ма, од но сно по је ди нач ним куп ци ма по да ле ко 
ви шим це на ма. При ли ком ра да на овом из ве шта ју, Са вет се 
са стао са пред став ни ци ма Ме кен Ерик со на, ко ји су об ја сни-
ли да до ових по сло ва до ла зи та ко што ме ди ји због не по вољ-
не фи нан сиј ске си ту а ци је при ста ју да под усло ви ма аван сног 
пла ћа ња про да ју ре клам ни про стор по це на ма ни жим од тр-
жи шних“ (СПБК, 2011: 26). 

Ме ђу тим, у Ме кен Ерик со ну од ба цу ју та кве оп ту жбе, 
као и ин тер пре та ци ју раз го во ра ко ји су во ди ли са Са ве том за 
бор бу про тив ко руп ци је (Шко рић, 2011). Они твр де да За кон 
о огла ша ва њу (чл. 16, став 2) про пи су је ду жи ну тра ја ња ре-
кла ма на Јав ном сер ви су од 10 по сто, тј. шест ми ну та по са ту 
(За кон, 2005), што за го ди ну да на да је по тен ци јал них 876 ча-
со ва ре кла ма. Али од то га РТС успе да про да са мо 58 по сто 
(по да так се од но си на раз до бље 2004-201011; из вор: AGB Ni-
el sen, 2011). То зна чи да ни ко не мо же има ти мо но пол на ре-
клам но вре ме, јер га увек има до вољ но за но ве куп це. И за и-
ста, пре ма по твр ди из AGB Ni el sen Me dia Re se arch-a за Ср би-
ју (аген ци је ко ја је спе ци ја ли зо ва на за пра ће ње огла ша ва ња 
у ме ди ји ма12), чак и у удар ним тер ми ни ма (17.00-23.00) има 
до вољ но не про да тих се кун ди: ис пу ње ност ре клам них бло ко-
ва на РТС1 та да је 78 по сто, а на РТС2 60 по сто (Бро ћић, 2011; 

9  Та ко је функ ци о нер Срп ске на пред не стран ке, Не бој ша Сте фа но вић, на кон-
фе рен ци ји за но ви на ре 12. ав гу ста 2011, из ја вио да Дра ган Ђи лас и Ср ђан 
Ша пер од РТС-а „на по чет ку го ди не по ку пу ју све мар ке тин шке се кун де и 
сва ко ко же ли да се ре кла ми ра на др жав ној те ле ви зи ји мо ра да ре клам но 
вре ме ку пи од фир ми чи ји су они вла сни ци“ (СНСб, 2011).

10  Та бло ид је, ре ци мо, још 2008, пи сао да је „Ђи лас до био пра во да про да је те-
ле ви зиј ске се кун де на др жав ној те ле ви зи ји“ (Вла хо вић, 2008).

11 РТС је у 2011. го ди ни, до ав гу ста, ус пео да про да са мо 53 по сто вре ме на за 
огла ша ва ње; из вор: AGB Ni el sen, 2011.

12 Ni el sen Audi en ce Me a su re ment, одн. AGB Ni el sen Me dia Re se arch-a за Ср би-
ју, сни ма це ло ку пан про грам ТВ ста ни ца са на ци о нал ном по кри ве но шћу у 
зе мљи, за тим ана ли зи ра ре клам не бло ко ве и еви ден ти ра сва ку по је ди нач ну 
ре кла му. Од AGB Ni el sen-а  огла ши ва чи до би ја ју не за ви сну по твр ду да је 
њи хо ва мар ке тин шка аген ци ја оба ви ла по сао, од но сно да је ре кла ма ко ју су 
пла ти ли зби ља и еми то ва на (Бро ћић, 2011).
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по да ци се од но се на 2011. го ди ну). И из РТС-а твр де да се 
са мо 61 од сто ре клам ног вре ме на (тач ни је ње го ве вред но сти 
из ра же не у „реј тинг бо до ви ма“) про да мар ке тин шким аген-
ци ја ма, док се 39 по сто про да „ди рект ним уго ва ра њем (...)са 
ви ше од 200 ди рект них ку па ца ре клам них се кун ди“ (РТС, 
2011а). Та ко ђе, ни је за бе ле жен слу чај да је не ки огла ши вач 
же лео да ку пи ре клам но вре ме, а да РТС ни је имао да му га 
про да, те се сто га огла ши вач мо рао обра ти ти мар ке тин шким 
аген ци ја ма (што је си ту а ци ја ко ја од го ва ра пој мо ви ма „мо но-
пол“ и „пре про да ја по ви шим це на ма“; Бро ћић, 2011).

Аген ци је сво јим кли јен ти ма, ка ко ка жу, не пре про да-
ју вре ме, већ про да ју сво ју услу гу огла ша ва ња пре ма пла ну 
за сно ва ном на „реј тинг бо до ви ма“ (gross ra ting po int - ГРП), 
ко ји се за сва ку ТВ еми си ју утвр ђу ју на осно ву ње не гле да но-
сти. „За ову услу гу аген ци ја на пла ћу је аген циј ску уго во ре ну 
про ви зи ју и не пра ви раз ли ку у це ни из ме ђу ку пље ног ГРП-а 
и про да тог ГРП-а“ (Шко рић, 2011). Аван сном ку по ви ном 
(уна пред) мо же се оства ри ти по пуст од 10-40 по сто, за ви-
сно до ве ли чи не аван са (РТС, 2011б: 2)13. Али, „фи нан сиј ски 
бе не фи ти ко ји се оства ре аван сним мо де лом пре но се се на 
огла ши ва че у чи је име се аван си и да ју, с об зи ром да су кли-
јен ти ти ко ји фи нан си ра ју мо дел и јер се сва ко пла ћа ње вр ши 
за ра чун и у име по је ди нач них кли је на та“ (Шко рић, 2011).

Оста је је ди но не ја сно има ли мо гућ но сти зло у по тре бе у 
дис кре ци о ном пра ву ге не рал ног ди рек то ра РТС-а да да је до-
дат не по пу сте на ку по ви не ве ће од ми ли он евра, за тим парт-
не ри ма са ко ји ма се са ра ђу је бар три го ди не, а вред ност тих 
по сло ва пре ла зи 500.000 евра, као и „у слу ча ју ве ли ких уго-
во ра о по слов но-про грам ској са ра да њи (се ри је, се ри ја ли(...)), 
где РТС усту па ре клам но вре ме као про тив нак на ду“ (РТС, 
2011б: 4). Мо гу ће је, на и ме, за ми сли ти да ге не рал ни ди рек-
тор, ко ри сте ћи ово сво је дис кре ци о но пра во, да је из у зет не 
по пу сте не ким аген ци ја ма, и та ко их тр жи шно по вла шћу-
је. Има ју ћи у ви ду од ред бу да „са др жај свих мар ке тин шких 
уго во ра пред ста вља по слов ну тај ну, (...)те се по да ци не сме ју 
из но си ти, осим пре ма за кон ској оба ве зи“ (РТС, 2011б: 6), ова-
кву сум њу би мо гао да раз ве је са мо из ве штај фи нан сиј ске ин-

13 По пуст од 40 по сто се, ре ци мо, да је на аван сну ку по ви ну вред ну 10 ми ли о на 
евра (РТС, 2011б: 2).
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спек ци је или не за ви сне ре ви зор ске ку ће. У све ту мар ке тин га 
се сма тра да је прак са да ва ња из у зет них по пу ста – пре све га 
ка да је реч о ве ли ким куп ци ма огла сног про сто ра – не што 
што је уоби ча је но и у дру гим зе мља ма (Бро ћић, 2011). Ме ђу-
тим, оста је отво ре но пи та ње да ли та ква прак са по сто ји и ка-
да је реч о ТВ ста ни ца ма ко је су де фи ни са не као јав ни сер вис. 
За ни мљи во је да је сам РТС, од го ва ра ју ћи на оп ту жбе опо-
зи ци је, по ну дио СНС „да ан га жу је углед ну ре ви зор ску ку ћу 
ко ја би пре гле да ла све па пи ре и утвр ди ла чи ње нич но ста ње“ 
(РТС, 2011а), али да ова стран ка (до са да) ни је пред у зе ла ко-
ра ке у том прав цу. У сва ком слу ча ју, на ша јав ност за слу жу је 
раз ре ше ње ових не до у ми ца, и јед на не за ви сна ко ми си ја (ко ју 
би обра зо вао пар ла мент, Ра ди о ди фу зни са вет, или не ко дру-
го над ле жно те ло) мо гла би да ти од го во ре на ова ва жна пи-
та ња.

За кључ но раз ми шља ње

Бу ду ћи да сам „кла сно све сни при пад ник“ сит не на ци о нал-
не бу ро а зи је („на ци о нал не ин те ли ген ци је“; ви де ти у Ан то нић, 
2010а: 123-130; о ака дем ским со ци о ло зи ма као сит ној бур жо а зи-
ји ви де ти: Вра ту ша, 2010), не ми слим баш нај бо ље о вла сни ци ма 
и слу жбе ни ци ма ве ли ких мар ке тин шких аген ци ја. Ове пр ве ви-
дим као ти пич не при пад ни ке кон зу ме ри стич ке фрак ци је па ра-
зит ске тран сна ци о нал не ка пи та ли стич ке кла се (Ан то нић, 2008: 
53), а дру ге као ње ну оп слу жу ју ћу ин те ли ген ци ју („ком пра дор-
ску бур жо а зи ју“; Ан то нић, 2010а: 125). Та ко ђе, чи тав „мар ке тин-
шки и адвер тај зинг би знис“ до жи вља вам углав ном као обич ну 
ма ни пу ла ци ју нај ви шим дру ште ним вред но сти ма  (Ан то нић, 
2006: 21-22) – и то ма ни пу ла ци ју ко ја  ра чу на на ма сов ну глу пост 
и са мо љу бље „ти пич ног ма лог по тро ша ча“ – а све у свр ху лич-
не ма те ри јал не ко ри сти вла сни ка ве ли ких тран снан ци о нал них 
ком па ни ја. По себ но су ми, при зна јем, од бој не ре кла ме за пи во, 
па и оне Ме кен Ерик со но ве у ко ји ма се, ре ци мо, вр ши вар вар ска 
то те ми за ци ја пив ске фла ше (Youtu be, 2011б) или са бла го на кло-
но шћу при ка зу је вер бал ни про ста клук (Youtu be, 2011а).

Али, без об зи ра на лич на осе ћа ња, не мо гу а да не при-
знам да, ра ци о нал но по сма тра но, Ме кен Ерик сон ипак из гле-
да да мо же да об ја сни онај део по да та ка из та бе ла ко ји се 
од но си на ње го во по сло ва ње, а ко ји сам ко ри стио као илу-
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стра ци ју тврд ње да успех ове аген ци је по чи ва на по ли тич кој 
ко руп ци ји (Ан то нић, 2010б: 340-341). И ма да не мам нај бо ље 
ми шље ње о тој вр сти би зни са, чи ни ми се да об ја шње ња Ме-
кен Ерик со на – ко ја се по зи ва ју на про ме ну на чи на књи го вод-
стве ног об ра чу на, те па ра лел ни раст аген циј ског по сло ва ња 
и чи та вог мар ке тин шког тр жи шта – зву че ра зум но. На рав но, 
ја ни сам струч њак за фи нан си је, и тек не ка екс перт ска ре ви-
зи ја (др жав на или не за ви сна) мо же да пру жи ствар ну по твр-
ду исти ни то сти не ких по да та ка или њи хо вих об ја шње ња. Но 
мој ути сак о отво ре но сти слу жбе ни ка ове аген ци је за увид 
у по треб не по дат ке, о њи хо вој уве ре но сти да аген ци ја но вац 
за ра ђу је по тр жи шним пра ви ли ма, као и о њи хо вој по све ће-
но сти да то и по ка жу, сва ка ко да ни је не по во љан.

Ме ђу тим, ако се чи сто тр жи шним раз ло зи ма успе шне 
ком пе ти тив но сти и мо же об ја сни ти по раст не то до би ти од 
не ких 100 по сто (2005-2008), те шко ми је да за ми слим чи-
сто тр жи шне раз ло ге ко ји ле же иза по ра ста не то до би ти од 
780 по сто, а ко ли ко је, за исто раз до бље, за бе ле жо, ре ци мо, 
Мул ти ком (ви де ти: Ан то нић, 2010б: 338). Та ко ђе, ако је раст 
тр жи шта од 100 по сто об ја шње ње исто то ли ког по ра ста не то 
до би ти за пе ри од 2005-2008, ка ко је он да мо гу ће да, у усло ви-
ма сна жне при вред не ре це си је 2008-2010, иста ко мап ни ја за-
бе ле жи на ста вак ра ста не то за ра де за да љих 59 по сто? Ка кви 
ли се са мо тр жи шни ге ни ји кри ју у тој фир ми, ако она све 
бо ље по слу је, без об зи ра на ду би ну еко ном ске кри зе и оп шти 
пад при хо да ве ћи не пред у зе ћа?

По слов ни успех се у мно гим срп ским ком па ни ја ма, оп-
шти је ути сак, и  да ље пре по сти же по пра ви ли ма по ли тич-
ког ка пи та ли зма, не го по на че ли ма ве бе ров ског ра ци о нал ног 
тр жи шног ка пи та ли зма. Иако вла да ју ћа струк ту ра у Ср би ји 
има кон то ро лу над ве ли ким ме ди ји ма (пре ма СБПК, 2011), 
мно ге ин фор ма ци је ко је у дру штво про ди ру „ка пи лар ним“ 
пу тем (лич ним пре но ше њем или пу тем ин тер не та), као и не-
пре ста не оп ту жбе опо зи ци је и њој бли ских гла си ла14, ства-
ра ју ути сак у јав но сти да су вла да ју ће стран ке ра сад ни ци 
ко руп ци је и па ра зит ског иси са ва ња нов ца из јав ног сек то ра, 

14 Ви де ти кон фе рен ци је за штам пу СНС на њи хо вом сај ту (sns.org.rs). На по-
след њој је, ре ци мо, но ви на ри ма по ну ђе на до ку мен та ци ја о по сло ва њу Бе о-
град ског во до во да са при ват ним фир ма ма, ко ја, пре ма ин тер пре та ци ји из 
СНС, са др жи до ка зе зло у по тре бе функ ци о не ра ДС (СНС, 2011а).
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те ње го вог пре ли ва ња у џе по ве стра нач ких функ ци о не ра и 
њи ма бли ских по слов них љу ди. Иако по ли тич ки за сно ва ни 
мо но по ли сва ка ко по сто је и у цен трал ним дру штви ма свет-
ског ка пи та ли стич ког си сте ма (САД и ЕУ), ипак, ути сак је да 
је та мо не што ма ње из ра же на ова бру тал на тран сфор ма ци ја 
лич ног, со ци јал ног и по ли тич ког ка пи та ла, у онај еко ном ски.

Али, ути сци су јед но, а по да ци ко ји то мо гу да по твр де 
су ипак не што дру го. Чак и ка да не ма ју ве зе са ко руп ци јом, 
па и кри ми на лом, им пре си је ко је  се од но се на ели ту – што је 
одав но по зна то у со ци о ло шкој прак си – те шко се пот кре пљу-
ју број ка ма и ег закт ним по да ци ма. Вред ност мог прет ход ног 
тек ста (Ан то нић, 2010) и би ла је упра во у по да ци ма ко ји су 
пот кре пљи ва ли не ке од хи по те за ко је се сла жу са на шим оп-
штим ути ском о си стем ској ко руп ци ји. Ме ђу тим, овај текст 
по ште но из но си15 да по сто је и ал тер на тив на об ја шње ња јед-
ног де ла тих истих по да та ка, те да по је ди не хи по те зе зах-
те ва ју до дат не по дат ке и но ва ис тра жи ва ња. То, на рав но, не 
зна чи да се ово ал тер на тив но об ја шње ње из не тих по да та ка 
мо же про тег ну ти на све слу ча је ве из не те у про шлом тек сту, 
од но сно на све та мо пре зен то ва не на во де. Увер љи вост ин-
дук ци је увек за ви си од бро ја и ка рак те ри стич но сти ана ли-
зи ра них слу ча је ва, и уве рен сам да мо ја ин дук ци ја из про-
шлог тек ста мо же би ти до дат но пот кре пље на но вом гра ђом о 
по сло ва њу раз ли чи тих срп ских пред у зе ћа, чи ји су вла сни ци 
бли ски вла сти.

Али, при ку пља ње тог ма те ри ја ла и је сте про цес, од но-
сно ге не рал ни за да так дру штве них на уч ни ка. На дам се да 
ћу у не ком од сле де ћих чла на ка на ову те му мо ћи да из не сем 
но ве по дат ке, као што се на дам да ће се и дру ги ауто ри – 
пре све га еко но ми сти, еко ном ски со ци о ло зи и фи нан сиј ски 
струч ња ци – укљу чи ти у из у ча ва ње и об ја шња ва ње ове на-

15 Од лу ка да на пи шем овај текст је и до не та на кон што су ми у Ме кен Ерик-
со ну пре зен то ва ли њи хо ва об ја шње ња и до дат не по дат ке. Мо жда сам мо гао 
све то да иг но ри шем, али ми је из гле да ло по ште но и у скла ду са еле мен тар-
ном на уч ном скру пу ло зно шћу, ко ју сам увек за сту пао, да и об ја шње ња и 
по дат ке про ве рим – оно ли ко ко ли ко је то у мо јој мо ћи. По што ни сам на шао 
не кон зи стент но сти у то ме (а, по на вљам, ни сам струч њак за фи нан сиј ска пи-
та ња, ни ти имам ре ви зор ска овла шће ња), би ло је фер да о тим и дру гим 
чи ње ни ци ма, уз уоби ча је ни опрез и уз др жа ност стру ке ка да су у пи та њу 
ге не ра ли за ци је, оба ве стим на уч ну јав ност, те да по зо вем на да ља ис тра жи-
ва ња те про бле ма ти ке.
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уч но иза зов не про бле ма ти ке. До тле, оста је нам да ту ма чи мо 
по дат ке ко ји ма рас по ла же мо, са све шћу да је тих на уч но ре-
ле вант них чи ње ни ца, ба рем ка да су у пи та њу ова кве те ме, 
на жа лост увек знат но ма ње од екс пла на тор них ам би ци ја на-
ших хи по те за, као и на ших те о ри ја.

Slo bo dan An to nic

ANALYTI CAL CON CEPT, HYPOT HE SIS AND 
EM PI RI CAL VE RI FI CA TION 

 („OLD BOY NET WORK“ AGAIN)

Summary

This ar tic le con ti nu es the aut hor’s ear li er ar tic le “Old Boy 
Net work in Ser bian Po li ti cal Eli te.” The aut hor pre sents facts 
that ha ve sin ce emer ged, and his new know led ge con cer ning the 
ex pla na ti on of the da ta from the pre vi o us text. Whi le the da ta 
from the pre ce ding text we re con si stent with our ge ne ral im pres
sion abo ut the syste mic cor rup tion in Ser bia, this pa per sug gests 
that the re are al ter na ti ve ex pla na ti ons of a part of the sa me da ta, 
which are not ba sed on systemfri endly po li ti cal mo no po li es and 
pri vi le ges. The aut hor do es not gi ve up on the ge ne ral hypot he
sis of the exi sten ce of po li ti cal ca pi ta lism in Ser bia, but ac cepts 
that so me hypot he ses con cer ning the way it works still re qu i re 
ad di ti o nal da ta and new re se arch. Un for tu na tely, at le ast when 
it co mes to the study of the Ser bian eli te, con vin ci bi lity and the 
num ber of the re le vant and sci en ti fic cre di ble facts, at our dis po
sal are still sig ni fi cantly lo wer than ex pla na ti o nal am bi ti ons of 
our hypot he ses and the o ri es. 
Keywords: eli te so cial mi li eu, so cial con nec ti ons, po li ti cal ca pi

ta lism.
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