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Шта се де ша ва он да ка да се по
ка же да je пред ста ва о упра вљи
во сти еко ном ског раз во ја са мо 
јед на ве ли ка илу зи ја? Он да ка да 
ду го трај ни раст по след њих де це
ни ја за вр ши у ве ли ком сло му и 
ери еко ном ске де пре си је? По зна
ти не мач ки про фе сор фи нан си ја 
и аутор Макс Оте си гу ран је да је 
од го вор на ова пи та ња са мо је дан: 
слом до ла зи. Та ко се и зо ве нај по
зна ти ја књи га ово га про фе со ра 
са Уни вер зи те та у Вор мсу, ко ја 
је убр зо по свом из ла ску до би ла 
ве о ма оштре кри ти ке, ка ко по зи
тив не та ко и не га тив не. Ње го ва 
књи га је без ком про ми сна от пу
жба про тив вла да ју ћег ве ћин ског 
ми шље ња еко ном ског есна фа, као 
и хит но упо зо ре ње: ва жни је је не
го ика да пре да се пре ду зму нео
п ход не ме ре – пре не го што бу де 
пре ка сно и пре не го што нас за де
си на ја вље ни слом.

Ка да се ње го ва књи га по ја ви ла 
пре три го ди не и ка да ни ко ни је 
ни по ми шљао на би ло ка кву кри



ПРИКАЗИ

328

зу, про фе сор Оте је био пре ћу
тан и по не ка да исме ван од стра не 
струч не јав но сти у Не мач кој. У 
ме ђу вре ме ну је ње го ва књи га по
ста ла ап со лут ни бестсе лер у Не
мач кој, про дат у ви ше од 300.000 
при ме ра ка у 15 из да ња, а Макс 
Оте је про гла шен за нај бо љег бер
зан ског ме на џе ра за 2009. го ди ну. 
Убр зо по сле из ла ска из ме ње ног и 
до пу ње ног узда ња у Не мач кој, ова 
књи га се по ја ви ла и на срп ском је
зи ку под на сло вом Слом до ла зи и 
у из да њу из да вач ке ку ће Ро ма нов 
из Ба ња Лу ке. Срп ско из да ње је 
до пу ње но и спе ци јал ним пред го
во ром про фе со ра Отеа за срп ско 
из да ње, у ко ме се он обра ћа на
шим чи та о ци ма.

Тврд ње Мак са Отеа су упра
во су прот не до ми нант ним ми
шље њи ма о упра вља њу нов ча ном 
ма сом као кључ ном фак то ру за 
кон тро лу ин фла ци је и оста лих 
еко ном ских фак то ра. „Упра во то 
упра вља ње нов ча ним ма са ма не 
мо же!“ – ја сан је Оте. То је због 
то га што но вац штам пан у цен
трал ним бан ка ма пре све га те че 
„у све шпе ку ла тив ни је ин ве сти
ци је“. И он да у не ком тре нут ку 
„ма са ду го ва мо ра да се сло ми под 
сво јом соп стве ном те жи ном“. Ау
тор да ље на ста вља: „У скла ду са 
свим оним што ми ка жу по да ци, 
свет ска еко ном ска кри за ве о ма је 
ве ро ват на у на ред них пет го ди
на. Гло ба ли за ци ја је са ма по се би 
ство ри ла је дан ве ли ки еко ном ски 
ме хур ко ји мо ра или од јед ном да 

се рас пр сне, или да ла га ни је бу де 
сам у се бе уси сан.“ (стр. 23) По
сле ди це су ја сне  по ни шта ва ње 
и обез вре ђи ва ње имо ви не, уру
ша ва ње еко но ми је и на ста нак ере 
де фла ци је, др жав ни бан кро ти, 
мо не тар не ре фор ме, на го ми ла ва
ње ду го ва.

Про фе сор Оте сво ју ана ли зу 
по чи ње од пре гле да не ста бил ног 
свет ског фи нан сиј ског си сте ма, 
ко ји је по ње му „у ме ђу вре ме ну 
по стао јед на ком пли ко ва на ку ла 
од ка ра та, где ду го ви и при нај бо
љој во љи не мо гу да бу ду ис пла ће
ни,“ и где је „са мо го ди не 2005. во
лу мен фи нан сиј ских де ри ва та био 
ве ћи за пет пу та од укуп ног свет
ског дру штве ног про из во да“. (стр. 
24) У ана ли зи пре пу ној де таљ них 
по да та ка из пре сти жних фи нан
сиј ских ин сти ту ци ја, вла ди них 
ста ти стич ких пре гле да и сту ди
ја еко ном ских ин сти ту та, аутор 
нам пред ста вља кри тич но ста ње 
кључ них по ка за те ља еко ном ског 
ста ња др жа ва на за па ду, по пут по
ка за те ља ин ду стриј ске про из вод
ње, по ра ста ре ал ног БНПа, сто пе 
штед ње и сто пе за ду же но сти, сто
пе не за по сле но сти и дру гих. Али 
ка ко је мо гу ће да је За пад до шао 
до то га да по сто ји ово ли ка ко ли
чи на на го ми ла них ду го ва и та ква 
по ре ме ће ност уну тра шње еко
ном ске струк ту ре? 

Макс Оте нам у да љим ре до
ви ма да је од го во ре на ово цен
трал но пи та ње, под се ћа ју ћи нас 
на основ ну еко ном ску исти ну – 
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еко но ми ја је ве шти на упра вља ња 
огра ни че ним ре сур си ма у све ту 
по тен ци јал но нео гра ни че них по
тре ба. Слом до ла зи нас по но во 
под се ћа на прост али ско ро за бо
ра вљен ак си ом еко ном ског жи во
та – да би се по тро ши ло мо ра и да 
се за ра ди. Ка ко то уче кла си ци по
ли тич ке еко но ми је, са мо она ко
ли чи на ре ал но ство ре ног ви шка 
вред но сти, са чу ва на кроз објек
тив ну штед њу, мо же се ко ри сти ти 
за кре ди ти ра ње раз во ја, по ве ћа
ну по тро шњу или ин ве сти ра ње. 
Све оста ло је вар љив ход по жи ци 
финансијскe ста бил но сти, и сва
ког тре на пре ти су но вра том у по
нор не сол вент но сти и кра ха на ду
ва ног ме ху ра при вред не екс пан
зи је. Ка ко нас аутор ар гу мен то ва
но оба ве шта ва, За пад (на че лу са 
САД) се, ка ко је 20. век про ла зио, 
све ви ше уда ља вао од ове основ
не еко ном ске пре ми се.  Све ви
ше су основ ни по сту ла ти здра вог 
еко ном ског раз во ја  штед ње као 
осно ве ин ве сти ци је и по тро шње 
као тро ше ња уште ђе ног ви шка 
вред но сти  би ли де фор ми са ни 
уче њи ма по ко ји ма се мо же тро
ши ти ви ше вред но сти од оне ко ја 
се про из ве ла и уште де ла. Иако је 
тих тен ден ци ја би ло и ра ни је, нај
ка сни је од Кеј нза у еко ном ску на
у ку уву кло се ми шље ње по ко ме се 
мо же по тро ши ти ви ше не го што 
се про из ве ло и уште де ло. Аутор 
нам об ја шња ва овај ме ха ни зам. 
Ако су вам по тре бе ве ће од рас по
ло жи вог и уште ђе ног ви шка вред

но сти, то ни је ни ка кав про блем 
– по треб но је са мо из ми сли ти 
до дат ну „вред ност“, тј. оно што ће 
би ти при хва ће но као вред ност од 
стра не свих. Ако не ма те 100 до ла
ра, он да их јед но став но од штам
пај те, те се том нај ра зли чи ти јих 
ин стру ме на та при си ле, убе ђи ва
ња, ма ни пу ла ци је, еко ном ског и 
по ли тич ког мо но по ла, али и по де
ле де ла ко ла ча, обез бе ди те да сви 
при ста ну на то да ва шу без вред ну 
но вач ни цу при хва те као екви ва
лент вред но сти од 100 до ла ра. Да 
би нам исто риј ски пред ста вио 
раз вој овог ме ха ни зма, про фе сор 
Оте нам у по гла вљу „Цен тар ко ји 
се ме ња“ (стр. 50) да је са жет пре
глед кре та ња еко ном ске и фи нан
сиј ске мо ћи за па дих др жа ва, са 
фо ку сом на Сје ди ње не Др жа ве. 
По сле Дру гог свет ског ра та Сје
ди ње не Др жа ве су би ле не при
ко сно ве ни свет ски хе ге мон у ка
пи та ли стич ком де лу све та. Аме
рич ка из во зна сна га и по сте пе на 
из град ња сло бод ног тр го вин ског 
си сте ма су би ли до бро до шли, јер 
су зе мља ма ра зо ре ним ра том тре
ба ле аме рич ке ро бе. САД су ове 
ис по ру ке фи нан си ра ле де ли мич
но и кроз кре ди те, што је зна чи ло 
угла вом сле де ћи мо дел по сло ва
ња: САД су по зајм љи ва ле до ла ре 
дру гим др жа ва ма, да би њи хо ви 
уво зни ци мо гли да пла те ро бе из 
Сје ди ње них др жа ва. Ти ме је у оп
ти ца ју би ло све ви ше и ви ше до ла
ра, а Сје ди ње не Др жа ве су ти ме 
ства ра ле бес пла тан ви шак вред
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но сти, и исто вре ме но под сти ца ле 
раз вој сво је ин ду стри је и про из
вод ње. Ипак, ко ли ко год екс пан
зи ја аме рич ке еко но ми је би ла 
ве ли ка, и ко ли ко год се чи ни ло 
да су мо гућ но сти по ве ћа ња до
лар ске ма се као из во ра ства ра ња 
до дат ног ви шка вред но сти не пре
су шне, оне ни су мо гле да по кри ју 
га ло пи ра ју ће по тре бе и иза зо ве 
пред ко је су САД би ле ста вље не. 
Хлад ни рат је по при мао свој нај
ве ћи ин тен зи тет и САД су по че ле 
да тро ше мно го ви ше ре сур са за 
одр жа ње гло бал ног ути ца ја и за
пре ча ва ње СССРа од оно га што 
су мо гле да са ку пе. При ти сну те 
са јед не стра не по тре бом одр жа
ња по зи ци је су перси ле и ли де ра 
сло бод ног све та, а са дру ге стра
не стра те шким опре де ље њем 
ка не пре ста ном по ве ћа њу ин ду
стриј ске про из вод ње и стан дар да 
ста нов ни штва, САД су све ма ње 
мо гле да под но се те рет им пе ри
јал них оба ве за. „У ше зде се тим 
го ди на ма ди на ми ка је по че ла да 
се окре ће. Сје ди ње не Др жа ве су 
би ле ду бо ко упле те не у Ви јет нам
ски рат. Од 1958. до 1971. го ди не 
ство ри ле су спољ нотр го вин ски 
де фи цит од укуп но 58 ми ли јар ди 
до ла ра.“ (стр. 60) Ка ко нас аутор 
да ље оба ве шта ва, 1971. го ди не 
по кри ве ност до ла ра зла том спу
сти ла се на кри тич них 22%. На пу
шта њем злат ног стан дар да 1973. 
отво ре на је пан до ри на ку ти ја, и 
са мо је би ло пи та ње да на ка да ће 
си ла основ них еко ном ских за ко

ни то сти на днев ни ред по ста ви ти 
ва ља ност по ве ре ња у сна гу аме
рич ке еко но ми је и до ла ра.

Чи сто еко ном ски по сма тра
ју ћи, одр жа ње аме рич ке им пе
ри је по сле Дру гог свет ског ра та 
је би ло не мо гу ће, јер им је за то 
би ло по треб но ви ше ре сур са не
го што су их оне има ле. Да би се 
ово схва ти ло, ни је по треб но не ко 
спек та ку лар но зна ње из еко но ми
је или по ли ти ке, не го оби чан кал
ку ла тор – САД тро ши ви ше не го 
што про из ве де (стр. 52). Свет ски 
си стем је ди на ми чан и за сни ва 
се на про стој ра чу ни ци: за сва ку 
по ли ти ку по треб на су сред ства. 
САД не ма на рас по ла га њу бес ко
нач но мно го сред ста ва, не го су им 
ре сур си огра ни че ни. Гло бал на 
по ли ти ка се од ви ја у све ту ве о ма 
ли ми ти ра них мо гућ но сти, где се 
до ми на ци ја и раз вој за сни ва на 
не пре ста ном тро ше њу ма ње ре
сур са од оно га што се до би је као 
ре зул тат. Ов де са да до ла зи мо до 
кључ не ства ри – САД, као ни је
дан хе ге мон до са да, ни су хте ле 
да се од рек ну сво га до ми нант ног 
по ло жа ја, не го су по че ле да сми
шља ју на чи не ка ко да обе зе бе де 
до дат на и не до ста ју ћа сред ства 
вла да ви не, тј. ка ко да на ве штач
ки на чин обез бе де до дат ни ви шак 
вред но сти, ко ји ће да упо тре бе у 
ци љу одр жа ња по стиг ну те мо ћи. 
Из ме ђу оста лог, и то је оно што 
нам про фе сор Оте де таљ но об ја
шња ва, САД су из лаз по тра жи ле 
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ста вља ле и на сма ње ње ка мат не 
сто пе FEDа и ве штач ко упум па
ва ње ли квид но сти у си стем, за рад 
ве штач ког по ве ћа ња тра жње и 
по ве ћа ња БНПа. Глав ни циљ ове 
мо не тар не по ли ти ке је не пре ста
но по ве ћа ње БНПа, да би ње гов 
ре ал ни раст био бр жи од ра ста 
кре дит не су ме. Кра јем Хлад ног 
ра та у ду ху фу ку јам ског триј мфа
ли зма чи ни ло се да је овај мо дел 
оси гу рао пот пу ну по бе ду – на
сту пи ле су „ур не бе сне де ве де се
те“. Ипак, за про ми шље не по сма
тра че фи нан сиј ског и еко ном ског 
раз во ја у САД, ме ђу ко ји ма је био 
про фе сор Оте – та да шњи док то
рант на Прин стон Уни вер зи и те
ту и ка сни ји про фе сор на Уни вер
зи те ту Бо стон, ства ри су из гле да
ле са свим дру га чи је. Ка мат на сто
па FEDа спу сти ла се бли зу ну ле, 
по кри ве ност до ла ра зла том па ла 
је на 1,8 % а аме рич ки ду го ви су 
екс ло ди ра ли – по че ла је по след
ња хи сте рич на фа за раз во ја аме
рич ког фи нан сиј ског тр жи шта и 
стра хо ви то на ду ва ва ње шпе ку ла
тив них ме ху ра од са пу ни це.

Због ово га су Сје ди ње не Аме
рич ке Др жа ве и да ље мо гле да 
жи ве из над мо гућ но сти, ка ко др
жа ва, та ко и гра ђа ни, а САД су 
по ста ле „им пе ри ја ду го ва“, ка ко 
је на зи ва аутор, са 40.000 ми ли
јар ди до ла ра (не ве ро ват них 443% 
БНПа). Спи ра ла ду жнич ке еко
но ми је по че ла је да се вр ти стра
хо ви том бр зи ном. „Не ма сум ње 
да је аме рич ка еко но ми ја за ви сна 

у фи нан сиј ском сек то ру, пре све
га у по ли ти ци јеф ти ног нов ца, 
упум па ва ња огром них ко ли чи на 
нов ца у еко но ми ју и по ве ћа ња по
тра жње, те по ве ћа њу за ду жи ва ња 
код ку ће и у ино стран ству, ка ко 
аме рич ке др жа ве, та ко и аме рич
ких ком па ни ја и при ват них до ка
ћин ста ва. Ова ква мо не тар на по
ли ти ка без упо ри шта у ствар ној 
вред но сти уште ђе ног ба зи ра ла 
се на по ве ре њу у до лар – прет
по став ци да су САД у мо гућ но
сти да за сва ки ис пла ће ни до лар 
пла те ре ал ну вред ност. По што је 
на пу штен злат ни стан дард и по
што ви ше ни ко ни је ве ро вао да ће 
САД за до лар ске банк но те да ис
пла те злат не по лу ге, до лар је ве зан 
за сна гу аме рич ке еко но ми је. Ово 
је још вар љи ви ји и не ста бил ни ји 
фак тор и за сни ва се на по ве ре њу 
оних ко ји по се ду ју до лар ске банк
но те да ће у мо мен ту ка да од лу че 
да их упо тре бе за њих мо ћи да до
би ју екви ва лент вред но сти ко ји 
је на банк но ти на пи сан. Да кле, 
по ве ре ње да ће за сва ку банк но ту 
од 100 до ла ра мо ћи да ку пи ро ба и 
услу га у ре ал ној вред но сти од 100 
до ла ра. Али, по што је аме рич ка 
еко но ми ја све ви ше сла би ла, сла
би ло је и по ве ре ње у до лар. Ипак, 
САД ни су же ле ле да при хва те 
ре ал ну еко ном ску по зи ци ју, већ 
су же ле ле да и да ље жи ве из над 
сво јих мо гућ но сти, те по ред бес
плат ног штам па ње до ла ра, кре
ди ти ра ња из во за и фи нан си ра ње 
де фи ци та, ак це нат су све ви ше 
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них де ри ва та, фју чер са, хеџсред
ста ва итд. У де ве де се тим су шпе
ку ла ци је екс ло ди ра ле и фи нан сиј
ски ме хур се на ду вао до не слу ће
них гра ни ца. 

Оно што је књи гу Слом до ла-
зи учи ни ло та ко при ме ће ном, је
сте чи ње ни ца да је про фе сор Оте 
ве о ма пре ци зно опи сао овај раз
вој те пред ви део да ће овом шпе
ку ла циј ском та ла су до ћи крај или 
кроз слом тр жи шта не крет ни на, 
или слом по ве ре ња у до лар, и то 
кра јем 2006. го ди не, да ле, пре не го 
што се слом тр жи шта не крет ни на 
де сио. Ако се не што бит но не про
ме ни, спре ма се слом це лог фи
нан сиј ског и еко ном ског си сте ма 
САД, тј. сво ђе ње еко ном ске мо ћи 
САД на ње не ре ал не осно ве. Ни
шта ма ње, ни шта ви ше, по ми шље
њу про фе со ра из Вор мса. САД са 
ова квом про дук тив но шћу не мо гу 
да из др же кон ку рен ци ју гло бал
ног тр жи шта, а пре све га Ки не и 
Да ле ког Ис то ка. По што не мо гу 
да из др же кон ку рен ци ју, по ве ре
ње у до лар дра ма тич но опа да. А 
по што по ве ре ње у до лар опа да, 
САД и при ват на аме рич ка до ма
ћин ства су све ма ње у мо гућ но сти 
да се из но ва за ду жу ју. По сма тра
но са еко ном ске тач ке гле ди шта, 
пред Аме ри кан ци ма по сто је са
мо две мо гућ но сти: или да вра те 
ду го ве, све ду при ма ња на ре ал не 
осно ве и дра стич но сма ње стан
дард ста нов ни штва, не би ли та ко 
по ста ли про дук тив ни и тр жи шно 
кон ку рент ни на гло бал ном пла ну, 

од ства ра ња ду го ва као што је сва
ки нар ко ман за ви стан од узи ма ња 
дро га.“ (стр. 76) Др жа ва је гра ди ла 
огром ну ар ми ју и осва ја ла тач ке 
мо ћи по це лој пла не ти, а гра ђа
ни су жи ве ли аме рич ки сан до 
сво јих крај њих гра ни ца. По тро
шач ка еко но ми ја и “Ame ri can way 
of li fe” до би ли су сво ју сим бо лич
ку пред ста ву у чу ве ној ре че ни ци 
Гу вер не ра Фе де рал них ре зер ви у 
Да ла су Ро бер та Мек Ти ра: „Са мо 
нас пу сти те да се ухва ти мо ру ку 
по ру ку и ку пи мо се би по је дан 
SUV.“ (стр. 91). Или јед но став ни је 
ре че но – за бо ра ви мо на ста ре ду
го ве, оти ђи мо до нај бли же бан ке 
и за ду жи мо се још ви ше. За ду жи
мо се да нас, ни је бит но ко ће те ду
го ве вра ћа ти су тра. 

Упр кос огром ној са мо у ве
ре но сти Аме ри ка на ца, ова кав 
раз вој ни је мо гао тра ја ти веч но. 
Иако је аме рич ка еко но ми ја већ 
нај ка сни је од ше зде се тих го ди на 
по ста ја ла све ма ње кон ку рент
на у гло бал ној тр го вин ској аре
ни, ова не кон ку рент ност је по сле 
кра ја Хлад ног ра та по чи ња ла да 
бу де дра ма тич на. Аме рич ки про
из во ди су по ста ја ли све не ква ли
тет ни ји и све ску пљи у по ре ђе њу 
са европ ском и азиј ском кон ку
рен ци јом. САД су, да би очу ва ле 
до та да шњи ни во на прет ка, по
се за ле за све ком пли ко ва ни јим и 
шпе ку ла тив ни јим фи нан сиј ским 
ме то да ма – по ја ви ло се „фи на ниј
ско оруж је за ма сов но уни ште ње“ 
(Ба фет 99), по пут ви со ко ри зич
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или да из вр ше зна чај ну де вал ва
ци ју до ла ра. Обе мо гућ но сти би 
зна чи ле су штин ско ре де фи ни са
ње уло ге САД у све ту и окре та ње 
на гла ву це лог свет ског по рет ка и 
све га што ми о свет ској по ли ти
ци да нас зна мо. Иста суд би на се 
на ла зи и пред Ја па ном и Европ
ском уни јом, с об зи ром да су они 
про шли истим ста за ма по гре шне 
кен зи јан ске фи нан сиј ске по ли ти
ке, што Оте раз ма тра у два сле де
ћа по гла вља ове на да све ин те ре
сант не књи ге (стр. 142 и 159).

Књи га Слом до ла зи ни је књи
га о по че ци ма за пад ног (аме рич
ког) шпе ку ла тив ног ка пи та ли зма, 
не го о ње го вом кра ју. Ова књи га 
ко ја је пред на ма осли ка ва по
след њу дра ма тич ну фа зу раз во ја 
за пад ног фи нан сиј ског и еко ном
ског си сте ма као уво да у по тен ци
јал но тра гич но вре ме сло ма свет
ског еко ном ског си сте ма, ко ји ће, 
ако усле ди, има ти тур бу лент не 
по сле ди це по це ли ме ђу на род ни 
по ли тич ки и без бе до но сни си
стем. Слом до ла зи се чи та у јед
ном да ху. Иако аутор књи ге ба ра
та су штин ским фи нан сиј ским ка
те го ри јал ним апа ра том и ба ви се 
уте ме ље ним фи нан сиј ским ана
ли за ма, књи га ода је ути сак ана
ли зе ко ја на мер но ни је ра све тли
ла све аспек те ове про бле ма ти ке. 
Чи та лац не пре ста но има ути сак 
да је про фе о ро Оте мно ге за кључ
ке све сно и са ци љем са крио од 
чи та лач ке пу бли ке, те да је пот пу
но ци ља но до зи рао ду би ну сво је 

ана ли зе и сна гу ар гу мен та ци је. 
Аутор је овом књи гом по ста вио 
ди јаг но зу бо ле сти за пад ног фи
нан сиј ског си сте ма, али је, чи ни 
се пот пу но про ми шље но, од у стао 
од да ва ња ја сних и не дво сми сле
них прог но за око ис хо да бо ле сти. 
Мај стор ски ве што, али и на по пу
ла ран и ве о ма ра зу мљив на чин, 
про фе сор је пред чи та о ца по ста
вио ана ли зу тре нут ног ста ња за
пад ног, али и укуп ног свет ског 
еко ном ског си сте ма, али је чи та о
цу оста вио да сам уме сто ње га до
не се ло гич не и не дво сми сле не за
кључ ке о да љем раз во ју до га ђа ја. 
Ова ути сак, али и ка сни ји ин тер
вјуи и тек сто ви про фе со ра Отеа, 
на во де на по ми сао да нас ње го во 
ка пи тал но де ло на ову те му тек 
оче ку је, и то оно ко је ће се ба ви ти 
бу ду ћим по сле ди ца ма ова кве фи
нан сиј ске по ли ти ке. У Не мач кој 
се не дав но по ја ви ла ње го ва но ва 
књи га под на сло вом Слом ин фо-
мра ци ја (Der In for ma ti on scrash), 
ко ја осли ка ва аспект ме диј ских 
ма ни пу ла ци ја ко ји су ство ри ли 
кли му хи сте рич ног ра сип ни
штва и за ду жи ва ња без коч ни ца. 
Оче ку је мо да ће нас про фе сор 
Оте уско ро из не на ди ти  и тре ћом 
књи гом у ни зу, ко ја ће се ба ви ти 
гло бал ним им пли ка ци ја ма сло ма 
по сто је ћег мо де ла „ан гло сак сон
ског хи перка пи та ли зма“, те ти ме 
за о кру жи ти ову три ло ги ју ко ја је 
по че ла са на да све за ни мљи вим 
де лом Слом до ла зи.  


	NI 13-04-2010
	0-0-1-prva str
	0-0-sadr-1


