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могу да му се пруже ни уобичајених академских "15 минута" у којима треба да покаже своје 
умеће. Србији је одзвонило и пре почетка часа. 

Потребно је потражити и наћи нови модел за привреду Србије. Инострани саветодавци су 
добро дошли и потребни. Али не из гнезда оних који који су створили кризу, већ оних који 
знају да је реше и у томе имају успеха. Саветници за економију треба да дођу са истока. И то 
далеког. Предлажемо да их наша власт потражи, рецимо, у Пекингу или Сеулу. 

Аутор је редовни члан Матице српске у Новом Саду.  
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