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Одговор Срђана Јанићијевића Соњи Лихт 

Срђан Јанићијевић 

Поштована госпођо Соња Лихт,

Жао ми је што нисам имао прилику да Вас упознам, па Вам се зато обраћам на овај
начин. Примећујем да Вас је неко озбиљно дезинформисао.

Веома сам задовољан резултатима које је садашњи главни уредник листа „Политика”
госпођа Љиљана Смајловић постигла у протекле три године. Један од аксиома успешног
пословања јесте да тим који даје резултате не треба мењати. Према томе, иницијатива
није потекла са моје стране, а поготово не усмена и не према Политици а. д., која за то
питање и није надлежна.

Што се осталих навода из Вашег писма тиче и пословања заједничког предузећа
„Политика новине и магазини” – прошла година је била прва од оснивања (2002) у којој
смо остварили добит на крају године. О нашим резултатима могу више да Вам кажу
господин Андреас Рудаш, председник Скупштине ПНМ, и господин Емир Кустурица, Ваш
претходник на челу Управног одбора Политике а. д.

Просечан продати тираж листа „Политика” је између 70.000 и 75.000 дневно. С обзиром
на проблеме које има штампа у целом свету, можемо рећи да „Политика” не пролази горе
од дневних листова њеног ранга и угледа.

Резултати пословања заједничког предузећа и промене које смо у протекле три године
спровели само могу да допринесу расту вредности заједничког предузећа ПНМ.
Пословна етика ми не дозвољава да говорим о Политици а.д.. Заједничко предузеће
ПНМ се опоравља и није излистано на Београдској берзи.

У Вашој изјави су се нашла и два реликта самоуправног социјализма. Први је да се
уредник бира конкурсом, што у тзв. нормалном свету никад није постојало, а ми смо
веровали да је и код нас та пракса прошлост. Одзив на конкурс би сигурно био велики,
нарочито од оних који не испуњавају услове и немају никакве шансе да буду изабрани.
Што се захтева синдиката тиче, било би природније да се о пословању куће најпре
разговара са пословодством.

Да смо имали прилике да се упознамо и о свему овоме поразговарамо, можда бисмо
избегли да то чинимо јавно.
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С поштовањем, Срђан Јанићијевић, генерални директор ПНМ 
[објављено: 25/09/2009.]
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