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Апстракт. У раду се доноси детаљнији увид у мање познате информације о дебаклу 
филма Велики транспорт Вељка Булајића због којег су, након заосталих дуговања 
који је продуцент – „Неопланта филм“ имао према страним копродуцентима, у 
тајности продавана права на анимиране филмове Борислава Шајтинца, Зорана 
Јовановића, Николе Рудића и Радивоја Ивановића, аутора који данас представљају 
стуб развоја српског анимираног филма. Шест важних краткометражних 
анимираних филмова, насталих у Новом Саду до средине седамдесетих година 
XX века, уз три дугометражна играна филма, послужили су за срамно покривање 
дела неиспуњених обавеза које је „Неопланта филм“ имала према једном од 
копродуцента филма Велики транспорт, фирми „Lanterna editrice“ из Рима.   

Кључне речи: Неопланта филм, анимирани филм, Драшко Ређеп, Зоран Јовановић, 
Борислав Шајтинац

Када се 1985. године у медијима почела формирати слика о величини 
финансијске катастрофе филма Велики транспорт Вељка Булајића и филмског 
предузећа Неопланта филм, сензационализам који су вести производиле, заправо 
није био много другачији од оног којим је преамбициозан почетак продукције филма 
званично најављен. Већ 1982. године, у љубљанском Телексу на пример („Колико 
ће коштати ‘Велики транспорт’?“, 1982), појављује се текст који веома прецизно 
описује читав продуцентски захват, сложеност уговора са интернационалним 
партнернима и обавезе према њима, а на крају антиципира крајње велики новчани 
износ који је потребан да би се исплатили обимни трошкови производње филма: 
„Булајић опет снима спектакл – забележили смо у 21. броју Телекса. Том приликом 
објавили смо цифру коју је нашем београдском сараднику Бранку Вуковићу навео 
директор организације филма Милан Цветковић: ‘Велики транспорт коштаће 
преко 15 милијарди динара! Продуцент филма, новосадска Неопланта, потписао 
је два уговора о копродукцији са филмским кућама Incovent Inc. из Лос Анђелеса 
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и Lanterna editrice из Рима. Укупна партиципација страних партнера износи 1,8 
милиона долара. На овај начин смо већ унапред обезбедили дистрибуцију филма у 
читавом западном свету’. (...) Фирма Incovent Inc. се постарала за суфинансијера – 
корпорацију Sherwood Productions из Лос Анђелеса, и ова је у Велики транспорт 
инвестирала нешто између осамсто хиљада и једног милиона долара (тачну 
цифру Црнетић није казао) (...) Према уговору, Булајић је обавезан да припреми 
америчку верзију филма ‘Велики транспорт’. Зваће се ‘The Courageous’ (храбри) 
и, како је устврдио Црнетић, неће се много разликовати од основне верзије (...) У 
кооперацији са Неоплантом, италијански копродуцент не учествује са фиксним 
новчаним уделом, већ тако што обезбеђује конкретне услуге: ‘Ми смо обезбедили, 
на пример, глумца Хелмута Бергера’. (...) Италијански копродуцент предвиђа да 
ће на крају његова финансијска партиципација износити око 1,3 милиона долара. 
За узврат, Лантерна ће добити право дистрибуције за Италију и за целокупно 
шпанско језичко подручје“. (стр 1-5).

Дакле, југословенска јавност је веома рано била упозната са свим детаљима 
филмског пројекта Велики транспорт и зато је разумљиво што се, у данима када 
је афера досегла климакс, њена пажња најпре усмерила ка највећем финансијском 
скандалу, губитку судског спора пред међународном арбитражом, због којег је 
Неопланта морала америчком партнеру, корпорацији Шервуд (Sherwood), да 
исплати више од три милиона долара и тиме оконча своју егзистенцију. Главни 
кривац, с разлогом је посумњано, био је редитељ Вељко Булајић који за америчког 
копродуцента није довршио насинхронизовану верзију филма на енглеском језику 
до датума утврђеног уговором. Релативно брзо, до медија су стизале и информације 
да је Вељко Булајић намерно опструирао овај важан део продукције филма, јер је, у 
суштини, тесно сарађивао са Шервудом и за ту сарадњу био новчано стимулисан. 
Оног часа када је амерички партнер схватио да зарада филма неће ни приближно 
повратити уложена средства, уз Булајићеву „консултантску“ помоћ направио је 
план да уложена средства поврати тужбом против Неопланте због чињенице да 
енглеска верзија филма није урађена у траженом року. Почетак разоткривања 
афере данас се може пронаћи у писму које је 7. II 1985. године из Неопланте 
хитно упућено тадашњем високом политичком функционеру Војводине, Бошку 
Крунићу: „Друже Бошко, у документацији с арбитраже у Лос Анђелесу која нам 
је достављена, управо смо нашли признанице на доларске износе које су 7. јула 
1982. године (Дан устанка народа Србије, рођендан Мирослава Крлеже, датум 
проналаска парне машине) од америчког партнера примили Вељко Булајић (20000 
USA$) и Младен Коцеић (2500 USA$). Приложене су и копије доларских чекова, 
који гласе на име /Булајић: 20 чекова по 1000 USA$; Коцеић: 3 чека, од којих 2 
по 1000 USA$ и 1 по 500 USA$. (...) Занимљива је формулација намене ‘мита’ за 
Булајића: marketing consulting заправо значи стручњак, или саветник, за тржиште, 
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за пијацу. То значи да смо ми усред наше филмске екипе, у Великом транспорту, 
имали плаћену пету колону ‘Шервуда’, који је њима саветовао шта да чине против 
нас, који је био њихов упосленик, који је ишао њима на руку око тржишта, рокова 
снимања и испоруке филмова, и других погодности којима би довео у предност 
‘Шервуд’. Све је заправо много озбиљније него што смо пре годину дана мислили 
и слутили. Ради се о драстичној продаји интереса југословенског продуцента, 
земље, филма, идеје (...)“1.

Потпуно је разумљиво зашто је након ових сазнања медијска пажња била 
усмерена ка главним протагонистима америчке афере, најпре редитељу филма 
Вељку Булајићу, а затим и директору Неопланте, Драшку Ређепу. Не треба губити 
из вида да је спор са америчким копродуцентом био само један од бројних спорова 
који су се ланчано, један за другим или истовремено, дешавали, и природно је да 
је оновремени посматрач свих догађаја био, у најбољем случају, потпуно збуњен. 
Тужбе су долазиле са свих страна и у једном тренутку било је актуелно више од 
десетине судских спорова у којима је Неопланта учествовала, попут: арбитраже 
са Шервудом, спора са ЈНА због дуговања, потраживања студија „Барандов“ из 
Чехословачке, опет због дуговања, спор са дистрибутером – „Кроација филмом“, 
два имовинска спора са Вељком Булајићем, спор по меничној тужби Новосадске 
банке итд. Дакле, јавност је била потпуно презасићена великом количином 
негативних информација које су пратиле пласман Великог транспорта иако је сâм 
филм, у суштини, имао добар пријем код домаће публике. У светлу свих догађаја 
у сенци је остао један који апсолутно није имао везе с Вељком Булајићем, већ 
искључиво с првим човеком Неопланте, Драшком Ређепом, и који је на бизаран 
начин окончао двадесет година дугу традицију професионалне производње 
анимираног филма у Новом Саду. Тај догађај, из данашње перспективе, најбоље 
показује колико је била лоша тадашња културна политика, и доказује да је статус 
и положај аутора анимираних филмова у Војводини био, једноставно, трагичан.

Реч је о скандалозној, тајној продаји три играна и шест анимираних филмова 
и права на њих, због неиспуњавања обавеза Неопланте према италијанском 
копродуценту филма Велики транспорт, фирми Лантерна едитриче (Lanterna 
Editrice) из Рима коју је заступао адвокат Ђани Масаро. Но, пре анализе тог 
скандала, важно је обратити пажњу на још неке чињенице. Наиме, у време када се 
клупко преваре почело одмотавати, најактивније личности у Неопланти биле су 
Трифу Дору, Мирко Бартуловић и Лазар Хаџић, тим који је од врха власти добио 
1  Реч је о писму које је са ознаком „поверљиво, на руке“ упућено Бошку Крунићу 7.II1985. 

године и данас се може пронаћи у Архиву Војводине под сигнатуром Ф430/73. Преостала 
документација „Радне организације за производњу филмова Неопланта филм“ данас се чува 
у Архиву Војводине под сумарним инвентаром Ф430. Сви документи су разврстани у кутије 
на којима се налази сигнатура. Због прегледности, у раду ће се наводити само опис документа 
или име аутора документа, датум настанка документа и сумарни инвентар са сигнатуром.
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задатак да, у својству принудне управе (прецизније – „привременог пословодног 
органа“), оконча пословања Неопланта филма и детаљно истражи све околности 
везане за производњу филма Велики транспорт. Њихов задатак није био нимало 
лак имајући у виду да су морали да омогуће довршетак појединих филмова који 
су били у току израде, поједине стопирају, а да су, при том, сви рачуни Неопланте 
били увелико блокирани. Поред тога, у веома кратком временском року, имали 
су и задатак да формирају коначну слику о пословању Неопланте из различитих 
углова, највише правних и финансијских. Трифу Дору је у поменутом триу био 
једини из света филма, јер је имао богато искуство као дугогодишњи уредник 
филмске редакције на ТВ Нови Сад, и разумљиво је да је његов обим посла био 
незнатно већи. Најважнији, тежак задатак који је пред собом имао по доласку у 
Неопланту, био је довршавање снимања филма Живот је леп Боре Драшковића 
који је реализован у копродукцији Неопланта филма и Унион филма из Београда. 
Услед финансијског колапса Неопланте, Трифу Дору се довијао на најразличитије 
начине како би се доснимавање наставило, обећавајући финансијска средства 
којих, у том тренутку, апсолутно није било.   

Након што је, ипак, успео да обезбеди од врха тадашње власти у Војводини 
невелика средства за доснимање (највише захваљујући разумевању Нандора Мајора, 
члана председништва САП Војводине), а затим и за пласман  филма Живот је леп 
на фестивале у Пули и Венецији, Трифу Дору је са својим сарадницима направио 
први извештај о раду привременог пословодног органа радне организације 
Неопланта филм за период од 1. априла до 31. маја 1985. године и предао га као 
материјал за тридесету седницу Покрајинског комитета за образовање и културу 
тадашње САП Војводине. У том, веома обимном извештају, осим детаљног приказа 
спора с америчким копродуцентом, налазио се и део (Трифу, 1985, Ф430/73) који је 
представљао дефинитиван одговор на околности у којима је шест краткометражних 
анимираних филмова Неопланте заувек отуђено: „У Риму 2. и 3. III 1982. др 
Драшко Ређеп,  Вељко Булајић и адвокат Неопланте Раде Микијељ потписују са 
Ђани Масаром измене и допуне предуговора, који се морао модификвати због 
уласка америчког партнера у копродукцију и сукоба њихових интереса с правима 
која су већ уступљена Лантерни. Иначе, не постоји никакав тројни акт (Неопланта 
– Лантерна – Шервуд) о копродукцији, већ је Неопланта паралелно преговарала 
и са једним и са другим, чиме је практично себе ставила између две ватре. Након 
тога се 9. IV1982. године у Лос Анђелесу потписује уговор Неопланта – Шервуд, 
у коме Неопланта нетачно наводи да је Лантерна едитриче већ потписала уговор 
са Хелмутом Бергером. На то је Лантерна едитриче упозорава телексом од 19. IV 
1982. године. Тим телексом се почињу компликовати односи са Лантерном. То се 
могло и очекивати, јер почетком преговора са Американцима Неопланта третира 
свог дотадашњег италијанског партнера као нужно зло. Због првобитно датих 
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превеликих права Лантерни едитриче, Неопланта мора да јој чини даље уступке 
како би повратила права за територије СР Немачке, Аустрије, Бразила и Порторика 
(које траже Американци) и да би Лантерну едитриче ‘убедила’ да ангажује 
скупљег Хелмута Бергера уместо два италијанска глумца. У таквим околностима 
22. IV 1982. године др Драшко Ређеп потписује уговор са Лантерном едитриче 
у коме се укупна цена Великог транспорта процењује на 12 милиона долара, а 
учешће Лантерне са 250 хиљада долара. Нити Неопланта то документује неком 
предкалкулацијом цене филма, нити Лантерна то доказује уговором са Хелмутом 
Бергером и другим документима. У пратећем писму уз тај уговор Неопланта се 
обавезује да Лантерни уступи и прода сва права за два играна филма, која уопште 
нису њено власништво (Битка на Неретви и Сарајевски атентат, оба у режији 
Вељка Булајића). Све то рађено је три дана пред почетак снимања. Користећи ту 
ситуацију, Лантерна део својих обавеза према Бергеру пребацује на Неопланту. 
Убрзо затим, 8. VI 1982. потписују се измене и допуне претходног уговора, да би 
већ 11. VI 1982. Ђани Масаро испоставио рачун Неопланти за своје адвокатске 
услуге око ангажовања глумца Хелмута Бергера (што је иначе обавеза Лантерне) 
на износ од 13.500 долара. Неопланта на основу писма свог адвоката из Београда 
Радета Микијеља од 23. VII 1982. године уплаћује динарску протувредност те суме 
у износу од 655.163,10 динара Ђани Масару на штедну књижицу под шифром код 
‘Југобанке’. У току и након снимања филма, Масаро и Лантерна стално истичу 
да су имали већа давања око ангажовања Хелмута Бергера (мада то ничим не 
документују), а да Неопланта није испунила све своје (многобројне) обавезе, 
пре свега у погледу поменута два играна филма. Тако долази до склапања новог 
уговора 3. II 1983. године у Риму, где се као трећи потписник појављује и фирма 
Berkley Establishment из Вадуза (Лихтенштајн), која је наводно помогла Лантерни 
у њеним повећим давањима. Ту услугу треба да надокнади Неопланта уступањем 
временски неограничено и за читав свет три југословенска играна филма:

Стићи пре свитања, у режији Александра Ђорђевића, продукција Неопланте
Човек кога треба убити, у режији Вељка Булајића, продукција Јадран филм и
Поглед из поткровља, у режији Бернарда Феина, копродукција Јадран филма 

из Загреба и ЛАТ из Минхена,
 као и шест анимираних филмова у продукцији Неопланте:

Модел- , режија Зоран Јовановић
Правац- , режија Зоран Јовановић
Црни дани- , режија Никола Рудић и Раде Ивановић
Једнакост- , режија Никола Рудић и Раде Ивановић
Рат и мир- , режија Никола Рудић и Раде Ивановић
Пут суседу- , режија Борислав Шајтинац.
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Уколико не испоручи ове филмове, Неопланта се обавезује да плати укупно 
5.400.000 динара, колико се уговором процењује њихова укупна вредност. Након 
неколико ургенција Лантерне и Берклија, и након што се уговором са Јадран филмом 
откупљују играни филмови Човек кога треба убити и Поглед из поткровља, 20. 
IX 1983. свих тих девет филмова се декларишу приликом царињења у Новом 
Саду као материјали од Великог транспорта. Својим приватним аутомобилом 
Срђан Илић, делегат продуцента, односи их у лабораторију у Цирих. За разлику 
од Јадран филма, који је у својој лабораторији издублирао негатив филма Човек 
кога треба убити, Неопланта није имала средства да то учини, већ трајно извози 
своје оригиналне материјале наведених филмова. У њеном поседу остају само већ 
коришћене копије, тако да су ови филмови практично за сва времена отуђени из 
наше културне баштине (...)“.(стр.12-14).

Дакле, ангажовање једног глумца и нерашчишћена права и обавезе према 
италијанском копродуценту, уз крајње сумњиве финансијске трансакције, били су 
довољан разлог да се девет филмова једноставно „преда“ на даљу експлоатацију 
уступањем оригиналних негатива. Колико је читава прича била криминална не 
мора се додатно објашњавати имајући у виду да Неопланта филм никада није 
била регистрована за обављање спољнотрговинских делатности, осим у случају 
пословног удружења са Југославија филмом преко којег су одређене финансијске 
трансакције са „Sherwood“-ом до тада и биле реализоване. (Другим речима, 
поменута пословања са фирмом „Lanterna editrice“ одвијала су се без Југославија 
филма.) Закон је прекршен и због чињенице да је Драшко Ређеп склапао уговоре 
чије су одредбе биле у супротности са оновременим споразумом о односима у 
области филма између СФРЈ и Републике Италије који је важио од 1968. године.

Но, изнад тих законских проблема, налазило се одсуство било какве 
одговорности Драшка Ређепа, уз запрепашћујуће непоштовање аутора филмова и 
њихових анимираних остварења2. Јер отуђени краткометражни филмови, гледано 
из данашње перспективе, нису само важни због фестивалских успеха које су 
бележили, већ због чињенице да се њихови аутори данас налазе у бројним светским 
издањима из области историје филма, а већи део поменутих дела у сваком случају 
представља основу, полазиште за изучавање развоја анимираног филма у Србији.

Најпре је важно подсетити се да је Никола Рудић творац првог цртаног филма у 
Србији, филма Човек од креде који је при Авала филму (у „Студију за анимирани 
филм – САФ“) реализовао са Николом Мајдаком 1963. године. Након што је 1965. 

2  Аутори филмова нису имали ни најмању представу о догађајима о којима је реч. Аутор овог 
текста се уверио да је, на пример, Борислав Шајтинац тек недавно, 2013. године, сазнао све 
детаље тог скандала. Током вишемесечне приватне преписке, коју су аутор овог текста и 
господин Шајтинц водили, показало се да су најважнији детаљи афере „великог транспорта 
анимираних филмова“ остали у мраку архива.
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године Авала филм прекинула рад „Студија за анимирани филм“ и тиме узроковала 
његово „пресељење“ у Културни центар Београда, Никола Рудић је са колегом 
из часописа Јеж Радивојем Ивановићем, уз друге заљубљенике цртаног филма 
попут Зорана Јовановића (задржимо се само на већ поменутим ауторима), у новој 
институцији покушао да створи боље прилике за континуитет стваралаштва на 
пољу анимације. Ипак, ни у овом центру њихове амбиције нису биле задовољене 
јер су, релативно брзо (Мунитић, 1999), опет почели да оскудевају у условима за 
рад: „Реализујући бројне рекламе за београдску телевизију и узалуд настојећи да 
преко ‘САФ Културног центра Београда’ остваре неки сложенији ауторски пројект, 
Рудић и Ивановић формирају слободну продуцентску групу ‘Атеље анимираног 
филма – АФ’ при ‘Удружењу примењених уметника Србије’. Филмове пласирају 
преко пословног удружења ‘Југославија филма’, преко београдске телевизије, 
путем откупа – преко продуцената као ‘Дунав филм’ (‘Аплауз’-1968, ‘Концерт 
за Њ.В.’-1968, ‘Анатомија’-1970) или ‘Неопланта’ (Црни дан – 1969, Рат и мир – 
1970, Једнакост – 1973), а неке (Црвенкапа – 1968) приказују и дистрибуирају у 
сопственом аранжману.“ (стр. 29).

Другим речима, важно је подсетити се да је Неопланта „стала“ иза филмова 
Црни дан, Рат и мир и Једнакост када су били завршени, а да је њихов настанак 
резултат изузетног ентузијазма и енергије који су, у врло скромним, кућним 
условима, претварани у анимиране секвенце. Од поменута три остварења Рудића 
и Ивановића највише пажње је привукао филм Рат и мир, највероватније због 
своје аутентичности; у њему су оригинално покренуте и размаштане сликарске 
визије Милића од Мачве: „На чудним, фантастичним сликама Милића од Мачве 
одиграва се радња једне исто тако чудновате приче...“3. Филмови Црни дан, 
Рат и мир и Једнакост су узимали учешће на бројним фестивалима, али нису 
освајали велике награде, јер су имали прејаку конкуренцију, у годинама у којима 
су настајали остајали су у сенци великих успеха које су бележили Борислав 
Шајтинац, Никола Мајдак и Зоран Јовановић4. Ипак, прегледом доступне 

3  Документација Неопланта филма из првог периода, од оснивања 1966. године до краја 1971. 
године, данас се чува у Матици српској. Видети више у: „Неопланта филм документација за 
интерну употребу 66-71“. (1971). стр. 123

4  Црни дан је настао 1969. године када и Извор живота Николе Мајдака и Борислава Шајтинца. 
Познато је да је, поред Сребрне медаље Београда на Југословенском фестивалу документарног 
и краткометражног филма у Београду, Извор живота освајао прве награде и, на пример, у 
Чикагу, Локарну, Мамаји, Тампереу... Филм Није птица све што лети Борислава Шајтинца је 
1970. године је поставио све анимиране филмове у други план због освајања награде “Carmen 
D’Avino” и специјалног признања жирија на фестивалу у Оберхаузену. На сличан начин, 
1973. године доминира Зоран Јовановић, који са филмом Заставе осваја прво „Златну медаљу 
Београда“ на Југословенском фестивалу документарног и краткометражног филма у Београду, 
а затим и две награде у Оберхаузену: специјалну награду главног жирија, а затим и признање 
католичког жирија.
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документације (Неопланта документација 66-71, 1971) види се да је филм Црни 
дан донео Неопланти значајну добит од продаје у иностранству иако је сврстан 
у четврту категорију покрајинског фонда, док је филм Рат и мир био несумњиво 
успешан, сврстан је у другу категорију фонда, а на Југословенском фестивалу 
краткометражног и документарног филма у Београду добио је и продуцентску 
награду. Филм Једнакост је, за разлику од филма Заставе Зорана Јовановића 
који је настао исте, 1973. године, реализован без средстава Покрајинске заједнице 
културе која су, у оно време, била нужна за осигурање довршетка производње 
филма (дакле, без икаквог буџета, уз очекивање средстава за која је Неопланта 
накнадно конкурисала). И поред ризика који је пратио његово настајање (Ређеп, 
1973, Ф430/59), филм је имао одличан пријем (нарочито у иностранству, од стране 
грчке критике) и узимао је учешће у главним програмима на неколико националних 
и интернационалних фестивала у Београду, Пули, Сиднеју и Солуну. 

Када је реч о анимираним филмовима Правац и Модел Зорана Јовановића, важно 
је подсетити се да су они настали сукцесивно, ношени великим успехом који је 
бележио њихов претходник, филм Заставе. И један и други филм су, континуирано, 
освајали Златну медаљу Београд на Југословенском фестивалу документарног и 
краткометражног филма у Београду 1974. и 1975. године, а затим су имали изузетно 
успешан интернационални фестивалски живот, након којег су Неопланти доносили 
значајан профит од продаје у иностранству5. И критичка рецепција ових филмова 
била је, нарочито у локалним оквирима (Волк, 1986), изузетно позитивна: 

„(...)његови цртежи су веома рефлексивни и са крајње редуцираним 
покретима детерминише се садржај филма, ауторске реакције на оно што 
се догађа у данашњем времену, али је израз субјективан, у основи веома 
једноставан и по својим значењима изузетно отворен и нов. Затим Зоран 
Јовановић ствара Правац (1974), веома занимљиве структуре у којој иде 
даље од досетки испољених у својим најбољим карикатурама (...) Филмови 
Зорана Јовановића су једноставни у свом проседеу, сведени на графички 
препознатљиве знакове, лишени потребе за формализованом перфекцијом 
израза, динамични, бујни, са јаким музичким пратњама и комплексни, па 
постају истовремено догађаји, али и игре духа. У њима се чак и хетерогеност 

5  Филмови Правац и Модел својевремено су продавани Немачкој, Гвинеји, Канади и 
Португалији, и остварили су лепу зараду, већу од већине краткометражних филмова, чак и 
неких дугометражних играних филмова који су настајали  у периоду од 1973. до 1982. године. 
И филм Једнакост Николе Рудића и Радивоја Ивановића донео је значајне приходе Неопланти 
продајом у Немачкој, Гвинеји и Португалији. Сви подаци преузети су из „Извештаја о стању 
и проблемима у кинематографији и анализе филмског репертоара у САП Војводини“ од 24. 
Новембра 1982. године који је господин Трифу Дору пронашао у приватној архиви, и затим га 
дао аутору овог текста на увид.
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садржаја своди  на појмове са којима аутор објашњава друштвене односе 
и феномене савременог света. У Неопланти ствара и филм Модел (1974). 
Замишљен је и реализован као дијалог између ствараоца и модела с тим 
што се наглашава да доживљај не трпи буквалност и фактографију па се 
стога и могу да ређају одређени коментари (...)“(стр. 507). 

Другим речима, филмови Правац и Модел су, уз изузетан успех филма 
Заставе, били препознати као освежење и новина у свету анимираног филма, а 
данас представљају можда и најуспешнију стваралачку фазу у каријери Зорана 
Јовановића. Могуће је да би ова веома успешна серија у Неопланти трајала и 
много дуже, да Јовановићев рад на наредном анимираном филму чији је радни 
наслов био Луда глава, није нагло прекинут (Записник са седнице филмског савета 
Неопланте, 1975, Ф430/59) уз објашњење челника Неопланте да нема довољно 
финансијских средстава.

Анимирани филм Пут ка суседу свакако је најинтересантнији у групи 
филмова који су тајно пренети у Цирих, због чињенице да је његов настанак 
заправо био потврда великог угледа који је почетком седамдесетих година XX 
века у европској кинематографији имао Борислав Шајтинац, али и Неопланта 
као продуцент анимираних филмова. Важно је запамтити да је оригинални назив 
овог филма заправо „Weg zum Nachbar” и да је он сугерисан Бориславу Шајтинцу 
од стране управе фестивала у Оберхаузену 1970. године. Наиме, Пут ка суседу 
је био дугогодишњи мото фестивала и у поменутој години дирекција фестивала 
је желела да једном од награђених аутора предложи реализацију филма са тим 
насловом. Идеја је била да „наручени“ филм отвори и затвори наредно издање 
фестивала, и после дугог бирања, дирекција се на крају одлучила за Борислава 
Шајтинца. Једини  предлог дирекције фестивала био је да дужина филма буде 
до три минута и да у њему буде интегрисан поменути слоган. Сем задате теме и 
временског ограничења, фестивал се није мешао ни у сценарио ни у реализацију, 
а поготово не у продукцију филма. 

Дакле, реч је о филму који је имао веома специфичну намену и није могао 
да буде део такмичарских програма, већ искључиво део протокола у свечаном 
отварању и затварању фестивала у Оберхаузену. Суштина читаве замисли је 
заправо велики комплимент, исказивање поштовања према аутору филма Није 
птица све што лети и скромној продукцији из Новог Сада која је стајала иза 
тог важног анимираног остварења. Од југословенских аутора пре Борислава 
Шајтинца, филмове са истоветним насловом и наменом – свечано отварање 
фестивала у Оберхаузену, реализовали су искључиво аутори из Загреба: Душан 
Вукотић (1964), Александар Маркс (1968) и Недељко Драгић (1970). 

Изнад свега 1971. година је, по свим критеријумима, Бориславу Шајтинцу 
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донела најважнија признања за дотадашњи рад и етаблирала га као једног од 
највећих мајстора анимираног филма у свету. Важно је подсетити се, уз награде 
које је у Београду и Билбау освојио са филмом Искушење, Борислав Шајтинац 
је у Оберхаузену, уз почасно приказивање филма „Weg zum Nachbar“ освојио и 
прву награду са филмом Невеста. Са истим филмом је тријумфовао и на највећој 
смотри анимираног филма у Европи, на фестивалу у Анесију, на којем је опет 
освојио прву награду и без сумње одушевио интернационалну критику. Она је, 
и пре успеха у Анесију, о српском аутору и његовим филмовима говорила само у 
суперлативима (Мартин, 1971): 

„Поново се југословенска селекција представила као најбоља, без 
икаквог оспоравања. Национална продукција манифестује невероватну 
виталност, тотално слободног духа и треба се надати да ће оваква ситуација 
потрајати, иако због тога многи шкрипе зубима. Нећу инсистирати на 
анимираном филму јер ће нам фестивал у Анесију, који је пред нама, 
дозволити да о томе пишемо комплетније. Али хтео бих сада да назначим 
потврду једног апсолутно генијалног аниматора, Борислава Шајтинца, 
чија три филма Невеста, Искушење и Пут ка суседу дозвољавају да буде 
пласиран међу великане светске анимације како у погледу графике тако и у 
погледу инспирације и жестоког хумора“ (стр.95). 

На крају, „специфичан третман“ анимираног филма „Weg zum Nachbar” у 
Оберхаузену из данашње перспективе има снажан симболички карактер; он је 1971. 
године био повод да се једна мала, пет година стара регионална кинематографија у 
СФРЈ са седиштем у Новом Саду представи као најиновативнији центар европског 
филма. Исти тај филм, уз пет такође важних анимираних остварења, послужио је 
само дванаест година касније за „крпљење“ драматичних финансијских губитака 
ратног спектакла Велики транспорт  због катастрофалних одлука продуцента. 

Након што се појавио први извештај о раду привременог пословодног органа 
у Неопланта филму који је предводио Трифу Дору, Драшко Ређеп је хитно упутио 
писмо Скупштини САП Војводине у којем је негирао икакву одговорност. Делови 
писма (Ређеп, 1985, Ф430/76) говоре сами за себе: 

„Није, међутим, јасно шта Орган сматра енглеском верзијом? Филм 
Велики транспорт, одобрен од стране Покрајинске комисије за преглед 
филмова 5.7.1983. синхронизован на енглески језик? Или тзв. енглеску 
верзију филма коју је Вељко Булајић у марту 1983. монтирао у Лондону и 
унеколико синхронизовао у Лос Анђелесу и коју, у дефинитивној структури, 
никада није показао ни једном представнику нити самоуправном органу 
Неопланта филма? Познато је, такође, да је управни одбор ‘Шервуда’ ову 
верзију одбацио, почетком априла 1983. А овде, код нас, како рекосмо, нико 
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је није ни видео, а камоли одобрио (...) Дужан сам, међутим, да кажем и 
следеће: 20. IX 1984. године, на састанку ОО СК при Неопланта филму, који 
је, између осталог, био посвећен ‘Усвајању оперативног плана организовања 
расправе у ОО СК при Неопланта филму о предложеним закључцима ЦК 
СКЈ у друштву и јачању његовог идејног и акционог јединства’, - говорио 
сам о негативним идејним појавама у култури и стваралаштву. Било је, 
тада, оштрих, критичких речи о продору елемената анархолибералистичке 
филозофије у једну емисију Филмоскопа на ТВ Нови Сад. (Уредник филмске 
редакције је тада био Трифу Дору, који је и заменик главног и одговорног 
уредника Културно уметничког програма ТВ Нови Сад.) Тај састанак, који 
је у делу пренет и у једној емисији ТВ Нови Сад, на основу снимка, имао 
је бурне политичке консеквенце у јавности. Претпостављам да изражена 
необјективност Извештаја није последица ‘освете’ садашњег председника 
Органа у односу на партијску расправу у ОО СК при Неопланта филму“. 
Оно што је ипак најважније, „велики транспорт анимираних филмова“ остао 

је, услед много крупнијих правних и финансијских преступа због којих је важна 
војвођанска културна база престала да постоји, потпуно маргинализован, а временом 
је почела да га прекрива и сенка заборава. Најапсурдније је што је један од аутора 
краткометражних филмова које је Неопланта тајно извозила, Драшку Ређепу 
својевремено био главни аргумент у одбрани од силних напада на програмску, 
уметничку и кадровску политику коју је спроводио. У Архиву Војводине се данас 
чува препис једног интервјуа Драшка Ређепа са почетка осамдесетих, без назнака 
оригиналног извора (Ређеп, непозната година, Ф430/76), у којем се налази веома 
интересантан детаљ  који може да послужи за исписивање епилога читаве приче: 

„Краткометражни филм је, некада, био прва брига, и често, једини 
продуцентски задатак куће. Не мислим да је данас мање него некад. 
Континуитет који се остварује, рецимо, за последњих десетак година, 
Од Застава Зорана Јовановића (које су ушле међу десет најбољих 
југословенских анимираних филмова свих времена) и Кубикаша Кароља 
Вичека до овогодишњег Цементног млека Еве Балаж (Златна медаља 
‘Београд’ за најбољи дебитантски филм београдског фестивала) несумњиво 
говори о оријентацији која није посустала, која је превасходно критичка, на 
ивици ножа, како би се рекло“. 
Чини се да је потпуно другачија „ивица ножа“ пресудила анимираним 

филмовима Зорана Јовановића које је у Новом Саду направио после сјајних 
Застава. Као, уосталом, и појединим филмовима Борислава Шајтинца, Николе 
Рудића и Радивоја Ивановића...
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Animated films of “Neoplanta film” as a collateral damage of Great Transport

Abstract. The paper gives a more detailed insight into the less known information 
about a debacle of the film Great Transport (Veliki transport) by Veljko Bulajić, due 
to which, to cover some of their outstanding debts to their foreign co-producers, the 
production company “Neoplanta film” sold in secret the copyrights for animated films 
by Borislav Šajtinac, Zoran Jovanović, Nikola Rudić and Radivoje Ivanović; by the 
authors who nowadays represent the pillar of the development of Serbian animated film. 
Six important short animated films, made in Novi Sad in the early 70s, along with three 
full-length feature films, were used to shamelessly cover these outstanding liabilities 
of “Neoplanta film” toward one of the co-producers of the film Great Transport, the 
company “Laterna Editrice” from Rome.

Key words: Neoplanta film, animated film, Draško Ređep, Zoran Jovanović, Borislav 
Šajtinac


