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Биљана Баковић

Г
де год је било прилике ових дана представници за-
падне политичке хемисфере упућују Србију како 
најлакше да им покаже приврженост – увођењем 
санкција Русији. 

То баш и нису толико нове поруке јер се исто од зва-
ничног Београда тражи и очекује још од првог пакета 
рестриктивних мера према земљи која је напала Украји-
ну, али су овог пута одаслате у посебно занимљивом тре-
нутку. Наиме, цео западни Балкан потонуо је у „евро-
депресију” након што на недавном самиту ЕУ ниједна 
земља региона није добила ништа, а Украјини и Молда-
вији је експресно додељен статус кандидата за чланство 
у Европској унији. 

Одмах после тог самита председник Александар Вучић 
рекао је да је 16 од 27 чланица уније директно или инди-
ректно говорило о неопходности придруживања Србије 
санкцијама против Русије. 

Уз то, НАТО је управо закључио да су западни Балкан 
и Црноморски регион од стратешког значаја за алијансу. 
„Наставићемо да подржавамо евроатлантске тежње заин-
тересованих земаља у овим регионима. Уложићемо више 
напора како бисмо ојачали њихову способност да адреси-
рају различите претње и изазове с којима се суочавају и 
повећамо њихову отпорност на њих, злонамерно мешање 
и принуду треће стране”, истиче се у документу „НАТО 
2022 – стратешки концепт”, усвојеном на самиту НАТО-а 
у Мадриду, а у коме је Русија означена као „најзначајнија 
и директна претња безбедности савезника”.  страна 6

ПРИТИСЦИ ЗА УВОЂЕЊЕ САНКЦИЈА РУСИЈИ СВЕ ЈАЧИ

Србија на линији ватре

Специјално за „Политику” 
Жељко Шајн

Преспански форум у Охриду оку-
пио је неколицину европских 

лидера с циљем изградње будућности 
западног Балкана у модерној европс-
кој безбедносној архитектури. У вре-
мену када се суочавамо са безбеднос-
ном кризом и последицама пандемије 
вируса корона, на врата нам куцају и 
прехрамбена и енергетска узбуна. Ев-
ропска унија је и даље на дугачком 
штапу за земље западног Балкана. 

Након Преспанског форума одржан 
је и самит НАТО-а у Мадриду, где се 
такође расправљало и о западном Бал-
кану. Међутим, много тога се проме-
нило у погледу европске безбедности. 
Русија је, по документима Северноат-
лантске алијансе, 2010. године окарак-
терисана као „стратешки партнер”. Да-
нас алијанса и Русија једна другу виде 
као главну претњу.  страна 4

ИНТЕРВЈУ:  
БОРУТ ПАХОР, 
председник Словеније

Сад се одлучује  
о судбини 
западног 
Балкана

ИНТЕРВЈУ: 
АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ, 
градоначелник 
Београда

Убудуће 
вишеструко 
већи пенали за 
неодговорне 
извођаче
Дејан Алексић

Неодговорни извођачи радова на 
инфраструктурним градилишти-

ма у Београду неће моћи да опуште-
но пробијају зацртане рокове, а да за 
то не сносе последице. Убудуће ће 
бити промењени основни уговори и 
у њима ће бити вишеструко већи пе-
нали за неиспуњавање уговорених 
обавеза, најављује Александар Ша-
пић, градоначелник Београда. 

– Већ сам дао налог правобрани-
лаштву да се, када им стижу уговори 
које сва градска предузећа склапају 
са неким извођачима, ставка пенала 
за кашњење радова знатно промени, 
тако да се никоме неће исплатити да 
касни – истиче Шапић у разговору за 
„Политику”.  страна 12
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Цео западни Балкан потонуо је у „евродепресију” након што на 
недавном самиту ЕУ ниједна земља региона није добила ништа,  
а Украјини и Молдавији је експресно додељен статус кандидата

Александар Бојовић

Србија је земља са чврстим везама хулиганских гру-
па с криминалним и политичким структурама, на-

води се у истраживању Глобалне иницијативе против 
транснационалног организованог криминала. 

Извештај под називом „Опасне игре: фудбалски ху-
лиганизам, политика и организовани криминал на 
западном Балкану” објављен је 27. јуна, а аутори су 
Саша Ђорђевић и Италијан Руђеро Скатуро из Гло-
балне иницијативе. 

У истраживању је анализирано стање у Србији (Ко-
сово), Северној Македонији, Црној Гори, Албанији и 
Босни и Херцеговини. 

Од 122 фудбалске навијачке групе на западном 
Балкану, њих 78 аутори су сврстали као „ултрас” гру-
пе, а од тих 78 чак 21 група се може сматрати хули-
ганском. 

Истраживачи су у „ултрас” групе из Србије, између 
осталих, сврстали: „Делије”, „Гробаре”, „Инвалиде”, 
„Фирму”, „Јакузу”, „Мераклије”, „Екстреме”, „Торци-
ду Санџак”… 

Према овом извештају, босанске „ултрас” групе су: 
„Фукаре”, „Робијаши”, „Демони”, „Лешинари”, „Сила 
небеска”… Њихове „колеге” из Црне Горе су: „ФАП 
машина”, „Врагови”, „Хајвани”, „Варвари”… У Север-
ној Македонији се као „ултрас” групе истичу „Ајду-
ци”, „Мајмуни”, „Паткари”, „Фаланга”...  страна 9

У ПРИПРЕМИ НОВИ ПРОПИСИ ЕУ

Ознака порекла и 
за непрехрамбене 
производе  стр. 10

Обележено 80 
година од почетка 
Битке на Козари 

стр. 5
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Шојгу обавестио 
Путина да је 
ослобођена 
Луганска област
Руски министар одбране Сергеј Шојгу 
обавестио је председника Владимира 
Путина о, како је наведено, ослобађању 
самопроглашене Луганске народне ре-
публике, али је украјинска влада јуче 
саопштила да град Лисичанск није под 
потпуном контролом руских снага. 
Министарство одбране Русије саоп-
штило је да је Шојгу обавестио Пути-
на о успостављању пуне контроле над 
градом Лисичанском, преноси Танјуг. 
Ипак, портпарол Министарства одбра-
не Украјине Јуриј Сак тврди за Би-Би- 
-Си да то није истина. 

„За Украјинце је чување људских 
живота главни приоритет, тако да се 
понекад повлачимо из одређених об-
ласти како бисмо касније могли поно-
во да их заузмемо”, навео је Сак и до-
дао да је ситуација у Лисичанску већ 
дуже напета и да руске копнене снаге 
„непрестано нападају град”.
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Финале АБА лиге, прекинута утакмица између  
кошаркаша Црвене звезде и Партизана, 6. јун 2022.
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ИСТОЧНАСТРАНА

Европаблизуновогвеликограта

Новинивоиирачкенестабилности
Шта се кри је иза мaнeвра ирачког ши ит ског ли де ра Мук та де ел са дра 

СлободанСамарџија

„спе ци јал на вој на опе ра ци ја у Укра
ји ни по тра ја ће све док Укра јин ци не 
пре ста ну да гра на ти ра ју до њецк”, из
ја вио је про шле не де ље дми триј По
љан ски, је дан од зва нич ни ка Ру ске 
Фе де ра ци је у Ује ди ње ним на ци ја ма. 
„све ово смо и за по че ли не би смо ли 
обез бе ди ли да по ме ну та зе мља и ње
не на ци о на ли стич ке во ђе пре ста ну да 
угро жа ва ју Ру си ју и љу де ко ји жи ве у 
ју жним и ју го и сточ ним укра јин ским 
про сто ри ма”, за кљу чио је. 

Под се ти мо, рат у бив шој со вјет ској 
ре пу бли ци тра је већ ви ше од че ти ри 
ме се ца. 

не ма ни ка кве сум ње да ци ти ра на 
по ру ка ни је то ли ко упу ће на ки је ву 
ко ли ко Ва шинг то ну, па и свет ској за
јед ни ци у це ли ни. По себ но ако се има 
у ви ду чи ње ни ца да је она из ре че на у 
нај ви шем ме ђу на род ном фо ру му – у 
са ве ту без бед но сти Ун. очи глед но, 
Ру си ја сма тра да је до вољ но ја ка, али 
и да се чо ве чан ство у дру гој де це ни
ји 21. ве ка све убр за ни је за гли бљу је 
у ат мос фе ру ме ђу соб ног не по ве ре ња 
и да сва ки ма ло ве ћи ин ци дент мо
же ла ко да узро ку је су коб пла не тар
них раз ме ра. 

а свет де фи ни тив но ни је онај ко ји 
смо за те кли на пре ло му ве ко ва пре 
не што ви ше од две де це ни је и не ки 
но ви ра то ви мо гли би це лу пла не
ту да уна за де за де се ти не го ди на. Јер 
да на шње на о ру жа ње ни по че му ни је 
слич но оном ко је су но си ли уче сни ци 
два прет ход на свет ска окр ша ја. При
ме ра ра ди, аме ри кан ци су то ком це
ле „Пу стињ ске олу је” (1990–1991) ис
па ли ли укуп но 60.000 ра ке та (реч је 
о ви ше цев ним ба ца чи ма стан дард ног 
ка ли бра). Ру си у Укра ји ни ис па љу ју 
их, пре ма не ким тврд ња ма, 50.000 
днев но. 

на ци о на ли зам и иде о ло шка не тр
пе љи вост про бу ди ли су ми то ве из 
про шло сти. Ме ђу на род на за јед ни
ца све се ви ше ра сло ја ва, за јед нич ки 
усво је не про це ду ре у окви ру свет ске 
ор га ни за ци је (за јед нич ке гло бал не 
ку ће) пре тво ри ле су се у „мр тво сло во 
на па пи ру”. То је по твр ди ло и не дав
но „ин тер нет обра ћа ње” укра јин ског 
пред сед ни ка Во ло ди ми ра Зе лен ског 
уче сни ци ма за се да ња са ве та без бед
но сти. ако се има у ви ду чи ње ни ца 
да овај „на ступ” ни је био уна пред уса
гла шен са оста лим стал ним чла но ви
ма овог те ла, оправ да но се по ста вља 
пи та ње че му нај ви ши ме ђу на род ни 
фо рум уоп ште слу жи. У овом слу ча
ју, очи глед но, тек као не чи ји про па
ганд ни по ли гон. 

Ја сно је да се Зе лен ски на екра ни
ма у са ли на ист Ри ве ру по ја вио ис
кљу чи во за хва љу ју ћи же љи аме рич ке 
стра не да у Ун до дат но ис так не сво ју 
гло бал ну не при ко сно ве ност. се ти мо 

се, овај вид ко му ни ка ци је већ ме се ци
ма је тех нич ки оне мо гу ћен ве ли ком 
бро ју ме ди ја са екс тен зи јом „ru”. Та ко
ђе, ја сно је и да је по ме ну ти ин ци дент 
ре жи ран та ко да глас о ње му до пре и у 
нај за би ти је де ло ве на ше пла не те, а по
себ но на про сто ре евро а зиј ске Ру си је. 
аме ри кан ци су овим јед но став но же
ле ли да по ру че – да им се мо же. 

оно, ме ђу тим, што у та квим окол
но сти ма по себ но за бри ња ва је – гро
мо гла сно ћу та ње Евро пе. а зе мље 
ко је су пре ко сво јих пле ћа пре ту ри
ле чак два ве ли ка ра та не ма ју пра во 
на не ре а го ва ње. По го то во што им 
ху ка ве ли ке бит ке већ до пи ре кроз 
нај бли жи ис точ ни про зор. Мо гло би 
се чак ре ћи да су у овом тре нут ку на 
ста ром кон ти нен ту спрем ни ји да се 
од рек ну де ла соп стве ног су ве ре ни
те та не го да се ак тив но укљу че у не
из бе жне гло бал не про ме не. Швед ска, 
Фин ска, Швај цар ска... то су нај ре чи
ти је по ка за ле. а те про ме не ни је до

бро иг но ри са ти, ако ни шта дру го оно 
да би их, пре ма по тре би, би ло мо гу ће 
пре у сме ри ти у ка квута кву соп стве
ну ко рист. 

Мно ги на кон ти нен ту као да ни
су све сни исто риј ске исти не да, че
га год да се од рек ну, не ће мо ћи да 
се из мак ну од на до ла зе ћег по жа ра. 
а са за пад не стра не атлан ти ка уве
ли ко при зи ва ју но ви „хлад ни рат”, 
овај пут за чи њен и по не ким „вру
ћим” уда ром. Так тич ки део во је ва ња 
про тив Ру си је у пот пу но сти је пре пу
штен аме рич ким ге не ра ли ма. све да 
би гла ве Евро пља на би ле што ду же и 
што ду бље са гну те. 

о то ме нај ре чи ти је ка зу је и про шло
не дељ на од лу ка пред сед ни ка сад Џо
зе фа бај де на да Укра ји ни одо бри но ву 
тран шу вој не по мо ћи у вред но сти од 
чак 800 ми ли о на до ла ра. спрем ност 
аме ри ка на ца да ула жу у рат ко ји ће, 
без сум ње, би ти окон чан бри са њем 
Укра ји не ка кву да нас зна мо са европ
ске и свет ске ма пе, ни је из не на ђу ју ћа. 
на и ме, и по след њи ра кет ни ба цач ко
ји бу де при сти гао на ов да шње бо ји ште 
оста ће ту да „кон тро ли ше” ста ри кон
ти нент. сли ка „са ку пља ња аме рич ког 
на о ру жа ња” у тек осло бо ђе ном ав га
ни ста ну ов де се си гур но не ће по но ви
ти. сва та тех ни ка оста ће у Евро пи, и 
би ће де бе ло на пла ће на. 

а ка кве ра то ве во де аме ри кан ци, 
нај бо ље по ка зу је суд би на јед ног та
мо шњег ма рин ца ко ји је пре не ку не
де љу ко нач но са се бе ски нуо уни фор
му и кре нуо у пен зи о нер ски жи вот. 
на и ме, за 30 го ди на вер ног слу же ња 
у ору жа ним сна га ма, и по ред без број 
ра то ва ко је су сад во ди ле ши ром све
та, по ме ну ти ни ка да ни је во је вао на 
тлу отаџ би не. све се де ша ва ло не где 
да ле ко од ку ће и сва је при ли ка да ће 
тај об лик ра то ва ња оста ти за аме ри
ку и убу ду ће је ди ни при хва тљив.  ¶

БошкоЈакшић

н
е дав на ма сов на остав ка по сла ни ка ути
цај ног ирач ког ши ит ског ли де ра Мук та де 
ел са дра из не на ди ла је мно ге и уне ла но
ве не из ве сно сти у по ли тич ки жи вот ира

ка, али би мо гла да се по ка же као па жљи во пла ни
ран по тез. 

По сле ок то бар ских из бо ра Ел 
са др је имао 73 по сла ни ка у пар
ла мен ту и у са ве зу са су ни ти ма и 
кур ди ма пред во дио нај ве ћу гру
па ци ју са 182 ме ста, али ни по сле 
три по ку ша ја ни је ус пео да фор ми
ра вла ду због не до стат ка дво тре
ћин ске ве ћи не нео п ход не за из бор 
пред сед ни ка и пре ми је ра. 

Та ко су са дро ви ри ва ли из про
и ран ског ко ор ди на ци о ног окви
ра ши ит ских пар ти ја до би ли 
нео че ки ван по клон. По Уста ву 
упра жње на ме ста при па да ју дру
го пла си ра ни ма на из бо ри ма, па је 
40 по сла ни ка окви ра и 24 су нит
ска и не за ви сна већ по ло жи ло за
кле тву док се че ка да пар ла мент 9. 
ју ла ком пле ти ра про ме не. 

оквир са да рас по ла же са 130 по
сла ни ка, али нео п ход но му је још 
90 ка ко би се иза брао пред сед ник. 
То зна чи са ве зни штво са су ни ти
ма и кур ди ма, што ни је ла ко оства ри ти, има ју ћи у 
ви ду ви ше го ди шње ме ђу соб но не по ве ре ње. 

У то ме је, сем не спрем но сти на за јед нич ки рад, 
нај ве ћа сла бост окви ра, ко ји је крат ко ви до се би 
на нео нај ве ћу ште ту, ква ре ћи од но се с по тен ци
јал ним ет но сек та шким са ве зни ци ма – кур ди ма 
и су нит ским пар ти ја ма ко је су се ве за ле за са дра. 
Вој но кри ло окви ра је чак бом бар до ва ло Ер бил, 
ре ги о нал ни цен тар кур да, и шта бо ве су нит ских 
стра на ка. 

кур ди и су ни ти са да по ста вља ју сво је зах те ве, па 
би у та квим окол но сти ма пре го во ри о но вој вла ди 
на ци о нал ног је дин ства по тра ја ли, уз пи та ње да ли 
је спо ра зум уоп ште мо гућ. сва кој вла ди без са дра 
не пред ви ђа се ду же тра ја ње. 

са др је имао шан се да фор ми ра сле де ћу вла ду, па 
се по ста вља пи та ње ри зи ка по вла че ња по сла ни ка. 
По све му су де ћи, ра ди се о кал ку ли са ној стра те ги ји 
ко јој је из не на ђе ње са мо је дан од еле ме на та. 

оквир је при ти снут уну тра шњим рас це пи ма 
на ста лим то ком ше сто ме сеч ног кон флик та са са
дром, а то зна чи да не мо же да се ста би ли зу је без 
зна чај не ин тер вен ци је из Те хе ра на, ко ја би под
ра зу ме ва ла на ме та ње уну тра шње ди сци пли не и 
нор ма ли за ци ју с кур ди ма и су ни ти ма, ко ји се и 
да ље де мо ни зу ју због прет ход ног са ве зни штва са 
са дром. 

од лу чу ју ћи би мо гао да бу де на ред ни по тез ира
на. Зва нич ни ци ма у Те хе ра ну је ја сно да пре до ми
нант но ши ит ска вла да у баг да ду, без са дри ста, зна
чи не ста бил ност, мо жда и по на вља ње ма сов них 
улич них про те ста по пут оних 2019–2020, ка да су 
иран и ње го ви ирач ки са ве зни ци би ли на ме ти де
мон стра на та. 

иран ци су љу ти због по вла че ња са дро вих по
сла ни ка, по те за ко ји ме ди ји бли ски вла сти ма у Те
хе ра ну опи су ју као „це па ње је дин ства”. Ши ит ски 
по ли ти ча ри из окви ра са да оче ку ју иран ску ини
ци ја ти ву за ре ша ва ње кри зе ка ко би се спре чи ло 
да са дри сти иза ђу на ули це. 

да ли то зна чи да би Те хе ран при хва тио да са дри
сти пред во де но ву вла ду? иран је прет ход но при хва
тао овај зах тев, али је тра жио га ран ци је да не бу ду 
рас пу ште не про и ран ске ми ли ци је и од лу чан ан ти
ко руп ци о на шки за хват ка ко би се осла би ли игра чи 
окви ра, по себ но бив ши пре ми јер ну ри ел Ма ли ки. 

са др је то од био. са да, по што је на пу стио пар ла
мент, иран мо ра да пре и спи та сво ју по зи ци ју, да мо
гу ће при хва ти са дра по це ну гу бит ка не ких сво јих 
са ве зни ка. То је упра во оно што се кри је иза са дро
вог из не над ног ма не вра уочи јед но ме сеч ног по сла
нич ког од мо ра ко ји оста вља про стор за до го во ре ко
ји су у све ту ирач ке по ли ти ке увек вре де ли ви ше од 
сло ва за ко на. 

Уко ли ко се иран и оквир не 
са гла се са са дро ви ма зах те ви
ма, ње гов по след њи из бор је да 
на ули ци при хва те оно што ни
су у пар ла мен ту. Та кво моћ но 
са ве зни штво мо гу ће је нај бо ље 
за обе стра не – де мон стран те и 
са дри сте – да озбиљ но уз др ма ју 
хро нич но не ста би лан ре жим ко
ји оп ста је на сек та шким по де ла
ма и ко руп ци ји. 

У оп ти ца ју су три оп ци је. Пр ва 
је фор ми ра ње вла де без са дри ста. 
Уко ли ко оквир успе да оку пи ка
би нет, он би у стар ту био осу ђен да 
по но ви суд би ну прет ход них вла да 
на ци о нал ног је дин ства, а ира ча
ни на не е фи ка сне јав не слу жбе, де
фи цит еко ном ских при ли ка и још 
ви ше ко руп ци је. са дри сти би љу де 
од мах из ве ли на ули це. 

дру га су пре вре ме ни из бо ри, 
што је те шко оства ри во због не

по сто ја ња са гла сно сти стра на ка по во дом из бор
ног за ко на и ко ми си ја, а и чи ње ни це да из бо ри у 
ира ку зна ју да се при пре ма ју и 15 ме се ци. Тре ћа 
је пре ла зна вла да, про пра ће на улич ним не ре ди ма 
и прав ним оспо ра ва њи ма по ли тич ких стра на ка и 
фрак ци ја. 

Мо жда па ра док сал но, али нај ве ћи про блем са
дри ста био би тре ну так њи хо ве по бе де. Ве ћи на де
мон стра на та ко ји не сто је иза ши ит ског ли де ра 
же ли да сру ши чи тав по ли тич ки си стем, док је са
дро ва на ме ра да се на но вим пре вре ме ним из бо ри
ма осло бо ди ши ит ских по ли тич ких ри ва ла и фор
ми ра вла ду под сво јом пу ном кон тро лом. 

да ли по вла че ње са дро вих по сла ни ка ути ре пут 
да ње го ви ри ва ли фор ми ра ју вла ду, а он да се су о че 
с пре вре ме ним из бо ри ма и ма сов ним не за до вољ
ством ули це ко ја би ши ит ском ли де ру отво ри ла 
но ву шан су? Ма не вар је ја сан, али ре зул тат је не
по знат. ирак је и да ље у по ли тич кој бло ка ди.  ¶

ОбраћањеВолодимираЗеленскогСаветубезбедности
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Тел Авив – Вр ши лац ду жно сти пре
ми је ра изра е ла Ја ир ла пид одр жао је 
ју че пр ви са ста нак ка би не та от ка ко је 
пре у зео функ ци ју, обе ћа ва ју ћи функ
ци о нал ну вла ду упр кос по ли тич кој 
не ста бил но сти, због ко је ће гра ђа ни 
те зе мље иза ћи на пе те из бо ре за ма
ње од че ти ри го ди не. 

ла пид је упо зо рио да ће изра ел 
пред у зе ти све нео п ход не ко ра ке да се 
од бра ни на кон што је пре кју че обо
рио три бес пи лот не ле те ли це ко је је 
лан си ра ла ли бан ска ми ли тант на гру
па „Хе збо лах”, пре нео је Тан југ. 

изра ел ће по но во иза ћи на би ра ли
шта 1. но вем бра, ка да ће ла пид на сто
ја ти да убе ди би ра че да усво је ње го ву 
цен три стич ку ви зи ју и спре чи да бив
ши пре ми јер бен ја мин не та ни ја ху, ко
ји је зба чен про шле го ди не по сле ви ше 
од де це ни је на вла сти, по но во во ди зе
мљу. ла пи дов прет ход ник наф та ли бе
нет не ће се кан ди до ва ти на из бо ри ма 
у но вем бру. „наш циљ је у на ред ним 
ме се ци ма да во ди мо вла ду као да не ма 
пред из бор не кам па ње. Гра ђа ни изра
е ла за слу жу ју функ ци о нал ну вла ду у 
сва ком тре нут ку”, ре као је ла пид. 

он се су о чио с пр вим иза зо вом ју
че, ка да је „Хе збо лах” лан си рао сво ју 
бес пи лот ну ле те ли цу ка обла сти где 
је не дав но по ста вље на изра ел ска га
сна плат фор ма у сре до зем ном мо ру. 

Чи ни се да је овај по тез по ку шај 
„Хе збо ла ха” да ути че на пре го во ре 
изра е ла и ли ба на о њи хо вој по мор
ској гра ни ци, обла сти ко ја је бо га та 
при род ним га сом, уз по сре до ва ње 
сад, на ве ла је аме рич ка аген ци ја 
аП. „’Хе збо лах’ на ста вља свој пут те
ро ри зма, пот ко па ва ју ћи спо соб ност 
ли ба на да по стиг не спо ра зум о по
мор ској гра ни ци. изра ел ће на ста
ви ти да шти ти се бе, сво је гра ђа не и 
сво ју имо ви ну”, ка зао је он. ла пид је 
не дав но пре у зео функ ци ју по што се 
прет ход но пар ла мент рас пу стио.
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Људи и догађаји

Ева ку а ци ја због по пла ва у Сид не ју

Због ја ких ки ша у де ло ви ма Сид не ја по пла вље не су ку ће, ули це и деч ја игра ли
шта, па је ју че по че ла ева ку а ци ја ста нов ни ка из ју го за пад ног де ла гра да. Вла сти 
упо зо ра ва ју да је си ту а ци ја го ра не го про шле го ди не кад је не вре ме за хва ти ло 
Сид неј и по ру чу ју су гра ђа ни ма да не тре ба да ве ру ју да ће про ћи без про бле ма 
са мо за то што су би ли без бед ни про шле го ди не. 

03СВЕТ spoljna@politika.rs

Специјалноза„Политику”

Варшава – Ди пло мат ска ми си ја Мар ка 
Бже жињ ског, но вог ам ба са до ра САД у 
Пољ ској, по стра те шком зна ча ју за би
ла те рал не од но се две зе мље по ре ди се с 
не ка да шњом де лат но шћу ње го вог оца 
Збиг ње ва Бже жињ ског. Сма тра се да 
је овај не ка да шњи са вет ник за на ци о
нал ну без бед ност пред сед ни ка Џи ми
ја Кар те ра имао кључ ну уло гу у кре и
ра њу ан ти со вјет ске стра те ги је ко ја је 
до ве ла до аме рич ке по бе де у „хлад ном 
ра ту”. Збиг њев Бже жињ ски је ини ци
рао до ла зак Кар те ра у зва нич ну по се ту 
Пољ ској (1977) и тај ни са ста нак са чу
ве ним кар ди на лом и при ма сом Сте фа
ном Ви шињ ским, сим бо лом пољ ског 
ан ти ко му ни зма. Збиг њев Бже жињ ски 

је, на кон из бо ра Ка ро ла Вој ти ле за па
пу сле де ће го ди не, оба ве стио Кар те ра 
да се ра ди о „чо ве ку ду бо ке ве ре, сна
жног ка рак те ра са екс пан зив ном по
ли тич ком ви зи јом”, чи ме је су штин ски 
за по чет де тант Ва ти ка на и Ва шинг то
на усме рен ка сла бље њу СССРа. Марк 
Бже жињ ски, ко ји је због свог по ре кла 
од ве ли ке ве ћи не По ља ка до че кан са 
сим па ти ја ма, умео је да под се ти и на 
уло гу свог оца у обез бе ђи ва њу фи нан
сиј ске по мо ћи син ди ка ту „Со ли дар
ност” ди пло мат ским ка на ли ма у је ку 
де мон стра ци ја по чет ком осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка. 

Ве зе но вог аме рич ког ам ба са до ра с 
Пољ ском сва ка ко пре ва зи ла зе окви
ре по ро дич них ве за и по ре кла. Пре 30 
го ди на Марк Бже жињ ски је као до бит
ник Фул брај то ве сти пен ди је бо ра вио у 
Пољ ској, где је на прав ноисто риј ским 
осно ва ма ис тра жи вао раз вој пољ ског 
устав ног си сте ма кра јем 18. ве ка. Овом 
ис ку сном ди пло ма ти и бли ском са рад
ни ку аме рич ког пред сед ни ка Бај де на 
ши ро ко зна ње о но ви јој пољ ској исто

ри ји од ве ли ке је по мо ћи за ди пло мат
ско уоб ли ча ва ње по ли тич ких по ру ка, 
усме ре них ка сна же њу аме рич копољ
ских ве за. У да ни ма про сла ве аме рич
ког Да на не за ви сно сти Бже жињ ски је 
ис та као да су се „Пољ ска и САД већ 
200 го ди на бо ри ле за иде а ле прав де и 
де мо кра ти је”, под се ћа ју ћи на зна чај 
пољ ских ре во лу ци о на ра у аме рич ком 
ра ту за не за ви сност. На ли ни ји исто
риј ских па ра ле ла и јав но про кла мо ва
них ста во ва пољ ске вла да ју ће де сни це 
Бже жињ ски ис ти че да је и за аме рич ки 
др жав ни врх „ово екви ва лент но ра ту 
из 1939. го ди не” и да је Пољ ска до ра
сла сво јој уло зи за штит ни це Укра ји не 
кроз ху ма ни тар ну по моћ. 

За че ти ри ме се ца свог ман да та аме
рич ки ам ба са дор био је вр ло ак ти ван 

у раз ли чи тим при вред ним, по ли тич
ким и дру штве ним фо ру ми ма у Пољ
ској. До че кан са из ве сном скеп сом 
од стра не вла да ју ће пар ти је Пра во и 
прав да услед за ла га ња за сло бо ду ме
ди ја, пра ва ЛГБТ за јед ни це и гра ђан
ске сло бо де, Бже жињ ски је, ипак, вр ло 
бр зо оства рио бли ске од но се с пољ
ским пред сед ни ком Анд же јом Ду
дом, ко га че сто ис ти че као зна чај ног 
по ли ти ча ра за раз вој пољ скоаме рич
ког парт нер ства. Са сво јим пољ ским 
са го вор ни ци ма из по ли тич ких и ме
диј ских кру го ва Бже жињ ски углав ном 
раз го ва ра је зи ком кон крет них пред
ло га, пла но ва и чи ње ни ца. Из ја ве по 
ко ји ма су „од но си две зе мље бо љи не
го ика да ра ни је” Бже жињ ски ар гу мен
ту је по да ци ма о при су ству ви ше од 
10.000 аме рич ких вој ни ка у Пољ ској, 
као и зна чај ним по сло ви ма аме рич
ких стра те шких фир ми у обла сти вој не 
ин ду стри је („Ло кидМар тин”, „Прат и 
Вит ни”, „Ко линс”) у Ми ле цу, Же шо
ву и Вроц ла ву за про из вод њу ави о на 
Ф16 и Ф35. Аме рич ка стра на је по зи

тив но од го во ри ла на зах тев за из град
њу ве ли ког скла ди шта оруж ја (тен ко
ви, ави о ни, ар ти ље ри ја) и му ни ци је у 
цен трал ној Пољ ској, што се оце њу је 
као нај ве ћи ин фра струк тур ни по сао 
под кон тро лом НА ТОа у по след њих 
30 го ди на. Ме ђу тим, аме рич ки ам ба
са дор под се ћа пољ ске ме ди је да ће ку
по ви на стра те шког аме рич ког оруж ја 
(тен ко ви „абрамс”, ави о ни Ф35 и „хи
марс” ар ти ље ри ја) са сер ви си ра њем и 
ком плет ним пла ном обу ке би ти зна
чај ни ји тро шак за вој ни бу џет Пољ ске 
(ско ро 10 ми ли јар ди до ла ра). 

Бже жињ ски је под се тио на но ва ула
га ња аме рич ких ком па ни ја у Пољ ску 
у обла сти ин тер нет ко му ни ка ци ја и 
софт ве ра (ула га ње „Гу гла” од 700 ми
ли о на до ла ра) и на ја вио но ве ин ве

сти ци је у обла сти ви со ке тех но ло ги
је, с об зи ром на то да „Ју тјуб” же ли да 
у Пољ ској на пра ви свој ве ли ки ин фор
ма ци о ни цен тар. Оче ку је се и зна чај
ни је ула га ње у пољ ску филм ску ин ду
стри ју као и у не ко ли ко сто ти на но вих 
про дај них ме ста „Мек до налд са”. Као 
и у свом прет ход ном ман да ту у Швед
ској, Бже жињ ски на ста вља са зна чај
ни јим по сре до ва њем у ко рист аме рич
ке при вре де. 

Ипак, кључ на те ма за раз вој еко ном
ских од но са две др жа ве би ће енер гет
ска без бед ност, што је ис так ну то у 
мар ту ове го ди не на са стан ку два пред
сед ни ка, Ду де и Бај де на, у Вар ша ви. 
Пољ ска стра те ги ја о ди вер зи фи ка ци
ји енер гет ског снаб де ва ња и пре стан
ку уво за ру ског угља, га са и наф те по
ду да ра се са аме рич ким пла но ви ма о 
ин ве сти ра њу у ну кле ар не елек тра не 
ши ром Евро пе. Обе стра не, по ред то
га, оста ју отво ре не за про јек те у ве зи 
с про ши ри ва њем га сних ка па ци те та 
у Пољ ској, као и об но вљи вих из во ра 
енер ги је.  ВладимирТодић

Шојгу обавестио Путина да је 
ослобођена Луганска област
Са прве стране 

Руско Министарство одбране ра
није јуче је саопштило да су рус

ке трупе у потпуности опколиле град 
Лисичанск на истоку Украјине. 

„Руске трупе и јединице ЛНР се 
сада боре унутар Лисичанска и у пот
пуности су поразиле опкољеног не
пријатеља”, наводи се у саопштењу, 
пренео је Интерфакс. 

И град Славјанск, на истоку Украји
не, снажно је гранатиран из вишецев
них ракетних бацача, много људи је 
погинуло и рањено, изјавио је јуче 
градоначелник Вадим Љах.

„Има 15 пожара. Много је погину
лих и рањених”, навео је Љах на „Те
леграму”, преноси Ројтерс. 

Он је додао да је то најснажније гра
натирање Славјанска у последње вре
ме. 

Истовремено је гувернер руске Бел
городске области Вјачеслав Глатков 
изјавио да су четири особе погинуле, 
а четири рањене током гранатирања 
Белгорода од стране украјинских сна
га касно прекјуче. Глатков је рекао да 
је један од погинулих држављанин 
Руске Федерације, а троје су државља
ни Украјине. 

Навео је да је међу повређенима 
једно дете. Према речима Глаткова, 
у гранатирању је оштећена 21 стам
бена зграда и 40 приватних кућа. Он 
је навео да ће регион сносити трош
кове обнове. 

Претходно је руско Министарство 
одбране саопштило да је украјинс
ка страна напала Белгород ракетама 

„точкаУ”. Белгород се налази близу 
границе са Украјином. 

Портпаролка Министарства спољ
них послова Русије Марија Захарова 
сматра да удари украјинских снага по 
стамбеним квартовима имају за циљ 
да испровоцирају Москву да узврати 
таквим ударима. 

Захарова је за ТВ Русија 24 рекла да 
акције Кијева нису само координира
не са Западом већ и да их Запад, нај
вероватније, подстиче, преноси РИА 
Новости. 

„То се ради како би нас примора
ли да узвратимо таквим ударима, а 
затим још више ширили антируску 
хистерију”, казала је Захарова. 

Руски министар спољних послова 
Сергеј Лавров сматра да званични 
Лондон покушава да пронађе изговор 
да се британска морнарица инфилт
рира у Црно море и да управља гото
во свим процесима транспорта жита 
из лука које је минирала Украјина. 

Лавров је за ТВ Русија 1 рекао да 
се прехрамбена криза користи у раз
личите сврхе, не само у области про
паганде, да би Украјина била прика
зана као недужна и да би још једном, 
како је рекао, „били нахушкани сви 
пси” на Москву, преноси РИА Но
вости. Лавров је истакао да Русија 
не сноси одговорност за прехрам
бену кризу. 

Украјина и западне земље тврде да 
Русија блокадом украјинских лука 
на Црном мору спречава извоз хра
не, док Москва одбацује те оптужбе 
и наводи да је Украјина дужна да раз
минира луке које је минирала. 

Немачки канцелар Олаф Шолц је 
за телевизију АРД јуче изјавио да Не
мачка са својим савезницима разго
вара о безбедносним гаранцијама за 
Украјину, припремајући се за време 
након рата. 

„Разговарамо са блиским прија
тељима о питању безбедносних га
ранција које можемо да дамо. Ово 
је процес који је у току. Јасно је да то 
неће бити исто као када је неко чла
ница НАТОа”, рекао је Шолц. ¶

Глад у Су да ну 
Картум–Хи ља де љу ди у Су да ну из ло же не су дра ма тич ним 
не ста ши ца ма хра не због сма ње ња оби ма ху ма ни тар не по мо
ћи, а дво је де це и јед на од ра сла осо ба умр ли су од гла ди у Ју
жном Су да ну, по твр ди ли су ху ма ни тар ни рад ни ци и пре ци зи
ра ли да су се смрт ни слу ча је ви до го ди ли у кам пу за ра се ље на 
ли ца у др жа ви Во рап на се ве ру зе мље.  Ова си ту а ци ја је на ста
ла на кон што је Свет ски про грам за хра ну (ВФП) УН, због не
до стат ка сред ста ва, су спен до вао про гра ме ра ци о на ли за ци је 
хра не у број ним де ло ви ма Су да на, пре но си Тан југ. Ово те ло 
УН је са оп шти ло у ју ну да не до ста је око 426 ми ли о на до ла ра 
да би се на ста ви ло са ди стри бу ци јом хра не, ме ђу тим, та по
моћ ни је сти гла јер се ме ђу на род на за јед ни ца фо ку си ра ла на 
дру ге кри зе ко је се пре кла па ју, укљу чу ју ћи и рат у Укра ји ни. 
Са ми ел Су ба и хи, ан га жо ван у ор га ни за ци ји „Ле ка ри без гра
ни ца”, ре као је да је ви ше од 20.000 љу ди ко ји жи ве у кам по
ви ма за ра се ље на ли ца у опа сно сти од гла до ва ња. 
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Са прве стране 

С
пецијално за „Политику”, ко-
ментаришући однос Европс-
ке уније према припајању зе-
маља западног Балкана, Па-

хор изражава разочарање. Када је реч 
о регионалној иницијативи „Отворе-
ни Балкан”, не разуме зашто јој се не 
придруже и друге државе. За српско-
словеначке политичке односе тврди 
да су одлични. 

Како оцењујете тренутну поли-
тичко-безбедносну ситуацију у Ев-
ропи и како се она одражава на 
Словенију? 

Прилике су се, посебно по непри-
хватљивој руској агресији на Украји-
ну, битно погоршале. Све је постало 
непредвидљивије. Пољуљана је це-
локупна безбедносна и политичка 
архитектура која је настала након 
Хелсиншког договора и геополи-
тичких промена након пада Берлин-
ског зида. Ковид још није прошао, 
инфлација може да се преобрази у 
рецесију. Суочавамо се с прехрамбе-
ном и енергетском кризом, а то може 
да утиче на социјалну стабилност. Ук-
ратко, много је разлога за бригу. Сло-
венија, иначе, није непосредно војно 
угрожена, али дели све проблеме и 
бриге Европске уније, НАТО-а и це-
лог западног света. 

Пружили сте нарочиту подршку 
Босни и Херцеговини у добијању 
статуса кандидата за пријем у ЕУ. 
Зашто? Који је ваш коментар на 
закључке Европског савета и на 
њихову одлуку о вашем предлогу? 

Драго ми је што је Европска унија 
коначно разумела ширење као геопо-
литичко питање и поздрављам то што 
је Украјини и Молдавији дала статус 
кандидата за чланство. Разочаран сам 
што Европски савет није искористио 
тренутне околности и доделио БиХ 

статус кандидата. Добро је што је, зах-
ваљујући словеначкој иницијативи, 
на БиХ скренута пажња у завршном 
документу. Међутим, инсистира се на 
испуњавању услова. То може да зна-
чи да ће се наставити зачарани круг, 
из ког БиХ неће изаћи, а проблеми ће 
се гомилати. 

На Преспанском форуму у Охри-
ду, на панелу о будућности запад-
ног Балкана, затражили сте да се 
Србија и Косово међусобно при-
знају као државе, подржавши тако 
захтев немачког канцелара Олафа 
Шолца и напомињући да сада-
шњим статусом угрожавају без-
бедност западног Балкана. Такође, 
затражили сте и од земаља из ЕУ 
које нису признале Косово да то 
учине. Дан касније премијерка Ср-
бије Ана Брнабић изнела је као до-
каз Резолуцију СБ УН 1244, која је 
на снази и која потврђује да је Ко-
сово део Србије. Она је посебно ис-
такла да и Европа документима 
инсистира на нормализацији од-
носа између Београда и Пришти-
не, а не на међусобном признању. 
Зашто се занемарују документи 
УН и ЕУ? 

Да, у формалном смислу, премијер-
ка и пријатељица Ана Брнабић има 
право, а у политичком смислу разу-
мем очекивање да ће успешан дија-
лог на крају довести до међусобног 
признања. Желео бих да тај дијалог 
поново ојача јер је његов успех у обо-
страну корист. Обе стране, нажалост, 
сада, пре свега, истичу разлоге због 
којих не могу да га наставе. Разумем 
их, али то никуда не води. Поменуо 
бих још једну ствар. Као што знате, 
ја сам заговорник пројекта „Отворе-
ни Балкан”, и то од самог почетка. Не 
разумем зашто му се не придруже и 
друге државе, а нарочито Косово. То 
је сјајна платформа за побољшање од-
носа. 

Све је извесније да ће, након до-
гађаја у Украјини, бити промење-
на геополитичка карта. Чека се 
дијалог. Мале земље, међу којима 
су и Србија и Словенија, о томе се 
готово и не питају. Где видите ме-
сто ове две земље у новој подели 
света? 

Желео бих да се Србија што пре при-
кључи и да онда наше две државе 
заједно припадају Европској унији. 
Поштујем одлуку Србије да не жели 
да припада НАТО-у. То је легитим-
но. По мојој оцени, баш сада и баш 
у овим условима одлучује се о геопо-
литичкој судбини западног Балкана 
за следећих 10–15 година. Чињеница 
да ЕУ не жели или не зна снажније да 
дође у овај део Европе – имаће после-

дице. На овом простору ће се утвр-
дити Русија, Кина, Турска и заливс-
ке државе. ЕУ никако не успева то да 
сагледа. И даље ћу се, и преко ини-
цијативе Брдо – Бриони, залагати за 
европску перспективу западног Бал-
кана и његово прикључивање ЕУ. 

Србија и Словенија имају тради-
ционално добре односе. Како их 
додатно унапредити упркос томе 
што је Словенија део ЕУ, а Србија 
жели да постане део европске по-
родице, али да сачува неутралну 
војну политику?

Ваша оцена је сасвим правилна. Од-
носи између Словеније и Србије су 
одлични, врло разгранати и разно-
врсни. Радује ме брзи пораст обима 

робне размене, много је размена на 
подручју културе, а посебно су ва-
жни међуљудски контакти. И на по-
литичком нивоу су односи одлични. 
Верујемо да ће и Србија и ЕУ учи-
нити све да Србија што пре постане 
чланица Европске уније. Војна неу-
тралност није препрека – и у ЕУ има-
мо неутралне државе. Али чињени-
ца је да ЕУ има заједничку спољну 
и безбедносну политику, за коју же-
лимо да постане ефикаснија, а први 
услов за то је јединство њених чла-
нова. 

Која је ваша порука Србији?
Словенија и Србија су пријатељске 
државе. Сећам се како сам, 2010. го-
дине, дошао у прву званичну посету 
Београду и почео да рехабилитујем 
наше односе, који су били рањени 
због рата у Југославији и словенач-
ког признања Косова. Србији није 
лако. Видим да мој пријатељ Вучић 
не може у потпуности да рачуна на 
европску будућност Србије, зато се 
труди да очува стратешке односе на 
свим странама, а то је у овим геопо-
литичким поделама све теже и теже. 
Врло је важно да при свим пробле-
мима Србија јача демократију и кро-
ти национализам. Надам се да ће Ср-
бија успети да премости садашњу 
захтевну геополитичку ситуацију у 
духу европских вредности. ¶

Дра ган Чо вић се на да са стан ку  
у Бри се лу, Ба кир Изет бе го вић  
и Жељ ко Ком шић на ја ви ли  
од су ство ако су та мо по зва ни 
ли де ри три на ро да из БиХ

Од на шег стал ног до пи сни ка 

Ба ња лу ка – Из гле да да до са стан ка у Бри се лу на 
ко ји су на вод но по зва ни пред став ни ци три кон-
сти ту тив на на ро да из БиХ – Ми ло рад До дик, 
Ба кир Изет бе го вић и Дра ган Чо вић, ипак не ће 
доћи уколико спи сак зва ни ца оста не у пред ло-
же ном фор ма ту. 

Да је та кав са ста нак у пла-
ну, на ја вио је Дра ган Чо вић, а 
нa ње му би 6. ју ла по ре чи ма 
ли де ра ХДЗ-а БиХ „пред став-
ни ци три кон сти ту тив на на-
ро да” тре ба ло да раз го ва ра ју 
о „им пле мен та ци ји из бор них 
ре зул та та, про ши ре њу, кан ди-
дат ском ста ту су, од но сно о по-
ли тич кој ат мос фе ри на ко јој је 
по треб но ра ди ти у на ред на три 
ме се ца”. 

Као што је то слу чај и с пред-
ло гом да се ор га ни зу је ква дри-
те ра ла Ср би је, Тур ске, Хр ват-
ске и БиХ, ни овај пред лог ни је 
до био сим па ти је бо шњач ких 
во ђа, ко ји ма „не па да на па-
мет” да се као пред став ни ци 
зе мље устро је не на прин ци пу трој не кон сти-
ту тив но сти по ја ве у се ди шту Европ ске уни је 
уко ли ко се на раз го вор по зи ва ју – пред став ни-
ци кон сти ту тив них на ро да. 

Ка ко на во де у по ли тич ким пар ти ја ма у Са ра-
је ву, усме ни по зив на са ста нак упу тио је европ-
ски ко ме сар за про ши ре ње Оли вер Вар хе љи. 
Из Изет бе го ви ће ве СДА пи смом су од го во ри ли 
спе ци јал ном пред став ни ку у ЕУ Јо ха ну Са тле-
ру у ком су на ве ли да Ба кир Изет бе го вић „не 
мо же при ста ти на са ста нак ако он под ра зу ме-
ва пред став ни ке кон сти ту тив них на ро да”. У тој 

стран ци из но се сво је ви ђе ње устав ног по рет-
ка зе мље, твр де ћи ка ко БиХ ни је „про сти збир 
три кон сти ту тив на на ро да”. Ме ђу тим, по Уста ву 
БиХ и Деј тон ском спо ра зу му, БиХ је зе мља ко ја 
се са сто ји од два ен ти те та и три кон сти ту тив на 
на ро да. Ен ти те ти и на ро ди пред ста вље ни су у 
за јед нич ким ор га ни ма у Са ра је ву. 

Као из го вор да уна пред од ба це уче шће из 
СДА ну де ар гу мен те по ко ји ма би та кав са ста-
нак мо рао укљу чи ва ти или ин сти ту ци је БиХ 
или пред став ни ке вла да ју ћих стра на ка, а не 
пред став ни ке на ро да.

По ли тич кој пар ти ји ко ја ни је рас по ло же на за 
ре ги о нал ну са рад њу у еко ном ској асо ци ја ци ји 
„Отво ре ни Бал кан” и ко ја је ра ни је изиг но ри-

са ла  зва нич ни по зив Ба ња лу ке да се без ме ша-
ња стра на ца по кре ну раз го во ри до ма ћих пред-
став ни ка уну тар БиХ, овај пут сме та и то што 
је на са ста нак по зван и Ми ло рад Додик. Цене 
да пред сед ник нај ве ће срп ске стран ке уме сто 
при је ма у Бри се лу „за слу жу је хит не санк ци је од 
стра не ЕУ због сецесионистичких по те за за ко је 
ће че ка ти по го дан исто риј ски тре ну так”. 

За раз ли ку од ти хих ре ак ци ја у Са ра је ву при-
ли ком не дав ног од би ја ња ЕУ да БиХ до де ли ста-
тус кан ди да та – што су бо шњач ке во ђе при хва-
ти ле бес по го вор но, ис ко ри стив ши тре ну так да 

за не до след ност европ ске ад ми ни стра ци је оп-
туже Србе и Хр ва те, из Са ра је ва на по след њи 
по зив из Бри се ла да се оку пе во ђе три на ро да 
– ко ји се ко си с њи хо вом ви зи јом „гра ђан ске 
БиХ” – ипак од го ва ра ју по ви ше ним то ном. 

Хр ват ски члан Пред сед ни штва БиХ Жељ ко 
Ком шић на вод ни по зив ка рак те ри ше као„пот-
пу но про ма шен”, па и он по зи ва ли де ре Европ-
ске уни је да „До ди ку и Чо ви ћу из рек ну санк ци-
је” уме сто што их по зи ва ју на раз го вор у Бри сел. 
Ци нич но до да је ка ко Европ ска комисија Доди-
ка и Чо ви ћа по зи ва ка ко би им они „пред ста ви-
ли сво је пла но ве о по де ли БиХ”, па до да је: „Ако 
ми сле да ће у Са ра је ву за та кве раз го во ре про на-
ћи са го вор ни ке, не ка по ку ша ју, па ће мо ви де ти 

ка ко ће се про ве сти ти но ви и 
мек ши са го вор ни ци.”

На кон што су во ђе из Са ра-
је ва од би ле за јед нич ки са ста-
нак у Бри се лу, Изет бе го вић 
је по твр дио ка ко ће се с Вар-
хе љи јем са ста ти „је дан на је-
дан”, док Жељ ко Ком шић иде 
ко рак да ље па и европ ског ко-
ме са ра оп ту жу је да га, као и 
До ди ка, на том ме сту одр жа-
ва „про ру ски ре жим”. Ка ко би 
оправ дао по ли ти ку од би ја ња 
ди ја ло га, Ком шић је не где про-
на шао ка ко је До дик на вод но 
по но во не ги рао суд ске пре су-
де, што му је „омо гу ћи ла сер-
вил на европ ска по ли ти ка, на 
че лу с Вар хе љи јем”. Ка ко су ја-

ви ли ме ди ји, са стан ци са Вар хе љи јем ор га ни зу-
ју се из ме ђу оста лог и у свр ху до би ја ња „зе ле-
ног све тла” Европ ске ко ми си је за до де љи ва ње 
кан ди дат ског ста ту са БиХ за члан ство у Европ-
ској уни ји. 

„На ја ва До ди ка да ће се ус про ти ви ти би ло ка-
квим ре фор ма ма ко ји ма би се из ме нио деј тон-
ски устрој БиХ, и да европ ска БиХ ни је по треб-
на уко ли ко ни је деј тон ска, је сте још је дан до каз 
бе сми сле но сти оку пља ња код Вар хе љи ја”, ми-
шље ња је Ком шић. 

Мла ден Кре ме но вић

Бошњацинећенабриселскискуп
„представниканарода”

ИНТЕРВЈУ: БОРУТ ПАХОР, председник Словеније

Сад се одлучује о судбини западног Балкана
Видим да мој пријатељ 
Вучић не може у 
потпуности да рачуна на 
европску будућност 
Србије, зато се труди да 
очува стратешке односе 
на свим странама, а то 
је све теже и теже

По жа ри у ре ги о ну 
Хер цег Но ви – По жар ко ји је ју че из био на под-
руч ју на се ља Жви ње из над Хер цег Но вог про-
ши рио се, а у га ше њу су уче ство ва ли и ме шта-
ни, пре но си пор тал Ра дио-те ле ви зи је Хер цег 
Но вог. 

По жар се бр зо ши рио на те ре ну не при сту пач-
ном за га ше ње, а ва тра се при бли жи ла ку ћа ма, 
ја вио је Тан југ. 

Ка ко се на во ди, у га ше њу по жа ра уче ство ва-
ло је ви ше од 30 ва тро га са ца, а њи ма су се при-
кљу чи ле и ко ле ге из до бро вољ них ва тро га сних 
дру шта ва. 

Ко ман дир Слу жбе за шти те и спа са ва ња Хер-
цег Но вог Злат ко Ћи ро вић из ја вио је да је ва-
тра за хва ти ла не ко ли ко де се ти на хи ља да ква-
драт них ме та ра и да ју че то ком да на ни је би ла 
ло ка ли зо ва на. 

Исто вре ме но је био ак ти ван и ве ли ки шум-
ски по жар на под руч ју Ра ји ћа код Нов ске, а га-
си ло га је 40 при пад ни ка ло кал них ва тро га сних 
дру шта ва, пре не ли су хр ват ски ме ди ји. Био је 
ан га жо ван и хе ли коп тер с уре ђа јем за га ше ње 
МТВ Ми-8, из ве сти ли су из Хр ват ске ва тро га-
сне за јед ни це, пре но си „Ин декс”. На те рен је 
иза шло 40 ва тро га са ца са 12 ва тро га сних во-
зи ла, а у га ше њу су уче ство ва ли и при пад ни ци 
Шу мар ске слу жбе. 

Про блем  
с во до снаб де ва њем  
у Ба ња лу ци
Ба ња лу ка – Штаб за ван ред не си ту а ци је Ба ња-
лу ке увео је ван ред ну си ту а ци ју у по је ди ним 
де ло ви ма гра да због про бле ма с во до снаб де ва-
њем. 

Ме ре као што су ре стрик ци ја во де и по ја ча не 
кон тро ле град ских кон трол них ор га на и по ли-
ци је сту пи ле су ју че на сна гу, а над ле жни у град-
ској упра ви ка жу да ће за ме ста ко ја оста ну без 
во де би ти обез бе ђе не ци стер не с во дом за пи ће, 
пре но си Тан југ. 

Гра до на чел ник Ба ња лу ке Дра шко Ста ни ву ко-
вић апе ло вао је на гра ђа не да ра ци о нал но ко-
ри сте во ду и на вео да ме сне за јед ни це у ко ји ма 
је про гла ше на ван ред на си ту а ци ја и ко је има ју 
про блем с во до снаб де ва њем чи не де сет од сто 
укуп ног ста нов ни штва. 

Ком шић и Изет бе го вић не дав но у Бри се лу 
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УКРАТКО

Суботица – Полиција је саопштила да је ухап-
сила А. Н. (26), држављанина Авганистана, због 
постојања основане сумње да је извршио кри-
вична дела тешко убиство и тешко убиство у 
покушају. 

А. Н. се терети да је у суботу рано ујутру 
учествовао у оружаном сукобу две групе миг-
ранaта у шумском појасу званом Храстовача, 
у насељу Макова седмица, у близини српско-
мађарске границе. Осумњиченом је одређено 
задржавање до 48 часова и он ће уз кривичну 
пријаву бити приведен Вишем јавном тужилаш-
тву у Суботици. У саопштењу полиције наво-
ди се да настављају да раде на утврђивању свих 
чињеница и околности у вези са овим случајем, 
као и идентификацији свих учесника. 

У суботу рано ујутру у шуми Храстовача до-
шло је, како се претпоставља, до оружаног сукоба 
две групе миграната, највероватније из Авганис-
тана и Пакистана. У овом обрачуну је погинуо 
мушкарац старости између 20 и 30 година, док 

је шест особа тешко рањено. Међу њима, најте-
же повреде задобила је шеснаестогодишња девој-
чица П. М. и лекари Опште болнице у Суботици 
и даље се боре за њен живот. Остали повређени 
су оперативно збринути у Суботици, док је је-
дан рањеник превезен у Клинику за максилофа-
цијалну хирургију у Новом Саду. 

Због сукоба миграната полиција је у суботу 
блокирала део насеља Макова седмица, а то-
ком преподнева стигла је и Жандармерија из 
Новог Сада. Градоначелник Бакић је нагласио 
да у овим сукобима међу мигрантима нема по-
вређених грађана Србије, нити је њихова без-
бедност угрожена. 

Мештани са овог подручја на друштвеним 
мрежама јављају да су се у ноћи између суботе 
и недеље чули пуцњи у шумском појасу који по-
везује Макову седмицу и насеље Келебија, али о 
томе нема званичне потврде. У насељу Макова 
седмица јуче пре подне више није било поли-
цијских патрола.  А. Исаков 

К
омеморацијом на централ-
ном спомен-обележју на 
Мраковици јуче је обележе-
на осамдесетогодишњица 

Битке на Козари, која је почела 10. 
јуна 1942. и трајала 27 дана, до про-
боја на југозападном делу планине. 
Ова битка, у којој је страдало 40.000 
цивила, а 68.000 је заробљено и одве-
дено у логоре, међу којима више од 
23.000 деце, симбол је страдања и от-
пора српског народа у борби против 
нациста и усташа. 

Венце на спомен-обележје поло-
жили су изасланик председника Ср-
бије, министар унутрашњих послова 
Александар Вулин, као и министар-
ка рада, запошљавања, борачке и 
социјалне заштите Дарија Кисић 
Тепавчевић. У име институција Ре-
публике Српске венце су положили 
српски члан Председништва БиХ 
Милорад Додик, председавајући Са-

вета министара Зоран Тегелтија, ми-
нистар рада и борачко-инвалидске 
заштите Душко Милуновић и ми-
нистар унутрашњих послова Дра-
ган Лукач, као и делегације Субнора 
Србије и Републике Српске. Одавању 
поште страдалима претходио је па-
растос, који је служило свештенство 
Епархије бањалучке. 

„Србија никоме не прети и учи-
ниће скоро све за мир, а за слободу 
баш све”, поручио је Александар Ву-

лин, истакавши да је дужност ове ге-
нерације политичара да створи срп-
ски свет како се Козара, Јасеновац 
и „Олуја” никада више не би десили 
српском народу. 

„Да је правде, да је истине, данас 
бисмо о Козари говорили као страш-
ном, великом, нечовечном страдању, 
као нечему што се десило једном и ни-
кад више, али Козара се десила и пре и 
после Козаре и нема генерације у ис-
торији српског народа која није дожи-
вела Козару. Нема генерације ни пре 
ни после Козаре која није доживела да 
му дете, оца, мајку одведу и да се више 
никада не врате”, рекао је Вулин. 

Он је истакао да Европу не боле 
српске сузе и патња и да у прилог 

томе говори и чињеница да нико од 
страних званичника није дошао ни у 
Братунац, ни на Козару да се поклони 
српским жртвама и затражи опрост у 
име својих предака. 

Александар Вулин је поручио да су 
Србија и српски народ увек били на 
правој страни историје, да данашња 
Србија коју води председник Алек-
сандар Вучић брине о свим Србима, 
где год да они живе. 

„Немојте нас ви чији су очеви пали-
ли Козару, немојте нас ви који сте пра-
вили Јасеновац, непокајани, учити на 
којој страни треба да будемо, чему да 
се радујемо и које вредности да при-
хватамо као своје. Наше су вреднос-
ти оне због којих људска бића могу 

да се назову људима. Срби никада не 
бирају погрешну страну, гледајте на 
којој су страни, гледајте шта мисле и 
шта осећају и знаћете где је правда, 
где је истина”, закључио је изасланик 
председника државе Александар Ву-
лин.  Д. П.

Петковић: Курти опседнут 
освајањем севера КиМ 

Премијер привремених приштинских 
институција Албин Курти опседнут је 
освајањем севера Косова и Метохије и 
мора да снима спотове да у то убеди 
себе, оценио је јуче директор Канцела-
рије за Косово и Метохију Петар Петко-
вић поводом објављивања спота Кур-
тијевог Самоопредељења, у којем се 
тврди да су за време Куртијевог манда-
та на северу КиМ успостављени, како 
се наводи, „ред и закон”. Наводи се и 
да српски референдум није дозвољен, 
као ни одржавање избора, да су затво-
рени путеви за кријумчарење и лабора-
торије за производњу дроге. 
У објави на „Твитеру” Петковић је иста-
као да су српске средине на КиМ за 
Куртија мисаона именица, а да „ако му 
је лакше да живи у паралелној реал-
ности, ту помоћи нема!”. 
Како преноси портал „Коссев”, у споту 
је север КиМ приказан искључиво као 
легло криминала, у који су убројани и 
рад српских институција, изградња на-
сеља Сунчана долина и одржавање ср-
пских избора и референдума. 

Нова ДСС изабрала 
извршни одбор и 
председништво
На седници Главног одбора Нове де-
мократске странке Србије јуче су иза-
брани чланови председништва и извр-
шног одбора странке. Како је саопште-
но из Нове ДСС, за председника извр-
шног одбора изабран је Иван Јаковље-
вић, а изабрано је и петоро чланова 
председништва. „Следећи кораци Нове 
ДСС у вези с реорганизацијом странке 
су формирање новог градског одбора 
у Београду и даље кадровско јачање 
странке”, наводи се у саопштењу, а 
преноси Бета. Нова ДСС је најавила и 
да припрема организацију свечане ака-
демије 23. јула у Мадленијануму, пово-
дом 30 година од оснивања странке. 

Од последица ковида 19 
преминуле још две особе
Према подацима саопштеним јуче у 16 
сати, у Србији је у претходна 24 часа 
потврђено 749 нових случајева зара-
жавања вирусом корона, од 4.309 тес-
тираних узорака. Од последица ковида 
19 преминуле су још две особе. На бол-
ничком лечењу је 118 пацијената, од 
којих је седмoро на респираторима. 

Страдање не сме  
бити заборављено

Српски члан Председништва БиХ 
Милорад Додик изјавио је да 
Република Српска и Србија шаљу 
јединствену поруку да страдање 
српског народа на Козари не сме 
бити заборављено, истакавши да 
је прошли био век српског 
страдања, а да овај треба да буде 
век српског уједињења – 
државног и националног, пренела 
је агенција Срна. Он је истакао да 
је с председником Србије 
Александром Вучићем раније 
договорио да заједно 
обележавају важне датуме из 
српске историје, а један од тих је 
Козара. „Зато смо овде заједно и 
шаљемо јединствене поруке”, 
рекао је Додик. 
Он је истакао да у политичком 
процесу Републику Српску треба 
припремати за одлучујућу одлуку 
јер БиХ, како је нагласио, није 
добра ни за Српску, ни за Србе. 
„Она спречава нашу слободу, 
развој, спречава да можемо да 
дишемо пуним плућима. 
Муслимани желе да задрже БиХ 
као свој дефинитивни циљ. Свет 
се променио и ући ће у нову 
констелацију, а ми треба да 
останемо јединствени и сигурни, 
повезани, снажни”, рекао је 
Додик. 
Према његовим речима, Српска 
данас може бити сигурна. Додао је 
и да је Србија данас стабилна и 
јака, што је важно и за Српску. 
Додик је навео како је сигуран да 
снажна Република Српска улази у 
године када ће јој се понудити да 
сама одлучи на који начин ће ићи 
даље. „Ићи ћемо заједно и не 
смемо другачије. Што се тиче 
путева у политици, они не постоје, 
они се граде ходањем. Морамо да 
изградимо наше заједништво”, 
рекао је српски члан 
Председништва БиХ. 
Додик је позвао да се изађе на 
изборе, одржи снажна структура 
власти Републике Српске и донесе 
одлука будућности.  

ОБЕЛЕЖЕНО 80 ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА БИТКЕ НА КОЗАРИ 

Вулин: Европу не боле 
српске сузе и патња

Полагање венаца на спомен-обележје на Мраковици

  Нико од страних 
званичника није дошао 
ни у Братунац, ни на 
Козару да се поклони 
српским жртвама и 
затражи опрост у име 
својих предака, рекао је 
изасланик председника 
државе, министар 
унутрашњих послова 
Александар Вулин 
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Основно право путника који су спречени да се 
укрцају на авион, а то се најчешће дешава због 
одложених или отказаних летова, јесте да тра-
же повраћај новца датог за карту, рекао је јуче 
за Танјуг правник у Удружењу за заштиту пот-
рошача „Ефектива” Јован Ристић и додао да је 
рок за повраћај новца седам дана. 

Према његовим речима, права путника у слу-
чају одложених или отказаних летова, што се 
често дешавало у последње 
време, регулисана су прави-
лима Европске уније којa је 
Србија пренела у своје за-
конодавство. „Та правила 
су садржана у правилнику 
о правима путника код од-
ложених и отказаних лето-
ва, а основно право путни-
ка тада јесте да тражи назад 
новац који је дао за авион-
ску карту. То нико не може 
да му ускрати, осим ако он 
сам не изабере другу опцију, 
а та опција је заменски лет”, 
објаснио је Ристић. 

Додао је да ако је пу-
тник због изостанка лета 
„заробљен”, он има пра-
во на бесплатан хотелски 
смештај и телефонске по-
зиве. Ристић је навео да пу-
тник мора сам да тражи повраћај новца јер му 
он неће бити исплаћен по аутоматизму. Када је 
реч о заменском лету, објаснио је да би он треба-
ло да уследи у неком скоријем периоду. 

Сумирајући права путника спречених да се 
укрцају на авион, саговорник Танјуга је истакао 
да је прва ствар повратити новац, друга замен-
ски лет, а трећа накнада штете. „Накнада ште-

те следује под одређеним условима, а основна 
правила су да ако је лет био дужине до 1.500 
километара, може да се потражује до 250 евра, 
за лет између 1.500 и 3.500 километара – 400 
евра, а за лет дужи од 3.500 километара – 600 
евра”, рекао је Ристић. 

Додао је како постоји могућност да се смањи 
износ накнаде штете ако је лет био краћи од 
1.500 км, а путнику је понуђен заменски лет. 

Указао је и да је рок за 
рекламације неограничен, 
али да свакако не би треба-
ло чекати, већ рекламацију 
уложити одмах. 

Подсетимо, почевши од 
9. јула, „Ер Србија” је обус-
тавила поподневне летове 
суботом и недељом за Лон-
дон. Тако ће бити до краја 
месеца због, како кажу у на-
ционалној авио-компанији, 
недовољног броја запосле-
них на аеродрому „Хитроу” 
и смањења услуга. 

Како је пренео британ-
ски „Гардијан”, овог месе-
ца ће широм Европе бити 
одржани штрајкови ка-
бинског особља различи-
тих авио-компанија. На-
кон штрајка аеродромских 

радника у Паризу, због ког су отказане десети-
не летова, кабинско особље шпанског огранка 
компаније „Рајанер” објавило је да овог месе-
ца планира дванаестодневни штрајк, пренео је 
Танјуг. Британски лист пише и да је око 1.000 
пилота шведског авио-превозника САС најави-
ло штрајк уколико не успеју преговори с посло-
давцима о платама. 

Ухапшен Авганистанац после оружаног  
сукоба две групе миграната код Суботице 

Полиција је 
саопштила да 

је А. Н. (26) 
осумњичен  

да је извршио 
кривична  

дела тешко 
убиство  
и тешко  

убиство у 
покушају 

Патроле МУП-а јуче пре 
подне повукле су се из 

насеља Макова седмица 
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Када се лет откаже, путник  
има право на повраћај новца
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Са прве стране 

У
з подсећање на речи некадашњег 
државног секретара Џона Керија да је 
и Србија „на линији ватре”, дипломата 
у пензији Зоран Миливојевић оцењује 

да се сада ствари одвијају „по концепту да се ли-
нија ватре освоји”. На линији ватре су и Украји-
на, и Грузија, и Молдавија и западни Балкан, у 
међувремену су Северна Македонија и Црна 
Гора ушле у НАТО, дали су кандидатуру за ЕУ 
Украјини и Молдавији, Грузија је на путу да је 
добије... И отуда притисак на Србију да се ова 
прича заокружи, каже Миливојевић за „Поли-
тику”. Реч је о просторима на којима Запад ра-
није није имао пуну контролу, где је практич-
но утицај делио Русијом и делом и са Кином. А 
ЕУ сада почиње да добија изражену политичку 
функцију (иако је то мировни економски про-
јекат у првом плану) и преко ње се обезбеђује 
утицај на простору где то није било могуће са 
НАТО-ом у овом тренутку. 

„И притисак на нас је искључиво због потре-
ба геополитике. Томе су била посвећења сва 
три недавно одржана скупа – самит ЕУ, Г-7 и 

НАТО-а. Све је томе посвећено”, сматра Мили-
војевић и додаје да пример Украјине показује 
колико сада доминира геополитика, а не суш-
тинске ствари у вези с процесом приступања 
и проширења ЕУ. Последњег дана јуна Томаш 
Кухта, амбасадор Чешке, земље која је 1. јула 
преузела шестомесечно председавање Европ-
ској унији, изразио је уверење да за нас нема 
другог пута осим у ЕУ, нагласивши да и Србију 
и цео регион виде у ЕУ, „не само из економских 
већ и безбедносних” разлога. На питање Танјуга 
очекује ли отварање нових кластера за Србију 
и да ли ће оно бити условљено увођењем санк-
ција Русији, амбасадор каже да је природно да 
Србија са чланицама дели заједничке ставове, 
безбедности. „За чланице кандидате тешко је 
и да замисле да у неком кључном питању неко 
бира комплетно другачији начин. Очекујемо 
да се током нашег председавања нешто деси по 
питању санкција”, рекао је Кухта. 

Дан пре њега, Пјер Кошар, амбасадор Фран-
цуске, земље која је председавала ЕУ у првој по-
ловини године, изјавио је да чињеница да Ср-
бија одбија да уведе санкције Русији утиче на 
српски имиџ у европском јавном мњењу. Ко-
шар је Радио-телевизији Војводине рекао да је 

Париз „изненађен ехом који се види у српским 
медијима, у штампи, чак и у истраживањима 
јавног мњења” по питању односа према руском 
рату у Украјини. Амбасадор је сигурно имао у 
виду истраживање Демостата, објављено тог 
дана, према којем у јавном мњењу Србије до-
минира мишљење да је Русија наш најважнији 
спољнополитички партнер, а 80 одсто грађана 
се не слаже са ставом да наша земља треба да 
уведе санкције Руској Федерацији. При томе, 
да Србија не треба да усагласи спољну полити-
ку са ЕУ сматра 56 одсто испитаника, док 33 од-
сто мисли да треба. Истраживање је показало, 
између осталог, и да би, када би сада био одржан 
референдум, 51 одсто грађана гласало против, 
а 34 одсто за улазак у ЕУ. 

У таквој атмосфери, шеф делегације ЕУ у Ср-
бији Емануел Жиофре каже да је рат у Украји-
ни учинио процес проширења још важнијим 

геостратешким приоритетом и да унија жели 
да се земље западног Балкана придруже ње-
ном јединственом ставу према руској агре-
сији, укључујући санкције. Амерички амба-
садор Кристофер Хил рекао је у разговору с 
председником Србије Александром Вучићем 
да од Србије очекују „јасно становиште о пош-
товању међународног права и осуди руске аг-
ресије на Украјину”, а комесар за проширење 
ЕУ Оливер Вархељи сматра да је Србија „у теш-
кој позицији” и „пред великим изазовима” у 
тренутним геополитичким околностима због 
рата у Украјини. Известилац Европског парла-
мента за Србију Владимир Билчик изјавио је 
да ће Србија наредних недеља и месеци бити 
суочена с важним и стратешким одлукама, а 
немачки амбасадор у Србији Томас Шиб каже 
да земље као што је Србија треба да се придру-

же рестриктивним мерама против Русије „што 
би Србији помогло да напредује у процесу ЕУ 
интеграција”. По његовим речима, увођење 
санкција Москви мора да буде и морални им-
ператив. 

Усклађивање спољне политике је наша обаве-
за која траје колико траје процес европских ин-
теграција, указује Миливојевић и додаје да смо 
обавезни да је усагласимо у моменту потписи-
вања приступног уговора, што је јасно дефини-
сано у Преговарачком оквиру. А то је, очиглед-
но, на дугом штапу. „Друго, поглавље 31, које 
се тиче спољне политике, још нам није ни от-
ворено. Према томе, ми немамо обавезе ни по 
том основу”, примећује он. Како истиче, овај 
притисак нема конкретне везе са чланством Ср-
бије у ЕУ. Може да има краткорочне или тре-
нутне везе с напретком (отварањем кластера), 
али не са суштинским питањима повезаним са 

уласком Србије у ЕУ – а то су КиМ и оно што 
је обухваћено поглављима 23 и 24 (владавина 
права, демократске институције, људска права, 
борба против корупције и организованог кри-
минала). 

Са оваквим ставом, Миливојевићево 
мишљење је негде између заступника опције да 
одмах треба прекинути европске интеграције, 
коју заступа рецимо лидер Двери Бошко Об-
радовић, и становишта да је неопходно одмах 
увести санкције, како мисли адвокат и будући 
народни посланик Александар Оленик. Пово-
дом самита лидера ЕУ у Бриселу, Обрадовић је 
саопштио да мора да се каже истина да су евро-
интеграције Србије пропале и да јој се више не 
нуди ништа, већ да се од ње тражи да ради про-
тив својих националних и државних интереса. 
Србији се, по њему, намећу нове уцене на путу, 

како каже, нове НАТО окупације сада читаве 
Србије, а не само КиМ. 

Оленик, опет, каже да сваки дан који прође 
без увођења санкција Русији, „Србију гура све 
дубље и дубље иза нове ’гвоздене завесе’ која је 
спуштена на границе Русије и Белорусије”. „Као 
пример, довољно је поменути да је пре разгово-
ра о цени руског гаса потребно осигурати да тај 
гас можемо допремити до наших граница, што 
је веома упитно јер се руски гас преноси преко 
територије ЕУ и она лако може забранити његов 
транспорт, као што је то већ урадила са забра-
ном транспорта руске нафте”, рекао је Оленик за 
Бету. Навео је и да тренутна куповина времена 
Србији наноси само штету „јер је очигледно да 
ако би се агресија Русије завршила овог тренут-
ка, ’гвоздена завеса’ и нови безбедносни и еко-
номски поредак ће бити на снази наредних више 
десетина година”. „Зато је најважније да се што 
пре позиционирамо на европској, људској и нај-
важније западној страни историје и новог поли-
тичког поретка у Европи и у свету”, нагласио је 
он. Оленик је оценио да је „наивна и веома штет-
на својеврсна игра жмурке” коју Александар Ву-
чић практикује у односима са ЕУ и САД по пи-
тању изостанка санкција „агресорској” Русији. 

Оленик је овакву изјаву дао након председ-
никовог обраћања јавности после разговора с 
Мирославом Лајчаком у Београду, када је рекао 
да нема дијалога с Приштином, „нити разгово-
ра, ни било чега, биће само проблема”. Сушти-
на је, како је Вучић навео, у томе да Запад себи 
дозвољава да може све што им падне на памет, 
да је за њих све на праву засновано, што они 
кажу, макар немало везе с правом, а са правдом 
још мање, док је све што други кажу – супротс-
тављање демократским вредностима. „Срам вас 
било за све што радите, изазивате кризу за кри-
зом овде...”, поручио је председник Србије и до-
дао да ће бити интересантно и лето и јесен. „Не 
интересује мене он (Албин Курти), диригенти 
ме занимају и молим их да своју бахатост и аро-
ганцију мало спусте, да поштују права оних које 
су већ убијали и да им не пада на памет да то 
понављају. А ми, буквално, немамо више куд”, 
поручио је Вучић. 

На питање шта Србија треба да ради у наред-
ном периоду, како да одговори на све изазове, 
Зоран Миливојевић одговара да „апсолутно 
треба да следи свој интерес и да то буде основ-
на база и кључни критеријум за предузимање 
било којих акција и корака у вези с њеним међу-
народним положајем и за питања која су од зна-
чаја на међународној сцени”. То важи и за став 
према санкцијама РФ. „Србија се принципијел-
но изјаснила и мислим да је то кључно у заузи-
мању става према сукобу у Украјини, а санкције 
су питање интереса не само Србије него и сваке 
друге земље. Уосталом, питање санкција није 
решено ни у оквиру ЕУ и западне алијансе, па 
што би Србија онда морала ту на било који на-
чин да доводи у питање и ризикује сопствене 
интересе за рачун интереса који нису њени”, за-
кључује он.  ¶

ПРИТИСЦИ ЗА УВОЂЕЊЕ САНКЦИЈА РУСИЈИ СВЕ ЈАЧИ

Србија на линији ватре
Две трећине света  
ван западног клуба

Инсистирање на санкцијама није више 
питање принципа, него питање једне 
политичке стратегије коју је Запад заузео 
полазећи од сопствених интереса, са 
Америком на челу, због глобалних односа и 
због потребе да држи челну позицију на 
глобалном плану, указује Зоран 
Миливојевић. „То је суштина тих санкција и 
суштина је да се Русија елиминише као 
супарник, ривал, као неко ко доводи у 
питање западну супрематију на глобалном 
плану. И то се не поклапа не само с нашим 
интересима већ и у њиховом крилу има 
интереса где се то не поклапа”, истиче 
Миливојевић. Како каже, свет је подељен, 
имамо сукоб на глобалном плану, а у тим 
околностима и једна и друга страна желе да 
остваре свој утицај најшире могуће. Санкције 
су постале размеђе и граница поделе 
интересних сфера глобалног карактера. То је 
показао састанак БРИКС-а, понашање 
Африке, Јужне Америке, велики број земаља 
Азије... 
Према његовим речима, притисци на Србију 
да уведе санкције су из потребе да тиме 
дефинитивно потврдимо не европски пут као 
циљ, него припадност западној сфери утицаја 
– и да дефинитивно своје односе с Русијом 
доведемо у питање. „Онда више не бисмо 
могли да вратимо на садашње стање односа 
које имамо ни с Русијом, а питање поверења 
према Кини и другима би било отворено на 
неки начин. Доводи се у питање не политичка 
неутралност Србије него независност, 
слободе избора. Али, ако уведете санкције 
ушли сте у клуб који Запад не може да 
прошири, јер две трећине света није увело 
санкције. Није Европа свет. Санкције су 
постале мерило поделе света и сфера 
утицаја и односа према овоме на чему Запад 
инсистира, а то је глобална доминација”, 
оцењује Зоран Миливојевић.

��Европска унија сада почиње  
да добија изражену политичку 
функцију и преко ње се 
обезбеђује утицај на простору 
где то није било могуће са  
НАТО-ом у овом тренутку, 
оцењује Зоран Миливојевић

Већина грађана Србије (80 одсто) не слаже се са ставом да наша земља треба  
да уведе санкције Руској Федерацији: протест подршке Русији у Београду

Лидери НАТО-а на недавном самиту у Мадриду уочи фотографисања
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Ж
елео сам да скинем љагу 
с имена патријарха Гер-
мана, коју су му Тито-
ви комунисти налепили 

прозвавши га „црвеним патријархом” 
како би тиме створили антагонизам 
унутар српског народа, тако Диоге-
нис Валаванидис, председник Цент-
ра за заштиту хришћанског идентите-
та, образлаже главне разлоге који су 
га навели да напише књигу „Истина 
о патријарху Герману и питање тзв. 
македонске цркве”. 

Недавно објављена књига садржи, 
уз животопис патријарха Германа с 
посебним тежиштем на догађаје и 
одлуке које се тичу Македонске пра-
вославне цркве (МПЦ), и документа 
Светог архијерејског синода и сабора 
из тог времена о овом питању. 

Валаванидис за „Политику” каже 
да је патријарха Германа познавао 
лично и био веома близак с њим више 
од 30 година, откако га је упознао као 
дечак долазећи у Патријаршију и кас-
није током професионалне каријере, 
када је радио у америчкој амбасади и 
једно од задужења било му је да одр-
жава контакте с кабинетом Његове 
светости патријарха Германа. 

– Био је један од највећих патрија-
раха СПЦ, који се налазио на њеном 
челу у једном од најтежих периода 
српске цркве, „брозоморске дикта-
туре”, како је митрополит црногор-
ско-приморски Амфилохије називао 
тај период када цркве уопште и није 
било у друштву. Држава је тада учини-
ла све могуће напоре како би Србију 
умањила, али и како би заокружили 
идентитет једне новоформиране на-
ције, македонске, стварајући им не-
зависну цркву. Српски комунисти, 
спроводећи вољу Јосипа Броза Тита, 
вршили су дрзак и бруталан прити-
сак на патријарха Германа, чега сам 
и лично био сведок, да призна Маке-
донску православну цркву и дâ јој ау-
токефалност – каже Валаванидис. 

Највећи део књиге посвећен је уп-
раво тим догађајима, од неканонског 
одржавања црквено-народног сабора 

у Охриду 1958, на којем је затражена 
самосталност, аутономија МПЦ уну-
тар српске цркве, до раскола 1967. го-
дине, односно једностраног прогла-
шења аутокефалности МПЦ. 

„Македонско питање” сачекало је 
патријарха Германа одмах по сту-
пању на светосавски трон у септемб-
ру 1958, будући да је већ на почетку 
октобра исте године одржан цркве-
но-народни сабор у Охриду, с којег је 
затражена аутономија за МПЦ. Прет-
ходно је Синод на челу с патријархом 
Германом изнео јасан став да је цркве-
но-народни сабор противан Уставу 
СПЦ и да значи цепање јединства 

српске цркве, а викарном епископу 
српског патријарха, владици топлич-
ком Доситеју, којег је на сабор у Ох-
риду „делегирала” Савезна верска ко-
мисија, изричито је забрањено да на 
тај скуп иде. Црквено-народни сабор 
одржан је без обзира на противљење 
СПЦ, обновљена је Македонско-ох-
ридска архиепископија, успоставље-
не три епархије, донет Устав МПЦ, 
који предвиђа канонско јединство са 
СПЦ, а на чело МПЦ изабран је вла-
дика Доситеј с титулом архиепископ 
охридски и митрополит скопски. 

– О одлукама са Охрида, Сабор 
СПЦ се изјаснио на заседању у јуну 

1959, али су притисци комунистич-
ких власти да се оне признају почели 
и раније. Заседање је чак и прекинуто, 
а патријарх Герман и чланови Синода 
позвани су да хитно дођу у Савезну 
верску комисију где су им у перо дик-
тирали какве ће одлуке донети најви-
ше црквено тело. Патријарх Герман је 
рекао: ја ћу ово пренети, али нисам 
сигуран да ће Сабор и прихватити – 
напомиње Валаванидис. 

Како се даље наводи у његовој књи-
зи, највише црквено тело одлучило је 
на том заседању да призна широку ау-
тономију македонској цркви, затра-
жене су одређене измене Устава МПЦ 
и условно прихваћено да епископ До-
ситеј буде изабран за скопског митро-
полита, с тим што су против тога били 
епископи шабачко-ваљевски Симеон 
и рашко-призренски Павле, који су 
тражили да Сабор позове на одговор-
ност епископа Доситеја. Валаванидис 
цитира у књизи речи патријарха Гер-
мана, на састанку у Савезној верској 
комисији по завршетку рада Сабора, 
да је „Свети архијерејски Сабор уло-
жио најбољу вољу да илегално стање 
цркве у Македонији врати у норма-
лу и створи канонски поредак, што 
ни приближно не би учинио да није 
имао у виду државни интерес; ишао је 
у попуштању до крајњих граница”. 

– Али, они су ишли даље и затра-
жили потпуну самосталност од српс-
ке цркве, аутокефалију. Иако су при-
тисци, претње и уцене власти били 
подједнако снажни, о аутокефалности 
МПЦ патријарх Герман није уопште 
хтео да разговара, а исти став имали 
су и Синод и Сабор СПЦ – напомиње 
Валаванидис. 

Јула 1967. на новом црквено-на-
родном сабору у Охриду МПЦ је 
сама прогласила аутокефалност. СПЦ 
је тада прекинула канонско и литур-
гијско општење са МПЦ, а у образло-
жењу те саборске одлуке наведено је 
да је проглашавање аутокефалности 
не само у супротности с основним за-
конима и канонима цркве него чак и 
са Уставом саме МПЦ. „Шта је прави 

циљ неканонске акције за одвајањем? 
Јер кад се мали део цркве од три епар-
хије, са непуних 600.000 верника, без 
иједне богословске школе, са слабим 
кадром клира, на неканонски начин, 
самовољно цепа од мајке цркве са по-
зивом на нека тобожња историјска 
права, онда се тиме уноси расуло и 
пружа врло рђавим пример другима, 
како у земљи, тако и у иностранству”, 
наводи се у образложењу саборске 
одлуке које у својој књизи у целости 
преноси Валаванидис. Преговори и 
покушаји да се и после прекида ка-
нонског општења уреде односи СПЦ 
и МПЦ и да се потоња врати у канон-
ске оквире потрајали су у деценијама 
које су уследиле, без успеха. 

– При самом завршетку прелома 
ове књиге затекла нас је вест да је 

СПЦ, као мајка црква, у потпуности 
сагласна с давањем аутокефалности 
МПЦ. Када једна помесна аутоке-
фална црква одлучи да један свој ад-
министративни део откине и сама се 
одрекне њега, а такав поступак није 
уобичајен, поставља се питање шта је 
то. У позадини тога су не црквени, већ 
највероватније политички разлози. И 
на патријарха Германа је 5. маја 1967. 
вршен огроман притисак од стране 
председника Извршног већа Србије 
Драгог Стаменковића да се МПЦ дâ 
аутокефалност, а патријарх Герман 
му је одговорио да је СПЦ желела да 
им изађе у сусрет дајући им аутоно-
мију, „док се сада од нас тражи да из-
вршимо самоубиство” – цитира Ва-
лаванидис. 

Јeлена Чалија

Деведесетдвогодишњи Пироћа-
нац Драгољуб Драги Ђорђевић, 

који више од 50 година живи у Кана-
ди, већ деценијама помаже обнову и 
изградњу православних светиња ши-
ром света. У Канади, у граду Келов-
на изградио је православни храм, а у 
родном Пироту помаже обнову ико-
ностаса у Пазарској цркви, једног од 
најлепших у Србији. 

Иако хода уз помоћ два штапа, 
Ђорђевић је ових дана из Канаде дошао 
у Пирот како би дао донацију за ико-
ностас. Како је за Танјуг рекао Ђорђе-
вић, у Торонту је радио као фотограф 
и држао фотографску радњу. „Ту сам 
упознао и своју жену, Велшанку Мил-

дред, која је, када смо се узели, прешла 
у православље и променила своје име 
у српско име Мила”, каже он. 

Наводи да је, када се преселио у ка-
надски град Келовна, који га је нео-
дољиво подсећао на родни Пирот, 
учествовао у изградњи православног 
храма у том граду. „Купили смо плац, 
сакупили новац, највише смо дони-

рали Воја Богдановић и ја. Направи-
ли смо цркву, где смо се окупљали и 
окупљамо се и данас. У почетку нис-
мо имали свештеника, него је свеште-
ник долазио из Ванкувера. Има тамо 
око 50 наших фамилија, које редовно 
долазе у цркву”, рекао је он. 

Ђорђевић већ деценијама помаже 
обнову светиња и у родном граду и 

Србији, помаже и ратним ветеранима 
и другим људима у невољи, а највећи 
је појединачни донатор за обнову ико-
ностаса у Пазарској цркви, једног од 
најлепших у Србији, који је дело чуве-
не Самоковске школе. „У овој цркви 
сам крштен, моји су се овде венчали. 
Када сам чуо да се обнавља иконос-
тас, одмах сам одлучио да помогнем 
колико могу и помагаћу. Радо пома-
жем и манастир Пресвете Богородице 
у селу Суково, где је мој брат божјим 
чудом проходао иако три године пре 
тога није могао да хода. Преспавали 
смо у манастиру, помолили се Пре-
светој Богородици, а ујутру је брат 
проходао”, прича он. 

Ђорђевић је недавно, како каже, 
имао чудан сан, у коме га је старац у 
белој одежди одвео на место на ула-
зу у средњовековну тврђаву на Калеу, 
показао на место где се пре неколико 
векова налазила црквица и дао му за-
датак да помогне обнову тог храма. 

Касније је сазнао од пријатеља да 
постоји предање да је ту заиста некада 
постојала црквица у којој су се војни-
ци причешћивали пре поласка у бој. 

Старешина Пазарске цркве јереј 
Миљан Панић казао је за Танјуг да 
је иконостас, за који је знатан новац 
донирао Драгољуб Ђорђевић, један 
од најлепших у земљи и да ће његова 
рестаурација трајати четири године 
јер је реч о веома захтевном и скупом 
послу. „На овај начин је Драги Ђорђе-
вић послао поруку и другим људима 
који су у могућности да помогну, да 
наставимо с рестаурацијом и да сви 
учествују, да се пробуди та љубав и 
пожртвованост наших предака који 
су нам оставили такву лепоту на чу-
вање и нешто што ће остати за веко-
ве. За једну малу икону потребно је од 
месец дана до три месеца, а планира-
но је да посао траје четири године. На-
дамо се да ћемо 2024. године, када бу-
демо славили 190 година од изградње 
храма, можда и завршити рестаура-
цију иконостаса. Рестаурацију је ини-
цирала градска управа, која издваја 
знатна средства за овај посао, који си-
гурно не би био могућ без те помоћи”, 
рекао је Панић за Танјуг. 

Патријарх Герман  
и македонско 
црквено питање

Пироћанац гради православне светиње широм света

��Српски комунисти 
вршили су дрзак и 
бруталан притисак на 
патријарха Германа да 
призна Македонску 
православну цркву и дâ 
јој аутокефалност, каже 
Диогенис Валаванидис, 
аутор недавно 
објављене књиге 
„Истина о патријарху 
Герману и питање тзв. 
македонске цркве”

��У Канади, где живи дуже од пола века, у граду  
Келовна изградио је православни храм,  
а у родном Пироту помаже обнову иконостаса  
у Пазарској цркви, једног од најлепших у Србији 

Патријарх 
Герман
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Напредак технологије, ниске 
цене кућних уређаја, њихов 
кратак животни век – само су 
неки од разлога због којих се 
електронски и електрични  
отпад увећава три пута  
брже од комуналног

Један од највећих глобалних проблема – раст 
електричног и електронског отпада (ЕЕ от-

пад) – Европска унија покушаће да реши и 
увођењем универзалног пуњача за све теле-
фоне, таблете, смарт сатове… од 2024. године. 
Процене су да је годишња стопа раста овог от-
пада од три до пет одсто, а стручњаци на вели-
чину проблема указују и податком да он расте 
три пута брже од комуналног отпада. 

Према подацима Удружења рециклера Ср-
бије, од 2011. до 2021. године рециклирано је 
око 310.000 тона електричног и електронског 
отпада, што је око 28.000 тона годишње. Како 
за „Политику” објашњава генерални секретар 
овог удружења Марко Вученовић, повећање ко-
личине ове категорије отпада последица је пре 
свега развоја друштва. 

– Према подацима Агенције за заштиту жи-
вотне средине, број предузећа која испуњавају 
законску обавезу достављања извештаја о елек-
тричним и електронским производима који се 
стављају у промет у последњих неколико го-
дина се повећава. Међутим, бројке се не по-
већавају само због нешто прецизније евиден-
ције, него због све веће употребе електричних 
и електронских производа. А то је тренд који 

ће се сигурно наставити – појашњава наш са-
говорник и додаје да повећање количине овог 
отпада поставља пред државу нов изазов – ње-
гово збрињавање. Наиме, како је реч о специ-
фичном отпаду, лош третман може негативно 
да утиче на здравље људи и на животну среди-
ну, а накнадно чишћење загађених подручја је 
веома скупо. 

Све бржи напредак технологије који доводи 
до опадања цена телефона, телевизора, лаптоп 
рачунара, фрижидера, али и све краћи животни 
век кућних уређаја међу разлозима су због којих 
се увећавају количине електричног и електрон-
ског отпада. Али, како објашњава наш саговор-
ник, савремена технологија омогућава да резул-

тат рециклаже буде сировина високог степена 
чистоће, спремна за поновну употребу. 

– Поједине компоненте и врсте материјала, 
као што су на пример неке врсте пластике и 
хлорофлуороугљеници, захтевају посебну врс-
ту третмана у специјализованим постројењима, 
због чега се они извозе. Посебан проблем и иза-
зов представљају отпадне батерије. У Србији се 
сакупљају и извозе батерије које су предате на 
рециклажу у оквиру уређаја, лаптопа, телефо-
на, даљинског управљача… јер су за електричне 
и електронске уређаје предвиђена подстицајна 
средства. На тај начин се годишње збрине око 
20 тона отпадних батерија, док су процене да 
сваки грађанин годишње генерише око један 

килограм отпадних батерија. Због овога је по-
требно хитно обезбедити подстицаје за збриња-
вање отпадних батерија путем извоза, а како 
би се успоставило организовано сакупљање 
и спречиле последице по животну средину и 
здравље људи – наглашава Вученовић и додаје 
да наши рециклери имају најсавременије пого-
не у овом делу Европа и капацитете да прераде 
много веће количине ЕЕ отпада од оних које се 
тренутно сакупе. 

Наш саговорник подсећа и да Србија нема ре-
гистар произвођача и увозника у којем би се 
уносили подаци о компанији, врстама елект-
ричне и електронске опреме коју пласирају на 
тржиште, начину испуњавања одговорности 
произвођача… 

– А када су у питању наши оператери, кључ-
ни проблем је неуређен оквир за подстицаје 
за поновну употребу и искоришћење отпада. 
Влада већ шест година није донела акт којим 
прописује критеријуме и начин доделе подсти-
цаја. Ситуација се донекле поправила у смислу 
редовности исплате, али је њихов обим и даље 
недовољан. Претходних неколико година др-
жава је годишње наплаћивала између 10 и 12 
милијарди динара по основу накнада за зашти-
ту животне средине, док је ове године за подсти-
цаје за поновну употребу и искоришћење отпа-
да издвајано од две до три милијарде – истиче 
Вученовић и додаје да је законска регулатива у 
овој области показала више слабости. Па, пре-
ма његовим речима, принцип загађивач плаћа 
није до краја примењен, док принцип продуже-
не одговорности уопште није заступљен у упра-
вљању посебним токовима отпада. 

В. Аранђеловић

08 ДРУШТВОdrustvo@politika.rs

Н
ајспремнији војници, при-
падници елитних спе-
цијалних јединица Војске 
Србије, прве дане лета про-

вели су, и проводе, у извођењу обуке 
у теренским условима широм земље, 
укључујући планине, реке и језера. 
Наравно, осим савладавања природ-
них препрека, планинског терена и 
водених површина, увежбавају и из-
вођење борбених дејстава у таквом 
окружењу. Према подацима које је 
објавила Војске Србије, обучавали су 
се припадници 63. падобранске бри-
гаде, 72. бригаде за специјалне опера-
ције и „Кобри”. 

Ипак, посебно је била атрактивна 
обука славне падобранске јединице 
из Ниша. Извођени су десанти, како 
они класични падобрански тако и 
они хеликоптерски – искрцавање на 
терен по слетању ових ваздухопло-
ва. Такође, обављено је и спуштање 
терета из авиона падобраном, што је 
од кључне важности за ове специјал-
це који, по својој основној намени, 
продиру у непријатељско окружење, 
заузимају важне објекте и чекају до-
лазак главних снага. Заправо, хели-
коптерски десант је и најславнија 
акција у историји 63. падобранске 
бригаде. Било је то у пролеће ратне 
1992. године у Босни и Херцеговини, 
приликом слетања у опкољену каса-
рну у Чапљини и евакуације угроже-
них војника ЈНА. У новије време нај-
познатији хеликоптерски десант је 
онај који су, на самом почетку рата у 
Украјини, извели руски падобранци 
који су заузели аеродром „Гостомељ” 
код Кијева. 

„Вежбовне активности су спрове-
дене с циљем провере спремности 
и оспособљености дела снага Војске 
Србије за извршење нападних дејста-
ва на елементе борбеног распореда 
непријатеља и снабдевање једини-
ца из ваздуха”, објашњено је у сао-
пштењу ВС. 

Истакнуто је да су резултати веж-
бе показали да су падобранци оспо-
собљени за ове задатке, као и да је 
овом приликом додатно унапређе-
но садејство с припадницима Рат-
ног ваздухопловства и противваз-
духопловне одбране. На објављеним 
фотографијама, које нису снимљене 

у крупном плану, види се да су овом 
приликом коришћени транспортни 
хеликоптери типа „Ми-17”. 

Отприлике истовремено њихове ко-
леге из, како специјалци истичу, брат-
ске 72. бригаде за специјалне опера-
ције, увежбавали су, између осталог, 
„савладавање вертикалних препре-

ка верањем” и извођење дејстава под 
водом. Алпинистичка обука је рутин-
ска ствар у овој легендарној једини-
ци која је од свог оснивања, пре та-
чно тридесет година, стационирана 
у Панчеву. У оквиру ње постоји 82. 
чета речних диверзаната, тим врхун-
ских ронилаца обучених за зароне 
у рекама, што је само по себи опас-
но због јаке струје и скоро никакве 
видљивости, а такође и језерима, где 
се спуштају и на велике дубине. При-
паднике „седамдесет друге”, на лока-
цији која није саопштена, обишао је 
генерал Милан Мојсиловић, начел-
ник Генералштаба ВС. 

Припадници Одреда војне поли-
ције специјалне намене „Кобре”, за-
дужени пре свега за личну безбедност 
највиших званичника у систему од-
бране, укључујући и врховног коман-
данта председника Србије, због своје 
вежбе нису отишли из Београда, где 
су стационирани у унутрашњост, али 
су је извели у склопу припрема за баш 
велики пут. Наиме, ови телохрани-
тељи су одела заменили маскирним 
униформама и на ушћу Саве у Дунав, 
на командном броду Речне флотиле 
„Козара”, обучавали су се за одлазак 
у мисију Европске уније „Аталанта”, 
заштиту бродова од напада пирата уз 
обале Сомалије, на Индијском оке-
ану и у Аденском заливу. Дванаест 
припадника „Кобри” чиниће ауто-
номни тим за заштиту бродова, биће 
укрцани на један од њих који у орга-
низацији Уједињених нација прево-
зи храну за угрожено становништво 
Рога Африке. 

Милан Галовић 

Електронски отпад најбрже „расте”

Интензивна 
летња обука 
специјалаца 

Војске Србије 
Падобранци увежбавали дејства у 

позадини непријатеља, колеге из 72. 
бригаде обучавалe су се у верању и 

роњењу, а „Кобре” се спремају за борбу 
против пирата уз обале Сомалије

Теренска обука припадника „седамдесет друге”
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Посебно одељење за организовани 
криминал Апелационог суда преина-
чило је првостепену пресуду и пра-
воснажно осудило на казне кућног за-
твора три оптужене за посредовање у 
вршењу проституције. 

Апелациони суд је усвајањем жал-
бе окривљених преиначио првостепе-
ну пресуду само у делу одлуке о каз-
ни, те је Милицу Мацић осудио на 
јединствену казну кућног затвора од 
годину дана, Јелену Степановић на је-
динствену казну кућног затвора од 10 
месеци и Дању Милановић на осам 
месеци кућног затвора, објављено је 
на сајту суда, пренео је Танјуг. Такође, 
оптуженима су изречене и новчане 
казне од по 100.000 динара свакој. 

Према окривљенима је изречена и 
мера безбедности одузимања пред-
мета, мобилних телефона с припа-
дајућим картицама, лаптопови и дру-
ги предмети. 

Апелациони суд је приликом доно-
шења одлуке о казни нашао да је пр-
востепени суд приликом доношења од-
луке правилно ценио чињеницу да је 
Мацићева за време извршења кривич-
ног дела имала 21 годину, као и њену 
ранију неосуђиваност, признање извр-
шења кривичног дела, изражено кајање 
и коректно држање пред судом. 

Другостепени суд сматра да је Виши 
суд приликом доношења одлуке пра-
вилно ценио и отежавајуће околнос-
ти да је Мицићева предузела највећи 
број радњи у оквиру учињеног проду-
женог кривичног дела, затим начин 
припрема и реализацију кривичног 
дела, што све указује на исказану сис-
тематичност, упорност и одлучност, 
што говори о високом степену орга-
низованости; чињеницу да је у реа-
лизацији кривичног дела била особа 
од посебног поверења организатора, 
сада осуђеног Вукашина Милојевића, 
те да је додатно вршила надзор и кон-
тролу рада друге две окривљене. 

На страни Степановићеве и Мила-
новићеве правилно је првостепени 
суд као олакшавајуће околности це-
нио чињеницу да се ради о младим 
особама, које су запослене и оства-
рују легалне приходе, њихов ранији 

уредан живот, неосуђиваност, као и 
признање извршења кривичног дела, 
изражено кајање и коректно држање 
пред судом, као и породичне прили-
ке Милановићеве. Првостепени суд је 
правилно од отежавајућих околности 
ценио бројност предузетих радњи у 
оквиру учињеног продуженог кривич-
ног дела, начин припреме и реализа-
цију извршеног дела, што све указује 
на исказану изузетну систематичност, 
упорност и одлучност, а говори и о ви-
соком степену организованости. 

Међутим, по мишљењу Апелацио-
ног суда, основано се у жалбама ок-
ривљених указује да је првостепени 
суд као отежавајуће околности узео 
оне које проистичу из битних обе-
лежја бића кривичних дела удружи-
вања ради вршења кривичних дела, 
док утврђеним олакшавајућим окол-
ностима на страни окривљених није 
дао адекватан значај. 

Наиме, Мацићева је у време извр-
шења дела завршила средњу школу, 
претходно није била осуђивана, а пре-
ма стању у списима покушала је да на-
пусти ове послове, али је из страха ос-
тала да ради. Такође, Степановићева је 
завршила средњу школу и стекла ли-
ценцу, до сада је неосуђивана и више 
месеци пре хапшења је сама одлучила 
да престане да се бави овим незакони-
тим пословима. Окривљена Милано-
вић је запослена, раније неосуђивана 
и њене породичне прилике се морају 
ценити као олакшавајућа околност, 
како сматра Апелациони суд. 

Притом, суд је оценио да су се све 
три окривљене током поступка ко-
ректно држале, уредно одазивале по-
зивима суда и својим признањем су 
битно допринеле ефикасном вођењу 
кривичног поступка, те су изразиле 
искрено кајање. 

Вукашин Милојевић, против кога је 
поступак правоснажно окончан, орга-
низовао је криминалну групу која је 
деловала споразумно у вршењу кри-
вичног дела посредовање у вршењу 
проституције. 

Такође, Милојевић је од окривље-
них девојака узимао половину за-
рађеног новца. 

Припадници Министарства унутрашњих по-
слова, Управе граничне полиције, запленили су 
више од 23 килограма марихуане и ухапсили цр-
ногорског држављанина Д. Р. (33) због сумње да 
је извршио кривично дело неовлашћена произ-
водња и стављање у промет опојних дрога. Поли-
ција је на граничном прелазу Гостун, на улазу у 

Србију, прегледом аутомобила којим је управљао 
осумњичени у браницима возила пронашла 23,6 
килограма марихуане спаковане у 44 пакета, са-
општио је МУП, пренео је Танјуг.  Осумњиченом 
је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз 
кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном 
тужилаштву у Ужицу. 

Бацали пакетиће хероина кроз прозор аутомобила 

Интервентна јединица спровела је јуче двојицу мушкараца у Полицијску управу за град 
Београд, након контроле аутомобила „фијат пунто” у којем су се налазили. Како преноси 
РТС, у току заустављања аутомобила сувозач је кроз прозор бацао пакетиће с хероином. 
Контролу аутомобила „фијат пунто” беле боје извршили су припадници Интервентне једи-
нице МУП-а у Улици краља Радослава у Београду, навео је Танјуг. 
Из Интервентне јединице је саопштено да је аутомобилом управљао Г. М. (47), док је на су-
возачевом седишту био Д. Н. (42). 
У току заустављања возила сувозач је кроз прозор одбацио 10 пакетића у којима се нала-
зила прашкаста материја браон боје, налик хероину. 

Троје повређених у тучи у ресторану на Новом Београду 
Три особе збринуте су у Ургентном центру након што је дошло до туче у једном ресторану 
на Новом Београду, потврђено је за Танјуг у МУП-у.
До инцидента у ресторану на Савском насипу дошло је прексиноћ у 2.35 часова, а како ка-
жу у МУП-у, полиција ради на расветљавању тог догађаја. Како су пренели медији, три осо-
бе су повређене у пуцњави у ресторану „Мала Колубара”. 

Ухапшен бугарски нарко-дилер 
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе граничне полиције, ухапсили су 
бугарског држављанина С. С. (32), због сумње да је извршио кривично дело неовлашће-
но држање опојних дрога, саопштио је Министарства унутрашњих послова Србије. 
Полиција је на граничном прелазу Батровци, на излазу из Републике Србије, прегледом 
аутомобила којим је управљао осумњичени, пронашла мању количину марихуане и ко-
каина. 
Осумњичени ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Срем-
ској Митровици.

Са прве стране 

П
ронашли смо 122 навијач-
ке групе на западном Бал-
кану, али оне нису исто ор-
ганизоване. Зато смо на-

правили разлику између ’ултраса’ – 
страствених и организованих група 
навијача често тврдог политичког 
става и ’хулигана’ који свој иденти-
тет испољавању вербалним и физич-
ким насиљем и наносе штету друштву 
кроз криминал, каже за „Политику” 
коаутор истраживања Саша Ђорђе-
вић. 

Истраживачи су за сваку од навијач-
ких група тражили везе с насиљем, по-
литиком и криминалом разговарајући 
са фудбалским фановима, експертима, 
новинарима, као и са полицајцима у 
региону. Тако су открили да 21 на-
вијачка група на западном Балка-
ну има своја „хулиганска крила” 
и може се сматрати опасном. 

„Важно је на-
поменути да 
нису сви на-
вијачи истов-
ремено и хули-
гани. Пронашли 
смо примере где поје-
дини навијачи упра-
во због хулиганиз-
ма одлазе из групе 
или праве нове”, 
додаје Ђорђевић. 

Проблем на-
сиља у спорту у 
већој или мањој 
мери изражен је 
на целом западном 
Балкану. Најчешће 
се испољава кроз 
туче навијача рива-
ла у главним и већим 
градовима или кроз 
сукоб с полицијом. 

„Хулигани се нај-
чешће баве тргови-
ном наркотицима, оружјем и рекети-
рањем. Штавише, навијање и фудбал 
им служе или као параван за крими-
налне активности или као погон за 

регрутацију нових чланова”, обја-
шњава Ђорђевић. 

Тинејџери се најчешће придружују 
„ултрас” групама јер воле фудбал, 

спорт и тим за који 
навијају, а чланством 
у групи се појачава 
емоционална веза 

која временом може 
да пређе у хули-

ганизам и кри-
минал. Клуб 
за који се на-
вија у породи-

ци, комшилуку 
и школи снажно утиче 

на децу и њихову одлуку којој 
групи ће се придружити. 
„На пример, ако тинејџер расте у 

Блоку 72 у Новом Београду, вели-
ка је вероватноћа да ће на-

вијати за Парти-
зан. Чланство 
почиње дру-
жењем, а на-

предак зависи 
од понашања на 

трибини и улици. Хулиганске 
групе најчешће регрутују поје-
динце који могу да мобилишу 

велики број навијача на триби-
ни, знају борилачке вештине или 
добро баратају ножевима и ватре-

ним оружјем. На почетку се дока-
зују ситним кривичним делима као 

што су крађе, а касније у сукобу с по-
лицијом. Постоје и бенефити као што 
је бесплатан одлазак у други град или 
иностранство на утакмицу. Поједине 
групе имају посебне форме иниција-
ције које су врло често насилне”, истиче 
Ђорђевић. Иако степен насиља хули-
ганских фудбалских група и умеша-
ности у криминал и политику варира 
од земље до земље, овај феномен за-
служује све већу пажњу и интегриса-
ни регионални приступ, јер с година-
ма поприма све озбиљније размере. 

„За разлику од сличних извештаја 
који се најчешће фокусирају на поје-
диначну земљу, колега Руђеро Ска-
туро и ја кренули смо са мапирањем 
навијачких група у региону. Љубав 
према фудбалу био је главни мотив 
нашег истраживања. Сматрамо да је 
регионални приступ решењу хулига-
низма важан јер је фудбал спорт који 
би требало да спаја, а не да раздваја”, 
закључује Саша Ђорђевић.  ¶

Хулиганизам између 
политике и криминала

Од „Манијака” до „Принципа”

Према расположивим подацима, прве „ултрас” навијачке групе у бившој 
Југославији се појављују крајем осамдесетих година прошлог века, када се 
у Сарајеву формирају „Манијаци” и „Хорде зла”, те „Делије” и „United 
force” у Београду. Како су политичке и међуетничке тензије у СФРЈ расле, 
тако су навијачке групе добијале на значају, па су многи „ултрасовци” 
током ратног распада Југославије навијачке дресове заменили маскирним 
униформама. Касније су хулигани из „ултрас” група постали ресурс 
организованих криминалних група. 
У Вишем суду у Београду у току је процес против Вељка Беливука, 
некадашњег вође навијачке групе ФК Партизан „Принципи”, оптуженог да 
је вођа организоване криминалне групе. Беливук и чланови његове групе 
ухапшени су фебруара 2021. године и терете се за седам тешких убистава, 
производњу и продају дрога и низ других кривичних дела.

Вођа групе – дилер дроге

Само у Београду је у периоду од 2013. до 2018. године погинуло осам особа у 
182 инцидента у вези с окршајем фудбалских хулигана, пише у извештају, уз 
напомену да се већина ових инцидената догодила ван спортских објеката. 
„Многи од осуђених за насилне злочине на спортским приредбама раније су 
осуђивани за наношење телесних повреда, убијање и злостављање животиња, 
недозвољену производњу, поседовање и промет оружја и дроге и крађу”, 
наводи се у публикацији. Глобална иницијатива подсећа и на истраживање 
спроведено 2012. године, које је показало да је против 30 вођа хулиганских 
група у Србији поднето 279 кривичних пријава. Тројица од ових мушкараца 
починила су убиства, један је убијен, док је 12 било умешано у кривична дела у 
вези с диловањем дроге. 

Осуђене три жене због 
посредовања у проституцији
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Заплењенa марихуана, ухапшен Црногорац

Ф
о

 то
 А

. В
а

си
љ

е
ви

ћ

Апелациони суд 

Драган Стојановић



Понедељак 4. јул 2022.10 potrosac@politika.rs

Званични девизни курс НБС
Курсеви се примењују од 8 часова 1. јула 2022. и важиће
до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа

Курс за ефективу евра износи: куповни 116,5692 продајни 118,2126.
Званични средњи курс динара према евру зa данас је 117,3896.

Земља

Евр. мон. унија

Аустралија

Канада

Кина

Данска

Јапан

Норвешка

Руска Федерација

Шведска

Швајцарска

Велика Британија

САД

Валута

1 евро

1 долар

1 долар

1 јуан

1 круна

100 јена

1 круна

1 рубља

1 круна

1 франак

1 фунта

1 долар

Средњи

117,3909

76,5410

86,8212

16,7214

15,7792

83,2205

11,3131

2,1771

10,9191

117,3322

136,0265

112,2284

Продајни

117,7431

76,7706

87,0817

16,7716

15,8265

83,4702

11,3470

2,1836

10,9519

117,6842

136,4346

112,5651

Куповни

117,0387

76,3114

86,5607

16,6712

15,7319

82,9708

11,2792

2,1706

10,8863

116,9802

135,6184

111,8917

Ознака

EUR

AUD

CAD

CNY

DKK

JPY

NOK

RUB

SEK

CHF

GBP

USD

Извор контаминације 
највероватније лецитин, 
емулгатор који се користи 
у кондиторској индустрији

Белгијска фабрика чоколаде „Бари 
Калебо” саопштила је да је заустави-
ла производњу након што је открила 
салмонелу у серији чоколаде. Фабри-
ка у Вијезеу, која се сматра највећом 
фабриком чоколаде на свету, затвори-
ла је све производне линије из предо-
строжности док се присуство салмо-
неле истражује. Фабрика производи 
чоколаду за више брендова који се 
продају широм света, преноси Бета. 

Салмонела је откривена почетком 
прошле седмице, а чоколадни произ-

води са фабричких линија стављени 
су на чекање до истраге, саопштила 
је компанија. Идентификовано је да је 
извор контаминације највероватније 
лецитин, емулгатор који се користи у 
прављењу чоколаде. 

Компанија је саопштила како је оба-
вестила белгијске органе за безбед-
ност хране и да контактира с купци-
ма производа. Још нема информација 
да је неко од потрошача пријавио да 
је имао здравствених проблема због 
конзумације кондиторских произво-
да те компаније. Раније ове године 
пријављено је најмање 200 случаје-
ва салмонеле повезаних са чоколад-
ним ускршњим јајима направљеним 
у другој белгијској фабрици, којом 
управља италијанска компанија „Фе-
реро”.  Е. П. 

Влада Француске најавила је да ће 
домаћинствима с ниским приходи-
ма дати „хитну помоћ за храну” у из-
носу од 100 евра по домаћинству и 50 
евра по детету. 

Помоћ ће добити девет милиона 
домаћинстава. Министар економије 
Бруно ле Мер већ је рекао да ће огра-
ничити повећање закупнине некрет-
нина на највише три и по одсто то-
ком године. 

Ове мере претходе закону о „купов-
ној моћи”, који већ дуго најављује вла-
да премијерке Елизабет Борн и који 
би требало да буде представљен Са-
вету министара 6. јула, пише „Јурак-
тив”, а преноси Бета. У нацрту закона 
се предлаже неколико мера, укљу-
чујући повећање пензија и породич-
них додатака за четири одсто. То по-
већање неће, међутим, надокнадити 
раст цена од седам одсто, колико се 
очекује у септембру. 

Закон би такође требало да подстак-
не мала и средња предузећа да уведу 
шеме поделе добити, како би запосле-
ни могли да добију бонусе ако компа-
нија оствари добре резултате. Остаје 
питање финансирања тих мера. Оче-
кује се да ће закон о куповној моћи 
направити од 20 до 25 милијарди 
евра додатних трошкова. 

Десничарска партија Марин ле 
Пен позива на смањење пореза на 
гориво.  Е. П. 

Новина је и да ће грађани 
морати сами да плаћају 
брзе тестове за корону, 
који коштају три евра 

Немачка је недавно увела порез на 
дуван за електронске цигарете. Све 
више Немаца користи електронс-
ке цигарете јер су оне дозвољене на 
многим местима где је забрањено пу-
шење. 

Међутим, од пре неколико дана 
купци течности за е-цигарете мо-
раће да имају дубок џеп пошто се 
за ту врсту цигарета уводи порез на 
дуван, који износи 16 центи по ми-
лилитру. То значи да ће уобичајена 

паковања течности поскупети за 
скоро 40 одсто, па ће цена скочити 
са пет на седам евра. Међутим, ово 
је тек почетак поскупљења јер ће 
до 2026. порез на дуван бити пос-
тепено повећаван до 32 цента по 
милилитру, преноси Танјуг. Дру-
га новина је и да од протеклог ви-
кенда грађани морају да плаћају за 
брзе тестове на корону. Бесплатна 
понуда за грађане важиће само још 
за одређене ризичне групе. Остатак 
грађана мораће убудуће да плаћа 
три евра по тесту. Међутим, пок-
рајине имају могућност да одлуче 
хоће ли оне да преузму удео грађа-
на, те би у том случају у појединим 
деловима земље тестови остали 
бесплатни.  Е. П.

Немачка уводи порез и на електронске цигарете

Француска најавила ваучере  
за храну од 100 евра

Белгијска фабрика чоколаде 
затворена због салмонеле
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знаку географског порекла у ЕУ до сада су мог-
ли да добију само оригинални и аутохтони 
пољопривредни производи, а ускоро би ту шан-
су могли да добију и они који не производе хра-

ну. Европска комисија недавно је представила нови закон, 
на који се чекало годинама. 

– Ознака ће учинити такве производе атрактивнијим 
за купце, а такође ће онемогућити кривотворење – изја-
вила је европарламентарка Биља-
на Борзан и чланица Одбора за за-
штиту потрошача, која је најавила 
успостављање система ознака ЕУ 
и за заштићене непољопривредне 
производе. 

Хрватска би, како најављује, у 
том сектору могла да кандидује 
славонски златовез, брачки камен 
или пашку чипку. Србија, такође, 
има неколико производа с нацио-
налном ознаком географског по-
рекла који нису из сектора хране. 

Тако да би за сада могли да конкуришемо у ЕУ, рецимо, с 
пиротским ћилимом, ручно рађеним пешкирима шабач-
ког краја, грнчаријом из Злакусе, одећом из Сирогојна... 

Како је објављено, постојећи систем за пољопривред-
не производе остварује 54,3 милијарде евра сваке годи-
не. Борзанова је истакла да је циљ да се иста прилика да и 
онима који производе непољопривредна традиционална 
добра. Према Зеленој књизи ЕК из 2014, тим системом би 
се отворило више од четири милиона нових радних места, 
и то у најсиромашнијим деловима Европе. Две трећине 
регија из којих потичу такви производи имају стопу си-
ромаштва или незапослености изнад 20 одсто. 

– Ознака ће учинити такве производе атрактивнијим 
за купце, те ће онемогућити кривотворење. Данас имамо 
много таквих фалсификата на тржишту – рекла је Борза-
нова и навела пример у Хрватској, где се на тржишту на-
лази лажни брачки камен. Како је објаснила, аутентич-
не предмете од тих материјала производе углавном мале 
фирме које тешко улазе у скупе и дуготрајне правне битке 
с фалсификаторима. 

– Кажу да губе 40 одсто прихода само кроз спорове с не-
лојалном конкуренцијом која обмањује потрошаче. Лит-

ванска индустрија ланеног текстила се, рецимо, потпуно 
угасила због кривотворења – истакла је она. Центар за ев-
ропске политике својевремено је објавио да бројни економ-
ски показатељи упућују да регистровање симбола квалите-
та, као што су заштићено име порекла, географска ознака 
и гарантовано традиционални специјалитет, обично дово-
де до повећане способности произвођача да се надмећу на 
тржишту. 

У ЕУ постоји јединствена база та-
квих производа. Купци, најчешће 
велике трговинске компаније или 
власници специјализованих продав-
ница, имају могућност да директно 
контактирају с произвођачима. 

Произвођачи из Србије, будући 
да нисмо чланица ЕУ, морају да 
прођу кроз двостепену регистра-
цију. Најпре на националном ни-
воу, а потом у још једном, уколико 
желе да обезбеде ознаку порекла и 
за тржиште уније. 

Ознака географског порекла иначе је значајно марке-
тиншко средство које овлашћеном кориснику гарантује 
предност у односу на конкуренцију на тржишту, пошто 
подразумева контролисан и посебан квалитет произво-
да и његово порекло. 

Нa овај начин означавају се природни производи (вода, 
камен), пољопривредни (купус, бели лук, малина итд.), 
прехрамбени производи (сир, кулен, кобасица итд.), ин-
дустријски производи (пиво и сл.), производи домаће 
радиности (ћилим, вез итд.) и услуге. Највећи број про-
извода обележен ознакама географског порекла јесу 
пољопривредни и прехрамбени производи. Углед пирот-
ског ћилима је познат, дичимо се овим брендом, али је 
мало познато да ћилимарство, без помоћи државе, неће 
моћи да опстане, па је и питање шта ћемо од аутохтоних 
производа моћи да понудимо у Европи. Интересантно је 
да је једина заштићена услуга у Србији „Чигота” – Спе-
цијална болница за болести штитасте жлезде и метабо-
лизма на Златибору. Имамо заштићених и неколико при-
родних минералних вода. 

Ј. Антељ
И. Албуновић

У ПРИПРЕМИ НОВИ ПРОПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Ознака порекла и за 
непрехрамбене производе 
Србија би могла да конкурише с пиротским ћилимом, ручно рађеним 
пешкирима шабачког краја, грнчаријом из Злакусе, одећом из Сирогојна...
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��Постојећи систем  
за пољопривредне производе 
остварује 54,3 милијарде 
евра сваке године.  
Циљ је да се иста прилика  
да и онима који производе 
непољопривредна 
традиционална добра 
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Преминуо  
Питер Брук
Британац Питер Брук, један од нају-
тицајнијих позоришних редитеља 20. 
века, умро је у 98. години, известила 
је агенција Франс прес јуче, а прене-
ла је Бета. 

Брук је рођен у Великој Британији, 
али велики део своје каријере провео 
је у Француској, где је на челу свог па-
риског театра „Буф ди нор” преиспи-
тивао театарску форму. Како је наве-
дено, Брук је умро прекјуче. 

Крајем шездесетих година 20. века, 
после десетине успеха, међу којима 
и поставки бројних комада Шекспи-
ра, и рада с великанима од Лоренса 
Оливијеа до Орсона Велса, одлучио 
је да дође у Француску, где је почео 
свој експериментални период обеле-
жен теоријом „празног простора”. 

Култни уметник, који је режирао 
више од 100 комада и развио теорију 
о празном простору како би публи-
ци оставио машти на вољу, сматра се 
иконом авангардног позоришта. 

У Француској је поставио монумен-
талне комаде са глумцима из разних 
култура. 

Његов најпознатији комад је „Ма-
хабхарата” о индијском епу од девет 
сати (1985), а адаптирана је за филм 
1989. године. 

Током деведесетих година, када је 
тријумфовао у Великој Британији с 
комадом Самјуела Бекета „Дивни 
дани”, критичари су га поздравили 
као најбољег редитеља ког је Лондон 
имао. 

После авантуре од више од 35 годи-
на у театру „Буф ди нор” Питер Брук 
је напустио чело позоришта 2010. го-
дине са 85 година, али наставио је до-
недавно да режира. Редитељ је увек 
одбијао етикету да се бави ангажова-
ним позориштем, већ је понављао да 
су његови комади намењени саморе-
флексији и развоју духовности. 

56. КАРЛОВЕ ВАРИ

Дубравка Лакић

Карлове Вари – Узаврело је било у 
дворани барокног Градског позори-
шта у Карловим Варима пре и после 
светске премијере хрватско-српског 
филма „Стриц”, ауторског двојца Ан-
дрије Мардешића и Давида Капаца. 
Овај дебитантски играни филм има 
два јака адута пристигла са српске 
копродуцентске стране: Предрага 
Микија Манојловића у главној уло-
зи и Милоша Јаћимовића, директора 
фотографије („Тилва Рош”, „Варвари”, 
„Оаза”...), чија је камера важан чини-
лац у градњи свеукупне психолошко-
трилерске атмосфере. 

А та атмосфера је таква да гледао-
ца константно подилази језа и кроз 
тело му струји осећај лично створе-
ног унутрашњег хорора. Мики Ма-
нојловић је маестрално одиграо своју 
најмрачнију филмску улогу. Улогу тог 
проклетог стрица који, према зами-
сли Мардешића и Капаца, сваке годи-
не пред Бадње вече стиже из Немачке 
са даровима за своју трочлану поро-
дицу: брата (Горан Богдан), снаху 
(Ивана Рошчић) и нећака (Роко Си-
кавица). Породица га ритуално доче-
кује – током припрема с повишеном 
нервозом, затим скамењена на кућ-
ном прагу, па невешто прикривено 
узнемирена током вечере када се сече 
печена ћурка – и од самог почетка је 
јасно да није реч о каквом породич-
но умилном филму, већ о опсесивном 
трилеру смештеном унутар ограни-
ченог кућног простора, у којем чак и 
Јаћимовићеве пастелне боје почињу 
да вриште од неизлечивог унутра-
шњег бола и трагедије чији је извор 
далеко – у детињству. 

О овом филму неочекиване, репе-
титивне наративне структуре, ода-
браном за паралелни такмичарски 
програм „Проксима” на 56. КВИ-
ФФ-у, селекторка Ленка Тирпакова 
је, између осталог, рекла да он посе-
дује „узнемирујућу атмосферу и то на 
начин који подсећа на Михаела Хане-
кеа”, алудирајући очигледно на његов 
филм „Фани гејмс” (1997), с којим се 
„Стриц” делимично може упореди-
ти. Међутим, током гледања прола-
зиле су ми кроз главу и рефлексије 
на ране филмове Јоргоса Лантимоса 
(„Очњак”, „Алпи”). 

Сценаристичко-редитељски пар 
Мардешић–Капац са „Стрицем” за-
видно зналачки дебитују. Као врло 

добар дебитант (у форми дугометраж-
ног играног филма) показао се и сам 
продуцент Иван Келава, који је као 
српског копродуцентског партне-
ра пронашао Милана Стојановића 
(„Сенсе продакшен”). У све ово ће се 
ускоро уверити и публика 69. Пуле, 
али и 29. Палићког фестивала, на 

којем ће такође ускоро бити при-
казан, па да не откривам превише. 
Предраг Мики Манојловић, који је 
у Карловим Варима тренутно једна 
од највећих глумачких звезда, обаси-
пана огромном пажњом гледалачке 
публике (делио је стално аутограме), 
за „Политику” каже да је „уживао ра-
дећи овај филм” и да му је овако мрач-

на улога „била велики и интригантан 
глумачки изазов”. Како тренутно има 
велике обавезе у вези са снимањем, 
Мики Манојловић се на 56. Фестива-
лу у Карловим Варима задржао само 
два узбудљива дана. 

Исте вечери када је у програму 
„Проксима” приказан „Стриц”, у „Хо-

ризонтима” је публика громким апла-
узом поздравила „Хероје радничке 
класе” нашег сценаристе и редитеља 
Милоша Пушића. Овај филм се при-
казује раме уз раме са овогодишњим 
берлинским и канским победници-
ма и најављује као „љута друштвена 
драма у стилу белгијске браће Дар-
ден, која разоткрива мрачну страну 

економске транзиције и посртања 
моралних вредности на месту где ка-
питализам надмашује обичан људски 
живот”. 

Милош Пушић, нажалост, није при-
сутан у Карловим Варима, али за „По-
литику” изјављује: 

– За мене КВИФФ заузима посебно 
место међу фестивалима. Поред тра-
диције сјајног амбијента за њега ме 
везује премијера мог филма „Одуми-
рање” 2013. године, а такође и филм 
Марка Ђорђевића „Мој јутарњи смех”, 
чији сам продуцент, а који је овде 
имао своје прво представљање у ок-
виру „Ворк ин прогрес” селекције. 
Велика част је што су ове године „Хе-
роји радничке класе” у програму „Хо-
ризонти” јер га сачињавају неки од 
најуспешнијих овогодишњих филмо-
ва, укључујући и нови филм Парк Чан 
Вука, награђеног у Кану. Из његових 
филмова сам учио од самих студија, 
гледао их бескрајно много пута и ди-
вио се умећу овог корејског редитеља. 
Поносан сам на то да смо у истом про-
граму – каже Милош Пушић. 

Његови „Хероји” после 56. КВИ-
ФФ-а наставиће свој веома успешан 
фестивалски живот у региону и Евро-
пи. На фестивалу у Болоњи Пушићев 
филм је управо освојио награду пуб-
лике, отворио је „Субверзив филм 
фестивал” у Загребу и био приказан 
на „Синеполитика фестивалу” у Бу-
курешту.  ¶

Породична посета из пакла
О хрватско-српском филму „Стриц”, у којем насловну улогу игра Предраг Мики 
Манојловић, и реч-две с Милошем Пушићем и његовим „Херојима радничке класе” 
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Све што нам треба јесу мир, 
љубав и истина. Штавише,  
треба нам надистина,  
порука је овог догађаја 

Нови Сад – Словеначки састав „Лајбах” извео 
је прексиноћ у Новом Саду апокалиптични мју-
зикл „Ми смо народ” (Wir sind das Volk) с пору-
кама мира, љубави и „надистине”, против смрти, 
насиља и мржње. Мјузикл је заснован на текс-
ту једне од највећих фигура немачког театра и 
критичара Хајнера Милера, драмског писца та-
дашње Источне Немачке, који је, слично као и 
„Лајбах”, био забрањиван у својој земљи. 

Група која је настала недуго након смрти до-
животног југословенског председника Тита, у 
малом рударског Трбовљу, због чега је најпре 
сврставана у индустријски рок, осамдесетих 
година прошлог века доживела је огроман ус-
пех на својој „Турнеји по окупираној Европи”, а 
сада је у Новом Саду наступила пред публиком 
Европске престонице културе. 

На несвакидашњој концертној бини, у дво-
ришту Дома војске у Новом Саду, одвијале су 
се слике једне историјске епохе Европе, која се 
можда никад није ни завршила јер, како је то 
дан уочи концерта казао Иван Новак из бенда, 
Европа се стално распада, па онда саставља, на 
шта се треба навићи јер распадају се и људи, њи-
хово тело и кожа... 

На концерту су се ређале нумере „Лајбаха” са 
новог албума „Ми смо народ”, праћене драм-
ским текстом на словеначком и немачком је-
зику, преведеним на српски, тако да је публика, 
на начин ових „инжењера људских душа”, како 
себе доживљавају, могла да доживи представе 
нацистичких логора, детињства тог страдања, 
сећања и емоција... У тој симфонији страха и 
наде разлагали су се сценски призори, звукови 

гудача и клавира на бини, са снажним удари-
ма бубњева и електроником, ритмиком пона-
вљања, која је препознатљив лајбаховски му-
зички елемент, као што су то и певачки рецитал 
фронтмена у униформи и с капом на глави Ми-
лана Фраса, анђеоски глас Мине Шпилер и гла-
сови свих „анђела очаја”, као што то иначе Фрас 
пева, понављајући у једној од песама: „Ја сам 
анђео очаја.” 

На крају су публици прочитане поруке „Лај-
баха”: „Сестре и браћо Срби и сви остали, хва-
ла на аплаузу, али не треба нам, нити ’Лајбаху’, 
нити Хајнеру Милеру. Све што нам треба јесу 
мир, љубав и истина. Штавише, треба нам на-
дистина...” И још, набрајајући разне народе: 
„Размножавајте се и уживајте у овој клоаки ци-
вилизације и наднације колико год можете. Па-
метно сврстајте и разврстајте отпад, разлучите 
добро од зла и све ће бити како треба и како је 
било и слатко драгоме Богу горе на небу и ње-
говом немирном брату доле у паклу...” 

Вече уочи концерта, у књижари „Зенит”, 
представљена је фото-монографија „Лајбах: 40 
година вечности” Теодора Ловренчића, који је 
групу пратио на чувеној турнеји по Источној и 
Западној Европи 1983, једна „роудмуви” прича 
и, како је казао аутор, документ изузетно тур-
булентног времена пред пад Берлинског зида. 
Иван Новак је на промоцији књиге казао да на 
ту турнеју нису ишли да би прихватили агенду 
Запада, него да би га уздрмали. 

„Оно су у нама видели нешто егзотично, али и 
мало смо им ишли на живце јер смо разоткрива-
ли те њихове системе, поткултурне, системе су-
периорности против Истока. И то још увек ради-
мо, ако имамо могућности”, казао је члан бенда и 
„мозак Лајбаха”, који је пре распада југословен-
ске државе служио војску у Новом Саду, па је по-
следњи дан понео неке радне униформе које су 
постале и униформе за наступ.  С. Ковачевић 

„Лајбах” извео мјузикл у Дому војске у Новом Саду

Ф
о

то
 С

. К
о

ва
че

ви
ћ

Ф
о

то
 Д

. Л
а

к
и

ћ

Мики Манојловић и Горан Богдан после премијере филма „Стриц” 

Из филма „Хероји радничке класе” Милоша Пушића 
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На концерту су се ређале нумере „Лајбаха” са новог албума „Ми смо народ” 



БЕОГРАДПонедељак 4. јул 2022.

Са прве стране
 

Ш
апић истиче да је то до 
сада било симболич-
но и наравно да нико-
га није било брига да ли 

испуњава рокове. „То ћемо промени-
ти, па кад извођач због пробијања ро-
ка буде био у дебелом минусу, добро 
ће да размисли шта ће радити”, каже 
нови градоначелник. 

Шта су прве активности откако сте 
преузели „кормило” града? 

Упознавање пре свега са финансијс-
ким стањем свих секретаријата и пре-
дузећа са оним што је започето, али 
и са оним што није и због чега није. 
Требаће ми мало времена да напра-
вим квалитетну анализу затеченог 
стања јер тек тада могу да кренем да 
правим озбиљнији план за даље. По-
себно морамо да узмемо у обзир но-
вонастале околности које доста дик-
тирају наше планове. А то јесте како 
енергетска тако и економска криза 
која обухвата цео свет због рата у Ук-
рајини и за коју нико не зна какве још 
последице на све може да има. Мора-
мо и да спремимо ребаланс буџета јер 
у односу на буџет који је рађен крајем 
2021. све се променило, а нарочито 
цене и трошкови који су се повећали. 
У складу са тим морамо да ревидира-
мо наше приоритете да би град био 
што спремнији на све оно што нас на 
јесен чека.

Према вашим првим иступима сти-
че се утисак да ће приоритет имати 
припреме за грејну сезону, реша-
вање проблема са градњом новог 
БАС-а, градња канализације... 

Припремање за грејну сезону је, на-
равно, приоритет, као и припрема це-
лог комуналног система града који ће 
бити на великом искушењу. Ту не сме-
мо да направимо грешку јер ће окол-
ности у којима ће град функциони-
сати бити најкомплексније, сигурно, 
у последњих 25 година. Што се ауто-
буске станице тиче, ту морамо да пре-
сечемо Гордијев чвор и да завршимо 
нешто што је морало бити завршено 
још пре четири године. Очекујем ту 
добру сарадњу са Владом Србије и ве-
рујем да ће Београђани врло брзо до-
бити главну аутобуску станицу коју 
годинама чекају. Око детаља сада не 
бих превише полемисао, на који на-
чин ћемо то урадити, али свакако ће 
јавност о свему бити обавештена бла-
говремено. 

Шта је решење за довршетак проје-
кта БАС-а?

Решење је раскидање уговора са БАС-
ом и да те радове заврше град и репуб-
лика. БАС није испунио обавезе које 
је имао – завршетак станичне зграде. 
Ту касне скоро четири године. То је 
укратко.

Шта нису приоритети и шта ће на 
неко време бити одложено? 

Свакако ствари које могу да буду 
одложене. Видећемо да предузећа 
смање неке своје трошкове које су 
имала, а сигуран сам да их има доста 
који могу и морају да буду смање-
ни. Као што сам рекао у кампањи, 
Београд ћу водити као своју кућу, до-
маћински, и све ћу урадити да и фи-
нансије буду део тог одговорног паке-
та управљања градом.

Проблем који наслеђујете је и 
ГСП. Има ли трајног лека за њега 
или ће се наставити са огромним 
субвенцијама ГСП-у?

Ево вам најновији податак. Град даје 
годишње ГСП-у 19,3 милијарде дина-
ра, а од наплате карата у градску касу 
се слије 6,1 милијарда. Значи минус 
је 13,1 милијарда. Град субвенциони-
ше ГСП са 110 милиона евра. А ви сад 
видите шта све за те паре може да се 

уради годишње. Колико је то вртића, 
игралишта, базена, терена, социјалне 
помоћи и разних других ствари којих 
су лишени Београђани, због тога што 
се не плаћају карте у превозу. И сад 
значи да и оно мало људи који плаћају 
карте испадају наивни јер ем плате 
карту, ем не добију довољно квалите-
тан превоз и на крају се још из буџета 
додатно паре определе, опет у исте те 
сврхе, а можда су могле да буду иско-
ришћене за друге ствари. Значи, мањи 
део Београђана, оних одговорних, 
плаћају, други се џабе возе. Наравно 
да је и ниво квалитета услуге прево-
за важан и да ту морамо још доста да 

урадимо, али мора од негде да се крене 
јер овако смо у зачараном кругу који 
траје деценијама.

У аманет сте добили и огромне са-
обраћајне проблеме. Шта под хит-
но мора да се уради како би град 
саобраћајно продисао и да би то 
осетили грађани?

Приметио сам да ми многи медији 
постављају питања која никада ни-
коме из Градске управе раније нису 
поставили. Као да су сви чекали 
мене да отворим кључне и витал-
не теме за функционисање града. 
Нећу од њих бежати, наравно, и дра-
го ми је што у мени видите некога 
ко је спреман са њима да се ухвати 
укоштац, али ми је занимљиво што 
претходне градске челнике никада о 
тим стварима нисте питали. Мање је 
битан разлог томе, само констатујем 
као чињеницу. Што се саобраћаја 
тиче, не постоји један потез или ча-
робни штапић да би саобраћај про-
дисао. Београд, полако али сигурно 
постаје права европска метропола, а 
све метрополе имају проблем саоб-
раћајних гужви. Метрополе имају, 
пре свега, метро, који је један од кљу-
чева растерећења саобраћајних гуж-
ви, а онда и квалитетан јавни превоз 
и друге алтернативне начине прево-
за, а да није путнички аутомобил. 
Кад се људима не буде исплатило да 
иду својим колима у центар града, 
рецимо, већ за то имају јефтиније, 
брже и ефикасније начине, то ће зна-
чити да смо победили. За то ће тре-
бати доста борбе, труда и времена, 
од чега не бежим и сигуран сам да 
ћемо на крају успети.

Подршку опозиције и доброг дела 
јавности управо нема пројекат 

метроа, чије прве две линије зао-
билазе важне тачке као што је 
Прокоп или Клинички центар. 
Зашто сматрате да треба да крене 
спровођење тог пројекта ме-
троа?

Заиста више не желим да губим време 
на млаћење празне сламе. Зато и не-
мамо метро већ 100 година, као неки 
градови у окружењу, јер деценијама 
дозвољавамо да нам демагози и не-
способњаковићи намећу стандарде 
понашања. Имамо пројекте две ли-
није, или ћемо да крећемо да их гра-
димо или ћемо да још 100 година мла-
тимо упразно. Мој избор је ово прво. 

Ко дође после мене, нек затрпа све ра-
дове и врати све на почетак, ако мис-
ли да је то паметније.

Наследили сте и пројекте као што 
су мост на Ади Хуји, тунел од Еко-
номског факултета до Палилуле, 
реконструкција Улице кнеза Ми-
лоша? Хоће ли напокон кренути 
спровођење ових пројеката и од 
чега то зависи?

Пројекти постоје у јавности, али су 
далеко од реализације, пошто су о 

њима неки људи више говорили у 
медијима, а мање радили на њиховом 
спровођењу. Сада ћемо све то убрза-
ти. Многи од њих немају још решену 
ни имовину, чак ни идеју како ће да 
се реши, а да не причам о пројектној 
документацији. Зашто је пракса била 
да се прво излази у јавност са многим 
стварима, а тек онда размишља да ли 
и како ће нешто да се ради, то не знам. 
За многе ствари сам се и сам запре-
пастио, како су бомбастично најављи-
ване, а у ствари колико су далеко од 
реализације. Али добро, шта је ту је, и 
ту праксу ћемо да променимо.

Каква је судбина врло критикова-
них пројеката градње јарбола на 
Ушћу и градње гондоле?

Градња гондоле зависи од одлуке 
суда, стручних служби и еминент-
них људи који имају довољно знања, 
да ли се њом на било који начин угро-
жава културно добро Калемегданска 
тврђава. Ако се угрожава, нећемо је 
радити, ако се не угрожава, урадиће-
мо је. Што се јарбола тиче, стварно се 
тиме нисам бавио, али мени је јарбол 
за српском заставом сасвим у реду, а 
можда можемо да нађемо начин да 
буде финансиран из донација, да би 
град уштедео новац.

Док сте били на челу општине го-
ворили сте да неке проблеме (по-
пут нелегалне градње на Савском 
насипу и стања на Савском кеју) не 
можете да решите због ограниче-
них овлашћења. Да ли сада конач-
но имате алат за решавање?

Савски кеј ћемо да кренемо да реша-
вамо и верујем да ће се убрзо виде-
ти први кораци, а то је смањивање 
броја сплавова, а онда и реконструк-
ција целог шеталишта. Што се дивље 
градње тиче, она ће бити решена и 
заустављена у целом граду када до-
бијемо подршку полиције на терену, 
а то значи да силу једино зауставља 
сила, а не жута трака и један инспек-
тор. Када је реч о изграђеним објек-
тима свугде у граду, покушаћемо да 
нађемо решења за све оне који могу 
ту да остану, да се озаконе и уведу у 
легалне токове, јер у највећем броју 
објеката људи у њима живе и друге 
немају. Оне који буду морали да се 
уклоне, уклонићемо.

У Београду годинама је проблем 
нелегална градња, за коју сте и ви 
као председник општине оптужи-
вани од опозиције. Уколико будете 
градоначелник пун мандат, да ли 
је могуће у наредне четири године 
решити тај проблем? И како?

Општина Нови Београд је општи-
на са убедљиво најмање нелегалних 
објеката у граду. Е сад, погледајте 
колико за 10 година, колико водим 
општину, нису имали шта да ми за-
мере кад су ме оптуживали у облас-
ти у којој сам убедљиво био најус-
пешнији у целом граду и то још од 
времена кад су општине водили и 
представници садашње опозиције. 
У претходном питању сам дао одго-
вор и на ово питање.

Најавили сте унапређивање сајта 
града како Београђани не би више 
морали да зову појединачно свако 
градско предузеће? Како је за-
мишљен тај сервис и када би он мо-
гао да проради?

Покушаћемо да направимо такав 
систем да Секретаријат за инфор-
мисање буде чвориште свих инфор-
мација града. Укинућемо све пи-ар 
службе свих секретаријата и преду-
зећа јер они су део градског систе-
ма, а не систем за себе. Важно је да 
како грађани тако и медији имају јед-
ну адресу где ће се обраћати за све 
информације, а онда је наш задатак 
да у оквиру Градске управе развије-
мо квалитетне канале комуникације 
за сваку ствар. У то спада и сајт који 
ћемо покушати да уредимо на тај на-
чин, увођење јединственог телефона 
такође... Све ће то бити мере које тре-
ба да донесу управо ово што сам го-
ворио. Квалитетнију и бржу инфор-
мацију за све.

Незванични пресек рада владе се 
прави после 100 дана. Шта сма-
трате да је битно да се уради у пр-
вих 100 дана рада ваше „градске 
владе”?

Кад прође 100 дана, причаћемо 
о томе, не волим да дајем велика 
обећања. Тога смо се бар нагледали 
и превише.

Градска опозиција пре свега кри-
тикује ваше високошколско обра-
зовање, политички пут и што 
настављате политику својих прет-
ходника у граду. Шта настављате, 
а у чему ће бити заокрет?

Од 10 година вођења општине Нови 
Београд они се и даље баве мојим об-
разовањем, ето колико имају суш-
тински шта да ми замере на ономе 
што сам радио све ово време. Што 
се тиче окрета и заокрета, да уп-
ростим, све што будем сматрао да 
је било добро – наставићу, све што 
будем сматрао да није било добро – 
променићу. 

Опозиција је на последњој Скупш-
тини града истакла да сте са онима 
који су вас раније оптуживали да 
сте „жути плаћеник” и да лоше во-
дите општину. На то сте узврати-
ли: „Они који су то говорили више 
нису ту.” На кога сте мислили?

Па на све оне који више нису ту. Да 
сам хтео да именујем било кога, си-
гурно не бих чекао ваш интервју.

На тој седници извињавали сте се 
у име одборника који су вређали 
колеге. Да ли то значи да ћете ин-
систирати на пристојности својих 
сарадника?

Наравно. Увек. Наши аргументи неће 
бити увреда, а и ако се некоме деси, ја 
ћу се опет извинити.

„За ову функцију сам се годинама 
припремао. У свему што радим же-
лим да будем најбољи, али можда 
будем очајан градоначелник, ви-
дећемо”, ваше су речи. Колико год 
да траје ваш мандат, по чему жели-
те да буде упамћен?

Кад више не будем градоначелник, 
одем негде даље или престанем да се 
бавим политиком, причаћемо о томе. 
А да ли мислим да сам спреман за ово 
место? Да, мислим. ¶

ИНТЕРВЈУ: АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ, градоначелник Београда

Убудуће вишеструко већи  
пенали за неодговорне извођаче

Не бавим се људима 
из прошлости

Оценили сте да се Зоран Радојичић 
није најбоље снашао на функцији 
градоначелника. Због чега? 

Мислим да је потпуно 
беспредметно да се ја сада бавим 
и анализирам зашто се Зоран 
Радојичић није добро снашао. Нити 
имам простора, а ни времена за то. 
Мој утисак је да се није снашао, а 
зашто, па ако вас занима – питајте 
њега. 

Али, ни Горана Весића, који је ра-
није вас као челника општине кри-
тиковао и оптуживао, не желите 
много да коментаришете. 

Не бавим се људима из прошлости. 
Занимају ме само садашњост и 
будућност.
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Нови тим на челу града: приоритет припреме за грејну сезону

У историју одлази  
и пракса да се  
најављују велики 
инфраструктурни 
пројекти, а да притом 
још нису решена 
имовинска питања  
и није спремна 
документација за њих
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М
енаџерМанчестерјунајтед
ЕриктенХагпоручиоједа
у наредној сезони рачуна
напортугалскогфудбалера

КристијанаРоналда,преносебритан
скимедији.ТенХагјерекаодамује
Роналдокључаниграчусвимплано
вимазанареднусезонуидачелници
Јунајтеданежеледапродајупорту
галскогфудбалера.
Роналдо је јуче затражиодабуде

стављеннатрансферлисту,пренеоје
британски„Тајмс“.
Туинформацијупотврдиојеиита

лијанскиновинарФабрициоРомано,
којиједоброупознатсаситуацијому
клубуса„Олдтрафорда“.
„Роналдоније задовољантренут

номситуацијомуМанчестерјунајте
ду.Поручиојеклубудажелидаоде
овоглетауслучајудадобиједобрупо
нуду.РоналдовапорукаЈунајтедује
јасна:клубнијеамбициозан,јерније
показаодажелидасеодмахбориза
шампионскутитулу.СтавЈунајтедасе
нијепромениојерклубидаљежели
дазадржиКристијана,пасматрада
оннијенапродају“,навеојеРомано.
Роналдо се прошле године вра

тиоуЈунајтед,аликлубса„Олдтра
форда“нијеизбориопласмануЛи
гушампиона.Португалскифудбалер
јеод2003.свакесезонеиграоуЛиги
шампиона.
„РоналдовменаџерЖоржМендеш

јевећистраживаоразнеопцијепро
шлихнедеља,поштојеразговараоса
представницимаБајернаиЧелсија,
алијошнемадоговора.ПСЖнијена
спискузаинтересованих.Роналдоне
мапроблемасаТенХагом,алибиво
леодавидипојачањауЈунајтеду,јер
јепочетакјула.Свиенглескиклубо
висудовеливеликапојачања,аЈунај
тедтекпреговарасанеколикоигра
ча“,рекаојеРомано.
БившифудбалерЛиверпулаЏеј

миКарагеризјавиоједасепортугал

скирепрезентативацКристијаноРо
налдопрошлегодинезбогновца,а
незбогљубавивратиоуМанчестер
јунајтед.
Роналдо(37)јепрошлесезонена

38утакмицаудресу„црвенихђаво
ла“постигао24гола
„РоналдојеуЈунајтедуурадиобаш

оноштосамимислио.Постизаојего
лове,алијеипогоршаотим.Овајзах
тевзатрансферапсолутноубијаидеју
дајепрошлегодинеодбиоМанчестер
ситизбогљубавипремаМанчестер
јунајтеду“,рекаојеКарагер.
ИдокјеЈунајтедунекојврстира

сула,„црвени“сепојачавају.Досада

шњифудбалерФуламаимладире
презентативацПортугалије Фабио
Карваљо,званичнојепотписаоуго
ворсаЛиверпулом,саопштиојеен
глескиклуб.
Карваљо(19)јетребалодапочет

комгодинепређеуЛиверпул,алије
трансфернијереализованзбогпапи
рологије.Португалскифудбалер је
стигаоуклубса„Енфилда“безобе
штећења.
Карваљојепрошлесезонеузсрп

ског репрезентативца Александра
Митровићаимаокључнуулогуупо
враткуФуламауПремијерлигу.Онје
постигао10головаизабележиоосам

асистенцијана36утакмица.Порту
галацћеуенглескомклубуносити
дрессабројем28.
„Карваљојеиграчкојиможедапо

дигнестадионнаноге.Имаојесјајну
сезонууФуламу,свестранјеиграч,а
својомкреативношћујеопасностза
противничкеодбране.Бићепотреб
нострпљење,алисерадујемштоћу
радитисањимуЛиверпулу“,рекаоје
менаџерЛиверпулаЈиргенКлоп.
КарваљојетрећепојачањеЛивер

пулаулетњемпрелазномроку.Уго
ворсаклубомса„Енфилдроуда“су
раније потписалиДарвинНуњези
КалвинРемзи. С. Р.
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Ра СкР шћа Ман че СтеР ју нај те да

ЗаХагајеРоналдокључни
играч,аонжелидаоде
Менаџер„црвенихђавола”јерекаодамујечувенифудбалерусвимплановимазанаредну
сезону,докјеПортугалацодчелникаклубатражиодабудестављеннатрансфер-листу

да ли ће про ме ни ти сре ди ну или оста ти у ју нај те ду: кри сти ја но Ро нал до
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Влаховићузео
„деветку”Јувентуса
Српскифудбалскирепрезентативац
ДушанВлаховићунареднојсезони
носићебројдеветнадресуЈувенту
са.Влаховић јеподоласкуизФјо
рентинезадужио„седмицу“коју је
прењеганосиоКристијаноРонал
до.ОдласкомАлвараМорате,српски
голгетервратиосеомиљеномброју
којисеивезујезанападачесветске
класе.
ВлаховићјеујануарустигаоуЈу

вентус из Фјорентине за суму од
81,6милионаевра.Удресубелоцр
нихизТоринана21утакмиципо
стигаоједеветголоваусвимтакми
чењима. С. Р.

Капутијевапрважена
судијауСеријиА
ИталијанкаМарија СолеФеријери
Капутипостаћепрваженакојћесу
дитиуСеријиА,поштојепромовиса
наунајвишинивоиталијанскогфуд
балскогсудијскогкомитета.
„То је остварење сна, историјски

тренутак,Капутијеунапредјенајер
то заслужује“, изјавио је председ
никиталијанскеасоцијацијесудија
(АИА)АлфредоТренталање.
Прошлесезоне,Капутијесудила

уСеријиЦ,трећемрангутакмиче
ња,аправдуједелилаинаутакми
циКупаИталијеизмедјуКаљарија
иЦитаделе.
Женефудбалскесудијесесвевише

интегришуумушкефудбалскемече
ве.Фифајеумајуобјавиладаћешест
женабитиналистисудијазаСветско
првенствоуКатару.

ду шан Вла хо вић
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Салах:НедостајаћемиМане
Египатскифудбалер
јепродужиоуговорса
Ливерпуломдојуна2025.
године,ауовомклубуће
зарађиватинедељно
око420.000евра

ФудбалерЛиверпулаиегипатски
репрезентативацМохамедСа

лахпризнаоједаћемунареднесе
зонеуклубуса„Енфилда“недоста
јатиСадиоМане,којијеодлучиода

каријерунаставиуБајерну,преносе
британскимедији.
„Недостајаћеми.Имаојесјајнесе

зонеуклубу,памужелимсвенајбо
ље.СадајетуДарвинНуњес,желим
дапостигнемногоголовазанас“,ре
каојеСалах.
Египатскифудбалер јепродужио

уговорсаЛиверпуломдојуна2025.
године,аовомклубућезарађивати
недељнооко420.000евра.
Британски„Сан“наводидајеСалах

бионапрагупреласкауЧелси,пошто

јеЛиверпулбиоспремандагапрода
за65милионаевра.
„Навијачисумеупозналиизнајуда

дајемсвезаклуб.Свииграчиутиму
желедадајусвеодсебекакобисмона
реднесезонепокушалидаосвојимо
светрофеје.Навијачинеканаставеда
насбодрекаоидосадаисигурансам
даћемопоновоосвојититрофејеза
једно“,додаојеСалах.
Салах јеушаоупоследњугодину

уговора,икаменспотицањакадаје
продужетаксарадњеупитањубилаје
новаплатаегипатскогфудбалера.Ли
верпулјенакрајупристаоназначај
ноповећањеплате,иновимуговором
Салахјепостаонајплаћенијииграчу
историјиклуба.
„Осећамсеодлично.Узбуђенсам

освајањуновихтрофејасаклубом.
Данасјесвезавршеноисадабитре
балодасефокусирамонаоношто
следи“,изјавиојеСалахзаклупски
сајт.
Салахјепостигао156головау254

наступазаклуб,оддоласка2017.го
дине.СаЛиверпулом,Египћанинје
освојиоПремијерлигу,Лигушампи
она,Клупскосветскопрвенство,ФА
купиЛигакуп.
„Желим да заједно наставимо да

освајамотрофеје.Ипрепетгодина,
када сам стигао, дошао сам да бих
освајаотрофеје“,додаојеСалах.
ПрошлесезонеЛиверпулјеосвојио

ФАкупиЛигакуп,упрвенствујебио
другиизаМанчестерситија,докјеу
финалуЛигешампионапораженод
РеалМадрида. С. Р.на ви као на за јед нич ко игра ње: Са лах и Ма не
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Фуд бал Ски не Спо Ра зу Ми

Каталонциживеупрошлости,
аодузелисумииМесија

ХоландскифудбалскистручњакРо
налдКуманизјавиоједапредсед

никБарселонеЂоанЛапортанапо
грешанначинводикаталонскиклуб,
преносешпанскимедији.
КуманјепреузеоБарселонууав

густу2020.године,алигајеЛапор
тазбоглошихрезултатасмениоуок
тобру2021.„Председникувекможе
дасумњаусвогтренера.Међутим,
тесумњесуизашлеумедије,атоје
билањегова велика грешка.Имао
сам компликованмандат уБарсе
лони.Лакнуломијекадасамнапу
стиоБарселону.ОдузелисумиЛи
онелаМесија.Биојето јакотежак
ударац”, рекао јеКуман за „Радио
Каталуња”.

Онјекритиковаосистемигреката
лонскогклуба.„Јасамзадоминацију
насвакојутакмици.Барселонаживи
упрошлостисасвојојомформацијом
433итикатаком.Фудбалјебржи,
неможетедаживитеупрошлости”,
додаојехоландскитренер.Куманје
истакаодасепротивидоласкуРобер
таЛевандовскогуБарселону.
„Левандовскијесјајаниграч,алиима

одређенегодине...Сумњамдабитреба
лодабудеплаћен50,60милионаевра.
Мождасумуостакледведобрегодине
фудбала,алинисамсигурандабитре
балодаигразаБарселону”,рекаојеКу
ман,којићепослеСветскогпрвенства
уКатарупреузетирепрезентацијуХо
ландије. С. Р.

из дана љубави 
у барселони: 
Меси и Роналд куман
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СветСкопрвенСтво
заватерполиСтеуМађарСкој

Петисаједним
поразом
СрбијапоновобољаодСАД–13:10
(3:3,5:3,3:1,2:3).–СелекторДејанСавић:
Апсолутноостајежалштонијебилаборба
замедаљу.–СтрахињаРашовић:Научили
смолекције,анализираћемоиисправити
свештонијеваљало.–СаваРанђеловић:
Мислимдавредимовише,показалисмото

Од из ве шта ча „Жур на ла”

Будимпешта–Србијанијеиспунилажељуда
сеуполуфиналуборизамедаљуалијепоште
ноодрадилапосаодокрајаипобедама,прво
противЦрнеГореајучеирепрезентацијеСАД
(13:10,почетвртинама3:3,5:3,3:1,2:3)осво
јилапетоместонаСветскомпрвенству,прак
тичнопоновиларезултатизГванџуа2019.Пси
холошкимногозначедватријумфазанаредни
периодјерсевиделодаекипавреди.Остаћеза
писанихпетпобеда,једанпоразнажалостунај
горемтренутку.
АкојепрвимечсаАмериканцимабионер

возансадостагрешакаи13примељнихголова,
српскаиграјучеоддругечетвртинениједавала
нитрачакнадеривалудаможедобољегрезул
тата.Одбранапоноводобра,нападједанијеби
лонекадапревеликежељедасезавршипосао,
такођенанивоу.Рашовић,МандићиДобожа
новсуобележилиигрутимаукојемнијебило
слабогпојединца.
СамосуупрвојчетвртиниАмериканципре

тили.Повелисуазатимдвапутаанулирали
предностсрпскогтима,са3:3сеотишлонапр
виодморузнајавуузбуђењаунаставку.
Другачетвртинајебилатаквадасусеупо

следњадваминутаАмериканцивратили.До

тадаодличнапартијаСрба.Лазићјеизборио
петерацзаголРашовића,затимјеРанђеловић
изненадиоВајнбергаапослеодличнеинтере
венцијеМитровићанашраубуХалока,Мандић
јена„кривојнози“ухватиоголманаАмерикеза
6:3занепуна2,30минута.Удовичићјенатајн
аутупромениоголмана.ПослеголаИрвингаса
играчемвишенаистиначинсуодговорилипо
новоРашовићипоновоМандић.Мирних8:4је
ималаСрбијаалисуутадваминутаДодизатим
Халоквратилинеизвесностумеч.
ДобожановјезамениоМитровићаиодмах

имаодвеодбранедабикаснијенаставиоутом
стилуизавршиоса11успешнихинтервенци
ја.Дугосеигралобезгола,домоментакадаје
ЛазићопетизбориопетерацикадајеРашо
вићпоновобиопрецизан.Американцинису
ималиникакварешењаиспредодличнеодбра
неривала.Нападјенашерепрезентацијебио
стрпљив,Радуловићјесаиграчемвишенасвој
начинпогодиомрежуснажнимударцемзапо
нововеликих10:6.ДобруигруунападуЛа
зићјеукрасиоголомсаиграчемвише,Србија
јепредпоследњиодморималаигру,мирноћу,
стрпљивостидисциплинуисвејетонаграђе
нозачетириголаразлике.
СеријомсјајниходбранасеистакаоДобожа

нов,кадајеСрбијаималадвапутаиграчамање.

Бовенјепогодиопзпетерцаакаснијепослепо
готкаДрашовићајошједномбиопрецизан.Пет
минутапрекрајаСрбијајеводила12:9.Ривалје
тражиошансу,пропустиојеиситуацијусадва
играчавишеитадајебилојаснодајеСрбијапе
тааАмерикашеста.
–Апсолутноостајежалштонијебилабор

базамедаљу.Кадасесвепогледа,успониипа
дови,сигурнодаћеовопрвествобитизапам
ћено.Морадасеанализира,збогпадаформе
иодређенихствари.Данашњаутакмицаакосе
погледауодносунапрвусаСАДнапрвенству,
билајеразличита.Пресвегауозбиљнијемпри
ступу,агресивностииодређенимставримапре
свегауодбрани.Видећемоколикојеоводобра
назнаказаЕвропскопрвенствоиСплит.Прво
малиодмор,паондатребадапрођедвамесеца
припремадабисмовидели.Петоместојереал
ност.Нашеједапоправљамоствариидагле
дамоубудућност.Оваекипазаслужује,може
изнадабудеусамомврху,рекаојеселектор
ДејанСавић.
–Важнапобедазакрај.Одигралисмодици

плинованијеуобаправца.Контролисалисмо
заразликуодпрвогмечасаАмериком.Томе
радује.Петоместојевеликашколазанас,две
победесунамдонелесамопоуздање,научили
смолекцијекакобимоглидапретендујемоза

високепласмане.Анализираћемоиисправи
тисвештонијеваљало,казаојеСтрахињаРа
шовић.
–Добро смо одигралипосебно у одбрани.

Битнодасмодобили,многонамзначизаСплит.
Надамседатамонећебитигрешакакаоовде.
Садајеовореалносткакосесвеодвијало.Ми
слимдавредимовише,показалисмото.Хрват
скајебилалошдан,нажалостнемапоправка.
СадасеприпремамоииграмоСветскулигу,ре
чисуСавеРанђеловића.
–Драгајепобедаалижалзбогмедаљеостаје.

Знамдајезаслужујемо.Остајунамдватакми
чењадасеуиграмо,поправимоиидемодаље,
кажеНиколаЛукић.
Базен„АлфредХајош“.Судије:Кун(Мађар

ска),Коломбо(Италија).Играчвише:САД11
(5),Србија11(6),дваиграчавише:САД1(0).
Петерци:САД(1),Србија2(2)
САД:Вајнберг,Дод1,Вавић,Грувел,Дауб1,

Ерхард,Халок2,Вудхед,Бовен4,Стивенсон,
Фармер,Ирвинг2,Холанд.Селектор:Удови
чић.
СРБИЈА: Добожанов,Мандић 4, Суботић,

Ранђеловић2,Лазић1,Вицо,С.Рашовић4,Лу
кић,Јакшић,Радуловић1,Драшовић1,В.Рашо
вић,Митровић.СелекторСавић.

ДејанСтевовић

расположензанадметање:стрелацчетириголаДушанМандић
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лиганација
заоДбојкашице

Учетвртфиналу
СрбијапротивСАД

Селекторженскеодбојкашкерепре
зентацијеСрбијеДанијелеСантарели
рекаоједајесрећанзбогпобедеупо
следњеммечупрвефазеЛигенација,
каоидаучетвртфиналупротивСАД
немајуштадаизгубе.
„Веомасмосрећнизбогрезултатау

последњеммечууКалгарију.Желили
смодазавршимонаовајначинпрву
фазуЛигенација.Такођетосможеле
лиизбогнашихнавијачаисрпскеза
једницеовде,којанасјетокомцелог
турнираподржавала“,рекаојеСан
тарели,пренеојеОдбојкашкисавез
Србије(ОСС).
ОдбојкашицеСрбијепобедилесу

уКалгаријуселекцијуЈапанаса3:1
(22:25,25:20,25:19,25:22),упослед
њеммечупрвефазеЛигенација.
СрбијаћетакопрвидеоЛигена

цијазавршитинаседмомместу,ана
завршномтурнирууАнкарипротив
никучетвртфиналубићеселекција
СједињенихАмеричкихДржава.
Сантарелијерекаодајеседмапо

зицијауЛигинацијадобаррезултат,
каоиданафајналејтунемалакихри
вала.
„ПротивСАДнемамошта да из

губимо,идемотамодапокушамода
играмопротивнајбољегсветскогти
маивидећемоштаћебити“,додаоје
он.
ОдбојкашицаМајаАлексићиста

кла је да јерепрезентација саосам
остваренихпобеданаправиладобар
резултатуЛигинација.
„Игралисмодобро,осампобедаје

добаррезултат,пласиралисмосена
фајналејт.САДнећебитинималолак
противник,алисмопоказалидамо
жемодаиграмосањима,иакорезул
татскитоможданијетакоизгледало“,
реклајеАлексић.
Србија јенатурнирууКалгарију

пораженаодСАДса0:3усетовима.
ФиналнитурнируАнкарииграсе

од13.до17.јула.

МеДитеранСкеигреуалжиру

АдријанаВилагошзлатнаубацањукопља
Нашасјајнамлада
атлетичаркатријумфовала
јесарезултатом
од60,22метра

СрпскаатлетичаркаАдријанаВи
лагошосвојила језлатнумеда

љу у дисциплини бацања копља.
Вилагошјесарезултатом60,22ме
таракојијепостиглаутрећојсери
јинадметањаосвојиланазившам
пионке.
„Срећнасамштосамималапри

ликудаучествујемнаовомтакми
чењу.Билаједобраатмосфера.Ни
самималаприликудасетакмичим
утаквојатмосфери,јерсугледаоци
башнавијализанас.Веомасамзадо
вољнаштосамосвојилазлатнумеда
љу,иакомислимдасамрезултатски
могладабудемјошбоља“,изјавила
јеВилагош.
Сребрну медаљу је освојила Еду

ТугсузизТурскесахицемод59,30
метара.
Одличнерезултатеупрвојполови

ниИгарауОраноостварилисусрп
скирвачи.
„Многомизначиосвајањезлатне

медаљенаМедитеранскимиграма,
алиглавнициљјеСветскопрвенство
усептембруиверујемдамогудапо
новимистирезултат“,изјавиојесрп
скирвачВикторНемеш.
Немеш је у Орану доминантно

освојиотитулу, аузњегадо злата
јестигаоМагомедгаџиНурасулов,
док је бронзуосвојиоСтеванМи
цић.
„Пуномизначи,алинајважнијеје

оноштонасочекујеусептембру,у
Београду,атојеСветскопрвенство.
БићемноготеженегонаМедитеран
скимиграма,алисигурансамдаће
мобити задовољни.Спремни смо,
тренирамонапорноимислимдасмо
надобромпуту”,изјавиојеНемеш
поповраткууБеоград.

СелекторСтојанДобревистакаоје
дасумомцибилидобри,адајепо
себноважанрезултатНемеша.
„Биојеоводобартренутакзањега,

упркостомештоконкуренцијаније
биланајјача,алиосвојиојескоро40
бодовазачетириборбе,тодовољно
говори.Светскопрвенствојеглавни
циљинадамсеједнојилидвемеда
ље.Мислимдајетореалност”,рекао
јеДобрев.
Директор Рвачког савеза Србије

МиланЈелићнагласиојезначајкон
тинуитетаосвајањамедаљанавели

кимтакмичењимајупоследњихде
сетакгодина.
„Тримедаљесуфеноменаланре

зултат за нас, нашу земљу и наш
спортуопште.Одчетворицепред
ставника тројица су освојили ме
даљу и оправдали улагања у наш
спорт.Условизатренирањесудоста
повољнији него у претходним пе
риоду,отварањеРвачкеакадемијеу
Кањижијефеноменаланпотезида
јерезултате.Надамоседаћеускоро
профункционисатииЦентарбори
лачкихспортовауКошутњаку,што

ћедодатноутицатинапопулариза
цијурвања”,рекаојеЈелић.
ОнједодаодасуприпремезаСвет

скопрвенство,од10.до18.септем
брауБеоградуупуномјеку.
„Имамоогромноискуствоуоргани

зацијивеликихтакмичења,алиможда
имаималотрееемејерпрвипуторга
низујемосениорскопрвенство.Има
јошдостатогадасеуради,алиштосе
настичетакмичењеможедапочнесу
тра.БићетоприликадакаоСавездо
стојнопрезентујемонашград,спорти
нашуземљу”,поручиојеЈелић. С.р.

текјојпредстојивремеосвајањамедаљананајвећимтакмичењима:адријанавилагош
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ОД ЗАГОНЕТКЕ  
ДО УМЕТНОСТИ

Темпирање
У овој вешто конструисаној 
позицији, добро је прикри-
вена обострана изнудица. 
Типично за логичке вишепо-
тезе, битан је редослед глав-
ног и припремног плана.

Проблем 2098 – В. фон Холцхаузен
„Дојчес вохеншах ”, 1913.

Мат у четири потеза
Решење проблема 2097: 1.Кд7! (2.дц5) 
1...Кд4 (Кф5, ф5) 2.Ке6 (Кд6, дц3).

Понедељак 4. јул 2022.
sportska@politika.rs
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ИЗАБРАНЕ ПАРТИЈЕ

Слом пратилаца
Према извештајима из Мадрида, мла-
ди Алиреза Фирузџа је ноћ уочи 11. ко-
ла одиграо близу 300 „хипер брзопо-
тезних” партија, на мање од једног ми-
нута. Тако је наставио и у кључном дуе-
лу са водећим, кренувши неопрезно у 
напад пешацима, што је Јан Непомњаш-
чи сурово казнио:

рУСКА одбрАНА
Фирузџа – НЕПОМЊАШЧИ

1.е4 е5 2.Сф3 Сф6 3.Се5 д6 4.Сф3 Се4 
5.ц4 Сц6 6.д3 Сф6 7.д4 Ле7 8.д5 Се5 
9.Сд4 0-0 10.Сц3 Лг4 11.ф3 Лд7 12.Ле2 
ц6 13.0-0 цд5 14.цд5 дб6 15.Кх1 Тац8 
16.г4 х6 17.х4 Тфе8 18.г5 хг5 19.хг5 Сх5 
20.Кг2 Сг6 21.ф4 Схф4+ 22.Лф4 дб2 
23.Се4 Тц4 24.Ле3 Лг5 25.Тб1 да2 26.
Та1.

26...Тд4 27.Та2 Тд1 28.Лд1 Ле3 29.Сд6 
Те7 30.Лб3 Лц5 31.Сб7 Лб6 32.Лц4 Те3 
33.Кх1.

33...Лх3 34.Тц1 Лф5 35.Лф1 Ле4+. Бе-
ли предаје.

Сличан слом је у 12. колу претрпео динг 
Лижен. Тек што је повезао три узастоп-
не победе и приближио се водећем (Не-
помњашчи је за мање од десет минута 
ремизирао са Накамуром), потпао је 
под разорни напад Тејмура раџабова:

НИМЦоВИЧЕВА одбрАНА
Динг – РАЏАБОВ

1.д4 Сф6 2.ц4 е6 3.Сц3 Лб4 4.е3 0-0 
5.Лд3 д5 6.цд5 ед5 7.а3 Лд6 8.дц2 Са6 
9.Сге2 ц5 10.Ла6 ба6 11.дц5 Лц5 12.б4 
Лд6 13.Лб2 а5 14.б5 а6 15.х3 Лд7 
16.ба6 Та6 17.Тд1 Тб6 18.Тд2 дц8 
19.ф3 Те8 20.Кф2 дб8 21.дц1.

21...Те3 22.Сд1 Те8 23.Се3 Тб3 24.Сг4 
Лг4 25.хг4 Тц8 26.да1.

26...Лф4. Бели предаје.
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Београд је, као један од најшаховс-
кијих градова на свету, имао и има 

изузетне играче. Посебно место међу 
њима заузима мајстор Фиде Петар 
Петровић (1930 – 2022), чији је одла-
зак у 92. години дирнуо многа срца. 
рођен је у београду, 8. новембра 
1930, где је завршио Математички фа-
култет, потом службовао у Ваљеву, па 
наставио у београду. Најдуже је радио 
као уважени средњошколски профе-
сор – правични и доследни педагог – 
али шаху је био толико посвећен да је 
његова породица с правом у читуљи 
написала као основно – шаховски 
мајстор.

Играо је највише у Србији, али најзна-
чајнији турнир је освојио у Паризу. био 
је атлета међу шахистима и доказивао 
на делу значај физичких припрема у ду-
гим и напорним партијама. И у осам-
десетим годинама живота је препливавао Саву, потом Сав-
ско језеро све до 89. године и на крају базен олимп у београ-
ду, где га је 17. јуна затекла смрт. По речима лекара – услед 
мање срчане слабости. 

Његови најмилији кажу да је био слободног духа, волео 
историју и – живео по свом. Пешачио је, у позним годинама 

примењивао медитацију и тај чи веж-
бе и ... страсно се бавио шахом, про-
учавајући га и играјући до последњег 
дана.

бранио је боје Ваљевског шах-клу-
ба, ШК радио телевизије београд (где 
је до пензије радио као програмер у 
рачунском центру рТб) и ШК Едб, а 
брзопотезне турнире у београду није 
пропуштао. Посебно оне култне, на 
Старом дифу, у Црвеној звезди или 
Земунском шах-клубу. И не само што 
је био најстарији, већ је неумољиво 
побеђивао и најбоље. Сви су га знали 
по необичном надимку „Пера ђаво”, 
због муњевитог повлачења потеза 
(„брз као ђаво”). Његови вечити ри-
вали кажу „имао је чип у глави”, и не 
памте када су успели да му „оборе за-
ставицу”.

Тако је било на турнирима у част ње-
говог 90. и 91. рођендана, тако и прошлог месеца у Звезди, 
где је рушио фаворите. На крају би обавезно питао када је 
следећи турнир и бунио се ако га нема: „Шта ћу ја да радим? 
Нећу умрети од старости, него од досаде”. Млађима је оста-
вио у аманет да с његовим поукама носе шаховску бакљу и 
питају: „Кад је следећи турнир?” ... Ш. Р.

in memoriam ПЕТАр ПЕТроВИћ (1930–2022)

У аманет млађим генерацијама
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З
начај Отвореног међународ-
ног првенства Србије, од пре-
мијере у Београду прошле го-
дине до другог издања у Но-

вом Саду, мери се пруженим и иско-
ришћеним приликама за домаће иг-
раче. Када се на сцени Мастер цент-
ра нађе 400 такмичара из 41 државе 
у главној и пратећој групи, а од тога 
128 домаћих, природно је да се у том 
котлу рађају и нови јунаци. 

Ретке су, на пример, шансе да се 
игра на теренима Индије, земље у 
највећем шаховском успону, али у 
Новом Саду има толико такмичара 
из колевке шаха, као да сте отпутова-
ли тамо. У главној групи су Индијци 
чак бројнији од домаћих: њих 71, нас 
46, а укупно 266. Овдашњи домини-
рају бројем на аматерском турниру, 
где заузимају 82 од 134 места. Нас и 
Индијаца – укупно половина.

Главни су ипак догађаји у велемајс-
торској конкуренцији, где је прву по-
ловину обележила једна дама. Са 4 
поена из 5 кола и блиставим нивоом 
игре од 2.709 поена, кроз дуеле са 
четворицом велемајстора, Теодора 
Ињац је засенила све домаће колеге 
и озбиљно загазила ка мушкој веле-
мајсторској норми.

У истој поенској групи су били и 
наши најмлађи велемајстори Вели-
мир Ивић и Лука Будисављевић, а по 
3,5 поена из 5 партија имали су Милош 
Перуновић, Петар Спасић, Вук Дамја-
новић, Миодраг Перуновић и Алексан-
дар Инђић, који је томе додао још једну 
победу пре закључења овог издања.

Откровење старта био је осамна-
естогодишњи Петар Спасић, против 
кога ни први фаворит Александар 
Претке, ни трећи, Антон Демченко, 
нису могли да освоје више од пола по-
ена. Посебно радује успешни повра-
так петнаестогодишњег Вука Дамја-
новића, који је такође имао у свом 

распореду двојицу велемајстора. То 
су била најбоља домаћа „пролазна 
времена” на почетку другог круга, 
али тек ће завршна четири кола ис-
кристалисати ликове оних којима је 
Нови Сад био најважнија одскочна 
даска у каријери.

Стање после петог кола: Адхибан, 
Јоанидис, Џан, Мотиљов и Арјан по 
4,5, Падмини, ИЊАЦ, Фаталијева, 
Шанал, Адитја, Бабазада, Аб. Пра-
нав, Кустав, Пураник, Харша, Кушаг-
ра, А. Праав, Мурадли, ИВИЋ, БУДИ-
САВЉЕВИЋ, Старт и Вајшали по 4 
поена, итд. Марјан Ковачевић

руски велемајстор срушио све 
прогнозе и убедљиво изборио други 
узастопни меч с Карлсеном

Данас се игра последње, 14. коло Турнира канди-
дата за изазивача светског првака, али ни дилема 

ни узбуђења више нема. Јан Непомњашчи је осигурао 
прво место, а могао је да слави и два кола пре краја, 
када је своју предност – лако одржавану од првог кола 
у Мадриду – повећао на огромна два поена преднос-
ти. Једину опасност – да изгуби обе последње партије, 
а Динг или Накамура добију обе своје – одагнао је ре-
мијем белим фигурама са Рихардом Рапортом. И то 
је учинио без много труда, као што је током турнира 
могао да ремизира кад год је хтео.

Други пут узастопно, борба за изазивача светског 
првака решена је без уобичајене драме до последњих 
потеза. И оба пута је то пошло за руком истом веле-
мајстору. Чињеница да је у прошлогодишњем мечу 
за титулу убедљиво изгубио од Магнуса Карлсена 
није га омела, како су предвиђали многи, па и бив-
ши светски првак Гари Каспаров:

– Погрешио сам, као и други, потцењујући мону-
менталне припреме које је Непомњашчи имао за меч 
са Карлсеном, а које није стигао тада да искористи. 

Исто је било и са Анандом, када је после пораза у 
првом мечу са Карлсеном изборио реванш, иако су 
га сви отписивали. Био је ово турнир на којем су се 
седморица пратилаца међусобно сударала и одбија-
ла о зид надмоћног лидера. Каруана га је пратио до 
осмог кола, а после пораза од Накамуре изгубио још 
две партије у наредна три кола. Онда је Динг ушао у 
трку узастопним победама од деветог до 11. кола, па 
несхватљиво изгубио од отписаног Раџабова, који је 
претходно избацио из трке и Накамуру, а сам стигао 
неочекивано високо. Нико од седморице разочара-
них није имао праву шансу, али је свако могао да 

поквари планове оном другом. Само је руски веле-
мајстор остао недодирљив и невероватним резулта-
том у оваквој конкуренцији скочио до трећег места 
светске листе, са чак 27 поена рејтинга освојених на 
једном турниру.

Резултати деветог кола: Фирузџа – Рапорт 1:0, 
Раџабов – Накамура 1:0, Каруана – Непомњашчи 
реми и Динг – Дуда 1:0.

Десето коло: Рапорт – Динг 0:1, Дуда – Каруа-
на 1:0, Непомњашчи – Раџабов реми и Накамура 
– Фирузџа 1:0.

11. коло: Накамура – Рапорт реми, Фирузџа – 
Непомњашчи 0:1, Раџабов – Дуда реми и Каруа-
на – Динг 0:1.

12. коло: Рапорт – Каруана реми, Динг – Раџабов 
0:1, Дуда – Фирузџа реми и Непомњашчи – Нака-
мура реми.

13. коло: Непомњашчи – Рапорт реми, Накаму-
ра – Дуда синоћ, Фирузџа – Динг реми и Раџабов 
– Каруана реми.

Стање: Непомњашчи 9, Динг 7, Накамура 6,5 (1), 
Раџабов и Каруана по 6,5, Рапорт 5,5, Дуда 5 (1) и 
Фирузџа 5 поена.

Парови 14, последњег кола: Рапорт – Раџабов, 
Каруана – Фирузџа, Динг – Накамура и Дуда – Не-
помњашчи. М. К.

ДРУГО ОТВОРЕНО МЕЂУНАРОДНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ (28. ЈУН – 6. ЈУЛ)

На великој сцени се рађају јунаци
Међу 400 учесника у две групе 128 наших граби прилике. – блистав почетак Теодоре 
Ињац. – Ивић и будисављевић иза водеће петорице после пет од девет кола у Новом Саду

Србија на корак  
до полуфинала
На Деветом екипном првенству 
света за слепе и слабовиде 
шахисте репрезентација Србије 
води у својој квалификационој 
групи коло пре краја, са 9 бодова, 
колико има и другопласирана 
Шпанија, док Немачка заостаје 
два бода. Данас у Охриду наш тим 
игра са Израелом за једно од 
прва два места у групи и пласман 
у полуфинале.

Председник ШСС Драган Лазић повлачи уводни потез у партији главног фаворита 
Александра Преткеа и Петра Спасића – најпријатнијег изненађења старта

ТУРНИР КАНДИДАТА ЗА ИЗАЗИВАЧА СВЕТСКОГ ПРВАКА (МАДРИД, 16. ЈУН – 5. ЈУЛ)

Непомњашчи лаким кораком до циља

Тријумф с лакоћом: Јан Непомњашчи
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А
кумулација слободе и знања 
упоредо с одсуством односа 
суштинског реципроците-
та с људима обликовала је 

трећу необичну карактеристику над-
зорног капитализма: колективистич-
ку оријентацију која одступа од уко-
рењених вредности тржишног капи-
тализма и тржишне демократије, али 
и од неолибералне идеологије из које 
је надзорни капитализам потекао. Да 
би сами себи обезбедили комерцијал-
ни успех, надзорни капиталисти нас 
усмеравају ка колективу кошнице. 
Тај приватизовани инструментарни 
друштвени поредак нова је форма 
колективизма у којој тржиште, а не 
држава, располаже и знањем и сло-
бодом.

Та оријентисаност ка колективиз-
му неочекивана је појава с обзиром 
на то да је надзорни капитализам 
проистекао из неолибералне идео-
логије настале пре шездесет година 
као одговор на колективистички то-
талитарни кошмар средине 20. века. 
Кад су фашистичке и социјалистичке 
претње нестале с хоризонта, неоли-
берална идеологија лукаво је редефи-
нисала модерну демократску државу 
као нови извор колективизма коме се 
по сваку цену треба супротставити. 
Тако је и било. Двосмерни 
покрет је заустављен да 
би се сузбила навод-
на колективистичка 
опасност од „прете-
ране демократије”. 
Кошница данас 
личи на „државу 
термита”, коју је 
чак и Хајек, иначе 
противник демок-
ратије, оценио као 
непомирљиву с људ-
ском слободом. 

Захваљујући споју сло-
боде и знања, надзорни 
капиталисти претво-
рили су се у самопроглашене госпо-
даре друштва. Са свог узвишеног по-
ложаја у подели знања, повлашћено 
„свештенство” подешивача влада по-
везаном кошницом и негује је као не-
пресушни извор сировина. Као што 
су пословође с почетка 20. века смат-
рале да је „административна перспек-
тива” једини вид знања којим се може 
савладати хијерархијска сложеност 
нове гломазне корпорације, и дана-
шње високо свештенство на свет гледа 
с радикалном равнодушношћу, што је 
суштински асоцијалан вид знања. Ра-
дикална равнодушност подразумева 
да се садржај оцењује на основу њего-
вог обима, опсега и дубине вишка, ме-
рен „анонимном” еквивалентношћу 
кликова, лајкова и времена проведе-
ног на мрежи, упркос очитој чињени-
ци да су његова сасвим разнородна 
значења одраз различитих ситуација 
у којима се људи налазе.

Радикална равнодушност је реак-
ција на економске императиве и тек 
повремено јасно видимо да се дослед-
но примењује као менаџерска дисцип-
лина. Таква прилика се указала 2018, 
кад је сервис BuzzFeed дошао до Фејс-
буковог интерног дописа из 2016. го-
дине, чији је аутор Ендру Бозворт, је-
дан од најутицајнијих руководилаца 

компаније. Тај допис показао је да је 
радикална равнодушност примењена 
дисциплина. „Често причамо о доб-
рим и лошим странама свога посла. 
Ја бих да прозборимо и о оним руж-
ним”, каже се у уводу. Бозворт даље 
објашњава како еквивалентност од-
носи превагу над равноправношћу 
кад се други посматра као „органи-
зам међу организмима”. Без те пер-
спективе не би се могао достићи 
тоталитет, а самим тим изостао 
би и раст прихода од надзора.

Ми повезујемо људе. То може 
бити добро ако они од тога на-
праве нешто позитивно. Мож-
да неко пронађе љубав. Мож-
да ће чак бити спашен живот 
некоме ко озбиљно размишља 
о самоубиству. Зато повезује-
мо што више људи. То може 
бити лоше ако они од тога на-
праве нешто негативно. Мож-
да ће некога коштати живота 
ако наиђе на силеџије. Можда 
ће неко погинути у терористич-
ком нападу планираном помоћу 
наших алата. Па ипак повезујемо 
људе. Немила истина је (...) да све 
што нам омогућава да повезујемо 
више људи најчешће је заиста добро. 

То је можда једина област у којој 
метрика говори истину, ма-

кар што се нас тиче. (...) 
Због тога је све што 

предузимамо да бис-
мо расли оправда-

но. Сви они спор-
н и  п о с т у п ц и 
преузимања кон-
таката. Сав онај 
суптилни језик 

који људе подстиче 
да остану доступни 

за претраге због при-
јатеља. Све што преду-

зимамо да би се више ко-
муницирало. (...) Не 
доносе успех најбољи 

производи. Доносе га они које сви ко-
ристе. (...) Будите уверени, довде смо 
дошли захваљујући тактици раста.

Из Бозвортових речи произлази да 
се из перспективе радикалне равно-
душности добре и лоше појаве морају 
посматрати као еквиваленти, упркос 
томе што имају различита морална 
значења и последице по људе. С тог 
становишта, једини рационалан циљ 
јесте рад на производима који „све” 

хватају у мрежу. Уопште не морају 
бити „најбољи”.

Услед систематске примене присту-
па радикалне равнодушности, јавнос-
ти видљиви „први текст” подложан је 
уносу садржаја који се обично сматра 
одбојним: лажи, систематских дезин-
формација, превара, насиља, говора 
мржње и слично. Међутим, све док 
тај садржај одговара „тактици рас-
та”, Фејсбук бележи „успех”. Тај недо-
статак може прерасти у веома вели-
ки проблем на страни тражње илити 
корисника, али бедеме радикалне 
равнодушности пробија тек ако се 
укаже могућност да прекине доток 
вишка у други текст – „текст-сен-
ку”: онај намењен њима, а не нама. 
Штетне информације не означавају 
се као проблематичне ако не пред-

стављају егзистенцијалну претњу по 
снабдевање – Бозвортов императив 
повезивања – због тога што одбијају 
кориснике или привлаче пажњу регу-
латорних тела. То значи да сваки по-
кушај „модерирања садржаја” треба 
схватити као одбрамбену меру, а не 
као чин друштвене одговорности.

Радикална равнодушност досад се 
нашла на највећем тесту због Фејс-
букове и Гуглове амбиције да зауз-
му место професионалног новинарс-
тва на интернету. Обе корпорације 
уметнуле су се између информатив-
них сервиса и њихове публике, сме-
штајући „информативни” садржај у 
категорије еквивалентности својстве-
не другим сферама утицаја надзор-
ног капитализма. Формално гледано, 
професионално новинарство сушта је 
супротност радикалној равнодушнос-
ти. Задатак новинара је да преноси 
вести и анализе које раздвајају исти-
ну од лажи. То одбацивање еквива-
лентности и однос узајамности са чи-
таоцима представљају саму суштину 
новинарства. Тај реципроцитет под 
надзорним капитализмом нестаје. 
Доказ за то је и Фејсбукова одлука да 
стандардизује изглед садржаја у избо-
ру вести тако да „све вести изгледају 
мање-више исто (...), било да је реч о 
истраживању листа Вашингтон пост, 
било да је трач из Њујорк поста или 
масна лаж таблоида Денвер Гардијан”. 
Због тог израза еквивалентности без 
једнакости, Фејсбуков први текст пос-
тао је изразито подложан злоупотре-
би у виду „лажних вести”.

Фејсбук и Гугл нашли су се у сре-
дишту светске пажње након открића 

организованих политичких кампања 
дезинформисања и ширења „лажних 
вести” у замену за финансијску ко-
рист уочи избора за председника САД 
и иступања Велике Британије из Ев-
ропске уније 2016. године. Еконо-
мисти Хант Алкот и Метју Генцкау, 
који су подробно проучили те поја-
ве, „лажне вести” дефинишу као „из-

витоперене сигнале неповезане с 
истином”, који наносе „личну и 

друштвену штету јер нам отежа-
вају (...) да схватимо како ствари 
заиста стоје”. Сазнали су да су 
пред изборе у Америци 2016. 
године те намерно оркестри-
ране лажи на интернету про-
читане 760 милиона пута, што 
значи да им је сваки пунолет-
ни грађанин САД био изло-
жен у просеку трипут.

Сагласно политици радикал-
не равнодушности, „лажне вес-

ти” и други видови дезинфор-
мисања карактеристични су за 

Гуглово и Фејсбуково онлајн ок-
ружење. Има безброј примера де-

зинформација које су се масовно 
рашириле због тога што тако налаже 

економски императив. Навешћу само 
неколико. Један угледни финансијски 
аналитичар изразио је забринутост 
2007. године да ће економска криза 
настала због трговања проблематич-
ним стамбеним кредитима наудити 
Гугловој огласној делатности. То запа-
жање делује чудно ако не знате да је го-
динама пре глобалне економске кризе 
Гугл радо примао сумњиве понуђаче 
стамбених кредита на своја тржишта 
будућег понашања. У то време, фирме 
које су нудиле стамбене кредите тро-
шиле су двеста милиона долара месеч-
но на онлајн оглашавање, а Гугл је по-
журио да узме свој део. Организација 
Consumer Watchdog објавила је 2011. 
извештај о утицају оглашавања на Гуг-
лу на глобалну рецесију. „Гугл је међу 
онима који су највише профитирали 
од кризе настале због тешко наплати-
вих стамбених кредита. (...) Објављи-
вао је огласе превараната који су на-
ивним потрошачима обећавали да ће 
решити њихове проблеме с отплатом 
кредита”, наводи се у извештају. Уп-
ркос тим јавности доступним чиње-
ницама, Гугл је наставио да објављује 
огласе преварантских фирми све до 
2011. године, кад је амерички Трезор 
затражио да обустави сарадњу с „више 
од петсто оглашивача на интернету 
повезаних са 85 наводних онлајн мал-
верзација са стамбеним кредитима и 
обмањујућим рекламама”.

После неколико месеци, Минис-
тарство правде обавезало је Гугл да 
плати петсто милиона долара „на име 
казне, једне од највећих у историји, 
због незаконито стеченог прихода”.
 Наставиће се
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Нови колективизам и његови идеолози 
Да би сами себи обезбедили комерцијални успех, надзорни капиталисти нас усмеравају 
ка колективу кошнице. Тај приватизовани инструментарни друштвени поредак нова 
је форма колективизма у којој тржиште, а не држава, располаже и знањем и слободом

ЛистаЈуЋи 
ПоЛитику
4. јул

1972.

ПРИСУСТВО ФЛОТА СУПЕРСИЛА У СРЕДОЗЕМЉУ УГ-
РОЖАВА БЕЗБЕДНОСТ ЕВРОПЕ, Беч, 3. јула (Танјуг) 
– Најновији аустријски предлог да се на предстојећој 
конференцији о безбедности и сарадњи у Европи ос-
нује „комитет за добре услуге“ доживео је извесну 
модификацију откако га је прошле недеље изнео шеф 
аустријских социјалиста Крајски на конгресу Соција-
листичке интернационале. У интервјуу за Радио Ба-
ден-Баден, аустријски канцелар је изјавио да би тре-
бало да овај комитет допринесе отклањању опаснос-
ти од изолације Европе у напорима за смањење за-
тегнутости између Истока и САД.

„Тиме је нестао првобитни предлог аустријског кан-
целара да се на европској конференцији о безбеднос-
ти разматра и проблем Блиског истока“, закључује да-
нас бечки „Курир“, истичући даје први предлог Крајс-
ког наишао на мало симпатија, пошто изгледа да је то 
тешко решив проблем. Предлажући прошле недеље 
да се у дневни ред европске конференције о безбед-
ности уврсти и ситуација на Блиском истоку, Крајски 
је евентуалном „комитету за добре услуге“ наменио 
улогу посредника у конфликту у овом делу света.

У Бечу се ипак сматра да шеф аустријске владе не-
ће одустати од гледишта да је неопходно да се на кон-

ференцији разматра криза на Блиском истоку и уоп-
ште ситуација на подручју Средоземља. Крајски ово 
гледиште заступа већ низ месеци, истичући да кон-
ференција о европској безбедности не може заобићи 
чињеницу да на 2.500 километара одавде постоји жа-
риште затегнутости бременито конфликтом. Крајски 
је на почетку свој предлог образлагао и чињеницом 
да присуство флота двеју суперсила у Средоземљу 
угрожава безбедност Европе.

После свега с интересовањем се очекује да ли ће 
и у којој форми аустријска влада изаћи са овим пред-
логом.

ФЕЉТОНfeljton@politika.rs
Понедељак 4. јул 2022.

Шошана Зубоф
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Књигу  
Шошане Зубоф  
Доба надзорног 
капитализма 
објавио је  
Клио

ендру Бозворт: ми повезујемо људе

организација „Consumer Watchdog” објавила је извештај о утицају 
оглашавања на „Гуглу” на глобалну рецесију

Фо то Фејсбук

апликација „BuzzFeed”



СРБИЈА dopisnicka@politika.rs
Понедељак 4. јул 2022.

Превоз и ужина
Ниш – У складу са одлуком Градског већа, запосленима 
у органима и предузећима локалне самоуправе више се 
не исплаћују трошкови доласка на посао и одласка кућа-
ма. Уместо тога, добили су месечне карте за јавни пре-
воз. Како је објашњено, такво решење је логично будући 
да град има Дирекцију за градски и приградски превоз, 
која с неколико оператера превозника организује јав-
ни саобраћај. 

Усвајање ове одлуке изазвало је много полемике на 
седници градског парламента, али и ван скупштинске 
сале. 

Помоћница градоначелника Владислава Ивковић је 
пред одборницима образложила „да је одлука по зако-
ну и да се односи само на запослене у службама, уста-
новама и управама које су корисници новца из нишког 
градског буџета”, као и „да ће се новим начином спречи-
ти злоупотребе досадашњег система рефундирања пре-
воза у новцу”. 

Одборник Милош Банђур, некадашњи заменик градо-
начелника Ниша, изнео је став да предлог Градског већа 
није у складу са законом и колективним уговором, због 
чега је поднео иницијативу да се повуче и преиспита. 

На ову тему огласио се и Градски одбор Самосталног 
синдиката јавних комуналних предузећа, Градске упра-
ве и културе Ниша. 

Они такође сматрају да решење није у складу с ва-
жећим прописима, па су у саопштењу неувијено поста-
вили питање Градском већу и одборницима Скупштине 
града: „Ко вам даје за право да одлучујете о начину ис-
плате накнаде за превоз запосленима који није у складу 
са законом и посебним колективним уговором?” 

Према мишљењу синдикалаца, новим моделом ства-
ра се дискриминација међу запосленима који станују 
на територији града и ван ње, што је, како прецизирају, 
забрањено Законом о раду, члан 18. Они такође исти-
чу да се предузећима, обавезом да купују претплатне 
картице, стварају додатни трошкови. Уз то, констатују 
да „јавни превоз није организован у потпуности према 
организацији радног времена и на свим локацијама се-
дишта предузећа”. 

Као претпоследњи аргумент за даљу примену досада-
шњег система исплате трошкова за превоз у новцу, наве-
дена је пракса примењивана деценијама: ако не постоји 
превоз који послодавац организује сопственим аутобу-
сима, запослени имају право на надокнаду у новцу. 

У читавој овој расправи чуо се још један аргумент, 
који није занемарљив – запосленима чије су плате из-
међу 30.000 и 40.000 динара новац који су добијали на 
име превоза служио је за какво-такво побољшање кућ-
ног буџета. Многи од њих, речено је, на посао иду пе-
шице или бициклом како би који динар више остао за 
ужину или џепарац њиховој деци. 

Тома Тодоровић
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��Запослени у градским органима и 
нишким јавним предузећима од 1. јула 
не добијају новчану надокнаду за 
трошкове одласка и доласка на посао, 
а ова одлука наишла је на противљење 
појединих одборника и синдиката 

Чајетина – Свој дан на Видовдан пригод-
но је обележила чајетинска библиотека 
„Љубиша Р. Ђенић”, најстарија установа 
културе златиборског краја. Вршњакиња 
„Политике”, настала је 1904. оснивањем 
„Златиборске читаонице” у Чајетини. 

– Данашња мисија библиотеке је да про-
мовише писменост и негује културу чи-
тања и доживотног учења, подиже свест 
о локалном и националном културном 
наслеђу, градећи тако културни идентитет 
вароши – рекла је директорка библиотеке 
Снежана Ђенић на свечаној академији. 

За ову прилику учињено је нешто по-
себно: објављена је књига о Златиборци-
ма по добру упамћеним „Добростиви и 
часни путеви господњи”, а уз њену промо-
цију отворена изложба која уметничким 
портретима прати биографије свих 12 лич-
ности у књизи описаних (Јован Мићић, Со-

фија Мићић, Мијаило Јевремовић, Крста 
Смиљанић, Катарина Никић Смиљанић, 
Димитрије Туцовић, Круна Никић Смиља-
нић, Радосав Симић, Секула Кнежевић 
Ћалдовић, Миладин Пећинар, Милица 
Марковић Станојевић и Љубиша Ђенић 
Пујо). Ауторка књиге је Снежана Ђенић, 
аутор портрета ужички уметник Радомир 
Верговић. 

Изложба и књига поменици су значај-
них личности златиборског краја током 
19. и 20. века, различитих по чињењу и за-
нимању (сељак, свештеник, генерал, по-
падија, просветна радница, инжењер, ка-
феџија...). Уз један искорак: знамените 
жене овог краја први пут се равноправно 
помињу с неретко описиваним мушким ве-
ликанима златиборског подручја. 

Добростиви траг четири Златиборке 
оставиле су свака на свој начин. Милица 
Марковић Станојевић (1899–1982) прва је 
високообразована жена у овом крају која 
се вратила из главног града да би доприне-
ла просветном и културном уздизању заби-
тог завичаја. Софија Мићић (1855–1943), 
супруга сердаревог унука, школована и 
васпитана у грађанском духу, заслужна 
је за оснивање „Златиборске читаони-
це”, многа доброчинства је чинила и била 

узор женама свог времена које су од ње до-
бијале савете из моде, кулинарства, култу-
ре. Попадија Катарина Никић Смиљанић 
(1871–1934) донела је на свет петнаесторо 
деце (мајка је и проте Милана), оставши 
по мудрости и доброти упамћена у чувеној 
свештеничкој породици. А Круна Никић 
Смиљанић, рођена 1876. године, многима 
је помагала и ратну сирочад спасавала, по-
казујући снагу и истрајност жене у суро-
вим условима Великог рата. 

Како је у рецензији књиге истакао проф. 
др Радош Љушић, „Жене овог краја, од об-
ичних до једне високообразоване, као и 

збирка илустрованог материјала, новина 
су за овакав поменик локалних личности, 
те су стога вредне сваке пажње и пошто-
вања”.

Према речима вишег кустоса Народ-
ног музеја у Ужицу Катарине Доганџић 
Мићуновић, која је отворила изложбу, ли-
кове четири жене и осмoрице мушкара-
ца Радомир Верговић је сликао по сачува-
ним фотографијама, изузев сердара Јована 
Мићића, чији је лик градио на основу за-
писа и свог познавања овдашњих физио-
номија и карактера. 

Бранко Пејовић

Знамените Златиборке

��У Чајетини је промовисана 
књига „Добростиви и часни 
путеви господњи”, уз 
изложбу која уметничким 
портретима прати 
биографије 12 великана 
златиборског краја, међу 
којима су и четири жене

Ката Смиљанић Круна Смиљанић

Софија Мићић
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Кобила спaсена 
после пада у шахт
Ниш – У шахт размера метар пута ме-
тар и дубине преко два метра, у ши-
рем центру Ниша, у суботу по подне 
упала је двоипогодишња кобила, која 
је земљаном стазом поред улице вук-
ла запрегу. Поклопац од шахта у коме 
су оптички каблови МТС-а неко је ук-
рао и однео, а преко отвора биле су 
гране од дрвећа и покошена трава.

У акцији спасавања која је трајала че-
тири сата, учествовали су чланови Уд-
ружења „Зоо-планет”, Коњичког клу-
ба „Нониус” и радници ЈКП „Медиана” 
са специјалним камионом за подизање 
подземних контејнера за смеће.

– Право је чудо како је кобила 
прошла неповређена. Тони Илие-
ски из Коњичког клуба „Нониус” је 
сишао у шахт и везао је специјалним 
тракама, које смо прикачили на ди-
залицу камиона. Невероватно је да је 
кобила све време била мирна док смо 
је извлачили на површину кроз исти 
отвор кроз који је упала – испричао 
је за „Политику” Душан Стојановић 
из Удружења „Зоо-планет”. Т. Т.
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т Пан че во – Ауто би о гра фи ја Ми хај ла Пу пи на 

„Са па шња ка до на у че ња ка”, на го то во век од 
пр вог, до би ла је но во ин те грал но из да ње, бо-
га то илу стро ва но и про ме ње ног на сло ва. За то 
је заслужан Мирослав Стан ко ви ћ, ре ди те љ из 
Пан че ва, који је своје вишедеценијско зани-
мање за Пупинов жи во т, на уч ни ра д и ства ра-
ла штво, сабрао у књизи „Од усе ље ни ка до про-
на ла за ча”. 

„Од лу чио сам се за дослован превод наслова 
са ен гле ског је зи ка, јер Пу пин ни ка да ни је за-
бо ра вио сво је ко ре не, а у Аме ри ци је ин си сти-
рао на то ме да је до се ље ник”, ка же аутор. 

Према Станковићевим речима, ово није 
само на уч ни ко ва пре сли ка на ауто би о гра фи-
ја, већ је међу корицама својеврсни спој срп-
ске кул ту ре, ли ков не умет но сти, књи жев но сти, 
на у ке, исто ри је и ду хов но сти. Обрађени су и 
мање познати догађаји из Пупиновог живота: 

„Пре 130 го ди на, на Ви дов дан, он је до вео у Ср-
би ју сво ју су пру гу Са ру Ка та ри ну Џек сон. Та да су 
по се ти ли ње гов род ни Идвор, чи та о ни цу Ма ти це 
срп ске у Но вом Са ду, Ве ли ки Беч ке рек и ма на стир 
Врд ник”, на гла ша ва Стан ко вић, об ја шња ва ју ћи да 
овом вер зи јом књи ге, за ко ју је Пу пин до био Пу-

ли це ро ву на гра ду, вра ћа ме ђу ко ри це на уч ни ко ве 
ауто би о гра фи је део о Све том Са ви. Тај одељак се 
на ла зио у пр вом из да њу, у пре во ду Ми ла на Јев ти-
ћа, а де це ни ја ма ка сни је је из о ста вљан, у скла ду са 
иде о ло шким при ли ка ма. 

„Ту не прав ду са да ис пра вља мо и ово је је дан од 
раз ло га за но во из да ње књи ге, ко ја пра ти и на ста-

вак ра да на сни ма њу до ку мен тар ног фил ма о 
Пу пи ну”, ка же за „По ли ти ку” Ми ро слав Стан-
ко вић. 

Стра ни це на уч ни ко вих се ћа ња богато су 
пропраћене илу стра ци ја ма, ко је по себ но осве-
тља ва ју по зна те лич но сти из на ше и аме рич-
ке исто ри је. Ту су фре ске срп ских све ти те ља и 
сли ке ве ли ких ју на ка срп ских уста на ка, ре во-
лу ци о на ра и бо ра ца за на ци о нал ни иден ти тет, 
др жав ни ка, вој ско во ђа Ве ли ког ра та, пе сни ка 
и сли ка ра, чи ја де ла су део Пу пи но вог ле га та у 
На род ном му зе ју у Бе о гра ду. У књизи су и ре-
про дук ци је умет нич ких ра до ва ко је је Пупин 
при ље жно ку по вао и са ку пљао. 

Из да ње је је дин стве но и по то ме што кроз 
на уч ни ко ву ко лек ци ју пред ста вља срп ско сли-
кар ство с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка јер је по-
зна то да је Пу пин, као љу би тељ умет нич ких 
де ла, ову сво ју страст схва тао и као ми си ју – да 
упо зна свет са срп ским ве ли ка ни ма. По себ но 
ме сто при па да тек сту Ми ло ша Цр њан ског, ко-
ји је на пи сао и ре цен зи ју Пу пи но ве ауто би о-
гра фи је. 

„Од усе ље ни ка до про на ла за ча”, осим Пу-
пинове животне приче, читаоцима даје увид 
и у ње гов рад на очу ва њу срп ског на ци о нал-
ног иден ти те та.

„Јед на од нај зна чај ни јих лич но сти САД, ка-
да пи ше сво ју жи вот ну при чу, не за бо ра вља 
ни Пан че вач ко срп ско цр кве но пе вач ко дру-

штво, нај ста ри је на Бал ка ну, јер зна да се кроз пе-
сму чу ва на ци о нал ни иден ти тет. Пу пин у сво јој 
ауто би о гра фи ји ка же ’да ни шта леп ше не ма од ру-
ског цр кве ног хо ра, а и да срп ски не за о ста је”, ци-
ти ра Стан ко вић и на по ми ње да ће ауто би о гра фи ја 
у овој вер зи ји, бити пре ведена на ру ски, ја пан ски 
и ки не ски је зик.  Ол га Јан ко вић

Повратак Светог Саве у Пупинову аутобиографију
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��Ново издање дела за које  
је славни научник добио  
Пу ли це ро ву на гра ду садржи  
и одељак који је деценијама  
био изостављан, у складу  
с идеолошким приликама
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Да ли имамо праву 
противградну одбрану

Протеклих дана више крајева западног 
дела Србије задесила је олуја са жес-
токим градом. Првог летњег дана, 
предвече, највише су страдали засади 
малине и другог воћа у ближој и даљој 
околини Чачка. По обичају, саопштено 
је да није много помогла ни противг-
радна одбрана. Слично је било и у дру-
гим крајевима, када је употребљено не-
колико хиљада ракета. 
Све ово подсетило ме је, као некада-
шњег дипломираног инжењера агроно-
мије, како се својевремено учило на 
који начин настаје град. Једноставно 
речено, сунчано време високом темпе-
ратуром загрева мање или више мокру 
површину земље, са које почиње да ис-
парава влага. Она се, потом, као балон, 
постепено диже, па када доспе до ви-
сине од седам-осам километара, где је 
вишеструко нижа температура, почне 
да се претвара у све веће ледене груд-
вице. Тада је, говорило се, право вре-
ме, да дејствује противградна одбрана. 
Коначно, када зрна постану знатно те-
жа, она незаустављиво јуре према 
земљи, па је тада поменуто лансирање 
ракета од мале користи. 
Као најефикаснија одбрана, причало се 
међу стручњацима, у развијеним евро-
пским државама, на великој висини, из 
авиона је ледени облак посипан неком 
хемикалијом, чини ми се, сребро-јоди-
дом, која није дозвољавала стварање 
крупних зрна града, а она ситнија не би 
ни стигла до земље. Код нас, не знам 
како је у околини, бар за сада, радарс-
ко праћење облака и лансирање раке-

та, нису се показали сувише успешни. 
Ваљало би да се данашњи агрономи 
распитају како се то ради другде. 

Родољуб Петровић, 
Чачак

Политички игроказ  
у Бриселу
Самит ЕУ у Бриселу био је политички иг-
роказ, маска за давање статуса канди-
дата Украјини и Молдавији. Можда овај 
став пара уши, не подлеже политичкој 
коректности на чему Запад инсистира 
(из властитих интереса и потреба) али 
нека ме неко демантује да је било дру-
гачије. Какав западни Балкан, каква бу-
дућност, проширење! Он није на агенди 
нити  је предмет интереса ЕУ. Брисел и 
неке чланице ЕУ не скривају дубоки пре-
зир према Балкану којем својевремено, 
не тако давно, додаше  присвојни при-
дев „западни” из интереса  познатих 
као „сфере утицаја”. Он је за њих нека 
врста отоманске касабе, али један ка-
мичак у њиховој ципели их жуља: има ве-
ома важну геостратешку позицију. 
Једна земља је  учинила све што се од 
ње тражило, чак је променила  име и …
ништа. Тамо је у односу на ЕУ где је била 
и пре преименовања. Друга не крије 
фрустрираност, а њен премијер иронич-
но каже да очекује улазак у ЕУ до краја 
овог века, или на почетку новог! Пред-
седник Вучић рече отворено: није фер 
према Албанији и Северној Македонији, 
иначе чланицама „Отвореног Балкана” 
против којег су неке од челних земаља 
ЕУ! Уосталом да је реч о „политичком 
игроказу” сведочи и упозорење ауст-
ријског канцелара Карла Нехамера: 

„Давањем статуса кандидата Украјини 
и Молдавији  ЕУ уводи нови поступак у 
којем се још пре испуњавања критерију-
ма уније даје статус кандидата.” 
Украјина је пре три месеца поднела при-
јаву за кандидатуру! Невероватно как-
вом се брзином она прихвата. Друге 
земље које чекају, попут БиХ, са запад-
ног Балкана – нису на талону. Колико са-
мо лицемерја, двоструких стандарда, ци-
низма у „објашњавању” бриселских би-
рократа има у овоме! Да се не на помис-
ли да сам противник кандидатуре Ук-
рајине и Молдавије, напротив треба при-
јатељској земљи честитати, али зашто 
не рећи: ово је политичка, геостратешка 
одлука, а никако  основа на којој се те-
мељи функционисање ове организације  
на Старом континенту, назване ЕУ. 
И начекаће се и једна и друга држава. 
Осим, ако се другачије не нареди, а зна 
се одакле наредбе стижу. ЕУ, тре-
ба  читати – САД, жели да на овај начин 
(давањем кандидатура Украјини и Мол-
давији) „обележи” своју сферу утицаја. 
Да ли ће то бити цела Украјина, или по-
ловина – није битно: Запад ту жели да 
укуца „гранични” камен да би сутрадан 
„сместио” НАТО. 
Све ово што се сада догађа у виду игро-
каза или политичке фарсе је већ виђе-
но. Помоћи ћу да се присетите. Румунија 
и Бугарска су у питању. Оне су 2007. ек-
спресно примљене у ЕУ због страха од 
утицаја Русије. Било је у томе и комич-
них ствари о чему су медији извештава-
ли: бугарска влада и парламент су екс-
пресно усвајали законе и акта ЕУ не 
преводећи их са енглеског језика. 
Зашто исписујем ове редове када се 
унапред знало да Србија на овом са-

миту неће отворити нови кластер и да 
о неком убрзању корачања ка ЕУ нема 
ништа? Најавио је то и председник Ву-
чић, знао је да ће га „решетати” 
претњама да мора да уведе санкције 
Русији, да се проблем „Косова” мора 
што пре решити, а зна се како. Било је 
чак и бесмислица из дипломатске ку-
хиње Брисела да се плаши да оде на 
самит управо из поменутих разлога. 
Показало се да је све то било уобичаје-
но блебетање (није политички корек-
тно употребити ову реч) бриселских 
чиновника.  Пишем, међутим, ово из 
разлога да  потврдим оно што сам увек 
тврдио: ЕУ не зна шта ће са собом. Она 
не улива поверење. Неозбиљна је, лу-
та (прочитајте  изјаве Урсуле фон дер 
Лајен  у последњих месец дана, једна 
другу искључују, или шефа диплома-
тије Ђузепа Бореља), нема самостал-
ност, чека шта ће рећи Вашингтон под 
чијом је јурисдикцијом. И онда када не 
могу против ње, или неког већег, Ру-
сије, Кине, онда ударају на мале да ис-
кале бес и немоћ. 
Зато се иживљавају над нама претећи 
нам и условљавајући нас свим и сва-
чим. Најновија резолуција немачког 
Бундестага је у том тону – изричитих за-
хтева  и претњи . Зато и питање: да ли 
је вредно борити се за улазак у ЕУ када 
је очигледно да нас неће? Наша земља 
треба да ради на реформама, не гледај-
мо и не очекујмо ништа од Брисела. 
Уосталом, сигуран сам да ће после овог 
политичког игроказа у Бриселу подрш-
ка грађана ЕУ још више опасти.

Драгиша Петровић,  
новинар и публициста, 

Крагујевац

ЉубивојеРшумовић*

Некопаметнијиодмене,
некада давно, је рекао

да су песници пробуђени
део народа. Наравно, ако
седржимотелеперечени
це,нетребасечудитишто
ипеснициучествујуу„Ми
хољскимсусретима села”,
манифестацијикојуподру
гипутуСрбији,од1.јула
до1.децембра2022,организујеМинистарство
забригуоселу.Ијасампробуђенидеотогде
ланародакојијеживеоиживинаселу.Ипрви
српскиминистарпросвете–попечитељДоситеј
Обрадовићјеусвојојсвечанојпесми„Востани
Сербије”(Одасрпскомпрепороду)позваосве
колегедапробудетуцарицу,какоонназиваСр
бију,дапокажеЕврописвојекраснолице.Дали
тозначидајенародзаспао,пасмомипробуђе
нидапробудимоитајнарод?Тосвакоможеда
тумачиовакоилионако...
Онозачијеразумевањенисупотребневешти

нетумачењајерјекристалнојасноинесумњиво
–јестечињеницадајеминистарзаселоМилан
Кркобабић,заједносаАкадемијскимодбором
заселоСрпскеакадемијенаукаиуметностии
члановимаНационалногтимазапрепородсе
лаСрбије,успеодапробудивеликидеосељана
Србије.Тојеонајдеосељанакојисенемири
стимдапокиданесоцијалнопсихолошкевезе
међу(нажалост,свеусамљенијим)људимамо
рајутакоидаостану.ТоједеоСрбијекојипо
штујесвојутрадицију,културнубаштину,који
волидаседружи,срећеисусреће,којиволида
пева,игра,покажеумеће,станеједандругоме
нацртуинадмећесе.
ДасеСрбијанаселубуди,авеликидео је

ивиднопробуђен,довољноилустративного
вореподацидаћена„Михољскимсусрети
масела”ове2022. године,учествоватибез
мало1.300селаизсвихкрајеваСрбијесаоко
150.000посетилацаиучесника.Тојеогром
ноповећањеуодносунапрвепрошлогоди
шњеманифестацијеподистимназивом(број
села–учесникавећијезатрећину,аочекује
сеповећањебројапосетилацаиучесниказа
вишеодполовине).Саповећаниминтересо
вањемрачуналојеиМинистарствозабригу
оселу,пасмоовегодинеимализнатновећи
буџет.Одобрилисмозахтеве87јединицало
калнихсамоуправа(прошле68).Нисамзаљу
бљеникстатистике,алиморамдапризнамда
овибројевиговоредасу„Михољскисусрети

села”–погодакумету,срцеидушуљудикоји
живеуселима.
БудесеселаусвимкрајевимаСрбије.Нами

хољскомчасусеоскегеографије,подсетићемо
седајеселоКонопницауВласотинцу,селаПо
повце,Коњино,Тогочевце,ПертатеиГргуров
цеуопштиниЛебане,Радојево,СрпскаЦрња,
ВојводеСтепаиАлександровоуНовојЦрњи,
КозјиДолуТрговишту,Тријебинеуопштини
Сјеница,ЉуберађауБабушници,Висибабау
Пожеги...итакоредом–коћеихсвепоброја
тидо1.289,коликоћеихбитина„Михољским
сусретимасела”2022.године.Добрипримери
суопштинаБлацекоја„покрива”свих39села,
СремскаМитровицаса25селаитд.

Аилетимичанпогледнасадржајеовогоди
шњих„Михољскихсусретасела”откриваогром
нобогатствонародногстваралаштва.Имаћемо
приликудачујемоконцертецрквеногхора,пе
вањеизворнихнароднихпесама,затимстаро
изворнопевање,беседништвоиказивањездра
вица,рецитовањешаљивенароднепоезије,да
видимонаступекултурноуметничкихдрушта
васрпске,мађарске,ромскеидругихнационал
ности,тусухармонике,фруле,алиисвирањеу
лист...Манифестацијућекраситиизложбефо
тографија„Мојесело”,ликовнеколоније,филм
скифестивалиизложбенародненошње,приказ
старихзаната,такмичењеженауизрадинајори
гиналнијевуненечарапе,радионицеплетења
корпиодпрућа...Аспортскипрограмјепотра

дицијиизузетнобогат:поредпастирскогвише
боја,скакањауџаковима,бацањакаменасра
мена,надвлачењаконопца,посетиоцићемоћи
давидеитакмичењеубацањубаласена,гађа
њуглиненихголубова,надметањемладихорача,
борбунабрвну...Нећеизостатини„специјалите
тинашегкраја”.Гостиидомаћинимоћићедаде
густирајупројуипратетакмичењазанајлепшу
погачуинајукуснијислаткиш,бићетугулашија
да,гицијада,буразијада(прављењешкембића),
каоиизборнајлепшегславскогколача...
Акосеуселиманашимчујесмех,вриска,ра

достпобедника,чујемузика–игуслеалиихар
моникаиџезмузика,патојевећвеликаствар!
Али,морамосе,пресвега,позабавитинесамо

производњомвесељаикултурнозабавногпро
грама,негоипроизводњомдеце.Нећусадала
ментиратиотоме,алинамјесвакаконеопходна
дугорочнаозбиљнадемографскапопулациона
политика.
Настављасеналепначиноноштојесвоје

временоКултурнопросветназаједница(КПЗ)
Србијеимала:вишегодишњабогататакмиче
њаселаСрбије,усвему,пачакиуколичини
приносажитарицаиповрћапохектару.Када
једемократскавластнавалиладаукинеКПЗ,
каорецидивпрошлости,јасамбиопредседник
КПЗа,пасампитаојуришникаЛечићазарму
ништанезначикадсеудвестаселаСрбијесва
кегодинеокречесвекуће?Ваљдасепостидео,
текоставионасјенамиру!

Овогапутасуозбиљнијизадаципреднама.
Министарствозабригуоселу,бољерећидржа

ваСрбија,опетјеискренопосвећенаселуисеља
нима.Ипрвипутнесамодапозивадасеврате
наогњиштасвојихдедоваоникојисуселодавно
напустили,већточиниконкретнимпрограмима.
Пресвега,мислимнаобновузадругарства,чиме
сеобезбеђујеегзистенција–сигурнаиредовна
зарада.Добруинфраструктуру–водовод,кана
лизацију,асфалтнепутеве,стабиланнапонстру
је,интернетмрежу,данастребадаимасвакосело
којепретендуједаимаосновнеусловезаживот
(знамдасетуМинистарствозабригуоселуосла
њанаИнвестициониплан„Србија2020–2025”,
којимјепланиранопетмилијардиевразаизград
њу5.000километарапутева).
Веомабитанјеитрећистуб,атоједруштвени

стандард:почеводобдаништаивртића,преко
примарнездравственезаштите,дошколаирено
вирањадомовакултура.Инајзад–очувањекул
турнебаштине,обичајаитрадиције.Атојемогу
ћеакосељудисрећуисусрећу.Акотевредности
нисудоступнељудима–временомнестану.Оно
штојеименевеомаизненадило(пријатно)јеус
пехпрограмадоделепразнихсеоскихкућа.За
којиданнекоћесерадовати,јерћебитидоде
љена1.000.кућа(загодинудана).Посебномеје
емотивнообрадовалачињеницадајезабеспла
танпревозубрдскопланинскимипограничним
подручјимапрошлегодинедодељено18мини
бусева,атоликоћебитинеразвијенимопштина
мапоклоњеноиовегодине.Тојевеликаствар!
Дастаријинеморајупешкедолекара,адецада
непешачепокиши,снегуиврућини.
Стратешкициљједаусловеживотауселима

приближимоусловимауграду.Тадаћезасигур
новишељудидолазитиусеоскаподручја,амање
одлазитиизњих.Такоћемобитисигурнијида
намсенећедогодити„усудпустеземље”,какоче
стоупозораваминистарКркобабић.Нијетешко
сложитисеупотпуностисаконцептомпартнер
стваурбаногируралног,односноградскогисе
оског,којисезасниванаЛајпцишкојповељио
развојуевропскихградовадо2030.године,која
сезалажезатодасељудиуселимадоговарају,
дапланирајуиодлучују,узобавезантрансфер
новцадржавеутесеоскеопштине.Такође,по
државампредлогдасеуведеноватериторијална
поделаСрбијеукојојћесеоскеопштинеимати
централнупозицијузадаљиразвојсела.
СетихсенакрајумогпокојногоцаМихаила,

којије,послеоваквихдоговораодобримпро
грамима,говориољудима:„А,сад–хајдедаово
претворимо!”
Националнимпрограмомзапрепородсела

Србијеиздиглисмосеизнадвере,нацијеипо
литике.Али,неиизнадживота!Почелисмода
претварамо.Акаквићерезултатибити–живи
билипавидели! ¶

*Песник,координаторНационалногтима
запрепородселаСрбијеипредседник

комисије„Михољскисусретисела”

При ло зи об ја вље ни у ру бри ци 
„По гле ди” од ра жа ва ју ста во ве 
ауто ра, не увек и уре ђи вач ку  
по ли ти ку ли ста

Михољскисусретисела–чаролијабуђења

За јед но у ми си ји пре по ро да се ла: ми ни стар Ми лан Кр ко ба бић и пе сник Љу би во је Ршу мо вић
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medjunama@politika.rs
Понедељак 4. јул 2022.



ПОГЛЕДИ

Већина великих научника  
била је религиозна 

У чланку „Кеплер и научници о Богу и човеку” 
поштованог господина протојереја-ставрофора 
Александра Средојевића дат је осврт у вези с 
мојим ранијим написом „Мајка великог научника 
оптужена да је вештица”. У потпуности сам сагла-
сан с протојерејевим тврдњама да су већина ве-
ликих научника, кроз читаву историју, били искре-
ни верници цркава народа из којег су потекли. 
На интернету, под насловом типа „Famous 
Scientists Who Believed in God”, добија се неколи-
ко спискова великих научника-верника из разли-
читих епоха. У свом чланку споменуо сам научни-
ке кажњене од стране црквеног и световног суда 
због њихових открића која нису била у складу с 
тадашњим верским догмама. 
Међутим, нико од наведених научника није био 
атеиста, којих у то време практично није ни било. 
На пример, Никола Коперник, пољски католички 
свештеник, знао је да ће ставом да се Земља ок-
реће око Сунца, а не обратно, изазвати револт и 
реакцију инквизиције, па је своју славну књигу дао 
у штампу тек када му је „душа била у носу”. Ипак, 
постојали су велики мислиоци који се, иако не ате-
исти, нису у потпуности уклапали у тадашње рели-
гијске прописе. Један од њих је филозоф Волтер, 
кога је Католичка црква за живота сматрала анти-
христом, да би после његове смрти, прешла преко 
његових грехова. Лав Толстој, вероватно највећи 
словенски писац, написао је многе текстове у 
хришћанском духу, али у старости запада у разне 
сукобе, међу којима и са сопственом породицом, 
а такође и с православном црквом. Црква с којом 
се разишао крајем живота, нажалост, ни до данас 
му није опростила. Такође, необичан је случај Ајн-
штајна, који, иако по народности Јеврејин, није у 
потпуности прихватао јеврејску религију, о чему го-
воре разни филозофско-религијски чланци. Ајнш-
тајн, који је својим открићем фотоелектричног 

ефекта основао квантну механику, добивши за то 
Нобелову награду 1921, није се слагао с принци-
пом неодређености, која је има битну улогу у овој 
механици. Своје противљење изразио је чувеном 
реченицом „Бог се не коцка”. 
Што се тиче вештица, које су биле спомињане у 
претходним чланцима, њихово прогањање се про-
дужило из средњег такође и у нови век. Прва веш-
тица је спаљена у Шпанији 1481, а последња у Мек-
сику 1850. У западноевропским земљама спаљи-
вање је постепено замењивано вешањем, које је 
било такође без проливања хришћанске крви. 
Последња вештица у Енглеској, над којом је извр-
шена смртна казна вешањем 1684, била је Алиса 

Моланд. У Шкотској је то била Џенет Хорн, која је 
спаљена 1727, тј. у години Њутнове смрти. Пос-
ледња вештичја жртва у Швајцарској била је 1782 
Ана Гелди, али је егзекуција над њом била крвава 
– декапитација. Најчувенија америчка суђења ве-
штицама била су у Сејлему 1692/93, са око два-
десетак жртава. Последње такво суђење у Аме-
рици било је 1878. (година Берлинског конгреса), 
али су тада окривљене жене остале у животу. Пос-
ледња спаљена вештица у Пољској била је Барба-
ра Здунк 1811. окривљена за изазивање пожара 
који је уништио скоро цео град Ресел. 

Драган Станковић, 
Београд

Како намирити дугове  
спортских клубова

Откривањем података да наши најтрофејнији 
спортски клубови (Црвена звезда и Партизан) ду-
гују држави, која их помаже кад год треба, велике 
паре на име пореза, указује да у нашој админист-
рацији има пуно слабости. Једно је сигурно да клу-
бови нису једини кривци што порез није благовре-
мено измирен. Да се не замајавамо тражећи „ко 
је крив”, већ да се одмах покуша проналазак на-
чина како да се порез плати. Наравно, солидарно, 
како је и доведено до ове ситуације. 
Да управама клубова помогнемо у планирању из-
мирења пореских обавеза. Ево шта предлаже 
обичан грађанин који најпре плати пореске оба-
везе свог домаћинства па настави да живи с оним 
што му претекне. 
1. Да део одговорности и обавеза преузме Минис-
тарство финансија с министром Синишом Малим 
на челу, као и Пореска управа. Да се свима њима 
„одреже” обавеза ко с колико новца треба да 
учествује у измирењу пореских дугова. 
2. Да управе клубова сачине своје предлоге ко од 
чланова мора да допринесе да се порез плати, јер 
су сви они својим немаром трошили више него 
што су имали. 
3. Да навијачи клубова стану у ред и уписују свој 
део доприноса за порез, јер су својим повреме-
ним испадима допринели да клубови плаћају њи-
хове ломњаве, туче и испаде, чиме су клубови но-
вац намењен за порез морали да преусмеравају 
за навијачке хирове. 
4. На крају, кад се порезне обавезе измире, да 
садашње управе клубова буду смењене, а да се 
изаберу нови одговорни и савеснији који ће води-
ти рачуна о рационалном пословању и поштовању 
државе која их помаже више и чешће него што 
увек заслужују. 

Јован Вуковић, 
Нова Пазова
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Мозаик са ликом Алберта Ајнштајна на изложби у Шпанији

ДрагољубКојчић*

Као што је над ре а ли зам 
јед на од нај у пе ча тљи ви

јих кул тур них стре ла ко је 
су по кре ну ле и обе ле жи ле 
пе ри од из ме ђу два свет ска 
ра та, та ко је рок му зи ка, 
за јед но са фил мом, нај по
пу лар ни ја умет ност дру ге 
по ло ви не два де се тог ве ка, 
сва ка ко са нај ве ћим сте пе
ном из ра жај но сти емо ци ја и мо ћи да 
об ли ку је по глед на свет сво је ге не ра
ци је. Че сто се ова два ме ди ја успе шно 
укр шта ју и из ра жа ва ју дух вре ме на. 
Ми ке лан ђе ло Ан то ни о ни, у еп ској 
сце ни са ги та ром у фил му „Blow Up”, 
у лон дон ском клу бу у коjем сви ра ју 
Џеф Бек и Џи ми Пејџ, при ка зу је бе
сми сао епо хе: по сле хи сте рич не ту че 
пу бли ке око вра та сло мље не ги та ре 
до бит ник га на кра ју од ба цу је као ис
ко ри шће ну ма ра ми цу. 

Не што ка сни је Кен Ра сел је сни
мио култ ни филм „То ми” ко ји је, уз 
по ја вљи ва ње Клеп то на, Та ун сен да, 
Ел то на, Ти не и Дал три ја,  ка пи лар
но по све ту ра ши рио при чу о де ча
ку за тво ре ном у се бе, за не ме лом и 
из ло же ном па кле ној суп кул ту ри 
вре ме на. Ни је би ло не прав де у све
ту ко ја у по сле рат ном раз до бљу ни
је кри тич ки и ан га жо ва но про шла 
кроз мо рал не фил те ре рок кул ту ре: 
фа бу ло зна че твор ка из Ли вер пу ла, 
Сто ун си, Дор си, Бар дон, Ди лан... 
И ни је би ло ни ка кве цен зор ске ба
ри је ре или иде о ло шких ани мо зи
те та пре ма дру гим ге о по ли тич ким 
сфе ра ма. Битлси су пе ва ли „Back in 
the US SR”, са не жним па ро ди ра њем 
„Back in the USA”. Чак Бе ри ја и па
ра ле ла ма „Ukra i ne girls” и „Mo scow 
girls” са „Ca li for nia Girls” „Бич Бој
са”. У јед ном од сво јих нај у спе шни
јих хи то ва Деј вид Бо у ви за љу бље но 
и са мо кри тич но упо зо ра ва сво ју ма
лу Ки не ски њу: „I’ll ruin everything 
you are”. Па Ха ри со нов „Кон церт за 
Бан гла деш”, Гел до фов „Li ve Aid”... 
итд. 

Овог про ле ћа, ме ђу тим, мр тва ти
ши на у рокза јед ни ци. Са свим су ра
зу мљи ве по ли тич ке и ге о по ли тич ке 
спе ци фич но сти и раз ли ке у по гле
ду на укра јин ску кри зу ко ја по тре са 
свет. Те шко је не ста ти на јед ну или 
на дру гу стра ну. Кри те ри јум је по

ли тич ки са им пли цит ним 
еле мен ти ма иде о ло ги је, 
мо ра ли зма или јед но став
но на ви јач ке су бјек тив
но сти. Али ћу та ње пред 
из ба ци ва њем књи га из би
бли о те ка, ка пи тал них ро
ма на из школ ске лек ти ре, 
гран ди о зних ком по зи то ра 
са кон церт них про гра ма, 
обез гла вљи ва ње Пар на
са свет ске ли те ра ту ре...?! 

Ни је се чуо ни је дан про тест ни стих 
и ни је од сви ран ни је дан акорд да се 
за шти ти уни вер зал ни про стор кул
ту ре. Е, то је кам па ња са не из бе жним 
бу ме ранг ефек том.

Не ми нов но је под се ћа ње на „те зу 
о уза луд но сти” ко ју је фор му ли сао 
са вре ме ни фи ло зоф Ал фред Хирш: 
„Уза луд на пре дак чо ве чан ства у на

у ци, у тех но ло ги ји, уза луд сва ки ма
те ри јал ни на пре дак ако ни смо на
пра ви ли мо рал ни и ци ви ли за циј ски 
скок ко ји нас уна пре ђу је као људ ска 
би ћа.” А шта је оба сја ни врх тог на
прет ка ако то ни је кул ту ра? По ку шај 
да се ам пу ти ра је дан део кул тур ног 
на сле ђа, ма кар и нај ма њи, вра ћа се и 
уни шта ва це ли ну кул ту ре као што је
два ви дљи ви ме ла ном фа тал но и бр
зо ра за ра чи тав ор га ни зам. Кул ту ра 
је ин клу зив ни ор га ни зам у ста тич
ком али и у ди на мич ком сми слу, за то 
што је отво ре на за сва ки но ви об лик 
– пан то ми ма, му ра ли, те ле ви зиј
ске се ри је, ин ста ла ци је или пер фор
манс по ста ли су њен са став ни део 
кроз де ка де. Не пот па да ли упра во 
то под По пе ро ву за ми сао отво ре ног 
дру штва? И ни је ли упра во Ле но нов 
„Ima gi ne” пле до а је за рав но прав ност 

и ор ган ско је дин ство кул ту ра у њи
хо вој мно го стру ко сти и ча роб ним 
по себ но сти ма? 

От ку да он да гла сно ћу та ње на се
гре га ци ју у кул ту ри? 

Ци ви ли за ци ју до ми нант но од ре ђу
ју два вред но сна си сте ма: кул ту ра и 
по ли ти ка. Кул ту ра је ста ри ји, ши ри 
и ви ши си стем. Њен успон је тло на 
ко јем се ра ђа ју по ли тич ке иде је ко је 
ће пре о бли ко ва ти дру штво. На рав но, 
по сто ји и по врат ни ути цај и уто ли
ко је зна чај ни је одр жа ти ње ну ауто
но ми ју. Про блем је ка да се кул ту ра 
под ре ђу је по ли ти ци. Не при род но је и 
ало гич но да се оно што је уни вер зал
но по ви ну је пар ти ку лар ном или да се 
од ба цу је пре ма рас по ло же њу тре нут
ка као онај  врат од ги та ре у Ан то ни
о ни је вом фил му. 

Иако без фи ло зоф ског уоб ли ча ва
ња прин ци па сво га исто риј ског би
ти са ња, Ср би ни ка да ни су под ле гли 
овој пер му та ци ји. Ни ко ме ни је па
ло на па мет да по сле Пр вог и Дру гог 
свет ског ра та за бра ни Хел дер ли на, 
Ши ле ра или Бе то ве на, ни ти да по сле 
„Олу је” про те ра Ти на Ује ви ћа, ни ти 
да по сле  бом бар до ва ња 1999. го ди не 

пре ста не да слу ша „Пинк Флојд” или 
Па ва ро ти ја, ни ти да..., ни ти да...! 

То та ли тар не ло ма че кул ту ре, бу
квал не или ад ми ни стра тив не, али 
ни у об ли ку ауто цен зу ре, ћу та ња 
или окре та ња гла ве ни су из бор сло
бод ног чо ве ка. Оста је пи та ње да ли је 
кри за ства ра ла штва  при мо ра ла ве
ли ка име на рок му зи ке на кон фор
ми стич ко при кла ња ње зах те ви ма 
по ли ти ке да би се не ка ко пре жи ве
ло, или је атро фи ја сло бо де по сле од
ла ска Хен дрик са, Џе нис или Ко беј
на по то пи ла умет нич ку кре а тив ност. 
Уме сто да се за у век сру ше „бер лин
ски зид” кул ту ре и ап сурд не ца рин
ске пре пре ке за гра мо фон ске пло че, 
ка кве је прак ти ко вао Со вјет ски Са
вез се дам де се тих го ди на, ба ри је ра 
ти ши не са да се по ди же та мо где су се 
не ка да отва ра ли оп ти ми стич ки хо
ри зон ти јед ног бо љег све та и де ман
то ва ла „те за о уза луд но сти”. Упр кос 
ра то ви ма са свих стра на, тај има ги
нар ни свет је по кре тао ма се че сти
тих мла дих љу ди, ује ди ња вао чо ве
чан ство и пред ста вљао пу то каз чак и 
за твр до кор ну по ли тич ку кла су... све 
док нај ве ће зве зде ро ка ни су по че ле 

да јој до ла зе на по кло ње ње и хо да ју 
исто риј ски на тра шке.

По сле сти ха из на сло ва, ко ји је пре
у зет из рок опе ре „То ми”, оста је још 
је дан као по ру ка на пра сно за не ме
лим су пер зве зда ма из хе рој ске епо
хе ро ка: 

„Tommy, can I help you?”  ¶
*Политичкифилозоф

Елтон Џон у рок опери „Томи”

Tommy, can you 
he ar me?

Оста је пи та ње да ли је 
кри за ства ра ла штва  
при мо ра ла ве ли ка  
име на рок му зи ке  
на кон фор ми стич ко 
при кла ња ње зах те ви ма 
по ли ти ке да би се  
не ка ко пре жи ве ло,  
или је атро фи ја сло бо де  
по сле од ла ска  
Хен дрик са, Џе нис  
или Ко беј на по то пи ла  
умет нич ку кре а тив ност

Ни је ли упра во  
Ле но нов ’Ima gi ne’  
пле до а је за  
рав но прав ност  
и ор ган ско је дин ство 
кул ту ра у њи хо вој  
мно го стру ко сти  
и ча роб ним  
по себ но сти ма
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pogledi@politika.rs
Понедељак 4. јул 2022.
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Дана5.јуланавршавасе40данаодсмртинашегвољеногоца,
свекра,деке

БогданаЧелекетића
Поменјеодржан2.јуланаНовомгробљуукругупородице.У
срцуимислимазаувексанама.

Бранко,БранкаиСтефан

22208389-1

Прошла је годинаод смртидрагог
нам

Радомана
Старчевића

Остајешзаувекунашимсрцима.

ТвојаБобасапородицом

22208609-1

Дана4.7.2019.отишлајенаша

НедаПеровић
рођ.Палачковић

Волимоје.

УнукАндреј,
ћеркеБиљана,

ДраганаиМаријана
изетЗлатан

22208620-1

Стугомсеопраштамооддрагеколегинице.

ЈованкаВеселиновић
архивскисаветник

КолективИсторијскогархиваБеограда

12204658-1

Нашадрага

СмиљаКовљанин
1937-2022.

преминула је 1. јула 2022. године.
Испраћајзакремацију јеууторак,
5. јула2022.у12.30часованаНо-
вом гробљу уБеограду.Окупљање
почињеу11.45часова.

Ожалошћени:
унукСтефан,снајаЉиљана,

могобројнародбинаипријатељи

12204675-1

Нашaдрага

ГорданаГордић
1939-2022.

преминула је 1. јула 2022. године.
Сахрана је у уторак, 5. јула 2022.
годинеу12.30часованаНовомбе-
жанијскомгробљу.Опелопочињеу
12часова.

Ожалошћeни:супругМилојко,
синовиГораниНикола,

снахаЈелена,
осталародбинаипријатељи

12204677-1

Нашдраги

Живомир
БуцаМарковић

1945-2022.

преминуо је 1. јула 2022. године.
Сахранаћесеобавитиууторак,5.
јула2022.годинеу12часованаНо-
вом гробљу у Београду. Породица
сеокупљау11.30часова.

Ожалошћенапородица

12204678-1

ЧИТУЉЕ

Изненаданасјенапустио

РадошПарушић
25.5.1947-27.6.2022.

Одувексибиодеонашепородице.
Остајеш и даље са нама, у нашим
срцимаисећањима.Почивајуми-
рудрагинашРадоше.

ТвојиШабовићи:
Јелена,Ђорђије,МаркоиНикола

22208613-1

Последњитужнипоздрав

Радошу

БолнојесазнањеоТвојојизненад-
ној смрти. Почивај у миру добри
мојЛале.

МилкаВујичић

22208613-2

Последњезбогомнашојсестри

РадмилиМиљановић

Заувекћешнамостатиусрцимаи
сећањима.

СестреНадаиЗора

22208615-1

С тугом у срцу, опраштамо се од
наше

РадмилеМиљановић

Отишла си из наших живота, али
никаданећешотићиизнашихми-
слиинашихсрца.

СестраЦица,зетМића,
сестрићиГордана,
ТијанаиЖивојин,

унуциЛука,АњаиАндрија

22208614-1

Преминуоје

ЉубомирБалтић
1946-2022.

Данас ћемо се од њега опростити
последњипут.

ЋеркаИванаисинЂорђе
сапородицама

22208621-1

Отишаојенашдраги

ВладоБакоч

Опраштамосеодвољеногстриканаидивногчовека,којије
плениосвојимведримдухоминесебичномпажњом.Сахрана
је4.7.2022.у13сатиуСремскојКаменици.

Сљубављуипоштовањем,
БранкаиПунишаСавковић

22208624-1

Драганаша

СањаАксентић

кума, пријатељ и несебична по-
дршка оставила нас је у тузи да је
памтимосљубављуипоштовањем.
Остаћешзаувекунашимсрцима.

Дада,Лана,Ђоле,
МилијанкаиПега

22208623-1

Нашадрага

ЈелкаМорача
1952-2022.

преминула је 1. јула 2022 године.
Испраћајзакремацијућесеобави-
тиууторак5.јула2022.у13.15на
Новом гробљу у Београду. Опело
почињеу12.45часова.

Ожалошћени:
синовиМладениМилош,

снајаЈелена,
унукеМилицаиХана

22208606-1

e-mail: citulje@politika.rs
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Американац у жаргону, 25. Полупаразитска жбунаста биљка 
на дрвету, 26. Амерички глумац Гебл, 27. Прилично јако, 28. 
Бродовље, морнарица, 29. Мачка (хип.), 30. Глумац Пек, 32. 
Оперативни центар (скр.), 33. Америчка глумица Бо, 35. Аме-
рички режисер Четер, 36. Мочвара, 38. У то време, 39. Наш  
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УсПраВно: 1. На леву страну, 2. Разлагање супстанце 
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код неких инсеката, 19. Наредба, 22. Прилог за време, 24. 
Словенски просветитељ, 26. Врста растиња, 27. Шума омо-
рика, 28. Амерички глумац и забављач Астер, 30. Део др-
вета, 31. Острво у Грчкој, 34. Слово грчке азбуке, 37. Вре-
менски везник, 39. Легенда, 41. Нота солмизације, 42. Ау-
то-ознака за Панчево
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Ко је била  
Госпа од битака?

сумерско-акадска�богиња�* Иштар је 
сумерско-акадска богиња коју је Хаму-
раби, краљ Вавилона, звао Госпа од би-
така. У Вавилонији и Асирији сликана 
је и представљана као лав са оружјем 
у руци. Иштар је била и богиња телесне 
љубави, а у Уруку у Месопотамији има-
ла је храм који се звао Еана. У једном 
миту она је сестра Ерешкигал, краљице 
подземног света, по сумерској леген-
ди. Иштар је била најшире слављено 
божанство на целом Средњем истоку 
и археолози су у сваком главном граду 
откривали њој посвећене храмове.

рЕШЕЊЕ�ИЗ�ПроШЛоГ�БроЈа
ВОДОРАВНО: спелеологија, телекс, лемон, увири, римеса, 
дато, пи, ани, ета, моба, апс, ни, конобар, у, а, ципелар, ср, 
цев, скок, ико, рор, ав, усов, викенд, трипо, икона, ева рас, 
натовареност

МОЗАИК

ХОРОСКОП

ОВАН
21.�3�–�20.�4.

Ваши шефови ће током дана подржати 
пословне предлоге које сте им сугери-
сали. Може вас контактирати особа која 
вам је некада била веома важна. Поку-
шајте да промените начин исхране.

Нагомилане пословне обавезе одвла-
че вам сву пажњу и мало времена вам 
остаје за приватни живот. Несигурни 
сте у покушају да заведете особу која 
вам се допада. Могућа је укоченост у 
леђима.

Превелика журба може вас данас до-
вести до крупнијих грешака у раду. 
Имате велике шансе да започнете нову 
везу са особом коју познајете преко 
друштвених мрежа. Желудац вам је 
осетљив.

Тренутно се немојте ослањати на друге 
колеге на послу јер нико неће бити рас-
положен да вам пружи помоћ. Могућа 
је романса у пословном окружењу. 
Присутни су проблеми са дигестивним 
трактом. 

Људи у пословном окружењу вас данас 
могу прилично иритирати и никако не-
ћете моћи да се са њима уклопите. Сла-
бо обраћате пажњу на партнерове пот-
ребе. Могућа је малаксалост.

Имаћете током дана потешкоћа са кон-
центрацијом због чега ћете многе пос-
лове пролонгирати. Могуће је да ће не-
ко од колега показати интересовање 
за вас. Добро се осећате.

Веома добро ћете током дана искорис-
тити нову прилику која вам се отвара 
на послу. Провешћете веома романтич-
но вече са емотивним партнером. Не 
одлажите редован систематски пре-
глед.

У овом тренутку сте пуни ентузијазма 
и позитивне енергије, па ће вам сви 
послови ићи од руке. Коначно имате 
времена да се посветите више свом 
емотивном животу. Здравље је со-
лидно.

Надређени на послу захтевају промену 
понашања од вас, са чиме се ви не сла-
жете. Превише анализирате речи воље-
не особе и тражите скривена значења. 
Преморени сте и имате мањак енер-
гије. 

Уживате поверење колега на послу јер 
сте својим делима показали да могу 
потпуно да се ослоне на вас. Могуће је 
да ћете морати да одложите одмор са 
партнером због пословних обавеза. У 
доброј сте форми.

Не обраћајте пажњу на мишљења дру-
гих људи када су ваше пословне вешти-
не у питању. Емотивно сте се дистанци-
рали од партнера јер сматрате да се не 
понаша коректно. Уносите више теч-
ности.

Иако ћете добити добру пословни по-
нуду, нећете бити у потпуности задо-
вољни. Несигурни сте и сумњате у пар-
тнерову верност и приврженост. Пок-
рените се на физичку активност.

ВАГА
23.�9�–�22.�10.

ШКОРПИЈА
23.�10�–�22.�11.

СТРЕЛАЦ
23.�11�–�20.�12.

ЈАРАЦ
21.�12�–�19.�1.

ВОДОЛИЈА
20.�1�–�18.�2.

РИБЕ
19.�2�–�20.�3.

ДЕВИЦА
22.�8�–�22.�9.

БИК
21.�4�–�20.�5.

БЛИЗАНЦИ
21.�5�–�20.�6.

РАК
21.�6�–�20.�7.

ЛАВ
21.�7�–�21.�8.

Астролог  
Ивана Марковић
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П
етар Први Алексејевич Романов – Пе-
тар Велики (Москва, 9. јун 1672 – 
Санкт Петербург, 8. фебруар 1725) 
руски цар, један од најмоћнијих 

и најутицајнијих владара модерне ев-
ропске историје. Модернизовао је Ру-
сију на друштвеном, политичком, вој-
ном и економском плану, у исто време 
проширујући њену територију, чиме је 
претворио Русију у водећу европску си-
лу тог времена. 

Спровео је корените промене у руском 
друштву и држави, традиционални руски ка-
лендар заменио је јулијанским, а саградио је и нову 
престоницу – Санкт Петербург, који је основан 27. маја 
1703. године 

Мотиви на маркама: портрет Петра Великог, 
Бобан Савић; Портрет императора Петра Ве-

ликог, непознати аутор, Ермитаж, уље на 
платну, 18. век.

Мотив на вињетама: Указ Петра Вели-
ког О слању два учитеља из Светог сино-
да у Србију да поучавају овдашњи народ 
деци латинског и словеначког говора, 
којим се формира Прва српска школа у 

Сремским Карловцима.
Мотив на коверти: кадрови из стрипа Пе-

тар Велики; аутори: Константин Константи-
нович Кузњецов и Павле Сергејевич Пољаков; 

објављен у „Политикином забавнику” 1941. 
Уметничка реализација: мр Бобан Савић, академски 

сликар.

ФИЛАТЕЛИЈА

350 година од рођења 
Петра Великог

Емисија 
садржи две 
поштанске 
марке, 
коверат 
првог дана 
и жиг, 
штампана 
је у тиражу 
од 25.000 
примерака 
и пуштена  
у оптицај  
9. јуна
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N1
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CINESTAR TV
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DIVA
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НОВА С

FOX LIFE

HRT 2

РАДИО ПРОГРАМ

РАДИО БЕОГРАД 202 
FM 104.0,101,8 AM 1150

ТВ БН

  8.00  Нови дан
12.05  Студио Н1 лајв
14.30  Из Америке
16.20  Дан уживо
18.25  Да сам ја неко
19.00  Дневник 19
19.30  Иза вести
20.00  Инфо биз
20.15  Глобал фокус
21.30  Глобал инфо Си-Ен-Ен
22.00  Дневник 22

  6.00  Француска лига, бест-оф
  8.00  Шпанска лига: Валенсија  

– Барселона, бест-оф
11.00  Италијанска лига, бест-оф
13.00  Ливерпул ТВ, бест-оф
16.00  Шпанска лига, бест-оф
18.00  Италијанска лига, бест-оф
20.00  Линглонг суперлига,  

бест-оф
22.00  ЛШ, бест-оф
  3.00  Лига Европе, бест-оф

13.55  Серија: Мистерије  
Френки Дрејк

15.25  Серија: Убиства и мистерије 
госпођице Фишер

17.20  Серија: Млади  
инспектор Морс

18.50  Серија: Инспектор  
Џорџ Џентли

20.15  Серија: Детектив Мурдок
21.00  Серија: Убиства у Бечу
22.30  Серија: Полдарк

  8.00  Серија: Замало рај
  9.00  Филм: Љубав у Дејзи Хилсу
11.00  Серија: Лолина срећа!
15.00  Серија: Чикашка  

хитна помоћ
17.00  Филм: Гомила невоља: 

Мистерија Ауроре Тигарден
19.00  Серија: Капетан Марло
21.00  Серија: Магнум
23.00  Серија: Чикаго у пламену
  1.00  Серија: Капетан Марло

  6.00  Пробуди се
12.05  Серија: Амбасадорова кћи 
13.05  Филм: Пробијање банке
18.30  Међу нама
19.30  Дневник Н1
20.00  Newsmax Аdria преглед дана
20.30  Серија: Кумови
21.30  Серија: Самац у браку
22.45  Серија: Куд пукло да пукло
23.45  Сурвајвор (р)
  1.45  Серија: Фирма

13.05  Дивљина у метрополи,  
док, серија

14.00  Серија: Горски спасиоци
16.00  Регионални дневник 
17.10  Два: један у гостима
19.00  Реконструкција
20.05  Серија: Гранчестер
21.05  Филм: Нестајање
22.55  Филм: Сезона лова
00.30  Грејам Нортон и гости
  1.15  Серија: Горски спасиоци

16.55  Цезаров рат до судњег дана 
17.50  Пирамиде 

 – решавање мистерије 
18.50  Замкови – бастиони моћи 
19.55  Прави неандерталац
20.55  Разоткривање Нила 
22.00  Тајне Бермудског троугла 
22.55  Египатске гробнице  

– највећа мисија 
00.05  Трагање за благом  

са Бетани Хјуз

11.10  Филм: Светлост дана
12.45  Филм: Дан заставе
14.40  Филм: Директно у лице
14.55  Филм: Јахачи олује
16.45  Филм: Доктор  

из ноћне смене
18.10  Филм: Екс макина
20.00  Филм: Трчи и пуцај
21.35  Филм: Како је све почело
23.25  Филм: 13 сати:  

Тајни војници Бенгазија

12.35  Филм: 96 сати: У бегу
14.35  Филм: Ходочасник: Најбоља 

прича Паула Коеља
16.40  Филм: Председничка игра
18.40  Филм: Жене
20.45  Филм: Мафијашки 

телохранитељ
22.55  Филм: Издајник  

по нашем укусу
00.55  Серија: Бирмингемска 

банда

16.00  Непознате воде  
са Џеремијем Вејдом

17.00  Преживљавање племена
18.00  Најсмртоноснији на свету
19.05  Фабрика хране: САД
20.00  Колосалне машине
21.00  Опака туна
21.55  Авионске несреће: 

Специјалан извештај
22.55  Ћоркирани у иностранству: 

Злочин и казна

17.25  Краљица чоколаде
18.00  Моја кухиња је најбоља: 

Аустралија
19.05  Џејмс Мартин:  

Велика британска авантура
20.00  Скривени ресторани  

са Мишелом Руом
21.00  Џејмијева супер храна
21.55  Рик Стајн: Корнвол
23.05  Џејмијеви лаки оброци  

за сваки дан

12.25  Серија: Ако ме оставиш
13.15  Серија: Елиза  

из Ривомброзе
14.05  Филм: A Dog Named Duke
15.30  Серија: Одмори се, 

заслужио си
16.10  Серија: Ко те шиша
17.15  Серија: Црно-бели свет
19.00  Дневник 
21.05  Серија: Сандитон
23.25  Серија: Јелоустоун

  9.35  Бициклизам: Тур Француске
14.00  Бициклизам:  

Ђиро Д’Италија, уживо
15.30  Бициклизам: Тур Француске
18.00  Бициклизам: Ђиро Д’Италија
19.30  Спортско пењање
20.00  Стреличарство: Светски куп
21.00  Пре него што су постали 

звезде
22.35  Бициклизам: Ђиро Д’Италија
23.30  Бициклизам: Тур Француске

11.45  Филм: Дневник  
Бриџет Џоунс

13.40  Филм: Немогућа мисија  
– Отпадничка нација

16.15  Филм: Бејб
18.05  Филм: Дантеов врх
20.10  Серија: Стотина
21.00  Филм: 300:  

Битка код Термопила
23.25  Филм: Јецаји сунца
  1.35  Филм: Дон Џон

11.40  Филм: Остаћу овде
13.20  Филм: Коњ из снова
15.15  Филм: Шерлок Холмс: 

Игра сенки 
17.25  Филм: Породица Адамс 2
19.00  Серија: Еуфорија
20.00  Серија: Западни свет
21.00  Серија: Стјуардеса
21.50  Серија: Индустрија
22.40  Филм: Заокрет
00.15  Филм: Међузвездани

11.15  Филм: Цирклина, Коко  
и Дивљи носорог

12.50  Филм: На замени 2  
– Школа није у моди

14.50  Филм: На замени 3  
– Победник узима све

16.50  Филм: Манифест
18.55  Филм: Законске мере
21.00  Филм: На мети мафије
23.10  Филм: Сви путеви воде  

у Рим

15.20  Серија: Штребери
16.15  Серија: Морнарички 

истражитељи: Лос Анђелес
17.10  Серија: Хаваји 5-0
19.00  Серија: Магнум (2018)
20.00  Серија: Шифра злочина
21.00  Серија: Морнарички 

истражитељи: Хаваји
22.00  Серија: Духови
22.55  Серија: Два и по мушкарца
23.50  Серија: Штребери

16.00  Заборављени пртљаг 
 на аукцији

16.30  Одбачено и затрпано
17.00  Ловац на старине
18.00  Како то раде
18.30  Како се прави
19.00  Трговци аутомобилима
20.00  Ед Стафорд
21.00  Голи и уплашени XL
23.00  Ловац на старине
24.00  Експедиција Икс

  9.25  Серија: Град злочина, САД
  9.55  Серија: Мердокове 

мистерије
10.50  Серија: Тандем
11.55  Серија: Чикашка полиција
12.50  Серија: Детектив из Челсија
14.40  Серија: Место злочина
16.25  Серија: Град злочина, САД
17.00  Серија: Смрт у рају
18.10  Серија: Тандем
19.15  Серија: Место злочина: 

Сајбер
20.10  Серија: Транспортер
21.05  Серија: Чикашка полиција
22.00  Серија: ФБИ: Најтраженији 
22.55  Серија: Плава крв
23.55  Серија: Место злочина: 

Сајбер

6.05 На три во де, 8.00 Кла си-
ку, мо лим, 9.00 Го зба, 10.00 
Ки биц фен стер, 11.00 Од зла та 
ја бу ка, 12.00 С пе сни ком у под-
не, 12.05 Ре че но и пре ћу та но, 
12.55 Ве сти, 13.00 Клуб 2, 13.45 
Вокс по пу ли, 14.00 Вре ме му зи-
ке, 14.55 Ве сти, 15.00 Кул тур-
ни кру го ви, 16.00 Арс со но ра, 
16.55 Ве сти, 17.00 Го во ри да 
бих те ви део, 17.30 Ауто грам, 
18.30 Ве сти, 18.32 Ма ла сце на, 
19.00 Ви си не, 19.55 Ве сти, 5.05 
Од зла та ја бу ка

6.00 Ју тар њи днев ник, 6.20 
До го ди ло се на да на шњи дан, 
6.30 Ухва ти дан, 10.05 Ма га зин 
на Пр вом, 11.55 Срп ски на срп-
ском, 12.15 Ма га зин на Пр вом, 
13.05 Фа ми ли о ло ги ја, 14.05 
Ка ра ван, 14.55 Да вас под се ти-
мо, 15.00 Но во сти да на, 15.30 
Спорт ски жур нал, 16.00 Поп 
ка ру сел, 17.05 У сре ди шту па-
жње, 18.00 Да вас под се ти мо, 
18.03 Су сре та ња, 19.30 Ро ма но 
тхем, 20.00 Код два бе ла го лу ба, 
21.00 Му зич ки пот пу ри, 21.30 
Нас је 10%, 22.00 Днев ник, 
22.20 Лај мет, 22.30 Срп ски на 
срп ском, 22.40 Му зич ка ви ње-
та, 23.00 Филм и му зи ка, 24.00 
По ноћ не ве сти, 00.06 Ноћ ни 
про грам – Бу ле ва ром и со ка-
ком, 4.05 Код два бе ла го лу ба 
(р), 4.55 Срп ски на срп ском, 
5.00 Ве сти, 5.05 Сви та ње

15.30 Днев ник 1, 15.55 Из бор 
из ју тар њег про гра ма (р), 18.00 
Бла го на ма, се ри ја, 18.31 Хро-
ни ка де чи јег фе сти ва ла, 19.00 
Уку си да на (р), 19.30 Днев ник 2, 
20.00 Би ро, се ри ја, 21.00 До ку-
мен тар ни филм, 22.00 На уч но-
обра зов ни про грам (р), 22.30 
Днев ник 3, 23.00 Ни шта не ће 
би ти као пре, се ри ја, 23.50 До-
ку мен тар ни филм (р)

6.30 До бро ју тро, Срп ска, 9.00 
За пи си из Сем бе ри је, 12.20 Се-
ло го ри, а ба ба се че шља, се ри-
ја, 13.10 Гор ка зе мља, се ри ја, 
16.00 Днев ник 1, 16.20 Ста кле-
ни ка вез, се ри ја, 17.00 За вет, 
се ри ја, 18.00 Да нас у Срп ској, 
18.20 Љу бав у око ви ма, се ри ја, 
19.30 Днев ник 2, 20.03 Гор ка 
зе мља, се ри ја, 21.00 Се ло го ри, 
а ба ба се че шља, се ри ја, 22.30 
Днев ник 3, 23.00 Бе са, се ри ја

12.00 Днев ник 1, 12.46 Ис ток-
за пад, се ри ја (р), 14.12 Све до-
че ње (р), 15.19 Раз го вор са... 
(р), 16.05 Слу чај по ро ди це Бо-
шко вић, се ри ја (р), 17.00 Срп-
ска да нас, 17.43 Сем бер ци (р), 
18.08 Жен ски рај, се ри ја, 19.30 
Днев ник 2, 20.09 Слу чај по ро ди-
це Бо шко вић, се ри ја, 21.00 Ис-
ток-за пад, се ри ја, 22.15 Днев-
ник 3, 22.40 Че ти ри па со ша, 
док. филм, 23.32 DW – Shift (р)

7.00 Ју тар њи про грам, 10.00 
Жва ка ли ца (р), 11.02 Ра дост 
еван ђе ља (р), 11.30 На у ка (р), 
13.05 Се ри ја (р), 14.00 Ве-
сти, 14.05 Те ле прес ин тер вју 
(р), 15.32 Од гла ве до ср ца (р), 
16.04 До бар дан, 17.30 Од 
гла ве до ср ца (р), 19.04 Во лан, 
20.00 Под лу пом, 21.02 Хо ћу 
да знам, 23.00 Се ри ја, 00.26 
До бар дан (р)

  5.45  Ново јутро 
11.00 Премијера
11.15 Ексклузивно
11.30 Задруга уживо
13.00 Први национални 

дневник
13.30 Задруга уживо
14.55 Национални  

дневник 
15.45 Задруга уживо
18.30 Национални дневник
19.30 Серија: Заклетва
20.15 Серија: Фатална љубав
21.00 Серија: Зејнеп 
22.00 Задруга уживо – избор 

потрчка и претрес 
недеље са Миланом

  2.00  Задруга уживо

  6.00  Јутро
10.25 Серија: Коло среће (р)
11.15 Серија: Сулејман 

величанствени
13.00 Вести
13.10 150 минута
15.30 Серија: Игра судбине (р)
16.30 Практична жена
17.30 Ексклузив
18.00 Вести
18.45 Експлозив
19.20 Серија: Андрија  

и Анђелка
20.00 Серија: Мала супруга
21.00 Серија: Коло среће
22.00 Серија: Ургентни центар
23.00 Серија: Слатке муке
23.35 Филм: 1 на 1

  7.00  Не гледам ти ја то
11.45 Влажне вести
11.55 Whatzuuuuup
12.10 Rap & Roll
12.30 Филм: Дневник 

шоњавка 3: Пасји дани
13.55 Серија: Неки бољи људи
14.36 Whatzuuuuup
14.51 Влажне вести
15.01 Филм: Апостол
17.11 Филм: Председничке 

боје
19.34 Rap & Roll
20.30 Филм: Џи Ај Џо: Одмазда
22.07 Филм: 12 жигосаних
00.30 Филм: Плаћеник
  2.13  Филм: Трчи за свој 

живот

  6.45  Здраво јутро 
  7.00  Београде, добро јутро
11.20 Опен Кина
12.00 Архив Б
13.00 Вести у 1
13 .30 Накит ТВ шоп
16.00 Вести у 4
17.00 Филмски програм
19.00 Вести 
19.10 Докум. програм
19.30 Ваше здравље,  

наша брига
20.00 Кажи А, доктор и ja
21.00 Вести у 9
21.30 Докум. програм
23.00 Вести
23.05 Ниво 23
24.00 Ноћни програм

  9.25  Љубав, навика, паника
  9.55  Луд, збуњен,  

нормалан (р)
11.40  Јама (р)
12.30 Превара (р)
13.15 Девојка са села
15.25 Игра лажи (р)
15.40 Вести Нове БХ
16.00 Игра лажи (р)
16.40 Тотални обрт
17.20 Нова ИН
18.30 Дневник Newsmax Adria
19.20 Игра лажи
20.15 Превара
21.15  Јама
22.15 Конак код Хилмије
23.00 Женим сина?
24.00 Звезде Гранда

  4.30  Рано јутро
  5.55  Добро јутро, Србијо 
11.55 Вести
12.15 Гламур (р)
12.40 ТВ продаја
12.55 Вести 
13.05 Интервју дана
14.00 Телемастер 
15.00 После ручка
17.30 Телемастер 
18.30 Насловна страна, квиз
19.10 Проводаџија (р)
19.55 Бинго
20.30 Телемастер
21.00 Ћирилица
23.30 Иза браве (р)
  1.30  Гламур (р) 
  2.20  После ручка (р)

10.00 Чашица разговора
12.25 Серија: Half Day (р)
13.30 Бизнис
15.00 Србија онлајн
16.00 Тајм аут
16.30 Србија онлајн
17.00 Агројуг
17.30 Информер
18.10 Сузанин избор (р)
18.40 Хипократ – Спасилда
19.00 Серија: Half Day
20.00 Секи ЈО музички алиби
21.30 Фокус ауто (р)
21.45 Спорт
22.00 Гласно и јасно (р)
23.00 Прва ноћ  

са др Сандром (р)
24.00 Чашица разговора (р)

  6.35  Концерт за добро јутро
  7.25  Слагалица, квиз
  8.05  ТВ прозор
  9.30  Петрушкине авантуре
10.15 Приручник за неупућене
11.00 Велика илузија
11.30 Мира Адања Полак  

– Ексклузивно
12.00 Тенис: Вимблдон, 

пренос
програм зависи од трајања 

тениских мечева
13.05 Упс
13.20 До, ре, ми
13.30 Археооткрића
14.00 Серија: Интернат  

за племићке кћери
14.45 Серија: Плава крв
15.30 Серија: Женски рај
16.15 Андре Рију – Добро 

дошли у мој свет
17.00 Дневник РТ Војводина
17.20 Филм: Сумњиво лице
18.55 Лајмет
19.00 Серија: Интернат  

за племићке кћери
20.05 Први филм Гзавије 

Долан, док. филм
20.35 Први филм Оливије 

Асаја, док. филм
21.00 Драмски понедељак: 

„Тегла пуна ваздуха”
22.40 Филм: Лепо доба
00.35 Серија: Залив

  6.00  Вести
  6.05  Јутарњи програм
  8.00  Јутарњи дневник
  8.30  Јутарњи програм
11.00 Серија: Село гори,  

а баба се чешља
12.00 Дневник
13.00 Серија: Монтевидео, 

видимо се
13.50 Филм: Менсфилд парк
15.40 Ово је Србија
16.20 Серија: Мој рођак  

са села
17.20 Шта радите, бре
17.45 Београдска хроника
18.20 Око/Око магазин
18.55 Слагалица, квиз
19.30 Дневник
20.05 Серија: Мој рођак  

са села
21.00 Серија: Монтевидео, 

видимо се
21.50 Филм: Викинг
00.30 Културни дневник
00.45 Серија: Плава крв
  1.30  Филм: Менсфилд парк
  3.20  Први филм Гзавије 

Долан, док. филм
  3.40  Први филм Оливије 

Асаја, док. филм
  4.05  Око/Око магазин
  4.45  Серија: Село гори,  

а баба се чешља
  5.50  Верски календар

  6.31  Српски екран
  6.57  Вештица Досада
  7.30  Бразда
  8.00  Ретровизор
  8.30  Културни магазин
  9.00  Широки план
11.30 Спектар
12.00 У фокусу
12.30 Глобус
13.10 Кухињица
13.30 Цртани филм
13.40 Украјинска панорама
14.12 Музичка емисија
14.38 У доброј кондицији
15.04 Академац
15.30 Синаксарион
15.35 Културако аресипе
16.05 Палета
16.52 Инспирисани 

Француском
16.55 Луча
17.14 Изравно
17.45 Дневник језицима 

националних мањина
19.30 Медикус
20.00 Наши дани
21.00 ТВ спорт
21.30 ТВ магазин
22.30 Српски екран
22.56 Глобално
23.22 Мулти кутак
23.50 Бон... тон
00.15 Излог будућности
00.41 Добро вече, Војводино

  6.00  Серија: Чиста љубав
  7.00  ТВ Чорба (р)
  7.30  Штоперица, квиз (р)
  8.00  Цртани филмови 
11.30 ТВ продаја
11.45 Скривена камера
12.00 Вести Б92
12.30 Биостајл
12.45 Серија: На граници (р)
13.45 ТВ продаја 
14.00 Серија: На граници
15.00 Серија: Два и по 

мушкарца (р)
16.00 Вести Б92
16.30 Б92 спортски преглед
17.00 Фокус Б92
17.45 ТВ Чорба
18.15 Штоперица, квиз 
18.45 Вести Б92
19.00 Серија: Зборница
19.45 Серија: Два и по 

мушкарца
20.45 Вести Б92
21.00 Филм: Савршено 

оружје
23.15 Вести Б92
23.45 Б92 спортски преглед
24.00 Серија: Два и по 

мушкарца (р)
  1.00  Серија: Зборница (р)
  2.00  Штоперица, квиз (р)
  2.30  ТВ Чорба (р)
  3.00  Филм: Савршено 

оружје (р)

  5.30  Серија: Ел Чапо (р)
  6.15  Серија: Досије Икс (р)
  7.00  Серија: Плава крв (р)
  7.45  Најсмешнији  

кућни видео (р)
  8.15  Биостајл
  8.30  Серија: Господин 

Селфриџ (р)
  9.15  Серија: Кухиња:  

Рат за хотел (р)
10.00 Филм: Полар  

експрес (р)
12.15 Серија: Опасна игра (р)
13.00 Серија: Плава крв
13.45 Серија: Господин 

Селфриџ
14.30 Најсмешнији  

кућни видео
15.00 Филм: Волео  

бих да сам овде (р)
17.00 Серија: Кухиња:  

Рат за хотел
18.00 Серија: Болница наде
19.00 Серија: Опасна игра 
20.00 Филм: Шифра 211
22.00 Филм: 16 блокова
24.00 Серија: Ел Чапо
  1.00  Серија: Досије Икс
  1.45  Серија: Болница  

наде (р)
  2.30  Филм: Шифра 211 (р)
  4.15  Серија: Досије Икс (р)
  5.00  Серија: Господин 

Селфриџ (р)

  6.30  Добро јутро, Војводино
  8.30  Дневник
  9.51  Ја сад знам а ти?
10.06 Палета
11.05 Бразде
12.00 Вести за особе  

са оштећеним слухом
12.07 Свет око нас
12.32 Добро или боље
12.37 Повратак на село
13.02 Додати живот годинама
13.34 У доброј кондицији
14.05 Моја прича
15.00 Агродневник
15.30 На крај села
16.00 Професија
16.27 А сад натенане!
16.52 Инспирисани 

Француском
17.00 Дневник
17.20 Серија: Кукурота
17.44  Ја сад знам, а ти?
18.00 Разгледнице
19.00 Преци, а почеци!
19.14 Библијске приче
19.30 Дневник
20.05 Упознајмо Барселону
20.59 Серија: Подморница
22.00 Војвођански дневник
22.30 Страначка хроника
22.35 Арт-ерија
22.47 Серија: Ескобар
23.32 Филм: Самарићанин
  1.02  Ритам ноћи

  8.01  Јапан из ваздуха (р)
  9.10  Жорди Саваљ:  

Дух Јерменије (р)
10.45 Велики митови: 

Одисеја (р)
12.00 Серија: Приче из 

мајсторске радионице (р)
12.50 Белеф: Ибрица Јусић (р)
13.45 Серија: Мама и тата  

се играју рата (р)
14.40 Креатори серија (р)
15.25 Срби са Петог 

континента (р)
16.01 Muzzik magazin
16.35 Apgrade 2020:  

Bella Technika
17.45 Српске светиње  

на Косову и Метохији
18.15 Ауторско вече Небојше 

Јована Живковића
18.55 Креативне индустрије
19.30 Дневник  

на знаковном језику
20.05 Албер Ками на сцени 

позоришта Антоан
20.45 Архитектура
21.15 ТВ лица: Јасминка  

и Влада Петровић
22.00 Muzzik Video  

Awards 2021
23.35 Поздрав Каунту 

Бејсију: Портрет 
Војислава Симића

00.06 Muzzik magazin (р)

  8.30  Серија: Како сам упознао 
вашу мајку

10.10  Серија: Очајне домаћице
12.00  Серија: Како изгубити 

дечка за 10 дана
14.20  Серија: Забављање:  

Без цензуре
14.50  Серија: Америчка домаћица
15.15  Серија: Чикашка  

хитна помоћ
16.05  Серија: Добра борба
17.10  Серија: Како сам упознао 

вашу мајку
19.00  Серија: Очајне домаћице
21.00  Серија: Династија
22.55  Серија: Добра борба
23.50  Серија: Чикашка  

хитна помоћ

6.00 Уста нак, 9.00 Топ ли ста 
202, 10.00 Лет ња ба шта 202, 
19.00 Хит не де ље, 20.00 Лет-
ње ку ли ра ње, 21.00 Три икс ел 
(3XL), 24.00 Ши ром за тво ре них 
очи ју, 4.00 Ри там ра ног ју траФ

о
то

 Р
ТС

РТС 1, 00.30  
– Драган Вучелић:  
водитељ  
„Културног дневника”.



ТВ ИЗЛОГtv.revija@politika.rs
Понедељак 4. јул 2022.

 ФИЛМ НА ТВ 

Џи Ај Џо: Одмазда (2013)
РЕД ТВ, 20.30
Акција – Припадници америчке војне је-
динице Џи Ај Џо, такозвани Џоеви, боре 
се против непријатеља који припадају гру-
пи Кобра. Главни командант, зли Зартан, 
контролише светске вође и планира да 
влада светом, при томе жртвујући невине 
људе. Џоеви не одустају тако лако и при-
премају план којим ће скинути Зартана с 
власти и тако спасти свет од пропасти!
Режија: Џон М. Чу.
Улоге: Брус Вилис, Ченинг Тејтум, Двејн 
Џонсон...

Савршено оружје (2016)
Б92, 21.00
Акција – У не тако далекој будућности, 
друштво је под контролом моћне државе 
и диктатора званог Директор. Главни ју-
нак Кондор за диктаторску творевину ра-
ди као плаћени убица. Међутим, поновни 
сусрет с неким за кога је мислио да је мр-
тав, присили га да добро размисли ко су 
му заправо непријатељи.
Режија: Титус Пар. 
Улоге: Стивен Сигал, Џони Меснер, Ри-
чард Тајсон...

Викинг (2016)
РТС 1, 21.50
Историјски – Прича је смештена у 10. век 
и одиграва се у Кијевској Русији, након 
смрти кнеза Светислава. Иза њега остала 
су три сина: Јарополк, Олег и Владимир. 
У борби за власт, Јарополк убија Олега, а 
Владимир бежи на далеки север. Тамо, уз 
помоћ једног ратника, окупља Викинге и 
враћа се у родну земљу како би се суочио 
са Јарополком...
Режија: Андреј Кравчук. 
Улоге: Данила Козловски, Светлана Ход-
ченкова, Максим Сукханов...

16 блокова (2006)
ПРВА ПЛУС, 22.00
Трилер – Полицајац Џек Мозли, има про-
блем са алкохолом, добија рутинске пос-
лове као што је пребацивање ситног лопо-
ва Едија у оближњи суд на сведочење. Али, 
тек што крену из станице, комби им блоки-
ра пут и маскирани нападачи покушавају 
да убију Едија. Џек му игром случаја спаса-
ва живот. Али сазнаје страшну истину...
Режија: Ричард Донер. 
Улоге: Брус Вилис, Јасин Беј, Дејвид 
Морс...

1 на 1 (2002)
ПРВА, 23.35
Драма – У блоковима Новог Београда нај-
бољи играч баскета је Мачак. Он живи од 
дуела један на један. Дружи се са Ћиметом 
и Славкетом, који су репери склони сит-
ном криминалу. Мачак покушава да игно-
рише стварност коју представља Кома, ло-
кални криминалац са богатим искуством. 
Из града се у блок доселила Соња која је 
играчица у Комином ноћном клубу...
Режија: Младен Матичевић. 
Улоге: Зоран Чића, Бранко Бојовић, Зо-
ран Цвијановић...

Скопље
19O/34O

Сарајево
16O/31O

Загреб
20O/35O

Јадранско
море

Бањалука
20O/36O

Брчко
19O/37O

Ријека
23O/32O

Сплит
24O/34O

Дубровник
26O/32O

Марибор 34°
Копар 34°
Бијељина 36°
Приједор 36°
Требиње 34°
Мостар 37°
Пљевља 31°
Херцег Нови 32°
Охрид 30°
Ђевђелија 34°

Подгорица
24O/37O

Будва
21O/34O

Ниш
19O/34O

Приштина
19O/33O

Ужице

18O/29O

Неготин

21O/36O

Крагујевац

20O/31O

Београд
21O/35O

Нови Сад
20O/35O

Суботица

19O/36O

Љубљана
16O/33O

СРБИЈА ДАНАС:

НОВИ САД

21O/ 35O 20O/ 35O

БЕОГРАД

ПРИШТИНА

19O/ 34O 19O/ 33O

НИШ

ВРЕМЕ ДАНАС

ЕВРОПА ДАНАС:

ПРОГНОЗА

ВЕРСКИ КАЛЕНДАР

Појава Сунца

Појава Месеца

Излази: 4:57
Право
подне: 12:42
Залази: 20:27

Излази:   9:52
Залази: 23:43

БИОМЕТЕОРОЛОШКА 
ПРОГНОЗА

СРБИЈА СУТРА:

Фоча
18O/32O

сунчано прет. сун. облачно

киша грмљавина

магла снег лед

ветар

могућа
киша

Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота

Изнад већег дела Скандинавског полуострва, 
централне Европе, Алпа и понегде на Балкану 
киша и поподневни пљускови с грмљавином. 
У осталим деловима континента претежно 
сунчано и топло. 

Током дана претежно сунчано и веома топло, 
по подне и увече у вишим пределима на југу и 
истоку земље уз локални развој облачности и 
краткотрајне пљускове с грмљавином. Ветар 
слаб до умерен, северозападни.

Претежно сунчано, 
по подне и увече 
нестабилно, 
понегде с
пљусковима 
и грмљавином.

ПРОГНОЗА ЗА БЕОГРАД

Даблин
17O

Амстердам
20O

Брисел
22O

Праг
26O

Париз
25O

Берлин
26O Варшава

29O

Будимпешта
35O

Софија
27O

Истанбул
28O

Атина
32O

Рим
37O

Женева
25O

Барселона
29O

Мадрид
35O

Лисабон
26O

Беч
31O

Београд
35O

Осло
18O

Копенхаген
21O

Лондон
23O

Стокхолм
22O

Хелсинки
24O

19°/34°
18°/30°
17°/29°
15°/27°
16°/26°

Москва 30°
Кијев 30°
Букурешт 33°

НЕМА 
УТИЦАЈА

Нема
утицаја
на здравље и 
расположење

Астрономско друштво „Руђер Бошковић”

Месечеве фазе

5. Zu-l hidždže

Св. мученик Јулијан 
Тарсијски; Преподобна  
Анастасија Српска

5. Тамуз

Elizabeta
Portugalska,
Elza

19:54  4:14

7. јул 28. јул

20:37

13. јул

16:18

20. јул
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МЕ ДИЈ СКИ ТРАН СФЕ РИ: ЈА СНА ЂУ РО ВИЋ

Коначносамтамо
гдетребадабудем
Не ка да шња но ви нар ка и во ди тељ ка „Екс пло зи ва”  
на ТВ Пр ва но во је по ја ча ње ТВ Уна

Д
угогодишњановинаркаиво
дитељкаемисије„Експлозив”
наТВПрваЈаснаЂуровићод
лучила је да своје поверење

укажерегионалнојмедијскојкући–
Унателевизијискојомјепочетком
овенедељепотписалауговор.
Јаснаћебитидеоинформативног

програмаУнаТВна чијем челу се
налазиновинар СлавкоБелеслин.
Осим уредничког и новинарског
доприноса, Јаснаћепоновобитии
уводитељскојулозицентралнеин
формативнеемисије„Унадан”коју
ћеводитизаједносасвојимколегом
Белеслином.
Јасна не крије задовољство због

промененакондужегпериодарада
на једнојтелевизијиирадујесено
вимизазовимакоји је очекују: „Да
пређемнаУнубило јевишеодже
ље.Одлукууопштенисамморалада
доносим.Негде самудубинидуше
истинскипризивалапозивидобила
самга.Иначе,детесаммешовитепо
родице.УмојојкрвитечеиСрбијаи
РепубликаСрпскаиХрватска.Овоје
негдеостварењемојеживотнефило
зофије–коначносамтамогдетреба
дамебуде.”
Познатановинаркаимасаморечи

хвалезасвогколегуБелеслинасако
јимћесарађивати:„Сатимомљуди
којипредводиСлавкоБелеслин,који
јеиначеједанодреткихљудикојизна
путнајбољегновинарства,ствараће
монештонајкреативнијемогућеуне
чемуодчеганиконебиочекиваода
будедругачије,ајошмањекреативно.
Ибићенаравнонајгледаније”,пору
чујеЈасна,анапитањедалипланира
пројекатсличан„Експлозиву”,одго
вара:„’Експлозив’јепосле12година
једнаљубавумомживотукојаникада
нећепроћи.Удариласаммутемеље,
донеланајвећановинарскапризна
ња,упоредобилаиновинариводи
тељидопринеладатопостанеједна
однајгледанијихемисија.Садајевре
мезанекеновеизазовеипобедеуко
јеуопштенесумњам,негосамуњих
ивишенегосигурна.Увеккадосетим
даћенештобитидобро,изговарамту
једнуреченицукојаувекиупали:та
могдесејапојавим,неможе,адасе
незавршидобро.”
Каошто је већ најављено након

информације о именовању Слав
каБелеслинанапозицијудиректо
раинформативногпрограмаУнеза
Србију,овамедијскакућа,какоса
знајемо,припремајошбројнаизне
нађењакада јеречнесамооводи
тељскимименима,већиобогатом
садржајуукојемћегледаоциужива
тиодјесени.

Амбициозанпродукцијскиипро
грамскипланкаоиврхунскитимме
дијскихпрофесионалацасвакакоје
утицаонаодлукуменаџментадаУна
телевизијааплициразанационалну
фреквенцију.Изградњанајмодерни
јихстудијаунеколикоземаља,преко
250запосленихширомрегиона,ду
гогодишњаекспертиза,богатомедиј
скоискуствоиврхунскирезултати
читавогтима,сигурнасупрепорука
заозбиљнутелевизијукаквогледа

лиштеуСрбијизаслужује.Програм
ска шема Уне обиловаће многим
новитетима, страним лиценцама,
оригиналним домаћим садржајем
којиће водитинајпопуларнијаТВ
лицаширомрегиона.Уговорисаво
дећимхоливудскимпродукцијским
ифилмскимкомпанијамаобезбеди
лисуквалитетнупонудуителевизиј
скупремијерунајвећихфилмскихи
серијскиххитова,поручујусаовете
левизије.

Ја сна Ђу ро вић

��Уна ТВ с ква ли тет ном про грам ском кон цеп ци јом  
и во ди тељ ском еки пом кре ће у но ву се зо ну,  
али и у тр ку за на ци о нал ну фре квен ци ју
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