
С Т У Д Е Н Т С К И ЖУРНА Л
ЗВАНИЧАН ЧАСОПИС КЛУБА СТУДЕНАТА  

ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ЈУ
Н

 2
01

3.
Број 14





3

Редакција радијске емисије 

Факултета политичких наука, 

Слушаоница 6, била је ове 

године домаћин 8. регионалног семинара 

студентских радио станица. Семинар 

је обележио још једну успешну годину 

сарадње са студентима у региону, те смо 

решили да се на њих угледамо. Велико 

нам задовољство чини да вам у овом броју 

Студентског Журнала представимо нову 

рубрику ,,Регион”, и са вама поделимо 

приче наших суседа. 

Поздрављам вас до септембра, и желим 

вам много успеха на испитима,

Марта Лутовац
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Дипломатија у 

Бити дипломата - Да ли сте се икада запитали 
да ли је Ваш животни позив, позив дипломате? Да 
ли бисте желели да представљате Вашу земљу на 
међународном плану или можда да је спајате са 

другим земљама и оснажујете међусобне везе преко 
заједничких културних, језичких или можда верских 
особина? Бога ми, многи би се прво распитали 
колико пара доноси овај „занат“, али ја ћу Вам рећи 
да се прво треба запитати - да ли сте предодређени 
за овај посао?

Није свака особа са факултетском дипломом 
вична овом послу. Данас не видим примере у нашој 
дипломатији који би могли да буду узор младима, 
који би требало у неко догледно време да наставе 
посао који су они започели. Мало је данас правих 
учених људи. Ако се питате ко су они, то су људи који 
познају више језика, упознати са разним културама, 
типовима људи, друкчијим расама и начинима 
размишљања; они који трезвено размишљају, а када 
год их узмете и баците на главу они се дочекају на 

ноге. Покушајте да се сетите таквих личности. Да ли 
Вам је тешко?

Некада  давно, у време наших прадеда и прабаба, 
кад су се ценили високо образовани људи, бити 
дипломата, из ма које земље долазио, била је 
уважена и јако поштована професија. У земљама 
попут Велике Британије или Француске дипломате 
су често долазиле из богатих породица које су 
генерацијама гајиле своју децу за тај позив. У случају 
малих земаља то су били образовани људи који су се 
потуцали по Европи сакупљајући довољно искуства 
и памети у ком правцу и како треба да делује спољна 
политика земље из које долазе. Поједине дипломате 
су то постајале својим рођењем. Пак друге су се 
трудиле да кроз сталан рад и усавршавање то 
постану. Међутим, која је то исконска особина која 
треба да лежи у дипломати без обзира о ком времену 
ми причамо?

И писци и дипломате – „Дипломате су људи 
добре, али једноставне памети; људи упрошћене 
и ограничене осетљивости и хладна срца, али не и 
лишени срца без сваке осетљивости; способни за 
претварање, али не затворени и тајанствени, још 
мање подли: снажни, али не и груби; брзи и одлучни, 
али не преки и брзоплети; стварни, трезвени, али и 
суви и досадни. Они треба да знају доста, али на том 
што знају не смеју да се виде трагови учења; својим 
знањем треба да задиве оног с ким говоре, али да 
никад не збуне, не увреде и не постиде њиме.“ Овако 
гласи опис дипломате нашег познатог дипломате, 
а надалеко чувеног књижевника и нобеловца Иве 
Андрића. Скуп ових особина, као што је споменуто, 

ПОЛИТИКА

рукама књижевника

О дипломатији кроз векове
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веома је тешко постићи и укалупити у једну личност. 
Зато и не чуди што дипломате могу бити само неки, 
а спољном политиком да се баве малтене сви који су 
добро стојећи у политичким круговима.

У малом народу као што су Срби, могле су да се 
изнедре дипломате које су претходно биле добро 
потковане у области права, попут Милована 
Миловановића (1863-1912), или који су својим 
свеопштим познавањем културног, националног и 

верског бића Срба били спремни да делују на том 
пољу, попут епископа Вићентија Крџића (1853-1915). 
Међутим, почетком 20. века за српску дипломатију 
је карактеристично да је велики број песника и 
писаца који су са својим звањима, било дипломате 
или конзула, амбасадора или аташеа, представљали 
Краљевину Србију, а потом Краљевину Југославију 
у другим земљама. Песници су, у то време, улазили 
у дипломатију, релативно лако јер се литература 
веома ценила. Поред овог, постоји небројено других 
разлога попут познавања више страних језика, 
искуства стеченог у раду као помоћног дипломатског 
особља, познавање историје и културе земаља у 
којима су се школоволи и путовали. Све те ствари су 
стварале од наших дипломата оно што је требало да 
буду - људе са стаситим држањем, непоколебљивом 
природом, промућурношћу и инстинктивном 
мирноћом у тешким преговарачким ситуацијама. 
Зато не треба да чуди како су дипломате попут 
Милоша Црњанског, Јована Дучића или Иве Андрића 
били једини прикладни за решавање најтежих 
дипломатских ситуација у периоду између два 
светска рата. Дучић (1874-1943) је тако преговарао 
са надобудним грофом Ћаном о питању Истре и 
Далмације, а Иво Андрић (1892-1975) је као заменик 

министра спољних послова (једини књижевник који 
је у томе успео) био уплетен у најтеже преговоре 
вођене између Краљевине Југославије и Немачког 
рајха уочи приступања Тројном пакту. Од Ватикана, 
Букурешта, Трста, Граца, Марсеја, Париза, Мадрида, 
Брисела, Женеве до Берлина, Андрић је у сваком 
граду проналазио инспирацију за своја дела и смисао 
свом дипломатском послу. То му је, такође, помогло 
да односе великих сила, и с њима сплетене политике 

малих народа, сагледа целовитије него 
већина његових колега, поставши 
тако водећи аналитичар тадашње 
југословенске дипломатије.

Књижевници су се неретко дружили 
између себе и делили савете о свом 
послу. Било је и љубоморе и пакости 
међу појединим ликовима у нашој не 
тако далекој прошлости, али све се 
завршавало мирним разлазом, све док 
није почео Други светски рат, кад је наша 
„књижевничка“ дипломатија на кратко 
замрла. У послератној дипломатији 
радио је значајан број наших писаца 
попут Марка Ристића, Миодрага 
Перишића, Светислава Басаре, Виде 
Огњеновић, Кринке Видаковић-Петров, 
Душана Ковачевића и других.

Дипломате или књижевници?  
На крају, ако бисте се запитали да 

ли књижевни рад утиче на сазревање диплома-
те у књижевнику или дипломатија утиче на 
плодотворност самих књижевника у писању својих 
дела, ја бих рекао да се те ствари међусобно допу-
њују. Бити интелектуалац, снажног духа и мисли, 
изузетног образовања, па још дипломата, ипак 
треба бити предодређен и надасве посвећен. Није 
ни чудо што су такве особе одавале утисак изузетно 
озбиљних људи. Из таквог културног миљеа развија-
ла се тадашња србска држава. Можда ће особине 
Милана Ракића и Бранислава Нушића одговарати 
једнима, а особине Јована Дучића и Милана Дединца 
другима, ако иоле буду читали њихове биографије и 
дипломатско службовање у оно време када су људи 
више гајили симпатије према ученима - далеко више, 
него што је случај данас.  Данас је тешко наћи узора, 
али то не треба да спута човека да од себе направи 
карактерну, посве поштену, родољубиву и писмену 
особу, која ће на дипломатском пољу учинити све 
за интересе своје државе, а не владара иза кулиса, 
који својим концима покушавају да замажу простом 
народу очи у ком правцу се креће државна политика. 
Запитајте се: „Да ли сам ја самом себи узор?“

Милан МАРЈАНОВИЋ
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U mjesecu junu u Bosni i Hercegovini pokre-
nuti su protesti širom zemlje. Nezadovoljni 
građani konačno su odlučili da se bore za 

svoja prava i da pokušaju donijeti promjene. Pokretač 
je bila priča o djevojčici Belmini Ibrišević koja hitno 
mora na liječenje u inozemstvo, ali je to nemoguće jer 
ona ne može preći državnu granicu. Ovo tromjesečno 
dijete nije moglo otići na liječenje jer nema jedinstve-
ni matični broj, što znači da ne može dobiti pasoš niti 
bilo koji drugi identi�kacioni dokument. Belmina nije 
bila jedina, jer su se sve bebe rođene nakon 12. febru-
ara 2013. godine nalazile u istoj situaciji. Naime, Zakon 
o jedinstvenom matičnom broju prestao je da važi zbog 
neusklađenosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Na 
postojanje ovog problema predstavnicima Parlamenta-
rne skupštine ukazano je na sjednici još u maju 2011. 
godine, kada su dobili naredbu od Ustavnog suda BiH da 
u roku od najkasnije šest mjeseci riješe problem. Kako 
vlasti nisu riješile problem ni godinu dana nakon post-
avljenog roka, Ustavni sud BiH je 12. februara donio od-
luku da ne postoji nikakva zakonska osnova za izdavanje 
matičnih brojeva, i tako su sva djeca rođena poslije tog 
datuma ostala bez svog osnovnog ljudskog prava, prava 
na postojanje. 

Nakon što je u medijima, 04. juna, objavljena priča 
o djevojčici Belmini građani su se počeli spontano 
okupljati na protestima ispred zgrade Parlamentarne 
skupštine u Sarajevu. Svakodnevna okupljanja nekoliko 
hiljada građana rezultirala su i bebolucijom, odnosno 
masovnim protestima koji su se desili 11. juna. Tada se 
okupilo više od deset hiljada građana iz svih gradova 

Bebolucija u BiH

REGION

BiH, koji su cjelodnevnim, mirnim protestima zatražili 
hitno rješavanje ovog problema. Dali su rok vlastima 
da do 30. juna riješe problem jedinstvenog matičnog 
broja, da formiraju državni fond solidarnosti iz kojeg bi 
se pomagalo liječenje građana i da se odreknu trideset 
posto svojih primanja u korist fonda solidarnosti. Do 
30. juna mirni protesti se nastavljaju svaki dan u 11:55h. 
U međuvremenu donesena je privremena odluka o je-
dinstvenim matičnim brojevima i Belmina Ibrišević je 
dobila pasoš, te je otputovala na liječenje u Njemačku. 

Bebolucija, osim što je ujedinila građane BiH, pokren-
ula je i proteste širom zemlje. Tako se za svoja prava bore 
i studenti iz Banja Luke, Sarajeva i Mostara, koji su ne-
zadovoljni uslovima studiranja, visokim školarinama i 
stanjem u kojem se nalaze studentski domovi. Građani 
Mostara također protestuju zbog veoma teškog stanja 
kako u Mostaru, tako i u ostatku BiH. Udruženja taksista 
najavila su i svoje proteste zbog, kako kažu, prevelikog 
broja ilegalnih taksista, a trenutno protestuju i radnici 
nekoliko �rmi iz BiH koji mjesecima nisu dobili plate ili 
čije su �rme pred gašenjem. 

Čini se kako su se građani BiH konačno ujedinili u 
borbi za svoja prava. Sudbina jedne bebe otvorila je oči 
uspavanim građanima i natjerala ih da zahtjevaju prom-
jene. Mirni protesti se nastavljaju sve do 30. juna do kada 
se očekuje konačno rješenje, bar kada je u pitanju Zakon 
o jedinstvenim matičnim brojevima. Ukoliko se odluka 
do tada ne donese, građani su poručili da neće odustati 
i da će se nastaviti boriti da svako dijete ima jednaka 
prava. 

Nejra SULJOVIĆ; Sarajevo, radio eFM

Protest za život
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Dom umirovljenika Rijeka

Rijeka. Grad umirovljenika. Doslovce. Nisu tu u 
mirovini samo građani starije životne dobi. In-
dustrija je u mirovinu otišla davno, otprilike u 

ono vrijeme kada sam kretao u školu. Zabava je također 
na putu umirovljenja u Rijeci. I ne samo u Rijeci, već 
i na cijelom Kvarneru. Mnogi su prijatelji iz Zagreba i 
unutrašnjosti dolazili ljeti u Rijeku žaleći se da je kod 
njih ljeti predosadno. Izveo sam ih van. Više se ni jedan 
od njih nije vratio u Rijeku između 1.7. i 31.8. Toliko o 
Rijeci kao gradu urbane glazbene kulture. 

Znate li koliko je riječkih glazbenih festivala doživjelo 
svoje peto izdanje? Samo Hartera, a sada je i ona na rubu 
gašenja. Znate li da su se u Rijeci u godinu dana zatvo-
rila četiri kluba, a otvorila dva? Znate li vi da je RiRock 
najstariji živući demo festival na ovim prostorima (uko-
liko mu 34. izdanje uistinu nije bilo zadnje)?

Naravno, postoje tu klubovi gdje se pjevaju pjesme 
tipa „joj, joj, joj baš je mali brodić tvoj“ dok seksipilno 
„odjevene“ plastične lutke na napuhavanje nude gostima 
likere čudnih boja, ali to nije klub. To je birtija. Orga-
niziraju se tu i veliki, veličanstveni koncertni spektakli 
onih fantastičnih estradnih zvjezda koje svoje �lmske 
uratke ne smiju pokazivati svojoj djeci. Ima tu i turbo-
folka, iako po onome što čujem, ali i po onome što sam 
svojim očima (nažalost i ušima) doživio, ni njima ne cv-
jetaju ruže.

Eto, to Vam je Rijeka, rokerski grad. Imamo mi pregršt 
bandova na koje valja obratiti pažnju. Nije to samo Let 3, 
tu su i Morso, Moskva, Krešo i Kisele Kiše, O�cer Down, 

Onli Tu, Kraj Programa, Komfor, Uma �urman, Car-
mina Puttana, Pasi te mnogi drugi, zbilja odlični ban-
dovi. Imamo mi i Student Day Festival. Istina, umjesto 
studentskih i gradskih bandova, na njemu sviraju RHCP, 
ali ne oni pravi već cover band, čiji pjevač očito nikada u 
životu trijezan nije čuo „Californication“, i slušamo pre-
davanja Gorana Bareta. Fenomenalno, zar ne? Dobro, 
bilo je tu i kvalitetnih bandova iz cijele Hrvatske, te nekih 
navodno supercool DJ-a iz inozemstava, ali najbolja su 
vremena u rasporedu pripala ranije navedenima. 

Nova nada “umirovljenog” grada
To je do tada, uz RiRock, bio jedini živući festival u 

Rijeci. I onda, kao grom iz vedra neba pojavila se in-
formacija. Trodnevni festival na plaži. Ritam s mora. 
Organizira ga udruga okupljena oko jednog od rijet-
kih beach barova u Rijeci. Većina je izvođača domaća, 
iz Rijeke, Istre i okolnih mjesta. Zvuči nevjerojatno. Još 
nevjerojatnije  zvuči podatak da je isti festival veoma 
dobro posjećen. Tri dana odličnih svirki, sve za džabe. 
Nema velikih sponzorskih plakata, nema prenapuhanih 
imena. Samo dobri i kvalitetni bandovi. Svi u Rijeci su 
oduševljeni. No, jesu li baš svi bili zadovoljni ovom ide-
jom?

Prošlo je nekoliko dana, dojmovi su se slegli, a ja sam 
krenuo planirati daljnja lutanja po festivalima i koncer-
tima. I onda, nešto viđeno već tisućama puta. Nešto što 
prati svaki pokušaj oživljavanja ovog prokletog grada 
penzionera. Naime, iznad plaže na kojoj se odvijao fes-
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tival “Ritam s mora” nalazi se kvart Pećine. Nadomak 
same plaže nekoliko je zgrada. U tih nekoliko zgrada 
živi pet (brojčano: 5) umirovljenika koji su zaključili da 
prošlog vikenda nije sve bilo baš tako divno i krasno, 
te su u pomoć pozvali lokalne dnevne novine. Naime, 
za njih je sve to bilo prebučno, objašnjavaju oni novi-
narima. Ktome još nisu mogli zaspati do dva sata u noći. 
Oko zgrade im se skupljala mladež. Oni su se cijele te 

rušilačke atmosfere prepali. Skoro ih je stre�o infarkt. A 
oni su stari i nemoćni. Zvali su policiju i hitnu, ali su ih 
oni, kao i ostale državne službe za zaštitu i spašavanje 
od života ignorirale. Bezobraznici! A tko ih plaća svojim 
penzijama? Da stvar bude još gora, nekoliko je nasilnih 
mladića uranilo petnaest dana na festival. Revoltirani 
činjenicom da su uranili, krenuli su lupat po kantama 
za smeće i gurati ih. Stanari su izašli iz zgrade zaštiti 
nemoćne kante. Nasilnici su ih napali. Kao da su oni kri-
vi što ovi ne prate facebook pa dođu u krivo vrijeme na 
festival. Bit ću iskren, postoji i jedan (!!!) argument koji 
u jednu ruku stoji, a u drugu ne. Tvrde ti jadni nemoćni 
starci da nije bilo dovoljno sanitarnih čvorova pa su 
im divljaci mokrili oko kuće. Istina, stvarno je vladala 
nestašica toaleta. Ali na festivalu. Ne zaboravimo da ovi 
starčići žive u neposrednoj okolici festivala. 

Ne može se narodu ugoditi
Ni to nije sve. Kada nema festivala, buku stvara obližnje 

brodogradlište. Usuđuju se raditi i poslovati remeteći 
mir svojih susjeda. Ta bezobrazna industrija. Bezobrazni 
su i političari. Kako je nekome promaklo uništiti i ovo 
brodogradilište? Sada ga zbog nerada oni moraju trpiti, 
jer neće se brodovi u tišini izgraditi.

Zašto uopće pišem o ovome? Ovo nije samo moj prob-
lem, problem mog grada. Nažalost, u Hrvatskoj, BiH, 
a vjerujem, i u Srbiji, sve više je ovakvih događaja. Pet 
staraca odlučilo se pobuniti protiv pojave koja je sasvim 
normalna diljem svijeta, a pritom su im najčitaniji medi-

ji u gradu dali jednako prostora koliko i samom festivalu 
kojeg je navodno pohodilo 3000 zadovoljnih posjetite-
lja u tri dana. Je li to normalno? Veliki sam fan reggaea 
i već godinama moje youtube poglede mame Rototom 
Sunsplash i Notting Hill festivali. Jedan smješten u med-
iteranskom turističkom biseru, Benicassimu, drugi u 
srcu Londona, u stambenoj četvrti. Oba festivala hvale 
se sličnom ponudom. 24 sata glazbe i plesa, bez pres-
tanka, deset dana za redom. Jedan je najveći reggae fes-
tival u Europi, drugi je najveća smotra karipske kulture 
van Karipskog otočja. Oba događaja smještena su u zone 
gdje živi veliki broj ljudi. Buni li se tamo itko? Ne. Svi su 
shvatili da im je jednostavnije prepustiti se duhu festiva-
la i uživati, a pritom (posredno ili neposredno) ponešto i 
zaraditi. Nije to Hrvatska, nije to Balkan. Ovdje svi prida-
ju veću važnost mišljenju petorici veličanstvenih, za koje 
se ne zna ni hoće li doživjeti sljedeće izbore, nego li 3000 
mladih, željnih zabave, onih mladih koji su oduševljeni 
da im se napokon pružila prilika za dobar provod.

Jedan od dražih komentara na sve ove događaje glasio 
je otprilike: „Vlasnik beach bara je zaradio“. Kakav krim-
inalac, zamislite. Čovjek se usuđuje postati ugostitelj 
i poslovati u plusu. Isti se taj kriminalni um dosjetio i 
uzeti koncesiju na plažu, donekle je urediti (betonirati 
razbacanu hrpu teže prohodnih stijena i počistiti drugi 
kameniti dio plaže) te ponuditi kupačima pivo u hladu 
svojih slamnatih suncobrana. Sotona, Lucifer osobno. 
Došao je osobno ne bi li uništio idilu plaže o kojoj su bri-
nule gradske službe, te je usred sezone ličila na smetlište 
puno čikova, ostataka hrane, razbijenih boca i sl.

Pravo na zabavu
Svi ovi događaji nisu ponudili ništa novoga, dapače, 

samo su još jednom u punom sjaju prikazali licemjer-
je lokalnog stanovništva. Ekološko-kulturno-glazbeni 
festival je završio, posjetilo ga je 3000 zadovoljnih gos-
tiju iz Rijeke i okolice. U njegovoj blizini živi petero 
dušebrižnika koji bi htjeli mir i tišinu. Smeta im indus-
trija u (još uvijek) industrijskom gradu, smeta im glazba 
u gradu koji nastoji povećati i osnažiti svoju turističku 
ponudu, smeta im i trgovački centar, koji im i nije tol-
iko blizak, te promet obližnjim cestama. Koliko pažnje 
valja pridavati ovakvim genijalcima? Na čitatelju je da 
zaključi. Za ovu je priču važno da je u gradu uspješno 
zaživio jedan novi festival na moru. Budući da gradska 
vlast vabi turiste da dođu, ovakvih je događaja potrebno 
što više. Za jedne renomirane novine bitno je procjeniti 
kvalitet članka, njegovu svrhu i korist. Jedan informa-
tivni list trebao bi se voditi značajem, a ne senzaciona-
lizmom nekog događaja. Za ove penziće je bitno da će 
se oni buniti i sljedeći put kada neki mladi tata dovede 
svog sina u obližnji park, a ovaj padne i zaplače. Za sve 
nas ostale je bitno da ne damo nikome da nam oduzme 
pravo na zabavu!

Tomislav MILIČEVIĆ; Rijeka, Radio Sova
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Nemci mladima pružaju šansu

Makedonskite student 
se povrzuvaat 

so Deutsche welle

Mnogu mladi lugje, polni so ideali i zelba za 
rabota od sega preku ovaa sorabotka imaat 
moznost da pominat odredeno vreme vo 

makedonskata redakcija na Deutsche welle,da se zapoz-
naat so moderniot multimedijalen nacin na rabota kade 
so povrzuvaat site aktuelni novinarski formi i da gi pro-
sirat svoite pogledi kon svetot, za podocna istoto da go 
implementiraat vo redakciite kade vo idnina ke se odviva 
nivnata profesionalna kariera veli Zoran Jordanovski, 
dopisnik od makedonskata redakcija na Deutsche welle.

- Nasata zadaca e da gi upatime praktikantite vo multi-
medijalniot nacin na rabota, vo gradenjeto na principite na 
ureduvackata politika, organizacijatai dogovor so dopisnicite, 
novinarskite principi kako i da gi otkrijat nekoi od tajnite vo 
profesijata, mali sitnici koi na prv pogled ne pagjaat vo oko no 
igraat golema uloga koga e vo prasanje krajniot, novinarski 
proizvod. Se zaedno, strucen uvid na edna moderna multi-
medijalna redakcija vo koja isti lugje proizveduvaat televizis-
ka, do nekoe vreme radio programa, kako i prilozi za Internet. 
Od druga strana, ke mozat da osoznaat kako funkcioniraat 
mediumite na zapad, za da na krajot se obidat najdobroto 
od seto toa go sprovedat vo redakciite kade vo idnina ke se 
odviuva nivniot profesionalen pat.
Memorandumot e samo pocetok na uspesnata sor-

abotka za koja Jordanovski veruva deka ke prodolzi vo 
podolg vremenski period i za koja korist ke imaat dvete 
strain. Jordanovski iskaza zadovolstvo sto negovoto licno 
iskustvo, natalozeno niz deceniite ne samo na praktikan-
tite, gosti vo Deutsche welle, tuku preku poseti i direkten 
kontakt, resavanje na site dilemi i otvoranje na dopol-
nitelni temi za diskusija ke ostvaruva i so studentite po 
novinarstvo na Pravniot fakultet vo Skopje.

- Vo momentov na Pravniot fakultet se angazirani novi-
nari i eksperti od praktikata. Spored predvideniot dogovor, 
Jordanovski kako ekspert od Deutschewelle preku negov licen 
angazman ke gi prenesuva iskustvata na nekoi od predmetite, 
objasni rakovoditelot na studiite po novinarstvo pri Pravniot 
fakultet „Justinijan Prvi“ vo Skopje, docent doktor Jasna Ba-
covska Nedik.

Profesorkata Bacovska Nedik veruva deka sorabotkata 
ke bide dobra osnova za a�rmiranje na germankiot jazik 
kako i dopolnitelen stimul za idnite studenti, uste od 
srednoskolskite denovi da razmisluvaat za zapisuvanje 
na studiite po novinarstvo. 

- Moznost za volontiranje imaat studenti so ostvaren vi-
sok prosek na prv ciklus, dodiplomski studii, bazicno pozna-
vanje na germanskiot ili dobro vladeenje na angliskiot jazik. 
Upatuvame otvorena pokana so site segasni i idni student, da 
gi izucuvaat ovie studii, da se steknat so potrebnite kvali�kacii 
i eden den stanat del od makedonskata redakcija naDeutsche 
welle. 
Za profesor doktor Borce Davitkovski, dekan na 

Pravniot fakultet, so potpisuvanje na memorandumot 
za sorabotka se vospostavuva direkten link pomegju 
studentite po novinarstbo i makedonskata redakcija na-
Deutsche welle vo Germanija.

- Ova e prv cekor so koj se povrzuvame so akademijata na 
Deutsche welle. Memorandumot predviduva site studenti koi 
ke zavrsat prv ciklus, dodiplomski studii na Pravniot fakultet 
vo Skopje da apliciraat za prodolzuvanje na master ili doktor-
skite studii na akademijata vo Bon. Bene�tot od apliciranjeto 
e ogromen, steknuvate strucni znaenja i iskustva so koi potoa 
ke doprinesete vo razvojot na novinarstvoto vo Makeodnija.
Spored regionalniot director na Deutsche welle, Ute 

Shefer, strucnoto obrazovanie i steknatoto prakticno 
znaenje se bazicna osnova za sekoj koj se odlucil da 
raboti vo medium.

- Deutsche welleso svojata rabota dava poddrska na slobo-
data na mediumite, razvojot na mediumskiot pejsaz, posebno 
vo EU regionot i zemjite od Jugoistocna Evropa.Posebno sme 
zadovolni sto od sega, preku vakvata forma na sorabotka – 
edukacija i poseta na redakciite ke ja zasilime nasata uloga.
Memorandumot za sorabotka so Deutsche wellee od 

osobeno znacenje za Pravniot fakultet „Justinijan Prvi”, 
studiite po novinarstvo i novinarskata profesija vo Re-
publika Makedonija.

Razmena na student, eksperti, stipendii i praktika za makedonskite student i novi-
nari predviduva memorandumot za sorabotka potpisan pomegju Pravniot fakultet 
„Justinijan Prvi”, Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij“vo Skopje i internacionalnata 
mediumska kuka Deutsche welle od Germanija.

Kristina VELJANOSKA; 
Skopje, Univerzitetsko radio ,,Student FM 92.9”
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ДРУШТВО

Студенти - ђубретари
Студентима још увек није јасно како је некоме 

могло да падне на памет да четири стотине књига из 
чистог хира баци у ђубре. Многи су одмах похитали 
ка контејнеру да покупе оно што је остало, а неки 
тврде да су видели и поједине професоре како 

чепркају по смећу и узимају бачене књиге. Поред 
марксистичке литературе и Хобсовог Левијатана, 
у ђубрету су се нашле и новије књиге које се баве 
питањем петооктобарских промена и некадашњим 
југословенским државним уређењем.

Довољно добро објашњење за овкав потез не 
постоји, а приче о недовољном простору и трулим 
књигама су само неспретан покушај Факултета 

политичких наука да заташка ову грозоту. Постоји 
много других начина да се библиотека растерети 
и да старе књиге нађу своје уточиште. Један од 
студената предложио је да се књиге однесу у 
Отворену библиотеку у Кнез Михаиловој, док су 
неки сматрали да је најбоље књиге поделити или 
донирати некој друштвено одговорној институцији 
која ће знати да их поштује. Захваљујући бурној 
реакцији студената, управа факултета је одлучила да 
у холу постави штанд на којем се деле књиге чијих 
примерака у библиотеци има превише. 

Културна сензација
Култура полако нестаје. Културни систем урушава 

се неприметно. Људи су превише уморни да би се 
интересовали за озбиљну музику, документарце. 
Потребна им је забава, нешто сажвакано и питко. 
Масовна индустрија је у полету, те не треба да чуди 
што је овогодишњи буџет за културу мизерних 
0,62 одсто. Наравно да пара неће бити за  Нишвил 
и Октобарски салон јер висока уметност не 
може да привуче масе. Она не ставра једноумље. 
Сензационализам обузима медије, ријалитији газдују 
телевизијским каналима, а таблоиди су најтиражније 
новине. Уосталом, шта се друго може очекивати 
у земљи у којој високообразовне институције 
стручну литерартуту бацају у контејнере, а студенти 
као скитнице чепркају по смећу покушавајући да 
сачувају достојанство писане речи.

Сматрам да рециклажа старих књига није довољно 
убедљиво оправдање за несавесно понашање према 
књигама. Ја не желим (а и нећу) да прихватим 
заштиту животне средине која подразумева 
претварање књига у тоалет папир. А ви?

Нема вреднијег отпада од књиге

Комунална култура
Крајем маја студенти Факултета политичких наука пронашли су у 
контејнеру испред факултета више од 400 књига. Тако су Ђуро Шушњић, 
Владимир Гоати, Маркс и многи други аутори своје место пронашли међу 
шутом и ђубретом. Чак ни после месец дана нема одговорног за ову срамоту.

Објашњење овог поступка 
потражио сам у библиотеци 
факултета, али ми је службеница 
рекла да о томе ништа не зна и да су 
књиге вероватно бачене јер су биле 
неупотребљиве и труле. Професори 
нису били заинтересовани да 
коментаришу било шта у вези са 
баченим књигама, сматрајући 
да их се то не тиче. Вероватнo ће 
озбиљност ситуације схватити 
тек када се и њихове књиге нађу у 
ђубрету. 

Филип ЛУКИЋ
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Милена РАШИЋ

Спомен-плоча у Топчидеру
Скривено благо белог града

Иако би се могло рећи да у Србији мањка свега, нарочито финансијских 
средстава, министар културе Братислав Петковић открио је недавно спомен 
плочу посвећену Михаилу Обреновићу у Топчидеру. Топчидерски парк на овај 
начин добио је још једну историјску знаменитост поред кућа краља Петра 
Првог и Арчибалда Рајса.

Организатор и вођа пројекта, Директор 
музеја Србије Мирослав Живковић 
изјавио је да је на месту данашње спомен 

плоче, где је пре 145 година убијен  кнез Михаило, 
планирано репрезентативније обележје. 

– На месту погибије кнеза Михаила, по плану 
који је пре више од једног века направио руски 
архитекта Михаил Микешин, желимо да 
направимо грандиозан споменик у белом мермеру, 
на најлепшем делу Топчидера, који би украсио 
Београд. Очекујемо да прикупимо средства, око 
400.000 евра, јер сви који су видели пројекат су 
одушевљени – наводи Живковић.
Овај пројекат, који на реализацију чека већ више 

од 100 година, вероватно ће сачекати боља времена 
за остварење, што због неповољне финансијске 
ситуације, што због чињенице да осим Београђана 
ретко ко има прилику да ужива у историјским 

локалитетима града.
Туристичке агенције у своју понуду ретко укључују 

знаменитости ван центра Београда, те овај део града 
остаје непознат за стране посетиоце, иако обилује 
историјским знаменитостима. Понуда домаћих 

агенција задржава се на 
Калемегдану, Кнез Михаиловој 
улици и обиласку града из 
аутобуса, док споменици и 
историјски локалитети на 
периферији града остају тајна 
за туристе. Бели двор или 
Кућа цвећа за посетиоце су 
и даље неоткривени делови, 
иако би град Београд њиховом 
промоцијом могао да знатно 
унапреди своје новчано стање.

Надлежни органи би из тог 
разлога требало да финасијска 
средства, намењена за културу 
и рестаурацију, делом улажу 
и у промоцију већ постојећих 
споменика јер, осим благодети 

које споменици пружају Београђанима, друге 
користи нема. 

Скривено благо Београда у виду споменика 
и музеја не треба да буде резервисано само за 
Београђане. Имајући у виду да је то јавно добро 
надлежни би требали да више пажње посвете 
њиховом представљању туристима и посетиоцима 
заинтересованим за историју. Промоција српске 
културе треба да се спроводи не само у другим 
државама већ и у њој самој.

Панорама Топчидера, разгледница са почетка ХХ века

Извор: Политика online
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ИВАН VS. ФИЛИП

У епизоди: 

Електрични оргазам

Нови талас
Са, сада већ чувеним, пакет аранжманом, на 

београсдску сцену испливали су бендови који ће 
остати симбол Рокенрола до данас, попут Идола, 
Шарла акробате (и његових “деце - бендова” 
Екатарине Велике и Дисциплине Кичме), 
Електричног оргазма, али и бендова који нису са 
београдског подручја, који ће остати уљуљкани 
(највише у Војводини)и створити, током  90их, 
неопанк покрет и нови баласт.

Електрични оргазам је био део београдске 
велике тројке, али је са распадом Шарла и све 
блеђом појавом Идола почео да преузима сцену 
и да се полако инфилтрира међу велике бендове 
тадашње Југославије. У тадашњој постави бенда су 
се налазиле неке од најупечатљивијих  личности 
Југословенске музике, односно Срђан Гојковић-Гиле, 
Горан Чавајда-Чавке, Зоран Радомировић-Шваба, 
Благоје Недељковић и Бранислав Петровић. 

Пут до звезда
После првог албума под шармантним и истоименим 

називом групе, другог албума Warszawa ‘81 и трећег 
албума ‘Лишће прекрива Лисабон’ у коме је дошао 
нагли скок из панка на првом, до експерименталних 
варијација на другом албуму, догодио се и први 
Југословенски Класик Рок албум. Многи би данас 
помислили да овакав епитет тај албум не заслужује, 
али у прилог говори чињеница да је у то време 
музика на просторима бивше Југославије углавном 
варирала од Новог Таласа и Панка, до различитих 
поп варијанти Бијелог Дугмета и рокенрола Рибље 
Чорбе, али и то да су нека велика имена овај албум 
видела у овом светлу, попут самог Боре Ђорђевића, 
Роберта Немечека (лидер чувене Поп Машине), 
Милана Младеновића и Јасенка Хоуре. Албум је 
изазвао велике турбуленције у рок музици.  Они 
који су пратили путању електричног оргазма су били 
збуњени, па је Оргазам опет изгубио један део своје 

Београд  1984. године.  Прошло је време дугих коса, широких панталона и 
високих потпетица. Музичка сцена бивше Југославије била је више него пуна 
бендова и праваца од којих је, чини се, најјачи био Ново-таласни покрет.

Електрични!
Срђан Гојковић, од милоште звани Гиле, човек 

са ленонкама, звонцарама, ешарпама, разуђеним 
јединицама и рошавим образима. Човек који живи у 
земљи сељака. Није успео да оствари своје снове због 
тога. Себе сматра најбитнијом фигуром у историји 
српског рокенрола.

 Буди се. Са комоде узима ленонке без диоптрије 
(он их носи зато што му је Ленон инспирација, не 
зато што је слабовид). Навлачи на себе одећу која 
као да је донета директно са Вудстока 1964. Пошто 
опере зубе користећи Сунђер Бобову четкицу, 
одшета се до богате колекције плоча. На грамофону 
пушта албум ,,С` ветром у лице’’ од ЕКВ. Пушта да 
га трансцеденталне враџбине саткане у стиховима 
,,Ти си сав мој бол’’ однесу на састанак лицем у лице 
са преминулим Миланом Младеновићем. Милан, са 
тугом у очима, му казује: ,,Ти си изабран. Живиш у 
земљи сељака, то ће те спречити да оствариш своје 
снове, али не смеш посустати! Узми тог свог Гибсона 
којим се хвалиш у емисијама Ивон Јафали, изађи на 
сцену Бир Феста и Фестивала ротквица и дај све од 
себе! Згутај који есид слободно.’’

Сократ воскресе
Охрабрен овим речима, Гиле се враћа у свој стан 

попут Бодлеровог алабтроса. Сада зна истину. Он је 
одабран да младима пренесе животну филозофију 
Њу вејва. Обновиће стара учења која говоре да ако 
не живиш у Београду, имаш статус евнуха међу 
великим људима, да ако ипак живиш у Београду, а не 
говориш претераним акцентом, имаш статус евнуха 
међу великим људима, да ако ипак задовољаваш ове 
критеријуме (плус посећујеш урбана места попут 
КСТ-а, Хипстер парка, пардон Студентског трга и 
Куглаша), и даље си евнух, јер, једноставно велики 
људи су он, Милан, Маги, Цане ако није устао на 
леву ногу и по потреби Која. Суштински, Гиле има 
улогу Сократа нашег доба!
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публике (углавном оне која је више преферирала 
њихове ‘уметничкије’ радове), али је такође добио 
много више фанова из других делова бивше земље - 
простим говором овај албум их је лансирао у орбиту.

Овај албум је од почетка до краја пун добрих песама, 
класичних рокерских вибрација са евидентним 
печатом групе. Сингл (и то један од ретких из опуса 
групе) је истоимена ствар ‘Како бубањ каже’, која 

обилује јаким, куцајућим ритмовима, стани крени 
бас линијама и пржећим гитарским деоницама као 
лајтмотивима целог албума. На овом албуму је Гиле 
заједно са екипом почео да пише текстове онако, 
што би се рекло, за своју душу, што ће касније бити 
нека врста симбола саме групе, а сама музика ће 
прокрчити пут њиховом каснијем раду. Тај рад ће 
кулминирати на албумима  ‘Секс, дрога насиље и 
страх’ и ‘Зашто да не’.

In the end it’s only Rock ‘n’ Roll
У основи гледано, прокрчили су пут многим 

младим бендовима са сличном идејом, а са својим 
еволутивним стилом су позвали многе метал бендове 
да, без бојазни од усиљене сцене, изађу и покажу шта 
знају. Оставили су велики печат на Југословенски 
рокенрол, али и на различите, многи ће се сложити, 
гледане филмове попу Црног Бомбардера, Пакет 
Аранжмана и  Како је пропао Рокенрол. Иако ће увек 
бити оних који ће их кудити и сматрати само бендом 
који своји мањак талента покрива мимикријом, 
они ће, барем још неко време, остати као велики 
суверени домаће сцене.

Пада му на памет како не би било згорег да за ову 
прилику напише нову песму. Узима Гибсона (не оног 
из емисије Ивон Јафали) црне боје, који је целивао и 
благосиљао сам Боб Дилан када је инкогнито био на 
ходочашћу у СКЦ-у, превлачи смежураним прстима 
по жицама и осећа како га посећују добри духови 
таблета које је конзумирао пар минута раније. Јавља 
му се јасна мелодија. Акордска шема А-Ф-Ц-Г заиста 

одавно није искоришћена. 
Мада, то је много тонова, чак 
четири! Јасно да су највећи 
умови рока морали да користе 
оволико да би се изразили. 
Али, Гиле је минималиста, он 
то може са само два акорда! 
Ма, само са једним! Пази сад: Г 
дур... Г дур... Г дур... Свирајући 
ову мантру, долазе му и речи. 
,,Генерал Доп’’, мрмља... ,,Г 
као Г дур и као Генерал то 
се заиста изванредно слаже, 
мислим да је кристално јасно 
да пошто готивим битлсе 
овде искористим мелодију из 
Ево долази сунце, а у ствари 
не, то сам урадио за Капетан 
есид (смех), а ово је Генерал 
доп (смех), Милан је много 
волео доп (смех)... Ох...’’ У 
том тренутку, машио се свог 

ајфона и окренуо  Ђукића (не мисли се на евнуха Ђ. 
Ван Гога.) и, користећи једносложне речи објаснио 
му како је написао одличну ствар и како треба да 
закажу термин код Енца. ,,Kако то мислиш енцо 
више не држи другу мацу, ох опет ме хвата трип 
човече (смех). Е сад ми је боље. Хајде, видимо се 
за пола сата, а ја ћу у међувремену да проверим да 
Влади Џету можда не треба бенд да свира на Данима 
питица са зељем.’’ 

Два месеца касније
Гиле триумфално цепа каубојке и звонцаре са себе 

и баца их у многобројну публику од двесто људи на 
Фестивалу пива. Прашина се не слеже, јер фанови 
уживају у свом статусу евнуха и не престају са 
скакањем од почетка концерта. Једна обожаватељка, 
која ликом подсећа на Гилета, одушевљено изјављује: 
,,Ја толико волим Електрични оргазам, да ћу се 
назвати Златни папагај на Фејсбуку, на Јутјубу ћу 
говорити да имам 13, али да знам шта је права 
музика! И нећу се трудити да напредујем са својим 
бендом, јер имамо Гилета, а ми смо само евнуси!’’

Гилету изненадни осмех открива непосећивање 
зубара од детињства; ово га је дирнуло. Капетан 
Есид још једном је спасио малде Београђане! Или то 
беше Генерал Доп? 

Есид, хир ај кам!
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Божица ЛУКОВИЋ

КУЛТУРА

Одело не чини филм
Дуго и помпезно најављиван, ,,Велики Гетсби“ је у великом стилу отворио 66. 
Филмски фестивал у Кану. Гламурозном Кроазетом, у раскошним и скупоценим 
тоалетама и оделима, прошетале су звезде овог филма - Леонардо ДиКаприо, 
Кери Малиган, Тоби Мегвајер и режисер Баз Лурман. 

Ово, пето по реду, остварење аустралијског 
режи сера ишчекивано је са великим 
нестрпљењем, међутим, чини се да није 

испунило очекивања. Но, оно што се несумњиво 
може рећи за овај филм је да се ради о истинском 
спектаклу.

,, Велики Гетсби“ је екранизација истоименог 
романа Скота Фицџералда, класика светске 
књижевности, објављеног у Њујорку 1925 године. 
Радња прати (анти)јунака Џеја Гетсбија, новопеченог, 
тајанственог богаташа који живи раскалашним, 
декадентним животом њујоршке елите XX века. 
Сценографија филма заиста је импозантна - 
сниман је на најгламурознијим локацијама, попут 
чувеног хотела ,,Плазе“. Фотографија је дотерана до 
савршенства. Лурман се својски трудио да дочара 
немирни, разиграни ,,џез“ дух тог узбудљивог 
времена, и својски је у томе претерао. Сва та раскош и 
драматични ефекти помало залазе у кич. Гламурозне 
костиме, који одузимају дах, дизајнирала је Прада, 

а музика у филму је потпуно нестварна - можда 
и најбољи сегмент овог филма. Лурман је окупио 
велике светске звезде- Џеј Зија, Бијонсе, Флоренс 
Велш, Лану дел Реј, Готјеа, Џека Вајта, идр. Сасвим је 
оправдано очекивати да нека од нумера ових аутора 
добије и “Оскара“. 

 И поред свог овог раскоша, суштина саме приче 
је изостала. Ликови су крање једодимензионални, 
а Леонардо Дикаприо, упркос солидној глуми, 
није успео да оствари ,,хемију“ са Кери Малиган 
и уверљиво нам прикаже љубав Гетсбија и Дејзи. 
Опсесивна потрага за љубављу, двостуки морал, 
опчињеност илузијама и зачетак идеје о великом 
,,америчком сну“ – оно што је роман уздигло до 
класика, у овом филму је сасвим запостављено, или 
је утонуло међу дијаманте, виле, шампањац.

 Свакако, „Велики Гетсби“ пружа гледаоцима 
добру забаву, и у естетском погледу изазива свако 
дивљење, али то није довољно да би се на прави 
начин доживела ова прича.
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Фанк за летње време

Ерик Бурдон, фронтмен 
групе The Animals, 15. 07. 
одржаће концерт у Комбанк 
арени. Овај певач представља 
једног од најснажнијих вокала 
данашњице, и иза себе има 
каријеру дугу 50 година. 
Каријеру започиње у Енглеској, 
а под утицајем блуза и 
џеза  
почиње да свира у 
групи Аnimals. Касније 
се придружује групи 
War, једној од првих 
мултиетничких бендова 
са којима се појавио на 
врху топ листе са синлом 
Spill the Wine. Бурдон је 
допринео обликовању 
рок сцене, и имао је 
прилике да сарађује 
са разним великим 
именима. Опробао се 
и као сликар и аутор. 
Прошле године објавио 
је песму Till Your River 
Runs Dry. 

Jamiroquai, чувени џез-фанк састав наступиће 30. 06. у Комбанк арени. 
Проширени поп, фанк и електро бенд основан је 1992. године. Први сингл When 

you gonna learn доноси им пролаз до топ места на свим листама. Ово је њихово 
треће наступање у Србији, а 
други наступ у престоници. 
Фронтмен је поручио да ће 
поред нових хитова група 
свирати и  добро познате 
песме попут Cosmo girl и Love 
fool. До сада су освојили 5 MTV 
награда, Ivor Noello као и једну 
Греми награду. 



16

Дејана ВУКАДИНОВИЋ

EXIT фестивал биће одржан 
од 10. 07 до 14. 07. Иако се 
сматрало да ће репертоар 
бити знатно слабији у односу 
на прошле године, и да ће 
самим тим доћи до пада броја 
посетилаца, Петроварадинска 
тврђава ће и ове године угостити 
многа имена светске музичке 
сцене. Организатори истичу да 
ће за сваког бити по нешто. 
Један од најбољих репера 

данашњице Snoоp Dogg 
наступиће друге вечери, док ће 
David Guetta, најуспешнији  DJ 
и продуцент хаус музике, свој 
перформанс имати 13. јула на 
Денс Арени. По оценама многих, 
биће ово једна од најбољих 
журки фестивала. 
Иако су прошле године имали концерт у Београду, група The 

Prodigy се поново враћа у Србију. Њихов наступ на овогодишњем 
фестивалу биће одржан 12. јула. 
Изненађење манифестације представља долазак легендарног 

Ника Кејва и његове пратеће групе The Bad Seeds који ће наступати 
последње вечери. 

Славни амерички певач, гитариста и један од највећих џез-фанк 
и соул музичара свих времена 
Џорџ Бенсон наступиће 07. 
јула у Сава Центру, као водећа 
звезда овогодишњег  
Summertime Jazz фестивала. 
Овај велики музичар иза 
себе има 35 соло албума и 
каријеру дугу више од пола 
века. Тренутно ради на новом 
албуму, и овога пута, у сарадњи 
са оркестром од 42 музичара. 
Албум је посвећен Нет Кинг 
Колу, певачу и пијанисти, 
једном од великих џезера 
прошлог века. Публика Џорџа 
Бенсона широм света познаје 
по великим хитовима као 
што су Give me the Night, On 
Broadway, Lady Love Me, In 
Your Eyes као и многим другим. 
Сарађивао је са великим 
именима џез сцене, а поред 
самосталних албума појављује 
се као сарадник на преко 130 албума и 50 синглова. Џорџ Бенсон 
поседује сопствену звезду на Булевару славних у Лос Анђелесу.
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СПОРТ

Да ли је ово кошарка?
Нова “спортска” дисциплина

Дванаеста узастопна титула кошаркаша Партизана у сенци препуцавања 
Небојше Човића и Душка Вујошевића

За нама је још једна кошаркашка сезона 
у Србији. Када сумирамо резултате из 
такмичења у којима су учествовала наша два 

најпопуларнија клуба Партизан и Црвена Звезда, 
Јадранску лигу освојио је Партизан победом на 
фајнал-фору у Лакташима; Куп Радивоја Кораћа 
освојила је Црвена Звезда у добро познатој утакмици, 
која је прекидана и завршена тек другог дана, због 
сукоба навијача Звезде са полицијом и упадања 
на терен; на крају, као шлаг на торти, уследио је 
финални дуел вечитих ривала у Кошаркашкој лиги 
Србије. Партизан је тријумфовао 3-1 у серији и тако 
оверио титулу пред противничким навијачима.

Међутим, оно што је бацило сенку на све јуначке 
дуеле кошаркаша обе екипе је сукоб тренера 
Партизана Душка Вујошевића и председника 
Црвене Звезде Небојше Човића. Сукоб и медијска 
препуцавања толико дуго трају, да се заборавило ко 
је читаву полемику и почео. Обојица су, колико ме 
сећање служи, вртели исте приче у круг. Вујошевић је 
константно наглашавао катастрофалну финансијску 
ситуацију и недостатак средстава у клубу (није 
далеко од истине, играчи су за целу сезону примили 
пет плата), док је Човић “бранио” клуб, који је 

оживео и фузионисао са ФМП-ом из Железника, 
изнова понављајући како ту није било “нечистих 
радњи”. Међутим, ствари су се погоршавале из 
месеца у месец. Горе поменути двојац је почео са 
сувише личним препуцавањем, које се, веровали или 
не, завршило са “хватањем за гушу”, “хватањем за 
колена”, “корпулентним Дукљанином”, “мафијашком 
пудлицом”, и осталим терминима, којим су се 
гостили. Најгоре од свега је што су заборавили да је 
кошарка најбитнија, да је то спорт који навијачи воле, 
да је сва мржња и нетрпељивост која је створена ове 
године у великој мери потекла одатле. 

Најбољи пример фер-плеја показао је кошаркаш 
Црвене Звезде Мајкл Скот. Након губитка финала, 
ушао је у свлачионицу Партизана, загрлио капитена 
Владимира Лучића и честитао му титулу уз опаску 
да је одличан играч. Присутни су то са одушевљењем 
прихватили. 

Ето, господо, угледајте се на кошаркаше.
Више нема речи о потенцијалном рушењу и 

блаћењу институције какав је дерби. Вујошевић и 
Човић су, очигледно несвесно, то одавно урадили.

Небојша АНТОНИЈЕВИЋ
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Душан СМИЉАНИЋ

У свакој чорби мирођија
Добро је познато да су оба српска гиганта основали 

људи из власти. Најтрофејнију Црвену звезду 
формирала је полиција, а њеног највећег ривала - 
Партизан - војска. Због тога су годинама у њиховим 
управама седели они којима ту заправо и није било 
место. У руководству „црвено-белих“ били су: 
Слободан Пенезић Крцун, Дража Марковић, Никола 
Бугарчић, Миладин Шакић, Радмило Богдановић, 
Томица Раичевић. У табору „црно-белих“: Светозар 
Вукмановић Темпо, бројни генерали, па некадашњи 
премијер Мирко Марјановић.

Али да не залазимо у оно што је било пре више 
десетина година, довољно је погледати само 
структуру управа садашњих клубова. У сваком 
има по неки политичар. Јер, с једне стране они су 
жељни да руководе, а са друге стране, клубовима је 
ради егзистенције битно да имају подршку макар 
локалних власти, ако не могу да обезбеде неког 
савезног политичара.

Јавна је тајна да „вечите ривале“ држи СПС. У 
Управном одбору шестоструког узастопног српског 
првака Партизана, у фотељи потпредседника седи 
Бранко Ружић. До скора је с њим био и садашњи 
потпредседник Владе и министар спољне и 
унутрашње трговине и телекомуникација Расим 
Љајић (СДП). На другој страни Топчидерског брда, 
у Звезди, на истој функцији је Ружићев партијски 
колега Ивица Тончев, бизнисмен и саветник 
премијера Ивице Дачића. Уз њега у највишем 
клупском органу је и председник Скупштине 
града Београда Александар Антић, а њихов близак 
сарадник је Петар Шкундрић, председник Спортског 
друштва „Црвена звезда“.

Раднички из СНС-а
Први човек Радничког из Крагујевца кратко 

време био је и први човек града на обалама 
Лепенице Верољуб Стевановић из странке „Заједно 
за Шумадију“. У Инђији је председник клуба био 
Горан Јешић из ДС-а. Пре неколико дана појавила 
се информација да први потпредседник Владе и 
министар одбране Александар Вучић (СНС) неће 

дозволити пропаст Радничког из Ниша. И одмах су 
реаговале његове страначке колеге. Градоначелник 
Ниша Зоран Перишић “истурио” је партијског 
саборца Дарка Булатовића, који је изабран за новог 
челника „Реала са Нишаве“. А претходни први 
човек клуба био је тадашњи градоначелник Милош 
Симоновић (ДС), док је Славољуб Влајковић (СПС) 
обављао функцију председника Управног одбора. У 
Смедереву је био Предраг Умичевић (ДС). 

Морамо се запитати да ли у таквом политичком 
стању у српском фудбалу може да влада слободна 
конкуренција и здрави ривалитет клубова? Не 
одишу наши људи из политичког врха великом 
количином морала да бисмо поверовали да неће 
искористити све што је у њиховој моћи да би дошли 
до жељеног резултата.

Овакво стање није само у фудбалу. Драган Ђилас 
(ДС) је председник Кошаркашког савеза Србије, Вук 
Јеремић (председник Скупштине Уједињених нација 
и донедавно члан Извршног одбора ДС-а) Тениског 
савеза, садашњи министар финансија и привреде 
Млађан Динкић (УРС) је водио Скијашки савез 
и Кошаркашки клуб „Раднички“ из Крагујевца. 
Актуелни премијер Ивица Дачић (СПС) био је 
први човек Кошаркашког клуба „Партизан“, док 
је председник Републике Српске Милорад Додик 
(СНСД) почасни председник истог клуба, а Андреја 
Младеновић (ДСС) потпредседник. Александар 
Вучић је био председник Управног одбора Боксерског 
клуба „Раднички“.

Како да очекујемо да стање у српском спорту буде 
боље када га воде људи који једноставно немају 
времена да му се посвете, па све и да  имају знање да 
буду на челу. Сматрам да политичари не смеју бити у 
савезима, а нарочито у клубовима, с обзиром да је то 
и више него сукоб интереса. Проблем је што спорт 
није више игра између људи на борилишту, већ је 
право такмичење у стицању све већег профита. 
Уколико се нешто не промени у скорије време, баш 
због политичара и људи сумњивог морала у српском 
спорту врло је могуће да овај ретки бренд, који нас је 
представљао у позитивном светлу у свету, буде бачен 
на ниске гране попут одбојке у Папуа Новој Гвинеји.

Политика у српском спорту
Иако Светска фудбалска организација (ФИФА) и Европска (УЕФА) најстроже забрањују 
мешање политике у најпопуларнији спорт, политичари су одувек заузимали значајна 
места у нашем фудбалу. Као примери да њихово директно мешање у рад спортских 
организација није дозвољено могу да послуже Фифине суспензије Фудбалских савеза 
Нигерије и Брунеја, или Уефино националне организације Албаније.
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