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Реч уредника
Драге колегинице и колеге,

Припремили смо за Вас још један 
број Студентског Журнала. 
Надамо се да ћете издвојити мало 
времена, прелистати га и тиме 
мало скренути мисли са напорних 
обавеза које Вас чекају. Трудили 
смо се да изаберемо интересантне 
и актуелне теме које ће заокупити 
вашу пажњу. Читајте о новостима 
и занимљивостима из политике, 
музике и спорта, а такође и о 
дешавањима која су интересантна 
за студенте и наш факултет. 
Захваљујемо се свим сарадницима 
који су учествовали у припреми и 
овог броја, а такође и спонзорима 
без којих реализација не би била 
могућа. Свим читаоцима желимо 
много успеха у новој академској 
години. 

До следећег броја, велики поздрав и 
позив да нам се сви заинтересовани 
придруже, шаљу вам уреднице
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Локални избори у Републици Српској

 Од првог октобра нови сазив Студентског парламента 
Факултета политичких наука почео је са радом. 
Kонститутивна седницa Студентског парламента одржана је  
у понедељак, 1.октобра 2012. године  када је изабрано  ново 
студентско руководство из организација КСФПН, СПФ, 
УССР и СУФПН. Нови студент продекан сада је Пајазит 
Помак из организације КСФПН, а председник парламента 
је Матија Симовић из УССР. Чланови СПФ-а, Ненад Узелац 
и Владимир Живковић су званични представници ФПН-а у 
парламенту Универзитета у Београду. 
Након конститутивне седнице одржане су још две редовне 
седнице.
   На састанку са продеканом за основне студије, професорком 
Аном Чекеревац договорено је да студенти који уписују  II и 
III годину студија не плаћају пренос испита из претходних 
година студирања  уколико су измирили сва дуговања која 
су имали у претходној години. Максималан број поена 
који се може уписати је 90 ЕСПБ. Да би се уписала наредна 
година студија, дуговања из претходне школске године 
морају бити измирена. Договорено је и да сви студенти који 
су остварили 60 ЕСПБ, а нису на буџету буду стипендисти 
факултета, дакле имају плаћену школарину.
  Око два питања није постигнут договор са Управом тако 
да је у петак, 19. Октобра одржан протест нако когјег је 
постигнут договор са министарством. Заменик министра 
просвете, Слободан Ступар, подржао је захтеве студената 
које управа Факултета треба да усвоји на седници Савета. 
Реч је о апсолвентским роковима и суфинансирању. Што се 
тиче апсолвентских рокова по новом закону  апсолвентима 
се обезбеђују рокови. Требало би да до октобра буду два 
апсолвентска рока у којима ће се полагати сви испити 
са плаћањем од 1100 динара, и два апсолвентска рока 
након фебруара а пре јуна. Ове године ће  вероватно за 
студенте који имају услов од 48 ЕСПБ, а нису на буџету 
бити обезбеђено суфинансирање. То значи да ће им бити 
омогућено парцијално плаћање као и прошле године. Дакле, 

Студентски парламент Факултета
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политичких  наука 2012.

Координатор за односе са 
јавношћу ФПН-а
Михаела Аврамеску



 Локални избори у Републици Српској, 
одржани 7. октобра ове године, били су права 
прилика да се види колико се и како променио 
однос снага између владaјућег СНСД-а и 
опозиције на челу са СДС-ом, ДНС-ом и ПДП-
ом. ДНС је очекивано задржао начелничко 
место у Приједору и малој општини Оштрој 
Луци, а од СНСД-а су „преотели“ Дрвар у 
Федерацији БиХ. Начелник Фоче постао је 
заједнички кандидат СДС-а и СНСД-а, а у 
Сребреници је још неизвесно будући да се 
чека пребројавање гласова из иностранства 
које махом представља бошњачко изборно 
тело. Тамо је тренутно у предности српска 
кандидаткиња из Коалиције за РС, а њена 
победа би вероватно била извеснија да се на 
изборе није кандидовао још један Србин што 
је довело до расипања гласова. Опозиција је у 
неким местима, попут Бања Луке, изашла на 
изборе неозбиљно и разједињено те нису имали 
шансе против СНСД-ових кандидата. С друге 
стране, у општинама у којима је опозиција око 
СДС-а имала заједничког кандидата, као нпр. у 
Градишци и Козарској Дубици, тај кандидат је 
изабран за начелника. Што се тиче скупштина 
општина ситуација је ту мало другачија, 
будући да у неким општинама и поред тога што 
су новоизабрани начелници из редова СДС-а, 
већину у скупштини чиниће чланови СНСД-а, 
а у неким је нови сазив одборника потпуно 
шаролик.
 Небитно је да ли неко воли или не воли 
личност садашњег председника РС господина 
Милорада Додика, чињеница је да он до сада 
није имао неких озбиљнијих противкандидата. 
Према тренутној ситуацији можда би једини 
начин да опозиција дође до места председника 
републике био да се опозиционе странке 
уједине и на изборе изађу са неким младим и 
перспективним кандидатом као што је члан 
председништва СДС-а Огњен Тадић.
Када је реч о лошим резултатима СНСД-а на 
локалним изборима они су више резултат лоше 
политике у појединим општинама него лоше 

политике уопште. Кадрови СНСД-а су се у 
одређеним општинама играли вољом грађана, 
понашали се бахато и неозбиљно, а било је и 
случајева где су се договори на локалном нивоу 
правили са СДА што је у пракси значило: 
Бошњаци гласају за кандидата СНСД-а, а ако 
он победи они добијају одређена радна места у 
државним фирмама на штету Срба. Бирачи су 
очигледно одлучили да казне овакво понашање 
(нарочито у мањим општинама где се слични 

договори не могу сакрити) што је јако добро 
јер показује да грађани ипак нису толико 
незаинтересовани за политичка дешавања и 
да их занима будућност њихових општина. 
Поред бирача, овакво бахато понашање својих 
функционера казнио је и председник странке 
будући да је одмах након објављивања резултата 
избора сменио кадрове у оним општинама 
у којима је СНСД изгубио начелничка места 
освојена на изборима 2008. године. 
 У сваком случају, свиђали се неком или 
не, резултати локалних избора су веома 
занимљиви јер отварају пут за различит развој 
догађаја на политичкој сцени Републике 
Српске у будућности. Моје мишљење је да ће 
грађани од ових избора имати користи јер ће се, 
поучени овогодишњим искуством, начелници 
из редова СНСД-а много више трудити да 
задрже поверење грађана до следећих избора, 
а начелници изабрани из редова опозиције, 
нарочито из СДС-а, ће настојати да понове 
овогодишњи успех.

Локални избори у Републици Српској

Oдмеравање снага СНСД-а и СДС-а
СНСД је прошао знатно лошије него на прошлим локалним изборима освојивши 18 
начелничких места док је СДС ојачао освојивши 25.

Јелена ВујановићМилица Орос
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  Сједињене Америчке Државе, без обзира 
на велики успон Кине и Русије, и даље важе 
за најмоћнију силу света. Имајући то у виду, 
амерички председнички избори изазивају 
убедљиво највећу светску пажњу.
   Шестог дана у новембру, биће изабран нови 
председник САД, али уједно и човек од кога ће 
много зависити и целокупна глобална политика. 
Већ је свима познато да је амерички изборни 
систем специфичан и да на крају одлучују 
електорски гласови. Најконтроверзнији избори 
догодили су се 2000. године, када је Врховни 
суд САД одлучио да забрани поновно ручно 
бројање спорних 40 хиљада гласова у савезној 
држави Флорида. Тиме је Џорџ Буш млађи 
добио свих 25 електорских гласова на Флориди 
и на крају победио кандидата Демократске 
партије Ала Гора. Крајњи резултат је био 271 за 
кандидата Републиканске партије Буша и 266 за 
Гора. Интересантно је то да је Ал Гор имао више 
народних гласова и то је само  допринело већој 
критици постојећег изборног система у САД.
  Све ово не би било занимљиво да тренутно 
није изједначено између садашњих ривала 
Барака Обаме и Мита Ромнија. Према наводима 
америчких истраживача, Ромни се све више 
приближава Обами, а после ТВ дуела 3. 
октобра, неки чак процењују и да је кандидат 
републиканаца мало испред актуелног станара 
Беле куће. У дебати која је трајала сат и по, Ромни 
се трудио да одмах нападне Обаму и тиме стави 
до знања да се неће предати без борбе. Утисак 
је аналитичара да Обама није хтео превише да 
се „троши“ и да праве ствари чува за наредне 
две дебате. Са друге стране, неки сматрају да 
садашњи председник једноставно није умео да 
се одбрани и да је изгубио први дуел због свог 
мирног темперамента, али и неспособности.
Наравно, ипак су то Американци. На њих врло 
јак утисак може оставити сваки ситан детаљ, 
а телевизијски обрачуни су свакако места 
на којем се могу видети предности и мане 
оба кандидата. Није лоше подсетити се да је 
кандидат Демократске партије Џон Кенеди, 
стекао значајну предност управо у ТВ дуелу 
против републиканца Ричарда Никсона 1960. 

године. Исто тако је легендарна прича о томе 
како је Џорџ Буш старији натерао људе да гласају 
за његовог противкандидата Била Клинтона 
тако што је стално током емисије гледао у 
свој сат. Ипак, није све у спектакуларним 
телевизијским дебатама. Најважнији је програм 
Обаме и Ромнија. За тренутног председника 
је важно да пронађе неко ново решење, а 
пред изазивачем стоји задатак да максимално 
искритикује постојећи систем и понуди нешто 
сасвим другачије од претходника. Укратко, 
овде имамо битку између социјалдемократије и 
конзервативизма,  између државне интервенције 
и слободног тржишта и битку између повлачења 
страних трупа и поновног отварања неког новог 
рата, за чију жртву је већ припремљен Иран. 
Иако многи данас сахрањују идеологије и говоре 
како оне одавно нису састојак у политичким 
програмима модерних демократија, није баш да 
се не може пронаћи разлика између тренутна 
два конкурента за удобну столицу Беле куће у 
Вашингтону. Ромни упорно напада Обаму због 
тога што је превише „црвен“ и говори како не 
жели да створи од САД социјалистичку земљу 
попут неких држава у Европи. Сада испада 
како је ЕУ крива због кризе, а сви одлично знају 
одакле је и када све кренуло да се урушава. Но 
добро. Није наше да критикујемо политичаре 
„преко баре“. Ионако имамо много више својих 
проблема.
  Чему заправо Ромни тежи? Свима је врло 
добро позната прича која се зове „амерички 
сан“. У тој причи, свако ко хоће да ради и да се 
жртвује због неког будућег профита, успева да 
оствари све оно што је одувек желео. Небитно 
је да ли долазите са стране или сте амерички 
држављанин. Важно је само да хоћете да радите 
до бесвести. Ромнијев циљ је да само таквим 
људима пружи шансу, а да лењивце који живе 
од социјалне помоћи пусти да пропадну, јер они 
су то ипак „заслужили“. Све то иде заједно са 
изјавом републиканца како треба заборавити 
на ону другу половину становништва која је 
неспособна и не жели да ради.  Такође, битна 
ствар је и смањивање пореза, јер најбоље је ипак 
када је тржиште слободно и када држава пушта

ОБАМА ИЛИ РОМНИ?
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људе да раде и улажу без великих ограничења. 
У реду, то је мишљење једне стране, али све 
пада у воду када постоји сумња да Ромни 
има тајне рачуне по Швајцарској и да плаћа 
мањи порез него неко ко зарађује просечну 
плату. Управо је то и највећа мана кандидата 
Републиканске партије. Његово велико 
богатство оставља утисак да он баш и не 
разуме проблеме данашњег Американца.
  С друге стране је човек који може да се 
споји са обичним народом. Први тамнопути 
председник САД у историји, није се баш 
показао најбоље, али ових дана му на 
руку иде то да је стопа незапослености у 
септембру опала на 7,8%, што је најнижи 
број у последње четири године. Људски 
квалитети су свакако на његовој страни, 
али многи му замерају неодлучност и 
благу спољашњу политику. Неки ту виде и 
предност, јер је Џорџ Буш у своја два мандата 
започео два узалудна рата и задужио земљу 
до неслућених висина. Републиканци му 
замерају лош здравствени систем, велику 
државну администрацију и претерано 
мешање државе у тржиште, али и без тога 
Обами није лако. Слично је као и у спорту, 
где је увек теже одбранити титулу него је  
освојити по први пут. Међу његове главне 
адуте убрајају се ликвидација Осаме бин 
Ладена и спашавање ауто-гиганта Џенерал 
Моторса.
  Колико све ово заправо утиче на бираче? 
Многи кажу да је изједначено и ваљда 
им треба веровати. Ипак, статистику и 
претпоставке ћемо оставити по страни. 
За те ствари се обично каже да су као 
бикини и да много откривају, али мало 
показују. Искрено се надамо да то није 
Србија где разни самопрозвани политички 
аналитичари процењују резултате у корист 
своје странке и тиме додатно утичу на 
гласаче. Све ће се знати за мање од месец 
дана, а окршај између Обаме и Ромнија 
свакако ће бити посластица за оне који 
прате политику.               Марко Деспотовић 

Уједињене нације прогласиле су 17. октобар 
Међународним даном борбе против сиромаштва, који 
се обележава од 1987. године откривањем споменика у 
Паризу.
Овај дан се обележава са циљем промовисања потребе о 
искорењавању сиромаштва. Међутим, многи објављени 
извештаји говоре о поновном расту броја људи који 
живе испод границе сиромаштва. 
Број сиромашних у Америци, према извештају 
статистичког бироа САД-а, достигао је чак 15 одсто 
од укупне популације. Прошле године у Америци 46,2 
милиона људи живело је испод границе сиромаштва. 
Стопа сиромаштва у Русији порасла је са 12,6 одсто 
у 2010. години на 12,8 одсто у 2011. години, према 
резултатима руске Статистичке службе. Док је у 
Немачкој у 2009. години било 15,5 одсто сиромашног 
становништва, према Савезном заводу за статистику у 
Визбадену.
Према подацима које је објавио Еуростат, статистички 
завод ЕУ, најсиромашније земље чланице ЕУ су Бугарска 
(са 45 одсто), затим Румунија (са 49 одсто) и Летонија 
(са 58 одсто) БДП-а у односу на ЕУ просек.
У протеклој години Светска банка објавила је резултате 
студија према којима се број сиромашних у земљама у 
развоју смањио са 48 на 26 одсто, у периоду од 1990. 
до 2008. године. Студије су спровођене у 130 земаља, а 
под „сиромашним“ се подразумевала особа која живи 
са мање од 1.25 долара на дан. Међутим, они који су 
се померили изнад границе сиромаштва и даље остају 
сиромашни у односу на земље са средњим и високим 
приходима.
У Србији се број сиромашних налази у порасту услед 
економске кризе и неповољног кретања на тржишту 
рада. Забележен је пораст сиромашних са 6,9 одсто 
колико је износио у 2008. години  на 9,2 одсто у 2011. 
години. Данас је у Србији 235 144 грађана сиромашно, 
према извештају Министарства рада и социјалне 
политике. У мају 2011. године  од новчане помоћи 
живело је 194 193 становника у 76 013 породица, а данас 
новчану помоћ прима чак 91 573 породице.
Сиромаштвом су највише погођени људи без образовања 
или са основним образовањем, незапослени, инвалиди, 
деца и  особе старије од 65 година. Такође, сиромаштву 
су више подложна сеоска, него градска домаћинства.
Сиромаштво остаје хронична бољка сваког друштва 
која више или мање узима маха у зависности од многих 
чинилаца, упркос мерама за сузбијање.

Међународни дан борбе 
против сиромаштва
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Михајлов Олга



ВЕСТИ ИЗ СВЕТАСредином септембра амбасадор 
САД-а Кристофер Стивенс и још 
три запослена убијени су у нападу 
на конзулат у Бенгазију због филма 
„Невиност муслимана“ који наводно 
вређа пророка Мухамеда и ислам. 
Због спорног филма муслимани су 
протествовали широм света, а у 
радикалнијим подручјима нападана су 
дипломатска представништва САД-а и 
других западних земаља. У протестима 
је убијено 15 а повређено око 200 особа.

У Кини је дошло до антијапанских 
протеста након што је Јапан објавио 
да је постигао договор о куповини 
острва у Источном кинеском мору 
на која полаже право и Кина. 
Демонстранти су пљачкали јапанске 
продавнице и фабрике. Кинески 
али и јапански бродови патролирају 
око острва. До инцидената још није 
дошло.

Сиријски побуњеници обећавају 
награду од 25 милиона долара оном ко 
преда председника Асада живог или 
мртвог. С друге стране, како наводе 
поједини медији, сиријска влада води 
и психолошки рат против побуњеника 
шаљући им смс-ове у којима им 
поручује „Игра је готова“(game over).

Сиријски побуњеници обећавају 

Скоро стотину младих из свих 
делова Европе протестовало 
је испред седишта Европске 
централне банке (ЕЦБ), позивајући 
на успостављање споразума за 
борбу против незапослености 
међу младима.

Две земље на Пиринејском 
полуострву све више тону у 
економски колапс. У Португалу 
све чешћи протести против 
мера штедње док су у Шпанији, 
поред протеста, проблем и 
сепаратистичке тежње Каталоније. 
Каталонски председник Артур Мас 
затражио је да 25. новембра буду 
одржани превремени избори.
Ни у другим земљама ЕУ стање није 
идеално. Око 80.000 левичарских 
демонстраната у Паризу, и око 
1.500 у Бриселу, учествовало је на 
протестима због мера штедње у 
Европи.

Предизборне кампање Мита 
Ромнија и Барака Обаме одавно су у 
току. У првој дебати председничких 
кандитата победу је однео Ромни, 
док истраживања показују да 
Обама води на питањима спољне 
политике.

Генерални штрајк у Грчкој због нових 
мера штедње прерастао је у насиље 
у центру Атине где се полиција 
сукобила са демонстрантима који су 
на припаднике органа реда бацали 
флаше и молотовљеве коктеле.

На парламентарним изборима у 
Грузији победила опозиција чији је 
вођа, Биџин Иваншвили, наклоњен 
Москви те је могућ помак у сарадњи 
ове две земље.

Тензије на граници Сирија-Турска. 
Након што су залутале гранате 
сиријске војске пале на турско тло 
и усмртиле неколико цивила турска 
војска је узвратила артиљеријском 
паљбом.
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ВЕСТИ ИЗ СВЕТА    Овогодишњи Београдски модел ЕУ одржаће се од 25. до 28. октобра 
у просторијама Скупштине Србије. Конкурс за пријављивање 
био је отворен од 15. августа до 15. септембра  за све студенте и 
постдипломце друштвених факултета, старости до 26 година, који 
одлично говоре енглески језик. Приликом пријављивања учесници 
су могли да бирају између великог броја улога:
посланици у Европском Парламенту; 
министри у Савету Европске уније;
лобисти у Европском Парламенту и Савету Европске уније;
лобисти у Европском Савету;
новинари. 
    

БЕУМ 2012

Лина је млада Литванка. Она слика, црта, заљубљује се. Једне хладне ноћи 1941. године совјетски војници одводе Лину 
и њену породицу од куће. Будући да јој је отац већ неко време ван куће, Лину, њену мајку и брата убацују у камион, 
превозе их до железничке станице, одакле ће кренути на пут, који је за многе представљао њихово крајње одредиште. 
На желеничкој станици, Лининог брата покушавају да одвоје од мајке и ње, али га мајка спасава, јер подмићује совјетског 
војника једним обичним сатом. Толико је вредео његов живот. Збијени у вагоне у којима се превози стока, без прозора, 
места за седење и тоалета, Лина и њена породице путују ка логору, где ће провести цело своје детињство, а можда и 
цео живот. Упознаје Андријуса, дечака кога је мајка спасила на исти начин, као што је спашен и Јонас, Линин брат. 
После дугог и напорног пута, исцрпљени, гладни, прљави, препуни вашки и страха од смрти, која је стално 
присутна и вреба због само једне погрешно изговорене речи, стижу у логор, где бивају смештени и подвргнути 
најгорим пословима, без обзира на пол, године, временске услове. Лина је своје слободно време, које је ретко када 
имала, проводила цртајући и проводећи време са Андријусом, у кога се и заљубљује. Али судбина их раздваја. 
Породице, које нису потписале своју измишљену кривицу и прихватиле казну од 25 година робовања у логору, бивају 
послате     у  најгори логор у Русији, где  темепертауре по више месеци не прелазе -30 степени, а снежне олује данима не престају. 
Пристигавши на Колиму, правили су себи кућице од јако мало дрвећа које се ту налазило, да би се заштитили од ветра и 
снега. Међутим, болест је кренула да узима свој данак. Многи су оболели, а касније и умрли од тифуса и туберколозе. Међу  
њима је била и Линина мајка, а замало и брат. Захваљујући доктору, који се појавио у последњи час, Јонас бива спашен. 
После Стаљинове смрти, Лина и Јонас се враћају у Литванију, где се Лина поново среће са Андријусом и удаје за њега. 

Препоручујем Вам да прочитате овај роман и покушате да приближите себи причу како су они преживљабали 
стравичне ствари и запитате се да ли сте Ви сами спремни да пребродите много мања искушења која су пред вама.

Београд Модел ЕУ је пројекат основан  2011. Године. Неколико студената из Београда одлучили су да се 
удруже и направе нешто ново и инспиративно.  Циљеви су били  јачање веза између младих стручњака, 
размена различитих идеја, култура и језика, вежбање личне вештине, учење о томе како Европска унија 
функционише.  Прва симулација, одржана  у новембру 2011, била је веома успешна, присуствовало је 150 
учесника из 20 земаља. 
  Овогодишњи Београдски модел ЕУ подржали су Развојни програм Уједињених нација преко Канцеларије 
за европске интеграције Владе Србије и Скупштине Србије.     
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   Београд Модел ЕУ  симулираће три европске институције:
Европски парламент, Савет Европске уније и Савета Европе. 
Сви учесници, међу  којима су и неки студенти нашег факултета, присуствоваће припремном семинару дан 
пре почетка симулације. За сада још увек није познато коју ће државу и коју партију представљати, али се 
зна коју су улогу добили. Организатор Београдског модела ЕУ је Студентско удружење БЕУМ, које окупља 
студенте са више београдских факултета, као и студенте са факултета из Беча, Осла, Мајнца и Атине.

Милица Орос

Вујановић Јелена

„Да ли сте се икада запитали колико вреди људски живот? Тог јутра живот мог брата 
вредео је колико и џепни сат...“
Овако гласи једна од реченица у роману „Путовање под звездама“ списатељице Руте Сепетис. Роман је заснован на 
истинитој приче једне породице.

ПУТОВАЊЕ ПОД ЗВЕЗДАМА

Милан Крстинић

      Преглед књиге



    НЕЛОГИЧНОСТИ                                                                                                                           
Коауторка документарца и 
студент права Ивана Рајовић 
рекла је да је током суђења 
било доста нелогичности, 
које се најбоље виде у случају 
Стефана Величковића, који 
је осуђен на седам година 
затвора иако је имао чврст 
алиби за то где се налазио за 
време дешавања несреће.

ПРЕТПОСТАВКЕ ПРАВДЕ НИ НА 
ПАПИРУ

Филм Бориса Малагурског „Претпоставка правде“, 
који ако приволи чеоне који поседују медије са 
националном фреквенцијом могао би ускоро да се 
појави пред свим конзументима српских медија. 
Филм разоткрива слабости српског правосудног 
система. Указује на прадоксалну чињеницу, и 
дисбаланс у односу политичар према обичан 
грађанин. Мањак пажње према млађим нараштајима 
нарочито онима без бирачког права који државној 
врхушки нису од интереса.     
                                                                                                                                                                 
Пример да албански геноцид над 80 Срба носи 
казну затвора од укупно 101 године, док 14 младих 
људи за убиство француског држављанина носи 
казну укупно од 240 година никако не сме да 
прелије идеја националног односа. Уверен сам 
да велики конце ове марионетске приче покреће 
неједнак репресивни медијски третман у државама. 
Прикупљање политичких поена, или режимски 
сукоби? Или нешто треће? Свакако је принело 
погрешну жртву и на погрешан начин. 

Томо Зорић потпарол Републичког јавног 
тужилаштва чист је пример да успех на факултету 
не гарантује и пословни. Завршио је основне 
академске студије на Правном факултету 
Универзитета у Београду са просечном оценом 
9,93. Факултет му је толико истрошио енергију да 
су му кретање у каријери И јавни наступи завредили 
пажњу јавности. Невероватна неинформисаност 
резултира одговорима које можете видети и у 
филму Малагурског.
                                                                                                                                                                                                                                                               
А да правде нема ни на папиру говори и даље 
правоснажна пресуда да су осумњичени криви јер 
су француског држављанина лишили живота 17. 
Септембра, а који је после лечења у Клиничком 
центру Србије преминуо 29. Септембра 2009. 
године. Адвокатица Зора Добричин Никодиновић 
поставља питање будућим младим правницима где 
би уврстили овај предмет? Одговор нису знали ни 
они са 46 година адвокатског искуства.

Лишен живота 17. а преминуо 29. Септембра.

СПОРТ

Марко Вукојевић
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Београдски Јаzz Фестивал, 28. по реду, починње 25.10. 
и трајаће до 28.10. Са почетком од 19 h и 30 минута па 
све до касних сата, 3 ноћи за редом, светска имена џеза 
ће свирати у Дому омладине. Поред великих имена као 
што су Dave Douglas, трубач и Joe Lovano, саксофониста, 
америчке  певачице Ursulе Rucker која спаја хип –хоп, 
авангардни џез, блуз, феноменалног бенда Mostly Other 
People Do �e Killing који је носилац титуле DownBeat-а 
за најбољи џез бенд, гости овог фестифала биће и џез 
уметници из наше земље и Европе, међу којима се 
највише истиче група Das Kapital. 
Ове године ће се на фестивалу обележити и 30 година од 
издавања албума „ Balkan Impression “ Лале Ковачевића  
једног од најважнијих доприноса светској историји 
џеза са ових простора. 
Џез је настао у 19. веку чији се корени налазе у 

црначкој традиционалној музици. Служио је првенствено поробљеном народу, који је своје муке 
и проблеме испољавао певајући на плантажама. Данас је џез уметност и чини основу за блуз и 
рокенрол музику. 
Иако је настао на простору Америке, џез се данас слуша широм света. 

Кренуло је све из почетка. Време одмора се завршило, ђаци су се вратили школским клупама, 
студенти се боре за октобарски рок, запослени се враћају уобичајеним обавезама, баке и деке се 
радују јесењеним данима јер коначно могу да шетају, с обзиром на то да је тропским врућинама 
крај, а музика никада не мирује.
На сваком кораку је ту, довољно је да прошетате улицом и можете да  је чујете.
Један велики музичар је рекао да музика увек нађе начина да допре до нас, преко религије, новина, 
па чак и преко ваздуха. Иако је одмору званично крај то не значи да се треба одрећи културних 
дешавања. Уз добру организацију времена све се може.
Да видимо шта нам то октобар месец пружа на пољу музике.

Комбаник Арена ће 26. 10. бити место 
где ће велика уметница Нина Бадрић 
одржати свој концерт. Поред познатих 
песама као што су „ Ja за љубав нећу 
молити ” и “ Такви као ти “, Нина ће 
публици представити и неколико песама 
са новог албума који се зове “Небо”.  
Нини је ово осми албум. Недавно је 
изјавила да воли нашу публику јер уме да 
да направи  добру атмосферу, па се нада 
да ће тако бити и овога пута.

Ово је само један делић онога што вам пружа овај град. Зато не будите лењи него пратите дешавања, 
читајте, будите у току......Не дозволите да вас обавезе узму под своје окриље, нађите времена за 
све, уживајте у животу, осврините се око себе, послушајте око себе, музика је свуда око вас, јер је 
читав живот  једна песма. 

МУЗИКА... ОНА ЈЕ СВУДА ОКО ВАС

Дејана Вукадиновић
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ЗАНИМЉИВА СТРАНА ФУДБАЛА
Фудбал је јако занимљив,узбудљив, и има све што је 
потребно да вас “закуца” за фотељу на сат и по времена. 
Често и много дуже. Фудбал постоји због голова, лепих 
акција и врхунских потеза који нас свакодневно остављају 
без даха. Али постоје и многе друге ствари које су везане 
за њега, и могу нас лепо насмејати, забавити и учинити 
да фудбал не буде само пука игра, већ много више од тога. 
Следе неки занимљиви моменти:

1.  Замислите да сте на терену, да је у току веома важан меч, а вама се 
неописиво иде у тоалет. Шта ћете урадити? Стрпити се до краја меча? 
Ако питате бившег чувара гола немачке репрезентације и Арсенала, Јенса 
Лемана, он се неће сложити са вама. Наиме, на једном мечу се њему десила 
таква ситуација. И он је реаговао радикално, типично немачки. Отишао је 
иза свог гола у сред напада, и обавио малу нужду наочиглед пуног стадиона. 
То је сцена која се ретко виђа. Када смо код оваквих испада, позната је слика 
фудбалера који седећи на половини терена, ради исту ствар као и Леман, и 
то док чека свој ред за извођење пенала.

2.  Клубови своје надимке дају сами себи, добијају их од својих навијача или 
навијача противничких екипа. Надимци се најчешће односе на клупске боје 
или се добијају по неким животињама. Управо, ови последњи надимци могу 
бити веома незгодни. Замислите да ваш клуб има надимак “Летећи магарци”. 
Такву несрећу има италијански „Кијево“ из Вероне. Како је до тога дошло? 
Навијачи фудбалског клуба “ Верона”, локалног противника “Кијева”, 
поручили су транспарентом на једној утакмици између ових тимова да ће 
Кијево успети да уђе у прву лигу Италије онда када магарци полете, што 
значи никада! Ипак,  десило се да је Кијево то успео да уради 2002. године. 
Када су направили тај успех, дошли су на идеју да свом клубу дају надимак 
„Летећи магарци” и тако трајно тренирају живце свом локалном ривалу. 
Генијално.

3.  Када је меч у току, набој и тензија су увек присутни и неретко долази до 
сукоба између играча, навијача, тренера, судија, ма свих присутних. Фудбал 
је мушка игра, и то не треба толико да нас чуди. Само не треба да оде у 
крајност и да се претвори у тучу. То никако није пожељно. Нажалост, и то се 
понекад догоди. Али скоро никада никоме није пошло за руком да се потуче 
са играчем из сопствене екипе, осим Ли Бојеру,бившем фудбалеру Њукастла 
и то усред првенствене утакмице.

4.  Поменуо сам навијаче. Они су непресушан извор лудорија. Најсвежија 
лудориј долази из Украјине. Наиме,  један навијач је одлучио да узме правду у 
своје руке, али буквално. Утрчао је на терен, из залета је ухватио главног судију 
за врат и почео да га дави и гура. На сву срећу, брзо су реаговале снаге реда и 
привеле су разбеснелог навијача, тако да је судија остао неповређен. Он није 
ни први ни последњи навијач који је пожелео да удави судију због непостојећег 
пенала. Једина разлика је у томе што је овај то и покушао.
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ЗАНИМЉИВА СТРАНА ФУДБАЛА

6. Новац у фудбалу је постао јако битна ствар, можда и најбитнија. Само најбогатији клубови 
имају шансе да редовно побеђују и освајају трофеје. А да ли је то, уистину, тако, да ли је новац 
баш све? Можда ће нам, у потрази за овим одговором, помоћи табела најбогатијих клубова 
света за 2012. годину. Погледајмо првих 15:

1.  Манчестер Јунајтед
2.  Реал Мадрид
3.  Арсенал
4.  Бајерн Минхен
5.  Барселона
6.  Милан
7.  Челзи
8.  Јувентус
9.  Ливерпул
10.  Интернационал
11.  Тотенхем
12.  Шалке
13.  Лион
14.  Хамбург
15.  Манчестер Сити

5.  Голови се постижу на све стране, свим деловима тела, па чак и руком.  
Свака позиција за шут је добра, голови падају са свих позиција на терену, 
и на разне начине. Постоји доста занимљивости када је реч о постизању 
голова, али посебно ћу издвојити меч између репрезентација Србије и 
Велса, недавно одиграног у Новом Саду. Семафор на крају утакмице 
је показивао резултат 6:1, а невероватно је да су свих 7 погодака на 
утакмици постигнути левом ногом! Посебно је необично, ако се зна да се 
велика већина људи на планети боље служи десном ногом. Ово је прави 
куриозитет.

  Анализа: Међу првих 6 најбогатијих налази се САМО ЈЕДАН освајач националног првенства за   Анализа: Међу првих 6 најбогатијих налази се САМО ЈЕДАН освајач националног првенства за 
прошлу сезону – Реал Мадрид, остали су завршавали сезону без најзначајнијег трофеја у својој прошлу сезону – Реал Мадрид, остали су завршавали сезону без најзначајнијег трофеја у својој 
држави. На листи се налази највише енглеских клубова, чак шест! Победник Лиге Шампиона је држави. На листи се налази највише енглеских клубова, чак шест! Победник Лиге Шампиона је 
тек седми најбогатији клуб на свету. У првих 15 се налази само један неевропски клуб – бразилски тек седми најбогатији клуб на свету. У првих 15 се налази само један неевропски клуб – бразилски 
Интернационал. Мало ко би рекао да су сеикови милиони довољни за тек 15. место на овој листи, Интернационал. Мало ко би рекао да су сеикови милиони довољни за тек 15. место на овој листи, 
али су ипак били довољни за прво место у Премијер лиги, оставивши иза себе много вредније али су ипак били довољни за прво место у Премијер лиги, оставивши иза себе много вредније 
клубове, што је много битније. Браселона је тек на 5. Месту. Немогуће, рекло би се! Лион,  Шалке и клубове, што је много битније. Браселона је тек на 5. Месту. Немогуће, рекло би се! Лион,  Шалке и 
Хамбург су вреднији од Ситија. Истина, када погледамо црно на бело. Када знамо све ове податке, Хамбург су вреднији од Ситија. Истина, када погледамо црно на бело. Када знамо све ове податке, 
види се да у фудбалу, као и у животу, није све онако како се на први поглед чини. У томе и јесте види се да у фудбалу, као и у животу, није све онако како се на први поглед чини. У томе и јесте 
његова чар.његова чар.

  Анализа: Међу првих 6 најбогатијих налази се САМО ЈЕДАН освајач националног првенства за   Анализа: Међу првих 6 најбогатијих налази се САМО ЈЕДАН освајач националног првенства за 

тек седми најбогатији клуб на свету. У првих 15 се налази само један неевропски клуб – бразилски тек седми најбогатији клуб на свету. У првих 15 се налази само један неевропски клуб – бразилски 
Интернационал. Мало ко би рекао да су сеикови милиони довољни за тек 15. место на овој листи, Интернационал. Мало ко би рекао да су сеикови милиони довољни за тек 15. место на овој листи, 

клубове, што је много битније. Браселона је тек на 5. Месту. Немогуће, рекло би се! Лион,  Шалке и клубове, што је много битније. Браселона је тек на 5. Месту. Немогуће, рекло би се! Лион,  Шалке и 

 Страхиња Клисарић
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Када се помене бициклизам, сви помисле на великог 
Ленса Армстронга. Неко га помеша са недавно 
преминулим астронаутом Нилом Армстронгом или 
можда са чувеним музичарем Лујом Армстронгом. 
Једно је ипак сигурно. Они који овај, мало је рећи 
тежак спорт, прате  дуго и пажљиво, чувеног 
Американца сада гледају другим очима.
   У једном од претходних бројева имали сте прилику 
да прочитате колико је допинг заступљен у неким 
спортовима. Нажалост, поново је велика олуја 
протутњала кроз свет бициклизма и ставила на 
стуб срама „спорт на два точка“. Ленс Армстронг је 
оптужен од стране Америчке антидопинг агенције 
(УСАДА) да је користио допинг и да му се бришу 
сви резултати остварени од 1. августа 1998. године 
па надаље. То значи да му се одузимају и све титуле 
са чувеног  „Тур д’ Франса“, а има их чак седам. Он 
је крајем августа одлучио да не жели више да се 
бори против УСАДА-е, што аутоматски значи да је 
признао своју кривицу. Редом је освајао све титуле на 
бициклистичкој светковини од 1999. до 2005. И тако 
стекао епитет хероја целе Америке.  Уз Армстронга 
је увек ишла и неизоставна чињеница да се успешно 
излечио од рака 1997. године. Невероватна прича 
вредна писања књига и снимања филмова.
  Да ли је све ово ипак била велика лаж? УСАДА 
тврди да има доказе у виду одређеног броја 
узорака крви, а најгоре по Армстронга представља 
сведочење његових бивших клупских колега из 
некадашњег Ју-Ес Постал тима. Међу бившим 
возачима највише пажње изазвало је „отварање 
душе“ Џорџа Хинкапија, који се ове године опростио 
од бициклизма. Популарни „Биг Џорџ“ признао је 
коришћење допинга у периоду доминације америчке 
екипе док такође тврди да је од 2006. возио „чист“. 
Поред њега, ту је још 11 возача од укупно 26 сведока. 
Ливај Лајпхајмер, Том Даниелсон, Дејв Забриски, 
Џонатан Воутерс, Мајкл Бери, Стивен Сворт, 
Кристијан Вандевелде, Френки Андреу, Флојд 
Лендис и Тајлер Хамилтон били су део велике групе 
која је, заједно са Армстронгом, користила допинг. 
Многи од њих су већ раније завршили каријере, 
и само активни возачи ће добити симболичну 
суспензију у трајању од 6 месеци. УСАДА је имала 
рок да до 15. октобра пошаље извештај од преко 
хиљаду страница Светској бициклистичкој унији – 
УЦИ и Светској антидопинг агенцији – ВАДА. Ипак 
је УЦИ једини орган који званично може да одузме 
титуле Ленсу Армстронгу.
   Цела ова допинг афера датира још од 1999. и његове 
прве титуле. Тада је чувени француски спортски 

лист „Л’ Екип“ бацио сенку на победу Армстронга 
тврдећи да је током трке био допингован. Све то је 
било заташкавано током наредних неколико година, 
да би након Армстронговог пензионисања 2005. 
године ова дневна новина „откопала“ читаву причу. 
Ништа није било ни од тога. 
 На сасвим другој страни, велика шпанска 
антидопинг операција „Пуерто“ 2006. и касније 
посебно одузимање титуле победника „Тура“ Флојду 
Лендису због коришћења допинга (гле чуда, био је 
то бивши Ленсов колега), бацили су фокус на неке 
друге људе. “Пуерто“ су обележили бициклисти као 
што су Јан Улрих, Иван Басо, Алехандро Валверде, 
Хосеба Белоки и још многи други. Током наредног 
периода, свет бициклизма је некако успео да се 
опорави од овог шока. Годину 2009. обележио је 
повратак Армстронга и освајање трећег места на 
„Тур д’ Франсу“. Наредна година није била тако 
успешна, те је велики Ленс одлучио да је дошло 
време за коначну пензију. Сада се суочава са тешким 
оптужбама.
 Ако је све ово тачно, то значи да ће титуле 
победника најпрестижније трке на свету припасти 
бициклистима који су тих година завршавали трку 
као други у генералном пласману. Врло интересантно 
је то да су сви они имали неких проблема са 
допингом. Алекс Цуле, Хосеба Белоки, Јан Улрих, 
Андреас Клоден и Иван Басо сигурно нису невини. 
Срећом, директор „Тура“ Кристијан Прудом изјавио 
је да би најбоље било да трке у периоду Ленсове 
владавине остану без победника. 
  Да ли све ово значи  да би требало да се провере и 
резултати чувеног Едија Меркса или можда Мигела 
Индураина? Када би кренули тако, бициклистички 
спорт био би уништен. Сада само остаје да се „скине 
блато“ са бициклизма и да се људима објасни да 
ово није никакав „наркомански“ спорт. Последњи 
случај са Албертом Контадором који је у септембру 
освојио шпанску „Вуелту“, показао нам је да је 
могуће вратити се после казне и поново освајати 
престижне трке. 
  Да би се детаљно представиле све закулисне радње 
биле би потребне странице и странице, али за то 
нажалост нема места. Овог месеца би требало да 
се открију нови детаљи око ове афере и ми ћемо се 
потрудити да их  све испратимо. Армстронгова бајка 
је пропала, али овај спорт наставља даље. У току су  
занимљиве трке које обележавају крај сезоне, да би 
потом од јануара бициклисти поново наставили са 
друмским искушењима.

ПРОПАСТ ЛЕНСОВОГ ЦАРСТВА
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 Истина је да нисам био рођен тада, али хајде да ипак анализирамо тај период и период у коме 
тренутно живимо. Црвени пасош са којим си могао да путујеш где год ти је воља, плата какву 
данас можеш само да сањаш и не само то, где год да си отишао био си цењен и поштован, 
име твоје државе није било 
мешано са „Сајберија“ 
„Сибир“ и слично. Када би 
рекао да си из Југославије 
прва асоцијација су били 
несврстани и Тито, а 
сви знамо које су прве 
асоцијације када данас 
кажеш да си из Србије.
   Многи ће рећи: „Па да, 
али Тито се задуживао па 
ми сад враћамо његове 
дугове, а наравно ту су и 
страни медији који су нас 
уништили“. Колико год да 
се задуживао Тито, ови се 
(то можете и да проверите) 
задужују још више. И то 
сви, без велике разлике. Ни 
тада Југославију запад није 
много волео, али су вешти политичари знали да створе одличну слику СФРЈ у свету.
Хајде да ја то упростим  и направим једно поређење гледано из угла просечног студента 
Факултета политичких наука.
 У то време ФПН је уписивало 70-80 студената јер је неко лепо срачунао да толико људи највише 
може да се запосли. Тих 70 студената није имало обавезне колоквијуме и једносеместралне 
испите, већ је постојао класични „руски систем студирања“. Учиш целе године, изађеш на 
испит и ако положиш положио си, ако не положиш опет све испочетка. Тада је ФПН уживао 
углед озбиљног факултета, а не факултета који „штанцује дипломе“ и где су испити „прелаки“.
Када би завршио факултет ( напомена: није постојао статус самофинансирајућег студента)  
након једне до две године чекања на Бироу рада коначно би и добио посао. Свима нам је добро 
познато да се данас  за посао  чека у најмању руку четири до пет година. Када би добио посао 
ускоро би имао и могућност да од државног предузећа добијеш стан поготово ако си се оженио, 
имаш децу или живиш са родитељима. Тако је држава решавала проблеме незапослености, 
стамбене проблеме и проблеме наталитета.  А како их држава данас решава имамо прилике да 
видимо на својој кожи. Данас би требало да буду срећани сви који са тридесет година добију 
посао док о стану може само да се сања.
Противници ће рећи: „Такав систем је створио мноштво Шојића, морао си бити члан КПЈ-а 
да би добио посао“.
  Марко Деспотовић

СФРЈ - ВРЕМЕ КАДА СЕ ДОБРО ЖИВЕЛО
Социјалистичка Федеративна Република Југославија скраћено СФРЈ. Може то још 
да се скрати „ТИТО“. Jедноставније речено то је време када се добро живело.
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Наша вечита дилема – коме се приклонити? 
Поћи путем „братских“ словенских веза и 
интезивирати сарадњу са Руском федерацијом 
или се пак приклонити сарадњи са „моћним“ 
земљама Западне Европе, тренутно 
груписаним у наднационалну? Дилема која нас 
прати кроз током целе националне историје 
и на коју није уопште лако дати одговор. 
Није ми намера да у овом тексту одговорим 
на то сложено питање јер је то мало могуће. 
Руководићу се само чињеницама и историјом 
која би требало да нам буде „учитељица 
живота“. 
Братске везе између руског и српског народа 
постоје већ дуго. Србија је од пада под турску 
власт свој једини спас и свог јединог савезника 
видела у царској Русији. Да ли је тако заиста 
и било? Сетимо се Берлинског конгреса 1878. 
године када је Русија упутила Србију управо 
на Аустроугарску као државу која ће одлучити 
о стицању независности Србије. Дакле, тада 
братске везе између српског и руског народа 
нису имале неки велики утицај. Вратимо 
се у блиску прошлост, у деведесете године 
двадесетог века. Зашто су Руске трупе 1999. 
године након окончања бомбардовања прво 
ушле на Косово, на приштински аеродром 
Слатину, да би после претњи генерала НАТО 
пакта ту исту Слатину одмах напустиле? Би 
ли српски народ доживео такав егзодус да 
су руске трупе остале на Косову? Одговор 
никада нећемо сазнати. Вратићемо се у 

ближу прошлост. Зашто је у Србију, од 
петооктобарских промена до сада, најмање 
донација дошло из Русије ( а највише из 
„братског“ нам Јапана)? 
Чињеница је, свиђало се то нама или не, да 
Русија као и све озбиљне државе, гледа свој 
политички и економски интерес и на основу 
тога одлучује о даљим поступцима.
Уколико за руске интересе буде корисно да 
не призна независност Косова, неће га ни 
признати, али када се покаже корисно да га 
призна, признаће га. Да ли је то нормално? 
Наравно да је нормално што су свакој озбиљној 
држави битни њени интереси. Сада ће се 
многи јавити и навести као контраргумент: 
„Заборавио си да Русија жели нас за стратешке 
партнере на Балкану“. Русија жели и Бугарску, 
и Црну Гору за своје стратешке партнере на 
Балкану. Често нам је током  историје стизала 
порука из Русије да смо њени „стратешки 
партнери“. Међутим, како интереси нису 
стални тако нису ни партнерства.
Пошто ми нисмо држава која уважава велики 
међународни углед и утицај не можемо ни 
рачунати на стално партнерство. 
Једини период када смо били тражен и цењен 
партнер Москве био је након Другог светског 
рата, перид који се нажалост неће скоро 
поновити. 
Шта даље? Окренути се Бриселу, Вашинготну?  
Наравно да НЕ.

ВЕЧИТА ДИЛЕМА

Људи, имамо ли Шојиће данас, у капитализму? Наравно да имамо. Једина разлика је у томе 
што су у време СФРЈ они највише стизали до положаја директора, док данас постају „угледни 
привредници“,  неки чак и министри.
Нека ме неко убеди да данас не мораш бити члан владајуће партије да би добио посао у неком 
од Министарстава. Част изузецима, у 90% случајева посао у Министарствима добијају чланови 
партије.
   Дакле, што се тиче политичког стања и данас у Србији, као и у време СФРЈ имамо нешто што 
се може назвати „диригована демократија“. 
Али што се тиче економског положаја становништва тадашње СФРЈ, начина живота као и 
међународног угледа могу са сигурношћу рећи да ће Србији требати још много времена да 
достигне тај ниво.

Пајазит Помак
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С Русијом смо везани словенским пореклом, 
заједничком вером, сличном судбином, али 
са Бриселом и Вашингтоном нисмо. Шта 
је ту је, рећи ће многи, интереси су битни, 
а у Србији они ће у великој мери зависити 
од воље водећих структура у Бриселу и 
Вашингтону. 
Проблем је у томе што челници и САД-а и 
ЕУ, поред свих уступака Србије, нарочито 
од петооктобарских промена не желе да 
помогну остварење наших циљева – улазак 
у ЕУ и договор око Косова (читај-подела 
Косова). Зашто? То се и ја често питам. 
Зашто Брисел и Вашингтон не желе јаку 
Србију? Зашто не желе да коначно решимо 
проблем Косова и постанемо део велике 
европске породице? Једини одговор који 
имам је следећи: већ су нашли савезнике ( 
читај- Албанце) с којима остварују интересе. 
Будући да су се показали као поуздан партнер 
не треба их мењати све док су интереси ЕУ и 
САД задовољени.
Дакле, од Брисела и Вашингтона удаљени смо 

како различитим пореклом и традицијом 
тако и различитим интересима који су 
тренутно на снази.
Шта је решење када је очигледно да ни 
Русија ни ЕУ ни САД не могу бити стални и 
поуздани савезници Србије?
Оно што актуелна политичка елита, али и 
народ мора да ради јесте развијање економије 
наше земље, искорењавање корупције, 
подизање образовања на виши ниво (читај-
да нам Наташа Беквалац не буде асистент) 
као и системска брига о нашим стратешким 
интересима. Ако се сада дозовемо памети 
и направимо јасну стратегију интереса у 
наредних 30 година, имамо реалне шансе да 
их остваримо. Не избором Русије или САД-а 
за партнера него коришћењем обе државе, 
али и Кине и земаља попут Бразила и Индије.
Можемо бити прва генерација у дугој 
историји нашег народа која ће искористити 
шансу и остварити спољнополитичке 
интересе земље.

Пајазит Помак

Пајазит Помак
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Свечано отварање Међународног  београдског сајам књига одржаће се 21. 
октобра у 18 часова. Ова културна манифестација трајаће све до 28. октобра. 
То је одлична прилика да обогатимо своју библиотеку, али и да проћаскамо са 
многим ауторима.
Биће представљено преко 800 учесника, од тога око 60 страних излагача. Оно што 
ће обележити овогодишњу манифестацију јесте одлука Канцеларије за Косово и 
Метохију да представи преко 30 издавача. Цена улазница се није променила, а за 
школски дан је поново одабран 25. октобар.
Сајам ће отворити Радмила Лазић, једна од најзначајнијих песникиња савремене 
српске поезије. Земља почасни гост Сајма јесте Мађарска. Имаће прилику да 
представи своје младе писце, издаваче, дистрибутере и обележи стогодишњицу 
од рођења писца Иштвана Еркења. Такође ће упознати госте сајма са својим 
фолклором и мађарском филмском уметношћу. Љубитељи шаха ће моћи да 
уживају у партијама са мађарским шаховским велемајсторима.
Поред Мађарске, учествују и издавачи из Велике Британије, Холандије, Немачке, 
Аустрије, Италије, Шпаније, Бразила, Бугарске, Хрватске, Црне Горе и многих 
других земаља.
„Отворена књига“ ће последњег дана Сајма бити предата пољском амбасадору и 
са њом ће се следеће године ближе упознати домаћа читалачка публика. Надам се 
да ће бити велики број посетилаца и препоручујем књиге које ће нас подстаћи на 
размишљање и промену.
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