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САДРЖАЈ

Седми, новембарски број, Студентског  
Журнала је  завршен. Уз велику помоћ 
свих чланова редакције доносимо Вам 
нове, актуелне теме. Студенти су 
били најангажованији по питању 
протеста, па Вам пишемо о ономе шта 
смо тражили, а шта добили. Осим 
студентских ту су, као и у сваком броју, 
и политичке, економске, друштвене 
теме. Осим тога читајте о дешавањима 
у области музике и занимљивостима 
о спорту. У овом издању Студентског 
Журнала, припремили смо и интервју 
са Јоргованком Табаковић, гувернером 
Народне банке Србије.
 Захваљујемо се свим сарадницима 
који су учествовали у припреми и овог 
броја, а такође и спонзорима, без којих 
реализација не би била могућа. До 
наредног броја, велики поздрав шаљу вам 
уреднице
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Гост пројекта, амбасадор Словеније Франц Бут, водио је разговор на тему евроинтеграција и 
положаја Словеније у Европској унији. Истакнувши могућност реализовања стандарда европске 
заједнице, као предуслова за размишљање о приступању истој, објаснио је да је обавеза сваке 
земље разматрање сопствених потенцијала. 
На питање о положају Србије на путу 
ка Европској унији, Бут је дао у једну 
руку оптимистичан, али универзалан 
одговор. Изјавио је да је Србија знатно 
напредовала у протеклих годину дана, 
али да је неопходно регулисати државну 
институцију, и њен рад у потпуности. 
Као услов се и даље помиње независност 
Косова, међутим, амбасадор наглашава 
да се од Србије не тражи званично 
признање, већ само успостављање 
“равнотеже” унутар њених граница.  
Бут је, такође, коментарисао мировне 
односе у оквиру европске заједнице, и окарактерисао их као водећи стандард, и основу на којој 
почива читава заједница. Одлуку Хашког трибунала да ослободи хрватске генерале, амбасадор 
није пристао да лично размотри, али је истакао да сваки злочин треба да буде санкционисан, 

без обзира ко га је починио, и из којих побуда. У вези са 
тим, рекао је да се однос између ове две земље налази у 
неповољном положају управо због супротних политичких 
уверења и ставова, проузрокованих  различитим 
друштвеним развојем у доба бивше Југославије. “Односи 
се морају регулисати, и везе учврстити, уколико желимо 
да поставимо добру основу за заједништво”, изјавио је 
Бут.
Према речима амбасадора, Европска унија је уско повезана 
заједница двадесет и седам земаља, које одржавају 
стаблиност и склад контролисаним функционисањем 

државних институција, као и доношењем заједничких одлука у корист читаве уније. Бут 
објашњава да криза не захвата само подручје наше земље, већ подручје читаве Европе, и да 
услови у којима се држава налази диктирају већи или мањи степен кризне ситуације. Такође је 
навео да верује у одржање Европске уније као заједнице, и да ће она као таква кроз наредних 
двадесет година обезбедити још већу интегрисаност својих чланица, али да ће, услед решавања 
питања кризе, многе државе изгубити своју самосталност.

Дана, 22. новембра, у сарадњи са  Инфо рум-ом ( Info room) канцеларијом за младе, студентска 
организација КСФПН реализовала је пројекат под називом “ЕУ кафе” у просторијама исте.

Састанак  студената  са 
амбасадором  Словеније

Корачање европским путем

Приметио сам да у Србији подршка за улазак у 
Европску унију знатно опада, поготово када су 
у питању млађи нараштаји. Сматрам да је узрок 
томе негативан “оквир” у који нас свакодневно 
стављају медији. Ни у унији није све идеално, 
али ми тежимо ка најбољем. Уколико желимо 
да се негативан став промени, неопходно је да 
шаљемо позитивне и истините информације, 
и пружимо прилику да се увиде све предности 
чланства Европске уније”, нагласио је амбасадор 
Словеније.
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ЕУ кафе

Амбасадор Холандије 
разговарао са студентима
У сарадњи са Библиотеком града Београда реализовано је друго предавање у оквиру пројекта 
ЕУ кафе који организује КСФПН. Гост предавања Његова екселенција господин Лорен 
Стоквис, разговарао је у уторак, 27. октобра са студентима у Римској дворани.

Амбасадор Холандије у Србији, Лорен Стоквис разговарао је са студентима о оснивању Европске 
унијe са аспекта једне од шест земаља оснивача, о односима Холандије и Србије и српском путу 
ка чланству у Европској унији. 
Говорио је о оснивању Европске заједнице и политици Холандије. „Холандија је у Европској 
заједници видела могућности за себе, али уједно је била и подршка у њеном оснивању“, рекао је 
Стоквис.

Амбасадор је рекао да је утицај Европске 
уније  на Холандију свакако велики и да 
се познаје се у обаластима економије, 
правде и развоја уопште. Истакао је 
да је најважнији орган Суд правде. За 
Европску унију каже да је најбитније 
то што се договори и одлуке доносе 
отворено. 
О новим члановима у Европској унији 
и да ли су они потребни, говори да јесу, 

али само чланови који су спремни да се прилагоде, да напредују и који имају добре основе за то. 
Свака држава би, према речима амбасадора, требало да буде свесна тога хоће ли у томе успети.
Односи између Србије и Холандије су добри. Холандија ради на томе да помогне Србији да 
постане чланица Европске уније и амбасадор се нада да  ће добри односи напредовати. По 
питању уласка Србије у Европску унију 
истиче пре свега залагање наше земље. 
Каже да неће све бити савршено и 
да ћемо имати извесних потешкоћа. 
„Србија мора да промени нешто што не 
функционише, колико брзо и ефикасно 
ћете то урадити, зависи само од вас. 
Видим ваш напредак, пут ће бити мало 
тежи, али ћете напредовати“, нагласио је 
амбасадор. 
О ослобађајућој пресуди Хашког 
трибунала за хрватске генерале није желео 
да износи своје мишљење. Нагласио је 
важност претпоставке невиности и 
истакао да иако смо ми осетљиви на ту 
тему, то је одлука Суда правде и он не жели да је коментарише. Додао је само да не постоји 
колективна кривица, већ индивидуални починитељ сваког злочина.

Лорен Стоквис, рођен је 14. априла 1950. у 
Џакарти. Ради у Министарству спољних послова 
Крањевине Холандије од 1975. године. Од 2002. 
до 2006. био је амбасадор у Републици Словачкој. 
У периоду између 2006. и 2010. радио је као 
директор у Directoriate of Western Hemisphere. Од 
2010. године је амбасадор Краљевине Холандије 
у Републици Србији. Ожењен је и има једно дете. 
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Ослобођени Готовина и Маркач

Олуја-злочин који траје
Студенти Факултета политичких наука и Правног факултета организовали су протестну 
шетњу поводом ослобађања Готовине и Маркача

„Овим путем хтели смо да одамо почаст српским жртвама и да искажемо да и 
студенти имају своје мишљење“, рекао је представник студената Бранко Ступић.
Студентима   Правног   факултета   придружили    су   се   и   професори. 
Било     је        укупно   око 1500 студената, којима су се испред Храма придружили 
Владе Дивац и Саво Штрбац, директор Документационо-информационог центра 
„Веритас“. Студенти су носили заставе Србије, као и транспаренте на српском, грчком, 
руском и француском језику „Востани Сербие! “, „Етничко чишћење без казне“.
Суђење за „Олују“ почело је 11. марта 2008. због ратних злочина из августа 1995. године. 
Готовину је Хашки трибунал оптушио 2001. године, а у бекству је био до децембра 2005. 
Оптужница против Маркача подигнута је 2004. Он се добровољно предао Трибуналу и 
потом је пуштен на привремену слободу до почетка суђења. Извођење доказа на суду 
завршено је 11. јуна 2010. године. Неправоснажна пресуда Готовини и Маркачу изречена је 
15. априла прошле године и тада су осуђени на 24, односно 18 година затвора због ратних 
злочина над Србима. Ослобађајућу пресуду је Хашки суд саопштио 16. новембра ове године.

Студенти Факултета политичких наука и Правног факултета организовали су 
протестну шетњу сећања на жртве „Олује“ под паролом „Олуја - злочин који траје“. 
Шетња је организована у знак протеста на ослобађајућу пресуду Хашког трибунала 
за хратске генерале Анту Готовину и Младена Маркача. Студенти су кренули са својих 
факултета, а затим су се састали испред Храма Светог Саве где су упалили свеће 

Милица Орос
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Олуја-злочин који траје

Милица Орос

Друштво

Протести се настављају
Протеклих неколико седмица остало је у знаку 
студентских протеста. Неки факултети су 
успели да се договоре са својим студентским 
представницима око начина плаћања 
школарине, начина бодовања и других 
важних питања који не могу да мимоиђу 
ниједан почетак нове академске године.
Међутим, нису сви успели да нађу 
компромисно решење са својим управама 
факултета. Након многобројних протеста 
који су обележили цео октобар, па и новембар, 
једино је у блокади Факултет за специјалну 

едукацију и рехабилитацију. Незадовољни 
понудом факултета, студенти су наставили 
двадесетодневни штрајк. Окренули су леђа 
професорима и факултетском особљу и 
забранили им да уђу на факултет. Њихови 
захтеви нису радикални, да не желе ништа 
да плаћају, већ тврде да је остављена велика 
аутономија факултету који ради како 
му је воља. У целој причи, највише губе 
студенти млађих година који немају разлога 
за штрајк. Термини њихових колоквијума 
и испита се ближе, а они још нису сели у 
клупе. Да ли ће управа факултета успети да 

пронађе компромисно решење, видећемо.
Тако се ситуација понавља из године у 
годину. Наравно, разлика је само у факултету. 
Сетимо се прошле године. У блокади је био 
Факултет ликовних уметности. Студенти 
су спавали на улицама, захтевајући боље 
услове студирања. Наредне године ће то 
бити случај са неким другим факултетом 
и тако у недоглед. Требало би имати у виду 
чињеницу да је држава та која би требало 
да помогне студентима и омогући им 
боље услове студирања. Нарочито би за 

то требало да се залаже наша земља, чији 
проценат високообразованих грађана не 
прелази 7 %. Да ли је то за похвалу да у 21. 
веку имамо велики број неписмених грађана, 
а да студирање само буде привилегија 
богатих? Нисмо ми у средњем веку, када 
су само аристократе школовале своју 
децу. Мислим да је крајње време да се 
надлежни дозову памети. У супротном, 
незадовољство студента ће превазићи 
све границе и тада повратка неће бити.

Милица Брковић
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Друштво

Евалуација рада професора
 Откако се у Србији примењује систем 
школовања према Болоњској декларацији, 
просечни век студирања незнатно је смањен 
са десет на осам година. Иако је увођењем 
новог начина студирања требало да се 
повећа мобилност студената и да се обезбеди 
побољшање и унапређење образовног кадра 
већина обећаних ствари је остала само „на 
папиру“. Лоши услови студирања, кашњење 
професора и необјективност приликом 
оцењивања као и застарели предмети довели 
су до смањења броја способних људи да дају 
свој допринос у развоју привреде и културе 
и на тај начин помогну развоју Србије.
  На појединим факултетима Универзитета у 
Београду већ пуну деценију постоји пракса 
оцењивања професора и њихове способности 
предавања, а од пре четири године то је 
постала и законска обавеза. Евалуација 
рада на предмету професора, асистената 
и сарадника изазива бројне полемике 
међу наставним особљем и студентима. 
Професори тврде да им од тих оцена зависе 
плате и углед, док студенти имају став да се 
трагови које те оцене остављају брзо бришу 
и падају у заборав као да нису ни постојали.
Један од проблема овог метода јесте и то што 
су оцене тајне и што у њих имају увид само 
студент продекан, председник студентског 
парламента, декан, шефови катедре и сам 
професор, уколико је заинтересован. Као 
стимулација за добре оцене додељују се 
наградна путовања, а санкција јесте разговор 
код декана, а то да ли се ти разговори 
стварно спроводе и да ли имају ефекта 
остаје непознаница за шире јавно мнење.
Александра Дрецун, директорка Центра за 
промоцију науке, недавно је изјавила да су 
у свету оцене професора доступне јавности 
и да се код на још увек не уважава њихов 
значај на образовање будућих генерација.
 “Пробаћемо да у току године решимо и 
проблем санкционисања оцена професора 
по угледу на европске универзитете што 

сигурно неће ићи лако, али оно што 
могу да обећам јесте да ћемо дати двеста 
посто себе да коначно уведемо јавност 
евалуација” – каже Пајазит Помак, студент 
продекан Факултета политичких наука.
Он истовремено наводи да је проблем јавног 
приказивања евалуација професора један 
од битнијих проблема са којима се сусреће 
Студентски парламент и истиче да оне за 
студенте не носе никакве последице због тога 
што се раде у тајности на крају сваке године.
  Примена ове праксе широм Америке 
и Европе довела је до тога да поједини 
универзитети постану водећи у свету јер 
професоре који се покажу тешки за сарадњу 
чека губитак посла. Међутим студирање  у 
свету и код нас веома се разликује. Папрене 
цене студија на водећим универзитетима 
захтевају озбиљну посвећеност студирању, 
док је код нас то можда више изузетак 
него правило. Стога је могућe да одличне 
оцене добијају професори услед снижавања 
критеријума и на тај начин свом предмету 
обезбеђују популарност и велику пролазност.
  Наћи златну средину приликом оцењивања 
људи који су углавном једни од најбољих у 
својој струци наликује Сизифовским мукама. 
Решавање питања самовоље професора 
може да доведе до самовоље студената, 
али јавно објављивање анонимних анкета 
углавном доводи до унапређења стандарда 
студирања. А пошто је познато да од доброг 
увек може боље, студентским челницима 
на универзитетима у Србији предстоји 
борба против стоглавог чудовишта. 
  Поседовати одређено знање не значи знати 
га и пренети, према томе можда професорима 
који буду лоше оцењени треба обезбедити 
курс педагогије или бар симболично 
смањење плате ради мотивације за бољи рад 
и успешнију сарадњу са генерацијама које ће 
на леђима носити све проблеме ове државе. 

Милена Рашић
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Евалуација рада професора

Милена Рашић

ИНТЕРВЈУ 

Јоргованка Табаковић
Гувернерка Народне банке Србије

Прошло је скоро 60 дана откако сте постали гувернер 
Народне Банке Србије. Како сте задовољни стањем 
које сте затекли и какви су планови које намеравате 
да реализујете за побољшање економског стања наше 
земље?
О затеченом стању известићу нови Савет гувернера, на 
конститутивној седници, када ћемо се уједно опростити 
и од чланова старог Савета чије би искуство желели и 
даље да користимо. Све што је добро у функционисању 
Народне банке настојаћемо да унапредимо, а посебно 
ћемо се потрудити да грађанима приближимо мере и 
политику коју спроводи НБС, а за коју смо уверени да 
ће донети резултате које ће свакако моћи да осети у 
побољшању сопственог материјалног положаја.
Како сте успели да стабилизујете динар и да за свега 
два месеца од вашег именовања динар вратите са 
стрмоглавог пада за који су многи говорили да је 
неминован?
Ту не постоји никаква чаробна формула. Стабилност коју 
имамо у последње време последица је пре свега опрезног 

дозирања динарске ликвидности и пажљивог праћења новчаних токова са иностранством, али 
и сталног проверавања ефеката мера које доносимо. Могла бих да кажем, само не радимо оно 
што не треба, да би привреда и грађани, и то не само они задужени у еврима, више ценили свој 
новац.
Да ли сте задовољни сарадњом коју, као гувернер, имате са Владом Србије?
Задовољна сам и та сарадња је веома битна, јер је за успех монетарне политике неопходна 
координисаност са фискалном политиком. Влада има тежак задатак да спроведе програм 
фискалне консолидације, а НБС ће јој највише помоћи ако се успешно бави својим послом- 
одржавањем финансијске и ценовне стабилности и доношењем очекиваних и предвидивих 
мера које ће све учеснике на тржишту стављати у једнак положај.
Да ли је, према Вашем мишљењу, сарадња са ММФ-ом неопходна или ту сарадњу можемо 
сврстати у „пожељну, али не и обавезну“ ?
Ниједна држава, без обзира на снагу и величину, није сама себи довољна, нити може да буде 
изоловано острво и у том смислу нам је сарадња са ММФ-ом свакако потребна и пожељна. Не 
желим да кажем неопходна,  јер то може да се схвати као недостатак самопоуздања и неверовање 
у сопствене снаге. Углед, знање и искуство, које ова међународна финансијска организација 
има, јесу потребни Србији, без обзира на неуспех у примени неких мера Фонда у одређеним 
земљама. Међутим, то није „грех“ ММФ-а, већ неспособност да се у сарадњи са њим припреме 
мере у складу са специфичним условима, различитим за сваку земљу. Јединственог рецепта 
једноставно нема.
Да ли очекујете да буџетски дефицит следеће године буде 3.6 %? Како вратити јавни дуг у 
законски оквир од 45% БДП? 
Верујем да ће влада успети да оствари ове амбициозне циљеве и преокрене тренд ка значајном 
смањењу дефицита.  Када су стуктурне реформе у питању сувише времена је изгубљено и 
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сада у ту трку морамо кренути брже и одличније, а то значи да и влада мора да постави себи 
циљеве који можда у овом тренутку некима изгледају и преамбициозно. Србија мора да одржи 
економски одржив развој, што подразумева неке болне, али нужно и социјално одрживе мере 
и то усклађивање свакако неће бити лако. 
Многи кажу да сте успели да „обуздате“ утицај великих банака на стабилност динара. Да ли 
можемо ускоро очекивати на нашем тржишту и појаву нових домаћих банака, али и банака 
са Истока, пре свега из Русије, које су до сада слабије биле заступљене у Србији?
Народна банка активно ради, и у том духу доноси све мере, на повећању конкурентности 
која је потребна у свим областима, како у трговини или пољопривреди, тако и у банкарском 
сектору. Неспорно је да је излазак инфлације  из циљног оквира добрим делом резултат 
постојања монопола и картела и њиховог деловања. Повећање конкурентности у банкарском 
систему је пожељно, јер би то требало да донесе ниже каматне стопе и ширу лепезу банкарских 
производа, пошто присуство 32 банке на српском банкарском тржиштујош није дало никакве 
резултате. Међутим, питање јњ да ли је наше тржиште са оваквом куповном моћи и кредитном 
способношћу привреде и грађана способно да створи довољно примамљиве услове за неке нове 
играче. Очекујем да ће највероватније доћи до аквизиција и промене власника и код успешних 
банака,  НБС ће лиценце давати у складу са својим законом утврђеним надлежностима.

Да ли мислите да ће посета Хилари клинтон и Кетрин Ештон и њихова подршка напретку 
Србије позитивно утицати на стране инвестиције и економску стабилност наше земље?
Па, свака посета, ако је са добрим намерама, може да користи позитивном имиџу земље. Али, 
страни инвеститори ће ценити неке друге ствари- финансијску стабилност, висину инфлације, 
правну и економску сигурност, отвореност тржишта и профитабилност, развојни потенцијал 
земље..
Шта мислите колико се променио наш систем 
студирања? Имате ли ви студенте у кући и 
можете ли упоредити ваше студентске дане са 
њиховим?
Много тога се променило код нас и у свету. 
Интернет ке учинио доступним све врсте 
информација, литературу, научна сазнања, у 
сваком погледу је проширио видике и омогућио 
да се лакше усвавају већ готова сазнања, али је 
истовремено умањио напоре младих људи да 
до знања стижу сопственим истраживањем, да 
искажу креативност и потврде своју посебност и 
способности. Не кажем да је то забрињавајуће, само би ипак било добро да студирање не буде 
само пријем „инстант знања“.
Да ли сте током студија имали узора, или како данас млади воле да кажу неког „идола“ на 
кога сте се угледали?
Нисам имала један узор и никада нисам желела да будем нечија реплика. Сваки човек је посебно 
биће и не треба да тежи да буде било чија копија. Могу да кажем да сам имала многе идоле, 
јер сам увек почев од писаца које сам волела да читам, од оних од којих сам учила, које сам 
поштовала,  од људииз окружења или научне средине, па до својих најближих, узимала најбољи 
део који ме је градио и обогаћивао као личност у оним вредним људским особинама. Знате 
шта је најлепше, да су данас и моја деца моји узори. Постали су тако зрели, скромни, заиста 
добри људи, свеснои одговорности према широј заједници, једноставно сада  ја учим од њих и 
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већини просечних али упорниг, вредних пожртвованих људи, који нису руковођени пре свега 
стицањем материјалних вредности и освајањем позиција, него су спремни да тимском раду 
својим знањем и хуманошћу чине друштво бољим.
Били сте један од најбољих студената Економског факултета, ипак нисте каријеру наставили 
„за катедром“. Зашто? 
Повремено сам била ангажована и „за катедром“ и надам се да ће се тако и завршити мој радни 
век, јер вам млади људи не дозвољавају да остарите у души. Учење је двосмерна улица, где год да 
радите, увек учите од других и они уче од вас. То задовољство имам и данас на функцији на којој 
се сада налазим, у својо радној средини и у тиму који се допуњава и зна да ради заједнички.
И на крају, пре него што вам се захвалимо на интервјуу и одличној сарадњи коју наша 
организација има са вама већ другу годину заредом, имате ли неку поруку за нас младе у 
Србији, за све оне студенте  ФПН-а који ће ово читати?
Да останете посебни као онда када сам вас упознала и када сте промовисали пројекат „Успешне 
жене у Србији“. Младе је тешко „поткупити“  када не можете да им понудите ништа конкретно, 
сем сопственог примера. Моја порука ће бити у духу онога што мислим да цените и да сте у мом 
примеру препознали: будите слободни, не робујте материјалним жељама или функцијама, али 
увек робујте  својим сновима, немојте их уздисати, а траг који сте оставили мерите добрим кое 
сте учинили за себе и за друге.

Плишана револуција означава период промена који се десио између 17. новембра и 29. децембра 
1989. године у некадашњој Чехословачкој. Започела је протестом на Ванцеславовом тргу. 
Промене су биле условљене убрзаним распадом совјетског блока и нагомиланим незадовољством 
становништва. Демонстрације су започели прашки студенти у знак сећања на затварање чешких 
факултета у доба нациста 1939. године. Протести су се настављали из дана у дан, а Комунистичка 
партија Словачке је морала да се одрекне монопола на власт под притиском незадовољних 
грађана. Вацлав Хавел је изабран за председника 29. децембра 1989. године. Већ наредне 
године одржани су први демократски избори и дошло је до стварања некомунистичке владе. 

У Чешкој се обележава 23. годишњица од пада комунистичког режима и 79 година од протеста 
студената против нациста. Међутим, ова годишњица протекла је у знаку демонстрација против 
садашње владе и политике коју она води. Грађани су 
незадовољство исказали окупљени на Вацлавском 
тргу у Прагу. Протесту је присуствовало 20 000 
грађана под паролом „Демократија не изгледа овако“. 
У знак сећања на жртве, председник Клаус и његови 
званичници су одали пошту настрадалим студентима. 
Појављивање председника је изазвало бурне реакције 
код присутних грађана који су негодовали против 
садашње власти, сматрајући да то није демократија 
коју треба водити. Да ли ће влада републике 
Чешке успети да нађе компромисно решење у 
циљу побољшавања ситуације у земљи, видећемо.

Плишана револуција
Свет

Плишана револуцијаПлишана револуција
СветСветСтуденти Студенти Ф а к у л т е т а Ф а к у л т е т а 
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Када би неком Eвропљанину рекли да постоји 
демократска држава у Европи у којој већ 
пуну двадесет и једну годину доминира једна 
партија и један човек, вероватно вам не би 
поверовао. Нама који живимо на Балкану 
„феномен Ђукановић“ добро је познат. 
Од члана Централног комитета Савеза 
комуниста Југославије и  Милошевићевог 
човека од поверења у Црној Гори, до његовог 
највећег опонента и  блиског сарадника 

тадашњег лидера ДОС-а др Зорана Ђинђића. 
Од присталице социјализма и Југославије 
до поборника  капитализма и независне 
Црне Горе. Тешко је наћи неки континуитет 
у  политичком деловању Ђукановића, али је 
сасвим сигурно да је доследно следио максиму 
„циљ оправдава средство“. Ђукановићев 
циљ, као уосталом и сваког политичара 
био је опстанак на власти, с том разликом, 
што је он у том „опстанку на власти“  

Политика

Феномен - Ђукановић

Успон Мила Ђукановића, тада још увек 
члана Савеза комуниста Југославије , 
почиње већ 1989. године, након обарања 
републичке власти у Црној Гори. Већ 
1991. са свега 29 година постаје   најмлађи 
премијер у Европи. Младост и  „неискуство“,  
сасвим уобичајено за те године, нису  
представљали препреку Ђукановићу да 
дође на то место. Имао је подршку човека 
који ће временом постати његов највећи 
опонент – Слободана Милошевића.

Упоредо са сопственим напредовањем, 

Ђукановић је јачао и своју странку, странку 
која га  и данас чува на власти – Демократску 
партију социјалиста ( ДПС). Свестан 
чињенице да је бирачко тело у Црној Гори 
углавном социјалистичке оријентације, 
по гашењу Савеза комуниста Југославије, 
оснива странку која у свом називу до данас 
има атрибут „социјалиста“ иако, сложићете 
се, у свом делању има најмање елемената 
странке социјалистичке оријентације.
Након санкција које тада СРЈ трпи од 
међународне заједнице  и великих протеста 
опозиције  у Србији 90их година, Ђукановић 
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Феномен - Ђукановић
свог највећег заштитника Слободана 
Милошевића. Назива га „човеком 
застареле политичке филозофије, 
окруженог корумпираним сарадницима“. 
Милошевић му не остаје дужан и преко 
Момира Булатовића, тадашњег председника 
Црне Горе, покушава да смени Ђукановића 
са места председника ДПС-а  што му не 
полази за руком. У тој борби, Ђукановић 
као победник, 1998. постаје председник 
Црне Горе, уверавајући бираче да ће на 
том месту бити кориснији за Црну Гору.
Незадоовољан исходом избора у странци 
Булатовић напушта оснива своју странку – 
Социјалистичку народну партију ( СНП). Време 
ће показати да ће СНП све до данас остати 
једни прави опонент и даље владајућем ДПС-у.
Поред политичке контроле коју је имао 
Ђукановић полако почиње да преузима 
и економску контролу над „балканским 
Монаком“ како су присталице ДПС-а називале 
Црну Гору. Али како се контрола ширила тако 
се све више повећавао Ђукановићев отпор 
према Милошевићу. Свестан да је „рањени 
лав најопаснији“, одлучује се на тихи отпор 
и минималну сарадњу са Милошевићем, а 
по објави бомбардовања Србије од стране 
НАТО пакта одлучује да појача свој отпор 
и почиње блиску сарадњу са тадашњим 
лидерима Демократске опозиције Србије. 
Својим противљењем Милошевићу и 
његовим одлукама успева да издејствује 
изузеће Црне Горе из дејства НАТО снага.

Након победе ДОС-а и петооктобарских 
промена, Ђукановић постаје све гласнији у 
захтевима за самосталност Црне Горе. У Србији 
налази савезника у др Зорану Ђинђићу, тада 
председнику Владе Србије и његовом пријатељу. 
Процес одвајања Црне Горе почиње 2003. када 
је потписан споразум о стварању државне 
заједнице Србије и Црне Горе, који је био 
орочен на три године након чега су обе стране 
потписнице, Србија и Црна Гора, имале право 
на референдум о изласку из државне заједнице.
Убиством Ђинђића 2003. и доласком Коштунице 
на власт, Ђукановић губи политичког 
савезника у Србији и све више помиње 
излазак Црне Горе из државне заједнице као 

потпуно реалну могућност. Тренутак када је по 
мишљењу Ђукановића Црна Гора „обновила 
дуго чекану независност“ дошао је 21. маја 
2006. када се преко 55% грађана Црне Горе 
изјаснило за независну и самосталну Црну Гору.
Након те победе 2008. Ђукановић како сам 
каже „постаје први премијер независне и 
слободне Црне Горе“. Иако је већ ушао у 
17. годину владавине и трећи мандат као 
председника Владе, за њега је то ипак био 
„први мандат у независној Црној Гори“.
На том месту остаје све до 2010. када се 
више због притисака из иностранства 
повлачи са те функције препуштајући то 
место Игору Лукшићу , који ће са свега 
36. година постати премијер Црне Горе.
Тандем  Вујановић – Лукшић, иако   врло   
способан у претходне две године трпео 
је често критике да су под утицајем 
„владара из сенке – Ђукановића“.
Колико је то тачно остаје велико питање, али 
је сигурно утицај Ђукановића изузетно велики. 
Након 2 године „паузе“ у политици, ових дана 
можемо чути најаве да ће нови премијер Црне 
Горе опет бити „стари ДПС-овац“ – Мило 
Ђукановић. Уосталом на изборима се показало  
да је ДПС након одласка Ђукановића 2010. 
доста ослабљен и по први пут на изборима 
нису освојили апсолутну већину. У коалицији 
са странкама Албанаца, Бошњака и Хрвата 
„диригентску палицу“ чврсто може држати 
само јака политичка личност попут Ђукановића 
што ће на крају изгледа и бити случај.
На путу до апсолутног владара Црне Горе нису 
му ништа могле ни шпекулације да је повезан 
са криминалним круговима и да је умешан 
у шверц цигарета. Истрага италијанског 
тужиоца о шверцу цигарета архивирана је 
због дипломатског имунитета који Ђукановић 
поседује. На крају да резимирамо: Ђукановићу 
је пошло за руком оно што није ниједном 
демократском  политичару у Србији, да пуну 
21 годину буде апсолутни владар Црне Горе 
без коришћења средстава присиле. До када 
ће Ђукановић бити апсолутни владар Црне 
Горе? Мислим да то нико не зна. Мада ,можда 
ће неки од вас за десетак година читати 
још један мој текст са насловом „Феномен 
Ђукановић: четврта деценија владавине“.

Пајазит Помак12



Друштво

За време Немањића се боље живело
Ми смо студенти и много нам је тешко. Сви су се уротили против нас. Ето сад у новембру кад 
нам ни планете нису наклоњене (као што је свима сигурно познато Венера је заклонила Уран 
па не можемо да се концентришемо на градиво) они ставили колоквијумску недељу. О нашем 
тешком свакодневном животу да и не причам. Храна у мензи је очајна, а ручак плаћамо огромних 
50 динара. Од силног учења имамо времена да једва неких ситних два сата дневно проведемо у 
кладионици пљујући Бирмингем јер нам није улетио из „икса у кеца“ на добитном тикету или 
седећи у кафићу са најбољи другарицама трачајући ону са треће године што, замислите, долази 
сваки дан неиспеглане косе на предавања. Срамота. Да је велики Друг жив све би било боље, 
могли би лепо да студирамо о државном трошку до миле воље, да се више посветимо себи и 
наравно да сваки пут погодимо који ће мајстор из Бундеслиге идуће недеље затрести мрежу.

Шалу на страну, докле више из дана у дан да 
слушам како се некад живело боље а сад само 
што нам секире не падају на главу и што је најгоре 
како ми млади не можемо учинити ништа 
поводом тога. Тако је како је. Треба остатак 
живота да проведемо у апатији и безнађу 
или да пузимо и улизујемо се да би имали 
пристојан живот. Па замислите само следећу 
сцену. Година 1389.  Србија у хаосу, доста људи 
изгинуло у Маричкој бици, великаши(читај 
политичке елите) се боре између себе, народ 
је гладан,Турци само што нису извршили 
одлучујући напад, а Кнез Лазар седи за столом, безнадежан, опијен вином и успоменама и каже 
Обилићу: „Е Шоми синко пропаде нам земља. Шта ћеш. Не може се ту ништа. А да видиш 
како се за време Дулета Силног добро живелооо...“.  Или замислите мало ближу прошлост. 

Година 1914. Босна под Аустроугарском,    људи тешко     живе, млади немају   посла, 
а Гаврило  Принцип каже својим друговима: “Ало бре браћо, нема овде перс 
пективе, а ми смо млади, не мож` ми да мењамо ништа. Дајте бре да позавршавамо 
неке факултете па да палимо преко.“  Замислите да су великани наше историје 
размишљали као наша генерација где би ми сад били и биће вам јасна моја порука.
Слажем се ја да нам не тече мед и млеко и да су наши родитељи имали неке ствари 
које ми немамо, да нам је економска ситуација лошија него прe и да наш систем 
образовања сигурно није најбољи могући и све остало али вас питам „Шта мени 
значи у животу што се ја слажем (или не слажем) са свим тим константацијама?“ 

Хоће ли свакодневна мантра „некад се боље живело“ реинкарнирати ту „дивну земљу 
Дембелију“ која је имала тако добар глас у иностранству заташкавајући лоше гласове изнутра? 
Или је можда паметније мало више размишљати о будућности и начину на који је можемо 
променити на боље? Можда је боље мало више веровати у себе, радити на себи и не трудити 
се да се прилагодиш лошим стварима већ да их мењаш? Постоји и трећа опција поред 
самосажаљевања и самопоузданог мењања ствари, а то је да  завршите астрофизику (или тако 
нешто), направите времеплов и отпутујете да будете поносни пионири. На вама је да одлучите.
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Ако не доживимо смак света које су древне Маје предвиделе за 21.децембар, немојте бити 
разочарани јер следећи, несумњиво лепши смак наступа тек неколико дана касније - 29. 
децембра. У питању је  велики крагујевачки бенд Смак који ће, након више година несвирања, 
одржати свој повратнички концерт у Комбанк арени 29. децембра,са почетком у 20.30 часова.

Група Смак је важила за један од  највољенијих састава бивше  Југославије, коју је освојила својим 
јединственим звуком који је мешавина блуза, џеза, хард рока и касније прогресивног рока. 
Прича о овом бенду почиње једне летње ноћи давне 1974, када се у једном краљевачком парку 
упозају Слободан Стојановић- Кепа и Радомир Михаиловић- Точак. Омладина се тада окупљала  
у  парковима,  проводила се уз пиће и свирку,  тада се својим   несвакидашњим свирањем 
издваја управо млади Точак. Ова два музичара лако су нашли ,,заједнички језик” и убрзо ће 

основали бенд. Точку и 
Кепи придружује се и 
певач Борис Аранђеловић 
са изузетним, високим 
вокалом и талентовани 
к л а в и ј а т у р и с т а 
Лазар Ристовски. 
Легенда је рођена.

Бенд ускоро објављује прве синглове међу којима и чувени ,,Улазак у харем”. Године1975.  
наступају као предгрупа чувеног Дип Парпла (Deep Purple)  и изазивају опште 
одушевљење, како публике, тако и самих чланова великог бенда. Затим су уследили 
бројни успешни концерти, као и албуми са бројним хитовима и завидиним тиражем. 
Смак свира свој блуз о љубави, природи, птицама, слободи и лепоти, о зеленој и 
тајновитој Шумадији, о животу који мења своја лица среће и туге - попут вечитог точка.
Смак 1981.  у  промењеном саставу ,без Бориса и Лазе, издаје свој  можда  најбољи, али 
инајмрачнији албум ,,Зашто не волим снег”, на којем гостује и Дадо Топић. На овом албуму 
њихов звук се знатно  мења ка прогресвном, што ће кулминирати на последњим албумима  групе. 
Последњи албум, са певачем Дејаном Најдановићем- Најдом, бенд објављује 1999. У међувремену 
Точак је издавао и своје соло албуме, и писао музику за чувени филм ,,Византијско плаво”.

И коначно, бенд се окупља поново овог децембра. ,,У току је фаза расвиравања 
и одабирања песама за репертоар који ћемо свирати у Арени. Радимо на песми 
,,Свирала” , првом инструменталу који је Смак изводио у Ватрогасном дому у 
Крагујевцу. Увежбавамо и највеће хитове ,, Црну даму” , ,, Улазак у харем”, ,,Сателит”, 
,, Биску” 2, ,,Шумадијски блуз”, ,,Ел думо”, ,,Зајди зајди“ , изјавио је Точак за ,,Блиц”.
Ову једниствену прилику да се непосредно доживи музика великог бенда и свирка 
великог виртоуза, можда и највећег гитаристе ових простора свих времена, Радомира 
Михаиловића Точка, не би требало пропустити. Цене карата се крећу од 1200 до 2200 динара.

Музика

Концерт групе Смак
Повратнички концерт легендарног састава
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Шта је потребно променити да би ce фудбал у Србији барем мало 
приближио оном који се игра у највећим европским лигама?
Пре свега потребан је новац, који је узрок многим битним стварима у овој игри. Али 
познато је да новца нема. И због тога све те битне ствари бивају маргинализоване и 
запостављене. Које су то битне ствари? Пре свега квалитет фудбалера, који је директно 
пропрционалан финансијском стању клубова, желели ми то или не. Дакле, да би у 
нашој лиги играли квалитетни фудбалери потребно је исте добро платити. Исто је тако 
потребно платити и добре стручњаке који би правилно усмеравали квалитетне играче, 
и то би била симбиоза помоћу које би наши клубови били релевантнији и у европским 
оквирима. Домаћа лига би била много квалитетнија, стадиони пунији, публика задовољнија. 

Нажалост, ово је све утопија, далеко од реалности.
Каква је реалност фудбала у нашој земљи? Пошто смо закључили да новца нема, или 
га има у врло малим количинама, клубови су приморани да сами стварају играче у 
својим омладинским школама, које ће касније продавати и зарадити „да преживе“. Чак 
и када успеју да направе добре фудбалере, приморани су да их продају већ после једне 
или две сезоне. Играчи не пружају клубу све што би могли када би остали мало дуже, а 
клубови не профитирају онолико колико би могли. Сви су на губитку. За то су, између 
осталог, криви модерни уништитељи фудбала, које једним именом називамо менаџерима. 
Менаџери буквално поседују фудбалере, и бирају када ће они, у који клуб, и за који 
новац отићи. Актуелан је случај господина Рамаданија, који „поседује“ велики проценат 
фудбалера „Партизана“ и ти фудбалери имају разне протекције, они морају да играју, 
како би им се цена на тржишту повећала, а самим тим и менаџеров профит. Иста персона 
има велики лоби када je репрезентација у питању. Ова модерна пошаст није заобишла ни 
„Црвену Звезду“, али ни остале клубове, само им се имена разликују, принцип је исти. 
Докле год буде тако, докле год буду играли протекционисти а не таленти, неће бити добро.

Спорт

Фудбал у мраку - Србија
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СПОРТ

Фетелова самба на киши
Себастијен Фетел шестим местом обезбедио трећу узастопну титулу, 
Шумахер завршио каријеру

Последња у календару, трка за Велику награду Бразила је већ неколико пута представљала 
кулминацију сезоне у Формули један. Ове године је само чудо могло да се догоди 
како би пре Интерлагоса имали освајача титуле. На првих седам трка у сезони, имали 
смо седам различитих победника, чиме је оборен рекорд у „најбржем циркусу“.
 Ипак, у другој половини године одвојила су се два возача који су у последњу трку ушли са 
опцијом да могу да стигну до шампионске титуле. Двобој Себастијана Фетела и Фернанда Алонса 
дефинитивно је обележио овогодишње такмичење. После хаотичне трке која је повремено била 
зачињена кишом, трећу узастопну титулу освојио је двадесетпетогодишњи момак из Немачке, 
Себастијан Фетел. Овим достигнућем стао је раме уз раме са краљевима асфалта Хуаном 
Мануелом Фанђом и Михаелом Шумахером коме је ВН Бразила била последња трка у каријери.
 Читав викенд је био наизглед чудан за Фетела, с обзиром да је четврто место 
у квалификацијама неуобичајена ситуација за њега. Сам старт трке био је обележен 
инцидентима, а врло лош почетак за Себастијана достигао је врхунац када га је Бруно Сена 
у кривини 4 ударио и ставио на последње место. Били су то врло тешки моменти за младића 
из Хепенхајма, али све ово је подсетило на трку у Абу Дабију када је Себ са последњег места 
дошао до подијума. На сву срећу, оштећења на болиду нису била велика те је могао да настави 
потеру за Алонсом. Претицао је друге возаче без великих проблема, да би се после неколико 
кругова касније нашао тик иза Алонса на седмом месту. Важно је поменути да су трку 
обележили инциденти па зато није ни чудо што смо у 24. кругу имали „сејфти кар“ на стази.

СПОРТСПОРТ
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Замислимо да се неким случајем, или игром невероватних околности догоди да се 
малопређашњи проблеми реше, да имамо квалитетне фудбалере, добре тренере, управе без 
утицаја политике и криминала. Ти исти фудбалери не би имали где да играју фудбал! Долазимо 
до питања које би можда требало да буде прво на дневном реду, питања инфраструктуре. 
Наши стадиони су стари као Грчка, прављени су средином прошлог века. Неки су почели и да 
се урушавају. „Омладински стадион“ на Карабурми је на „стакленим ногама“. Добио је забрану 
отварања западне трибине за време утакмица, зато што се налази на клизишту! Да, добро сте 
прочитали. Већ се померила 10-15 центиметара ка терену, и јасно је да ће стање бити још горе. 
Слична је ситуација са стадионом „Спартака“ из Суботице чије се трибине круне и отпадају 
јој делови. Стадиони неких клубова чак не задовољавају елементарне услове за игру, па ти 
клубови, попут „ Доњег Срема“ играју своје утакмице на туђим стадионима. Не треба помињати 
да више од половине стадиона нема рефлекторе, на пример у Немачкој сваки стадион има 
грејање испод терена које служи за топљење снега како би услови за игру били беспрекорни. 
Ваља напоменути да се од ове сезоне дешавају позитивне ствари и да се очекује увођење 
рефлектора на још неке стадионе у Србији. У Нишу су већ засијали, а ускоро се очекује и у 
Јагодини, Крагујевцу и Ужицу. Било би добро када би сви клубови себи приуштили рефлекторе 
и мало побољшање дренаже. То није импозантна свота новца, а сигурно би допринело да се 
утакмице не играју у термину од 13.00 часова, већ у вечерњем термину. Тако цео доживљај 
утакмице постаје бољи и богатији и сигурно би утицао на већу посету и атрактивност 
фудбала. Можда би рефлектори били иницијална каписла да се наш фудбал избави из мрака. 

Страхиња Клисарић
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 Слободно се може рећи да је тим рестартом трка поново „почела“, а ни овог пута 
се Фетел није баш најбоље снашао. Ипак, знао је да одвезе до краја како треба. У правим 
тренуцима је форсирао до лимита док је сигуран био онда када је знао да му је довољно да 
буде и шести. У последњем делу трке, Алонсо је после инцидента између Хилкенберга и 
Хамилтона некако догурао до другог места, али Матадору то ни овог пута није било довољно. 
До краја трке се догодио још један удес, пошто се Пол ди Реста закуцао у зид на стартно-
циљном правцу. То је био знак да на стазу поново изађе безбедносно возило и да се лудница 
на Интерлагосу приведе крају. Тријумф је однео Британац Џенсон Батон који је био у сенци 
троструког шампиона Фетела и поново пензионисаног, легендарног Михаела Шумахера.
 Све ово, значило је само да је заслужено славље за Себастијана Фетела и екипу Ред 
Була могло да почне. Овај јак и компактан тим поред возача Себастијана Фетела и Марка 
Вебера, чине још шеф екипе Крис Хорнер и инжењер и творац болида Едријан Њуи. 
Управо многи означавају Њуија као главног човека који је у стању да направи савршен ауто 
којег је потребно „само“ одвести до циља и победити. Тај неко ко га вози је управо Фетел.
 После три године доминације, поставља се питање да ли тренутно имамо новог 
шампиона који ће обележити историју Формуле један? Многи рекорди су већ оборени. 
Чувени Аиртон Сена је са својих 25 година имао две одвежене сезоне. Михаел Шумахер је 
у том узрасту имао једну титулу. Пред Себастијаном је још једна читава деценија каријере 
и многи са пуним правом већ виде овог момка као неког ко може да угрози Шумахерових 
7 титула шампиона света. Неке одговоре ћемо полако почети да добијамо већ следеће 
године, када нова сезона крене 17. марта трком за Велику награду Аустралије у Мелбурну. 

Марко Деспотовић
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