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Летујте у Србији, 
посетите Увац.
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Много се говори о томе да јавном 
простору недостаје објективна, умерена 
па и културна полемика, у којој се поштују 
различита мишљења, а износе непобитне 
чињенице. Стога смо покренули „Балкан 
фокус“ магазин коме је циљ да омогући 
дијалог између различитих мишљења уз 
уважавање различитости. Магазин који 
спојем класичних и модерних медија 
интегрише публику свих генерација а 
изношењем различитих ставова надилази 
друштвене поделе. 
Окупили смо људе који су разумели 
потребу за квалитетним садржајем без 
обзира на којој платформи би он био 
пласиран и спојили знања из штампе и 
са интернета, чврсто убеђени да само 
синергијом свих средстава комуникације 
можемо утицати на друштво у коме 
живимо.
У првом броју, који је пред вама, бавили 
смо се проблемима екологије и све 
актуелнијим покретима Зелених. Једна од 
тема је Тома Николић и његов повратак 
у политику као могућег председничког 
кандидата на наредним изборима. Тема 
овог броја је и Патријарх Порфирије и 
како народ гледа на новог Патријарха 
и чији је заправо Патријарх СПЦ. 
Из интервјуа са Батом Царевићем, 
председником општине Будва, сазнаћете 
детаљне информације о положају Срба 
у Црној Гори, о политичком ангажовању 
Царевића и другим проблемима с којима 
се сусреће Црна Гора. О српској економији 
говори Миладин Ковачевић. Једна од 
занимљивијих анализа, коју можете 
прочитати само у Балкан фокусу, говори 
о новом антикинеском дилу Русије и 
Америке. 

Реч
у едника

Инспирација
“Упамти једном заувек: 
увек прво буди добар према себи.”
- Чарлс Буковски

“Срећом или несрећом, у животу не постоји 
ништа што се пре или касније неће завршити.” 
- Чехов

“Или ћемо бити Срби, свесни своје прошлости 
и аманета наших отаца и прадедова, или—
отпадници нације, интернационалисте, тј. 
припадници некакве магле, грађани белосветски, 
рушиоци живота и свега, без националног 
поноса, без вере, без морала”.
- Патријарх српски Варнава Росић 1936.

„Припадам старом народу над којим је 
извршен геноцид, највећи геноцид у историји 
човечанства. Мени нико не треба објашњавати 
шта је геноцид. Наведени догађаји (у 
Сребреници) нису геноцид, ни на који начин.”
- др Гидеон Грајф, израелски историчар, 
стручњак за Холокауст и Аушвиц

Благословени су они који виде лепе ствари на 
скромним местима, где други не виде ништа.
- Камил Писаро

Од свега што може бити на крају буде увек оно 
што је морало бити. 
- Иво Андрић

Жељко Ињац
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БАЛКАНПРЕГЛЕДДРУШТВЕНЕМРЕЖЕ

Професор БУ Иван Виденовић, познат по 
аутошовинистичким статусима, пријавио је 
на Твитеру Новака Ђоковића Вимблдону. 

Ово цинкарење професора Виденовића изазвало 
је бурну рекацију твитераша. Представљамо вам 
неке од најзанимљивијих реакција на Виденовићево 
цинкарење.

На друштвеним мрежама посебно је био 
пропраћен Садик Хасановић звезда Гранда 
у покушају, за кога је откривено да је пре 

Гранда певао песме у којима се величају ратни 
злочинци и хвале због покоља Срба: 

Како је „Вимблдон“ одговорио Виденовићу: 

Цинкарење у рангу оних из Другог 
светског рата и Трећег рајха:

Виденовић и ОЗНА:

Скенер друштвених мрежа...

Цинкарош

Бојкот Гранда
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Балша Божовић комита даје подршку комиткињи 
Драгињи Вуксановић Станковић посланици 
ДПС, која је Стефана Немању прогласила 

окупатором Црне Горе, а Србе назива посрбицама. 
Подршка је уследила након претресања Драгиње на 
аеродрому Никола Тесла.

Џез фестивал у Ботаничкој башти „Jazz in the 
Garden“ протумачен је од стране Маје Дивац 
као опозициони који ће срушити Вучића.

Улазак у Србију

Маја Дивац и Џез опозиција

И за крај прегледа друштвених мрежа један мим постер - Србија некад и сад:

На овај статус Маје Дивац твитераши су реаговали 
сарказмом.

Испоставило се на крају да је и премијерка 
Брнабић била присутна на „опозиционом“ џез 
фестивалу.
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БАЛКАНТОП5

топ5
Ноле има статус српског хероја који 
враћа понос нацији и који се поноси 
Србијом. Намера Новака је да осим да 
направи најбољи могући резултат у овом 
елитном спорту за себе и да врати понос 
пониженим и депресивним Србима.

Мило Ђукановић у Сребреници носио 
табут припадника тзв. Армије БиХ 
погинулог у минском пољу. Исти Мило 
који је помагао Војску Републике Српске, 
слао гориво за тенкове, док је Милошевић 
увео санкције Српској.

Патријарх ипак није био на Егзиту
Патријарх јесте био у близини места где 
се одржава Егзит, у Петроварадину, али 
нешто раније, 5. јула са гостима из Атине. 
Ту се и фотографисао са групом драгих 
пријатеља. Дакле, патријарх није био на 
Егзиту ове године.

„Наш повратак у Србију је једна од 
најбољих одлука које смо донели. 
Неопходно је вратити се коренима и 
колективном идентитету Србије, земље 
којој припадамо. У данашње време је 
више него икад важно бити уз свој народ, 
подржати када је тешко.“ - Њихова 
краљевска Величанства Принц Филип и 
Принцеза Даница Карађорђевић

Да ли се Америка вратила? 
„Европљани не виде САД као посебно 
поузданог или доследног партнера. 
Генерално, рекао бих да постоји 
поприлично скептицизма око ове идеје 
да се Америка ‘вратила’. Kонкретно, међу 
Европљанима постоји тај осећај... да ће 
можда још један трамповски председник 
бити изабран за четири године. Мислим 
да је Трампов шок тешко то заборавити.” - 
Ханс Kунднани
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Употреба
и злоупотреба 
екологије
Ко стоји иза еколошких покрета?

БалканФОКУС МАГАЗИН

Екологија:
Колико природе 
нам је још остало

Политика: Ко ће 
преузети „еколошке
бунтовнике“

Еколошка бајка и страни
фактор: Ко финансира 
самоорганизовање?

ПЛУС    Ко стоји иза еколошких покрета? • Србија би подршком Лепосавићу пронашла сама себе и свој 
пут •  Нови антикинески дил Русије и Америке • Српски Бен Хур против глобалног мита о Сребреници
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Екологија би требалo бити свест 
о бризи за постојање свега оног 
око нас, а самим тим и брига за 
властито постојање, а сведоци смо 
све неодговорнијег односа данашњег 
човека према оном што чини његов 
природни свет – загађује се ваздух, 
вода, угрожавају се шуме и животињске 
врсте, угрожава се земљиште. 
Еколошки проблеми нису присутни 
само на регионалном или националном 
нивоу, они постају глобални проблеми 
и зато их морамо решавати глобално. 
Загађење је присутно у свим деловима 
света, а забринутост  за решавање 
овог проблема заокупила је осим 
научника и ширу јавност, али још 
увек не у довољној мери. Постоје 
многи еколошки покрети али постоје 
и политичке странке које у својим 
програмима истичу заштиту животне 
средине као императив. Кључна 
питања очувања природног простора 
односе се на глобално загревање, 
контаминацију, уништавање животне 
средине и исцрпљивање ресурса. 

Последице нерешавања ових проблема су многе 
болести и смрти. Многи научници који се баве 
овом проблематиком сматрају да смо закаснили 
у предузимању одлучних корака у право време 
и да је зато наша будућност неизвесна, али ипак 
постоји уверење да ћемо се зауставити на време 
и да барем нећемо даље погоршавати постојеће 
проблеме. Глобална акција нам је преко потребна, 
али тешко је спровести, јер наша свест, још увек 
у довољној мери, није и еколошка свест. Србија 
дели проблеме ове врсте са светом, с тим да је њена 
ситуација и много тежа због проблема са застарелим 
енергетским изворима за која су потребна велика 
финансијска улагања, али није то пресудно за 
уништење природног простора, пресудан је ипак 
људски фактор и то се не односи само на Србију 
него и на остатак света као трајни проблем. Узроци 
глобалног утицаја на околину били би: енормни 
пораст становништва, урбанизација, развој 
привреде и туризма, потрошња фосилних горива и 
повећање количине и врсте отпада. Данас највећа 
загађења свуда у свету потичу од фосилних горива – 
нафте, бензина, угља, гасова у индустрији. Модерна 
технологија, без које се не може, требала би бити 
у складу са еколошким принципима и развијати 
се у правцу употребе обновљивих извора енергије 
који најмање загађују околину. Протеклих деценија 
у Европи је дошло до знатног смањења емисије 
штетних гасова, али ипак то не значи да више нема 
проблема са квалитетом ваздуха, још увек у њему 
има недозвољених супстанции лебдећих честица 
које су озбиљна претња здрављу – још има земаља 
које премашују једну или више граничних емисија. 

Колико природе
нам је још остало

Пише: Данијела Чанковић
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Еколошки проблеми нису присутни само на регионалном или 
националном нивоу, они постају глобални проблеми и зато их морамо 

решавати глобално. Загађење је присутно у свим деловима света, а 
забринутост за решавање овог проблема заокупило је осим научника и 

ширу јавност, али још увек не у довољној мери.

БАЛКАНЕКОЛОГОИЈА 
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Превоз је такође одговоран за загађење ваздуха у 
урбаним срединама и за стварање прекомерне буке, 
али његово негативно одређење тиче се и последица 
по биљни и животињски свет јер пресеца природна 
станишта.

Глобално загревање је најозбиљнији еколошки 
проблем који потиче од фосилних горива, а изазива 
климатске промене јер глобално отопљавања леда 
и снега доводи до стварања ефекта стаклене баште. 
Присутни су и поремећаји на које нисмо навикли: 
више нема уобичајених годишњих доба и све нас 
више изненађују екстремне временске непогоде, 
поплаве, суше и киселе кише. Да бисмо одржали 
климатску равнотежу на регионалном или уопште 
глобалном нивоу, потребне су нам воде, али било да 
су у питању морске или речне и код њих је загађење 
присутно, а угрожен је и водени свет. Земљиште 
има важну улогу у успоравању климатских промена 
и њихових штетних утицаја, али и оно је данас 
угрожено, а од њега зависи производња хране. Ако 
наставимо овим низом истаћи ћемо да је и храна 
коју користимо све више третирана хемијским 
отровима, пестицидима и све је мање органска, а све 
више генетски модификована.

Глобални проблеми околине настају и због 
претераног искориштавања природних ресурса, а 
без тога нема ни остварења планираног привредног 
развоја, а све то доводи до стварања отпада и даљег 
загађивања, уместо да се ресурси користе брзином 
којом се могу надокнадити. Ипак, последњих 
деценија дошло је до позитивних помака, нарочито 
у Европи, када је у питању утицај индустрије на 
околину због низа строжијих закона у области 
економског законодавства, одбацивања неких врста 
производње који више загађују, веће енергетске 
делотворности али и добровољног учешћа фирми 
у програмима чији је циљ позитиван утицај на 
околину.

За целу ситуацију питања заштите 
животне околине, завређује пажњу 
постојање Међународне уније за 
заштиту природе које има за чланице 
83 држава, 108 владиних агенција, 
766 невладиних организација и 81 
међународну организацију и око 
10.000 стручњака и научника широм 
света. Највећа међународна агенција 
основана је 1972. године, то је „Програм 
Уједињених нација за животну 
средину“, а постоје и многе невладине 
организације: Светска фондација за 
природу, Пријатељи земље, Гринпис... 
Тако еколошки покрети постављају 
отворено пред јавност питање заштите 
живота уопште и утичу на стварање 
свести о једној новој димензији која 
је комплексна и веже екологију са 
културом, политиком, економијом, 
биологијом, медицином...

Многи светски институти и агенције за заштиту 
животне средине врше истраживања о савременим 
еколошким појавама и боре се за еколошки 
одрживо друштво и примену еколошких студија у 
циљаним секторима. Присутне су и платформе за 
умрежавање и форуми за дискусије попут Зелене 
академије и одржавају се и семинари за догађања 
из ове проблематике. Еколошке студије имају 
планове активности за смањење штетног утицаја, 
за пројектовање санитарних депонија, мониторинг 
и мерење емисије загађујућих материја у ваздуху, 
анализе отпадних вода, мерење нивоа спољне буке, 
мерење димних гасова из индустријских постројења 
за сагоревање, процене еколошког ризика...

Упозоравајуће делују истраживања јавног мњења 
која су показала да је еколошка информисаност на 
веома ниском нивоу и своди се само на познавање 
основних еколошких појава и актуелних случајева 
загађења околине. Оно што посебно забрињава је 
то да се недовољно говори о радиоактивном отпаду, 
начинима и месту његовог одлагања, и о трајању 
временског периода у коме ће он бити опасан и 
угрожавати здравље и које се мере предузимају да 
би се његова штетна зрачења смањила.

Питање је свакако колико се може урадити на 
глобалном плану за унапређење човекове околине 
и човековог бивствовања – постоје ли прикладне 

акције на глобалном нивоу.

Модерна технологија, без које се не може, 
требала би бити у складу са еколошким 
принципима и развијати се у правцу употребе 
обновљивих извора енергије који најмање 
загађују околину.

Поред ових покрета постоје и 
политичке странке зелених које 
инсистирају на изградњи одрживог 
друштва и креирања политичких и 
друштвених заједница на еколошким 
основама. Ново је да је екологија 
постала део политике, прве странке 
зелених појавиле су се 70-тих година 
прошлог века, а до данас има их велики 
број у свим европским државама и 
углавном све оне имају исти програм 
у вези животне средине. Питање 
је колико идеологија може да нам 
помогне у заштити животне средине, 
а колико је она уплетена у политичке 
борбе за власт. 

Еколошки покрети у Србији 
почињу да стасавају тек почетком 
2000-тих година откако је појачан 
процес евроинтеграција. САД и ЕУ 
помогле су развој професионалних 
еколошких организација и донирале 
су средства за развој НВО сектора. 
Ипак, праве иницијативе и буђење 
јавног мњења за еколошке проблеме 
заживеле су у Србији тек задњих 
неколико година. Економски развој и 
проблеми финансирања и даље утичу 
на свеобухватније бављење животном 
средином.

„Еколошка политика у Србији заостаје 
за развијеним европским земљама - 
чак 25 година“, тврди бивши министар 
Горан Триван. И заиста да би испунили 
Поглавље 27 за приступање ЕУ, Србија 
мора да преиспита своје свеукупно 
деловање у заштити животне средине.
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Подаци су поражавајући - јер 
пречишћава се само 10 посто отпадних 
вода, а Београд је једина престоница 
где се отпадне воде канализацијом 
избацују директно у Саву и Дунав. 
Такође, рециклирање комуналног 
отпада далеко је од планова које је ЕУ 
предвидела до 2025. године. Потребно 
је више улагати у област заштите 
животне околине, али Србија, (као и 
неке друге земље Западног Балкана), 
није у стању да испуни задате циљеве 
у предвиђеном року.

Основни је закључак да се еколошки проблеми у 
Србији, али и шире у свету нису смањили од оних 
класичних до нових, а требало би да нас критички 
освешћавају и траже одговоре али и одговорност 
свих нас. Питање је свакако колико се може урадити 
на глобалном плану за унапређење човекове 
околине и човековог бивствовања - постоје ли 
прикладне акције на глобалном нивоу. Знамо да 
мање акције могу бити успешне за та ограничена 
подручја на коме се спроводе, али глобалну акцију 
је немогуће спровести јер још увек не постоји 
еколошка свест битна за деловање у овом смислу. 
Модерна технологија би требало бити у служби 
спречавања еколошких катастрофа и бити надзор 
над угрожавањем живота свуда око нас, јер каква 
ће нам будућност бити ако се настави овакво 
уништавање и докле ће нам профити и економија 
бити важнији од екологије. Битна је одговорност 
савременог друштва према околини и буђење 
еколошке свести у цивилном сектору, међународној 
политици и привреди. Треба радити на побољшању 
образовања о одрживом развоју и укључивати што 
више еколошких садржаја у свакодневни живот.

Екологија би требала бити свест о бризи за 
постојање свега оног око нас, а самим тим и 

брига за властито постојање.

Највише њу коче, као у осталом 
и цео регион Западног Балкана, 
застарели извори енергије - то су 
термоелектране на угаљ које емитују 
опасне гасове, сумпор-диоксид, азот 
оксид, лебдеће честице и „узрочник су 
2100 превремених смрти сваке године 
и доводе до здравствених трошкова 
1,8 до 5 милијарди евра“, процењује 
Удружење за здравље и животну 
средину. Лист „Данас” открива да су 
загађења градова у Србији достигла 
ниво Пекинга, а да су загађенија и 
од Берлина и Париза. Занимљива је 
тврдња Звездана Каламара из Цекор-а 
да „индустријски систем који је данас 
велики загађивач није то био пре пола 
века јер 70-80-тих година копови 
су били квалитетнији и успешни - 
а данас због недостатка новца не 
улаже се довољно у њихову обнову и 
регулисање загађења“. Алармантан 
податак сазнајемо у извештају Већа 
за регионалну сарадњу (RCC), који је 
усвојила Министарска конференција о 
еколошким и климатским проблемима 
на Западном Балкану одржана у 
Скопљу, а односи се на климатске 
промене. У извештају се наводи да ће 
на Западним Балкану доћи до пораста 
температуре за 1-2 степена целзијуса, 
али да ће се тренд раста наставити 
све до 4 степена, а може и премашити 
5 степени целзијуса. То ће се најтеже 
одразити прво на здравље људи, на 
пољопривреду, шумарство, водне 
ресурсе...

Поред ових негативних утицаја на 
животну околину, треба поменути и 
многобројне дивље депоније у Србији, 
али и изградњу малих хидроелектрана, 
(оне се масовно граде и у Црној Гори и 
БиХ) и неконтролисану сечу шума.
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Еколошка бајка
и страни фактор

Еколошки покрет “Одбранимо реке Старе планине” је заиста започео 
као једна искрена борба не само за екологију већ и за права обичног малог 
човека, оца сина који се удавио у реци, коју је требало “ставити у цев” 

ради изградње МХЕ. Право обичног човека на сећање и осећање, на крају се 
претворило у политичко-идеолошку борбу спонозорисану из иностранства…

Био једном један Човек из једног забаченог 
планинског села, чији се син удавио у реци. 

На парцели која је њихова. Кроз коју протиче 
дивља планинска река. Човек остане сâм. 

Једног лепог дана, дођу багери и машине и 
крену да копају. Хоће да ставе реку у цев. Кажу, 

тако се добија струја. Кажу, тако је у Европи. 
Човек се пожали комшији. Комшија пријатељу. 
Пријатељ каже, објавићу ја то на интернету, то 

не може тако. 

Четврти је адвокат. 
Протести, протести, протести.. 
Капитулација. Инвеститори одлазе. Пресуде 
се добијају. Десетине хиљада људи има своје 
правне тимове. Медијску подршку. Плебс 
кличе. Готово је. 
Покрет може имати само једног Вођу. А то ће 
бити он. Харизматични, научени, спонзорисани 
грађанин. Елоквентан. Интелектуалац. Блато са 
чизама забрањено је уносити у студио. Студио? 
Аплауз. Политика. Дипломатија. Разумете? 

Пише: Наташа Станојловић

БАЛКАНЕКОЛОГОИЈА 

Ускоро, дођу пријатељи Човека и стану да бране 
реку. Одбране једном, други, трећи пут. Оформи 

се група. Герила. Стражари се дан и ноћ. Крећу 
да пљуште тужбе, уцене, претње. Човек плаче. 

Људи не дају. 

Крећу протести. Један, други, трећи. Јавља се све 
више странаца. Ко је Вођа, питају? Немамо. Сви 
смо ми Човек а ово је Река.

Локални људи су отишли кућама. Човек више не 
плаче. Упалили су телевизор. Виде Вођу и питају 
се, зар је морало овако? А где смо ми? И колико 
коштамо ми? У студију није дозвољено уношење 
блата. Хвала вам што сте дошли. 

Ускоро, дођу пријатељи Човека и стану да 
одбране реку. Одбране једном, други, трећи 

пут. Оформи се група. Герила. Стражари се дан 
и ноћ. Крећу да пљуште тужбе, уцене, претње. 

Човек плаче. Људи не дају. 
Све више људи сазнаје да постоји један Човек 

који плаче. Сниме, објаве. Креће масовна 
подршка. Све више људи се окупља поред реке. 

Човек не верује својим очима. 
Крећу протести. Један, други, трећи. Јавља се 

све више странаца. Ко је Вођа, питају? Немамо. 
Сви смо ми Човек а ово је Река. 

Један странац свира гитару. Други пише песме. 
Трећи посматра. Седамнаести диже пркосно 

песницу у зрак: Отпор! 
Београд. Телевизија. Преноси. Човек плаче. 

Вође га теше. Вође говоре. Вође воде. 
Ускоро, долазе људи у једно напуштено 

планинско село. Кампују. Сликају се. Певају 
песме. Мир и љубав. Инстаграм, Фејсбук, 

Твитер. „Нека буде борба непрестана!”. Одлазе. 
Остављају цивилизацију. Флаше, марамице, 

паковања чипса. Лименке Coca Cola-e. Локални 
људи су разочарани. Резигнирани. Зар је то 

подршка, питају се? Вође их теше. Биће све у 
реду. Ми имамо план. Видећете. 

BBC, CNN, FOX... енглески, шпански, немачки.
Прича је сада глобална. Странац са гитаром 

одједном је међународно познати еко-
активиста пред камером. Странкиња која пише 
песме је адвокат немачке банке за кредитирање 

еко покрета.
Трећа странкиња је инжењер светског ранга. 

Наши пријатељи из Америке, Немачке, питајте 
њих ако не верујете мени, свом Вођи. Држава је 
Зло. Ми смо Добро. Која нам је омиљена боја? 
Зелена. Као трава. Као долар. 
Локални људи су отишли кућама.
Човек више не плаче. Упалили су телевизор. 
Виде Вођу и питају се, зар је морало овако? А 
где смо ми? И колико коштамо ми? У студију 
није дозвољено уношење блата.
Хвала вам што сте дошли. 

Размислимо о ветрењачама. Соларним 
панелима. Ко буде ложио на дрва, тај је 
непријатељ. Казнимо га. Ако нећете, зна се. 
Поскупљује струја. Енергенти. Знање је моћ. 
Рат је мир. 
Човек из малог планинског села је угасио 
телевизор. Убацио дрво у шпорет. Остао је 
да разговара са сином. Да ли је сине, ово, оно 
за шта сам се борио, сине? Опрости ми сине, 
опрости нам Србијо јер смо опет испали 
наивни. Да ли је могло бити другачије?
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Ко ће преузети
„еколошке бунтовнике“

Успон еколошких покрета је последица утицаја мејнстрим медија, али и за 
еколошку тему повољних друштвених околности. Ови покрети су мање или 

нимало присутни у државама са лошом економијом и животним стандардом. 
Најутицајнији су у Западној Европи и Америци а од недавно и код нас постају све 

важнији друштвено-политички фактор. 

Пише: Жељко Ињац

Зелени политичари су међу 
најпопуларинијима у Француској, 
Немачкој и Аустрији. Зелене 
странке су постале естаблишмент ЕУ 
(заузимају 10% ЕУ парламента) иако 
су њихови гласачи из редова млађе 
популације, где су еко идеје и еко 
политичари најполупарнији, а који су 
готово листом против естаблишмента. 
Овај парадокс да антиестаблишмент 
гласачи својим гласовима практично 
формирају нови зелени естаблишмент, 
ни најмање не урушава имиџ зелених, 
напротив, зелени естаблишмент 
се доживљава као дуго очекивана 
и потребна смена генерација. При 
том није ни проблем што су „зелени“ 
политичари политички коректни леви 
либерали. Привидно парадоксално је 
да су зелени као антиестаблишмент 
покрет постали нови потпорни стуб 
либераног естаблишмента. 

Код нас су еколошки покрети још увек на нивоу 
малих група идеолошких фанатика, хипи-
хипстерских покрета, анархолибералних устаника 
и заговорника радикалних идеја и имиџа. Зелени у 
ЕУ и САД су ребрендирани у класичне партије и 
политичаре, чији је примарни идентитет борба за 
очување природе, док су заправо ушли у гласачко 
тело левог центра. Западни зелени су искусни, 
прагматични политичари, са јасним идејама и 
дефинисаним гласачким телом.

Код нас су еколошки покрети још увек на 
нивоу малих група идеолошких фанатика, 
хипи-хипстерских покрета, анархолибералних 
устаника и заговорника радикалних идеја и 
имиџа. Зелени у ЕУ и САД су ребрендирани у 
класичне партије и политичаре

Преливање популарности зелених са Запада у 
Србију и њихова тренутна експанзија не гарантује 
да ће енергија коју ове идеје рађају створити 
озбиљан политички фактор или да ће деловати 
конструктивно у нашем окружењу. Не само због 
традиционално конзервативне средине или 
опадања заинтересованости за лево-либералне 
идеје у Источној Европи (као последица политички 
и економски поразног система утемељеног на левим 
комунистичким идејама), што су предуслови за 
успех зелених, већ пре свега због кратке традиције 
и лоше организованости и повезаности еколошких 
покрета у Србији. 
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Но оно где зелени налазе упориште у Србији осим 
у лошој еколошкој ситуацији је и анархистичка 
традиција код Срба. У време турске окупације Срби 
су били прогоњени и дискриминисани и њихов 
одговор је био игнорисање државе или отворене 
акције против турске државе у виду хајдучких и 
ускочких група а касније и устанака. Чак и герилски 
покрети у двадесетом веку имају ту антисистемску 
и бунтовничку црту српске традиције и историјског 
искуства. Отуда и читава субкултура уличних 
протеста у Београду деведесетих на који се наставља 
и еколошки покрет.

Домаћи еколошки устаници критику власти 
усмеравају од доле, где и покушавају да остваре 
утицај па и по могућности преузму власт. Имали 
смо прилику у Новом Саду на недавним изборима 
за савете месних заједница, да видимо управо такав 
пример. Главне оптужбе „еколошких устаника“ 
на рачун локалних власти је да су корумпиране, 
еколошки „неосвећене“, бахате, неосетљиве на родну 
равноправност, назадне, итд.

Домаћи еколошки устаници критику власти 
усмеравају од доле, где и покушавају да остваре 
утицај па и по могућности преузму власт.

Треба разликовати покрете који су домаћи 
и самоникли од оних који су формирани и 
финансирани од странаца зарад њихових 
политичких и корпоративних интереса.

Опозиција се за разлику од власти, много озбиљније 
упустила у формирање или контролу све јачег 
фронта еколошких покрета. Стварање јаког и 
контролисаног зеленог фронта биће изазов и 
за опозицију као и за власт. Домаћи еколошки 
устаници ипак не желе преобучене ДОСовске 
политичаре у својим редовима јер они по правилу 
растерују и симпатизере и гласаче. То се управо 
догодило у Новом Саду унутар иницијативе „Види 
гари, не може“ која се бори против урбанизације 
приобаља Дунава.

Наравно да опозициони политичари 
у „еколошким устаницима“ виде 
прилику за сопствену рехабилитацију, 
што су и показали својим масовним 
присуством на првом „еколошком 
устанку“ 10. априла ове године.

Еколошки покрети ће свакако у 
будућности имати значајан политички 
утицај у Србији, као што га имају и 
у Западној Европи и Америци. Само 
је питање ко ће њихову, тренутно 
релативну, политичку снагу боље 
искористити, власт или опозиција или 
трећа страна – странци који обилато 
финансирају зелене. 

Поред проблема ребрендирања 
старих политичара преко екологије, 
домаћи зелени су на још једном 
искушењу, а то је агенда зелених која 
се дословно копира са Запада а која 
у Источној Европи нема упориште у 
реалности. Треба разликовати покрете 
који су домаћи и самоникли од оних 
који су формирани и финансирани од 
странаца зарад њихових политичких и 
корпоративних интереса. Први могу 
бити део решења док су други увек 
део проблема. Када се томе додају и 
прилично присутни антидржавни и 
антисрпски наративи, као што је то 
приметно код зелених у Војводини, 
постоји озбиљна могућност да 
еколошки покрети у Србији буду 
елемент слабљења државе и јачања 
подела а не развоја еколошке свести и 
квалитета живота. 

БАЛКАНЕКОЛОГОИЈА 
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Власт би уколико жели да мења устав у правцу избора председника 
у парламенту могла да кандидује Томислава Николића али са друге 
стране у недостатку правог кандидата и са жељом да напакосте 

Вучићу у опозицији размишљају о Николићу као свом кандидату јер би 
могао добити више гласова од других

Пише: Бранко Радун

Иако су многи после 2017. а неки и пре 
тога отписивали Томислава Николића 
и трајно га пензионисали постоји 
могућност да се он врати у политику 
на велика врата. Како је то могуће? 
Наш политички систем (као уосталом 
и други у источној Европи) има 
проблем да једина функција која иде на 
проверу на изборима – председничка 
нема значајна овлашћења, а да је власт 
„код премијера” који може бити на 
тој позицији и без подршке грађана. 
Могућа су два решења овог проблема 

– председнички систем са јаким овлашћењима 
председника попут Русије или САД или 
премијерски где би се као у Немачкој председник 
као протоколарна функција бирао у парламенту. 
Клима на домаћој политичкој сцени а и ставови 
ЕУ више иду ка другом решењу. Но било како било 
уколико би се ишло у том правцу – потребно је у 
том правцу мењати устав али и донети одређене 
политичке одлуке. 

То значи да би било могуће да актуелни председник 
Вучић кандидује Николића за председника те да се 
после промене устава председник бира у парламенту. 
Додатни разлог за ово је да би политички гест 
„одустајања од председничке функције” био аргумент 
против кампање о ауторитарним тенденцијама у 
Србији коју промовишу неки западни медији и 
прозападна опозиција.

Тома Николић – председнички кандидат

БАЛКАНПОЛИТИКА
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Тома Николић – председнички кандидат

Да ли би Томислав Николић могао победити 
на председничким изборима? Да под условом 
да има пуну подршку Александра Вучића и 
да опозиција не буде јединствена са једним 
новим и јаким кандидатом.

Биле су идеје да неко познато лице, 
спортиста попут Бодироге буде 
кандидат опозиције али се од тога 
одустало јер једноставно ни ти 
људи нису вични јавном политичком 
послу нити претерано желе да се 
конфронтирају са влашћу. 

У једном моменту се очајна опозиција 
окренула владици немачком Григорију 
који је на том очекивању правио своје 
комбинације са врхом СПЦ и врхом 
власти. Било је наивно веровати да 
би се он лишио епископске позиције 
и свих привилегија које то носи да би 
ушао у битку у којој тешко може да 
победи. Он додуше није експлицитно 
потврдио намеру да се кандидује али 
је није демантовао па је то наивним 
опозиционарима попут Јеремића или 
Ђиласа било довољно да се понадају 
да имају у „Владици Клунију” свог 
кандидата. 

Та опција постаје реалнија уколико се појача 
притисак са Запада око признања Косова – као 
одговор којим би требало да се добије на времену. 
Исто тако промена кандидата владајуће коалиције 
и промена устава у смислу измене овлашћења 
председника би била у функцији да се покрију неке 
потенцијално осетљиве теме око промене устава. 

Да ли би Томислав Николић могао победити на 
председничким изборима? Да под условом да има 
пуну подршку Александра Вучића и да опозиција 
не буде јединствена са једним новим и јаким 
кандидатом. Први услов се подразумева а други је 
готово известан јер је опозиција у овом моменту 
дубоко фрагментирана.

Са друге стране оно што делује као изненађење је 
да и у опозицији размишљају да понуде Томиславу 
Николићу да буде њихов председнички кандидат. 
Откуд сад то? Наиме у окружењу Ђиласа, 
демократа и њима блиским су свесни да немају чак 
ни солидног кандидата за председничке изборе. 
Ђилас је довољно политички искусан да зна размере 
своје непопуларности и чињенице да мањинска 
Мариника Тепић која је иницирала у Скупштини 
Србије резолуцију о геноциду у Сребреници не 
може доћи ни до оне подршке коју је имао несретни 
Саша Јанковић.

Све у свему опозиција је и даље без свог 
кандидата па не чуди то да размишљају 
да то понуде Томиславу Николићу. 
Идеја је да на тај начин са озбиљном 
кампањом уђу у напредњачко и 
социјалистичко бирачко тело, иако 
би изгубили неколико процената 
својих тврдокорних опозиционих 
гласача. Исто су свесни да би на 
овај начин напакостили Вучићу јер 
би га конфронтирали са оснивачем 
СНС-а и првим председником. 
Но уколико се деси да владајући 
напредњаци кандидују Николића 
можда би опозиција пристала да 
њихов кандидат буде Борис Тадић 
јер као што он каже „немају бољег”. 
Тако би смо присуствовали репризи 
председничких избора из 2012. али 
сасвим у другачијем контексту – са 
Вучићем као господарем игре. 
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БАЛКАНПОЛИТИКА

Политички 
расизам 

Маринике 
Тепић

Да ли је расизам увек расизам или се опрашта ако је у служби 
политике? У чему је разлика између расизма Маринике и 

Левијатана? Кривично делу искоришћено у политичкој борби 
и зачињено расизмом или говором мржње је ипак расизам и 

говор мржње а медији који то превиђају не могу се назвати 
професионалним.

Пише: Предраг Аздејковић

Потпредседница Странке слободе и 
правде, Мариника Тепић је 13. јуна 
на твитеру написала: „Девојчицама 
код Бора пришла су тројица Кинеза, 
радници Зијина, тражећи секс. Једна 
од мама ми је сад потврдила да је 
пријавила полицији, али се нису 
потрудили ни да их пронађу. Важно 
да је цео Београд под кинеским 
камерама!“, да би 16. јуна додала: 
„Полиција из Бора нам је све ово 
сада потврдила – да је више Кинеза, 
радника Зијина, пришло девојчицама 
из околине док су се играле и ’тражили 
секс’!

Још горе, кажу да није први пут. Узели изјаве од 
деце, родитеља, обећали појачан надзор, али то није 
довољно. Чекамо тужиоца!“.

„Професионални“ медији нису приметили ове 
твитове, све до 19. јуна (читај: стигла директива да 
обрате пажњу) када имамо наслове да су кинески 
радници сексуално узнемиравали девојчице, чиме 
су прекршили Кодекс новинара Србије у делу 
одговорност новинара који каже: „У извештајима 
о кривичним делима, национална, расна, верска, 
идеолошка и политичка припадност, као и 
сексуална оријентација, социјални и брачни статус 
осумњичених лица или жртава, помињу се само у 
случају када су опредељења, припадност или статус 
у непосредној вези с врстом и природом почињеног 
кривичног дела“.

СТАВ
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У овом случају националност није у непосредној 
вези с врстом кривичног дела, јер апсолутно је 
небитно да ли га је извршио Кинез, Србин, Ром, 
Албанац или Румун, али оно што јесте у непосредној 
вези јесте мотив Маринике Тепић и блиских јој 
„професионалних“ медија да се ово кривично дело 
искористи за политичку борбу, то што је у питању 
говор мржње, дискриминација и подстицање на 
насиље према једној националној и расној групи је 
небитно, јер циљ не бира средства!

Апсолутно је похвално што се опозиција 
активно занима за проблеме обичних људи 

и укључује у процес решавања тих проблема 
кроз медијске и политичке притиске, али 
је неприхватљиво да с друге стране чине 
штету и повећавају предрасуде према, у 

овом случају Кинезима!

Дозволићете ми да вас подсетим 
на Левијатан који је своју 
антимигрантску,антиваксерску и ко зна 
коју све већ анти политику успешно скривао 
иза бриге за куце имаце и да направим 
паралелу са акцијама Маринике Тепић.

Дозволићете ми да вас подсетим на 
Левијатан који је своју антимигрантску, 
антиваксерску и ко зна коју све већ 
анти политику успешно скривао иза 
бриге за куце и маце и да направим 
паралелу са акцијама Маринике 
Тепић. И једно и друго је политичка 
подметачина, где се нађе циљ против 
ког нико ништа неће да каже као што 
су заштита животиња, заштита деце 

А овде је циљ преко Кинеза нападати власт, јер 
када Кинези сексуално узнемиравају, то значи да 
власт сексуално узнемирава, јер је Вучић ортак са 
Кинезима!

Апсолутно је похвално што се опозиција активно 
занима за проблеме обичних људи и укључује у 
процес решавања тих проблема кроз медијске и 
политичке притиске, али је неприхватљиво да с 
друге стране чине штету и повећавају предрасуде 
према, у овом случају Кинезима!

Али, мораћете признати да је интересантно како 
опозиција, у овом случају Мариника Тепић бира 
случајеве обичних људи за које ће се залагати!
Први је био Палма, преко ког се наравно руши власт 
и сада Кинези преко којих се такође руши власт.
Можда су се између та два случаја јављали грађани 
са сличним проблемима, али њихови проблеми нису 
имали овако власторушилачки потенцијал!? Мотив 
је ту кристално чист јер се из самог твита види да 
је занимање за жртве сексуалног узнемиравања 
минимално већ да је битно да су то Кинези, али 
не било који Кинези већ радници Зијина, а ту су и 
проблематичне кинеске камере!

мигрантима, а не тамо неким Кинезима. 
Да Кинеска амбасада у Србији дели 
неке парице преко пројеката локалном 
невладином сектору, можда би их неко 
и одбранио и реаговао на расистичке 
испаде Маринике Тепић. Кога још 
брига за принципе!

или већ нека хуманитарна акција 
и иза тог циља сакријете све оно 
што вам је у ствари најважније! 
Када већ упоређујем интересантно 
је и упоредити реакције 
невладиног сектора и дежурних 
бораца за људска и мањинска 
права који су бранили мигранте 
од Левијатана када су спроводили 
акције против миграната који су 
вршили кривична дела у Србији. 
Гласно и јасно су их осуђивали 
преко на почетку споменутих 
„професионалних“ медија све 
у борби против расизма и 
нетрпељивости. Ситуација је сада 
другачија, дежурни у борби за 
људска и мањинска права ћуте јер 
европске и америчке фондације 
финансирају само пројекте 
пружања подршке и помоћи 

Неки ће рећи да претерујем са 
упоређивањем Маринике Тепић и 
Левијатана, али ту можда има више 
сличности неко разлике. Ипак је Тепић 
након што је Трамп окарактерисао 
Антифа као терористичку групу са 
свог твитер описа уклонила да је 
антифа, а добро знамо да је Левијатан 
анти-антифа! Без обзира на све, то 
не оправдава расистичке твитове, 
нити „професионалне“ медије који их 
преносе и тиме крше Кодекс новинара 
Србије. Ја сам рекао шта сам имао, а ви 
видите шта ћете.
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Борба за
патријарха

Порфирија
Избор патријарха Порфирија су поздравили и владајући и опозициони кругови 
са утиском да су добили „нашег патријарха“. Инсистирање да је Патријарх 

аутономан од власти се чини позитивним и за њега и за власт но у ванредним 
околности то може спутавати потенцијале СПЦ

Пише: Горан Николић

Нагло и усиљено мирење 
лево-либералних медија 
са избором митрополита 

Порфирија за патријарха српског, 
било је симптоматично с обзиром да 
су управо ти медији водили отворену 
кампању против њега, делегитимишући 
га пар месеци пред изборни сабор као 
Вучићевог кандидата за патријарха. 
Као по команди медији у Србији, па 
и већи део медија у региону, је почео 
позитивно да пише о новоизабраном 
патријарху. Да ли је то био знак 
општег консензуса око достојности 
патријарха или је у питању измењена 
тактика, време ће убрзо показати.

Изабрани патријарх је убрзо постао популаран 
на друштвеним мрежама због приступачности 
обичном „малом човеку“, шетњи Београдом, ручка 
са бескућницима, али и захтева да повуче усвајање 
закона о културној баштини, чиме је прекинута 
пракса летаргичног односа цркве према друштвено-
политичким дешавањима. 

Спасовданска литија, која је била најмасовнија 
од како Београд прославља крсну славу, такође је 
показала велику снагу цркве у српском друштву 
и приврженост верника новом патријарху. Црква 
је масовном литијом показала да је најутицајнија 
институција српског друштва и да може да окупља 
и уједињује у времену подела. 

Оно што су настојали да наметну на друштвеним 
мрежама људи блиских цркви је утисак да се 
Патријарх и СПЦ благо дистанцирају од власти 
напредњака. Велики труд је уложен да се патријарх, 
иако наравно није и нити може бити опозиционо 
настројен, прикаже као самосталан у односу на 
власт. Повод за овакав тренд је претходно медијско 
сатанизовање цркве и изједначавање цркве и власти, 
а последице овог тренда ћемо тек да видимо.

БАЛКАНПОЛИТИКА
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Видимо и нескривену жељу опозиције да патријарха 
придобију да око неких питања буде на њиховој 
страни али ако се то не може постићи онда макар 
да није на Вучићевој страни. За сада се чини да је 
патријарх Порфирије успео да задржи колико-
толико неутралну позицију, да сарађује са државом 
али да црква не постане коалициони партнер СНС.
 
Утицај цркве на друштво, ма колико јој се то 
одрицало у лево-либералним медијима, је ипак 
остао прилично велик. И то ће по свој прилици 
бити тако и убудуће.

Видимо жељу опозиције да патријарха 
придобију да око неких питања буде на 

њиховој страни ако то не може а онда макар 
да није на Вучићевој страни.

Црква заиста не треба да буде слушкиња 
власти а још мање њена опозиција.

Са црквом се мора озбиљно рачунати без обзира да 
ли сте јој наклоњени или не. Опозиција у Србији 
је овај утицај цркве схватила веома озбиљно. Има 
ту и елемената очајничке наде да би црква могла 
покренути антивладине литије, попут оних у Црној 
Гори, те да ће се на том таласу успети коначно 
уздрмати власт. Оваква залудна нада је погрешна 
из више разлога, а кључни је неразумевање саме 
цркве. Црква у Црној Гори јесте покренула литије 
на чијем таласу је дошла нова власт а Мило након 
три деценије не контролише владу али мотив 
за покретање тих литија није био иснпирисан 
опозиционим тежњама, па чак ни жељом да се 
Мило уклони с власти јер је црква с њим имала 
„конструктивне” односе. Покретач литија је био 
страх међу верницима да би новим законом српска 
црква могла изгубити светиње и идентитет. Такви 
предуслови у Србији не постоје. Ни једна власт, 
од демократских промена до данас, није хтела да 
отима црквену имовину. Односи државе и цркве у 
Србији су добри, а користи од таквих односа имају 
обе стране. 

Јасно је да црква жели да очува аутономну позицију, 
ипак то не значи да је спремна за рачун добрих 
односа са влашћу да понесе негативан терет пре 
свега око Косова, који се свакодневно качи на плећа 
актуелне власти. Црква заиста не треба да буде 
слушкиња власти а још мање њена опозиција.

У суштини то је мирна коегзистенција 
при чему свако носи свој крст или има 
своју зону одговорности. Инсистирање 
да је Патријарх аутономан од власти се 
чини позитивним и за њега и за власт. 
Но то може у неким драматичним 
околностима бити и ограничење да се 
слободно изрази свој став и позиција.

Да ли Патријарх чувајући љубоморно 
своју аутономију (реалну или 
преувеличану) неће подржати 
позитивне потезе политичара без 
обзира били на власти или у опозицији. 
Таква аутоцензура није добра ни 
за Цркву јер је маргинализује ни за 
државу јер губи корективни фактор. 

Оно што видимо као намеру је да 
се црква исполитизује то јест да се 
искористи за циљеве политике како 
оне владајуће тако и опозиционе. У 
моменту избора за новог патријарха 
могли смо видети да су обе стране 
имале утисак или су желеле да 
такву поруку пошаљу да су добиле 
«нашег патријарха». Јасно је и да 
очајна опозиција (али и мање очајни 
странци) гледа у новом патријарху 
могућег савезника у будућности 
против доминантног Вучића. Да ли 
ће Патријарх Порфирије успети 
да одржи дистанцу од власти али 
и од изолационизма као последице 
претеране бојазни да се увек буде на 
висини „аутономије” будућност ће 
показати. Јасно је да нови патријарх 
има способност дипломатског 
балансирања и вољу да буде фактор 
повезивања подељене политичке и 
идеолошке сцене. 
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БАЛКАНФЕЈКЊУЗ

фејк њуз

Народна странка расписује
унутарстраначки ТВ дуел и
изборе

Украо скулптуру, мислио 
да су секундарне сировине: 
„Куме, нисам знао да је то 
патријарх, деце ми!”

Након што је у Београду обрађено 99,9% бирачког 
тела, председништво Народне странке је објавило 
како ће врло брзо организовати унутарстраначке 
изборе како би Вук Јеремић негде победио. Изборну 
трку пратиће ТВ дуел између кандидата.

– Унутарстраначки избори су потпуно нормална 
демократска тековина коју би свака странка требала 
спровести након што њихов председник изгуби на 
свим изборима. Додуше, могли бисмо сада сачекати 
и изборе за представника скупштине станара коју 
би наш председник према свим анкетама требао 
освојити, али не желимо калкулисати. Желимо 
омогућити нашем председнику странке, Вуку 
Јеремићу, прилику да и он види какав је то осећај 
победити на изборима. – тврди наш извор из 
странке.

Наводно су се на овај корак одлучили након што 
се појавила информација да је Вук Јеремић гледао 
конкурсе за посао на страници Инфостуда. Ова их 
је ситуација подсетила на прошлост, када је њихов 
председник због стресног окружења био присиљен 
да прихвати пословну понуду из иностранства.

– Вук Јеремић ће бити наш једини кандидат на тим 
изборима. Увели смо обавезу изласка на изборе за 
све чланове и могу вам рећи како нам прве анализе 
показују да Јеремић има преко 60% шанси за победу, 
тако да смо доста оптимистични – наводи наш 
извор.

Полиција је јутрос рано привела извесног Тарзана 
Јовановића јер је покушао да прода скулптуру 
Патријарха Павла у старо гвожђе.

Јовановић, по занимању скупљач секундарних 
сировина, приликом хапшења се покушао 
оправдати да није препознао патријарха Павла “у 
тим жицама” али како је рекао ” Иако је ово био 
добар бакар” сада се плаши проклетства.

Наравно да му полиција није поверовала јер 
тако очигледну представу дематеријализованог 
патријарха Павла у духу неокомунистичког 
титоизма је немогуће не уочити на први поглед.

Згрожена уметничка јавност је осудила криминалца 
не толико због самог чина крађе, колико због 
одуства пијетета према патријарху а пре свега 
уметничком делу.

Тарзан је одмах затражио да га истовремено 
исповеде и оџа и поп, и да му Милан Тарот скине 
проклетство.

– Чим сам дотерао кући ову жицу, одма сам 
сватио да је нека врађбина. Деца су ми рекла да 
је то онај с неба што сева муњама кога се боји и 
шваба Шварцелагер али ја нисам сватио да је то 
патријарх Павле. – рекао је Тарзан за медије.

Скулптура је мало угрувана али је суштина 
представе очувана, те ће бити враћена назад у 
Андрићград, на задовољство Додика и Кустурице.
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Бато Царевић,
    градоначелник Будве:

Саборност је 
залог наше 
будућности

БалканФОКУС МАГАЗИН

Србија би подршком 
Лепосавићу пронашла сама 
себе и свој пут

Свештеник и теолог Зоран Ђуровић:
Јоаникије, Кривокапић и Бечић 
Титови пионири

ПЛУС    Ко стоји иза еколошких покрета? • Нови антикинески дил Русије и Америке • Српски Бен 
Хур против глобалног мита о Сребреници • Тагоре у Београду • азБУКА Александра Глигорића
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БАЛКАНЦРНАГОРАИНТЕРВЈУ

Економиста, привредник, политичар и председник 
општине Будва Марко Царевић и унтервјуу за 
Балкан-фокус говори о актуелностима у црногорској 
политици, односу Црне Горе према Београду, 
положају Срба у Црној Гори и туристичкој сезони. 

Пре годину дана општина Будва је била под 
опсадом, била је афера Џаковић, где је Будва данас? 

Прије тачно годину дана грађани Црне Горе и 
региона су остали згрожени над сликама које су 
видјели у Будви. Државно насиље над легално и 
легитимно изабраним руководством, хапшења, 
привођења, малтретирања, сузавци и шок бомбе, 
опсада зграде Општине – то је само дјелић онога што 
се дешавало. Претходна власт у Црној Гори оличена 
у осионом ДПС и њиховим ситним извршитељима 
у Будви је изгубила осјећај за мјеру и кренула у 
насилну промјену власти. Ми тада нисмо дозволили 
да та издаја од стране одборника Џаковића прође 
тек тако. Били смо дужни да бранимо изборну вољу 
грађана. Kако тада, тако ћемо је бранити опет ако 
буде било потребе. 
Надам се да је тај период иза нас. Ми смо послали 
ДПС у нашем граду у политичку прошлост, и 
данас имамо другу врсту перфидних опструкција 
и покушаја да се поново прекроји изборна воља 
грађана.

Марко Бата Царевић:
Срби у региону треба да 

се повежу економски, 
културно и политички, 
то је САБОРНОСТ и то је 
залог наше будућности!

Ми смо послали ДПС у нашем граду у политичку прошлост, и данас имамо 
другу врсту перфидних опструкција и покушаја да се поново прекроји изборна 

воља грађана. Политички договор још увијек не постоји, они који су прије избора 
тражили једно, након избора су са нараслим апетитима тражили много више него 

што им припада.

Политички договор још увијек не постоји, они који 
су прије избора тражили једно, након избора су са 
нараслим апетитима тражили много више него што 
им припада. На политичке уцјене не пристајемо 
иако смо отворени за сваки договор у циљу 
превазилажења кризе. Али поједини изгледа више 
воле да шаљу саопштења преко медија него да сједну 
као људи и да се договоре. Изборна воља грађана је 
неупитна и она се стриктно мора поштовати. Kо год 
покуша нешто другачије, гази стопама ДПСа.

Да ли је и колико је заиста дошло до промене 
политике у Црној Гори са 30. августом прошле 
године? 

Политика у Црној Гори се није промијенила или се 
скоро па и није промијенила након величанствене 
изборне побједе од 30.08. прошле године и то морам 
са великим жаљењем да констатујем. Свјесни смо да 
не може све преко ноћи да се мијења, али ево скоро 
годину дана је прошло а још увијек немамо стабилну 
извршну власт која би радила у интересу грађана.
Kадрови ДПС су и даље на високим позицијама 
у државној управи. Односи са Србијом никада 
гори,  и даље немамо предочену визију економског 
и привредног  опоравка државе. Немамо ни 
најаву сређивања бирачког списка који је кључан 
за одржавање фер и слободних избора. Темељни 
уговор још увијек није потписан. Попис се изгледа 
неће реализовати ове године иако је то међународна 
обавеза. Прије неки дан је из Скупштине министар 
вањских послова Радуловић признао да се спољна 
политика уопште није мијењала у односу на период 
од прије 30.08 и ја ту више ништа не бих додао. 

Пише: Балкан фокус тим
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О раду Владе најбоље говоре чињенице, а чињеница 
је да је ова Влада за врло кратко вријеме доживјела 
потпуни пад подршке у јавности. И то није зато што 
имамо неког спољашњег непријатеља који подрива 
рад владе већ зато што обичан грађанин не осјећа 
бољитак. 

 
Kако сте као градоначелник Будве доживели литије 
на улицама Црне Горе. Шта је то Вама значило и 
као православцу и као политичару? 

Историја тек треба да да одговор и одгонетне 
феномен литија. Та врста заједништва, слоге, 
пристојности, одлучности, достојанства ја 
мислим да никада прије није виђена. То су ријеке 
људи излазиле на улице, цијеле породице са 
својим славским иконама, дјеца, старци, сви смо 
ходали као једно и дисали као једно предвођени 
нашим црквеним великодостојницима, сада 
блаженопочившим Митрополитом Амфилохијем и 
Епископом будимљанско – никшићким Јоаникијем. 

Те литије су показале право лице Црне Горе, луча 
која се  упалила и која је обасјала свијет. И тај 
јединствен поклич, та парола толико једноставна 
а која је прекрила све унутрашње неспоразуме, сва 
страначка и друштвена неслагања: Не дамо светиње! 
– остаће упамћена као глас народа који је одбацио 
земаљско и похрлио у загрљај самих небеса. 

Те литије су уједно и прави еманципаторски покрет, 
покрет који је на крају изњедрио слободу. Оне су 
окупиле грађане око правих, исконских вриједности 
које су вијековима красиле Црну Гору. И на нама је 
да ту слободу чувамо. Јер то је аманет тог покрета.

Слога и заједништво, коју изгледа 
неки људи са врло сумњивим мотивима 
скоро свакодневно покушавају да 
наруше и униште, и на жалост – јако 
добро им иде. Литије су представљале 
васкрснуће оне праве, чојске, 
Његошевске и Светосавске Црне Горе. 

Постизборна дешавања и 
комбинаторика у Црној Гори. Где су у 
свему томе Срби као народ? 

Невјероватно је и незапамћено је 
да носилац листе који је стигао до 
мјеста премијера љубећи тробојке и 
обраћајући се српству, дакле тај човјек 
је ни непуна 24 сата након историјске 
побједе и након гласова 133 000 грађана 
који су гласали управо за листу За 
будућност Црне Горе, окренуо леђа 
својим бирачима и политичарима који 
су му помогли да постане премијер. 
Ако погледамо потписани тројни 
споразум који је основа за формирање 
власти онда морамо да констатујемо 
да је он противан интересима српског 
народ. Нажалост, Срби се и овог 
пута осјећају изданим и грађанима 
другог реда јер ниједном системском 
интервенцијом нису учинили да се 
статус овог народа побољша. Чак нам 
се министри, што сматрам врхунцем 
лошег хумора, обраћају као: грађанима 
Црне Горе са српским националним 
предзнаком. 
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БАЛКАНЦРНАГОРАИНТЕРВЈУ

Ми нисмо никакви грађани неког 
националног предзнака, већ смо 
Срби и држављани смо Црне Горе. 
То ми дјелује као да неко уз помоћ 
незграпних реченичних конструкција 
покушава да направи национални и 
идентитиетски инжињеринг. Ми смо 
Срби и на попису смо се изјаснили 
као Срби и нећемо дозволити да се на 
овај непримјерен начин крше и наша 
људска и грађанска права. Срби су 
конститутиван народ и на томе ћемо 
истрајати као политичкој платформи 
уз коју сви чврсто стојимо. 

Kако гледате на нову Владу Здравка 
Kривокапића и на њене потезе? 

Врло кратко. Ову Владу гледам као 
неснађену Владу политичких аматера 
који су нам престављени као експерти, 
а нити су експерти нити су то својим 
радом и знањем доказали, част 
ријетким изузецима. Влада је од почетка 
лоше кренула јер је некоме пало на 
памет да на самом почетку транзиције 
власти спаја и преспаја министарства, 
правећи гломазне системе који не могу 
да заживе. Укинули су министарство 
туризма а држава практично живи 
од те привредне дјелатности. Толико 
лоших потеза у тако мало времена 
да их је тешко набројати. Осим што 
нема политичку подршку, ова Влада 
је дубоко нефункционална и ваљда је 
свима јасно да треба под хитно нешто 
мијењати.

Kако видите смену Лепосавића и резолуцију о 
Сребреници? 

 Господин Лепосавић је смијењен на начин што је 
његова смјена изгласана са ДПС, и ту се сва прича 
око тог чина завршава. Ја нисам бирао господина 
Лепосавића, већ Здравко Kривокапић. Незапамћено 
је у парламентарном животу да бирате министре 
са једном већином у парламенту а да га смјењуете 
са другом. Тај дуализам најбоље показује слабост 
тренутне политичке сцене у ЦГ у коју је уведен хаос. 
Господин Лепосавић је изгледа превише Србин а то 
није пожељно јер је изрекао констатације са којима 
су скоро па сви Срби у Црној Гори и шире сагласни. 

Резолуција о Сребреници је једноставно изнуђен 
потез од стране оних који су губитници на изборима 
а подржали су је они који су побиједили. Изгледа 
да се виде обриси неке нове коалиције од дијелова 
ДПС са Демократама и Уром. 

Сама резолуција, осим што је спорна због тога 
што експлицитно наводи геноцид у наслову, она 
је атак на право грађана да имају другачији став 
јер директно криминализује право на супротно 
мишљење. Овом резолуцијом смо се вратили у 
’48. годину а посљедице тога тек ћемо осјетити. 
Звучи ружно, али никакав напредак у суочавању са 
прошлошћу нам није донијела него је изазвала још 
дубље и драматичније подјеле у друштву 

Kао привредник како оцењујете економску 
ситуацију у Црној Гори? 

Економска ситуација је лоша. Црна Гора је 
презадужена са износом преко 100 % БДП.  Да 
будем прецизнији – катастрофална је и не видим да 
се нешто ради по том питању осим што се наново 
задужујемо. Под хитно се мора направити стратегија 
отварања радних мјеста, ревитализације привреде, 
па чак и ревитализације туризма ако мислимо 
да опстанемо. Ми морамо посебну пажњу да 
обратимо на производњу хране. Храна је стратешка 
намирница, па иако скоро све можемо од сопствене 
сировине да произведемо, домаћа производња 
је угушена неконтролисаним увозом. То се мора 
промијенити. Здраве иностране инвестиције су 
јако потребне нашој економији јер смо до сада 
имали пљачкашке приватизације и штетне уговоре 
које су државне власти закључивале. Борба против 
организованог криминала и корупције су темељ за 
опоравак не само морала нашег друштва већ и наше 
економије. Владавина права и правна сигурност се 
морају успоставити као кровни принципи нашег 
друштва и тек онда можемо очекивати истинско 
и стратешко улагање у нашу привреду. Обавеза 
државе је да поспјеши раст домаће производње и 
заустави увозничке лобије иза којих стоје тајкуни 
бившег режима. Црна Гора има огроман економски 
потенцијал који се само домаћинским и паметним 
приступом може искористити.

Још смо на вријеме да почетне грешке 
исправимо и кренемо у правцу 
опоравка и реформе друштва. Сматрам 
да је концепт “експертске Владе” 
потурен да би се спријечили политички 
представници Срба да обављају 
министарске дужности и да је циљ 
био да се ми из Демократског фронта, 
који смо дали највише доприноса 
у промјени власти, изолујемо из 
власти. Од свега тога највише је 
профитирао Мило Ђукановић и 
његов ДПС а разлог због чега је то 
неко захтијевао лежи у чињеници што 
би се сваки наш представник из ДФ 
успјешно обрачунао са организованим 
криминалом, корупцијом, кршењем 
закона ма које врсте. 

Политика у Црној Гори се није промијенила 
или се скоро па и није промијенила након 

величанствене изборне побједе од 30.08. 
прошле године и то морам са великим 

жаљењем да констатујем.
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Kолико ће антисрпска политика Kривокапића 
утицати на туристичку сезону? Из Србије туристи 
све више поручују да ће радије ићи за Грчку. Kако 
приволети Србе да летују код Срба у Црној Гори, 
без анимозитета који је Kривокапићева влада унела 
у народ?

Срећом, туристичку сезону није могла да поквари 
антисрпска политика Мила Ђукановића, па не 
вјерујем да ће и ова Здравка Kривокапића. Ми 
смо један народ, братски народ и сматрам да смо 
упућени једни на друге. 

Прије два мјесеца сам имао турнеју по Србији, 
Републици Српској, дијелу Хрватске и заиста сам 
учинио све што је у мојој моћи да заједно са својим 
сарадницима промовишем Будву и црногорско 
приморје и да објасним грађанима Србије и 
Републике Српске да је црногорско море и њихово 
море и да су увијек добродошли. 

За сада се сезона одвија доста добро, треба да 
захвалимо и повољној епидемиолошкој ситуацији 
као и великом одзиву грађана на вакцинацију. 
Надајмо се да ће се овај тренд наставити до краја 
сезоне, а надамо се и доброј постсезони.

Повезивање Срба културолошки и економски 
представља изазов за све нас, шта можемо да 
урадимо да упознамо једни друге, да се повежемо 
културно, економски пре свега, па на крају и 
политички? 

Постоји једна ријеч у српском народу – саборност. 
У тој нашој саборности лежи кључ повезивања гдје 
год се налазили. Морамо да превазиђемо наметнуте 
разлике и подјеле. Очување наше културе и 
традиције треба да буде наша водиља, а економско 
зближавање је логична посљедица. 

Српски народ је страдални народ. Он је пуно 
пропатио у XX вијеку, али та страдања треба да 
нам буду наук за будућа покољења. Никада више 
то не смије да се понови и политичко повезивање 
је повезивање са нашом будућношћу. Само 
самосвјестан, економски оснажен и политички 
повезан народ може да опстане у временима која 
нам долазе а која су пуна несигурности и разарања 
нашег свега познатог. Изнад свега неопходна нам је 
политичка повезаност на нивоу званичних власти 
како би смо наставили повезивање на другим 
нивоима. То је обавеза оних који врше најодговорније 
функције. Сматрам да треба успоставити што боље 
односе између наших политичких и државних 
представника и да треба када је год то могуће имати 
заједничко и усаглашено дјеловање према региону 
и свијету. 

Ја нисам политичар, али за ово вријеме 
колико сам у политици – видим шта се 
дешава и сматрам да немамо право да се 
повучемо у овако озбиљном тренутку за 
српски народ у Црној Гори.

Kако то да актуелна власт, 
парламентарне странке, али и 
медији попут Вијести проблем виде 
искључиво у Београду и Србији? 

Па ти које сте навели морају да траже 
извор својих проблема у Београду 
иначе би себе морали да погледају у 
огледало и схвате да нешто дебело 
није у реду са њима. 

Очигледно је да неформални центри 
моћи управљају овом Владом и 
њиховим одлукама и логичан је тај 
страх од новог повезивања српског 
народа у регион. Са друге стране, 
Београд им је вјечити изговор за све 
неуспјехе и сва нечињења, Београд 
је димна завјеса за политичку 
неспособност одређених актера на 
јавној сцени. 

Kолико им Београд смета показује и 
упорно оспоравање Србима из Црне 
Горе да на Београд гледају као своју 
матицу. Та београдофобија постаје 
озбиљна опсесија појединима и 
не могу саопштење да саставе а да 
барем једном не спомену Београд. 
Осим што је такав став увредљив, он 
је политички непотребан. Питање 
матице је комплексно и о њему се 
да расправљати, али ако смо вјерни 
нашем Kосовском завјету од предака, 
па преко Светог Петра, Његоша 
и Kраља Николе све до нашег 
блаженопочившег Митрополита 
Амфилохија онда Београд стоји као 
највећи, најотворенији и најмоћнији 
град српске државе који јесте наша 
Матица.

 
Где се данас налази ДПС? Да ли је 
у паду или га политички чиниоци 
враћају у живот водећи сличну 
политику према Србима и Србији? 

Морам да признам да не вјерујем 
превише анкетама које се пласирају 
претходних дана по Црној Гори. 
Kолико видим, ДПС је створио дубоку 
државу у Црној Гори, није демонтиран 
а не постоји тренутно политичка воља 
да се изврши потпуна демонтажа 
тог система. Пад ДПС је неминован, 
односно пад њиховог рејтинга, али 
када ће се то догодити – зависи од 
више фактора. Ф
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БАЛКАНЦРНАГОРАИНТЕРВЈУ

Политика ДПС према Србији је 
постала отворено непријатељска 
тек у посљедње двије године. И то 
зато што више ДПС није могао да 
прикрива посљедице катастрофалног 
стања у држави, огромне пљачке 
ресурса, они су једноставно морали 
да нађу непријатеља и Београд је 
био идеалан. Отворено је питање 
Српске православне цркве у Црној 
Гори, и умјесто да смо водили дебату 
о моделима економског опоравка, ми 
смо принуђени били да се боримо за 
наше светиње. 

У одређеним круговима се помињете као 
најозбиљни кандидат за преседника Црне Горе, 
открите нам више о вашим политичким плановима? 

У политику сам ушао да бих помогао нашем српском 
народу и онда када је нападнута наша црква. Нисам 
класичан политичар и долазим из приватног сектора 
а о мојој успјешности најбоље говоре резултати. Не 
желим да се намећем ником. Ја нисам политичар, али 
за ово вријеме колико сам у политици – видим шта 
се дешава и сматрам да немамо право да се повучемо 
у овако озбиљном тренутку за српски народ у Црној 
Гори. Демократски фронт је са својим коалиционим 
партнерима на изборима прошле године уступио 
мјесто носиоца листе нестраначком кандидату- 
Kривокапићу, који видимо након одржаних избора 
не заступа интересе 133.000 грађана који су нам 
указали повјерење. Не желим да се то догоди 
поново већ сматрам да ДФ као најјачи политички 
субјект коалиције За будућност Црне Горе треба 
да има свог кандидата који ће побиједити Мила 
Ђукановића и ставити печат на побједу над ДПС-
ом. Уколико Нова српска демократија чији сам 
функционер и ДФ буду сматрали да моја маленкост 
треба да буде тај кандидат, спреман сам да дам свој 
допринос. Уколико то буде неко други, имаће моју 
пуну и безрезервну подршку. Циљ ми је само један а 
то је коначна побједа над ДПС-ом. 

У име часописа користимо прилику да позовемо, 
пре свега наше сународнике, али и остале, да 
дођу на летовање код Вас у Будву и друге делове 
приморја где су живе Срби и који живе од тог 
турзима. Ви сте познати као добар домаћин, шта 
бисте поручили нашим читаоцима, шта их чека кад 
дођу у Црну Гору на летовање и где да иду?

Сви сте добродошли и осјећајте се као код куће. 
Будва је град отвореног срца, дуге традиције, има 
понуду за свачији стандард и сигурна је за туристе 
из Србије а ми ћемо се потрудити да будемо добри 
домаћини и да вам ово љето буде незаборавно. 
Поред бројних лијепих плажа којих има у 
будванској ривијери, Будва је град богате културне 
баштине а ту су свакако љетни културни фестивали, 
свечаности, феште, изложбе, представе, концерти и 
много других догађаја које смо припремили за наше 
госте. Са нестрпљењем вас очекујемо. Видимо се у 
Будви овог љета.

Остављајући питање Темељног 
уговора отвореним, ова Влада ради 
практично исто. Али маске сада падају 
и надам се да више ни један српски 
глас неће отићи на политичке мутанте 
који имају проблем са сопственим 
идентитетом али немају проблем да 
честитају празнике тзв. државе Kосово 
и да размјењују поруке пуне уважавања 
са њиховим челницима 

Kолико је важан попис становништва 
за Србе у Црној Гори? 

Не постоји важнији тренутак за Србе 
у Црној Гори од пописа. Ми желимо 
јасно да се пребројимо и да знамо 
националну структуру становништва 
и да затворимо и заокружимо 
идентитетска питања у Црној Гори. 
Важно је да се људи изјасне слободно 
и без страха од притисака и уцјена. 

Попис је као механизам јако важан и за 
чишћење бирачког списка, утврђивање 
ко може да гласа на изборима а ко не. 
То је питање нашег опстанка и срамни 
су покушаји да се изврда одржавање 
пописа ове године. 

Литије су показале право лице Црне Горе, 
луча која се  упалила и која је обасјала свијет. 
Литије су представљале васкрснуће оне праве, 

чојске, Његошевске и Светосавске Црне Горе.
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Свештеник и теолог
Зоран Ђуровић:
ЈОАНИКИЈЕ,

КРИВОКАПИЋ
И БЕЧИЋ

ТИТОВИ ПИОНИРИ

У Подгорици је организована прослава државног празника 13. 
јула, коју су њени домаћини Алекса Бечић и Здравко Kривокапић 
претворили у својеврсни комунистички пир, какав није виђен од пада 
Берлинског зида.

Поводом овог догађаја, коме је присуствовао и владика Јоаникије, 
свештеник и теолог Зоран Ђуровић је изјавио да је владика Јоаникије 
постао титов пионир јер је присуствовао хорор прослави Дана 
државности, те да је својим аплаузом дао подршку овако скаредној 
представи. По теологу Ђуровићу, порука ове представе је да „Ви брале 
из комунизма никад нећете изаћи“, те да је ово поновно продубљивање 
подела у народу пошто се форсира само црвени антифашистички 
покрет.

БАЛКАНЦРНАГОРА

Зоран Ђуровић
свештеник и теолог
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Србија би подршком 
Лепосавићу 

пронашла сама себе 
и свој пут

Смењени министар Владимир Лепосавић је Србин родом из Бара. Пре него је 
постао министар правде Кривокапићеве владе у Црној Гори био је члан правног 
тима Митрополије црногорско-приморске. Заступао је СПЦ при УН у Женеви. 

Правни факултет је завршио у Београду а специјализацију у Вашингтону. 
Одбранио је докторат из области међународне заштите мањина. Пружао је помоћ 
избеглицама и интерно расељеним лицима при канцеларији Високог комесаријата 

УН у Београду.
Пише: Горан Николић

БАЛКАНЦРНАГОРА

Ф
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Због ових вишеструких понижења Срба у Црној 
Гори али и Срба као народа, Србија као матица 
свих Срба не може остати нема и без реакције. 

Када не би реаговала, Србија би прихватила 
наставак антисрпске политике Подгорице као 

нешто судбинско што се не може мењати.

Српски и црногорски идентитет су овим 
антисрпским одлукама црногорског парламента 
раздвојени дефинитивно. Повучена је коначна 
граница, оштрија од државне границе која 
је до сада раздвајала Србију и Црну Гору – 
идентитетска и ентитетска граница.

Подршком Лепосаићу ми бранимо сами себе, ми 
проналазимо себе у тој одбрани. Зато би власт 
у Србији требала понудити Лепосавићу место 
министра у влади Србије јер кад за Србе нема 
места у црногорској влади морамо показати да га 
има у српској.

Проблем са Лепосавићем, Кривокапић је имао 
од првих дана нове владе. Лепосавић је отворено 
истицао свој српски идентитет и залагао се што 
пре крене у демонтажу криминално-политичке 
хоботнице у шта је власт Мила Ђукановића 
претворила црногорску државу. Осим тога та 
и таква хоботница је деловала против српских 
националних интереса како у Црној Гори тако 
и у Републици Српској и у Србији. Очигледно да 
намере Кривокапића и његових ментора нису биле у 
складу са таквим виђењем постизборног пута Црне 
Горе.

Убрзо је све испливало на видело када је због 
негирања геноцида у Сребреници Кривокапић 
решио да смени Лепосавића са министарског места. 
Изгласавањем резолуције о геноциду у Сребреници 
и смењивањем српског министра Лепосавића уз 
избацивање читаве плејаде Срба из владе Црне 
Горе уз подршку Миловог ДПС-а, Кривокапић је 
јасно ставио до знања и Србима, и Црној Гори и 
странцима у ком правцу жели да води државу. 

Због ових вишеструких понижења Срба у Црној 
Гори али и Срба као народа, Србија као матица 
свих Срба не може остати нема и без реакције. 
Када не би реаговала, Србија би прихватила 
наставак антисрпске политике Подгорице као 
нешто судбинско што се не може мењати. Пораз 
Срба у Црној Гори кроз смењивање Лепосавића и 
кроз резолуцију о геноциду у Сребреници је пораз 
Срба уопште и Србије као државе ако не реагује 
одлучно. Лепосавић је задужио и СПЦ и Србе кроз 
подршку борби против Миловог режима у време 
литија и постао је симбол српског отпора наметању 
антисрпског наратива у Црној Гори. 

Пред Србима у Црној Гори је прекретница. Ствари 
су кристално јасне. Српски и црногорски идентитет 
су овим антисрпским одлукама црногорског 
парламента раздвојени дефинитивно. Повучена 
је коначна граница, оштрија од државне границе 
која је до сада раздвајала Србију и Црну Гору – 
идентитетска и ентитетска граница. Срби то нису 
хтели али су то на жалост добили.

Као што нису хтели ни да изађу из 
Југославије, као што нису хтели ни 
да се Србија и Црна Гора раздвоје. 
У Црној Гори се кристалишу две 
нације, које су по својим постулатима 
потпуно супротне једна другој – Срби 
и Монтенегрини.

Србима остаје њихово име а за 
историјско наслеђе у Црној Гори 
ће морати да се изборе. Сви остали 
српски идентитети у Црној Гори, од 
народне ношње, преко Његошеве 
етике, до идентитета сваког племена 
и братства понаособ, сада су предмет 
„бракоразводне“ парнице између ова 
два идентитета. 

Ту борбу за опстанак Срба је 
започео народ преко литија али и 
Лепосавић одбијајући антисрпски 
наратив резолуције о Сребреници. 
Ми као народ и као држава морамо 
реаговати јер у противном гушење 
српског идентитета ће довести и до 
смањења броја Срба у Црној Гори и 
до конфузног идентитета код њих. 
Србија је дужна да помаже и штити 
Србе у Црној Гори али и да се бори 
за очување српског идентитета који је 
угрожен. Стога као друштво морамо 
реаговати због жига срама због 
резолуције о геноциду у Сребреници 
и због смена Срба из владе а пре свега 
Лепосавића. Подршком Лепосаићу ми 
бранимо сами себе, ми проналазимо 
себе у тој одбрани. Зато би власт у 
Србији требала понудити Лепосавићу 
место министра у влади Србије јер 
кад за Србе нема места у црногорској 
влади морамо показати да га има у 
српској. Или га нема ни овде. 

Одбијајући ћутање док траје процес 
асимилације Срба у антисрбе. 
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БАЛКАНПОГЛЕД

Подељене реакције на 
правоснажну пресуду

Ратку Младићу 
Правоснажна пресуда генералу Војске Републике Српске Ратку Младићу, 

наишла је на дијаметрално супротна становишта, не само етнички гледано 
на просторима Федерације БиХ и Републике Српске, него и шире у региону 

Западног Балкана и међународне јавности.
Пише: Данијела Чанковић

Кад су у питању политички 
представници Републике Србије 
карактеристично је да они не негирају 
злочин Ратка Младића, али постављају 
питање оправданости постојања 
Међународног резидуалног механизма 
за кривичне судове јер је у питању 
селективна правда по којој нико не 
одговара за српске жртве. 

Правоснажна пресуда генералу Војске 
Републике Српске Ратку Младићу, 
наишла је на дијаметрално супротна 
становишта, не само етнички 
гледано на просторима Федерације 
БиХ и Републике Српске, него и 
шире у региону Западног Балкана и 
међународне јавности. Кад су у питању 
политички представници Републике 
Србије карактеристично је да они 
не негирају злочин Ратка Младића, 
али постављају питање оправданости 
постојања Међународног резидуалног 
механизма за кривичне судове јер је 
у питању селективна правда по којој 
нико не одговара за српске жртве. 
Радио Слободна Европа пренео је 
ставове муслиманске и хрватске 
стране који су идентични по питању 
правоснажне пресуде бившем 
генералу Војске Републике Српске 
Ратку Младићу, на доживотну робију 
због геноцида и злочина против 
човечности. Ови ставови изричито 
и недвосмислено потврђују да је 
Ратко Младић крив по свим тачкама 
оптужнице, али изражено је и жаљење 
што није осуђен за геноцид у још шест 

општина у БиХ, (Кључ, Сански Мост, Приједор, 
Власеница, Фоча, Котор Варош). Хрватски адвокат, 
Весна Шкаре Ожболт је такође у овом смислу истакла 
да су остале недоречене квалификације геноцида 
у Шкабрњи. „Те су ствари испале из контекста и 
нису добиле свој праворјек у доживотној казни за 
злочин“. 

Хрватска влада такође је поздравила пресуду суда у 
Хагу Ратку Младићу, али је изразила незадовољство 
што није утврђено учешће највиших функционера 
Србије у свеобухватном удруженом злочиначком 
подухвату. 

Сарајевски медији у свим својим насловима 
заједнички потврђују да је Ратко Младић злочинац 
који је крив за геноцид и злочине против човечности. 
Ову пресуду смо очекивали, истакао је директор 
Меморијалног центра Сребреница – Поточари, 
Емир Суљагић и додао је да је реч о државном 
злочину, а доказ за то му је Вучићева изјава у којој 
је он поводом осуде Младића истиче да је то јако 
тежак дан за Србију. 

Заједно са хрватском и бошњачком јавношћу и 
западни медији оркестрирано одобравају пресуду 
Младићу, истичући да се њом заправо завршава 
једно од најкрвавијих поглавља модерне европске 
историје. Основна оцена ових медија је да се 
сенка ових злочина у БиХ шири и ван Балкана, 
инспиришући тако екстремну десницу у свету. 
Њујорк Тајмс одобравајући правоснажну пресуду 
Ратку Младићу, посебно износи чињеницу да је он 
војно лице бруталне тројке који су на политичкој 
страни водили бившу Југославију – председник 
Слободан Милошевић и бивши лидер босанских 
Срба, Радован Караџић.
Наводи BBC – а такође истичу да је Ратко Младић 
спроводио политички план осмишљен на врху са 
циљем да нестану делови муслиманског ентитета. 
Изјаве шефице мисије ОЕБС-а, Кетрин Кавалан, као 
и Жозефа Борелија, шефа европске дипломатије и 
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европског комесара за проширење, Оливера Вархеља 
иду у истом смеру јер по њима порицање геноцида 
и величање злочинаца не доприноси изградњи 
трајног мира и противречи европским вредностима. 
Главни хашки тужилац, Серж Брамерц, надовезује 
се на ову реторику истичући да је задовољан 
пресудом Ратку Младићу, који је био симбол 
глобалне некажњивости. Истаћи ћемо мишљење 
председника Механизма у Хагу, Кармел Ађијуса, 
који се не разликује од претходно наведених јер је 
и за њега пресуда Младићу врхунско достигнуће 
које шаље снажну поруку жртвама да ће извршиоци 
ужасних злочина на крају бити доведени до правде 
невезано за њихову позицију. Амерички председник 
Џо Бајден такође се изјаснио и поздравио пресуду 
Ратку Младићу назвавши је историјском, будући 
да она показује да ће одговарати они који чине 
ужасне злочине, уз наду да ће је поштовати лидери 
у региону.

критиковали правоснажну пресуду 
Хашког трибунала бившем генаралу 
Војске Републике Српске, којом је 
осуђен на доживотну робију за геноцид 
и злочин против човечности над 
несрбима током рата у БиХ. Посебно 
ћемо издвојити изјаву српског члана 
Председништва БиХ, Милорада 
Додика, у којој он критикује хашку 
пресуду Младићу и истиче да она нема 
везе са правом и правдом. „Каква је 
то правда ако ову пресуду у својим 
домовима слушају са слободе Насер 
Орић, Анте Готовина, Ејуб Ганић, 
Атиф Дудаковић и многи други који 
су починили злочине према Србима“, 
запитао се он. 

Политички врх у Србији на челу 
са Вучићем истиче да Механизам у 
Хагу дели селективну правду. Изјава 
председника Вучића на седници 
Савета безбедности УН, односи се на 
то да је Србија осудила ужасне злочине 
у Сребреници, као и све друге злочине 
на просторима бивше Југославије. 
Србија је једина која отворено говори 
о злочинима који су починили Срби, 
а друге земље не говоре о злочинима 
који су починили представници тих 
народа над српским народом. Због 
тога је поручио Србима да држе главу 
горе и да српски народ није осуђен ни 
за шта.

BBC наводи да је Ратко Младић спроводио 
политички план осмишљен на врху са циљем да 

нестану делови муслиманског ентитета.

Пресуда Ратку Младићу у Републици Српској 
изазвала је очекивано снажно незадовољство и 
огорченост радом Хашког трибунала.  

Посебно бисмо се осврнули на изјаве појединих 
представника из региона Западног Балкана. Док 
су једни задовољни пресудом, други је осуђују. 
Тако премијер самопроглашеног Косова, Аљбин 
Курти указује да је Ратко Младић касапин БиХ и 
да га је Србија крила и приказала као хероја и по 
њему је ова пресуда знак да морају престати српска 
порицања злочина из прошлости у БиХ и на Косову. 
Супротно овоме имамо став који је саопштила 
Нова српска демократија и чланица Демократског 
фронта у Црној Гори истичући да је пресуда Ратку 
Младићу срамна и да је Младић победник, а да 
је Хашки трибунал овом пресудом потврдио да 
је антисрпска творевина чија је намера да људе 
који су некад били вође представи као кривце за 
грађански рат на подручју СФРЈ. Занимљив је и 
предлог представника Срба из региона Миодрага 
Линта, који осуђујући изречену пресуду Младићу 
уједно је и затражио да Влада Србије оснује 
Меморијални центар српских жртава на простору 
бивше Југославије, који би имао задатак да се бори 
за истину у међународној заједници и да прикупи 
чињенице које би биле основ да се преиспитају 
хашке пресуде према којима су Срби одговорни за 
све злочине. 

Постоје и другачија мишљења међународних 
представника која иду у прилог критике Хашког 
трибунала. Пример за то је изјава представника 
Руске федерације у Савету безбедности УН, у 
којој се истиче да пресуда Младићу представља 
велику мрљу у раду Трибунала. „Готово 30 година 
пристрасна и скупа машинерија правде Хашког 
трибунала методично меље животе учесника ратова 
на Балкану“. Он такође истиче да Међународни 
резидуални механизам није допринео помирењу 
међу балканским заједницама јер не постоји 
довољно поштовања у вези са изреченим пресудама 
у којима се једна страна кажњава, а истовремено се 
заташкавају лоша дела других страна. 

Пресуда Ратку Младићу у Републици Српској 
изазвала је очекивано снажно незадовољство и 
огорченост радом Хашког трибунала. Председница 
Републике Српске Жељка Цвијановић, премијер 
Републике Српске Радован Вишковић и председник 
Парламента РС – Недељко Чубриловић, оштро су 

Истакао је и то да су хтватски генерали 
и Насер Орић у првој инстанци 
осуђени, а потом ослобођени, а да су сви 
сведоци у случају Рамуша Харадинаја 
убијени или су се убили под чудним 
околностима. Ова врста селективне 
правде може да спречи сарадњу, али 
ми ћемо гледати у будућност, додао је 
он. Министар унутрашњих послова, 
Александар Вулин оцењујући пресуду 
Ратку Младићу у писаној изјави је 
истакао да је она заправо пресуда 
правди и да је Механизам изгубио 
сврху свог постојања јер његови 
чланови примају само велики новац и 
своје лажу приказују као нашу истину. 
„Младић је крив јер је одговорио на 
злочине Насера Орића, али Насер 
Орић није крив за поклоне српске 
цивиле у Подрињу, Младић је крив 
јер је командовао војском Срба у 
српским селима око Сарајева где су 
његови војници рођени и одрасли, али 
није крив Изетбеговић јер у Сарајеву 
нема више Срба, али има масовних 
гробница. Успостављен, не да би 
тражио правду и допринео помирењу, 
већ да би судио Србима, Хашки 
трибунал је испунио своју сврху“. 
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Да ли знаш шта на Гуглу 
најчешће излази уз твоје 
име? Цитат Дизрелија 

да постоји лаж, безочна лаж и 
статистика. Ту су и Вибова изрека 
о томе да по статистици неки једу 
купус, а неки једу месо, па у просеку 
једемо сарму.

- Заборавила си статистика наша дика, 
што пожелиш то и наслика, и многе 
друге. Ја неверним Томама одговарам 
цитатиом лорда Келвина: ”Онај ко 
жели нешто да каже, а не може да 
поткрепи бројевима, као да ништа 
није ни рекао. Вредно је само оно што 
може да се поткрепи бројевима.”
Имам и краћу изреку: Статистика је via 
facti. Односно једини пут извесности.
Зато самог себе у јавном оптицају, 
међу макроекономистима нескромно 
одређујем као центар извесности.

Бројке које објављујеш о расту наше економије 
звуче превише добро, па ти спочитавају да си 
сувише вешт са цифрама, а да је статистика моћан 
алат за манипулацију. Како то да ми мала земља 
на Балкану имамо супер раст производње и пад 
незапослености?

- Од величине земље не зависи динамика раста. 
Динамика раста некада предњачи баш у малим 
земљама. Сетимо се Ирске једно време, па и сада, 
или сетимо се рецимо Литваније. Литванија прошле 
године има мању стопу пада него што смо ми имали 
у години епидемије, то је једна мала земља која нас 
је ту претекла. Ми смо у самом врху, иза Литваније, 
Ирске, рецимо Турске, мада Турску не рачунам у 
Европску унију.

Миладин Ковачевић:
Српска економија при врху Европе

Разговарала: Сања Пурић
Фотограф: Видоје Манојловић

Иако то многи оспоравају, 
наша привреда последњих 
година показала је 
виталност и упркос 
кризама бележи значајне 
резултате када је у 
питању раст индустријске 
производње, повећање извоза 
и скок стрних инвестиција. 
Бројеве који се објављују 
у нашој земљи, потврђују 
и извештаји релевантних 
страних институција.

ИНТЕРВЈУ
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Миладин Ковачевић:
Српска економија при врху Европе

Да ли су текући параметри развоја Србије 
изненађујуће добри као што те оптужују?

- У функцији оптимизма могу се прескочити они 
делови, они параметри који не говоре најбоље, али 
не може се лагати, не могу се рећи лажне цифре….
Да се вратимо сад у ову зону текућих параметара, 
они су заиста изненађујуће добри.

Од јануара до априла текуће године, прерађивачка 
индустрија бележи раст од 10,8% - што је више од 
очекиваног. А први квартал са БДП је завршио са 
1,2%, очекивање је било прво минус 1,3%, па онда 
смо стигли негде на нулу, али смо онда завршили 
на плус 1,2%

У првом кварталу у односу на прошлу 
годину извоз је порастао 13%. Један од 
фактора је и скидање приштинских 
такси на увоз из Србије. Такође 
ми имамо извоз према великим 
тржиштима пре свега према ЕУ 
и окружењу на Балкану, па према 
средњоевропском и јужноеврепском 
тржишту.

За време пандемије наш корпоративни 
дуг је порастао за 2,3 процентна поена 
у БДП-а. Односно ми смо у четвртом 
кварталу 2020. у односу на 2019. увећали 
са 23,8 % на 26,1 % БДП – а. А еврозона 
увећала је за 9,1 процентних поена и то 
у просеку на ниво од 106,3 % на 115,4 
% БДП -а. То значи да наша привреда 
није презадужена, већ је неупоредиво 
мање задужена од еврозоне

За обичног човека то што говориш 
мало значи. Хајде да објаснимо, 
конкретно, зашто су ове цифре добре 
за нас?

- Ти ми сад постављаш оно чувено 
питање, шта то значи за наше грађане. 
Ја кад то чујем, одмах се ,,машим за 
пиштољ”. Нарочито ако ми неко то 
питање постави док руча у Мадери.

У функцији оптимизма могу се прескочити 
они делови, они параметри који не говоре 
најбоље, али не може се лагати, не могу се 
рећи лажне цифре….Да се вратимо сад у ову 
зону текућих параметара, они су заиста 
изненађујуће добри.

Шта је са оптужбом да си променио 
метдодологију мерења запослености 
па смо изненада напредовали у тој 
области?

- Оспорава се да је било раста 
запослености од 2012. а чињенице су да 
је било озбиљног раста запослености 
и пада стопе незапослености. Стопа 
незапослености је била око 23%, па је 
пала на 9,7%
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Очекивало се да ће пандемија потпуно 
урушити економију, изгледа да се то 
није десило?

- Очекивало се да ће последице бити 
много горе него што су код нас, па 
и у светској економији. ММФ је 
предвиђао пад светске економије до 
-4, па -3,5 се у почетку предвиђао пад 
у Србији, па се на крају дошло на 
глобалном нивоу на -3,3.

Међутим, како је мој тим пратио 
статистику, прогнозе и податке на 
крају смо дошли до података да ће 
се година ипак пре краја завршити 
на нултом степену. Али се завршила 
на – 1. Могла је завршити на 0, али 
због кашњења важних пројеката у 
сфери грађевинарства завршила је 
на – 1 што никако није лош резултат. 
Знали смо да ће ово бити година 
опоравка, као и 2022. године. Нисмо 
очекивали да ће раст индустрије 
прошле године бити позитиван, 
око 0.4%. Сада у овом тренутку, за 
четири месеца је порасла укупно 10%. 
А међугодишње (од априла 2020. до 
априла 2021.) индустрија је порасла 
за 34%. Прерађивачка индустрија за 
исти период бележи раст од 42%. Од 
јануара до априла текуће године, 
прерађивачка индустрија бележи раст 
од 10,8% - што је више од очекиваног. 
А први квартал са БДП је завршио са 
1,2%, очекивање је било прво -1,3%, па 
онда смо стигли негде на 0, али смо 
онда завршили на 1,2%.

Један од фактора је и скидање приштинских такси 
на увоз из Србије. Такође ми имамо извоз према 
великим тржиштима пре свега према ЕУ, окружењу 
на Балкану, средњоевропском, јужноеврепском 
тржишту.

А од тих најзначанија тржишта су Немачка и 
Италија, јер производе које извозимо престављају 
широк дијапазон роба и услуга.

Колико се инвестира у Србију и да ли је истина 
да смо ми толико занимљиви за улагања као што 
статистика каже?

- Од 2015. наслеђе директних инвестиција је 
значајно, а многи ће ту рећи као и Фискални савет 
како је недовољан раст инвестиција, и како он треба 
да буде 25%. Али они не виде да постоји динамика, 
односно снажна пропулзија. То значи да су пре пет 
година инвестиције биле на 18% БДП а 2019. су већ 
биле на 22%. Што се тиче ове године, већ се види да 
расту, али за то морамо сачекати анализе и резултате.

Динамика и пропулзија су повезане са растом 
извоза. Код раста инвестиција је нарочито значајан 
раст директних страних инвестиција. Али 2/3 
инвестиција чине инвестирање наших домаћих 
резидентних инвеститора у земљи. Односно 
домаћих инвестиција. Када говоримо о страним 
директним инвестицијама говоримо о новцу који 
је дошао ,,споља”. Који је регистрован кроз платни 
биланс, које као статистику води централна банка 
и Републички завод за статистику. Пошто је то 
економски однос са иностранством, то представља 
директне стране инвестиције. Што се тиче њиховог 
значаја он се огледа у томе да су најважније оне 
инвестиције које су стране компаније донеле овде, 
односно оне фирме које су изградиле производњу 
на територији Србије с намером да се у нашој земљи 
производи роба уз разне повољности. Коју потом 
извозе или према матицама или другим тржиштима. 
Захваљујући томе није само што расте извоз већ се 
значајно поправља његова структура у правцу ,,хај-
тек”, односно у правцу технологија вишег нивоа.

Пре пет година инвестиције биле на 18% 
БДП а 2019. су већ биле на 22%. Што се тиче 

ове године, већ се види да расту, али за то 
морамо сачекати анализе и резултате.

Шта је све утицало на раст БДП-а 
осим индустрије?

- Допринос грађевинарства био је 
са 0,8 процентних поена (разлика 
између повећања процената изражава 
се у процентним поенима; пример 
ако је повећање са 2 на 3, ту је један 
процентни поен, преведено у проценте 
представља 33% од повећања).
Када је реч о грађевинарству у првом 
кварталу нарочито је била јака 
инфраструктура и изградња објеката, 
(аутопутеви, гасна станица, путеви).
Штедња становништва је у успону, 
односно економија је ушла у циклус 
раста од 2014, године да будем 
строжији од 2015. године, што значи 
да је имала 5 година непрекидног 
раста, па онда расте све - дохотци, 
БДП, расте производња, расте извоз. 
У првом кварталу у односу на прошлу 
годину извоз је порастао 13%.
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Можеш ли да ми упоредиш структуру нашег извоза 
са неком другом државом?

- Наиме средњи ниво технологија и високи ниво 
технологија је од неких 80 милиона евра далеке 
2005. године стигао на више од милијарду сто 
милиона евра 2019. године. Ако то поредимо нпр. са 
Хрватском, далеке 2005. Хрватска је имала пет пута 
већи извоз ,,мајлд-тек и хај-тек” производа. Сада ми 
имамо 15 % већи од њиховог извоза.

Вратимо се на ,,постковид период”, десиле су се 
неочекиване промене када су понуде и тражња у 
питању.

- Када је корона у питању прецизније 
постпандемијски шок, на страни понуде се огледа 
у паду радне снаге на број расположивог активног 
становништава, у паду продуктивности и паду 
производње. На страни тражње постпандемијски 
шок се огледа у расту незапослености, који није 
карактеристичан за Србију за сада, у расту штедње, 
и паду потрошње. Што је логичан след. Србија 
се овде разликује у толико што јесте се догодио 
постпандемијски шок. У 2020. није могло да се 
настви са оним темпом раста који је забележен још 
у првом кварталу 2020. када је раст БДП-а био 5,2%. 
Али се догађа у извесној мери у анкети о радној снази 
пад радно активног становништава што значи људи 
који би у нормалним активностима конкурисали на 
тржишту рада, сада то не раде.

Пад продуктивности се није догодио, а ни пад 
производње се није десио, али заједно ова два фактора 
нису расли оним темпом којим је завршена 2019. и 
започела 2020. година. Што се тиче незапослености, 
нема пада незапослености значајног поготово 
ако се гледа регистрована запосленост, односно 
нема раста броја незапослених лица. Прецизније 
неки мали раст незапослености четвртог квартала 
2019. се бележи за 0,6% или 17.400 незапослених. 
У свету у том периоду је за 1,5 процентних поена 
порасла глобална незапосленост. Ту је порасла тзв. 
подзапосленост, што се дефинише кроз структурне 
политике запослености. Кад се гледа број запослених 
по регистру социјалног осигурања ми у априлу 2021. 
у односу на исти месец прошле године имамо раст 
од регистрованих 68.000 запослених.

Да појасним:
Прво, еконимија је бележила убрзани раст од 
средине 2019. до почетка 2020. а у циклусу раста се 
налази од 2015. године. То је једна инерција која је 
битно утицала на ублажавање последица пандемије 
по економију.
Други разлог је свакако пакет мера који се састоји 
од три најважнија елемента:
1. Помоћ фирмама у 2020. са по три минимална 
дохотка.
2. Посебна давања секторима посебно 
погођеним пандемијом, као што су туризам, 
саобраћај итд.
3. Униформно давање одређеног новца 
становништву и стимулисање банака да омогуће 
кредитирање економије где држава преузима ризик 
отплате кредитних линија.

Паритет куповне моћи – како за исте паре 
можете купити више у Србији но у ЕУ

У последње време се много говори о паритету 
куповне моћи, какав је то показатељ?

- У Србији имамо просечну плату од 555 
евра. Када је упоређујемо са нето платама на 
западном Балкану, ми смо на врху. До пре 
годину дана испред нас је била Црна Гора. Раст 
плата иде са растом БДП – а. То је такође раст 
потрошње, што прати раст БДП – а. Међутим, 
кад се упоређује плата, није исправно 
упоређивати нашу номиналну плату од 555 
евра, са 1000 евра у Словенији. Него се мора 
упоређивати плата према паритету куповне 
моћи.
Паритет куповне моћи је је рачун који за 
земље Европске уније води ,,Еуростат” преко 
националних институција статистичара. Ми 
смо чланови ,,Еуростата” ,,хајлевел” групе за 
модернизацију светске статистике Европске 
економске комисије при Уједињеним нацијама 
(EECUN).

Тај рачун се ради тако што се мери колико се 
роба или услуга може купити у некој земљи 
за 1 еуро. Другим речима, колико се роба и 
услуга за 1 еуро може купити у Србији у односу 
рецимо на Словенију. И тај рачун је увек 
такав да оне развијеније земље света могу да 
купе мање за исти износ од мање развијених 
земаља. Нпр: у Србији се може купити више 
роба и услуга за исти износ него у Немачкој. Та 
проорција се изражава у БДП – у per capi-
ta. Ми се налазимо на око 40% од европског 
просека, што значи да наша плата дели са 0,40 
да би се упоредила са просечном европском 
платом. Када нашу просечну плату од 555 евра 
поделите са 0,40 скоро да се износ удвостручи. 
Тај износ се упоређује са нпр. немачком 
просечном платом. То се зове рачун паритета 
куповне моћи.
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БАЛКАНЕКОНОМИЈА

Шта се догађа у свету, а шта код нас? 
Да ли то уопште можемо да поредимо?

- На глобаном нивоу догодила се 
неочекивана ситуација. То је да је 
индустрија показала много већу 
жилавост од услужног сектора 
као што је туризам, саобраћај, 
хотелијерсто, итд. Индустрија је и на 
светском плану показала опоравак у 
облику слова ,,V“ које смо спомињали 
на почетку, што значи стрми пад 
па стрми раст. Наша индустрија 
поготово. То показује да је излазак из 
постпандемијског шока најбржи преко 
индустрије. Ми имамо срећу, што је 
у структури наше привреде да нам 
је индустрија најважнији ,,драјвер” 
укупне привреде. По величини учешћа 
у БДП – у укупне услуге су свуда 
највеће, али код нас ослонац у том 
расту је у индустрији пре свега, у 
пољопривреди, и на грађевинарству. 
А не рецимо на туризму. Индустрија у 
БДП-у учествује са 20%.

Оптужују нас да смо презадужени, а да се то не 
види у бројкама. Како ствари стоје?

- Ми нисмо у у проблему задужености јавног дуга.

Људи не разумеју те основне постулате задуживања. 
И онда има и оних који мисле на укупну задуженост 
и јавног и приватног сектора. Те ће неко рећи да смо 
преко 80% у БДП-у, што је тачно, али то није мера 
задужености државе. Јавни дуг није прекорачио 
55, 7%, а то је мање од ,,мастрикс” критеријума. 
Дозвољено је да држава буде задужена до 60%. Мада, 
парадигма дуга више није иста као што је била. Све 
земље имају дуг.

Када се компонује буџет задужује се по два разлога:

1. Да се покрије отплата дуга, сервис дуга, 
акумулирани дуг… итд.
2. Да покријеш дефицит.
Нето задуживање је сам дефицит. То изгледа овако:
Нема ни једне државе која не користи финансијске 
инструменте и не задужује се на финансијском 
тржишту. Свака држава то ради да би покрила 
дефицит ако га има и да би сервисирала обавезе 
оног дуга који је раније повучен. Међутим, важно 
је нето задужење, заправо колико ти смањујеш или 
повећаваш дуг у апсолутном смислу. Још је важније 
који ти је ритам смањења дуга, односно ритам 
БДП–а.

Од 2012 је био озбиљан раст 
запослености

Како ми стојимо са запосленошћу 
и незапосленошћу?

Оспорава се да је било раста 
запослености од 2012. а чињеницу су да 
је било озбиљног раста запослености 
и пада стопе незапослености. Стопа 
незапослености је била око 23%, 
па је пала на 9,7%. Ту нема ништа 
спорно али ти не можеш објаснити 
људима који намерно хоће да оспоре 
чињенице.

Први смо у привлачењу страних 
инвестиција у региону, што значи 60% 

инвестиције на западном Балкану, 
налази се у Србији

Колико је све ово утицало на 
индустрију код нас, па и у Европи и 
свету?
 
- Од 2005. до 2015. у свету па и код 
нас је текла деиндустрализација сем 
у земљама попут Кине и земљама 
новорастуће економије попут 
Индије, итд. То су земље код којих 
је индустријализација и даље у току. 
Они су дошли до 40 % БДП – а на бази 
индустрије. Али у Европи гледано 
деиндустријализација је трајала до 
скоро. У сваком случају још увек 
није дошло до реиндустријализације 
зато што је Европа пре короне била 
у преткризном периоду. Мислим на 
развијене земље Европе. Ми смо сасвим 
извесно ту деиндустријализацију 
зауставили 2015. године и ушли у 
циклус раста који је у највећој мери био 
вођен растом индустрије. Структурне 
пропорције су робусне, оне се не 
мењају брзо и лако, али је важно да се 
схватило да се из криза најпре извлачи 
индустрија, и сад се схватило из ове 
кризе да је индустрија ишла по слову 
,,V“ и да се тако најбрже опоравља. 
И глобално, а код нас поготово. Оно 
што се глобално схватило јесте да 
се у кризи радикалније употреби 
фискална политика, значи фискални 
стимуланси, односно оно што за 
последицу предствља ширење 
фискалног дефицита.

Eконимија је бележила убрзани раст од 
средине 2019. до почетка 2020. а у циклусу 
раста се налази од 2015. године. То је инерција 
која је битно утицала на ублажавање 
последица пандемије по економију, а други 
разлог је свакако пакет мера које је донела 
влада Србије за помоћ привреди.

Ако ти је ритам БДП-а јачи, онда је пропорција 
учешћа дуга у БДП-а све мања и мања, то је заправо 
оно што је важније кад се гледа задуженост. Има 
још један параметар који ретко ко користи, који је 
важан струци. То је тзв рацио отплате дуга. То је 
отплата главница и камата кроз извоз роба и услуга. 
Критична граница по овом параметру је 28% од 
БДП-а, а ми смо доста испод ове границе.

ИНТЕРВЈУ
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Шта је највећи део приватног дуга?

- Највећи део приватног дуга је тзв. корпоративни 
дуг. То значи спољни дуг корпорација на 
међународном финансијском тржишту. За време 
пандемије наш корпоративни дуг је порастао за 
2,3 процентна поена у БДП-а. Односно ми смо у 
четвртом кварталу 2020. у односу на 2019. увећали 
са 23,8% на 26,1% БДП-а. А еврозона увећала је за 9,1 
процентних поена и то у просеку са нивоа од 106,3% 
на 115,4% БДП-а. То значи да наша привреда није 
презадужена, већ је неупоредиво мање задужена од 
еврозоне.
Са аспекта приватног дуга, са аспекта државног 
дуга ми не спадамо ни у земље презадужености нити 
у земље видљиво долазеће критичне задужености. 
То наравно не значи да наша фискална политика 
у 2022. години не треба да уђе у реконсолидацију. 
Што значи да смањи дефицит од 7% колико ће бити 
ове године, на 3% колико је било планирано за ову 
годину.

Дакле, где смо сада?

- Раст БДП -а је 2019. године био 4,4 %, а 2020. 
године – 1%, док је 2021. године прилично извесно 
је да ће БДП порасти 6% с обзиром на кретања у 
првом и другом кварталу године. Можемо рећи да 
смо сво ово време у врху. Први смо у привлачењу 
страних инвестиција у региону, што значи 60% 
на западном Балкану, налази се у Србији. Наша 
земља је занимљива инвеститорима зато што 
има ресурсе, од радне снаге, земљишта, водних 
потенцијала, развијене инфрастуктуре, развијена је 
путна мрежа, настављамо да развијамо железничку 
мрежу, инвестиције се граде и на неким извесним 
очекивањима. Све ово представља одлике доброг 
тржишта, јер се сматра да ако се лоцирате у 
Моравској долини или у Срему да можете да 
производите возите на све четири стране Европе, 
па и света. Имамо политичке предности јер имамо 
добре аранжмане са средњом Азијом, са Русијом, 
са Кином, са окружењем, са Европском унијом, итд. 
У настаку је пожељно да убрзамо реформе јавних 
предузећа. Такође у складу са овим треба да кажемо 
да су јавна предузећа напредова у смислу бољих 
перформанси од 2015. до 2019. године. Очекује се 
да поново покренемо потребне трансформације 
и реформе јавних државних предузећа, која су 
значајан губитак, а запошљавају преко 80.000 људи.

Да ли је све ово о чему смо данас 
причали само наша математика 
или то потврђује и ММФ и друге 
институције које се тиме баве?

- Све ово што кажемо заправо на неки 
начин потврђују или боље речено 
прихватају наше информације и 
оцењују наше текуће макроекономске 
податке као врло успешне, 
макроекономску ситуацију као врло 
стабилну, а рејтинг агенције нам 
повећевају стално кредитне рејтинге. 
Сада смо дошли веома близу до тзв. 
инвестиционог рејтинга БА +.

Mи смо у четвртом кварталу 2020. 
у односу на 2019. увећали са 23,8% на 
26,1% БДП-а, а еврозона увећала је за 
9,1 процентних поена и то у просеку са 
нивоа од 106,3% на 115,4% БДП-а. Када 
је о задужености реч, наша привреда 
није презадужена, а неупоредиво је мање 
задужена од Европе.

Кредитни рејтинг је једна оцена 
нивоа ризика за инвеститоре. То 
значи оцењује се колики ризик имају 
да улажу на наше тржиште. ”А” је 
инвестициони рејтинг, а ”Б” је још 
увек неинвестициони рејтинг. Ми смо 
по агенцији „МУДИС“ веома близу 
рејтинга ”А”.
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Зашто нам
треба сајт
у ери
друштвених мрежа?

У ери у којој су друштвене мреже преузеле 
примат у свим сегментима живота, многи 

власници предузећа преиспитују своје онлине 
пословање, питајући се чему дати приоритет. 
Да ли је неопходно улагати време у сајт, кад 

већ постоје мреже за све намене? Ваш веб сајт 
је (био и остаће још дуго) основа присуства на 

Интернету, а за то постоје значајни разлози:

Можете користити СЕО или Google my
Business листинг, како бисте унапредили ваше 
појављивање у резултатима претраге. Без 
сајта, ваша пословна страница људима који не 
користе друштвене мреже неће бити видљива.

У ери у којој су друштвене мреже преузеле примат у свим 
сегментима живота, многи власници предузећа преиспитују своје 

онлине пословање, питајући се чему дати приоритет. Да ли је 
неопходно улагати време у сајт, кад већ постоје мреже за све 

намене?

80% популације одлучује се за старо добро 
гуглање података. Ако имате сајт ваша 

публика ће лакше моћи да дође до вас.

Друштвене мреже имају своја 
ограничења. На Тwиттер-у сте 
ограничени са 280 карактера, док видео 
на Инстаграму може трајати до 15 
секунди. На сајту можете приказати 
садржаје по вашем избору и у формату 
који вам одговара.

Ваш веб сајт је (био и остаће још дуго) 
основа присуства на Интернету, а за то 
постоје значајни разлози.

Контрола је у вашим рукама Посредством вeb 
сајта ви бирате које информације презентујете 
вашој публици, као и начин на који то чините. 

Ако сте присутни само на друштвеним 
мрежама, мреже диктирају и условљавају ваше 

садржаје, као и облик у којем се приказују. 
Ако друштвена мрежа нестане, као што је био 

случај са некад популарним Vine-ом, нестају 
и ваши налози на њој, као и све подељене 
информације. Вашем сајту не прети таква 

опасност. Ви креирате садржај на вашем сајту 
– без условљавања. Друштвене мреже имају 

своја ограничења. На Twitter-у сте ограничени 
са 280 карактера, док видео на Инстаграму 

може трајати до 15 секунди. На сајту можете 
приказати садржаје по вашем избору и у 

формату који вам одговара – било да је реч о 
документарцу, туторијалима или најави ваше 

нове књиге. Ви бирате изглед вашег сајта, а 
захваљујући растућем броју тема за сајтове, 

можете креирати визуални приказ који ће 
пратити поруке и циљеве ваше компаније. 

Нисте ограничени шемама и форматима 
друштвених мрежа.Ако имате сајт лакше 
вас је пронаћи на Интернету. Размислите 

како тражите податке који су вам потребни 
– да ли уносите упит у претраживач или 

посећујете сваку друштвену мрежу у потрази за 
информацијама? 80% популације одлучује се за 
старо добро гуглање података. Ако имате сајт 

ваша публика ће лакше моћи да дође до вас.

Сајт ће вам омогућити да задобијете поверење 
потрошача, јер су присуство на Интернету 
и кредибилитет уско повезани. Када је реч 
о куповини путем Интернета, купци верују 
претраживачима и сајтовима компанија, док 
истраживања показују да њихово поверење у 
друштвене мреже опада. Чак и ако имате верне 
пратиоце на друштвеним мрежама, сајт може 
само повећати ваш кредибилитет.

Сајт ће повећати вашу зараду путем 
Интернета. Не споримо да је могуће зарадити 
новац путем друштвених мрежа, штавише, 
оне су значајан део ваше маркетиншке 
стратегије. Међутим, сајт је кључан, јер отвара 
могућности које друштвене мреже не пружају. 
Не заборавите – када се одлуче за куповину 
људима је једноставније да обаве онлине 
поруџбину путем сајта, него да размењују 
поруке са компанијом путем друштвених 
мрежа. Сајт вам омогућава да генеришете имејл 
листе ваших клијената и да сходно њиховим 
интересовањима шаљете персонализоване 
понуде и newsletter-е. Клијенти ће знати да цене 
персонализовани приступ, док ће друштвене 
мреже остати значајан кључ за промоцију 
садржаја у вашим рукама.

Балкан
БАЛКАНМЕДИЈИ

Урош Пајић
предузетник и веб 

дизајнер
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БАЛКАНПОГЛЕД

Нови
антикинески

дил
Русије

и
Америке?

Као што су некада Никсон и Денг направили савез који је у основи био уперен 
против Москва сада Кремљ има шансу за реванш. Како сазнајемо из дипломатских 

извора Русија је добила јасну понуду од САД да окрене леђа Кини и да учествује 
активо у њеном обуздавању.

Пише: Спољнополитички тим Балкан фокуса
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Нови
антикинески

дил
Русије

и
Америке?

Америчка страна нуди зелено светло за Северни ток 2, релаксирање 
санкција, утицај на стабилизацију цена нафте и деескалацију тензија у 
Украјини. Од Русије се тражи да заједно са САД траже укључивање Кине 
у преговоре о контроли нуклеарног наоружања, да престану да испоручују 

Кини нуклеарну подморничку технологију, да обустави или одложи 
пројекат трансибирске брзе железнице коју би финансирали Кинези, и да се 

активно укључе у саботирање кинеског пута свиле

Са састанка Путина и Бајдена, до јавности је 
дошло мало информација. Говорило се о контроли 
нуклеарног наоружања и о повратку амбасадора 
који су претходно повучени. Разговори су трајали 
мање од четири сата а завршени су у позитивној 
атмосфери. Могло се видети и на самиту Г7 и у 
изјавама америчких званичника јасна антикинеска 
реторика и настојање да се направи широка 
антикинеска коалиција. Антикинески савез САД је 
неефикасан без раздвајање Пекинга и Москве. Стога 
је намера вашингтонских стратега да придобију 
Москву. Зато су спремни понудити одређене 
бенефите Русији. Наравно, понуда мора ићи испод 
радара јер је америчка јавност, осетљива на тему 
“попуштања према Русији”.

Исто тако би се успоставила и блиска 
оперативна сарадња у обавештајном 
сектору са циљем елиминације 
малициозног кинеског утицаја у 
Евроазији. 

Какав ће бити одговор Москве 
на понуду Вашингтона јер у њој 
нема уклањања санкција Русији и 
антируске кампање убрзо ће се видети 
по реторици власти у Вашингтону 
и у Москви. Наиме, уговор ће бити 
тајна јер ни америчка јавност овакву 
трговину и успостављање “сфере 
утицаја” не би прихватила али ни 
руска страна не жели да огорчи 
Пекинг уласком у антикинески савез. 

Како сазнајемо из дипломатских кругова блиских 
Москви, из Вашингтона је стигла понуда тајног 
антикинеског савеза. У понуди америчка страна 
нуди зелено светло за Северни ток 2, релаксирање 
санкција, утицај на стабилизацију цена нафте и 
деескалацију тензија у Украјини и максимум модел 
финландизације као начин решења украјинске 
кризе. Русији се нуди доминација на постсовјетском 
простору и подршка истискивању Кине из 
Средње Азије. Од Русије се тражи да са САД 
траже укључивање Кине у преговоре о контроли 
нуклеарног наоружања, престанак испоручивања 
Кини нуклеарне подморничке технологије, обустава 
или одлагање пројекта трансибирске брзе железнице 
коју би финансирали Кинези, те да се активно 
укључи у рушење пројекта кинеског пута свиле кроз 
Средњу Азију (републике бившег СССР-а). 

Уколико би јавно или тајно Русија и 
САД направили неку врсту стратешког 
дила, то би се позитивно одразило на 
статус Србије. Позиција наше земље 
се компликује у моментима конфликта 
Запада и Русије јер се на нас врши 
притисак да окренемо леђа Русији и 
да јој уведемо санкције. 
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БАЛКАНПОГЛЕД

Нова Бајденова политика настоји да направи отклон од Трампове 
администрације али остаје његова антинкинеска реторика. Циљеви 
америчког „враћања на сто“ су повратак евроатлантског јединства 

на пољу сузбијања „малициозног кинеског утицаја“ кроз заједничку 
акцију и дисциплиновање Русије

Побједом Џо Бајдена на минулим 
предсједничким изборима, окончано је 
једно изолационистичко, турбулентно 
и прилично контроверзно раздобље у 
историји америчке спољне политике. 
Спољна политика нове америчке 
администрације према европским 
савезницама у оквиру НАТО, 
земљама чланицама ЕУ, па и ЕУ као 
међународној организацији вјероватно 
ће се драстично разликовати од 
политика које је спроводила бивша 
администрација. На самиту Г7 
предсједник Бајден је изричито 
нагласио да се „америка враћа за 
сто”, што недвосмислено указује 
да ће доћи до поновне афирмације 
мултилатерализма и синергије у 
остварењу заједничких циљева уз 
обнављање стратешког партнерства 
на релацији САД-ЕУ.

Аутор: Сретен Станишић

Састанак Путин – Бајден
и нова антикинеска политика САД

Односи унутар НАТО претрпјеће такође одређене 
измјене, мада се већина чланица већ обавезала да 
ће у народном периоду достићи потребну квоту 
предодређену за издвајање за заједничку одбрану, 
што је била главна тачка спорења на релацији САД-
НАТО.

Савремени руско-амерички односи оптерећени су 
експанзијом НАТО на исток. Низ криза које су у 
постхладноратовском периоду избиле на европском 
тлу и неизвјестност која је пратила оновремену 
улогу Русије у међународној заједници пружиле 
су америчкој дипломатији оправдање за аргументе 
у корист не само опстанка НАТО, већ и његовог 
даљег ширења.
Ова евентуалност кључни је проблем у савременим 
америчко-руским, а шире и америчко-европским 
односима, јер су спољнополитичке акције Русије 
у последњој деценији првенствено настале као 
реакција на страх од њеног стратешког окруживања, 
при чему је од круцијалног значаја за руске 
геополитичке интересе у датом распореду снага 
спрјечавање Украјине да постане чланица НАТО. 
Овакав исход једноставно би паралисао све напоре 
Русије да обнови глобални утицај, претварајући 
је у регионалну источноевропску силу, и овдје се 
вјероватно може тражити генеза саме украјинске 
кризе, која уз сиријски рат представља најзначајнију 
тачку раздора у билатералним односима двије земље. 
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Састанак Путин – Бајден
и нова антикинеска политика САД

У догледном периоду ће се наставити 
стагнација руско-америчких односа, 
уз повремено интензивирање запаљиве 
реторике са обје стране

Инсистирање Бајдена на заједничкој 
акцији са циљем сузбијања кинеске 
пријетње и стварањем конкретног плана 
инфраструктурне помоћи земљама у развоју 
како би им се помогло у превазилажењу 
опасног кинеског утицаја

Односи са Русијом досегли су ново дно већ на почетку 
Бајденовог мандата, а обиљежени су међусобним 
оптужбама о мијешању у унутрашњу политику, 
антируском хистеријом у појединим земљама 
чланицама Сјеверноатлантског савеза, увођењем 
новог сета санкција Русији, оштром реториком 
са америчке стране и узајамним протјеривањем 
дипломата, што је представљало додатно затезање 
односа пред најављени самит у Женеви. У овом 
тренутку побољшање односа између двије државе 
није изгледно, првенствено зато што би обје стране 
биле приморане на драстичне уступке. 

Два су могућа рјешења за тренутни конфликт 
у руско-америчким и руско-западноевропским 
односима на крају крајева, а то је имплицитно 
или експлицитно признање руске зоне утицаја 
на пост-совјетском простору, у којој би Русија 
имала одријешене руке и неоспорен утицај, или 
руско пристајање на интеграцију Украјине у 
НАТО уз евентуално повлачење са Крима, што би 
представљало смртну пресуду руским националним 
интересима и глобалним амбицијама, те би Русију 
свело на статус регионалне силе, на што наравно 
Русија никада не може пристати. Закључујемо да ће 
се у догледном периоду наставити стагнација руско-
америчких односа, уз повремено интензивирање 
запаљиве реторике са обје стране. Самит у Женеви 
у свијетлу ових догађаја није ни могао довести до 
фундаменталних промјена у односима двије државе, 
те је првенствено служио за опипавање црвених 
линија противника, мада је најављен повратак 
амбасадора и неки још увијек недефинисан облик и 
обим сарадње по питању спрјечавања сајбер напада.

Како је Кина данас највећа конкуренција америчкој 
глобалној хегемонији, а истовремено и највећа 
свјетска економија која покушава да оствари 
легитимне националне интересе ширењем 
политичког и економског утицаја, односи између 
двије државе наставиће да се крећу добро утабаном 
рутом коју је установила претходна америчка 
администрација.

Уз наставак економског притиска на 
Кину инсистирањем на опстајању 
некомпетитивних трговинских 
баријера усмјерених према њој, 
интензивира се и реторика која за 
циљ има да Кину прикаже као земљу 
која дијелу грађана ускраћује основна 
људска права..

Најављено здружено америчко-
европско мијешање у кинеске кредитне 
аранжмане са одређеним европским 
државама, међу којима је и Црна Гора 
извјесно ће повећати неповјерење 
Кине према америчким намјерама, 
које ће додатно бити продубљено у 
случају даљег покушаја подривања 
иницијативе „Појас и пут“.

Рјешење за јаз у америчко-кинеским 
односима није на видику, јер би 
оно вјероватно подразумијевало 
признање америчког одрицања од 
улоге глобалног лидера и афирмацију 
мултиполаризма у међународним 
односима, уз отварање простора за 
неограничен кинески економски 
утицај, првенствено у Евроазији 
и Аустралији, уз значајно јачање 
присуства у Африци. Но то има малу 
шансу да се деси. Стога и не чуди 
инсистирање америчког предсједника 
на самиту Г7 у Корнволу на 
заједничкој акцији са циљем сузбијања 
кинеске пријетње и стварањем 
конкретног плана инфраструктурне 
помоћи земљама у развоју како би 
им се помогло у превазилажењу 
„малициозног кинеског утицаја”.
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БАЛКАНСВЕТ

Самит Г7
– антикинеска реторика и 

пацке Русији
Самит је прошао у сенци пандемије и промјене предсједника 
у САД. Закључци самита су – Америка се враћа у глобалне 
институције, Кина је главни проблем а Русија је прошла са 

опоменом „разредног старешине“.

Пише: Мирко Миличић

Готово двије године након последњег 
самита, имали смо прилику да поново 
на окупу видимо лидере земаља Г7. 
Претходна година је донијела велике 
изазове, а самим тим и промјене 
на геополитичкој сцени, а кључни 
фактори који су допринијели томе 
су били пандемија ЦОВИД-19, као и 
предсједнички избори у Сједињеним 
Америчким Државама.

Оба ова фактора су итекако утицала на односе 
између лидера земаља Г7. Утицај пандемије је 
толики, да је самит претходне године морао бити 
отказан, а самим тим се пандемија и наметнула као 
једна од главних тема на овогодишњем самиту.

Предсједнички избори у САД су донијели поновно 
обртање спољнополитичког курса – са Трампове 
меке изолације и стављања САД-а на прво мјесто, до 
Бајденовог искорака ка запостављеним савезницима 
и поновног успостављања статуса quо.

Топао дочек, као и присни сусрети предсједника 
Бајдена са свим лидерима Г7 (па чак и са Борисом 
Џонсоном којег је претходно окарактерисао као 
„Трамповог физичког и емотивног клона“), показали 
су да је са спољно-политичким курсом Доналда 
Трампа готово. Приликом сусрета са француским 
предсједником Емануелом Макроном, као одговор 
на његово питање „да ли се Америка вратила“, 
предсједник Бајден је одговорио „Да, дефинитивно.“
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Самит Г7 у Корнволу је дефинитивно поправио 
неке ствари за западни блок, као што је и сам 
Бајден рекао – САД су се вратиле у игру и почеле 
су да успостављају заједнички фронт против 
растућег кинеског утицаја и руске регионалне 
експанзије.

Иако су добри односи између предсједника САД-а и 
осталих лидера Г7 обновљени, а дисонантни тонови 
утихнули, разлике опстају. Највише заједничког 
језика, лидери Г7, као и гости самита су пронашли 
на тему рјешавања свјетске кризе узроковане 
пандемијом ЦОВИД-19. Лидери Г7 су се заједнички 
обавезали да ће испоручити 1 милијарду вакцина 
неразвијеним земљама и земљама у развоју (од којих 
ће 500 милиона испоручити САД), као и да се од 
Кине затражи да истражи поријекло коронавируса.

За разлику од конкретних иницијатива везаних за 
пандемију ЦОВИД-19, о иницијативи предсједника 
Бајдена о изградњи глобалног инфраструктурног 
програма који ће парирати кинеској иницијативи 
„Појаса и пута“ (Belt and road initiative) није било 
неког детаљнијег говора, иако се она нашла у 
завршној изјави лидера Г7.Такође, лидери земаља 
Г7 су били уједињени по питању гушења људских 
права, првенствено у Хонгконгу и провинцији 
Синђан. Није било могуће пронаћи заједнички језик 
ни око конкретног датума до којег треба обуставити 
употребу фосилних горива, иако су у заједничком 
саопштењу поновили да се обустава треба десити 
„не касније од 2050“, што је свакако оставило 
простора Кини да неометано настави са сопственом 
употребом истих. 

Бајден је готово обновио хладноратовску блоковску 
подјелу на „демократије и ауторитарне режиме“ 
(много блажа, али можда опаснија верзија „Осовине 
зла“ Џоржа Буша млађег), иако, за разлику од 
хладног рата, многе земље демократије данас 
умногоме зависе од тзв. „ауторитарних режима“. 
Можда је најбоље навести примјер Њемачке, која 
заједно са Русијом гради гасовод „Сјеверни ток 2“. 

Када је у питању Руска федерација, лидери Г7 
су истакли да она мора зауставити тестирање 
хемијског оружја, гушење људских слобода, као и да 
мора пронаћи одговорне за сајбер нападе.

Посебно су истакли питање Украјине 
и позвали Русију да повуче своје 
јединице са источне границе са 
Украјином, те да се посвети дијалогу.

Овакав наратив је пажљиво 
конструисан пред састанак 
предсједника Бајдена са 
предсједником Русије – Владимиром 
Путином. Остаје нејасно, додуше, 
колику је подршку осталих лидера 
земаља Г7 пред састанак са Путином 
добио предсједник Бајден.

Самит Г7 у Корнволу је дефинитивно 
поправио неке ствари за западни 
блок, као што је и сам Бајден рекао 
– САД су се вратиле у игру и почеле 
су да успостављају заједнички фронт 
против растућег кинеског утицаја и 
руске регионалне експанзије. Коликом 
пријетњом Кина сматра овај блок, 
остаје да видимо, али индикативно 
је да је чак и током трајања самита, 
кинеска амбасада у Лондону оштро 
осудила анти-кинеску реторику 
самита.
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БАЛКАНСВЕТ

Источни домет
српске дипломатије

Позитивне реакције у кинеским медијима и на друштвеним мрежама на 
добре вести из Србије су готово непознаница за наше јавно мњење. Ипак, 

индиректним утицајем јавног мњења земаља истока и статусом који Србија 
има у том мњењу, политичке елите у другим државама напослетку су дужне 

да под притиском домаће јавности у већој мери уважавају интерес грађана 
Србије.

Пише: Милан Кузмановић

Тешка година је иза нас, пандемија 
је до темеља уздрмала међуљудске 
и међународне односе. Међутим, 
овај велики изазов, који и данас 
наставља да ремети свакодневницу, 
показао је да солидарност и сарадња 
упркос глобалним проблемима 
немају алтернативу. Наша јавност 
је већ нашироко упозната са 
медијским извештајима из Немачке и 
Сједињених Америчких Држава, који 
у веома позитивном светлу пишу о 
резултатима вакцинације у Србији.

Друштвене мреже, су много лакши начин 
да видимо на које начине неки грађани 

других земаља посматрају Србију.

Посматрачка мрежа (观察者网) коју је поделило 
више од 400 налога, коментарисало више од 600 
људи а „лајковало“ преко 17 хиљада људи. Ради 
се о сусрету председника Србије Александра 
Вучића и председника Чешке Милоша Земана, и о 
извињењу које је Земан упутио Србији, а везано 
за НАТО агресију 1999 године.

Када говоримо о традиционалним медијима, нема 
боље прилике за промоцију наше државе на Истоку, 
од новогодишњег обраћања нацији председника 
Кине Си Ђинпинга. Мада је, истина, прошло шест 
месеци од овог догађаја, до сада нисам приметио 
да је било ко у Србији писао о овоме. Као једно 
од најбитнијих обраћања у току године, овај говор 
свакако завређује пажњу целокупне тамошње 
јавности. Управо због тога је изузетно битно и за 
Србију то што се наш председник Александар 
Вучић, као један од свега неколико представника 
других нација, такође приказује у овом обраћању 
које је пратило више стотина милиона грађана Кине. 

Традиционални медији ипак само посредно могу да 
нам наговесте ставове јавног мњења других држава о 
нама, и то управо кроз количину медијског простора 
и контекст у ком се Србија приказује. Нови медији, са 
друге стране, а пре свега друштвене мреже, су много 
лакши начин да видимо на које начине неки грађани 
других земаља посматрају Србију. Овде је битно 
наговестити како се на једној од најпопуларнијих 
друштвених мрежа у Кини, Сина Веибо (која броји 
више од 521 милиона активних чланова), често деле 
и коментаришу вести везане за Србију.

На друштвеним мрежама такође 
заједнице из суседних земаља су у 
таласима одушевљења коментарисале 
начин којим се Србија носи са 
изазовима набавке вакцина за 
вирус „COVID-19“, као и изазовима 
саме вакцинације. Са друге стране 
приметно је да је домаћој јавности 
мало позната количина медијске 
пажње и интересовања јавности 
грађана Кине, за догађања у Србији.
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Присутност наше државе и друштва у медијима 
других земаља је један од аспеката јавне 

дипломатије, када се успех Србије приказује 
широм света и постаје предмет позитивне 

расправе и пример доброг деловања, тада светска 
јавност има позитивније мишљење о Србији.

Као један пример који ме је изненадио издвојићу 
објаву са налога Посматрачка мрежа (观察者网) 
коју је поделило више од 400 налога, коментарисало 
више од 600 људи а „лајковало“ преко 17 хиљада људи. 
Ради се о сусрету председника Србије Александра 
Вучића и председника Чешке Милоша Земана, и о 
извињењу које је Земан упутио Србији, а везано за 
НАТО агресију 1999 године.

Сви коментари су на кинеском језику, али уз опцију 
превода лако се долази до суштине коментара. Док 
поједини корисници ове друштвене мреже сматрају 
да је ово узроковано успехом Србије у борби за 
вакцине, други се фокусирају на релативну моћ 
Србије, као и на последице НАТО агресије.

Присутност наше државе и друштва 
у медијима других земаља је један 
од аспеката јавне дипломатије, када 
се успех Србије приказује широм 
света и постаје предмет позитивне 
расправе и пример доброг деловања, 
тада светска јавност има позитивније 
мишљење о Србији. По том основу, 
контекст у коме се Србија и њени 
представници појављују у медијима, 
било да се ради о пријему у Белој кући 
или новогодишњем обраћању нацији 
у Кини, гради грађанима тих земаља 
позитивне асоцијације са нашом 
земљом. Индиректним утицајем јавног 
мњења и статусом који Србија има у 
том мњењу, политичке елите у другим 
државама напослетку су дужне да 
под притиском домаће јавности у 
већој мери уважавају интерес грађана 
Србије.



50

БАЛКАНСВЕТ

Бајденов „Бољи свет”
против

Сијевог „пута свиле”
и зелено светло за
Северни ток 2

Америка наспрам кинеског „пута свиле” праве свој алтернативни 
пројекат. Да би придобили Русе за преговоре о окретању леђа Кини је 

САД дао дозволу за Северни ток 2
Пише: Аналитички тим Балкан фокуса

Једна од мање помињаних тема 
последњег састанка Г7 у Велсу, 
је договор да се формира 

пројекат који би био ривал кинеској 
иницијативи Појас и пут. Слично 
као што смо видели у случају Црне 
Горе која не може да плати Кинезима 
дуг за аутопут, догађа се у многим 
централноазијским државама, код 
нас познатијим као „-станови”.

Државе постају дужнички зависне од Кине, као 
што су некада биле од САД-а, а то Бајденова 
администрација никако не може да дозволи јер јој 
је централна агенда повратак у статус суперсиле, 
која доминира светском политиком а то значи и 
спречити доминацију Кине у азијским степама.

То је само део пакета притисака на Кину који 
још укључује „геноцид над Ујгурима”, људска 
права, питање зависности целог света од кинеске 
индустрије, што они називају ланцем снадбевања, 
као и истрагу о пореклу КОВИД 19 пандемије.

Ф
от

о:
 W

ik
ip

ed
ia

/ G
ag

e S
ki

dm
or

e

Ф
от

о:
 Fl

ic
kr

/ P
au

l K
ag

am
e



51

Са друге стране једна ЕУ струја које предводи 
италијански премијер Марио Драги, апелују на 
Бајдена да не притисне Кинезе превише јако, како 
би остала могућност договора на другим пољима, 
при чему наводи Климатску кризу као водећи 
разлог. Може се претпоставити да је то само погодан 
параван за заштиту послова ЕУ мултинационалних 
компанија у Кини, чије интересе Драги очигледно 
заступа.

Пентагон је такође прошлог месеца 
завршио тромесечни извештај о 
покушајима Кине да конкурише 
одбрамбеним стратегијама САД, и 
закључено је да је Кина сада претња 
са најбржим темпом раста. Амерички 
председник Бајден је на Г7 изјавио да 
САД-Русија односи јесу на ниском 
нивоу, али ни једна страна не тежи 
конфликту. То је изјава која јасно 
има за циљ да спусти тензије између 
Америке и Русије.

Замислите “коинциденције” - Северни 
ток 2 је добио Бајденову дозволу 
19. маја - тада је Стејт дипартмент 
повукао санкције против компанија 
које учествују у Северном току 
2, а најбољи је разлог - амерички 
национални интерес. Неколико дана 
касније, 25. маја, Меркелова за узврат 
каже да ће са америком ускладити 
детаље око Северног тока 2 - а тај 
детаљ је да је Русима забрањено да 
прекину снабдевање Европе преко 
Украјине - и наравно, 1. јуна Кремљ 
изјављује да не планира да прекине 
испоруке гаса преко Украјине - и тиме 

Једна од мање помињаних тема последњег 
састанка Г7 у Велсу, је договор да се формира 

пројекат који би био ривал кинеској иницијативи 
Појас и пут.

Америка је добила почетак одвајања Русије 
из кинеског челичног загрљаја. Руси добијају 
извор прихода од гаса, који им је неопходан 
у кризи, а Немци добијају стабилно и 
јефтино снабдевање, те њихова економија 
може да напредује. Сви добили а Кина може 
само да се мршти.

Борис Џонсон је на овај скуп позвао и Индију, 
Аустралију и Јужну Кореју - Све силе Азијско-
пацифичког региона, осим наравно Кине, јер 
јапанци су свакако део Г7.

Build Back Better World(B3W) је амбициозна нова 
инфраструктурна иницијатива САД и Г7 партнера, 
која би била алтернатива кинеској иницијативи 
Појас и пут. То подразумева стотине милијарди 
јавних и приватних средстава ових држава, са 
циљем да се попуни недостатак 40 трилиона долара 
за инфраструктуру земаља које су биле укључене у 
кинеску иницијативу Појас и пут, до 2035. године.

По подацима у Рефинитив базе података, Кина је до 
средине прошле године, у склопу иницијативе Појас 
и пут, инвестирала импозантних 3700 милијарди 
долара, кроз више од 2600 пројеката.

Амерички Сенат је, у склопу стратегије проти Кине, 
пре месец дана изгласао, уз широку подршку обе 
партије, закон о инвестирању 250 милијарди долара 
у развој критично важних технологија у области 
вештачке интелигенције (AI) и квантних рачунара, 
како би се задржала предност у развоју над Кинезима. 
Ту опет видимо утицај нових калифорнијских IT 
структура у самом врху власти... Да не кажемо да је 
представник калифорнијског хајтек лобија Камала 
Харис у позицији „копредседника” САД.

је прича завршена и сви задовољни.

Америка је добила почетак одвајања 
Русије из кинеског челичног загрљаја. 
Руси добијају извор прихода од 
гаса, који им је неопходан у кризи, а 
Немци добијају стабилно и јефтино 
снабдевање, те њихова економија 
може да напредује. Сви добили а Кина 
може само да се мршти.
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БАЛКАНСПОРТ

Новак
против 

Голијата
Пише: Милован Балабан

Библијске приче су изгледале нестварно и прошлим генерацијама, а камоли неће 
нашој, непрестано увераваној да је сила и сурова глобална, али и свака друга 

бруталност јача од смирености, истрајности и трпељивости. Ретко ко од нас још 
верује у те “застареле” врлине. 
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Сви знамо библијску причу о младом Давиду 
(будућем цару Јевреја) и диву Голијату. Голијат 
је оличење снаге, суровости и немилосрдности, 
док је Давид смирен, наизглед слаб, гледано 
мерилима овога света без шанси у борби са суровим 
филистејским џином. Но, Давид се бори за праведну 
и узвишену ствар и зато побеђује. Библијске приче 
су изгледале нестварно и прошлим генерацијама, а 
камоли неће нашој, непрестано увераваној да је сила 
и сурова глобална, али и свака друга бруталност 
јача од смирености, истрајности и трпељивости. 
Ретко ко од нас још верује у те “застареле” врлине. 
Ипак ако мало боље погледамо у њиховој светлости 
и данас се могу посматрати актуелни догађаји, а 
њихови сведоци их пројављују, понекад и несвесно, 
у амбијенту новог врлог света.

Један од сведока моћи наизглед немоћних аутсајдера 
и могућности успеха у неравноправним условима 
јесте Новак Ђоковић. Библијска прича о пастиру, 
будућем цару Давиду може из угла неједнакости 
актера да послужи као аналогија и савременим 
тениским причама. Наиме у савременом тенису, који 
је увек био спорт елите и неретко, као и све остало, 
пројава глобалне неједнакости, Ноле се пробио 
поред Федерера и њему намењеног и достојног 
конкурента Надала, фаворизованих од глобалне 
елите и глобалних креатора амбијента и доживљаја 
стварности. 

Појава Ђоковића ремети пожељни 
доживљај, како у тениском спорту 
тако и у целовитој перцепцији 
васељене глобалних креатора света. 
Ноле сведочи да осећај изузетности 
глобалне елите није реалан, те да 
је могућ шампион, представник 
“инфериорних народа”, ван западног 
цивилизацијског круга. Наравно он је 
принуђен да се бори против глобалног 
Голијата, да преживљава сурова 
подметања, елиминације са турнира 
без стварних разлога, бруталну мржњу 
публике широм терена на којима се 
одржавају Grand Slam турнири, те да се 
трпљењем опире стварању перцепције 
наводног варвара (за разлику од, јелте, 
пристојног и доминантног Федерера и 
супермена Надала).

Глобална елита креира “стварност” у којој 
се и кроз тениске јунаке пројављује њена 
“цивилизацијска надмоћ” у свету спорта 

супериорност западне цивилизације, изабране 
да преко глобалне елите води свет и креира све 

сегмента његовог живота.

Појава Ђоковића ремети пожељни 
доживљај, како у тениском спорту 
тако и у целовитој перцепцији васељене 
глобалних креатора света.

Први рекет света као да нам поручује 
да није довољно бити надарен већ је 
успех уско повезан са напорним радом, 
надљудски уложеним трудом, који је 
услов сведочења наших вредности у нама 
ненаклоњеном, голијатском свету. 

Федерер је доминантан, игра елегантно, господских 
је манира (али у суштини празан и надмен), све оно 
што је потребно за најбољег представника светске 
елите. Као такав Швајцарац је представник, фаворит 
и продукт глобалног наратива, најпогоднији за 
тениску “надвремену икону”. Са друге стране 
Надал као да је предодређен за улогу хероја пука 
– “краљ шљаке”. Сирова, суперменска снага, лакше 
је разумљива, али и ближе идеалу човека како га 
види и сања прости свет. То је “стварност” коју 
креира глобална (претежно англо-саксонска) 
елита, у којој се и кроз тениске јунаке пројављује 
њена “цивилизацијска надмоћ”. Зато је ривалство 
ове двојице тенисера из угла светске елите 
достојно спектакла. Оно сведочи и у свету спорта 
супериорност западне цивилизације, изабране 
да преко глобалне елите води свет и креира све 
сегмента његовог живота.

Набројаним поступцима глобална 
елита, а и значајан део препарираног, 
обичног света на западу, упорно 
показују, без имало увијања, да Новак 
није и никада неће бити њихов (упркос 
ретким, некада просто неизбежним 
похвалама у медијима). Да не припада 
“изабранима”, баш као и његов народ, 
ружен и када је крив, али чини се још 
више када није.

Но, Ноле (њима баласт) је нама преко 
потребан. Први рекет света као да 
нам поручује да није довољно бити 
надарен већ је успех уско повезан 
са напорним радом, надљудски 
уложеним трудом, који је услов 
сведочења наших вредности у нама 
ненаклоњеном, голијатском свету. А 
вредности и таленте као народ имамо, 
али запитајмо се да ли смо смремни на 
труд, одрицања и истрајност. Ако смо 
спремни нада постоји, ако ли нисмо 
јалово ћемо кукати и проклињати свет 
и глобални поредак, који истрајним 
борцима попут Нолета често ништа не 
могу.
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БАЛКАНСПОРТ

Десило се у исти дан да је Новак 
Ђоковић тријумфовао у храму тениса 
на Вимблдону и да се поновио по 
ко зна који пут перформанс звани 
Сребреница Џеносајд. Тако се 
уместо дана наметнуте кривице за 
исфабриковани геноцид у Сребреници 
којим се Србима намеће статус који је 
имала Немачка после Хитлера Србија 
славила тријумф Новака Ђоковића. 
Неко ће рећи да мало везе имају 
спектакл у коме тријумфује Новак 
српски спортиста са политички 
медијским перформансом у 
Поточарима у коме се годинама уназад 
гусла прежвакана прича о општински 
локалном и српски непланираном 
„геноциду“ (иако то растаче појам 
геноцида до непрепознатљивости). На 
први поглед та два догађаја повезује 
поред случајног датумског поклапања 
глобално, то јест глобалистичко, 
медијско праћење и елементи друштва 
спектакла. 

Намера Новака је да осим да направи најбољи 
могући резултат у овом елитном спорту за себе и 
да врати понос пониженим и депресивним Србима. 
Његово „поносим се што сам Србин“ је супротно 
сребреничком „вечна српска срамота“. Стога његова 
победа и инсистирање на томе да је из Србије, 
да је Србин симболички поништавају магијско и 
пропагандно дејство сребреничког псеудоритуала 
који од муслимана прави невине жртве а од Срба 
зликовце и монструме. 

Српски Бен Хур
против глобалног 

мита о Сребреници
Ђоковићева победа и инсистирање на томе да је из Србије, да је Србин 
симболички поништавају магијско и пропагандно дејство сребреничког 

псеудоритуала који од муслимана прави невине жртве а од Срба 
зликовце и монструме.

Пише: Бранко Радун

Новакове победе су утолико значајније и 
херојскије јер су извојеване у неравноправној 

борби Новака „против свих“.

Ако се мало дубље погледа ове две 
приче су повезане. Ноле има статус 
српског хероја који враћа понос нацији 
и који се поноси Србијом а глобални 
медијски конструкт „Сребреница“ има 
за циљ да за сва времена жигоше Србе 
као злочинце и као геноцидан народ. 
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Чак и ако то Новак тог дана то није успео у свету 
он је то успео код Срба и у Србији. Србија и Срби 
нису само бомбардовани и мучени ембаргом већ 
су прошли и данас пролазе непрекидну шибу 
глобалистичког топлог зеца сваког јула. Србија је 
не само засута бомбама 1999. а Српска нешто раније 
већ се против нас води непрекидни психолошки 
рат са циљем потпуног сламања отпора и слома 
српског духа кроз глобални и глобализовани мит 
о Џеносадј Србима а пре свега кроз митологију и 
ритуалну симболику „геноцида у Сребреници“. У ток 
контексту значај једног суперхероја спорта попут 
Новака није довољно схваћена иако се инстиктивно 
осећа у српском друштву. Новак својим победама и 
својим понашањем је неко ко погажени национални 
понос враћа и ко представља утеху и наду да се може 
победити „Свет који у злу лежи“.  

Његове патриотске изјаве и одбијање да 
постане грађанин Британије или САД су му 
донеле статус српског Бен Хура.

Нолетово „поносим се што сам Србин“ 
је супротно сребреничком „вечна српска 

срамота“.
Ово осећају Срби који су и инфантилно 
одушевљени херојским агоном Новака Ђоковића 
који личи на дешавање у филмском спектаклу Бен 
Хур у коме поражени и понижени Јевреји виде свог 
хероја у античком „спортисти“. Ово јасно осећају 
и непријатељи српског усправљања како домаћи 
аутошовинисти, тако и наши традиционални 
мрзитељи у региону али и глобални и глобалистички 
медији. Стога је Новак на своја леђа привукао 
бројне стрелице непрекидне медијске кампање која 
је нарочито активна у Британији али и на Балкану. 
Најжалосније је као припадници српске квазиелите 
која себе легитимишу као Друга Србија а узаправо 
су Антисрбија нападају Новака са нскривеном 
мржњом јер руши глобалистичку матрицу о српској 
инфериорности и варварству.

Ово је једино објашењење зашто 
никада ни једном играчу тениса или 
спортисти уопште није направљена 
таква агресивна и подла негативна 
кампања као Новаку. 

Стога се он борио не само против 
својих ривала на терену и већ против 
агресивног дела публике и глобалних 
медија. Зато су његове победе 
утолико значајније и херојскије јер су 
извојеване у неравноправној борби 
Новака „против свих“. Зато су и његове 
победе Србима значајније јер су и 
наше борбе биле борбе против велике 
силе „против свих“. Идентификација 
са Новаком је зато дубља и искренија. 
А поред тога његове патриотске 
изјаве и одбијање да постане грађанин 
Британије или САД су му донеле статус 
српског Бен Хура. Његов тријумф на 
дан глобалног перформанса „геноцид 
у Сребреници“ је потврдио тај статус. 
Одгледајте још једном епски филм 
Бен Хур и разумећете о чему причамо. 
Доживећете то.
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Влада Арсић пише о стварима 
које нас се тичу. Сваким новим 
романом покреће лавину, 

јер отвара теме о којима многи не 
смеју или не желе да пишу, као што 
су трговина људима, педофилија, 
разорне несреће којима се заташкава 
узрок. Увије их у форму романа, како 
би направио отклон од стварности, 
али и тако врло јасно и недвосмислено 
проговара о стању у друштву и о паду 
вредности модерног доба.
Био је дугогодишњи уредник и 
новинар у бројним листовима и 
часописима. Творац је и први уредник 
серије „Од злата јабука“. Аутор је 
публицистичке књиге Лопатање 
ђавола (2010), и романа Изгубљене 
у магли (2012), Армагедон (2014), 
Бродолом (2014), Ноћ архангела (2016), 
Кад звона занеме (2016), Осиње гнездо 
(2020) и 14:14 (2021).

Својим највећим успехом сматра то што је целог 
живота радио посао који га испуњава и од чега може 
да живи. Кад је почео да се бавим писањем књига сви 
су му говорили да је блесав, јер од тога се не може 
живети. Влада данас живи од писања, каже да су му 
се са годинама и приоритети у животу променили. 
Видео је оно што је желео да види, доживео оно 
што је хтео да доживи. Да га је слава задесила 
пре тридесет година, вероватно би „носом парао 
облаке“. Сада све што ради, ради у циљу промоције 
књига, јер оне су његов живот.

Књижевност коју ставараш настала је као прича 
о разоткривању живота људи који живе далеко 
од метрополе, односно оних живота које ми 
свакодневно живимо.

Као репортер, разликовао сам се од својих колега 
зато што сам волео да сиђем са асфалта и да мало 
„процуњам“ путевима којима се ређе иде или 
се уопште не иде. Могу то да илуструјем неким 
шримерима. Када сам направио репортажу о жени 
која живи у земуници у 21. веку. Она је била ћерка 
богатог сеоског газде која се удала без благослова, 
лишена мираза и наследства. Питао сам је на крају 
разговора да ли жали за нечим у животу и она ми 
одговара: „Бог с’ тобом! Жива сам, здрава сам, чак 
ми држава шаље месечно четири хиљаде, нисам ни 

Влада Арсић:
Бирам путеве
којима се ређе иде

Писац који отвара теме о којима многи не смеју или не желе да пишу природно 
изазива лавину најразличитијих реакција, не жели књижевне награде јер су оне 
давно изгубиле углед, а сатисфакцију му доносе читаоци који кажу да су им 
његове књиге промениле схватање о животу.

Разговарала: Сања Пурић
Фотограф: Видоје Манојловић

БАЛКАНКУЛТУРАИНТЕРВЈУ
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без пара“. Такође, има једна занимљива прича коју не 
могу ни са чим да документујем, само као предање: 
У селу Смиловци на Старој планини постоји једна 
пећинска црква утиснута у литицу и ту је чувена 
фреска, једина фреска на којој је Исус представљен 
без косе. Испред је раван коју су сељаци користили 
за испашу стоке и два или три пута годишње су ту 
били вашари.

дуге текстове, а ја сам пре свега био 
репортер. Књижевност је била моја 
алтернатива. Написао сам десет књига, 
читаоци ме препознају као аутора два 
различита жанра, један је трилер, а у 
другом жанру обрађујем социјално 
одговорне теме, пошасти које прете 
деци и омладини. Прва књига која 
ме је увела у свет литературе је била 
књига о дешавањима у кампу на Црној 
реци, о батинању штићеника.

Када сам хтео да се вратим у писано 
новинарство суочио сам се са истином да је за те 

две године оно једноставно нестало. Репортаже 
су нестале из новина. Више људи немају пажњу 

за дуге текстове, а ја сам пре свега био репортер. 
Књижевност је била моја алтернатива

Обишао сам тридесет две породице 
наркомана, схватио сам своју основну заблуду. 
Наркомани нису ни превише размажена ни 
превише запуштена деца, наркоман буквално 
може да постане било чије дете

Трговина људима је тренутно на свету трећа 
по обиму оствареног прихода, одмах иза 
трговине наркотицима и трговине оружјем. 
Свачија ћерка, сестра може постати жртва 
трговине људима.

Међутим, 1999. године река Височица је одронила 
два метра обале и појавили су се костури. Оно 
што је запрепашћујуће је то што су костури били 
просечне дужине од 2,8 метара. То сам чуо од сељака 
који су посведочили да су то видели.

Шта је за тебе била алтернатива истини у 
новинарству?

У тренутку кад завршавам са штампаним 
новинарством (Press се разликовао од свих тадашњих 
новина по томе што су га сматрали ауторским 
новинама), за мене је телевизијско новинарство 
било изазов да моје репортаже преточим у слику. То 
је трајало две године и када сам хтео да се вратим у 
писано новинарство суочио сам се са истином да је 
за те две године оно једноставно нестало. Репортаже 
су нестале из новина. Више људи немају пажњу за 

Истраживао си један велики проблем, 
а то је проблем наркоманије у Србији. 
Колико смо ми као друштво у целини 
спремни да се суочимо са тим?

Родитељи када су сазнали шта се тамо 
дешава, (у духовно-рехабилитационом 
центру код Црне Реке), кренули су 
да се обрачунају са инструкторима и 
свештеницима. Међутим, родитељи 
су се устремили и на нас из медија, не 
само на људе из кампа. Закључио сам 
да се ту нешто дешава, да нешто стоји 
иза те приче. Обишао сам тридесет две 
породице наркомана, схватио сам своју 
основну заблуду. Наркомани нису 
ни превише размажена ни превише 
запуштена деца, наркоман буквално 
може да постане било чије дете. У 
Црну Реку нису долазили наркомани 
почетници, ту су доносили људе који 
су све прошли, и приватне клинике 
и руске амбуланте и чудотворне 
фластере, а родитељи нису могли да 
их сахране јер су још давали знаке 
живота. Могу да посведочим да су 
већину њих успели да подигну на ноге, 
да их врате свести. Лопатање које је 
вршено на дебелом месу, (није им био 
угрожен живот), на први поглед заиста 
делује ужасно и вршено је пред свима.

То је примењивано само у једном 
случају, када би се појединац вратио 
после слободног викенда и понео 
дрогу, не за себе, него да „подметне 
под нос“, ономе који се тек бори да се 
од тог зла одвоји, из чисте пакости. 
„То“ је рађено зато што се наркомани 
плаше физичког бола и када то гледају, 
након тога, више не праве проблеме.
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Када сам тамо отишао, схватио сам да 
је цела прича била неуспели покушај 
напада на владику Артемија. Лопатање 
ђавола је књига која је изашла годину 
дана касније, на годишњицу тих 
збивања.

Шта те је испровоцирало да напишеш 
књиге Армагедон и Изгубљене у 
магли? Шта заправо јавност не зна 
што си ти имао прилике да чујеш?

Отишао сам у Астру (невладина 
организација која је посвећена 
искорењивању свих облика трговине 
људима). Тамо сам добио доста 
података и схватио да имам добар 
материјал за књигу.
Оно што девојке пролазе у том 
ланцу трговине људима је нешто 
што нормалан човек не може да 

У акцији Армагедон је било стотинак ухапшених, 
оно што је најзанимљивије је то што је међу њима 
био један педијатар, социјални радник, тројица 
свештеника, десетине спортских тренера. Ти и 
такви траже начин да свакодневно буду у контакту 
са децом. Схватим да то све мора да изађе у 
јавност. Месецима траје прилазак детету од стране 
предатора на интернету, правда све поступке детета, 
увек су сви други криви само оно није, пружа пуну 
подршку, дете почиње да се поверава верујући да 
има пријатеља. Долази до тренутка кад почињу 
уцене и тек тада дете схвата да је у проблему, 
најчешће касно.

Ове теме су нажалост постале „нормална“ појава 
савременог друштва?! Имамо и дешавања у школи 
Мике Алексића...

У страним школама се примењују мере које су 
конзервативне, а родитељи у томе виде војничку 
дисциплину. Све те ствари, сва та пипкања која 
се догађају, деца једноставно не знају како да 
се понашају. Не причају родитељима зато што 
подсвесно мисле да су сами допринели том проблему, 
да су сами криви, онда ту је и срамота, страх. У 
једном тренутку дете смогне снаге да проговори, 
али ако у том тренутку родитељи немају времена да 
чују, а то се често дешава, другог покушаја нема.

Зашто ниси хтео да књига Осиње гнездо учествује 
у избору за Нинову награду?

Бивши члан жирија за Нинову награду ми је рекао 
да је књига Кад звона занеме те 2017. године била 
апсолутно ван конкуренције. Толико је штрчала 
да су у ширем избору већ морали да је склоне, да 
не би правила пометњу. На крају је награду добио 
онај за кога је одлучено раније, док књиге нису 
биле написане. Тада је награду требало да добије 
Владислав Бајац, међутим, како су сви знали за то, 
дошло је у самом жирију до прегласавања, и награду 
је добила Ивана Димић за збирку приповедака. 
Две најзначајније награде у Србији, (што се тиче 
новчаног дела), су Нинова награда и Виталова 
награда.
Ту морам да направим једну малу дигресију, био 
сам члан жирија за оцењивање радова затвореника 
из свих затвора у Србији. Ту се најбољи награђују, 
и међу свим тим радовима који говоре о слободи, 
кајању... читам отворено писмо Великићу, где 
пише, „Брате, могу мислити колико си се сморио 
пишући ово, кад сам се ја сморио док сам читао, 
видим да си добио неку награду за зејтин...“. (мисли 
се на Виталову награду). Да наставим, постоје 
те две награде и два жирија, они морају да буду 
компетентни. Међутим, један писац који је добио 
Нинову награду, у конкуренцији за Виталову 
награду није ушао ни у какав избор. Ко је ту омануо? 
Значи неко од та два жирија „нема појма“, или су 
неке друге игре у питању, лобирање издавача, утицај 
медија, лични контакти...

замисли. Сама та „аудиција“ у неком 
напуштеном подруму је страшна.
Ту их изводе поптуно голе пред 
комисију, где се утврђује за шта су 
оне: да ли су за елитну проституцију, 
личну проституцију, са најгорим, 
најнедостојанственијим примедбама 
као какве су им груди или задњица. 
Најгоре од свега је то што врло често 
у тим комисијама седе адвокати, 
полицајци, тужиоци, јер у тој области 
се окреће огромна количина пара 
(овде не мислим на институције, него 
на појединце у оквиру њих). Све те 
девојке на крају заврше као жртве 
трговине органима. 
Ниједна жива не излази из тог ланца. 
Невероватан је обрт капитала у тој 
области.
Трговина људима је тренутно на свету 
трећа по обиму оствареног прихода, 
одмах иза трговине наркотицима и 
трговине оружјем. Свачија ћерка, 
сестра може постати жртва трговине 
људима. Тако је настала књига 
Изгубљене у магли.

У акцији Армагедон је било стотинак 
ухапшених, оно што је најзанимљивије је то 

што је међу њима је био један педијатар, 
социјални радник, тројица свештеника, 

десетине спортских тренера. Ти и такви 
траже начин да свакодневно буду у 

контакту са децом.

БАЛКАНКУЛТУРАИНТЕРВЈУ
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Највећа награда за мене је кад ме неко од мени 
блиских људи, пријатеља, позове у пола осам ујутру, 
и каже ми „радим од девет, али сам узео књигу синоћ, 
само да прелистам и остао целу ноћ“. Нема веће 
сатисфакције. Ја пишем новинарски, ја нисам писац. 
Не оптерећујем се много описима, мени је битна 
прича. Ако имам добру причу биће добра књига. 
Срећан сам ако моја књига промени схватања људи 
о животу.

На шта тачно мислиш када кажеш “промени се 
схватање људи о животу”?

Ми смо колективно жртве једне глобалне 
потрошачке грознице, где нас са свих медија 
затрпавају са новим потребама. Огроман проценат 
тих потреба нама заправо и не треба. Оно што нас 
истински треба чинити срећним то је породица, 
пријатељи, а ми немамо времена за то.

Тврдиш да мошти Светог Саве нису спаљене на 
Врачару. Како је текло твоје истраживање на ту тему 
за књигу Осиње гнездо?

У књизи Осиње гнездо тврдим да мошти Светог 
Саве нису спаљене и то не без доказа. Почео сам са 
тражењем доказа да су мошти заиста спаљене, тих 
доказа нема. Нелогично је да се у сред отоманске 
окупације највећа реликвија држи на „изволте“. 
Друго, у званичној историографији се наводи да је 
тим чином Синан паша хтео да се освети Србима за 
устанак Срба у Банату. Велико је питање, због чега 
су спаљиване у Београду, где је тада било мало Срба. 
Све што је преостало од Светог Саве, његово Жезло, 
Митра, и његова рука налази се јужно од Милешеве 
ка Црној Гори, ништа ка северу. Крајем 19. века, када 
високошколци решавају да обележе тристогодишњицу 
спаљивања, креће потрага за местом где се то догодило. 
Врло брзо се установило да не само што се не зна ни 
место, него ни година, јер према првобитној верзији, 
одред Ахмед бега Оћуза је ушао у Милешеву на 
Велики Петак 11. марта 1594. године. Међутим, кад 
се у календар погледа видимо да је те године Васкрс 
падао много касније, значи „не пије воду“. Онда су 
сву ову причу пребацили на годину дана касније, 1595. 
годину. Почнем да истражујем. То истраживање са 
прекидима трајало је око 9 година. Кад сам отишао 
да направим репортажу о манастиру Куманица, где 
су чудотворне мошти Светог Григорија Куманичког, 
упознао сам много људи који нису дошли да се 
моле ни за шта, који долазе сваке године само да се 
захвале за остварено чудо. Ту чујем да се заправо под 
моштима Григорија Куманичког заправо крију мошти 
Светог Саве. Мошти су пронађене 1999. године, кад 
је кренуло рашчишћавање камења, у олтарском делу 
је пронађен ковчежић. Обавештена је црква, Синод. 
Кад су отворили, установили су да су мошти. Удови 
су били са стране сем једне руке. Дошла су шесторица 
епископа, тражио се благослов цркве да се уради ДНК 
анализа јер се закључује да је неко много значајан. 
Црква на опште изненађење не даје благослов уз 
образложење да је то скрнављење моштију, што би 
био сасвим легитиман разлог да две године пре тога 
нису дали благослов да се изврши ДНК анализа 
моштију Светог Деспота Стефана. Враћају мошти у 
Куманицу, проглашавају их моштима Светог Григорија 
Куманичког, за кога ја проналазим доказе да су 
бесповратно уништене, и то мало што је преостало 
је у манастиру Драговић у Далмацији. То је један 
траг, други траг ме одвео у Ждребаоник где су мошти 
Светог Арсенија Сремца, за кога имам материјалне 
доказе да су му мошти претворене у прах 1731. године, 
када су Турци ушли у Пећку патријаршију.

Бивши члан жирија за Нинову награду ми је рекао 
да је књига Кад звона занеме те 2017. године била 
апсолутно ван конкуренције. Толико је штрчала 
да су у ширем избору већ морали да је склоне, да 

не би правила пометњу.
Данас смо сити свега, нема више радости окупљања, 
празника. Данас све што је домаће није ин, не знамо 
о својој историји, земљи, не знамо шта нам је на 
западу, шта на југу али зато знамо где је Дубаи.... 
Сећам се девојака из моје генерације где је свака била 
посебна, по нечему занимљива. Данашње девојке су 
клонови, све личе једна на другу, све се исто облаче, 
губимо идентитет. А најчешће оправдање је да сви 
тако раде. Требало би размислити да ли заиста 
желите да и ваше дете буде део свих или желите да 
вашем детету омогућите нешто друго.
Душко Радовић је рекао једну дивну реченицу: 
„Једине две ствари на којима не треба штедети, 
кад је реч о деци, су образовање и путовање“. Ако 
дете буде довољно образовано да научи и довољно 
пропутовало да види, биће у стању да направи свој 
свет. Налазимо се у вакууму где се више не зна шта 
је систем вредности. У крајњем случају човек не 
зна како да васпитава своје дете. Да ли да буде вук 
или јагње. Да буде вук, то је нешто што се противи 
целокупном васпитању прошлих генерација, а опет 
не би желели ни да нам деца буду жртве разних 
превараната. Људи су се повукли у своје чауре без 
жеље да нешто промене.

И у последњој књиги 14:14 говориш о догађају о 
коме, из неког непознатог разлога, готово ништа 
не знамо?

Реч је о експлозији која је de facto јачине мање 
атомске бомбе. Јачина удара је била 5000 метара у 
секунди, потрес се осетио и у Београду, у Вршцу, у 
већем делу Шумадије, а Смедерево је разорено.
Немци су након пораза Краљевске војске све 
наоружање и ратну опрему сабирали у оквиру 
Смедеревске тврђаве одакле су требали шлеповима 
да терају за Немачку, њега је било толико да се 
могла опремити читава армија. Узроци несреће 
никада нису утврђени, спомињу се четири од којих 
су два потпуно бесмислена, а то је да је дошло 
до самоопаљења услед велике врућине тог дана. 
Ја сам проверио податак, Смедерево није имало 
хидрометеоролошку станицу, имао је Београд. 
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БАЛКАНКУЛТУРА

У Београду је било 26 степени, 
Смедерево је 40 километара од 
Београда. Други узрок је да је неки од 
српских заробљеника који су радили 
на претовару бацио опушак.

Прво, не могу да замислим да 
заробљеник тако седи и пуши на 
паузи. Друго, када се експлозија 
догодила ниједан од заробљеника није 
био у оквиру тврђаве, била је пауза за 
ручак. Трећи разлог, многи су тврдили 
да су уочи експлозије чули звук лета 
авиона изнад тврђаве и причали 
су да су највероватније Британци 
„то“ бомбардовали. Ова тврдња је 
олако одбачена уз образложење да 
су Британци били исувише далеко, 
и оптерећени својим проблемима. 
Четврти разлог, по свему судећи, 
најверодостојнији, да су иза свега 
стајали комунисти, односно Мустафа 
Голубић. Мустафа је виђен дан пре 
експлозије у Смедереву. Ухапшен је у 
Београду на основу анонимне пријаве 
за коју сам ја установио да је писао 
Милован Ђилас, а диктирао Тито. 
Задатак од Коминтерне за Мустафу 
Голубића био је да у тренутку када 

та два минута. Експлозија је била у 14:14.
Да је кренуо по реду вожње у 14:12, он би измакао 
сигурно једно километар, два и не би била толика 
размера катастрофе. Према првом извештају 
немачке команде у Бечу, страдало је 4000 цивила и 
12 Немаца. Тај број се током деценија смањивао, да 
би се данас све свело на нешто мало више од 470 
имена колико је урезано на заједничкој гробници. И 
даље се не зна тачно ко је подигао тврђаву у ваздух. 
Занимљиво је да је људима све до 1952. године било 
забрањено да тог дана дођу на гробље. Жене у 
црнини које су се скупљале између тврђаве и цркве 
у Смедереву су растериване батинама. Број жртава 
се смањивао, годишњице нису обележаване и такав 
један догађај никада се није нашао у историјским 
уџбеницима.

Шта је следеће, познајући те, сигурно си нешто већ 
почео да пишеш?

Треба ми времена да се мисаоно одвојим од 
последње теме и да се концентришем на неку 
следећу. Постоји једна књига са којом желим да 
завршим каријеру, а то је урнебесна аутобиографија 
„Белешке једног мргуда“. Била би заснована добрим 
делом на ономе што се мени дешавало у животу јер 
сам у многим ситуацијама био мргуд. Испоставило 
се касније да ме моја деца уопште нису познавала, 
него су њихове мајке, моје бивше жене користиле 
моја честа одсуства да, немајући свој ауторитет, 
говоре „доћи ће ти отац“, па су ме се деца плашила. 
Tек касније, схватили су да то није тај отац, који је 
застрашујући, него неки потпуно другачији. Доста 
тога ми се издешавало, мислим да би то читаоцима 
било занимљиво, поготово што сам добар део свог 
живота живео у једној држави, у једном систему, 
дочекао сам и да живим сушту супротност свега 
тога.
Немам намеру да глорификујем некадашње време, 
али заиста мислим да смо тада имали какав – такав 
систем, у смислу да свако ко је желео могао је да 
својим радом нађе „место испод сунца“. Данас су 
ти путеви мало другачији, дошли смо до суноврата 
вредности. Девастирали смо постојећи систем, нови 
нисмо изградили, налазимо се у вакууму, људи су се 
затворили у себе.

Налазимо се у вакууму где се више не зна 
шта је систем вредности. У крајњем случају 

човек не зна како да васпитава своје дете. 
Да ли да буде вук или јагње. Да буде вук, 

то је нешто што се противи целокупном 
васпитању прошлих генерација, а опет 

не би желели ни да нам деца буду жртве 
разних превараната

Немачка нападне Совјетски Савез да 
ликвидира Тита и преузме вођство 
Комунистичке партије Југославије. 
Чекајући тај тренутак, вероватно му 
је било „досадно“ па је у међувремену 
радио и друге диверзије.

Железничка станица у Смедереву 
је поред саме тврђаве. Воз је тог 
дана каснио два минута, што је врло 
необично зато што је управа над 
возним редом била под Немцима и тај 
воз никада није каснио. Тог дана су 
дошли ђаци који су требали да приме 
сведочанство. Због ратних прилика, 
уместо за Видовдан као што је по 
традицији, позвани су да дођу тог 5. 
јуна. Тога дана је заказана промена 
старог краљевског новца за нови, они 
га називају недићевски, али то је био 
окупаторски новац.
Због великог броја путника, (у возу 
су били син и снаха Милана Недића, 
председника марионетске владе под 
окупацијом нацистичке Немачке), воз 
је каснио два минута јер су закачили 
још пет вагона и чекали су да се 
прикачи још једна локомотива. То су 

ИНТЕРВЈУ
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Тагоре у Београду
Рабиндранат Тагоре индијски књижевник, 

драматург и филозоф, добио је споменик у близини 
Бранковог моста у београдском парку Ушће.

Рабиндранат Тагоре боравио је током 1926. године у 
Београду. Том приликом одржао је два предавања о 
индијској филозофији, култури и стању савременог 
света и добио велике овације. Сусрео се са 
владиком Николајем Велимировићем и бројним 
интелектуалцима Србије.
Пре одласка Тагорине ћерке посетиле су Коло 
српских сестара, а песник је посетио друштвени 
дом Хришћанске заједнице младих људи, где га је 
дочекао епископ Николај Велимировић и поздравио 
беседом која се дуго потом препричавала

Одговарајући на беседу владике Николаја, Тагоре 
је између осталог рекао: „Врло сам срећан што могу 
да видим народ који се много разликује својим 
осећањем од осталих западних народа… Ја волим 
овај народ што има спонтано осећање, што има 
топло срце које уме да одушеви… Ја се осећам као 
птица која има два гнезда на две супротне обале. 
Ја сам срећан што се налазим у земљи пребогатој 
љубављу…”

Редакцијски коментар
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А - активизам
Све чешћа појава која гута млад и 
на борбу са неправдама (па макар 
и измишљеним) напаљен свет. 
Активизам као жеља да се на 
лакши начин оствари амбиција, 
да се стекне неки кобајаги углед. 
Некад је само глупост а некад и 
зло.
Б - Бог
Суштина, смисао, почетак и 
крај. Вера у Њега олакшава било 
какву врсту недоумице, неправде, 
осећај да је ту, чини нас вољеним, 
пожељним и срећним. Бити 
Његов војник је привилегија. 
Немање Бога у себи је хорор. Не 
разумем атеисте.
В - вера
Вера Глигорић моја мајка, 
вера у Бога, вера у себе, своје 
способности, вера у људе, вера 
у правду, истину, вера у љубав, 
партнера... Битна је вера.
Г - Глигорић
Глига. Г је некако моје слово. 
Одазивам се на њега. Прати ме. 
Штрецнем се и кад прочитам 
Г-драјв на бензинској пумпи. 
као да сам једини Глигорић. А 
већ сам пето колено Глигорића. 
По неком Русу Глигорију који 
је рањен остао код мог претка 
Стојана Јевтића у кући.
Д - дар
Дар од Бога. Свако има неки свој 
дар. Треба га препознати, затим 
развијати, чувати, надограђивати, 
молити се за њега. ништа од 
тога није ни случајно ни лако. 
Одговорност за чување и 
развијање уметничких дарова 
је посебно тешка дисциплина и 
привилегија. Ни у сну не могу да 
претпоставим на основу чега се 
то дели. Разни су кретени били 
даровити.
Ђ - ђаци
Школско двориште, игралиште, 
кош, девојчице на клупи причају, 
мали дечак са наочарима сам иде 
кући, огромна торба, учитељица 
строга, мирис пернице, страхови, 
љубави, успеси, прве туче.. У пар 
година, ђак ће се упознати са 
животом. А ко је паметан, остаће 
ђак доживотно.

Е - екологија
Унаточ разним профитерима 
и лицемерима који се њоме 
баве, екологија је нешто о чему 
вреди причати. То је пре свега 
љубав према својој земљи, према 
планети, према Богу. Поздрав 
за Јована Мемедовића, човека са 
мером.
Ж - жеље
Жеље, пусте жеље. Снови, 
маштања. Желимо да смо 
успешни, да смо вољени и здрави. 
То су те три основне ставке. 
У оквиру њих има много тога. 
Битно је да смо реалистични с 
тим. У супротном се претварамо 
у роптаче.
З - зима
1983. Лозница. Полуотопљен и 
чађом испрљан снег у краткој 
лозничкој махали. Две кафане, 
једна преко пута друге и фуруне 
које унутра греју познате и 
припите маторце. Црни и сиви 
капути, понеки фића и стојадин. 
Идем из школе, кући ме чека мој 
први теријер. Ето то је слика 
коју видим кад помислим на свој 
живот.
И - истина
Где је? Тражим је. Желим је. 
Битна ми је. Осећам је. Тим се 
осећајем водим. Где је?
Ј - јазавичар
Ново откриће у касним 
четрдесетим. Кратконоги 
шармер, пас за све прилике. 
Друг, брат, слуга убеђен да 
је господар. Препоручујем 
оштродлаку варијанту.
К - Калист
Монах Калист, Миливоје М. 
Јовановић. Дело којим сам 
опседнут. Нећу много о томе.
Л - Лозница
Тамо сам рођен. Тад је то била 
комунистичка касаба, која се нама 
наравно допадала јер смо били 
клинци жељни свега.. али сад 
сам открио њену нову димензију. 
Фантастична околина. Дрина, 
Гучево, Цер, Ковиљача, Тршић, 
Троноша, језеро, ловишта, 
потоци, спа центри... Прави 
се пут којим ће се проближити 
Београду на само сат времена 
вожње. Да има позориште, живео 
бих тамо.

Љ - Љељо Петковић
Село Зелиње, Босна. Кевина 
фамилија. Петковићи. један од 
љих био је Александар Петковић 
звани Љељо. Организовао је 
четнички одред и спасао народ 
од усташа. Кад је схватио да су 
издати од стране Запада и кнеза 
Павла, опростио се са борцима, 
женом Пелком и отишао негде, 
нико не зна где. Та кевина 
фамилија је крцата озбиљним 
биографијама. На њих сам 
толико политичан.
М - Медитеран
Срби су медитерански народ. Та 
се чињеница запоставља. Тај се 
менталитет гуши. Португалија, 
Шпанија, Италија, Хрватска, 
ове српске Земље, Румунија, 
Бугарска, Грчка, Албанија и 
Турска су медитеранске земље. 
Нема ту ни Е од Европе у смислу 
у којем данас замишљамо ову 
бриселску Европу. Море, хлад 
винове лозе, на столу лубеница, 
на прозору свира радио, ауто 
прекривен картоном да не 
изгори. Домаћин у шорцу, 
преплануо, седи и мази вучијака. 
То смо ми.
Н - наутика
То је оно кад одем у марину па 
почнем да дрешим конопце и 
палим мотор на чамцу. То је оно 
кад се љуљам док ходам преко 
чамца. То је оно кад гледам 
таласе који ме запљускују, кад 
машем омладини из чамца који 
ми иде у сусрет. То је и оно 
кад физикалишем по киши и 
избацујем воду у новембру.
Њ - њањавци
Форсиран карктер код данашњих 
мушкараца. говоре им да су 
господа, џентлмени, да су фино 
васпитани, да су добри, да такви 
треба сви да будемо. а заправо 
су њањави. Ништа друго. 
Плачкоње. Неће да раде, неће у 
војску, не смеју да се побуне, да 
викну, млатарају рукицама и бес 
искаљују на твитеру.
О - образ
Ох како убрзано губимо то. То 
је оно што се среће на огласима. 
Кад купиш нешто па видиш да ти 
је лик увалио. Или продаш нешто 
па те “друг” завлачи годину 
дана за лову. Или те задригли 
послодавац лаже месецима 
не хајући што си се због њега 
задужио. Та појава немања образа 
је заразна. На образу морамо 
радити. Ту српску особину 
морамо под хитно вратити.

Александра Глигорића
АзБУКА

БАЛКАНазБУКА
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П - Павле Вуисић
Узор. Тај ниво интересантности 
уз тако минимална средства нико 
није постигао. Његови крупњаци 
су ремек дела. Обратите пажњу 
у  филму “Маратонци трче 
последњи круг” колико сви око 
њега глуме и каква је то глумачка 
репрезентација а колико њега 
боли уво за то. Он тера своје. И 
истера. И уверљивији буде од 
свих.
Р - рат
Каква је то демонска сила и чему 
то служи никад нећу схватити. 
Са друге стране, нећу схватити 
ни идиоте који то постојање и 
ту опасност негирају као да га 
својим будаластим и пренаивним 
пацифизмима могу спречити. За 
рат и свађу је довољно једно. За 
мир и љубав је потребно двоје.
С - смрт
Највећа енигма свих нас 
који смо добили живот. Чак 
и уколико верујемо у живот 
вечни и васкрсење, ми свеједно 
имамо неку врсту треме кад год 
помислимо на то пресељење. 
Мислим, човек има трему и кад 
у војсци добије прекоманду. 
Природно је. Страх од 
непознатог. Преживећемо.
Т - телевизија
Како је то дивна ствар. Много 
волим телевизију. Много тога 
паметног имате на телевизији. 
Много добрих филмова, серија, 
документараца, емисија о науци, 
хобијима, политици, природи, 
океанима, псима... ма апсолутно 
све што вас занима, дешава се 
негде на телевизији. Нарочито 
данас у ери ових нових тв пакета, 
могућности избора, премотавања 
и разних чуда. Нестварно. Штета 
што обичан свет углавном бира 
глупости, којих такође има на 
телевизији али не много. Тек 
онолико колико шира народна 
маса својим интересовањем 
инсистира да их има.
Ћ - ћерка
Ново биће. Женско. Ја га 
направио. Безусловна љубав, 
понос, године посматрања, 
учења, филигрантског односа 
према корекцијама, ослушкивање 
гена. Лудило. Сад је већ одрасла. 
Утицај ми је јако сведен. Знам да 
је ту Бог па сам миран.

У - успех
Шутирао сам лопту док нисам 
успео да погодим мали голић 
од капије до гараже. Успео сам 
да кажем једној малој из Шапца 
да ми се свиђа и она ми је 
узвратила. Успео сам да упишем 
основну школу коју сам желео а 
не ону другу јер су ме родитељи 
послушали. Успео сам да урадим 
све задатке на такмичењу. Успео 
сам да пребијем једног мајмуна 
који је био безобразан. Успео сам 
да одслужим восјку. Да упишем 
академију. Да направим дете. 
успео сам да добијем неке улоге. 
Према успеху осећам снажну 
емоцију а неуспех игноришем. 
Јер је све то воља Његова.
Ф - филм
Чујем комешање стотинак људи 
и онда неко дрекне:” Тихо, 
снимаћемо!!” и сви се утишају, 
дишу као један. “Тон?” “Иде!” 
“Камера?” “Иде камера!” и онда 
чујем “АКЦИЈА” и знам да 
камера иде ка мени, да управо 
правим нови живот. Та струја, та 
комбинација трошења енергије 
послате од самог Духа светог и 
онога што после приписују мени, 
гледајући те слике, то је оно за 
шта живим. Само да је добро. Да 
није неко траћење и времена и 
дара.
Х - Хиландар
Петнаест дана оног мириса. 
Оних надљуди. Оне природе, 
оних зидова, врата, витража, оне 
трпезарије. Након литургије и 
доручка излазимо преко терасе 
у порту. На тераси двадесетак 
калуђера нам се клања у 
знак извињења ако су нешто 
погрешили. Вишесатне шетње 
са оцем Теодосијем. Обала мора. 
Нестварно. Хиландар је срце 
Србије.
Ц - циклус
И све је ово већ било и све ће 
ово опет бити. Необјашњиво. 
Човек је човек. Прдуцкамо мало 
и одемо. Дође неко други да 
попуни празнину. Ко откос траве.
Џ - Џек Лондон
 Први писац, први романи, 
опседнутост псима. Зов дивљине, 
Бели Очњак, Џери са острва...
Детињство.
Ш - Што и шта
Што ја ово пишем и шта ја 
уопште знам?

Александар Глигорић
Српски позоришни и филмски глумац 
Александар Глигорић познат по 
телевизијским серијама „Главом кроз 
зид“ и „Сенке над Балканом“. Играо 
улоге у  филмовима „Живот и смрт 
порно банде”, ,,Рат уживо” и ,,Београд 
011”. Године 2015. глумео je у филму 
„Оператив“ са Ентонијем Лапаљаијом. 
Популарност је стекао играјући у 
филму Јужни ветар, као и у истоименој 
серији, где игра лик Капућина.

Као позоришни глумац играо је у 
београдским представама ,,Човек је 
човек” и у ,,Комедији забуне”.
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ХОЋУ САМО
СТЕВУ!

Два уметника, два заљубљеника у живот, уметност, спорт и културу, 
Стеван и његова вољена Полексија, прва српска уметница која је захваљујући 
свом мужу стекла академско сликарско образовање, имали су љубавну причу 

која је трајала 75 година.

Ако сте Стрелац у хороскопу, као 
што сам ја, онда вас мало тога 
фасцинира. На пример, планетарна 
фама око New Age филозофије, која 
је поларизовала свет на open minded 
(оне што су „отворени за све“ а реално 
немају појма где се налазе) и progres-
sive (оне што радикално и проактивно 
насрћу на пету димензију,) је OLD 
NEWS. Извините, морам да убацим 
ову реченицу, као предах, како бих 
се од срца насмејала. Присутност у 
мултидимензионалном Универзуму 
једном Стрелцу је ствар менталног 
комфора, а разлог због кога се 
никада неће „сударити“ са вама (ако 
сте кришом кренули у истраживање 
истог) је тај што зна шта тражи – а 
тражи оно од чега ви бежите, јер 
мислите да је немогуће – тражи Љубав! 
Каква наивчина, помислићете! Право 
дериште! Али, гледајте ме само како 
неодољиво сурфујем! Пре извесног 
времена, каскајући по Мултиверзуму, 
приближила сам се паралели која је 
емитовала сигнал: „хоћу само Стеву“! 
Ви мислите да се ја шалим?!

Оставила је на мене снажан утисак. Најпре, 
ово је први пут да се на рад великог српског 
сликара Стевана Тодоровића гледа кроз призму 
љубавне приче, њега и његове вољене животне 
сапутнице Полексије, прве српске уметнице 
која је захваљујући свом мужу стекла академско 
сликарско образовање. А као друго, а још битније, 
изложба „Полексија волим Вас“ истакла је женско 
културно стваралаштво и допринос нашој историји 
уметности у коме Полексија Тодоровић представља 
доказ о еманципованости жена у нашем друштву с 
краја 19. и почетка 20. века. 
Сам назив изложбе „Полексија, волим Вас“ већ 
упућује на интиман и приватан однос два уметника, 
међусобно подржавање и разумевање, љубавну 
причу која је трајала пуних 75 година, а која је 
незаобилазан стуб културног и друштвеног живота 
Србије током друге половине 19. века. Концепт 
изложбе потврдио је да је Тодоровић један од 
водећих уметника у нашој историји уметности, уз 
Пају Јовановића и Уроша Предића.
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СТЕВАН ТОДОРОВИЋ ЈЕ ЈЕДНО ОД ВОДЕЋИХ 
ИМЕНА У НАШОЈ ИСТОРИЈИ УМЕТНОСТИ, УЗ 

ПАЈУ ЈОВАНОВИЋА И УРОША ПРЕДИЋА

Изложба одржана у салонском амбијенту 
музеја „Дом Јеврема Грујића“ , а под називом 

„Полексија, волим вас“, је први пут да се 
на рад великог српског сликара Стевана 

Тодоровића гледа кроз призму љубавне приче.
„Полексија, волим вас!“
Скречем вам пажњу на недавно одржану 
изложбу у салонском амбијенту музеја 
„Дом Јеврема Грујића“ , а под називом 
„Полексија, волим вас“, реализовану 
уз подршку Министарства културе и 
информисања Републике Србије.

Славица 
Дамњановић

историчарка 
уметности и 

новинарка
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Поред истакнутог сликарског рада и иконописања, 
по чему је био најпознатији, уз Корнелија 
Станковића оснивач је и Првог певачког друштва, 
један од покретача првих позоришта у Србији, али 
и зачетник идеје о важности физичког образовања 
(оснивач Првог српског друштва за гимнастику и 
мачевање). 

Слика је рад, наравно, малопре 
споменутог српског уметника Стевана 
Тодоровића, који је живео и радио 
на прелазу два века, деветнаестог 
у двадесети. Његовом пребогатом 
портретском опусу припадају и 
портрети оснивача овог историјски 
авангардног дома – српског државника 
и дипломате Јеврема Грујића и његове 
супруге Јелене Грујић, изложени у 
једном од салона. 
И тако, ви сте мислили да ћу жедне 
да вас преведем преко воде?! Онда не 
познајете Стрелчеве!

ПОРЕД СЛИКАРСКОГ РАДА И ИКОНОПИСАЊА ТОДОРОВИЋЕ ЈЕ И ПОКРЕТАЧ ПРВИХ ПОЗОРИШТА 
У СРБИЈИ, ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА И ЗАЧЕТНИК ИДЕЈЕ ФИЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
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 „Полексија волим Вас“ је истакла женско 
културно стваралаштво и допринос нашој 

историји уметности у коме Полексија Тодоровић 
представља доказ о еманципованости жена у 
нашем друштву с краја 19. и почетка 20. века.

Српска уметница се уписала у повесницу као 
прва жена која је самостално обавила мушки 
посао – осликала иконостас у капели Свете 
Наталије Више женске школе у Београду.

За мене, најлепши део изложбе је био онај који 
открива да је Полексија на Стевиним радовима 
сликала фине детаље, костим, драперије, тканине, 
цветове, као и да се ова српска уметница уписала у 
повесницу као прва жена која је самостално обавила 
мушки посао – осликала иконостас у капели Свете 
Наталије Више женске школе у Београду. Све то 
указује на напредне идеје културног круга око 
краљице Наталије Обреновић који је доприносио 
бројнијем присуству жена у културном животу 
Београда.
Уколико до сада нисте имали прилику, или боље рећи 
то задовољство да посетите први приватни музеј 
у Београду – Дом Јеврема Грујића који се налази у 
Светогорској улици, одмах поред позоришта Атеље 
212, онда сте пропустили једну врло важну паралелу 
у српској историји уметности. Видите, овде је у 
оквиру сталне поставке изложено прекарасно уље 
на платну – портрет краљице Наталије Обреновић. 
За ово дело кажу да је ремек дело – наша, српска 
Мона Лиза, а за аутора да је био попут Леонарда - 
прави ренесансни човек. 

Открићу вам још једну тајну: ако 
на неком контемплативном цуњању 
кроз Мултиверзум укопчате да на 
хоризонту видите Стрелца, пратите 
га, одвешће вас не само до љубавне 
приче, већ и до бесплатних слаткиша. 
Ето, на пример, у салону „Дома Јевреме 
Грујића“ можете пробати торту по 
рецептури краљице Наталије, додуше, 
то је могуће само када музеј организују 
чајанке. Али, одавде се можете сами 
снаћи, па, забога, имате интернет!
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Ђанлука Ваки 
Он је слободан и не снебива се да покаже 
себе онаквим какав заиста јесте. Зато 
му и верујемо кад каже да се у Србији 
осећа као код куће и да је одушевљен 
гостопримством и срдачношћу 
Београђана. Истакао је да једва чека 
да прође пандемија како би организовао 
велики концерт и Београду. 
Пише: Данијела Чанковић

„Туризам са вакцинама је постао стварност“, тако су извештавали италијански медији када је бурно 
одјекнула вест да је њихов богати суграђанин, Ђанлука Ваки дошао да се вакцинише у Београд. Поред 
овог ироничног коментара било је још негативних оцена на рачун Ђанлуке. Он је истакао да га овакви 

коментари не дотичу јер долазе углавном од стране површних новинара. Ипак, италијански медији нису 
пренебрегли чињеницу да је Србија лидер по спремности у борби против корона вируса и истакнуто је да 

странци често долазе у Београд јер су ту све четири вакцине доступне. 
Ипак, Ђанлука није дошао у Београд само због врло успешне имунизације, он је сам открио да је емотивно 
везан за Србију и да су његови корени заправо српски. Његов деда по оцу је пореклом из Србије, а мајка 

му је пореклом из Аргентине. Ово му није први пут да је у Србији, још је давне 1992. године заједно са 
оцем посетио Београд. Такође, он има пријатеље у Београду, па му је београдски бизнисмен Андреја Кесић 

помогао да дође у Београд како би се вакцинисао. 
Појава овог познатог италијанског богаташа у Београду наишла је на огромну пажњу јавности, јер је 
он и светски позната јавна личност. Све оно што прати такве личности, можемо и код њега уочити: 

ексцентричност, склоност специфичном начину облачења, тетоваже које прекривају цело тело, раскошан и 
луксузан живот, путовања јахтом и обиласци егзотичних дестинација, велики број љубавних афера. Једном 

речју, светски плејбој који живи живот у једном даху и ко жели од живота да узме све што је могуће. 
Многи би рекли да је то чисти хедонизам, али он сам истиче своје виђење: „Живети живот најбоље, не 

угрожавати друге, то је мој стил живота. Не постоји правило за прављење новца – има нека енергија. Има 
ствар коју мрзим – нема ништа горе од слања лажне поруке људима. Ја се не плашим да покажем квалитет 
свог живота, немам шта да кријем. Ту видимо Ђанлуку који је искрен и свој, који не робује формалностима 

и устаљеним животним обрасцима. Он је слободан и не снебива се да покаже себе онаквим какав заиста 
јесте. Зато му и верујемо кад каже да се у Србији осећа као код куће и да је одушевљен гостопримством и 
срдачношћу Београђана. Истакао је да једва чека да прође пандемија како би организовао велики концерт 

и Београду. 
О Ђанлуки се зна да је и познати ди џеј, али и да је талентован за плес, па није ни чудо што се прославио 

видеима на којима плеше. Његова харизма плени и његова посебност одушевила је многе, о томе сведочи и 
20 милиона људи који га прате на инстаграму. Он је свестрана, али и контроверзна личност. Факултетски 

је образован, завршио је Универзитет за економију и бизнис у Болоњи. У Болоњи је и рођен 5. августа 
1967. године, а од тада га прате поред успона и многи падови у животу, док није достигао богатство од 450 
милиона долара. Помиње се чак и казна затвора у трајању од три и по године због умешаности у банкрот 

једне компаније. 
Поред тога што га видимо као плејбоја који воли своје луксузне аутомобиле и скупе моторе, Ђанлука је и 

породичан човек и брижни отац, има ћерку са прелепом Шерон Фонсеком која је млађа од њега 28 година. 
И тако, док га једни обожавају, други његов живот виде као саблазан, он не мари за то, него истиче: „Моја 
филозофија је заснована на свесности о томе да имамо само један живот. Треба напорно да радимо, али 
притом да не заборавимо да сањамо, будемо луди и иронични. Имајте на уму да људи који не воле нису 

озбиљни људи“. 
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Кућица на стени или кућа на Дрини код Бајине Баште
је седиште кајакашког клуба Бајине Баште.



Летујте у
Србији.

Посетите
наше

светиње!


