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ПОГЛЕДИ
инфраструктурним приувођењу и развоју географоритетима, као и прелимиских информационих сиснарним ценама за њихово
тема”, свакако бити унапизвођење, како би се приређене. Тај јавно доступни
Куповина софтвера
оритети и буџети ускладиГИС ипак није оно што за симулације
ли и развој представљао
представља потребну базу поплавних таласа
континуитет, а не ад хок
података за симулације мора бити део
деловање на санирању изпоплава у урбаним сре- стратегије ИТ
ненадних последица придинама, као ни и потре- развоја Србије,
родних непогода, чије се
бан ниво података који би која те софтвере
последице ипак могу предомогућио локалним зајед- мора ставити
видети, наравно, уз улагање
ницама да свој крвоток – на располагање
државе у софтвере потребмрежу канализације адек- институтима
не за ту намену.
ватно сагледају кад је реч и факултетима,
да би они надаље
Досадашње укључио стању њене функционал- пружали услуге
вање универзитета, фаности и унапређивања ње- градовима
култета и института на
ног даљег коришћења.
изради студија за унапСрбији је хитно потребно увођење реда и прављење систе- ређење одбране од поплава, посебно
ма који представља обавезу, а не поје- интензивирано после 2014, свакако
диначне ад хок приступе формирања представља део неопходних превенбаза података, које поједина комунал- тивних активности за сваку локалну
на предузећа формирају ради олак- самоуправу, али је приметно да се та
шавања својих оперативних свакод- документација не израђују као праневних поступања, попут, рецимо, тећа документација урбанистичких
интерне ГИС базе података ЈКП „Во- планова, већ као сепарати који слудовод и канализација” у Крагујевцу, же за ванредне ситуације и доношење
која је за сваку похвалу, али не пред- мера за предузимање одређених преставља умрежену базу података града, вентивних активности на терену
која би омогућила да се та база упот- ради спречавања утицаја поплава у
ребљава на више оперативних нивоа. времену након израде студија. У том
Закон о планирању и изградњи, као смислу, студије морају претходити
кровни закон свих поступања у облас- плановима, а планови се морају рети инфраструктуре, мора ипак бити видирати уколико такве студије нису
прецизнији кад је реч о обавезности израђене у периоду пре доношења
поступања градова у вези са тим, упра- одлуке о изради планова. Куповина
во како се не би дешавало да се стање софтвера за симулације поплавних
инфраструктурне мреже негде може, а таласа мора бити део стратегије ИТ
негде не може утврдити, и пре свега са развоја Србије, која те софтвере мора
стратешким циљем унапређењем раз- ставити на располагање институтивоја инфраструктурне мреже градова, ма и факултетима, да би они надаље
која мора имати прецизно уцртано пружали услуге градовима за потребе
постојеће стање, како би се у акце- израде пратећих студија за урбанисденталним ситуацијама путем симу- тичкопланску документацију. У њој
лација установио могући правац од- се подаци о потенцијалним зонама
угрожености од хидролошких неповијања поплавних таласа.
ГИС база података у том смислу года више не могу анализирати само
мора имати све податке о инфраструк- на нивоу стогодишњих вода, већ кроз
турним објектима, податке о њиховом перманентни мониторинг и базу постању и даљем развоју. Надаље, урба- датака о ситуацији на терену у перинистичкопланска документација мора оду између два планска циклуса.  ¶
*Доктор техничких наука из
баратати појмовима спровођења документације са конкретно дефинисаним области архитектуре и урбанизма
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 Направио сам план капиталних инвестиција.
Посветићу се плаћању заосталих рачуна.
 Моја директорка је прецизна дозлабога.
Трипут ме одмери, а пресече једном.
 Моја земља је пуна контраста. Брзе пруге градимо споро,
а велике кредите дижемо лако.
 Што сам старији, све сам сенилнији.
Скоро сваког месеца заборавим да платим рачуне.
 Моја породица много је везана за Грчку.
У кући нам је као на Солунском фронту.

Ветерани КУД „Јелече”

„Стари лала” 
девети пут у Ковину
У Ковину је 17. и 18. јуна одржана деве
та манифестација „Стари лала”, овог пу
та у организацији Удружења предузет
ника и општине Ковин. Улица Цара Ла
зара била је претесна за све експонате
које су урадили мајстори ове општине
који гаје традицију старих заната. При
ређени су продајна изложба ручно ра
ђених предмета, изложба пољопри
вредних машина и производа, као и ку
вање и дегустација јела националне ку
хиње. У центру града, на прелепом, ши
роком тргу окруженом липама и плата
нима испред Културног центра поста
вљена је позорница на којој су своје уме
ће представили фолклорне групе, пева

чи, свирачи, глумци и хорови. Другог да
на наступио је и КУД „Јелече” из Новог
Београда, чији су ветерани извели ста
роградске влашке игре.
Учесници су се једногласно растали уз
речи: „Видимо се следеће године на ју
биларној смотри ’Стари лала’.”
Мирослав М. Маринковић

Пола века обновљеног
удружења ратних 
добровољаца
Удружење ратних добровољаца 1912–
1918, њихових потомака и поштовала
ца обележило је на Видовдан, 28. јуна
2019. године, 50 година од обнављања
рада 1969. године, након вишегоди
шње забране од послератне комуни

Моћ парламентарне дипломатије
Др Зоран Миливојевић*

онални интерес, те је природно да парламентарна дипломатија, као механизам спровођења државне политике, и у Србији заузме
потребом механизма парламентарне дипважно место.
ломатије Република Србија је обезбедила да
Народна скупштина РС, као носилац према
се 141. јубиларно (130 година постојања и деуставном положају, месту и улози у систему
ловања) заседање Интерпарламентарне уније,
власти, пословнику о свом раду, вишеслојно
најстарије међународне организације са неделује у складу са правилима парламентарне
прекидним деловањем, практично „парламендипломатије на међународном плану: прво,
тарних Уједињених нација” са 179 суверених
институционализованом сарадњом на пардржава пуноправних чланица, одржи у Београламентарном нивоу са ОУН, ЕУ, ОЕБС, СЕ,
ду (10–17. октобра 2019) под радним називом
НАТО, регионалним (ЦЕИ и др), мултила„Јачање међународног права: улога парламентералним (ИПУ, Медитеран, православље)
тарних механизама и допринос регионалној саорганизацијама и разним парламентарним
радњи”.
Успешна
форумима; друго, класичном билатералном
Парламентарна дипломатија, као део међуна- реализација 141.
сарадњом на парламентарном нивоу непосродног (дипломатског) права и односа, је инс- заседања ИПУ
редно, институционализовано, преко група
титуционално прихваћен, нормиран и уграђен у Београду
пријатељства, кроз посебне програме или намеханизам за деловање и остваривање спољ- несумњиво може
менске споразуме…; треће, на посебно данас
нополитичких и других државних и национал- побољшати укупан
динамичном међународном мултилатералних циљева организованих држава без изузет- међународни
ном плану кроз важеће међународне мехака. Тежина утицаја парламентараца природно положај Србије и
низме, као што су мултилатерални скупови
произлази из места и улоге парламента у сва- ојачати аргументе
(самити, конференције, регионални скупоком политичком систему, без обзира на облик у заштити њених
главних
владавине. Напросто, владајуће парламентарне спољнополитичких ви, семинари, радионице…) на којима делују
парламентарци, политичке групе, различити
већине креирају политике и усмеравају их на ос- интереса
владини и невладини органи и субјекти држатале нивое власти, што се директно одражава на
ва или међународних организација; четврто,
спољнополитичке ставове односних држава и
њихова одлучивања о појединим релевантним питањима кроз посебан вид сарадње и деловања парламентарне дипса последицама на међународне односе или друге државе. ломатије према или са страначким политичким групаНајсвежији примери су настојања америчког конгреса да цијама на идеолошко-политичкој основи, које делују на
„контролише” и мења спољну политику председника или ширем међународном плану (европски народњаци, соодлука холандског парламента о преиспитивању визне ли- цијалистичка интернационала, груписани либерали, зеберализације одобрене Албанији која је утицала на став ЕУ лени…), где партиципирају и неке наше парламентарне
политичке странке, што је данас посебно актуелно и динао одлагању приступних преговора са њом.
Србија спада у државе у чијој спољнополитичкој актив- мично у Европи. Сви ови модалитети деловања директно
ности парламентарна дипломатија има значајно место и утичу на квалитативну могућност формирања позитивних ставова појединих међународулогу. На то упућује подсећање на
них субјеката у областима од интепокојног високорангираног парреса за спољнополитичке циљеве
ламентарца из немачке владајуће
Србије.
ЦДУ, господина Шокенхофа, који
Примена механизма парламеннам је својевремено, још пре потарне дипломатије Србије има почетка нашег институционализовасебан значај у овом и наредном
ног евроинтегративног процеса,
периоду, имајући у виду наше
предочио чувене ставове немачприоритете у заштити националког Бундестага у седам тачака који
них интереса и улогу појединих
су везани за тај процес и до данас
земаља и међународних фактора у
су остали углавном релевантни за
одлучивањима према тим интеренемачку позицију. То илуструје
сима. Успешна реализација 141. занепроменљив став немачке власедања ИПУ у Београду несумњиво
дајуће политичке групације ЦДУ/
може побољшати укупан међунаЦСУ око КиМ. Већ тада је учвршћеродни положај Србије и ојачати арна и код нас свест о значају и улози
гументе у заштити њених главних
парламената у спољној политици
спољнополитичких интереса. Прии међународним односима, односсуство свакако бројних важних
но парламентарне дипломатије као
представника релевантних међумеханизма за остваривање спољнонародних субјеката и одвијање тог
политичких циљева. И данас преко
скупа стога мора бити у функцији
парламентараца из важних држапромоције и заштите националних
ва (немачки Бундестаг, амерички
интереса Србије применом и мехаКонгрес, руска Дума, итд) и међунизма парламентарне дипломатије
народних организација (ЕП и др)
у пракси.
¶
стижу важне поруке и ставови о
*Дипломата у пензији
кључним питањима за наш наци-
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Срђан Печеничић

стичке власти. У Вазнесењској цркви
служен је парастос за изгинуле српске
добровољце и ратнике, а затим је при
ређена скромна свечаност у Дому рат
ног ваздухопловства у Земуну.
Савез добровољаца Краљевине Срби
је, претеча садашњег Удружења ратних
добровољаца 1912–1918, њихових по
том ака и пош тов ал ац а у Бео г рад у,
основан је у августу 1903. године. Краљ
Петар I лично је био оснивач Савеза до
бровољаца, непосредно по доласку на
српски престо. На скупштини је за пр
вог председника изабран мајор Сима
Јасика, кога је краљ Петар лично по
звао у двор на договор о проблемима
„старих ратника” – и својих ратних дру
гова из Херцеговачко-босанског устан
ка 1875–1876 године, где се борио као
добровољац. Савез је врло успешно ра
дио све до фебруара 1947. године, када
је Министарство унутрашњих послова
ФНРЈ донело решење о његовој забра
ни. Жалба савеза је одбијена, заплење
на му је сва имовина, библиотека и кар
тотека за 43.146 ратних добровољаца
је уништена. У дом се уселила општина
Врачар.
На Видовдан, 28. јуна 1969. године, на
дан крсне славе предратног савеза, у
ресторану „Парк” одржана је скупшти
на на којој је обновљен рад Удружења
добровољаца 1912–1918. године. За
председника је изабран академик Ра
дивој Кашанин, ратни добровољац са
Сол унс ког фронт а. Свес рдн у пом оћ
Удружењу пружио је председник Град
ског одбора Београда Бранко Пешић,
потомак ратног добровољца. Удруже
ње је издало спомен-књигу „Добровољ
ци 1912–1918” и борило се за изједна

чавање права старих бораца са борци
ма из Другог светског рата.
Садашње деловање Удружења ратних
добровољаца 1912–1918, њихових по
томака и поштовалаца у Београду има
циљ да окупља потомке ратних добро
вољаца српских ослободилачких рато
ва и њихове поштоваоце у Србији и у
иностранству који би радили на очува
њу тековина својих предака, неговању
и развијању часних слободарских и ро
дољубивих традиција добровољаштва
у српском народу, грађењу слоге и ро
дољубивих осећања и заштити духов
них вредности и културних добара на
шег народа у Србији и ван ње. С тим ци
љем, Удружење два пута годишње из
даје веома читани часопис „Доброво
љачки гласник”. 
Новица Пешић,
новинар и публициста, Београд

Половичне информације
о радовима
Свакодневно се у новинама појављују
текстови у којима се описују бројни гра
ђевински радови у Београду. Да их не
набрајам поново. Као по правилу, изо
ставља се један важан пројекат који ни
је толико атрактиван као Трг републике
или гондола, али је далеко од тога да
буде неважан. Реч је о реконструкцији
дела Гундулићевог венца, на потезу од
Венизелосове до Жоржа Клемансоа.
Планирано је да том трасом, у оба сме
ра, пролази тролејбуска линија 28. Ка
ко је улица уска, било би потребно да
се са обе стране исеку дрвореди липа,
и да се улица прошири, при чему би се
изгубило око 50 паркинг места и три
баште кафића.

Станари овог дела улице и сада имају
озбиљан проблем са паркирањем, јер
су све зграде у том делу зидане пре до
ношења прописа о обавезним гаража
ма. Оваквим радовима улица би била
потпуно унакажена, а предности које
су станари имали неповратно би се из
губиле. То би свакако довело и да пада
тржишне вредности станова.
Тендер који је био расписан за поста
вљање контактне мреже је повучен, а
не зна се да ли је расписан нови и шта
у њему пише. У суштини, шира јавност
не зна шта ће се тамо уопште радити.
Миодраг Лазаревић,
професор

Инвалиди воде са 1:0
Дописник „Политике” Тома Тодоровић
у тексту „Прекобројни час физичког
обрачуна” („Политика”, 1. јул) обаве
штава нас да су се у дољевачком селу
Милошишту (недалеко од Ниша), запо
слени у месној школи и месној зајед
ници договорили да се у дому културе
уз пригодни програм одржи свечана
подела ђачких књижица и диплома та
мошњим ученицима. Међутим, како су
се (пред свима) потукли председник
мес не зај едн иц е и предс едн ик сео 
ског удруж ењ а инв ал ид а рад а, „на
ставници и ученици су по великој вру
ћини организовали поделу диплома и
ђачких књижица на оближњој сеоској
пијаци”.
Мада Тома Тодоровић није написао ко
је победио у овом бокс-мечу, може се
закључити да инвалиди воде са 1:0!
Костадин Бјелица,
Врбас

