
„Старилала”
деветипутуКовину

У Ко ви ну је 17. и 18. ју на одр жа на де ве
та ма ни фе ста ци ја „Ста ри ла ла”, овог пу
та у ор га ни за ци ји Удру же ња пред у зет
ни ка и оп шти не Ко вин. Ули ца Ца ра Ла
за ра би ла је пре те сна за све екс по на те 
ко је су ура ди ли мај сто ри ове оп шти не 
ко ји га је тра ди ци ју ста рих за на та. При
ре ђе ни су про дај на из ло жба руч но ра
ђе них пред ме та, из ло жба по љо при
вред них ма ши на и про из во да, као и ку
ва ње и де гу ста ци ја је ла на ци о нал не ку
хи ње. У цен тру гра да, на пре ле пом, ши
ро ком тр гу окру же ном ли па ма и пла та
ни ма ис пред Кул тур ног цен тра по ста
вље на је по зор ни ца на ко јој су сво је уме
ће пред ста ви ли фол клор не гру пе, пе ва

чи, сви ра чи, глум ци и хо ро ви. Дру гог да
на на сту пио је и КУД „Је ле че” из Но вог 
Бе о гра да, чи ји су ве те ра ни из ве ли ста
ро град ске вла шке игре. 
Уче сни ци су се јед но гла сно рас та ли уз 
ре чи: „Ви ди мо се сле де ће го ди не на ју
би лар ној смо три ’Ста ри ла ла’.” 

МирославМ.Маринковић

Полавекаобновљеног
удружењаратних
добровољаца
Удру же ње рат них до бро во ља ца 1912–
1918, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла
ца обе ле жи ло је на Ви дов дан, 28. ју на 
2019. го ди не, 50 го ди на од об на вља ња 
ра да 1969. го ди не, на кон ви ше го ди
шње за бра не од по сле рат не ко му ни

стич ке вла сти. У Ваз не сењ ској цр кви 
слу жен је па ра стос за из ги ну ле срп ске 
до бро вољ це и рат ни ке, а за тим је при
ре ђе на скром на све ча ност у До му рат
ног ва зду хо плов ства у Зе му ну. 
Са вез до бро во ља ца Кра ље ви не Ср би
је, пре те ча са да шњег Удру же ња рат них 
до бро во ља ца 1912–1918, њи хо вих по
то ма ка и по што ва ла ца у Бе о гра ду, 
осно ван је у ав гу сту 1903. го ди не. Краљ 
Пе тар I лич но је био осни вач Са ве за до
бро во ља ца, не по сред но по до ла ску на 
срп ски пре сто. На скуп шти ни је за пр
вог пред сед ни ка иза бран ма јор Си ма 
Ја си ка, ко га је краљ Пе тар лич но по
звао у двор на до го вор о про бле ми ма 
„ста рих рат ни ка” – и сво јих рат них дру
го ва из Хер це го вач кобо сан ског устан
ка 1875–1876 го ди не, где се бо рио као 
до бро во љац. Са вез је вр ло успе шно ра
дио све до фе бру а ра 1947. го ди не, ка да 
је Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва 
ФНРЈ до не ло ре ше ње о ње го вој за бра
ни. Жал ба са ве за је од би је на, за пле ње
на му је сва имо ви на, би бли о те ка и кар
то те ка за 43.146 рат них до бро во ља ца 
је уни ште на. У дом се усе ли ла оп шти на 
Вра чар. 
На Ви дов дан, 28. ју на 1969. го ди не, на 
дан кр сне сла ве пред рат ног са ве за, у 
ре сто ра ну „Парк” одр жа на је скуп шти
на на ко јој је об но вљен рад Удру же ња 
до бро во ља ца 1912–1918. го ди не. За 
пред сед ни ка је иза бран ака де мик Ра
ди вој Ка ша нин, рат ни до бро во љац са 
Со лун ског фрон та. Све срд ну по моћ 
Удру же њу пру жио је пред сед ник Град
ског од бо ра Бе о гра да Бран ко Пе шић, 
по то мак рат ног до бро вољ ца. Удру же
ње је из да ло спо менкњи гу „До бро вољ
ци 1912–1918” и бо ри ло се за из јед на

ча ва ње пра ва ста рих бо ра ца са бор ци
ма из Дру гог свет ског ра та. 
Са да шње де ло ва ње Удру же ња рат них 
до бро во ља ца 1912–1918, њи хо вих по
то ма ка и по што ва ла ца у Бе о гра ду има 
циљ да оку пља по том ке рат них до бро
во ља ца срп ских осло бо ди лач ких ра то
ва и њи хо ве по што ва о це у Ср би ји и у 
ино стран ству ко ји би ра ди ли на очу ва
њу те ко ви на сво јих пре да ка, не го ва њу 
и раз ви ја њу ча сних сло бо дар ских и ро
до љу би вих тра ди ци ја до бро во ља штва 
у срп ском на ро ду, гра ђе њу сло ге и ро
до љу би вих осе ћа ња и за шти ти ду хов
них вред но сти и кул тур них до ба ра на
шег на ро да у Ср би ји и ван ње. С тим ци
љем, Удру же ње два пу та го ди шње из
да је ве о ма чи та ни ча со пис „До бро во
љач ки гла сник”.  НовицаПешић,

но ви нар и пу бли ци ста, Бе о град 

Половичнеинформације
орадовима
Сва ко днев но се у но ви на ма по ја вљу ју 
тек сто ви у ко ји ма се опи су ју број ни гра
ђе вин ски ра до ви у Бе о гра ду. Да их не 
на бра јам по но во. Као по пра ви лу, из о
ста вља се је дан ва жан про је кат ко ји ни
је то ли ко атрак ти ван као Трг ре пу бли ке 
или гон до ла, али је да ле ко од то га да 
бу де не ва жан. Реч је о ре кон струк ци ји 
де ла Гун ду ли ће вог вен ца, на по те зу од 
Ве ни зе ло со ве до Жор жа Кле ман соа. 
Пла ни ра но је да том тра сом, у оба сме
ра, про ла зи тро леј бу ска ли ни ја 28. Ка
ко је ули ца уска, би ло би по треб но да 
се са обе стра не исе ку др во ре ди ли па, 
и да се ули ца про ши ри, при че му би се 
из гу би ло око 50 пар кинг ме ста и три 
ба ште ка фи ћа. 

Ста на ри овог де ла ули це и са да има ју 
озби љан про блем са пар ки ра њем, јер 
су све згра де у том де лу зи да не пре до
но ше ња про пи са о оба ве зним га ра жа
ма. Ова квим ра до ви ма ули ца би би ла 
пот пу но уна ка же на, а пред но сти ко је 
су ста на ри има ли не по врат но би се из
гу би ле. То би сва ка ко до ве ло и да па да 
тр жи шне вред но сти ста но ва. 
Тен дер ко ји је био рас пи сан за по ста
вља ње кон такт не мре же је по ву чен, а 
не зна се да ли је рас пи сан но ви и шта 
у ње му пи ше. У су шти ни, ши ра јав ност 
не зна шта ће се та мо уоп ште ра ди ти. 

МиодрагЛазаревић,
про фе сор

Инвалидиводеса1:0
До пи сник „По ли ти ке” То ма То до ро вић 
у тек сту „Пре ко број ни час фи зич ког 
об ра чу на” („По ли ти ка”, 1. јул) оба ве
шта ва нас да су се у до ље вач ком се лу 
Ми ло ши шту (не да ле ко од Ни ша), за по
сле ни у ме сној шко ли и ме сној за јед
ни ци до го во ри ли да се у до му кул ту ре 
уз при год ни про грам одр жи све ча на 
по де ла ђач ких књи жи ца и ди пло ма та
мо шњим уче ни ци ма. Ме ђу тим, ка ко су 
се (пред сви ма) по ту кли пред сед ник 
ме сне за јед ни це и пред сед ник се о
ског удру же ња ин ва ли да ра да, „на
став ни ци и уче ни ци су по ве ли кој вру
ћи ни ор га ни зо ва ли по де лу ди пло ма и 
ђач ких књи жи ца на обли жњој се о ској 
пи ја ци”. 
Ма да То ма То до ро вић ни је на пи сао ко 
је по бе дио у овом боксме чу, мо же се 
за кљу чи ти да ин ва ли ди во де са 1:0! 

КостадинБјелица,
Вр бас

Петак 5. јул 2019.ПОГЛЕДИ pogledi@politika.rs

Др Зоран Миливојевић*

Употребом механизма парламентарне дип-
ломатије Република Србија је обезбедила да 

се 141. јубиларно (130 година постојања и де-
ловања) заседање Интерпарламентарне уније, 
најстарије међународне организације са не-
прекидним деловањем, практично „парламен-
тарних Уједињених нација” са 179 суверених 
држава пуноправних чланица, одржи у Београ-
ду (10–17. октобра 2019) под радним називом 
„Јачање међународног права: улога парламен-
тарних механизама и допринос регионалној са-
радњи”.

Парламентарна дипломатија, као део међуна-
родног (дипломатског) права и односа, је инс-
титуционално прихваћен, нормиран и уграђен 
механизам за деловање и остваривање спољ-
нополитичких и других државних и национал-
них циљева организованих држава без изузет-
ка. Тежина утицаја парламентараца природно 
произлази из места и улоге парламента у сва-
ком политичком систему, без обзира на облик 
владавине. Напросто, владајуће парламентарне 
већине креирају политике и усмеравају их на ос-
тале нивое власти, што се директно одражава на 
спољнополитичке ставове односних држава и 
њихова одлучивања о појединим релевантним питањима 
са последицама на међународне односе или друге државе. 
Најсвежији примери су настојања америчког конгреса да 
„контролише” и мења спољну политику председника или 
одлука холандског парламента о преиспитивању визне ли-
берализације одобрене Албанији која је утицала на став ЕУ 
о одлагању приступних преговора са њом. 

Србија спада у државе у чијој спољнополитичкој актив-
ности парламентарна дипломатија има значајно место и 
улогу. На то упућује подсећање на 
покојног високорангираног пар-
ламентарца из немачке владајуће 
ЦДУ, господина Шокенхофа, који 
нам је својевремено, још пре по-
четка нашег институционализова-
ног евроинтегративног процеса, 
предочио чувене ставове немач-
ког Бундестага у седам тачака који 
су везани за тај процес и до данас 
су остали углавном релевантни за 
немачку позицију. То илуструје 
непроменљив став немачке вла-
дајуће политичке групације ЦДУ/
ЦСУ око КиМ. Већ тада је учвршће-
на и код нас свест о значају и улози 
парламената у спољној политици 
и међународним односима, однос-
но парламентарне дипломатије као 
механизма за остваривање спољно-
политичких циљева. И данас преко 
парламентараца из важних држа-
ва (немачки Бундестаг, амерички 
Конгрес, руска Дума, итд) и међу-
народних организација (ЕП и др) 
стижу важне поруке и ставови о 
кључним питањима за наш наци-

онални интерес, те је природно да парла-
ментарна дипломатија, као механизам спро-
вођења државне политике, и у Србији заузме 
важно место. 

Народна скупштина РС, као носилац према 
уставном положају, месту и улози у систему 
власти, пословнику о свом раду, вишеслојно 
делује у складу са правилима парламентарне 
дипломатије на међународном плану: прво, 
институционализованом сарадњом на пар-
ламентарном нивоу са ОУН, ЕУ, ОЕБС, СЕ, 
НАТО, регионалним (ЦЕИ и др), мултила-
тералним (ИПУ, Медитеран, православље) 
организацијама и разним парламентарним 
форумима; друго, класичном билатералном 
сарадњом на парламентарном нивоу непос-
редно, институционализовано, преко група 
пријатељства, кроз посебне програме или на-
менске споразуме…; треће, на посебно данас 
динамичном међународном мултилатерал-
ном плану кроз важеће међународне меха-
низме, као што су мултилатерални скупови 
(самити, конференције, регионални скупо-
ви, семинари, радионице…) на којима делују 
парламентарци, политичке групе, различити 
владини и невладини органи и субјекти држа-
ва или међународних организација; четврто, 

кроз посебан вид сарадње и деловања парламентарне дип-
ломатије према или са страначким политичким група-
цијама на идеолошко-политичкој основи, које делују на 
ширем међународном плану (европски народњаци, со-
цијалистичка интернационала, груписани либерали, зе-
лени…), где партиципирају и неке наше парламентарне 
политичке странке, што је данас посебно актуелно и дина-
мично у Европи. Сви ови модалитети деловања директно 
утичу на квалитативну могућност формирања позитив-

них ставова појединих међународ-
них субјеката у областима од инте-
реса за спољнополитичке циљеве 
Србије. 

Примена механизма парламен-
тарне дипломатије Србије има по-
себан значај у овом и наредном 
периоду, имајући у виду наше 
приоритете у заштити национал-
них интереса и улогу појединих 
земаља и међународних фактора у 
одлучивањима према тим интере-
сима. Успешна реализација 141. за-
седања ИПУ у Београду несумњиво 
може побољшати укупан међуна-
родни положај Србије и ојачати ар-
гументе у заштити њених главних 
спољнополитичких интереса. При-
суство свакако бројних важних 
представника релевантних међу-
народних субјеката и одвијање тог 
скупа стога мора бити у функцији 
промоције и заштите националних 
интереса Србије применом и меха-
низма парламентарне дипломатије 
у пракси. ¶

*Дипломата у пензији
Срђан Печеничић

ВетераниКУД„Јелече”
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Успешна 
реализација 141. 
заседања ИПУ  
у Београду 
несумњиво може 
побољшати укупан 
међународни 
положај Србије и 
ојачати аргументе  
у заштити њених 
главних 
спољнополитичких 
интереса

Моћ парламентарне дипломатијеувођењу и развоју географ-
ских информационих сис-
тема”, свакако бити унап-
ређене. Тај јавно доступни 
ГИС ипак није оно што 
представља потребну базу 
података за симулације 
поплава у урбаним сре-
динама, као ни и потре-
бан ниво података који би 
омогућио локалним зајед-
ницама да свој крвоток – 
мрежу канализације адек-
ватно сагледају кад је реч 
о стању њене функционал-
ности и унапређивања ње-
ног даљег коришћења. 

Србији је хитно потреб-
но увођење реда и прављење систе-
ма који представља обавезу, а не поје-
диначне ад хок приступе формирања 
база података, које поједина комунал-
на предузећа формирају ради олак-
шавања својих оперативних свакод-
невних поступања, попут, рецимо, 
интерне ГИС базе података ЈКП „Во-
довод и канализација” у Крагујевцу, 
која је за сваку похвалу, али не пред-
ставља умрежену базу података града, 
која би омогућила да се та база упот-
ребљава на више оперативних нивоа. 
Закон о планирању и изградњи, као 
кровни закон свих поступања у облас-
ти инфраструктуре, мора ипак бити 
прецизнији кад је реч о обавезности 
поступања градова у вези са тим, упра-
во како се не би дешавало да се стање 
инфраструктурне мреже негде може, а 
негде не може утврдити, и пре свега са 
стратешким циљем унапређењем раз-
воја инфраструктурне мреже градова, 
која мора имати прецизно уцртано 
постојеће стање, како би се у акце-
денталним ситуацијама путем симу-
лација установио могући правац од-
вијања поплавних таласа.

ГИС база података у том смислу 
мора имати све податке о инфраструк-
турним објектима, податке о њиховом 
стању и даљем развоју. Надаље, урба-
нистичкопланска документација мора 
баратати појмовима спровођења доку-
ментације са конкретно дефинисаним 

инфраструктурним при-
оритетима, као и прелими-
нарним ценама за њихово 
извођење, како би се при-
оритети и буџети усклади-
ли и развој представљао 
континуитет, а не ад хок 
деловање на санирању из-
ненадних последица при-
родних непогода, чије се 
последице ипак могу пред-
видети, наравно, уз улагање 
државе у софтвере потреб-
не за ту намену. 

Досадашње укључи-
вање универзитета, фа-
култета и института на 
изради студија за унап-

ређење одбране од поплава, посебно 
интензивирано после 2014, свакако 
представља део неопходних превен-
тивних активности за сваку локалну 
самоуправу, али је приметно да се та 
документација не израђују као пра-
тећа документација урбанистичких 
планова, већ као сепарати који слу-
же за ванредне ситуације и доношење 
мера за предузимање одређених пре-
вентивних активности на терену 
ради спречавања утицаја поплава у 
времену након израде студија. У том 
смислу, студије морају претходити 
плановима, а планови се морају ре-
видирати уколико такве студије нису 
израђене у периоду пре доношења 
одлуке о изради планова. Куповина 
софтвера за симулације поплавних 
таласа мора бити део стратегије ИТ 
развоја Србије, која те софтвере мора 
ставити на располагање институти-
ма и факултетима, да би они надаље 
пружали услуге градовима за потребе 
израде пратећих студија за урбанис-
тичкопланску документацију. У њој 
се подаци о потенцијалним зонама 
угрожености од хидролошких непо-
года више не могу анализирати само 
на нивоу стогодишњих вода, већ кроз 
перманентни мониторинг и базу по-
датака о ситуацији на терену у пери-
оду између два планска циклуса.  ¶

*Доктор техничких наука из  
области архитектуре и урбанизма

Куповина софтвера 
за симулације 
поплавних таласа 
мора бити део 
стратегије ИТ 
развоја Србије,  
која те софтвере 
мора ставити  
на располагање 
институтима  
и факултетима,  
да би они надаље 
пружали услуге 
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Милоје Вељовић

  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.


