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„ПОЛИТИКА” САЗНАЈЕ КО СУ КАНДИДАТИ НАПРЕДЊАКА НА БЕОГРАДСКИМ ИЗБОРИМА ЕКС КЛУ ЗИВ НИ ИН ТЕР ВЈУ: 
ШИН ЗО АБЕ, пре ми јер Ја па на

Ср би ја др жи кључ 
ста бил но сти на 
За пад ном Бал ка ну
Дра ган Ву ко тић

Би ло је по треб но да про ђе тач но 31 го ди на па да је дан 
ја пан ски пре ми јер по но во до ђе у Бе о град. Пре да на-

шње по се те Шин за Абеа, у на шем глав ном гра ду је истог 
да ту ма али 1987. бо ра вио је дан од ње го вих прет ход ни ка, 
Ја су хи ро На ка со не. Хро ни ча ри бе ле же да, иако је На ка-
со не био пр ви пре ми јер Ја па на ко ји је зва нич но по се тио 
СФРЈ, он ипак ни је био пр ви њи хов пред сед ник вла де ко ји 
је до шао у Бе о град, бу ду ћи да је са хра ни пред сед ни ка Јо-
си па Бро за Ти та при су ство вао пре ми јер Ма са јо ши Охи-
ра. Ка да је реч о по се та ма на нај ви шем ни воу, у со ци ја-
ли стич кој Ју го сла ви ји су 1976. би ли и та да шњи ја пан ски 
пре сто ло на след ник, а да на шњи цар Аки хи то, и прин це-

за Ми чи ко. Ју го сла ви ја је би ла и пр ва со ци ја ли стич ка зе-
мља с ко јом је Ја пан ус по ста вио ди пло мат ске од но се по-
сле Дру гог свет ског ра та.

У кон тек сту ме ђу на род них од но са мно го то га је, ме ђу-
тим, слич но ка да се упо ре де по се те Шин за Абеа и Ја су хи-
ра На ка со неа Бе о гра ду. У то вре ме је Хлад ни рат био на 
свом вр хун цу, а да на шњи од но си из ме ђу Ва шинг то на и 
Мо скве бе ле же нај ве ћу за тег ну тост у не ко ли ко про те клих 
де це ни ја.  страна 2

 Ме ђу не за по сле ни ма у 
Ср би ји у де цем бру 2017. 
би ло је и 182 док то ра 
на у ка, а 2013. – 64

Чи ње ни ца да ће ми се у овој по се ти 
при дру жи ти чел ни ци ком па ни ја ко ји ма 
се Ја пан по но си го во ри о по ја ча ном 
ин те ре со ва њу ја пан ских фир ми за Ср би ју
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Радојичић први на листи СНС

Де јан Спа ло вић

Д
и рек тор Уни вер зи тет ске деч је кли ни ке у Бе о гра ду и про-
фе сор Ме ди цин ског фа кул те та др Зо ран Ра до ји чић пр ви 
је на ли сти „Алек сан дар Ву чић – За то што во ли мо Бе о-
град”. Ле кар оми љен код нај мла ђих па ци је на та, ко ји је у 
Окс форд ској ен ци кло пе ди ји озна чен као је дан од нај зна-

чај ни јих Ср ба, при хва тио је по зив ли де ра Срп ске на пред не стран-
ке Алек сан дра Ву чи ћа и би ће но си лац ли сте СНС-а на мар тов ским 
бе о град ским из бо ри ма.

Зо ран Ра до ји чић је по зна ти про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та 
ко ји је ди пло ми рао с про сеч ном оце ном 9,14, а ма ги стри рао и док-
то ри рао на Бе о град ском уни вер зи те ту. Ње гов жи вот ни сан је да бу-
де за вр ше на „Тир шо ва 2” да би де ца у Ср би ји 
има ла бо љу бу дућ ност и ка ко би мај ке би ле без-
бри жни је. Ка да бу де за вр ше но ово зда ње, све 
бол нич ке со бе би ће про ши ре не и опре мље не 
та ко да сви ро ди те љи мо гу да про вoде вре ме с 
де цом, што са да ни је слу чај. Ка па ци те ти ће би-
ти про ши ре ни нај са вре ме ни јим опе ра ци о ним 
са ла ма, до ко јих ће де цу во ди ти ро ди те љи ко-
ји ће им „чу ва ти страх” док ане сте зи ја не поч-
не да де лу је.

Као што је „По ли ти ка” у су бо ту на ја ви ла, дру-
га на ли сти на пред ња ка би ће ди рек тор ка Бе о-
град ског фе сти ва ла игре, ко ре о граф и ба ле ри на 
Аја Јунг, док се од мах иза ње на ла зи са да шњи 
гра до на чел ник Си ни ша Ма ли, ко ји је као не стра нач ка лич ност во-
дио пре сто ни цу у про те клих пет го ди на и као његов нај ве ћи успех 
на во ди се да је пре по ло вио дуг Бе о гра да.

Као што је ли дер Срп ске на пред не стран ке Алек сан дар Ву чић на ја-
вио, на из бор ној ли сти СНС-а на ла зе се углед не и по зна те лич но сти 
из све та на у ке, кул ту ре и спор та. Ме ђу пр вих пет на ест кан ди да та за 

од бор ни ке не ма ни јед ног по ли ти ча ра. Та ко се на че твр том ме сту на-
ла зи ко ор ди на тор ка Са ве то ва ли шта про тив на си ља у по ро ди ци Ве-
сна Ста но је вић, под чи јим окри љем су и си гур не ку ће у Бе о гра ду.

Од мах иза ње су проф. др Си ма Авра мо вић, де кан Прав ног фа-
кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, др Љи ља на Мар ко вић, фи ло лог, 
и Ча слав Мар ко вић, про фе сор на Ма шин ском фа кул те ту.

Кан ди да ти за од бор ни ке су и по зна ти спор ти сти Ми лан Гу ро вић, 
Го ран Гр бо вић, Не бој ша Илић, бив ша ру ко ме та ши ца Дра га на Пе-
шић Бе ло је вић и ка пи тен жен ске од бој ка шке ре пре зен та ци је Је ле-
на Ни ко лић.

Ка ко „По ли ти ка” са зна је, на ли сти кан ди да та за 110 од бор ни ка 
на ла зи ће се и Бо ја на Бо рић Бре шко вић, ди рек тор ка На род ног му-
зе ја, глу мац Све ти слав Гон цић, Ду ши ца Бо јић, ди рек тор ка Му зе ја 

исто ри је Ср би је, и Сло бо дан На ка ра да, ди рек-
тор Му зе ја са вре ме не умет но сти. Од по зна тих 
на ли сти се још на ла зе Бран ко Ми ли ће вић Коц-
ки ца, ет но лог др Ива на Лу чић То до сић, Жи во-
рад Ни ко лић, аутор и во ди тељ еми си је „Жи ки-
на ша ре ни ца”, и бив ши ми ни стар ин фор ми са ња 
Иван Та со вац. Ме ђу кан ди да ти ма за од бор ни ке 
сво је ме сто има ће и град ски ме на џер Го ран Ве-
сић и за ме ник гра до на чел ни ка Ан дри ја Мла-
де но вић.

На ли сти „Алек сан дар Ву чић – За то што во ли-
мо Бе о град” би ће и пред став ни ци по ли тич ких 
пар ти ја, пре свих СНС-а, као и њи хо вих ко а ли-
ци о них парт не ра из ПУПС-а Ми ла на Кр ко ба би-

ћа, СДПС-а Ра си ма Ља ји ћа, СНП-а Не на да По по ви ћа, ПС Алек сан-
дра Ву ли на, ПСС-а Бо го љу ба Ка ри ћа.

Ова ли ста, на пред лог ли де ра СНС-а Алек сан дра Ву чи ћа, би ће да-
нас усво је на на сед ни ци Пред сед ни штва СНС-а. На ис тој сед ни ци 
би ће раз го во ра и о кан ди да ти ма за од бор ни ке за ло кал не мар тов-
ске из бо ре и у Бо ру, Аран ђе лов цу и Се вој ну. ¶

ИЗБОРИ 4. МАРТА
  „Политика” сазнаје да ће 
данас Маја Гојковић, 
председница Скупштине 
Србије, расписати изборе 
у Београду, Аранђеловцу, 
Бору и Севојну за 4. март

Структура незапослених 
у јануару 2011. према 
степену стручне спреме
(од I до VII степена), 
у процентима

V
1,04

VI
5

VII
6,16

I
28,69

II
4,76

III
26,39

IV
27,95

Извор: Национална служба за запошљавање Србије

Структура незапослених 
у децембру 2017. према 
степену стручне спреме
(од I до VII степена), 
у процентима

II
3,49

IV
29,20

I
29,59

VII
9,17 VI

5,32

V
0,73

III
22,47

Извор: Национална служба за запошљавање Србије

Од не ких ди пло ма ни ка ква ко рист
Све је ви ше ди пло ми ра них сту де на та, али не и оних ко ји су по треб ни тр жи шту, па 
не ки од њих од ла зе у ино стран ство и та мо ра де по сло ве са ни жим ква ли фи ка ци ја ма

Бра ни слав Ра ди вој ша

Већ не ко ли ко го ди на, из у зев у 2017, 
у Ср би ји се по ве ћа ва удео не за по сле-
них с ви со ком и ви шом школ ском 
спре мом ме ђу укуп ним бро јем оних 
ко ји тра же по сао. 

Го ди не 2011. они су чи ни ли 12,1 од-
сто по пу ла ци је на спи ско ви ма На ци-
о нал не слу жбе за по шља ва ња, 2012. 
би ло их 13,9, за тим су 2014. до спе ли 
до 14 про це на та, а ре корд је за бе ле-
жен 2016. ка да их је би ло 14,8 од сто. 
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Но ви за кон уре ђу је упо тре бу 
за ста ва на ци о нал них ма њи на
По да так о на ци о нал ној 
при пад но сти, на лич ни 
зах тев, мо ћи ће да бу де 
унет у ма тич не 
еви ден ци је, а ак ти ви ра 
се и бу џет ски фонд за 
ин фор ми са ње на је зи ци ма 
ма њин ских за јед ни ца

Би ља на Ба ко вић 

Већ од ове го ди не на род ни по сла ни-
ци ко ји при па да ју на ци о нал ној ма њи-
ни чи је уче шће у по пу ла ци ји Ср би је 
до сти же нај ма ње два од сто мо гли би 
да стек ну пра во да се обра ћа ју На род-
ној скуп шти ни на свом је зи ку. Пре ма 
по след њем по пи су из 2011, ово пра-
во оства ри ли би по сла ни ци при пад-
ни ци бо шњач ке, ма ђар ске и ром ске 
ма њи не. На род на скуп шти на ће, на-
рав но, обез бе ди ти усло ве за то. Реч је 
о јед ној од но ви на ко је су пред ви ђе не 
број ним из ме на ма за кон ских од ре да-
ба ко је су у ве зи са по ло жа јем и пра-
ви ма на ци о нал них ма њи на у Ср би ји, 
а ко је би тре ба ло да бу ду усво је не то-
ком ове го ди не.

Пред Вла дом Ср би је тре нут но су 
на цр ти за ко на о из ме на ма и до пу на-
ма За ко на о за шти ти пра ва и сло бо-
да на ци о нал них ма њи на и За ко на о 
слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма. 
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Трговцима 
објавили „рат” 
због кришке 
карфиола   стр. 9

ВЕ ЛИ КЕ АДВО КАТ СКЕ 

ОД БРА НЕ

Сна ла жљи вост на 
ла тин ском   стр. 10

ПОЛИГРАФ НАУКА

Агент из Ср би је 
спа са ва 
аме рич ке 
па шња ке   стр. 11

АЈА ЈУНГЗОРАН РАДОЈИЧИЋ СИНИША МАЛИ СИМА АВРАМОВИЋВЕСНА СТАНОЈЕВИЋ1 2 3 4 5
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Са прве стране 

Н
ајутицајнији светски
медијисуте1987.пре
нелиапелкојијеНака
сонеизБеоградаупутио
Роналду Регану иМи

хаилуГорбачову.Онје,уобраћању
наУниверзитетууБеограду,позвао
председникеСАДиСССРдапрева
зиђунеуспехсастанкауРејкјавикуи
дасевратепреговоримаонуклеар
номразоружању.
Како је„Политика”тадаизвести

ла,Накасонејеистакаода„прегово
рионуклеарномразоружавањуСАД
иСССРтребадаобезбедестратешку
стабилностизмеђуИстокаиЗапада
иобезбедеподједнакоуклањањену
клеарногоружјаизЕвропеиАзије”.
Напитањекаковидиданашњууло

гуЈапанаумеђународнимодносима,
премијерШинзоАбеуексклузивном
интервјууза„Политику”каже:
„Ја дипломатију не посматрам са

становиштадветачкебилатералних
односа,већјеузимамуобзиркаоодно
севишеземаљауоквирурегија,ипро
активнојеунапређујемсастановишта
посматрањаземаљскекуглеизптичи
јеперспективе.Наставићусарадњуса
земљамаскојимаделимоуниверзалне
вредностикаоштосуслобода,демо
кратија,поштовањељудскихправаи
владавинаправа.Ширећиперспекти
вуовихвредностижелимдадоприне
семмируипросперитетуусвету,учвр
шћујућивладавинуправа, слободне
пловидбеимирногрешавањаконфли
катакаоосновнепринципе.”

Шта оче ку је те од по се те Бе о гра ду 
и су сре та с нај ви шим срп ским зва
нич ни ци ма?

Веомасерадујемсвојојпрвојпосети
Србији.Очекујемдаћуспредседни
комВучићем,великимпознаваоцем
Јапана, разговарати о будућности
нашихземаљаидаћемоунапредити
пријатељскеодносе.Србијајеземља
којадржикључстабилностиуреги
онуЗападногБалкана,исастанови
штајединстваЕвропе,скојомЈапан
делиисте вредности,желео бих да
нагласимважностнашевезесаСр
бијом.Задовољствомијештоћу,као
првуземљуурегионуЗападногБал
кана,посетитиСрбију.

Ка ко оце њу је те би ла те рал не од но
се из ме ђу на ше две зе мље?

ОдносизмеђуЈапанаиСрбијесене
престаноразвијауширокомспектру
области.Посебноусфериекономи
јепостојипотенцијалзазначајанна
предак.Чињеницадаћемисеуовој
посетипридружитичелницикомпа
нијакојимасеЈапанпоносиговорио
појачаноминтересовањујапанских
фирмизаСрбију.Можемодаочеку
јемодаћесарадњаунаредномпери
одубитисвеинтензивнија.Важнаје
иразменауобластикултуреиспор
та.ПоследњихгодинауСрбијијесве
вишеонихкојиучејапанскијезик,а
ијапанскеборилачкевештинесупо
пуларне.Наевропскомпрвенствуу
кенду,јапанскојвештинимачевања,
женскарепрезентацијаСрбије,коју
јепредводиласелекторкаизЈапана,
освојилајемедаљу,првипутодосни
вањаКендосавезаСрбије.Великаје
радост када се удруженим снагама
постигнурезултатикоји судосада
билинедостижни.Желеобихда се
размена у области спорта саСрби
јом, успешном спортском земљом,
додатно продуби до предстојећих
Олимпијских и Параолимпијских
игарауТокију,2020.године.Одлу
чансамдакрозсвојупосетуСрбији
додатнооснажимразвојвезаЈапана
иСрбије.

Ка ко То кио ви ди тре нут ни спољ
но по ли тич ки курс Бе о гра да?

Србијатренутнореализујенизрефор
мисциљемуласкауЕвропскуунију.
Јапанпоздрављаконтинуиранина
предакСрбијеупроцесупридружи
вањаЕУипружићеснажнуподршку
напоруСрбијеуимплементацијире
формипотребнихзачланствоуЕУ.
Управосовогстановиштапружамо
подршкуСрбијиуреформиобласти
заштитеживотнесредине,крозпрви
пројекатповољногкредитаујапан
ским јенима,којимће сефинанси
ратиизградњасистемазаодсумпо
равањеуТермоелектрани „Никола
Тесла”.

Ја пан је је та ко ђе и јед на од зе мља 
ко ја се у срп ској јав но сти до жи
вља ва ју као из ра зи то при ја тељ
ске…

НаКалемегданујекаознакзахвал
ностиподршциизЈапана,поставље
на„Јапанскачесма”.Веомамерадује
штонародуСрбијипоказујепажњу
изахвалностпремапомоћинарода
Јапана.Наставићемосарадњууобла
стимапопутживотнесредине,здрав
стваиобразовања,какобисмопру
жилиподршкуразвојуСрбије.

У тре ну ци ма ва ше европ ске тур не
је јед но од по тен ци јал но нај ве ћих 
свет ских жа ри шта на ла зи се у не
по сред ном ја пан ском су сед ству. 
На рав но, ми слим на Се вер ну Ко
ре ју.

Нијепретеранорећидајебезбедно
сноокружењеукојемсеЈапантре
нутноналазинајкритичније јошод
Другогсветскограта.Посебнокада
СевернаКорејаразвијануклеарнеи
балистичке ракете, газећимеђуна
роднаправила.Дометовихбалистич
кихракетајетакавдабионемогле
дадосегнуидоСрбијеипредставља
ју озбиљну и непосредну претњу с
каквомсенисмодосадасусретали.
Иакојеудванавратаобећаладаће
напуститипрограмнуклеарногна
оружавања,ускладусаСпоразумом
саСАДиз1994. и заједничким са
општењемучесникаШестостраних
преговора из 2005, Северна Коре
ја је прекршила обећање, користе
ћитајпериодзаразвојнуклеарнихи
балистичкихракета.Кадасеовачи

њеницаузмеуобзир,дијалогсаСе
верномКорејомсамозараддијалога
немасмисла.

Ко је ко ра ке пред ла же те за ре ше
ње овог про бле ма?

СевернаКорејасеморананеповра
танидоказивначинобавезатииона
мораповућиконкретнепотезеуна
пуштањунуклеарногиракетногпро
грама.КакобисмонатералиСеверну
Корејудапромениполитику,међуна
родназаједницаморабитиуједињена
дамаксималноповећапритисакдасе
створетаквиусловидаСевернаКоре
јатражидијалог.ДокПјонгјангпона
вљапровокативнеречи,свестансам
чињеницедасетренутноводидиску
сијао„могућојизненаднојескалаци
јиодстранеСевернеКореје”.Упушта
њеутаквудискусијусамојеједнаод
тактикапреговарањаСевернеКоре
је.Страходизненаднеескалацијекао
резултатимапобољшањепреговарач
кепозицијеСевернеКореје.

Шта То кио пла ни ра да ура ди?
Ми се нећемо обазирати на прет
ње.Потребноједаповлачимопоте
зехладнеглаве,узподробнуанализу
ситуације.Увишенавратадонесена
јерезолуцијаУједињенихнација,док
јеЕУуоктобрупрошлегодинедонела
одлукуосанкцијамапротивСеверне
Кореје.Желимода,сарађујућибли
скокакосЕУ,такоисаСрбијом,по
јачамопритисакнаСевернуКореју,
каомеђународназаједницауцелини.
Такође,желимодамаксималнопове
ћамонапореуциљуналажењареше
њазануклеарнеибалистичкераке
теСевернеКореје,каоизапроблем
отмицедржављанаЈапана,којипред
стављаприоритетнопитањезанашу
владу.УУНсукрозвишерезолуција
Саветабезбедности,унеколикона
врата, појачаване санкције против
СевернеКореје.НадамседаћеСр
бија,каочланицаУједињенихнаци
ја,битинепоколебљивауспровођењу
овихрезолуција.

Бр зи на при вред ног опо рав ка Ја
па на по сле Дру гог свет ског ра та 
при ба ви ла је зе мљи епи тет „еко
ном ског чу да”. Ка ко да нас до жи
вља ва те свет ски еко ном ски по ре
дак?

Наекономскомплану,сматрамдаје
проширењеекономскесфереусве
ту, засновано на слободи и поште
нимправилима,одизузетневажно
сти.Такосмокрајемпрошлегодине
сЕвропскомунијомпостиглиспора
зумоекономскомпартнерству.Јапан
промовише„Стратегијузаслободани
отворенИндијскииТихиокеан”како
биодрегионаИндијскогиТихогоке
ана,којијејезгровиталностисвета,
направиослободноиотворено„ме
ђународно јавно добро” засновано
навладавиниправа,каоидаосигу
рамирипросперитетуцеломовом
региону.Желелибисмотодаузмемо
уобзиркакобисмопродубилипарт
нерствосЕвропом.Сасвимземља
макојесеслажусовимначиномраз
мишљањаможемосарађиватиради
остварењаовестратегије. ¶

ЕКСКЛУЗИВНИИНТЕРВЈУ: ШИНЗОАБЕ,премијерЈапана

Ср би ја др жи кључ ста бил но сти 
на За пад ном Бал ка ну
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ДометбалистичкихракетаСевернеКорејеје
такавдабионемогледадосегнуидоСрбије
ипредстављајуозбиљнуинепосреднупретњу
скаквомсенисмодосадасусретали

Људисунапушталидомовенакон
упозорењадаследиракетни
напад,аправаинформацијаје
стиглатекпосле38минута

Хо но лу лу–ГувернерХавајаДејвидИџизви
ниосеза„болизабуну”којејеизазвалолажно
упозорењенаопасностоднаводногракетног
нападаутојсавезнојамеричкојдржави,пре
неојеТанјуг.
Иџјенаконференцијизановинареобећао

даћепоновобитиизвршенапроценасистема
заузбуњивањекакобисеосигуралодасетаква
грешканикадавишенепонови.
лажнаузбунакојајеусуботуупозориласта

новникеХавајанаопасностоднаводногракет
ногнападаизазвалајепаникукојајетрајала
готово40минута,ајошувекнијесасвимјасно
какоједотогадошло.
ДокјепредседниклокалногпарламентаХа

вајаСкотСаикирекаодајенекопритиснуопо
грешнодугме,изБелекућејесаопштенодасе
радилоискључивоо„државнојвежби”,прено
сиАП.

Упогрешнојпоруциграђанисуупозорени
напретњубалистичкомракетомипозиванида
хитнопотражесклониште.„Овонијевежба”,на
веденојеупоруци.
Људисуупаницинапушталидомове,аин

формацијадајеупитањулажнаузбунастигла
једосвихкорисникамобилнихтелефонатек
након38минута.
Умеђувремену,америчкаФедералнаагенци

јазакомуникацијепокренулајесвеобухватну
истрагуочитавомслучају.Саикијеизјавиода
јесистем,закојијестановницимаХавајарече
нодасенањегамогуослонити,потпунозака
зао.„Јасноједавладинеагенцијенисуспремне
инедостајеимкапацитетдасеносесаванред
нимситуацијама”,навеојеусаопштењу.
АмеричкипредседникДоналдТрампјеоба

вештеноситуацијинаХавајимагдејеграђа
нимаупућеноупозорењенаопасностодбали
стичкеракете.
Хавајисуудецембрупрошлегодинетести

ралисиренузаупозорењеоднуклеарногнапа
дапопрвипутодзавршеткаХладнограта.Те
стирањасууследилауследрастућепретњеод
ракетногинуклеарногпрограмаСевернеКо
реје.

ПаниказбоглажнеузбуненаХавајима
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