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одборнике нема ниједног политичара. Тако се на четвртом месту налази координаторка Саветовалишта против насиља у породици Веиректор Универзитетске дечје клинике у Београду и про- сна Станојевић, под чијим окриљем су и сигурне куће у Београду.
Одмах иза ње су проф. др Сима Аврамовић, декан Правног фафесор Медицинског факултета др Зоран Радојичић први
је на листи „Александар Вучић – Зато што волимо Бео- култета Универзитета у Београду, др Љиљана Марковић, филолог,
град”. Лекар омиљен код најмлађих пацијената, који је у и Часлав Марковић, професор на Машинском факултету.
Кандидати за одборнике су и познати спортисти Милан Гуровић,
Оксфордској енциклопедији означен као један од најзначајнијих Срба, прихватио је позив лидера Српске напредне стран- Горан Грбовић, Небојша Илић, бивша рукометашица Драгана Пеке Александра Вучића и биће носилац листе СНС-а на мартовским шић Белојевић и капитен женске одбојкашке репрезентације Јелена Николић.
београдским изборима.
Како „Политика” сазнаје, на листи кандидата за 110 одборника
Зоран Радојичић је познати професор Медицинског факултета
који је дипломирао с просечном оценом 9,14, а магистрирао и док- налазиће се и Бојана Борић Брешковић, директорка Народног муторирао на Београдском универзитету. Његов животни сан је да бу- зеја, глумац Светислав Гонцић, Душица Бојић, директорка Музеја
историје Србије, и Слободан Накарада, дирекде завршена „Тиршова 2” да би деца у Србији
тор Музеја савремене уметности. Од познатих
имала бољу будућност и како би мајке биле безна листи се још налазе Бранко Милићевић Коцбрижније. Када буде завршено ово здање, све
кица, етнолог др Ивана Лучић Тодосић, Живоболничке собе биће проширене и опремљене
ИЗБОРИ 4. МАРТА
рад Николић, аутор и водитељ емисије „Жикитако да сви родитељи могу да провoде време с
„Политика” сазнаје да ће на шареница”, и бивши министар информисања
децом, што сада није случај. Капацитети ће биданас Маја Гојковић,
Иван Тасовац. Међу кандидатима за одборнике
ти проширени најсавременијим операционим
салама, до којих ће децу водити родитељи копредседница Скупштине своје место имаће и градски менаџер Горан Веји ће им „чувати страх” док анестезија не почСрбије, расписати изборе сић и заменик градоначелника Андрија Младеновић.
не да делује.
у Београду, Аранђеловцу,
На листи „Александар Вучић – Зато што волиКао што је „Политика” у суботу најавила, друБору и Севојну за 4. март мо Београд” биће и представници политичких
га на листи напредњака биће директорка Беопартија, пре свих СНС-а, као и њихових коалиградског фестивала игре, кореограф и балерина
ционих партнера из ПУПС-а Милана КркобабиАја Јунг, док се одмах иза ње налази садашњи
градоначелник Синиша Мали, који је као нестраначка личност во- ћа, СДПС-а Расима Љајића, СНП-а Ненада Поповића, ПС Александио престоницу у протеклих пет година и као његов највећи успех дра Вулина, ПСС-а Богољуба Карића.
Ова листа, на предлог лидера СНС-а Александра Вучића, биће данаводи се да је преполовио дуг Београда.
Као што је лидер Српске напредне странке Александар Вучић наја- нас усвојена на седници Председништва СНС-а. На истој седници
вио, на изборној листи СНС-а налазе се угледне и познате личности биће разговора и о кандидатима за одборнике за локалне мартов¶
из света науке, културе и спорта. Међу првих петнаест кандидата за ске изборе и у Бору, Аранђеловцу и Севојну.

Б

ило је потребно да прође тачно 31 година па да један
јапански премијер поново дође у Београд. Пре данашње посете Шинза Абеа, у нашем главном граду је истог
датума али 1987. боравио један од његових претходника,
Јасухиро Накасоне. Хроничари бележе да, иако је Накасоне био први премијер Јапана који је званично посетио
СФРЈ, он ипак није био први њихов председник владе који
је дошао у Београд, будући да је сахрани председника Јосипа Броза Тита присуствовао премијер Масајоши Охира. Када је реч о посетама на највишем нивоу, у социјалистичкој Југославији су 1976. били и тадашњи јапански
престолонаследник, а данашњи цар Акихито, и принце-
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Нови закон уређује употребу
застава националних мањина
Податак о националној
Биљана Баковић
припадности, на лични
Већ од ове године народни посланизахтев, моћи ће да буде
ци који припадају националној мањиунет у матичне
ни чије учешће у популацији Србије
евиденције, а активира
достиже најмање два одсто могли би
да стекну право да се обраћају Народсе и буџетски фонд за
информисање на језицима ној скупштини на свом језику. Према
последњем попису из 2011, ово прамањинских заједница
во остварили би посланици припад-
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ЦРНА ГОРА 0,70 ЕUR;
РЕПУБЛИКА СРПСКА 1 КМ;
ХРВАТСКА 8,00 КН;
МАКЕДОНИЈА 30,00 ДЕН;
СЛOВЕНИЈА 1,00 ЕUR;
ФЕД. БиХ 1 КМ;

ници бошњачке, мађарске и ромске
мањине. Народна скупштина ће, наравно, обезбедити услове за то. Реч је
о једној од новина које су предвиђене
бројним изменама законских одредаба које су у вези са положајем и правима националних мањина у Србији,
а које би требало да буду усвојене током ове године.
Пред Владом Србије тренутно су
нацрти закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина и Закона о
службеној употреби језика и писама.
страна 6

Фото Ројтерс

Чињеница да ће ми се у овој посети
придружити челници компанија којима
се Јапан поноси говори о појачаном
интересовању јапанских фирми за Србију

за Мичико. Југославија је била и прва социјалистичка земља с којом је Јапан успоставио дипломатске односе после Другог светског рата.
У контексту међународних односа много тога је, међутим, слично када се упореде посете Шинза Абеа и Јасухира Накасонеа Београду. У то време је Хладни рат био на
свом врхунцу, а данашњи односи између Вашингтона и
Москве бележе највећу затегнутост у неколико протеклих
деценија.
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Од неких диплома никаква корист
Све је више дипломираних студената, али не и оних који су потребни тржишту, па
неки од њих одлазе у иностранство и тамо раде послове са нижим квалификацијама
Структура незапослених
у јануару 2011. према
степену стручне спреме
(од I до VII степена),
у процентима
V
1,04

VI
5

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

VII
6,16

II
3,49

I
28,69

III
22,47
IV
29,20

IV
27,95

I
29,59

III
26,39

II
4,76

Извор: Национална служба за запошљавање Србије

VII
9,17

V
0,73
VI
5,32

Извор: Национална служба за запошљавање Србије

Бранислав Радивојша
Већ неколико година, изузев у 2017,
у Србији се повећава удео незапослених с високом и вишом школском
спремом међу укупним бројем оних
који траже посао.
Године 2011. они су чинили 12,1 одсто популације на списковима Националне службе запошљавања, 2012.
било их 13,9, затим су 2014. доспели
до 14 процената, а рекорд је забележен 2016. када их је било 14,8 одсто.
страна 7

Међу незапосленима у
Србији у децембру 2017.
било је и 182 доктора
наука, а 2013. – 64
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њеница узме у обзир, дијалог са Се
верном Корејом само зарад дијалога
нема смисла.

Србија држи кључ стабилности
на Западном Балкану

Шта очекујете од посете Беог раду
и сусрета с највишим српским зва
ничницима?
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Како оцењујете билатералне одно
се између наше две земље?
Однос између Јапана и Србије се не
престано развија у широком спектру
области. Посебно у сфери економи
је постоји потенцијал за значајан на
предак. Чињеница да ће ми се у овој
посети придружити челници компа
нија којима се Јапан поноси говори о
појачаном интересовању јапанских
фирми за Србију. Можемо да очеку
јемо да ће сарадња у наредном пери
оду бити све интензивнија. Важна је
и размена у области културе и спор
та. Последњих година у Србији је све
више оних који уче јапански језик, а
и јапанске борилачке вештине су по
пуларне. На европском првенству у
кенду, јапанској вештини мачевања,
женска репрезентација Србије, коју
је предводила селекторка из Јапана,
освојила је медаљу, први пут од осни
вања Кендо савеза Србије. Велика је
радост када се удруженим снагама
постигну резултати који су до сада
били недостижни. Желео бих да се
размена у области спорта са Срби
јом, успешном спортском земљом,
додатно продуби до предстојећих
Олимпијских и Параолимпијских
игара у Токију, 2020. године. Одлу
чан сам да кроз своју посету Србији
додатно оснажим развој веза Јапана
и Србије.
Како Токио види тренутни спољ
нополитички курс Беог рада?
Србија тренутно реализује низ рефор
ми с циљем уласка у Европску унију.
Јапан поздравља континуирани на
предак Србије у процесу придружи
вања ЕУ и пружиће снажну подршку
напору Србије у имплементацији ре
форми потребних за чланство у ЕУ.
Управо с овог становишта пружамо
подршку Србији у реформи области
заштите животне средине, кроз први
пројекат повољног кредита у јапан
ским јенима, којим ће се финанси
рати изградња система за одсумпо
равање у Термоелектрани „Никола
Тесла”.

Фото Амбасада Јапана у Београду

Н

ају т иц ајн иј и светс ки
медији су те 1987. пре
нели апел који је Нака
соне из Београда упутио
Роналду Регану и Ми
хаилу Горбачову. Он је, у обраћању
на Универзитету у Београду, позвао
председнике САД и СССР да прева
зиђу неуспех састанка у Рејкјавику и
да се врате преговорима о нуклеар
ном разоружању.
Како је „Политика” тада извести
ла, Накасоне је истакао да „прегово
ри о нуклеарном разор
 ужавању САД
и СССР треба да обезбеде стратешку
стабилност између Истока и Запада
и обезбеде подједнако уклањање ну
клеарног оружја из Европе и Азије”.
На питање како види данашњу уло
гу Јапана у међународним односима,
премијер Шинзо Абе у ексклузивном
интервјуу за „Политику” каже:
„Ја дипломатију не посматрам са
становишта две тачке билатералних
односа, већ је узимам у обзир као одно
се више земаља у оквиру регија, и про
активно је унапређујем са становишта
посматрања земаљске кугле из птичи
је перспективе. Наставићу сарадњу са
земљама с којима делимо универзалне
вредности као што су слобода, демо
кратија, поштовање људских права и
владавина права. Ширећи перспекти
ву ових вредности желим да доприне
сем миру и просперитету у свету, учвр
шћујући владавину права, слободне
пловидбе и мирног решавања конфли
ката као основне принципе.”

Веома се радујем својој првој посети
Србији. Очекујем да ћу с председни
ком Вучићем, великим познаваоцем
Јапана, разговарати о будућности
наших земаља и да ћемо унапредити
пријатељске односе. Србија је земља
која држи кључ стабилности у реги
ону Западног Балкана, и са станови
шта јединства Европе, с којом Јапан
дели исте вредности, желео бих да
нагласим важност наше везе са Ср
бијом. Задовољство ми је што ћу, као
прву земљу у региону Западног Бал
кана, посетити Србију.

Домет балистичких ракета Северне Кореје је 
такав да би оне могле да досегну и до Србије 
и представљају озбиљну и непосредну претњу 
с каквом се нисмо до сада сусретали
Јапан је је такође и једна од земља
која се у српској јавности дожи
вљавају као изразито пријатељ
ске…
На Калемегдану је као знак захвал
ности подршци из Јапана, поставље
на „Јапанска чесма”. Веома ме радује
што народ у Србији показује пажњу
и захвалност према помоћи народа
Јапана. Наставићемо сарадњу у обла
стима попут животне средине, здрав
ства и образовања, како бисмо пру
жили подршку развоју Србије.
У тренуцима ваше европске турне
је једно од потенцијално највећих
светских жаришта налази се у не
посредном јапанском суседству.
Наравно, мислим на Северну Ко
реју.

Није претерано рећи да је безбедно
сно окружење у којем се Јапан тре
нутно налази најкритичније још од
Другог светског рата. Посебно када
Северна Кореја развија нуклеарне и
балистичке ракете, газећи међуна
родна правила. Домет ових балистич
ких ракета је такав да би оне могле
да досегну и до Србије и представља
ју озбиљну и непосредну претњу с
каквом се нисмо до сада сусретали.
Иако је у два наврата обећала да ће
напустити програм нуклеарног на
оружавања, у складу са Споразумом
са САД из 1994. и заједничким са
општењем учесника Шестостраних
преговора из 2005, Северна Коре
ја је прекршила обећање, користе
ћи тај период за развој нуклеарних и
балистичких ракета. Када се ова чи

Шта Токио планира да уради?
Ми се нећемо обазирати на прет
ње. Потребно је да повлачимо поте
зе хладне главе, уз подробну анализу
ситуације. У више наврата донесена
је резолуција Уједињених нација, док
је ЕУ у октобру прошле године донела
одлуку о санкцијама против Северне
Кореје. Желимо да, сарађујући бли
ско како с ЕУ, тако и са Србијом, по
јачамо притисак на Северну Кореју,
као међународна заједница у целини.
Такође, желимо да максимално пове
ћамо напоре у циљу налажења реше
ња за нуклеарне и балистичке раке
те Северне Кореје, као и за проблем
отмице држављана Јапана, који пред
ставља приоритетно питање за нашу
владу. У УН су кроз више резолуција
Савета безбедности, у неколико на
врата, појачаване санкције против
Северне Кореје. Надам се да ће Ср
бија, као чланица Уједињених наци
ја, бити непоколебљива у спровођењу
ових резолуција.
Брзина привредног опоравка Ја
пана после Другог светског рата
прибавила је земљи епитет „еко
номског чуда”. Како данас дожи
вљавате светски економски поре
дак?
На економском плану, сматрам да је
проширење економске сфере у све
ту, засновано на слободи и поште
ним правилима, од изузетне важно
сти. Тако смо крајем прошле године
с Европском унијом постигли спора
зум о економском партнерству. Јапан
промовише „Стратегију за слободан и
отворен Индијски и Тихи океан” како
би од региона Индијског и Тихог оке
ана, који је језгро виталности света,
направио слободно и отворено „ме
ђународно јавно добро” засновано
на владавини права, као и да осигу
ра мир и просперитет у целом овом
региону. Желели бисмо то да узмемо
у обзир како бисмо продубили парт
нерство с Европом. Са свим земља
ма које се слажу с овим начином раз
мишљања можемо сарађивати ради
остварења ове стратегије.
¶

Паника због лажне узбуне на Хавајима
Људи су напуштали домове након
упозорења да следи ракетни
напад, а права информација је
стигла тек после 38 минута
Хонолулу – Гувернер Хаваја Дејвид Иџ изви
нио се за „бол и забуну” које је изазвало лажно
упозорење на опасност од наводног ракетног
напада у тој савезној америчкој држави, пре
нео је Танјуг.
Иџ је на конференцији за новинаре обећао
да ће поново бити извршена процена система
за узбуњивање како би се осигурало да се таква
грешка никада више не понови.
Лажна узбуна која је у суботу упозорила ста
новнике Хаваја на опасност од наводног ракет
ног напада изазвала је панику која је трајала
готово 40 минута, а још увек није сасвим јасно
како је до тога дошло.
Док је председник локалног парламента Ха
ваја Скот Саики рекао да је неко притиснуо по
грешно дугме, из Беле куће је саопштено да се
радило искључиво о „државној вежби”, прено
си АП.

Фото Ројтерс

Са прве стране

Које кораке предлажете за реше
ње овог проблема?
Северна Кореја се мора на неповра
тан и доказив начин обавезати и она
мора повући конкретне потезе у на
пуштању нуклеарног и ракетног про
грама. Како бисмо натерали Северну
Кореју да промени политику, међуна
родна заједница мора бити уједињена
да максимално повећа притисак да се
створе такви услови да Северна Коре
ја тражи дијалог. Док Пјонгјанг пона
вља провокативне речи, свестан сам
чињенице да се тренутно води диску
сија о „могућој изненадној ескалаци
ји од стране Северне Кореје”. Упушта
ње у такву дискусију само је једна од
тактика преговарања Северне Коре
је. Страх од изненадне ескалације као
резултат има побољшање преговарач
ке позиције Северне Кореје.

Електронски знак да нема претње

У погрешној поруци грађани су упозорени
на претњу балистичком ракетом и позивани да
хитно потраже склониште. „Ово није вежба”, на
ведено је у поруци.
Људи су у паници напуштали домове, а ин
формација да је у питању лажна узбуна стигла
је до свих корисника мобилних телефона тек
након 38 минута.
У међувремену, америчка Федерална агенци
ја за комуникације покренула је свеобухватну
истрагу о читавом случају. Саики је изјавио да
је систем, за који је становницима Хаваја рече
но да се на њега могу ослонити, потпуно зака
зао. „Јасно је да владине агенције нису спремне
и недостаје им капацитет да се носе са ванред
ним ситуацијама”, навео је у саопштењу.
Амерички председник Доналд Трамп је оба
вештен о ситуацији на Хавајима где је грађа
нима упућено упозорење на опасност од бали
стичке ракете.
Хаваји су у децембру прошле године тести
рали сирену за упозорење од нуклеарног напа
да по први пут од завршетка Хладног рата. Те
стирања су уследила услед растуће претње од
ракетног и нуклеарног програма Северне Ко
реје.

