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Ко лек ци о на ри ши ром све та уско ро 
ће би ти у при ли ци да за 125.000 

до ла ра ку пе је дин стве ни срп ски Ор ден 
бе лог ор ла. Про да ја овог уни кат ног од
ли ко ва ња, из ра ђе ног кра јем 19. ве ка, 
би ће огла ше на на сај ту eme dals.com иза 
ко јег сто ји ка над ска фир ма ко ја се ба ви 
тр го ва њем вој ним ан ти кви те ти ма.

Реч је о про дај ној ку ћи ко ја је ли дер 
у овој обла сти у Се вер ној Аме ри ци, 
а ве ро ват но и ши ре. Не чу ди сто га да 
ће Ор ден бе лог ор ла би ти са мо је дан 
у ни зу ра ри тет них срп ских зна ме ња 
ко ја су у по след ње вре ме по ну ђе на на 
ње ном сај ту. За јед но с вој ним ан ти
кви те ти ма из свих кра је ва пла не те – 
од не мач ких „гво зде них кр сто ва” до 
шпан ских ме да ља за до при нос бор би 
про тив пи ра та – на про да ју су и од

Иако не наплаћује порезе 
на подручју јужне 
покрајине, наша земља је 
од 2002. до 31. јула  
ове године отплатила  
644,78 милиона евра

АлександарМикавица

Јав ни дуг Ср би је на кра ју ју на 
2017. го ди не из но сио је 23,89 ми

ли јар ди евра, што је 65,7 бру то до
ма ћег про из во да зе мље. Го ди ну да на 
ра ни је др жав ни дуг је те жио 24,18 
ми ли јар ди евра, од но сно 71,9 од сто 
бру то до ма ћег про из во да. Од 2002. 
Ср би ја ре дов но ис пу ња ва сво је оба
ве зе пре ма стра ним зај мо дав ци ма. 
Вра ћа глав ни цу и пла ћа ка ма ту на 
це ло ку пан из нос ду га, укљу чу ју ћи 
у дуг ко ји је ин ве сти ран на Ко со ву 
и Ме то хи ји, иако срп ска др жа ва не 
на пла ћу је по ре зе на под руч ју ју жне 
по кра ји не. 

Јед на од те ма ко ја се не мо же из бе
ћи у бу ду ћим раз го во ри ма нај ви ших 
пред став ни ка Бе о гра да и При шти не 
си гур но је и пи та ње јав ног ду га ко ји 

је по тро шен на Ко сме ту, а Ср би ја га 
рев но сно от пла ћу је. 

– Ово је сте спе ци фич но, Ср би ја 
пла ћа тај дуг јер Ко со во сма тра де
лом сво је те ри то ри је – об ја сни ла је 
пре ме сец да на Јор го ван ка Та ба ко
вић, гу вер нер На род не бан ке Ср би
је, на за јед нич кој кон фе рен ци ји за 
но ви на ре са ше фом Ми си је ММФа 
Џеј мсом Ру фом и ми ни стром фи нан
си ја Ду ша ном Ву јо ви ћем.

Пре ма по да ци ма ко је је наш лист 
до био од На род не бан ке, оба ве зе 
Ко со ва и Ме то хи је по осно ву јав ног 
спољ ног ду га ко је је Ср би ја пре у зе ла 
по ре про гра ми ра ним спо ра зу ми ма 
за кљу че ним од 2002. до 2005. го ди
не из но си ле су око 927,17 ми ли о на 
евра, ра чу на то по кур су на дан 31. јул 
2017. Од 2002. до 31. ју ла ове го ди не 
Ср би ја је од на ве де не су ме от пла ти ла 
644,78 ми ли о на евра – 212,70 ми ли
о на евра глав ни це и 432,08 евра по 
осно ву ка ма те.

Реч је, да кле, о нов цу ко ји је ис
пла ћен из бу џе та, што зна чи да су та 
сред ства при ку пље на од по ре ских 
об ве зни ка на те ри то ри ји цен трал на 
Ср би је и По кра ји не Вој во ди не.

страна 6

ли ко ва ња из Ср би је, 
ко ја су ма хом по сле 
Дру гог свет ског 
ра та до спе
ла у САД. 
По је ди ним 
при мер ци
ма це на до сти
же без ма ло че тврт 
ми ли о на аме рич
ких до ла ра, ко ли ко 
ко шта нај ску пљи ан
ти кви тет по ре клом из 
на ше зе мље – Ор ден Ми ло ша 
Ве ли ког спе ци јал но из ра ђен за 
кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа.

На ову он лајн рас про да ју на шој 
ре дак ци ји скре нуо је па жњу Зо ран 
Ба јић, ко лек ци о нар из Чач ка, ко ји 
сма тра да би др жа ва Ср би ја мо гла да 
ис ко ри сти при ли ку и ку пи не ке од 
ових пред ме та за сво је му зе је.

„Иза овог пор та ла сто ји Бе ри Турк, 

је дан од нај по зна ти јих про да ва ца 
ових пред ме та, ина че по ре клом 

из Хр ват ске. Ње му мно ги из 
Евро пе и САД ну де ор де ње, 

ме да ље и дру ге ан ти
кви те те”, об ја шња ва 
Ба јић.

Ор ден бе лог ор
ла, са зве здом, 

из ра ђен је у 
о с а м  н а  е 
сто ка рат

ном зла ту и 
ди ја ман ти ма. 

Кон стру и сан је 
по нај ви шим стан

дар ди ма сво га до ба. 
Те жи 122 гра ма, а са

др жи 228 ре за них ди ја
ма на та, ру би на и сма раг

да. Из ра дио га је аустриј ски 
мај стор Ге орг Адам Шајд и не

у по ре див је с би ло ко јим дру гим 
од ли ко ва њем по ра ри тет но сти и ква
ли те ту. Је ди ни сли чан при ме рак, али 
ма њих ди мен зи ја и без зве зде, је сте 
исто и ме ни ор ден ко ји се на ла зи у 
Смит со ни јан му зе ју у Ва шинг то ну. 
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ИН ТЕР ВЈУ: ДЕ ЈАН СА ВИЋ,  
се лек тор ва тер по ли ста  
и тре нер Цр ве не зве зде

Тро феј осва ја  
пра ви тим,  
а не но вац
Учин ком у Бу дим пе шти 
мо же мо да бу де мо  
за до вољ ни, али не и срећ ни.  
– Вра тио сам се у клуб  
да се не бих уле њио

На Свет ском 
пр вен ству у 

Бу дим пе шти на
ши ва тер по ли
сти су, по сле де
вет уза стоп них 
три јум фа на нај
ве ћим ме ђу на
род ним так ми
че њи ма, оста ли 
без зла та – осво
ји ли су тре ће ме сто. У по лу фи на лу су 
из гу би ли од Хр ва та (12:11), ко је су са
вла да ли у фи на лу Олим пиј ских ига ра 
про шле го ди не у Ри ју (Бра зил) и на 
Свет ском пр вен ству, пре две го ди не у 
Ка за њу (Ру си ја).

Те успе хе је на ша ре пре зен та ци ја 
оства ри ла под вођ ством Де ја на Са ви
ћа, ко ји је као се лек тор над ма шио оно 
што је као играч са сво јом ге не ра ци
јом по сти гао. Успе шан је био пре то га 
и кад је во дио ју ни о ре, а као клуп ски 
тре нер три јум фо вао је у Ли ги шам пи
о на с Цр ве ном зве здом. Сад је по но во 
ме ђу „цр ве нобе ли ма”.  страна 17

Туристи сатима чекали 
исправан аутобус, 
немају право на жалбу стр. 10 стр. 11

стр. 9ПОЛИГРАФ

Страна о правди  
и криминалу  

 у Србији и свету

ДАНАС НОВЕ СТРАНЕ
нАукА

Ухва ти  
ме, ако 
мо жеш

У сусрет 
Шангајској  

листи

Ср би ја пла ћа ко сов ски дуг до 2041. Државно ор де ње на он лајн рас про да ји

Ф
о

то
 Т

а
н

ју
г/

С
. Р

а
д

о
ва

н
о

ви
ћ

По зна та ка над ска фир ма за тр го ви ну вој ним  
ан ти кви те ти ма из це лог све та ну ди на свом сај ту  
не ко ли ко уни кат них од ли ко ва ња из Ср би је, чи ја се 
це на кре ће и до че тврт ми ли о на до ла ра
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ЖивојинРакочевић

Гораждевац–„По би ли су де цу. Иван је те шко ра
њен. Стра шно је. Во зе их у Пећ”, по на вљао је, та да 
де чак, Дар ко Ди ми три је вић из Го ра ждев ца. То је 
био пр ви глас о тра ге ди ји на ре ци Би стри ци. Го во
ри ли смо му да ста не, да се са бе ре, да на пи ше не
ко ли ко ре че ни ца... Ни шта није по ма га ло, из ње га 
су из ла зи ле исте ре чи. Кре ну ли смо без прат ње. У 
се лу ни ко ни је био у свом до му, пра шња вим тр

гом хо да ли су кр ва ви бе ли ман ти ли. Де чак Дар ко 
Ди ми три је вић оста рио је за не пу на два са та. У си
ро тињ ском ра ди ју на пи сао је не кро лог сво јој ге
не ра ци ји и по стао све док јед ног од нај го рих зло
чи на овог про сто ра. 

Ње го ва ин фор ма ци ја де ман то ва ла је ве сти ко
је су пи са ли Ал бан ци да је у ет нич ким не ми ри ма 
у Пе ћи по вре ђе на јед на Ал бан ка. Раз у ме се, у пр
вих не ко ли ко са ти ту лаж по на вља ли су и стра ни 
ме ди ји.

Пре ма ви ру на Би стри ци, из ро ва ним пу тем, од
ла зи ли су и вра ћа ли се Ун мик по ли ци ја и Кфор. 
Ме сто зло чи на огра ди ли су тра ком, а иза ње: оде
ћа, па ти ке, па пу че, би цикл, уга ше на ва тра на ко јој 
се пе као ку ку руз из обли жње њи ве и мр ља од крви 
ко ју је упи ја ла зе мља. 

Је дан ома њи по ли ца јац Фи ли пи нац, с огром
ним фо тоапа ра том, злат ним са том и пе чат ним 
пр сте њем, ше тао се из ме ђу оста вље них ства ри и 
сни мао. страна 5

У цркви Рођења Пресвете Богородице служeн је парастос српским дечацима Пантелији Дакићу (12) и Ивану Јововићу (19)

От кри ва ње  
хи лан дар ског 
бла га

стр. 12

Над уби је ном де цом,  
над уни ште ном прав дом
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Са прве стране 

КакооцењујетеучинакуБудимпе
шти?

Сигурноможемодабудемозадовољ
ни,алиникакоисрећни,јерсмоосво
јилибронзу.Мислимдајесвакамеда
љауспех.Засампочетаколимпијског
циклусанијелоше.Оставилисмоиз
узетантрагупоследњетригодинеи
задалисебивисокедомете.Играли
смодобродополуфинала,кадајеи
палаодлукаопласманунасветском
првенству. Хрватска нас је добила
нашиморужјем.Чврстиномиагре
сивношћуудаљилајенашепоједин
цекојисујојранијихгодиназадава
липроблеме.Сдругестране,нисмо
повезалидвеодбранеупретпослед
њемделуигре,примилисмолакего
ловенакрајупрве,другеитрећече
твртине.

ЈесулиХрватинапредовали?
Неможедасеговориотомедасупо
бољшалиигру,јерсупоследњихгоди
набилиуврху,атонебимоглидани
суигралидобро.УЛондонусу2012.
билиолимпијскипобедници.Уфина
лусМађаримасупотврдиликонти
нуитетдобрихигара,несамонасвет
скомпрвенствунегоистурнирана
припремама.

Каквесуосталерепрезентације
годинуданапослеРијаинапочет
купутакаТокију?

Јапанцисуизненадилисвојомигром,
ШпанијаиИталијаиХрватскабићеу
потпунодругачијемсаставу,чакми
слимјачем,наевропскомпрвенству
идућегодинеуБарселони.Италијаје
уБудимпештибилабезтројицеигра
ча,ачекајошнеколиконатурализова
них,каоиШпанијаиХрватска,којаће

дасепојачанапозицијицентра.Ово
светскопрвенствојеправираспоред
снагатренутноусветуватерпола.

Очекујетелинекепроменеува
терполу?

Сигурноћеихбити,анашеједапра
тимоидасештобољеусагласимои
поставимо.И екипно и појединач
но.

Вратилистесеуклупскиватерпо
ло...

Дасенебихулењио...

ВатерполостенаучилиуПартиза
нуиуњему сепрославиликао
играч.Играчкукаријерустезавр
шилиуЦрвенојзвездииуњојсе
прославиликаотренер...

Поштосамсекаотренерпрославиоу
Црвенојзвезди,нормалноједасекао
тренервратимуњу.Нисамвишеиг
рачинемогудасмршам30кгдабих
севратиоуПартизан,гдесамсепро
славиокаоиграч.

Безобзиранафинансијскостање
укојемје,каоиосталинашиклу
бови,Црвеназвезда?

Сталнокукамонафинансијскепри
лике,алидабудемосамокритични:
мождајепроблем„неспособностда
сенађуфинансије”.Сдругестране,
најављен јевеликибројклубова за
Првулигу.Наравнодаћеквалитет
дабудеуодносунадругелигенижи
негораније, алисигурансамиден
тичногнивоа.

СВатерполосавезомСрбијеимате
уговор...

Потписао сам га крајем децембра
прошлегодине.Прекогодиненемам
превишеобавезасрепрезентацијом,

памислимдајеоводобрасолуција.
Несамозамененегоизасрпскива
терполо.

Штаједоброунашемватерполу,а
шталоше?

Јошувекједоброштоимамодобре
резултатеишторазмишљамозабу
дућност–имамостратегијуиплан
развоја.Алошејетоштомислимода
сведоброфункционише.

Сматраседаупрофесионалном
спортууспесидолазесновцем.У
ватерполукаоданијетако:Про
РекоопетнијеосвојиоЛигушам
пиона,Србија,иаконијебилапр
вана светскомпрвенству,није
претеранодасекажедаидаљеима
најбољурепрезентацију...

Тонијеправило.Сигурно јеновац
битан,алимислимдаправитимосва
јатрофеје.

Завршено јеСветско јуниорско
првенствоуБеограду.Штајету
битно?

Најбитнијеједаимамонајбољуслику
будућихАрепрезентативаца,однос
ноонихкојићедаконкуришузаА
репрезентацију.Усуштинирезултат
нијебитан,аакосенештоосвојитоје
феноменално.

Водитеуниверзитетскуили,како
јенекизову,Берепрезентацију.
Штајењенциљ?

КоднаснепостојиБерепрезентаци
ја,негоширисписакрепрезентатива
ца.Србијаникаднијејуриламедаљу
умлађимкатегоријама,негоправи
лаиграчезаАрепрезентацију.Уовој
сукандидатинесамозаОлимпијске
игре2020.годиненегоизаоне2024.
 Иван Цвет ко вић

ИН ТЕР ВЈУ: ДЕЈАНСАВИЋ,селекторватерполистаитренерЦрвенезвезде

Трофејосвајаправитим,
аненовац
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Хенес: Нејмар не вреди  
222 милиона

ТрансфербразилскогфудбалераНејмараиз
БарселонеуПСЖизазваојебурнереакције
у јавности.Коментар једаоипредседник
БајернаизМинхенаУлиХенес:
–МислимдаНејмарнијетоликодобардавре-
ди222милионаевра.

Саша Лукић иде  
на позајмицу у Леванте 
СрпскифудбалерСашаЛукићтребалобидо
крајасезонедаигразаЛевантенапозајмици
изТорина,пренелисуиталијанскимедији.
Трансферћесереализоватикадашпански
клубпружиписанугаранцијудаћеЛукићбити
редовничланпрвепоставе.
ЛевантесевратиоуПримеру,поштојепро-

шлесезонебиопрвиудругојлигиШпаније.
Ториноје21-годишњегвезногфудбалерадо-
веопрегодинуданаизПартизаназа1,7ми-
лионаевра,аонјезаиталијанскиклубодиг-
раоукупно15утакмица.СашаЛукићјечлан
младогдржавногтимаСрбије,абиојеина
спискуАрепрезентацијеселектораСлавољу-
баМуслина.

Јунајтед убедљив  
против Вест Хема  
ФудбалериМанчестерјунајтедапобедилису
ВестХемнасвомстадионуса4:0напочетку
Премијерлиге.Двострукистрелацбиојена-
падаРомелуЛукаку,којијеголоведаоу33.и
53.минуту,астрелцисујошбилиАнтониМар-
сијалу87.иПолПогбау90.Српскирепрезен-
тативацНемањаМатићиграојецелуутакми-
цузаМанчестерјунајтед.

Утакмицазатрећеместо
наСветскомјуниорском
првенствузаватерполисте
уБеограду:
Србија–Мађарска12:11
(3:2,5:2,2:4,2:3)

НаСветскомјуниорскомпрвенству,
чијисубилидомаћини,нашиватер
полистинису сачувалишампионс
кутитулу,алинисуниосталипраз
нихруку.Уутакмицизатрећеместо,
назатвореномбазену„Мушкатиро
вић”уБеограду,победилисуМађа
рес12:11(3:2,5:2,2:4,2:3).Такои
натајначинпратесениоре,којисусе
недавно,уБудимпешти,расталиод
звањасветскогпрвакаивратилисе
сбронзом.
Упрведвечетвртиненашисубили

одлични.Међутим,усамомфинишу
утакмицесмострепелизаисход,јер
сугостиималицеонападдаизједна
че.Насрећу,нашаодбранајеутим
тренуцимабиланависинизадатка.
Почело јепогоцимаТанкосићаи

Томића, који су нам донели пред
ност од 2:0. Сатмари је смањиона
2:1,Драшовићнамвратиопредност
оддвагола(3:1),анапрвипредахсе
отишлосминималномпредношћуза
наштим(3:2),поштојеСатмарипо
новоискористиоиграчавише.

У другој четвртини је наш тим
бриљирао.Танкосић,ТомићиЈанко
вић,безикаквебројчанепредности,
донелисуСрбијивођствоодчетири
голаразлике(6:2).Мађари,сукаоиу
првојчетвртини,далисамодвагола,
такођејетопошлозарукомистомиг
рачу,стимштојетоовогапутабио
Манхерц(6:3,7:4).Ипак,„полувре
ме”језавршеноснашимпреимућс
твом од четири гола захваљујући
погоцимаВелкића(7:3)иЈанковић
(8:4).
Мађари после тога више нису

ималиштадаизгубеикренули су
насвеилиништа.НађиЧачовски
суимвратилинаду(8:6).Послетога
севодиладивовскаборбаукојојсу

нашинастојалидаодмакнунавише
оддваголапредности,аМађарида
јесмање.Велкићјеповећаона9.6,
Телеки смањио на 9:7, Гвоздано
вићповећаонатриразлике(10:7),
аМанхерцизпеналавратионадва
(10:8).Тадајезбогприговарамађар
скиселектордрХаркаидобиоцрве
никартон.
Упоследњојчетвртининајпреиста

метаистоодстојање–Радоњић11:8,

Сатмари11:9,Радоњић12:9,Телеки
12:10.
Потомнијебилопоготканинајед

нојстранисведо47секундипрекраја
кадајеМанхерцимаочеличнеживце
иизпетерцапримакаосвојтимнадо
макизједначења(12:11).Уузбудљи
војзавршници,кадасусеобеекипе
борилеи са секундама, наш тим је

одолеоизаслуженоосвојиомедаљу.
Базен:„Мушкатировић”.Гледалаца:
700.Судије:Теишидо (Шпанија) и
Бјанко(Италија).Искључења:Србија
15(9),Мађарска11(5).Двострукоис
кључење:Србија1(1).
СРБИЈА:Филиповић,Танкосић2,

Томић2,Лукић,Вучинић,Гвоздано
вић1,Драшовић1,Тохољ,Јанковић
2,Радојевић,Радоњић2,Велкић2,
Белопавловић.Селектор:Вујасино
вић.
МАЂАРСКА: Фогел, Зеринвари,

Лукач, Вадович, Нађ 1, ШелејРа
ушер,Сатмари3,Чачовски1,Ман
херц4(2),Буријан,Шимон,Телеки2,
Чисар.Селектор:Хоркаи.

И. Ц.

Бронза за утеху

Драгоцени савети: селектор Владимир Вујасиновић  
даје упутства нашим играчима
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Црна Гора пета

За прво место
Хрватска – Грчка синоћ
За треће место
Србија – Мађарска 12:11
За пето место
Црна Гора – Шпанија 11:9
За седмо место
Италија – САД 14:8

КадетскарепрезентацијаСрбије,иг
рачирођени2001.годинеимлађи,
одигралајебриљантнуутакмицуна
Европскомпрвенствукојесеодржава
углавномградуЦрнеГореПодгори
циидекласираласелекцијуХрватс
ке.ИзабранициселектораСлободана
КлипеутрећемколуАгрупеоства
рилисупобедуодчак50поенараз
лике–102:52 (32:17,23:10,27:12,
20:13).Саскором21,Србијајезбог
слабијегмеђусобногскорасаЛитва
нијомиИзраеломзаузелатрећеместоугрупи.
Противникнашимкадетимауосминифинала
бићедругопласиранитимизБгрупекојиће
битипознатпоследуелаТурскеиСловеније.
СРБИЈА:Мишковић4,Андрић2,Павићевић

10,Карапанџић13,Пажин23,Агоч2,Живано

вић10,Васић8,Ланговић11,Марковић7,Та
насковић8,Поповић4.
ХРВАТСКА:Петровић, Гиздавић4,Лука

чић,Рашић6, Гулин2,Перасовић4, Рудан
9,Бошњак12,Шкарица,Шарић11,Тишма4,
Мајић. С.Р.

СрбијадекласиралаХрватскунакадетскомЕП
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