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К
валификациона утакмица за 
Европско првенство 2016. 
између Италије и Хрватске 
на Сан Сиру два пута је пре-
кидана због нереда које су 

изазвали навијачи гостију. Први пут 
због убацивања предмета на терен, а 
други због бакљаде.

Италијанска полиција је упала на 
део трибина где су били смештени хр-
ватски навијачи и одстранила их са 
стадиона, а ухапшено је 16 навијача 
због насиља. Утакмица је после неко-
лико минута настављена и завршена 
нерешеним резултатом (1:1).

Поред нереда које су направили 
гости су узвикивали и усташке пок-
личе „За дом спремни” и „Ајмо, ус-
таше”. Хрватски медији преносе да 
су нереде изазвали хулигани који су 
против председника Хрватског но-
гометног савеза Давора Шукера и 
Здравка Мамића, првог човека Ди-
нама из Загреба.

– Пун стадион и пуно наших на-
вијача. Све идеално, а онда шачица 

навијача све уништи. Поручујем им 
да ми не играмо ни за председника 
савеза, ни за селектора, већ за Хрват-
ску, – изјавио је Ивица Олић који 100. 
пут играо за репрезентацију. 

Оштар је био и Домагој Вида који је 
поручио хулиганима да више не дола-
зе на утакмице:

– Били смо бољи од Италијана и 
да није било прекида можда бисмо 
и победили. Хтео бих да се захвалим 
навијачима који су дошли, а овима 
који су правили нереде бих поручио 
да више не долазе, јер нам само пра-
ве проблеме.

Мало је фалило да се утакмица не 
настави, али изгледа да су на одлу-
ку да се меч ипак заврши утицали и 
Марио Манџукић и Ведран Ћорлу-
ка. Камере су снимиле део разговора 
када их селектор Нико Ковач позива 
да иду у свлачионицу, а они одгова-
рају да ако оду сусрет неће бити на-
стављен.

Светски медији су се опширно ба-
вили прекидом утакмице. Шпанска 

„Марка” под насловом „Срамота на 
Сан Сиру” пише: „Утакмица између 
Италије и Хрватске прекинута је на 
десетак минута због срамне бакљаде 
најрадикалнијих хрватских навија-
ча”. Италијанска „Газета” је у посеб-
ном тексту писала о нередима: „Пе-
тарде и димне бомбе прекинуле су 
игру на десет минута, неколико ми-
нута је трајала паника”. Британски 
„Дејли мејл” је у тексту под насло-
вом „Нереди у Милану: Полиција 
упала на трибине, а ватрогасци гаси-
ли бакље приликом прекида сусрета 
због дивљања хрватских навијача” 
направио велику грешку, јер је Здрав-
ка Мамића назвао челником Динама 
из Београда.

Због инцидената на утакмици из-
међу Италије и Србије пре четири 
године у Ђенови наша селекција је 
кажњена поразом службеним резул-
татом (3:0) и једним сусретом код 
куће пред празним трибинама. Тада 
утакмица није настављена...

К. И.

Министар омладине и спорта Ср-
бије Вања Удовичић изјавио је јуче у 
Београду на отварању ОЕБС-ове кон-
ференцији о унапређењу безбеднос-
ти на спортским догађајима да је не-
походно да се ниво насиља у спорту 
смањи. „Само заједничком акцијом 
свих надлежних институција и ни-
воа власти можемо се успешно избо-
рити с проблемом насиља у спорту. 
Ову лошу појаву је тешко искорени-
ти, али сви заједно морамо да радимо 
на томе да се ниво насиља континуи-
рано смањује”, рекао је Удовичић. 

Министар је истакао да се морају 

уважити јасно дефинисане надлеж-
ности свих актера у решавању овог 
проблема. „Време је да се појачају 
активности у правцу решавања уз-
рока насиља. Јасна, недвосмислена 
и ефикасна примена закона и макси-
мална ангажованост свих надлежних 
јесу неопходност. Такође, потребно је 
појачати едукацију и превентиву”, ка-
зао је Удовичић. 

Он је рекао да је задатак целог 
друштва да се заштити спорт, који је, 
како је истакао, „нешто најчистије и 
најбоље што ова земља има”. 

 Бета

Усташки покличи на 
мечу Италија – Хрватска
Хрватски хулигани два пута прекидали утакмицу, ухапшено 16 
изгредника. – За „Дејли мејл” Мамић челник Динама из – Београда

Детаљ с утакмице Италија – Хрватска
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Комесар за безбедност ФСС 
истакао да навијачи у 
спрези с организованим 
криминалом  владају 
трибинама и клубовима  

Комесар за безбедност Фудбалског 
савеза Србије (ФСС) Миливој 

Мирков рекао је на конференцији 
ОЕБС-а о унапређењу безбедности 
на спортским догађајима у хотелу 
„Холидеј ин” да су навијачи и, како 
је навео, на брзину донет Закон о 
спречавању насиља и 
недоличног понашања 
на спортским приредба-
ма главни проблем када 
је у питању безбедност 
на утакмицама. „Погле-
дајте шта је урађено пре, 
а шта после 2003. годи-
не. Законом је све пре-
бачено на организатора, 
а он није припремљен и 
обучен да прихвати ту 
улогу и нема адекват-
ну редарску службу. Ис-
товремено, направљена 
је својеврсна фузија ов-
лашћења редара и при-
ватног обезбеђења. Код нас постоји 
визија да је редар ратник који треба 
да се бије са навијачима, а није тако. 
Са друге стране, редарска служба не 
може да примени нешто, док не буде 
лиценцирана. Наш закон није пра-
тио реално стање, донет је на брзину 
и тешко је сада очекивати одређени 
квалитет”, рекао је Мирков.. 

Комесар за безбедност ФСС је до-
дао да се на проблем са хулиганима 
у Србије надовезао и организовани 
криминал: „Код нас нико неће да се 
супротстави навијачима, па чак ни 
клубови. То је највећи проблем, сви 
знамо шта је потребно, али хоћемо 

да то уради неко други. Морамо да 
очистимо своје двориште. Они вла-
дају трибином, стадионима и клубо-
вима. То није ништа ново, ниједну 
одлуку клуб не може да донесе без 
навијача”.

 Према његовим речима, навијачи 
добили простор и искористили га на 
најбољи начин. „Њих навијање нај-
мање интересује, зато се догоди да по-
лупају играчима возила на паркингу, 
улазе у свлачионице, шамарају, оду-
зимају капитенске траке. Некада су 
били 12, а сада први играч, постали 
су сила, њих неко подржава, сами од-

лучују шта ће и како ће и 
увек ће бити по њиховом. 
Ми не управљамо утак-
мицом, немамо контро-
лу над навијачким група-
ма и ту је проблем, не дај 
Боже да се нешто догоди 
и да морамо да евакуише-
мо стадион, не знам како 
би то изгледало”, рекао је 
Мирков. 

Он је поручио да је о 
овим проблемима пи-
сао владама на челу са 
Мирком Цветковићем 
и Ивицом Дачићем, као 
и садашњем премијеру 

Александру Вучићу. „Велики про-
блем имају организатори спортских 
догађаја јер су добили посао који би 
требало да обавља полиција. Није ре-
шено ни питање власништва, више 
ни немамо адекватних комесара за 
безбедност, јер већина их има кри-
вични пријаве, па и ја сам. Не постоје 
официри за рад са навијачима, вели-
ки проблем је и слаба медијска про-
праћеност. Шта год да применимо, 
неће дати резултат, јер ако навијач 
зна да неће добити пријаву, да неће 
бити процесуиран, онда не можемо 
ништа да урадимо”, закључио је Мир-
ков. Танјуг

Мирков: Навијачима нико  
не сме да се супротстави 

Миливој Мирков

Удовичић: Заједничком акцијом  
против насиља у спорту

У Стонотениском савезу Београда 
незадовољни тиме што не могу да 
утичу на одлуке Стонотениског 
савеза Србије и што се углед и 
рејтинг овог спорта и даље урушава    

Већ три године Стонотениски савез Београ-
да и његов председник Душан Османагић 

покушавају да се изборе да се њихов глас чује 
и уважава у Извршном одбору Стонотениског 
савеза Србије. Узалуд.

Предлози, питања, приговори и примедбе 
ломе се о бедеме гласачке машине Извршног 
одбора коју чине представници Стонотениског 
савеза Војводине.

– Током ове три године било је много пре-
кршаја Статута на које смо упозоравали, али 
никад нисмо добили одговоре, све док нам није 
стигао један са „телефонске” седнице – да Извр-
шни одбор више неће разматрати предлоге Сто-
нотениског савеза Београда! И тиме се крши 
Статут и ником ништа, јер је председник Зоран 
Калинић себи обезбедио неопходну већину од 
пет гласова. Њу тренутно чине он, председник 
СТС Војводине, двојица чланова чланова које 
је сам поставио, што је у складу са Статутом, и 
по функцији председник Стручне комисије. Он 
није изабран због стручности већ због потребе 
обезбеђења мајоритета у Извршном одбору – 
каже Душан Османагић.

Преседник Стонотениског савеза Србије 
има право и да предложи председника Струч-
не комисије, али то овог пута није учинио већ 
је затражио од регионалних савеза да предложе 
своје кандидате.

– То делује демократски, али само делује. Про-
шли пут Калинић је сам предложио председни-
ка Стручне комисије и то Слободана Тасковића, 
службеника Стонотениског савеза Београда, који 
је радио на месту генералног секретара, не кон-
султујући се с нама и он је у Извршном одбору 
гласао против свих предлога свог регионалног 
савеза. Међутим, Тасковић и селектор женске 
репрезентације Золтан Мелик су поднели остав-
ке због неких неправилности око исплате сти-
пендија репрезентативкама које су их тужиле, па 
је требало изабрати нови „пети глас”. Војводина 
је предложила свог генералног секретара Срђана 
Томичића, који ради и као тренер у Панонији, а 
Београд Зорана Гајића једног од најистакнутијих 
стонотениских стручњака у Србији. Председни-
ку је ваљда било непријатно да он да предложи 
да то буде Томичић, па је Извршни одбор то од-
радио гласањем – објашњава Османагић најно-
вију одлуку Извршног одбора.

Искусни стручњак, наш најтрофејнији стоноте-
ниски тренер и један од најугледнијих светских 
стручњака, сматра да се знање и стручност Томи-
чића и Гајића никако не може поредити, а нашем 
стоном тенису потребно је и много знања, рада и 
воље да подигне одавно изгубљени рејтинг.

– Изгледа да никога не интересује што смо ос-
тали због отвореног турнира за младе у Врњачкој 
Бањи и што ће тај термин бити додељен другим 
земљама, никог не интересује ни то што је глас 
одлуке за то дао баш Томичић, генерални секре-
тар СТС Војводине, тврдећи да је имао пуномоћ 
параолимпијског дела савеза. То је била лаж. Ни-
кога, изгледа, не интересује ни то што смо одус-
тали од организација регионалног стручног се-
минара за који је наш олимпијски комитет добио 
средства из програма Олимпијске солидарности 
Међународног олимпијског комитета. Пропало 
је 12.000 евра – набраја председник СТСБ.

То није једини губитак.
– Проблем је што групу људи која руководи 

нашим стоним тенисом то не интересује. Они 
су довољни сами себи, јер како другачије да 
објасним све лоше потезе који су вучени пос-
ледњих година. Због њих Савез сада има готово 
50.000 евра мањи буџет, јер је претпрошле годи-
не потрошио ненаменски 1,8 милиона динара, 
а прошле 3,3 милиона. Истина новац је после 
позајмице враћен држави, али како ће вратити 
тај дуг? Ни данас, упркос нашим захтевима, не 
зна се где је отишао новац од продаје реквизита 
и опреме које је Савез добио. Ми смо о томе оба-
вестили и Министарство омладине и спорта и 
Олимпијски комитет Србије и тражили да пред-
седник Савеза Зоран Калинић и потпредседник 
Владимир Шишка дају оставке. Нисмо добили 
никакав одговор – каже Османагић.

У Стонотениском савезу Београда знају да је 
једини начин да утичу на рад Извршног одбора 
промена Статута, али готово да им је немогуће 
да обезбеде довољан број гласова за то. Ипак, 
будући да ће седница Скупштине бити одржана 
17. децембра, покушаће да се изборе за то.

– Наш стони тенис је дотакао дно и све ово 
чинимо због жеље да се покушамо да се врати-
мо на површину. Стално понављам да не же-
лим никакву функцију у Савезу, ни остали у 
Стонотениском савезу Београда се тиме не ру-
ководе. Желимо да се поправи рад са репре-
зентативним селекцијама, да се поправи имиџ 
нашег спорта у јавности – закључио је Осма-
нагић. Ж. Б.

Како зауставити гласачку машину Подршка играча,  
али не и председникова

Зоран Гајић је био кандидат СТСБ за 
председника Стручне комисије Стонотениског 
савеза Србије. Искусни стонотениски 
стручњак припремио је и програм рада, али га 
није изложио члановима Извршног одбора.
– Уочи седнице разговарао сам са свим 
члановима мушке репрезентације и они су 
ми пружили подршку. Без ње не бих ни 
прихватио кандидатуру. Хтео сам да програм 
рада изложим и председнику Калинићу који 
је био и врхунски играч и тренер. Отишао сам 
у Суботицу да се видим с њим, али се он није 
појавио, па ми је било јасно да немам његову 
подршку, а без ње немогуће је радити – рекао 
је Гајић.


