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СТАТИСТИКА

Припремио: Радомир Гојковић

Месец Просечна 
зарада

Просечна нето 
зарада

(без пореза и 
доприноса)

ПРОСЕЧНА ПЕНЗИЈА  
(проценат у просечној нето заради)

Запослени Број корисника 
(индекс)

Самост. 
делатности

Број корисника 
(индекс)

Пољопри-
вредници

Број 
корисника 
(индекс)

Јануар 39.331 28.230 17.781 (63) 1.291.916 (100,10) 17.343 (61) 48.947 (98,15) 6.649 (24) 228.021 (99,54)

Фебруар 43.218 30.982 17.782 (57) 1.294.368 (100,19) 17.353 (56) 48.773 (99,64) 6.649 (21) 227.236 (99,66)

Март 42.873 30.809 17.784 (58) 1.296.527 (100,17) 17.365 (56) 48.775 (100,00) 6.649 (22) 226.434 (99,65)

Април 45.355 32.562 19.024 (58) 1.296.034 (99,96) 18.594  (57) 48.823 (100,10) 7.112 (22) 225.735 (99,69)

Мај 44.835 32.147 19.026 (59) 1.296,291 (100,02) 18.613 (58) 48.923 (100,20) 7.112 (22) 224.849 (99,61)

Јун 45.608 32.648 19.026 (58) 1.297.141 (100,07) 18.614 (57) 49.088 (100,34) 7.112  (22) 224.532 (99,86)

Јул 46.115 33.058 19.022 (58) 1.297.962 (100,06) 18.627 (56) 49.338 (100,51) 7.113 (22) 224.115 (99,81)

Август 46.222 33.131 19.020 (57) 1.299.130 (100,09) 18.638 (56) 49.587 (100,50) 7.115 (21) 223.736 (99,83)

Септембар 46.015 32.969 19.025 (58) 1.300.305 (100,09) 18.659 (57) 49.584 (99,99) 7.116 (22) 223.257 (99,79)

Октобар 47.883 34.311 21.711 (63) 1.302.685 (100,18) 21.321 (62) 49.635 (100,10) 8.123 (24) 222.963 (99,87)

Новембар 46.944 33.613 21.715 (65) 1.304.745 (100,16) 21.247 (63) 50.554 (101,85) 8.124 (24) 222.878 (99,96)

Децембар 53.876 38.626 21.713 (56) 1.306.394 (100,13) 21.248 (55) 50.959 (100,80) 8.126 (21) 222.986 (100,05)

ЗАРАДЕ И ПЕНЗИЈЕ У 2008. ГОДИНИ

Месец
Индекс 
кретања 
зарада

Индекс 
трошкова 
живота

Проценат усклађивања и износ 
општег бода

I 81,73 100,8
ВАНРЕДНО 

УСКЛАЂИВАЊЕII 109,88 100,6

III 99,20 101,6

IV 105,79 101,8 (12,5+87,5)          

V 98,85 101,6

VI 101,72 100,5

VII 101,11 98,9

VIII 100,23 100,1

IX 99,55 100,9

X 104,06 101,9 (12,5 + 87,5)

XI 98,04 100,0

XII 114,77 99,2

0,92 + 
 3,21 + 
10,00

11,06

495,16

529,67

(1,13+
5.84)

6,97

1
4

,1
3

604,51

УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА НАЈВИШЕ И НАЈНИЖЕ ПЕНЗИЈЕ

М
ес
ец

Износ најниже пензије
НАЈВИША 
ПЕНЗИЈА

Највиша пензија по 
општим прописима (по 

старом закону)Запослени
и самост.

Пољопри-
вредници 85% 90%

I 9.082,40 6.867,78 84.177,20 59.238,88 62.723,52

II 9.082,40 6.867,78 84.177,20 59.238,88 62.723,52

III 9.082,40 6.867,78 84.177,20 59.238,88 62.723,52

IV 9.715,44 7.346,46 90.043,90 63.367,83 67.095,35

V 9.715,44 7.346,46 90.043,90 63.367,83 67.095,35

VI 9.715,44 7.346,46 90.043,90 63.367,83 67.095,35

VII 9.715,44 7.346,46 90.043,90 63.367,83 67.095,35

VIII 9.715,44 7.346,46 90.043,90 63.367,83 67.095,35

IX 9.715,44 7.346,46 90.043,90 63.367,83 67.095,35

X 11.088,23 8.384,51 102.766,70 72.321,71 76.575,92

XI 11.088,23 8.384,51 102.766,70 72.321,71 76.575,92

XII 11.088,23 8.384,51 102.766,70 72.321,71 76.575,92
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АКТУЕЛНО

Бе о град ски пен зи о не ри с нај ни жим 
пен зи ја ма дру гој ра ти по мо ћи град-

ске вла де од по 4.000 ди на ра мо гу се 
на да ти до кра ја иду ће сед ми це. Фонд 
ПИО већ је на пра вио спи сак од 64.868 
ко ри сни ка ко ји ма ће по шта ри ову фи-
нан сиј ску ин фу зи ју до не ти на кућ ну 
адре су. 

Ово га пу та, че ко ва је не ко ли ко сто-
ти на ви ше.

– На спи ску су са да и пен зи о не ри 
не ко ли ко бе о град ских на се ља, За бреж-
ја, Сиб ни це, од но сно око ли не Со по та и 
Ла за рев ца, чи је су пен зи је за сеп тем бар 
би ле до 13.000 ди на ра, али ни су до би ли 
пр ву ра ту по мо ћи у новем бру јер су код 
нас би ли за ве де ни на по гре шним адре са-
ма, под ста рим по штан ским бро је ви ма ко-
је је ПТТ у ме ђу вре ме ну про ме нио, али 
нас ни је ин фор ми сао о то ме. Са да је то 
ко ри го ва но, па су и они на спи ску – об-
ја шња ва Мом чи ло Јо ва но вић, по моћ ник 
ди рек то ра за ис пла ту пен зи ја у Фон ду 
ПИО. – Спи сак је ду жи и за ше зде се так 
по љо при вред них пен зи о не ра и пен зи о не-

ДО КРА ЈА СЕД МИ ЦЕ ЗА БЕ О ГРАД СКЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ 

Сти же још 4.000 ди на ра
И но во пен зи о ни са ни, с при ма њи ма до 14.837 ди на ра, мо гу да се на да ју фе бру ар ској ра ти

ра са мо стал них де лат но сти ко ји жи ве у 
Бе о гра ду а пен зи је су им, у вре ме по сто-
ја ња три одво је на фон да, ис пла ћи ва не 
из Но вог Са да. На спи ску је са да и из ве-
стан број пен зи о ни са них по сле ис пла те 
пр ве ра те: сви ко ји су на дан 31. ја ну а-
ра ове го ди не би ли ко ри сни ци пен зи ја 
у Бе о гра ду, а при ма ње им не пре ла зи 
су му од 14.836,90 ди на ра, ко ли ко са да 
из но си сеп тем бар ски ли мит од 13.000 ди-
на ра по сле ок то бар ског ускла ђи ва ња од 
14,13 од сто – има ју пра во да до би ју ра-
ту у фе бру а ру. 

Јо ва но вић под се ћа да пра во на јед-
но крат ну по моћ има ју све ка те го ри је 
пен зи о не ра, за по сле ни, са мо стал ци и по-
љо при вред ни ци, ста ро сни, ин ва лид ски 
или по ро дич ни, ако им при ма ње не пре-
ла зи нов ча ни цен зус. Уко ли ко, пак, ви-
ше ко ри сни ка де ли по ро дич ну пен зи ју, 
али она укуп но пре ма шу је ли мит, они 
не ма ју пра во на ову по моћ. Као ни ко-
ри сни ци сра змер них пен зи ја, од но сно 
они ко ји део пен зи је до би ја ју из ино-
стран ства – сем ако им оне за јед но не 

пре ла зе из нос на шег ми ни мал ца 
(11.088 ди на ра) па су на име ста-
жа у Ср би ји оства ри ли пра во на 
на шу нај ни жу пен зи ју: у том слу-
ча ју, и они се уско ро мо гу на да-
ти по шта ру с 4.000 ди на ра. 

Јо ва но вић оче ку је да ће са-
да, упр кос то ме што у ис пла-
ти ове по мо ћи уче ству ју че ти ри 
раз ли чи те ин сти ту ци је (Град ска 
упра ва, Фонд ПИО, По штан ска 
ште ди о ни ца и ПТТ) би ти ма ње 
про бле ма, по себ но што су из не-
ве ре на новембарска оче ки ва ња 
мно ге пен зи о не ре на ве ла на то 
да, нај зад, Фон ду ПИО при ја ве 
пра ве адре се. 

– И са да сва ко га да на до ла зе 
да при ја ве про ме ну адре са. А ко 
и овај пут за ка сни, па му по моћ 
за лу та на ста ру адре су, мо ћи ће, 
као и при ис пла ти прет ход не ра-
те, да је по диг не у По штан ској 
ште ди о ни ци где ће не у ру че ни че-
ко ви би ти вра ће ни – ка же Мом-
чи ло Јо ва но вић.

За умет ни ке, све ште ни ке, вер ске слу жбе ни ке и по љо при вред ни ке нај ни жа осно ви ца 
оси гу ра ња од 1. 1. до 31. 12. 2009. го ди не из но си 17.348 ди на ра, а до при нос за ПИО 
(по сто пи од 22 од сто) 3.618,56 ди на ра ме сеч но;

За пред у зет ни ке, осни ва че при вред них дру шта ва, адво ка те и оста ле са мо стал це од 
1. 2. нај ни жа осно ви ца оси гу ра ња (до 30. 4. 2009) је сте 17.348, а нај ви ша осно ви ца (до 28. 2. 2009) – 
269.380 ди на ра; пен зиј ски до при но си у овом пе ри о ду су у ра спо ну од 3.618,56 до 59.263,60 ди на ра;

За на ше гра ђа не за по сле не у ино стран ству а нео си гу ра не по та мо шњим про пи си ма, 
осно ви ца оси гу ра ње од 1. 1. до 31. 12. 2009. го ди не из но си 49.565, а пен зиј ски до при нос 
10.904,30 ди на ра ме сеч но; 

Про це ње на нај ви ша го ди шња осно ви ца за ПИО за 2009. го ди ну је сте 3.230.705 ди на ра;

Нај ви ша го ди шња осно ви ца за 2008. го ди ну из но си 2.740.440 ди на ра и гра ђа ни ко ји ма су 
то ком про шле го ди не упла ће ни до при но си на ви шу су му има ју пра во на по вра ћај пре пла ће них до при но са.
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Усво је не више 
пар ти ци па ци је

Гра ђа ни Ср би је од пре не де љу да на, од 
сед мог фе бру а ра, за здрав стве не услу ге пла-
ћа ју пар ти ци па ци ју 40 уме сто до са да шњих 
20 ди на ра. На и ме, ре сор но ми ни стар ство 
и срп ска вла да са гла си ли су се са не дав-
ном од лу ком Управ ног од бо ра Ре пу блич-
ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње да 
се удво стру чи уче шће гра ђа на при ли ком 
ко ри шће ња здрав стве не за шти те. 

Па ци јен ти ће та ко са 40 ди на ра до ти ра-
ти бол нич ки дан, пре глед код иза бра ног 
ле ка ра, ренд ген ски пре глед по упу ту, хол-
тер, ен до ско пи ју, ЕКГ, спи ро ме три ју... Овај 
из нос мо ра ће да из дво је и за сва ки лек, 
по ре цеп ту, упут за ла бо ра то риј ске ана-
ли зе, за да не ре ха би ли та ци је, за ле че ње 
у днев ној бол ни ци или пре воз са ни те том 
на под руч ју ма тич не фи ли ја ле (уко ли ко 
ни је у пи та њу хит ност).

Пар ти ци па ци ју од 40 ди на ра по зу бу за 
ва ђе ње или ле че ње ком пли ка ци ја ка ри је-
са пла ћа ће и де ца до 18 го ди на. 

Пре ма ре чи ма Све тла не Ву кај ло вић, ди-
рек то ра Ре пу блич ког за во да за здрав стве но 
оси гу ра ње, пла ћа ња пар ти ци па ци је би ће 
по ште ђе ни за по сле ни и пен зи о не ри чи ја 
при ма ња ни су виша од 18.000 ди на ра по 
чла ну до ма ћин ства ако при ло же по твр ду 
о ме сеч ним при хо ди ма (до би је ну од по сло-
дав ца) или пен зиј ски чек. Ова но ви на се 
не од но си на не за по сле не и при ма о це со-
ци јал не по мо ћи по што се они, по ауто ма-
ти зму, осло ба ђа ју уче шћа у тро шко ви ма 
здрав стве не за шти те. 

У окви ру про гра ма „Ин сти ту ци ја у слу жби пра ва”, по-
кра јин ски За вод за рав но прав ност по ло ва отво ри ће пр-
вог мар та ин фо шал те ре у че ти ри вој во ђан ске оп шти не 
ко ји ће, пре све га, би ти на ме ње ни же на ма. 

– По ред Ру ме, шал те ри ће би ти отво ре ни у Жи ти-
шту, Ба чу и Ки кин ди. Пр вен стве но ће би ти на ме ње ни 
же на ма јер су оне у не по вољ ни јем по ло жа ју од му шка-
ра ца, ду же че ка ју на по сао, сла би је су пла ће не и че-
шће тр пе на си ље. На њи ма ће же не мо ћи да са зна ју 
ко је ин сти ту ци је по сто је за за шти ту њи хо вих пра ва. Не-
ће им се ну ди ти го то ва ре ше ња не го иде је, са зна ће ко-
ји про јек ти по сто је, јер же ли мо да им ули је мо на ду да 
се од ва же и по тра же мо гућ ност за раз ре ше ње про бле-
ма – ре кла је у Ру ми Ве сна Ши јач ки, ди рек тор За во да 
за рав но прав ност по ло ва. 

По чет ку ра да ин фо шал те ра прет хо ди  тро днев ни се-
ми нар у Врд ни ку за по три же не из Ки кин де, Ба ча, Жи-
ти шта и Ру ме, а по јед на од њих из сва ке оп шти не би ће 
ода бра на за рад у овом пунк ту. 

Ин фо шал те ри ће се отво ри ти у са рад њи са По кра-
јин ским се кре та ри ја том за рад, за по шља ва ње и рав но-
прав ност по ло ва, кан це ла ри јом ом буд сма на и сек то ром 
не вла ди них ор га ни за ци ја. Ра ди ће че ти ри ме се ца по че-
ти ри са та днев но. У Ру ми ће овај шал тер би ти сме штен 
у Слу жби за за по шља ва ње.

Па о ри ма 12.000 по хек та ру
По љо при вред ни ци ма ће ове го ди не тро шко ви про из вод ње би-

ти суб вен ци о ни са ни са 12.000 ди на ра по хек та ру, од но сно са по 
2.000 ди на ра ви ше не го до са да, пред ви ђе но је Уред бом ко ју је 
Вла да Ср би ја до не ла по чет ком фе бру а ра. 

Под сти цај на сред ства ће од др жа ве мо ћи да до би ју сва ре ги-
стро ва на по љо при вред на га здин ства у Ср би ји ко ја из ми ре до при-
но се за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за 2008. го ди ну; пре ма 
ре чи ма ми ни стра по љо при вре де Са ше Дра ги на, и па о ри ко ји ду-
гу ју пен зиј ске до при но се за ви ше го ди на, мо ћи ће да их из ми ре 
са мо за лањ ску, без об зи ра на прет ход не ду го ве, и ти ме се кан-
ди ду ју за до би ја ње пред ви ђе не суб вен ци је. 

По љо при вред ни ци мо гу да ре ги стру ју и об но ве ре ги стра ци ју 
сво јих га здин ста ва, као и до са да, у Упра ви за тре зор, где ће до-
би ти по треб ну до ку мен та ци ју, до 31. 3. 2009. го ди не.

Ин фо шал те ри за же не

Кандидаткиње на семинару у Врднику

Уред ба о на ци о нал ним пен зи ја ма
Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла је но ву уред бу о до де ли по-

себ них при зна ња умет ни ци ма за вр хун ски до при нос на ци о нал ној 
кул ту ри за 2009. го ди ну. И пре ма но вом про пи су, пра во на „на-
ци о нал ну пен зи ју” мо гу да стек ну умет ни ци ко ји су да ли из у зе-
тан до при нос у обла сти књи жев но сти, му зи ке, ви зу ел не и сцен ске 
умет но сти и ки не ма то гра фи је, а но во је да за ово при зна ње мо гу 
да кон ку ри шу и ства ра о ци ко ји су оста ви ли вр хун ски траг у умет-
нич кој кри ти ци и есе ји сти ци. 

За раз ли ку од про шло го ди шње уред бе по ко јој је ко ми си ју за 
ода бир вр хун ских умет ни ка име но ва ла вла да, са да ће то чи ни ти 
Ми ни стар ство кул ту ре. 

За сад у Ср би ји ме сеч но, и до жи вот но, по 50.000 ди на ра при-
ма 308 пен зи о ни са них умет ни ка и кул тур них ства ра ла ца. По себ-
не на кна де, зва не „спорт ским пен зи ја ма” иако се при ма ју од 35. 
го ди на жи во та, до би ја и 427 спор ти ста и тре не ра ко ји су осво ји-
ли ме да ље на олим пиј ским и па ра о лим пиј ским игра ма и свет ским 
пр вен стви ма и оне, за ви сно од ран га так ми че ња и осво је ног од-
лич ја, из но се од јед не до три про сеч не не то за ра де из де цем бра 
ми ну ле го ди не.

ЗМЕЂУ ДВА БРОЈА
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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Жи вот ску пљи за 2,4 од сто 
Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, тро шко ви жи во та у Ср би-

ји у ја ну а ру у од но су на прет ход ни ме сец ви ши су за 2,4 од сто, док су ма ло про-
дај не це не ро бе и услу га по ра сле за три од сто у од но су на прет ход ни ме сец. 
Це не про из во да ви ше су за 2,2, а це не услу га за 5,1 од сто.

Нај ви ше су по ску пе ли пи ће (2,6 од сто) и ду ван (14,9), за тим ин ду стриј ски 
не пре храм бе ни про из во ди (је дан од сто), ме ђу ко ји ма су нај ве ћи раст за бе ле жи-
ле це не ле ко ва и де ри ва та наф те. Сле де по љо при вред ни про из во ди (ску пљи је-
дан про це нат) и ин ду стриј ски пре храм бе ни про у зво ди чи је су це не по ра сле за 
0,6 од сто. 

Це не услу га су ова кав раст за бе ле жи ле због по ску пље ња ПТТ-а, пре во за и 
ко му на ли ја. 

Че ко ви из БиХ
На ра чун Ко мер ци јал не бан-

ке 10. фе бру а ра упла ће не су 
ја ну ар ске пен зи је ко ри сни ци-
ма ко ји жи ве у Ср би ји а ко ји 
су рад ни век, де лом или у це-
ло сти, од ра ди ли у Фе де ра ци-
ји БиХ. За 6.120 пен зи о не ра 
упла ће но је укуп но 790.438 
евра. 

Вој не више 27 од сто
Вој не пен зи је су у 2008. го-

ди ни по ве ћа не у про се ку 27,43 
од сто, ре као је Алек сан дар Ми-
шче вић, др жав ни се кре тар у 
Ми ни стар ству од бра не, у ли-
сту „Од бра на”. 

У ово го ди шњем вој ном бу-
џе ту за за ра де је пла ни ра но 
26, а за ис пла ту пен зи ја око 
23 ми ли јар де ди на ра; сред-
ства за вој не пен зи је уве ћа-
на су за око три ми ли јар де, 
или 15 од сто у од но су на про-
шло го ди шња.

По из ја ви Ми шче ви ћа, над-
ле жни из Ми ни стар ства од бра-
не ви ше пу та су ур ги ра ли у 
Вла ди да се раз ре ши про блем 
ду га вој ним пен зи о не ри ма, јер 
је Ми ни стар ство фи нан си ја 
но си лац из ра де ре про гра ма
ду га. 

Но вац за гла си ла ин ва ли да 
Кра јем ја ну а ра, пред став ни ци Са ве за глу вих и на глу вих Вој во ди не и Са ве за 

ор га ни за ци ја сле пих и сла бо ви дих Вој во ди не пот пи са ли су уго во ре са Аном То-
ма но вом Ма ка но вом, пот пред сед ни ком Из вр шног ве ћа и по кра јин ским се кре та-
ром за ин фор ма ци је, ко ји ма им се из по кра јин ског бу џе та до де љу ју сред ства 

Ана Томанова Маканова (лево) и Анђелка Ружин потписују уговоре 

за јав но ин фор ми са ње: за ин фор ма тив не про јек те глу вих и на глу вих из дво је но 
је 873.000 ди на ра, а сле пих и сла бо ви дих 1.486.800 ди на ра до кра ја мар та ове 
го ди не (при вре ме но фи нан си ра ње АП Вој во ди не). 

Од до би је них сред ста ва Са вез глу вих и на глу вих штам па ће, из ме ђу оста лог, 
но ви не „Глас ти ши не” и обез бе ди ће пре во ђе ње ин фор ма тив них еми си ја ге стов-
ним го во ром на ТВ ста ни ца ма. Са вез сле пих и сла бо ви дих из да ће звуч не ча со-
пи се „Де чи ји од јек”, „Од јек”, „Вис ханг” и ча со пис на Бра је вом пи сму „Ви ди ци”, 
а при ба ви ће и опре му за штам па ње на Бра је вом пи сму.

По рез преко
1,65 ми ли она

Гра ђа ни Ср би је ко ји су ла-
не од пла та, хо но ра ра, до би-
ти, на кна да и дру гих при хо да 
за ра ди ли ви ше од 1.644.264 
ди на ра, ове го ди не, до 15. мар-
та, тре ба да под не су при ја ву 
(мо же и и-меј лом) за пла ћа-
ње го ди шњег по ре за на до хо-
дак гра ђа на. 

Ис пла та пензија
Ис пла та пр вог ја ну ар ског 

че ка пен зи о не ри ма из ка те-
го ри је за по сле них по че ла је 
10. фе бру а ра, док је пр ви део 
при на дле жно сти за про шли 
ме сец вој ним и по љо при вред-
ним пен зи о не ри ма ис пла ћен 
од 6. фе бру а ра. Пен зи о ни са-
не за на тли је су сво је це ле ја-
ну ар ске пен зи је при ми ли 3. 
фе бру а ра.
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На адре су Фи ли ја ле за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње у Вра њу днев-
но сти же око 30 зах те ва за из ла зак 
пред ин ва лид ску ко ми си ју: „кан ди да-
ти” су мла ди, ста ри, бо ле сни, али и 
здра ви љу ди. 

Упу ће ни ве ле да им је сви ма за јед-
нич ко да на ин ва лид ску пен зи ју гле-
да ју као на је ди ни из лаз из не ми ле 
си ту а ци је у ко јој су се на шли по сле 
гу бит ка по сла по што им је фир ма „за-
ка тан че на”.

– На про сто смо за тр па ни зах те ви-
ма. Ле кар ске ко ми си је за се да ју не пре-
ста но, без да на пре да ха, про це њу ју ћи 
да ли су зах те ви оправ да ни или ни су. 
Ни је ма ли број оних ко ји би у ин ва лид-
ску пен зи ју иако „пу ца ју од здра вља” 
– ка же Не бој ша Трај ко вић, ди рек тор 
Врањ ске фи ли ја ле. 

Пре ма Трај ко ви ћевим ре чи ма, тек се 
у 20 од сто слу ча је ва по ка же да под но-
си лац зах те ва има од го ва ра ју ћу ме ди-
цин ску до ку мен та ци ју и да је у пи та њу 
ствар но бо ле сна осо ба ко јој сле ду је ин-

ва лид ска пен зи ја. Али, то не спре ча ва 
од би је не да по но во по ку ша ју. По је ди ни 
су то ли ко упор ни да зах те ве под но се 
и по че ти ри-пет пу та, иако је пут до 
при ба вља ња по треб не до ку мен та ци је 
при лич но му ко тр пан и зах те ва до ста 
вре ме на и „ја ке жив це”.

Јер, пре до ла ска у Фонд ПИО, тре-
ба при ба ви ти упут ме ди ци не ра да за 
спе ци ја ли стич ке пре гле де, за тим оти-
ћи код сва ког спе ци ја ли сте за ко јег 
је до би јен упут за пре глед; ка да сви 
они пре гле да ју оси гу ра ни ка и да ју ми-
шље ње, за се да ин тер на ко ми си ја и 
про це њу је да ли је зах тев за из ла зак 
пред ин ва лид ску ко ми си ју ра ди про це-
не рад не спо соб но сти оправ дан. При 
том, под но ше ње зах те ва за ин ва лид ску 
ко ми си ју под ра зу ме ва и ста ци о нар но 
збри ња ва ње, а це ло куп на про це ду ра 
ко шта 1.100 ди на ра. Т. К. 

Пре ма ре чи ма др Ми ло ра да Ор ло ви ћа, на чел ни ка 
Оде ље ња за ме ди цин ско ве шта че ње у Ди рек ци ји По кра-
јин ског фон да, лањ ско по ве ћа ње зах те ва за из ла зак на 
ин ва лид ску ко ми си ју у Вој во ди ни на ста вља се и по чет-
ком ове го ди не. 

Ре ци мо, у 2007. го ди ни на Пр во сте пе ном ор га ну ве-
шта че ња об ра ђе но је око 17.100 зах те ва, а у 2008. око 
18.300, што је за 1.200 ви ше оба вље ног по сла. 

Зах те ве по сва три осно ва – за ту ђу по моћ и не гу, 
те ле сно оште ће ње и оце ну рад не спо соб но сти – у ве-
ћем бро ју под но си ли су не са мо љу ди ко ји су ван рад-

ног од но са (тех но ло шки ви шко ви, не за по сле ни), већ је 
по рас тао и број зах те ва оних ко ји су у рад ном од но су. 
Углав ном су их под но си ле осо бе ко је су на бо ло ва њу ду-
же од шест ме се ци – јер по за ко ну мо ра ју да иза ђу на 
ин ва лид ску ко ми си ју: у ве ћи ни слу ча је ва, не вра ћа ју се 
на по сао не го по ку ша ва ју да оства ре пра во на ин ва лид-
ску пен зи ју. 

Ка ко про це њу је др Ор ло вић, ве ро ват но део тих оси-
гу ра ни ка по ку ша ва да на овај на чин на ђе спас од по сле-
ди ца еко ном ске кри зе у сво јим пред у зе ћи ма.

М. Мек те ро вић

УТИ ЧЕ ЛИ КРИ ЗА НА БРОЈ ЗАХ ТЕ ВА ПРЕД КО МИ СИ ЈА МАУТИ ЧЕ ЛИ КРИ ЗА НА БРОЈ ЗАХ ТЕ ВА ПРЕД КО МИ СИ ЈА МА

По спас у ор ди на ци ју По спас у ор ди на ци ју 
Др Ми ло рад Ор ло вић у че ка о ни ци

ВЕ ЛИ КЕ ГУ ЖВЕ И У ВРАЊ СКОЈ ФИ ЛИ ЈА ЛИ ПИО 

Днев но три де сет „болесних”

Небојша Трајковић
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ПОВОДИ

Због опре мље но сти и зна ња, услу ге ле ка ра ве шта ка тра же 
и из дру гих здрав стве них ин сти ту ци ја

Гра ђа ни ма ко ји до ла зе у бе о град ску Ули цу Алек сан дра Ко сти ћа да би про-
ве ри ли има ју ли усло ве за ин ва лид ску 
пен зи ју, или пра во на до да так за ту ђу 
по моћ и не гу, уско ро ће се мно го бр же 
по ста вља ти ди јаг но зе, а и рад ле ка ра 
ве шта ка би ће знат но олак шан: упра во 
се при во ди кра ју ла не за по че то пре у-
ре ђи ва ње Оде ље ња за функ ци о нал ну 
ди јаг но сти ку у Сек то ру за ме ди цин ско 
ве шта че ње Ре пу блич ког фон да за пен-

по зна те здрав стве не уста но ве да би не-
пре ста но би ли у то ку с нај са вре ме ни-
јим зби ва њи ма у ме ди ци ни, од но сно у 
обла сти ко јом се ба ве. Нај че шће су то 
Кли нич ки цен тар Ср би је, КБЦ Зе мун и 
КБЦ Де ди ње.

– До про шле го ди не на ши ле ка ри су 
се упо зна ва ли са то ко ви ма нај но ви јих 
ме ди цин ских до стиг ну ћа на сим по зи ју-
ми ма, од но сно струч ним са ве то ва њи ма 
ко ји ма су при су ство ва ли сви ле ка ри из 
Сек то ра. Са да но ва зна ња сти чу на тро-
ме сеч ним шко ла ма као што су, ре ци мо, 
шко ла ул тра зву ка, до пле ра... за сва ки 
ор ган по сто ји од ре ђе на шко ла. Све то 
до при но си да на ше услу ге тра же и из 
дру гих здрав стве них ин сти ту ци ја. По-
зна то је, на при мер, да Оф тал мо ло шки 

па ци јен те код нас да им се по-
ста ви ди јаг но за – али не са мо 
због са вре ме них апа ра та, већ и 
због зна ња на ших ле ка ра – на-
по ми ње др Ву јић.

На пи та ње шта о ра ду ле ка ра 
ве шта ка из функ ци о нал не ди јаг-
но сти ке ми сле оси гу ра ни ци, др 
Ра ни сав Ву јић про це њу је да је 
ве ћи на њих за до вољ на, с об зи-
ром на то да, по пра ви лу, за хва-
љу ју на струч но сти и људ ско сти 
у оп хо ђе њу. По зи ва нас да по-
но во до ђе мо за ме сец-два ка да 
ће „функ ци о нал на” би ти пот пу-
но она ква ка ква је пла ни ра на 
и ка ква, због де се ти на хи ља да 

У ОДЕ ЉЕ ЊУ ЗА ФУНК ЦИ О НАЛ НУ ДИ ЈАГ НО СТИ КУ РФ ПИО

Сти жу но ви апа ра ти

Ла не 2.712 про ве ра
Уко ли ко по сто ји и нај ма ња не до у ми ца у ме ди цин ској до ку мен та ци ји 

оси гу ра ни ка (не сла же се кли нич ки на лаз са из ве шта јем спе ци ја ли сте) ко-
ји, због озбиљ но на ру ше ног здра вља, же ле да оду у ин ва лид ску пен зи ју, а 
при том има ју обо ле ло ср це, плу ћа, очи или пси хич ке смет ње – њу раз ре-
ша ва ју ле ка ри ве шта ци из Оде ље ња за функ ци о нал ну ди јаг но сти ку Сек то ра 
за ме ди цин ско ве шта че ње Ре пу блич ког фон да ПИО. Они су ла не оба ви ли 
укуп но 2.712 кар ди о ло шких, пул мо ло шких и оф тал мо ло шких пре гле да и 
пси хи ја триј ских те сти ра ња. 

Др Ра ни сав Ву јић

зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и при-
сти жу но ви са вре ме ни апа ра ти. 

– За хва љу ју ћи раз у ме ва њу ме наџ мен-
та Ре пу блич ког фон да за по тре бе Сек то-
ра за ме ди цин ско ве шта че ње, а са мим 
тим и функ ци о нал не ди јаг но сти ке као 
ње ног са став ног де ла, на ба вљен је апа-
рат стрес-ехо за де тек ци ју ко ро нар них 
бо ле сти, но ви са вре ме ни ул тра звук за 
ср це, ме ка тки ва и аб до мен, до плер за 
про ве ра ва ње у ка квом се ста њу на ла зе 
крв ни су до ви вра та, од но сно ка ро ти де, 
а и до њих екс тре ми те та, ку пљен је и 
но ви хол тер. Оче ку је мо сва ког да на да 
нам стиг не и мо де ран ренд ген. Ове го ди-
не ће мо би ти „оја ча ни” и би о хе миј ским 
апа ра том за ту мор-мар ке ре и хор мо не, 
а и апа ра том за не у ро кар ди о ло шка ис-
пи ти ва ња – на бра ја др Ра ни сав Ву јић, 
на чел ник Оде ље ња за функ ци о нал ну 
ди јаг но сти ку.

Др Ву јић на гла ша ва да је у Ре пу блич-
ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње већ уста ље на прак са да се 
ле ка ри, по го то во они из функ ци о нал-
не ди јаг но сти ке, ша љу на еду ка ци ју у 

ка би нет у Оде ље њу за функ ци о нал ну ди-
јаг но сти ку има опре му ка кву не по се ду-
је ни Оч на кли ни ка, отуд из ње ша љу 

оси гу ра ни ка и оних ко ји их оп-
слу жу ју, тре ба да бу де.

Та тја на Кр шић
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У ЖИЖИ

БА ЛЕ РИ НЕ И ДА ЉЕ ТРА ЖЕ РА НИ ЈИ ОД ЛА ЗАК У ПЕН ЗИ ЈУ

Жи зе ла, па раз вод ни ца
Чим пре ђу че тр де се ту има ју пун рад ни стаж, али мо ра ју да че ка ју да ис пу не и 
ста ро сну гра ни цу за пен зи о ни са ње

Па риз за при мер
У па ри ској опе ри, пре ма ре чи ма 

Сми ља не Сто кић, по сто ји по се бан, 
стру ков ни пен зиј ски фонд ба лет ских 
игра ча ко ме при па да ју са мо игра чи 
из те ку ће, а ко ји им омо гу ћа ва да 
у пен зи ју иду кад на пу не четрдесет 
две го ди не.

Због бе не фи ци ра ног рад ног ста жа 
(18 ме се ци за 12 од ра ђе них), ба лет-

ски игра чи већ са 42-43 го ди не жи во-
та има ју до вољ но од ра ђе них го ди на за 
пен зи о ни са ње, али не и до вољ но го ди-
на жи во та. Пре ма ва же ћим за кон ским 
про пи си ма, на и ме, без об зи ра на го ди не 
ста жа, у пен зи ју се не мо же пре на вр-
ше не пе де се те го ди не и од тог пра ви-
ла не ма из у зе та ка. 

– То нас до во ди у си ту а ци ју да има мо 
је дан од нај ста ри јих ба лет ских ан сам ба-
ла на све ту – ка же за „Глас оси гу ра ни ка” 
Кон стан тин Ко стју ков, пр вак и ди рек тор 
Ба ле та На род ног по зо ри шта. – На спи-
ску са да има мо 93 игра ча, али до бра 
тре ћи на је ста ри ја од 45 го ди на и ско-
ро уоп ште ви ше не игра. Пре све га, за-
то што је фи зич ки не мо гу ће да у тим 
го ди на ма играч из ве де све оно што се 
од ње га оче ку је. Та ко нам се до га ђа да 
ви ше од три де сет игра ча се ди, не игра, 
док оних ше зде се так но си сав по сао. Пр-
ви су би ли на сце ни пу не две де це ни је, 

да ва ли све од се бе, а са да не мо же мо 
да им омо гу ћи мо да до сто јан стве но за-
вр ше рад ни век. А по што су они и да-
ље на плат ном спи ску и пла ћа им се 
и бе не фи ци ра ни стаж, не мо же мо да 
при ми мо мла де игра че ко ји сва ке го ди-
не из ла зе из шко ле и тре ба да поч ну 
да ра де, да уче од ис ку сни јих ко ле га. 
То би би ла при род на сме на ге не ра ци-
ја у ан сам блу. Ова ко, ми има мо игра че 
на плат ном спи ску, а не ма ко да игра 
– огор чен је Ко стју ков.

Ход на мишиће

Ба лет ским игра чи ма те ло је основ но 
сред ство за рад, а по крет из раз. За то 
они мо ра ју да бу ду у фи зич кој кон ди-
ци ји по пут вр хун ских спор ти ста. То се 
по сти же сва ко днев ним на пор ним ра дом 
на про ба ма што, на рав но, оста вља по-
сле ди це.

– Основ ни про блем је у то ме што је 
наш рад ни век кра так, а за то крат ко 
вре ме у те лу се до га ђа ју мно ге ства ри 
ко је су за обич ног чо ве ка пот пу на не по-
зна ни ца – ка же Со ња Ла па та нов, пред-
сед ник Удру же ња ба лет ских умет ни ка 
Ср би је. – Ба лет је ви зу ел на умет ност и 
умет ност мла дих, она не тр пи ста рост, 
не моћ, умор. Гру бо ре че но, те ло се 
као и код спор ти ста бр же тро ши услед 
стал них тре нин га, на по ра, по вре да, ис-
те за ња ли га ме на та, по вре да згло бо ва, 
кич ме, те ти ва, не при род ног по ло жа ја. 
Код ба ле ри на је то игра ње на пр сти ма. 
Код игра ча, та ко зва на ва зду шна по др-
шка (по ди за ње ба ле ри не увис) ве о ма 
оште ћу је кич му, а ско ко ви оште ћу ју хр-
ска ви цу па се пр шље но ви на би ја ју, што Кон стан тин Ко стју ков

иза зи ва про тру зи ју, од но сно па-
до бран ску бо лест. Про блем су и 
ку ко ви. Мно ге на ше ко ле ги ни це 
има ју ве штач ке! Ле ка ри нас че-
сто пи та ју ка ко уоп ште хо да мо 
кад нам је ко стур то ли ко оште-
ћен, а ми од го ва ра мо: на ми ши-
ће. И ствар но је та ко, да не ма 
тих ми ши ћа, рас па ли би смо се 
као ку ле од ка ра та – об ја шња-
ва Со ња Ла па та нов.

Да то ни је са мо су бјек тив ни 
осе ћај игра ча, по твр ђу ју и на ла-

зи ле ка ра. Ду го го ди шњи са рад-
ник Ба ле та На род ног по зо ри шта, 
ма ги стар ме ди цин ских на у ка док-
тор Ра до је Чо бе љић, спе ци ја-
ли ста фи зи кал не ме ди ци не и 
ре ха би ли та ци је, по твр дио је за 
„По зо ри шне но ви не” све по сле-
ди це стал ног на по ра и ве жба ња 
због ко јих „ни је ре ал но оче ки ва-
ти да ба лет ски умет ни ци по сле, 
ре ци мо, че тр де се те го ди не жи во-
та, мо гу ква ли тет но да ис пу ња-
ва ју умет нич ке за дат ке; њи хо во 
те ло због екс трем них фи зич ких 
на по ра бр же про па да и то сва-
ка ко зах те ва ве ћу бри гу и бо љу 
за кон ску ре гу ла ти ву”.

Соња Лaпaтанов
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Ду пли тро шак
– Ова ко др жа ва два пу та гу би: пр-

ви пут, ка да ишко ло ван млад играч 
оде у дру гу зе мљу, па при ход од сво-
је умет но сти до но си тој др жа ви, а не 
оној ко ја му је пла ћа ла шко ло ва ње. 
Све за то што у соп стве ној зе мљи не-
ма ме ста у ан сам блу. Дру ги пут, ка да 
због ста ро сти ан самбл мо ра да до во-
ди игра че из све та да би „но си ли” 
пред ста ву, а мо ра да им пла ћа пут, 
бо ра вак, хо но рар – ис ти че Кон стан-
тин Ко стју ков.

Раз у ме ва ња има, 
мо гућ но сти не
И по ред ува жа ва ња спе ци-

фич но сти про фе си је и раз у ме-
ва ња ко је по сто ји у над ле жним 
ми ни стар стви ма, из Ми ни стар-
ства за рад и со ци јал ну по ли-
ти ку сма тра ју да ба лет ским 
игра чи ма, бар за сад, не мо же 
да се удо во љи. За њих, ина че, 
већ ва же од ред бе о сни жа ва-
њу ста ро сне гра ни це до 50 го-
ди на, као и за ру да ре и дру ге 
про фе си је ко ји ма се за 12 ме-
се ци ста жа при зна је 18, под-
се ћа ју из овог Ми ни стар ства, 
чи ме су „ ис по што ва не спе ци-
фич но сти про фе си је ба лет ских 
игра ча у ме ри у ко јој је у овом 
тре нут ку мо гу ће ка да је реч о 
си сте му пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња и не ма осно ва 
за из ме ну у по гле ду утвр ђи ва-
ња дру гих усло ва за сти ца ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју за 
ба лет ске игра че”. 

Јед на ана ли за је по ка за ла да сни-
мак сто па ла ба ле ри не од три де сет го-
ди на од го ва ра сним ку сто па ла же не 
од 60 го ди на.

– То је сте та ко и ако би се на тај на-
чин по сма тра ле ства ри он да би од ла зак 
у пен зи ју игра ча ста рих 50 го ди на био 
исти као ка да би љу ди дру гих про фе си-
ја би ли пен зи о ни са ни по сле 80 го ди на 
жи во та. Ниг де ни је та ко. У Ки је ву, ода-
кле сам по те као, игра чи са 38 го ди на 
по ста ју пен зи о не ри. А не ка да су ов да-
шњи за кон ски про пи си о пен зи о ни са њу 
игра ча би ли при мер пре ма ко ме су дру-
ге зе мље пра ви ле сво је за ко не, Пор ту-
га ли ја на при мер. Са да се ба ле ри на ма 
пред ла же пре ква ли фи ка ци ја ка да ви ше 
не мо гу да игра ју – у ре ци мо бла гај ни-
це, раз вод ни це... За ми сли те то: да нас 
Жи зе ла на сце ни, под ре флек то ри ма, на-
гра ђе на апла у зом, а су тра у та ми са ле 
раз во ди гле да о це на ме сто. Ту би пси-
хо лог имао по сла. Не мо гу сви ни да 
бу ду про фе со ри ба ле та, ни ти има по-
тре бе за то. А нас у це лој зе мљи има 

из ме ђу 150 и 200 и ствар но не ми слим 
да би би ло огром но оп те ре ће ње ка да 
би се на пра вио из у зе так за од ла зак у 
пен зи ју са пу ним рад ним ста жом, без 
об зи ра на го ди не – сма тра Кон стан тин 
Ко стју ков.

Уметност младих

Ба ле ри не су све га ово га све сне још 
као вр ло мла де. Сми ља ни Сто кић, пот-
пред сед ни ку Удру же ња ба лет ских умет-
ни ка Ср би је, ко ја у 27 го ди на жи во та 
има већ 13 го ди на рад ног ста жа, пот пу-
но је ја сно да ње не вр шња ки ње у не-
кој дру гој про фе си ји тек по чи њу или 
још ни су ни по че ле да ра де:

– Оно што сам ода бра ла ра дим из 
ве ли ке љу ба ви пре ма ба ле ту, као и сви 
игра чи, уоста лом. Све на по ре и од ри ца-
ња за бо ра ви мо док смо на сце ни. Али, 
кад ви дим ко ле ги ни це ко је у пе де се тој 
мо гу да игра ју са мо та ко зва не ше та ју ће 
уло ге, јер про сто ви ше ни су у ста њу да 
из др же тај на пор, а не мо гу на пра ви 
на чин да на пу сте про фе си ју, сма трам 
да ни је ра но да поч не мо да се бо ри мо 
за не ка сво ја основ на пра ва. За то сам 
и укљу че на у ак тив но сти око сни жа ва-
ња ста ро сне гра ни це за ба ле ри не. Као 
Удру же ње, обра ћа мо се и обра ћа ће мо 
се и да ље над ле жним ми ни стар стви ма. 
Има мо по др шку ре сор ног Ми ни стар ства 
кул ту ре, не мо гу да ка жем да не ма ра-
з у ме ва ња у Ми ни стар ству за рад и со ци-
јал ну по ли ти ку, али ре ше ње се још не 
на зи ре – ка же Сми ља на Сто кић.

Ини ци ја ти ву ба лет ских игра ча за сни-
же ње ста ро сне гра ни це по др жа ло је 14 
умет нич ких удру же ња, а Сми ља на Сто-
кић на во ди:

– Све сни смо да је про бле ма 
пу но и да ми ни смо пр ви на днев-
ном ре ду, али се на да мо да ће 
ин сти ту ци је има ти раз у ме ва ња 

пре све га за на шу умет ност ко ја 
се овим про бле мом уру ша ва. 

Ве сна Ана ста си је вић
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Од 10. фе бру а ра у Ср би ји је 
по че ла при ме на Оп штег ко-

лек тив ног уго во ра и ње го вог про-
ши ре ног деј ства али су у ње му, 
од лу ком Со ци јал но-еко ном ског са-
ве та, на шест ме се ци „за мр зну те” 
све од ред бе ко ји ма су про пи са не 
уве ћа не фи нан сиј ске оба ве зе по-
сло да ва ца. 

Овим спо ра зу мом пред ви ђе но 
је да у усло ви ма кри зе сва да ва-
ња за то пли оброк (15 од сто про-
сеч не бру то пла те) и ре грес (75 
од сто про сеч не бру то пла те) бу-
ду об у ста вље на на шест ме се ци. 
Та ко ђе се не ће при ме њи ва ти ни 
од ред бе ОКУ за ми ну ли рад ко-
је пред ви ђа ју по ве ћа ње из но са 
са 0,4 од сто про сеч не бру то пла-
те по го ди ни ста жа на 0,5 од сто, 
као ни уве ћа ње осно ви це за пре-
ко вре ме ни и ноћ ни рад. Уки да се 
и из нос пред ви ђен за раз вој ин ду-
стриј ских од но са.

У на ред них шест ме се ци по сло-
дав ци ни су ду жни ни да ис пла ћу ју 
раз ли ку од ми ни мал ца до ре гу-
лар не за ра де ко ју би за по сле ни 
тре ба ло да при ма за сво је рад но 
ме сто. Ни су, та ко ђе, у овом пе ри-
о ду ду жни ни да обез бе ђу ју 0,15 
од сто укуп не ма се сред ста ва за 
пре вен ци ју рад не ин ва лид но сти и 
ре кре а тив ни од мор. Од лу ком Со ци-
јал но-еко ном ског са ве та „на ле ду” 
су се на шла и сред ства за уве ћа-
ну от прем ни ну, као и сред ства 
за фор ми ра ње фон да за обез бе-
ђе ње до дат них сред ста ва за уна-

пре ђе ње по ло жа ја и усло ва ра да 
за по сле них. 

Ова кву од лу ку Со ци јал но-еко-
ном ски са вет је до нео због ути-
ца ја свет ске еко ном ске кри зе на 
при вре ду Ср би је. Про це ње но је 
да би при ме на фи нан сиј ских од-
ред би Уго во ра по сло дав це у зе-
мљи ко шта ла за пе ти ну ви ше не го 
што су про шле го ди не мо ра ли да 
обез бе де за ис пла ту рад ни ци ма 
и да је то, у овом тре нут ку, пре-
ве ли ко фи нан сиј ско оп те ре ће ње 
за њих; Ср би ја би, у су прот ном, 
би ла је ди на зе мља ко ја у вре ме 
гло бал не кри зе по ве ћа ва за ра де 
за 20 од сто.

Со ци јал но-еко ном ски са вет ће у 
на ред них по ла го ди не стал но пра-
ти ти еко ном ску си ту а ци ју у зе мљи 
и на осно ву ње ног раз во ја од лу чи-
ва ти о на став ку „за мр за ва ња” ових 
од ред би или њи хо вој при ме ни. Од-
лу ку о да љој су спен зи ји фи нан сиј-
ских де ло ва ОКУ, Са вет мо ра да 
до не се нај ма ње ме сец да на пре 
ис те ка ше сто ме сеч ног ро ка.

На рав но, уко ли ко Са вет за кљу-
чи да је еко ном ска си ту а ци ја у 
зе мљи по вољ на, мо же да до не се 
од лу ку да њи хо ва при ме на поч-
не и ра ни је. 

При вре ме но ста вља ње ван сна-
ге јед ног бро ја од ред би ОКУ, ка ко 
твр де пред став ни ци по сло да ва ца, 
др жа ве и син ди ка та у овом те лу, 
тре ба да омо гу ћи очу ва ње рад них 
ме ста и по ве ћа ње за по сле но сти у 
Ср би ји. 

КО НАЧ НО ПО ЧЕ ЛА ПРИ МЕ НА ОП ШТЕГ КО ЛЕК ТИВ НОГ УГО ВО РА КО НАЧ НО ПО ЧЕ ЛА ПРИ МЕ НА ОП ШТЕГ КО ЛЕК ТИВ НОГ УГО ВО РА 
СА „ЗА МР ЗНУ ТИМ” ФИ НАН СИЈ СКИМ ДАВАЊИМАСА „ЗА МР ЗНУ ТИМ” ФИ НАН СИЈ СКИМ ДАВАЊИМА

Без ре гре саБез ре гре са
и то плог обро каи то плог обро ка

Шта ва жи у ОКУ
На сна зи су од ред бе Оп штег ко лек тив-

ног уго во ра ко је не под ра зу ме ва ју ве ћи 
тро шак за по сло дав це, а за рад ни ке зна-
че ве ћа пра ва и за шти ту. То, кон крет но, 
за осо бе са ин ва ли ди те том зна чи да по-
сло дав ци не мо гу да их про гла се тех но ло-
шким ви шком сво је вољ но, већ са мо ако се 
они с тим са гла се. Ни мај ке са де цом до 
две го ди не, чи ји уку пан ме сеч ни при ход 
по чла ну до ма ћин ства не пре ла зи ми ни ма-
лац, та ко ђе не мо гу да бу ду про гла ше не 
тех но ло шким ви шком. 

На сна зи су и оне од ред бе Уго во ра ко ји-
ма су ре гу ли са ни сло бод ни да ни, од но сно 
пла ће но од су ство за рад ни ке у кон крет ним 
по ро дич ним си ту а ци ја ма (ро ђе ње де те та, 
се лид ба, смрт ни слу чај...).  В. А.

Ко мо же, на ста ви ће
Пред у зе ћа ко ја од ра ни је има ју по је ди-

нач не ко лек тив не уго во ре са ве ћим пра-
ви ма не го што их рад ни ци ма про пи су је 
Оп шти ко лек тив ни уго вор, мо гу и да ље 
да их по шту ју. Уко ли ко, ме ђу тим, од лу че 
да ви ше не по шту ју свој по је ди нач ни ко-
лек тив ни уго вор, не мо гу ићи ис под ми ни-
му ма ко ји про пи су је ОКУ. 

Ми ни ма лац по ве ћан
на 15.138 ди на ра

Ми ни мал на за ра да, без по ре за и до при-
но са, за пе ри од ја ну ар–јун 2009. го ди не 
из но си 87 ди на ра (не то) по рад ном ча су, 
од лу че но је на сед ни ци Со ци јал но-еко ном-
ског са ве та. Нај ни жа га ран то ва на за ра да 
по ве ћа на је 11,5 про це на та и са да из но си 
15.138 ди на ра. 

АКТУЕЛНО

У на ред них шест ме се ци при вре ме но об у ста вље не све од ред бе ко је зна че по ве ћа ње за ра да 
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Док за по сле ни оба ве зно рас ки да ју рад ни од нос, вла сни ци и су вла сни ци не мо ра ју да исту па ју 
из пред у зе ћа ни ти да их га се, већ се од ја вљу ју код Аген ци је за при вред не ре ги стре као ли ца 

овла шће на за за сту па ње и по сле јед но днев не па у зе мо гу да на ста ве с ра дом 

ИЗА ШАЛТЕРА

По себ но сти од ре ђе них ка те-
го ри ја оси гу ра ни ка ПИО 

на ме ћу и раз ли чи те на чи не 
исту па ња из оси гу ра ња при-
ли ком од ла ска у ста ро сну 
пен зи ју и по нов ног укљу чи-
ва ња у ње га уко ли ко но во пе-
че ни пен зи о нер од лу чи, а и 
мо же, на но во да ра ди. За за-
по сле не је про пи са но да уз 
зах тев за пен зи ју оба ве зно 
при ла жу ре ше ње о рас ки ду 
рад ног од но са и за кљу че ну 
рад ну књи жи цу. По сле то га 
им је оста вље но на во љу да 
ли ће по но во да за сну ју рад-
ни од нос, или да обез бе де 
до дат ну за ра ду по осно ву 
уго во ра о де лу, аутор ског хо-
но ра ра или оба вља ња са мо-
стал не де лат но сти. У сва ком 
слу ча ју, пен зи ја им се не ће 
об у ста вља ти, а уко ли ко ра де 
нај ма ње го ди ну да на – има ју 
пра во и на пре ра чун пен зи-
је, на рав но под усло вом да 
су им и за ту до дат ну го ди-
ну упла ће ни до при но си.

Пра ви ла су ма ло дру га-
чи ја за вла сни ке, су вла сни-
ке и осни ва че пред у зе ћа, 
као и за са мо стал не пред у-
зет ни ке. Они не мо ра ју да 
исту па ју из пред у зе ћа ни ти 
да их га се, али има ју оба-
ве зу да се од ја ве код Аген-
ци је за при вред не ре ги стре 
као ли ца овла шће на за за-
сту па ње. По сле јед ног да на 
па у зе мо гу по но во да се при-
ја ве на оси гу ра ње, од но сно 
мо гу и на да ље да оба вља ју 
са мо стал ну де лат ност. Као 
и сви оста ли пен зи о не ри, и 
они по сле јед не го ди не оба-
вља ња де лат но сти мо гу да 

АКО ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦИ ПО СЛЕ ПЕН ЗИ О НИ СА ЊА ЖЕ ЛЕ ДА НА СТА ВЕ БИ ЗНИС 

Је дан дан па у зе
за „са мо стал це”

Не по треб на но ва рад на књи жи ца
Осни ва чи пред у зе ћа ко ји су пре да ли зах те ве 

за ста ро сну пен зи ју по но во се при ја вљу ју на оси-
гу ра ње фи ли ја ли Фон да ПИО над ле жној пре ма 
се ди шту фир ме. За но ву при ја ву до ста вља се ре-
ше ње Аген ци је за при вред не ре ги стре и ПИБ (по-
ре ски иден ти фи ка ци о ни број). 
За осни ва че је по вољ ни је да но ву при ја ву на 

оси гу ра ње за тра же по сле до но ше ња ре ше ња о 
пен зи ји, јер их ста тус пен зи о не ра на при ја ви у 
да љем ба вље њу при ват ним би зни сом оба ве зу је 
са мо на пла ћа ње до при но са за ПИО, али не и на 
пла ћа ње здрав стве ног оси гу ра ња.
Стран ке се на шал те ри ма Фон да че сто рас пи-

ту ју да ли по сле пре да је зах те ва за ста ро сну пен-
зи ју мо гу да по диг ну рад ну књи жи цу или мо ра ју 
да при ба ве но ву да би 
на ста ви ли са оба вља-
њем са мо стал не де лат-
но сти. 
Све док се по сту пак 

за при зна ва ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју не 
окон ча не ма по тре бе 
да се из пред ме та узи-
ма рад на књи жи ца, јер 
она ни је по треб на да 
би се отво ри ла но ва 
при ја ва оси гу ра ња, а 
уста ље на је прак са да 
се књи жи ца стран ка ма 
до ста вља уз ре ше ње 
на кућ ну адре су.
Пре ма то ме, не ма 

ни ка кве по тре бе да 
осни ва чи фир ми или 
рад њи, као и са мо стал-
ни пред у зет ни ци, на-
ба вља ју но ве рад не 
књи жи це и про ла зе у 
оп шти ни кроз про це ду-
ру њи хо вог из да ва ња 
да би на ста ви ли оба-
вља ње де лат но сти и 
то ме слич но.

под не су зах тев за пре ра чун 
ста ро сне пен зи је.

Ли це ко је је би ло осни-
вач пред у зе ћа, а за по сле но 
је код дру гог по сло дав ца, да 
би пре да ло зах тев за ста ро-
сну пен зи ју мо ра, та ко ђе, да 
за кљу чи рад ни од нос у фир-
ми. Они ко ји на ме ра ва ју да 
на ста ве са ра дом код истог 
или дру гог по сло дав ца не мо-
ра ју да че ка ју да се до не се 
ре ше ње о пен зи ји, већ од-
мах, дан-два по сле пре да је 
зах те ва, мо гу да се до го во-
ре с по сло дав цем да их вра-
ти на по сао.  С. Мар се нић
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Упр кос две ма адре са ма, те сно и стран ка ма и за по сле ни ма, па за је сен пла ни ран 
по че так град ње но вог про сто ра за сеобу дугогодишњих подстанара

ПРЕДСТАВЉАМО

Фи ли ја ла Ре пу блич ког 
фон да ПИО Но ви Сад 

пру жа услу ге оси гу ра ни ци-
ма и ко ри сни ци ма на две 
адре се у нај ве ћем вој во ђан-
ском гра ду: у по слов ној згра-
ди на Жит ном тр гу број 1 
– ко ју Но во са ђа ни че сто ко-
ри сте и за ме ђу соб но ори-
јен ти са ње, јер ка жу „то се 
на ла зи код Со ци јал ног”, и 
у згра ди бив шег Фон да са-
мо стал них де лат но сти, у са-
мом цен тру Но во г Са да, у 
Лон чар ској 10.

У згра ди на Жит ном тр-
гу рад ни ци Фи ли ја ле су, на-
жа лост, ду го го ди на са мо 
под ста на ри – код ко ле га 
из Ре пу блич ког за во да за 
здрав стве но оси гу ра ње. И 
тај ста тус је из вор мно гих 
оте жа ва ју ћих окол но сти у ра-
ду ове слу жбе: га зда је га-
зда, а кућ ни ред, ко ји РЗ ЗО 
од ре ђу је, мо ра се по што ва-
ти. Ре ци мо, на кон не дав не 
ре кон струк ци је шал тер са-
ле, сма њен је број шал те ра 
(за два) са ко јих се услу ге 
пру жа ју оси гу ра ни ци ма и ко-
ри сни ци ма пра ва из ПИО. 
Али, по сле кон со ли да ци је 

ФИ ЛИ ЈА ЛА НО ВИ САД – УСПЕ ШНА КОН СО ЛИ ДА ЦИ ЈА

До пензије већина
за два ме се ца

три др жав на фон да ПИО, 
од по чет ка 2008, Фи ли ја-
ла услу жу је стран ке и у 
Лон чар ској 10: углав ном ко-
ри сни ке пра ва – јер је ком-
плет на ис пла та за све три 
ка те го ри је (за по сле не, са мо-
стал це и по љо при вред ни ке) 
из ме ште на на ту ло ка ци ју. 
О то ме Или ја Ша кић, ди рек-
тор Фи ли ја ле Но ви Сад, го-
во ри де таљ ни је:

– Би ли смо при ну ђе ни да 
Ис плат ну слу жбу од 25 рад-
ни ка, као по след њу у лан цу 
об ра де пред ме та, пре ме сти-
мо у Лон чар ску 10, јер смо 
у до ста ску че ном про сто ру 

(све кан це ла ри је су и ра ни је 
би ле пре бу ки ра не) на Жит-
ном тр гу мо ра ли да раз ме сти-
мо оста лих 130 за по сле них 
из дру гих оде ље ња. На и ме, 
то ком лањ ске кон со ли да ци-
је је дин стве ног Фон да ПИО, 
гле да ли смо да слу жбе ни-
ке бив шег Фон да са мо стал-
них де лат но сти, ко је смо 
ве ћи ном пре у зе ли, уве же-
мо про це сом ра да (истим 
по сло ви ма). При ме ра ра ди, 
рад ни ке њи хо ве ма тич не 
еви ден ци је уком по но ва ли 
смо са на шим рад ни ци ма 
МЕ, а по том прин ци пу и да-
ље, ре фе рен те ПИО, рад ни-
ке пи сар ни це... Да кле, ка да 
об ра ди мо зах тев и ура ди мо 
ре ше ње, ку ри ри но се при-
ме рак ре ше ња у Ис плат ну 
слу жбу у Лон чар ској, за тим 
они пу шта ју пен зи је. Та мо 
се ра ди и ис пла та оства ре-
них пен зи ја из Фон да са мо-
стал них де лат но сти до 1. 
ја ну а ра 2008. го ди не, а и 
пен зи ја свих ка те го ри ја ко-
ри сни ка ко ји су пра во оства-
ри ли по сле об је ди ња ва ња 
фон до ва. Ова ква ор га ни за-
ци ја по сла, са ова квим про-

Или ја Ша кић

 Ви ше од 200.000 оси гу ра ни ка и 77.000 ко ри сни ка 
по кри ва ова фи ли ја ла

23.808 но вих зах те ва при мље но у 2008. го ди ни

5 шал те ра на Жит ном тр гу 1 и 2 у Лон чар ској 10

166 запослених на услузи грађанима 

стор ним мо гућ но сти ма, и 
са 166 стал но за по сле них 
(осим по ме ну тих, још 11 ра-
ди у шест ис по ста ва), ну жно 
је зло да би смо нор мал но 
функ ци о ни са ли – об ја шња-
ва ди рек тор Ша кић. 

Да кле, ви ше од 200.000 
оси гу ра ни ка (око 170.000 за-
по сле них и 30.000 са мо ста-
ла ца и по љо при вред ни ка) 
са под руч ја Фи ли ја ле Но-
ви Сад, и не што ви ше од 
77.000 ко ри сни ка свих ка те-
го ри ја, сво ја пра ва оства ру-
ју на пет шал те ра у згра ди 
на Жит ном тр гу 1, и на два 
шал те ра у Лон чар ској 10. 
Али, кад су гу жве по ве ћа-
не, у Лон чар ској по сто ји 
мо гућ ност да се по ја ча рад 
Ис плат не слу жбе са још два 
шал те ра. 

Рад но вре ме са стран ка-
ма на шал те ри ма је од 8 до 
13 ча со ва. У по слов ној згра-
ди на Жит ном тр гу на два 
шал те ра стран ке мо гу да 
оства ру ју пра ва из обла сти 
ма тич не еви ден ци је (при јем 
свих обра за ца од М1 до М3), 
а на дру га два је, за оси гу-
ра ни ке и ко ри сни ке, пред-
ви ђе но из да ва ње уве ре ња 
о ста жу, при ја ва на здрав-
стве но оси гу ра ње..., док се 
на пе том при ма ју сви под не-
сци ко ји су пред мет об ра де 
из обла сти ПИО. У Лон чар-
ској, са мо ко ри сни ци пра-
ва на два шал те ра мо гу да 
под но се зах те ве за из ме ну 
адре се, из ме ну ис пла ти о ца, 
бан ке, По штан ске ште ди о ни-
це... Стран ке мо гу по ин фор-
ма ци је и код ре фе ре на та и 
ру ко во ди ла ца то ком свих 
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рад них да на, осим утор ком 
и че тврт ком: ови „не стра-
нач ки да ни” уста но вље ни 
су пре не ко ли ко го ди на да 
би ре фе рен ти, за шти ће ни 
од при ти ска стра на ка и ве-
ли ког бро ја те ле фон ских по-
зи ва, мо гли ефи ка сни је да 
по ра де на об ра ди зах те ва 
стра на ка. Ипак, и по ред то-
га, ка да си ту а ци ја на ла же 
и ко ле ге са шал те ра по ша-
љу стран ке „го ре” у кан це-
ла ри је, оне су ко рект но и 
при хва ће не. Мо жда о то ме 
нај бо ље го во ри за па жа ње 
Или је Ша ки ћа да се ваљ-
да ниг де, ни у јед ној уста-
но ви у Но вом Са ду, лак ше 
не сти же до ди рек то ра не-
го до ње га и до ње го вог 
по моћ ни ка.

Од око 21.900 но во при-
мље них зах те ва за оства ри-
ва ње пра ва из ПИО у 2008. 
го ди ни, рад ни ци Фи ли ја ле 
су до кра ја го ди не ре ши ли 
бли зу 90 од сто тих под не-
са ка. О ефи ка сно сти ра да 
ових љу ди го во ри и по да так 
да је на по чет ку прет ход не 
го ди не био пре нет 3.141 не-
ре шен зах тев, а на по чет ку 
2009. го ди не – 2.223. Сли чан 
успех у 2008. го ди ни оства-

у зе ли и око 1.800 пред ме та 
бив шег Фон да са мо стал них 
де лат но сти, ко ји су при мље-
ни у то ку 2007. го ди не (пре 
кон со ли да ци је) са под руч ја 
це ле Вој во ди не. Од то га је 
оста ло не ре ше но са мо – 50 
пред ме та. А и то – јер по-
сто је про бле ми о ко ји ма су 
го во ри ли и из Фи ли ја ле Бе-

РЗЗО реновира постојећу зграду

На шалтерима нема предаха

рен је и код ре ша ва ња зах-
те ва за оства ри ва ње пра ва 
из ПИО по ме ђу на род ним 
уго во ри ма са бив шим ре пу-
бли ка ма СФРЈ: ура ђе на су 
укуп но 2.862 ова пред ме та 
свих ка те го ри ја, а про це нат 
ре ше них зах те ва је из над 90 
по сто. Тре ба ис та ћи да су за-
по сле ни у овој слу жби пре-

о град у прет ход ном бро ју 
„Гла са оси гу ра ни ка”: на и ме, 
кад су у пи та њу оси гу ра ни-
ци са мо ста ла ца и по љо при-
вред ни ка – ни су из ми ре ни 
сви до при но си и ни је ком-
пле ти ран стаж.

Ко ри сни ке услу га но во-
сад ске Фи ли ја ле, као и за-
по сле не у овој ин сти ту ци ји, 

ве ро ват но нај ви ше ра ду је 
по да так да је ла не у 75 од-
сто ре ше них зах те ва по сту-
пак окон чан у ро ку до два 
ме се ца – ка ко је за ко ном 
и пред ви ђе но.

Нај ду же се че ка на ре ша-
ва ње пра ва из ин ва лид ског 
оси гу ра ња. За др жа ва ње на 
ин ва лид ској ко ми си ји је око 
че ти ри ме се ца, али то је 
про блем на ни воу По кра јин-
ског фон да: по сто ји ви ше го-
ди шњи не до ста так ле ка ра 
ве шта ка ин тер ни стич ке стру-
ке, а и по сто је ћи ка дар се 
су о ча ва са по ра стом при ли-
ва но вих зах те ва.

Та ко ђе, по сту пак се че-
сто оду жи и ка да љу ди, ко ји 
су ра ди ли у бив шим ре пу-
бли ка ма СФРЈ, под не су зах-
тев за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју, а да прет ход но 
ни су при ба ви ли по твр ду о 
ста жу из над ле жних под руч-
них слу жби. Ка да Фонд ПИО 
при ба вља ту до ку мен та ци ју, 
про сеч но се че ка око два 
ме се ца на по врат ну ин фор-
ма ци ју о при зна том ста жу 
из тих ре пу бли ка.

Управ ни од бор Ре пу блич-
ког фон да ПИО одо брио 
је из град њу но ве по слов-
не згра де но во сад ске Фи-
ли ја ле, на про сто ру из ме ђу 
са да шње згра де РЗ ЗО и Ди-
рек ци је По кра јин ског фон да 
на Жит ном тр гу. Оче ку је се 

да ће, по сле ком пле ти ра ња 
ур ба ни стич ке и оста ле тех-
нич ке до ку мен та ци је, већ 
ове је се ни по че ти пр ви ра до-
ви, а пла ни ра но је да град-
ња бу де за вр ше на до кра ја 
2011. го ди не.

Но ва по слов на згра да ће 
си гур но ре ши ти већ по ме ну-
те про бле ме, а и оне око ар-
хив ског про сто ра (тре нут но 
су за ку пље на два објек та на 
Де те ли на ри), а сва ка ко ће 
по ди ћи ква ли тет и кван ти-
тет услу га за све гра ђа не 
ко ји же ле да оства ре не ко 
пра во из ПИО у над ле жно-
сти Фи ли ја ле. Ре ци мо, про-
јек том је пред ви ђе но да за 
стран ке бу де од 12 до 15 
шал те ра.

Већ смо пи са ли да ће, у 
ци љу при бли жа ва ња услу-
га ко ри сни ци ма и лак шег 
и ефи ка сни јег сер ви си ра ња 
њи хо вих по тре ба, Фи ли ја-
ла отво ри ти и ис по ста ве у 
шест оп шти на ко је су у ње-
ној над ле жно сти. До сад су 
отво ре не са мо у оп шти на ма 
Бе о чин и Бач ки Пе тро вац, 
а, и по ред инерт но сти Те-
ле ко ма, ди рек тор Или ја Ша-
кић оче ку је да ће до кра ја 
про ле ћа све ис по ста ве (Жа-
баљ, Те ме рин, Срем ски Кар-
лов ци и Ти тел) да про ра де 
– свих пет рад них да на пу-
но рад но вре ме.

Ми ро слав Мек те ро вић
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ПОВОДИ

Од чво ри ћа на ка на пу до уни вер зал ног си сте ма за пи са ње и штам пу на ме ње ног
сле пим ли ци ма ко ји је на пра вио 16-го ди шњи де чак

ДВА ВЕ КА ОД РО ЂЕ ЊА ЛУ ЈА БРА ЈА

Ру ка ма
до све тло сти

Не до вољ но
уџ бе ни ка

Ве ли ка за мер ка сле пих и 
сла бо ви дих је сте да не ма до-
вољ но уџ бе ни ка и струч не ли-
те ра ту ре за ђа ке и сту ден те, 
па они мо ра ју да се сна ла зе 
ка ко зна ју и уме ју. И Кон вен-
ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин-
ва ли ди те том (члан 21) на во ди 
да је то оба ве за др жа ве, али 
и по тре ба ве за на за ин клу зив-
но обра зо ва ње, на че му се код 
нас све ви ше ин си сти ра. У Са-
ве зу сле пих и сла бо ви дих Ср-
би је на да ју се да ће се овај 
про блем пре ва зи ћи усва ја њем 
но вог за ко на о уџ бе ни ци ма ко-
ји је у про це ду ри.

Ка да је као тро го ди шњак, не-
срећ ним слу ча јем, по вре дио 

око у оче вој ра ди о ни ци, у ме сту 
Куп вре, не да ле ко од Па ри за, Луј 
Брај ни је слу тио да ће по ста ти 
тво рац азбу ке ко ја ће омо гу ћи ти 
ми ли о ни ма сле пих и сла бо ви дих 
љу ди у све ту да чи та ју и пи шу. 
Ове го ди не на вр ши ло се 200 го-
ди на од ње го вог ро ђе ња (4. ја ну-
а ра 1809) и у мно гим др жа ва ма 
све та, тим по во дом, ор га ни зу ју 
се ма ни фе ста ци је у ње го ву част. 
У на шој зе мљи, По шта Ср би је 5. 
ја ну а ра пу сти ла је у оп ти цај при-
год ну мар ку са ли ком Лу ја Бра-
ја и пи смом за сле пе, а Са вез 

Ре сурс цен тар 
У не до стат ку штам па ри ја за штам-

па ње књи га за сле пе, про шле го ди не 

Шко ла за сле пе и сла бо ви де у Зе му-

ну „Вељ ко Ра ма да но вић” отво ри ла 

је Ре сурс цен тар у ко ме ће се штам-

па ти не са мо школ ске књи ге већ и 

сва ли те ра ту ра по треб на сле пи ма. У 

са ста ву овог цен тра је и звуч ни сту-

дио, штам па ри ја на Бра је вом пи сму 

и на уве ћа ном сло гу.

сле пих и сла бо ви дих Ср би је ор га ни зо ва-
њем Окру глог сто ла о Бра је вом пи сму 
за по чео је про грам обе ле жа ва ња овог 
ве ли ког ју би ле ја.

Ду го је тра ја ло про на ла же ње пи сма 
ко јим би сле пи мо гли бр зо и си гур но 
да пи шу, да га са ми ла ко чи та ју и да 
се до пи су ју са дру ги ма. Пр во ре љеф-
но пи смо из у мео је 1313. го ди не сле-
пи про фе сор баг дад ског уни вер зи те та 
Араб Ал Ами ди ја, шпан ски ми си о на ри 
у Аме ри ци при ча ли су ка ко су сле пи 
Ин ди јан ци ко ри сти ли „кви по се”, си сте-
ме чво ри ћа на ка на пу ко ји ма су обе ле-
жа ва ли не ке ре чи, сло ва и бро је ве, да 
би се 1580. го ди не у Ри му пре шло на 
уре зи ва ње зна ко ва на др ве ту. 

Но во по гла вље у раз во ју тач ка стог 
пи сма по чи ње са мор на рич ким ка пе-
та ном фран цу ске ар ми је Шар лом Бар-
би је ом: он је из ми слио си стем од 12 
ис пуп че них та ча ка за „ноћ но пи са ње” 

ко ји су ко ри сти ли вој ни ци на бој ном по-
љу, у вре ме На по ле о но вих ра то ва, за 
пре но ше ње тај них ин фор ма ци ја. При ли-
ком Бар би је о ве по се те шко ли за сле пу 
де цу у Па ри зу, 1821. го ди не, Луј Брај, 
ко ји је у њој по ха ђао на ста ву као сти-

Саветовањем почели обележавање јубилеја
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По во дом 200 го ди на од ро ђе-
ња Лу ја Бра ја, у Ме ђу оп штин ској 
ор га ни за ци ји сле пих и сла бо ви-
дих у Шап цу одр жа но је так-
ми че ње у по зна ва њу Бра је вог 
пи сма. Нај бо ље је чи тао Сло бо-
дан Бр кић, уче ник за вр шне го-
ди не Сред ње му зич ке шко ле, 
па Ми о драг Ни ко лић, рад ник 
у Оп штин ском су ду, а тре ћа 
је би ла Ми ли ца Ђур ђе вић, уче-
ни ца за вр шног раз ре да основ-
не шко ле. 

Спе ци јал на на гра да до де-
ље на је Си ни ши Ну ки ћу ко ји 
је про чи тао свих 160 на сло ва 
у би бли о те ци Ме ђу оп штин ске 
ор га ни за ци је љу ди оште ће ног 
ви да.

При ли ком до де ле скром них 
на гра да, Лу ка Мла де но вић, пред-
сед ник Ор га ни за ци је, ис та као 
је да Бра је во пи смо још ни је 
пре ва зи ђе но, упр кос на прет ку 
аудио тех ни ке, али да са мо три-
де се так од сто чла но ва Ор га ни-
за ци је зна да га ко ри сти; за то 
пред сто ји ве ћи на пор да би се 
овај про це нат уве ћао. 

Ор га ни зо ван је и при јем за 
де цу оште ће ног ви да и њи хо ве 
ро ди те ље, уз при су ство пред став ни ка 
ло кал не са мо у пра ве. Раз го ва ра ло се 
о те шко ћа ма пред школ ске и школ ске 
де це и про бле ми ма сме шта ја у ин тер-
на те у Зе му ну и Бе о гра ду где 23 ша-
бач ких ма ли ша на по ха ђа шко ле. Овом 
при ли ком ис так ну то је да ша бач ка 
ло кал на са мо у пра ва уред но из ми ру-

је обе ћа не оба ве зе за фи нан си ра ње 
де це у основ ним шко ла ма, па че сто 
има раз у ме ва ња и за сред њо школ це 
за ко је ни је оба ве зна да пла ћа. 

Нај ве ћи про бле м је не до ста так уџ-
бе ни ка и струч ња ка за рад са де цом 
оште ће ног ви да у оп шти на ма Ко це ље-
ва, Вла ди мир ци, Бо га тић и Ша бац.

Б. Р. 

Књи га на мо бил ном 
Три нај ве ће би бли о те ке за сле пе, 

ко је уз књи ге на Бра је вом пи сму рас-
по ла жу и „звуч ним књи га ма” на CD-у 
и у елек трон ском об ли ку за ко ри шће-
ње пре ко ра чу на ра, уз мо гућ ност да 
се „пре не су” и на мо бил ни те ле фон, 
на ла зе се у Бе о гра ду („Др Ми лан Бу ди-
мир”), у Но вом Са ду и у шко ли „Вељ-
ко Ра ма да но вић” у Зе му ну. 

Књи ге се, без об зи ра на то да ли 
су штам па не или „звуч не”, на зах тев 
чла на ис по ру чу ју на кућ ну адре су, у 
зе мљи или ино стран ству, и то бес плат-
но, у скла ду са про пи си ма Ме ђу на род-
не по штан ске уни је. На исти на чин, 
по штом, без пла ћа ња, ко ри сник књи-
гу вра ћа би бли о те ци.

За оне ко ји во ле кла сич ну књи жев-
ност и бе ле три сти ку си гур но пред ста-
вља за до вољ ство да слу ша ју „звуч ну 
књи гу” ко ју чи та ју по зна ти спи ке ри 
и глум ци.

пен ди ста Кра љев ског удру же ња за сле-
пу омла ди ну, упо зна је се са њим, усва ја 
ње гов ме тод пи са ња и са 16 го ди на, ма-
да пот пу но слеп, по ста је тво рац но ве 
азбу ке. За не пу не три го ди не свео је 
12 Бар би је о вих та ча ка на шест и из вр-
шио по прав ке ко је су омо гу ћи ле бр же 
чи та ње; по ње му, овај но ви си стем до-
био је на зив Бра је ва азбу ка. 

Ка сни је је Брај азбу ци до дао сим бо-
ле за ма те ма ти ку и му зи ку јер, осим 
што је био до бар пре да вач на Кра љев-

(за пе те, тач ке, знак пи та ња...). Сле-
пи по мо ћу чу ла до ди ра, ја бу чи цом 
де сног ка жи пр ста чи та ју сле ва на де-
сно, а пи шу зде сна на ле во.

По след њих го ди на, у уче њу сле-
пих Бра је вој азбу ци ко ри сте се ме ха-
нич ке и елек трон ске пи са ће ма ши не 
и штам па чи, та ко зва ни ем бро се ри. 
Без об зи ра на раз вој тех но ло ги је, 
струч ња ци пред ност у уче њу Бра је-
вог пи сма и на да ље да ју кла сич ном 
на чи ну (ме тал не пло че, ши ло, па пир, 
олов ка) јер на тај на чин сле пи мо-
гу да чи та ју и да пи шу, да се са гле-
да њи хо ва пи сме ност и зна ње, док 
је код ра чу на ра то, углав ном, јед но-
стра ни про цес.

Ми лан ка Иван ча јић

ском ин сти ту ту у Па ри зу, био је и вр-
стан ви о лон че ли ста и ор гу љаш ко ји је 
сви рао ор гу ље у цр ква ма ши ром Фран-
цу ске. Умро је од ту бер ку ло зе у Па-
ри зу 1852. го ди не, а ње го во пи смо у 
Фран цу ској зва нич но је при зна то тек 
1854. го ди не.

Ве ли ку за слу гу за при ла го ђа ва ње 
Бра је вог пи сма срп ском је зи ку има де-
фек то лог Вељ ко Ра ма да но вић, ко ји је 
1918. го ди не отво рио пр ву шко лу за 
осле пе ле рат ни ке. 

Бра је ва азбу ка се са сто ји од шест 
та ча ка, рас по ре ђе них у две ко ло не по 
три тач ке; њи хо вом ком би на ци јом до би-
ја ју се по је ди на сло ва, док се ком би на-
ци јом по две тач ке рас по ре ђе не у две 
ко ло не до би ја ју зна ци ин тер пунк ци је 

ША БАЧ КО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ПО ЗНА ВА ЊУ БРА ЈЕ ВОГ ПИ СМА

На гра де нај бо љи ма
и нај у пор ни ји ма

Пригодне марке ПТТ Србије

Милица Ђурђевић и Лука Младеновић
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Знат но пре не го што је оти шао у пен зи ју, ре но ми ра ни ми ко лог ама тер слу чај но је 
уше тао у чу де сно и не ис тра же но цар ство „жи во ти ња ко је не хо да ју” 

Књи жев ни ка Ибра хи ма Ха џи-
ћа зна мо као ду го го ди шњег 

уред ни ка Школ ског про гра ма ТВ 
Бе о град. Ме ђу тим, да на шњег пен-
зи о не ра ва ља упо зна ти и као па-
си о ни ра ног ис тра жи ва ча гљи ва, 
јед ног од осни ва ча Ми ко ло шког 
дру штва Ср би је и по кре та ча ча-
со пи са „Свет гљи ва”, ко ји је о 
њи ма на пи сао пет књи га и ве-
ли ки број чла на ка. У ово ча роб-
но је дин стве но цар ство ушао је 

пре ви ше од 20 го ди на са свим слу чај-
но и ама тер ски.

Ибра хим рет ко је де гљи ве, али обо-
жа ва да их про у ча ва, да от кри ва не по-
зна те вр сте за на ше кра је ве, да сре ђу је 
ха ос у ве зи са њи хо вим име ни ма, да 
пра ви њи хо ве де таљ не мо де ле у гип-
су, узи ма оти ске спо ра ме то дом ко ју је 
сам па тен ти рао и на осно ву ње пра ви 
бан ку ге на у ко јој има око 600 оти са-
ка ра зних вр ста, од но сно се ме на ко је 
се под од ре ђе ним усло ви ма мо же за се-

ја ти. До са да је у свој днев ник упи сао 
око 1.700 из ла за ка на те рен, углав ном 
око Бе о гра да, где жи ви, и Ро жа ја у Цр-
ној Го ри, где је ро ђен, што је не ко ли ко 
го ди на сва ко днев ног тра га ња. 

Ту су – тре ба их на ћи

– У пен зи ју сам оти шао 1995. го ди-
не, а још 1987. сам се укљу чио у гљи-
вар ство – при ча Ха џић. – По чео сам 
да са ку пљам књи ге и да их пре во дим 
уз по моћ су пру ге Ве сне, да идем на те-
рен, да из у ча вам гљи ве. То је би ло пра-
зно по ље по ко ме сам се те шко кре тао 
јер ни сам имао са го вор ни ка, али је би-
ло и иза зов но по што је све што сам на-
шао би ло но во. Ка ко за ме не, та ко и 
за срп ску ми ко ло ги ју. Сва ки из ла зак у 
при ро ду про пра тио сам пи са ним по да-

ИБРА ХИ МУ ХА ЏИ ЋУ, ИБРА ХИ МУ ХА ЏИ ЋУ, 
КЊИ ЖЕВ НИ КУ И КЊИ ЖЕВ НИ КУ И 
ПА СИ О НИ РА НОМПА СИ О НИ РА НОМ
ИС ТРА ЖИ ВА ЧУИС ТРА ЖИ ВА ЧУ

ГЉИ ВАГЉИ ВА

Пе сник Пе сник 
у зе мљи у зе мљи 
фун гифун ги

Тар ту фи у Бе о гра ду
Ду го се сма тра ло да чу ве ни тар ту-

фи ра сту са мо у Ита ли ји и Фран цу ској, 
као и у Ис три у бив шој Ју го сла ви ји, 
али они су про на ђе ни и у на шим кра-
је ви ма, чак у цен тру Бе о гра да. Та ко ђе 
је, и то за хва љу ју ћи ак тив но сти чла-
но ва Ми ко ло шког дру штва Ср би је, ов-
де от кри ве но де се так и ви ше вр ста 
раз ли чи тих гљи ва ко је су не ти пич не 
за на ше под не бље, а ти пич не за Ме-
ди те ран или не ке вр сте за се вер не 
кра је ве, па чак и за африч ке, но во зе-
ланд ске и аме рич ке про сто ре.

Вргања највише после летњих киша
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Гипсани одливци на изложби гљива

У ПОСЕТИ

ци ма ко ји су се за ми ну лих два де се так 
го ди на са бра ли у 11 све за ка. 

Раз ло ге за страст пре ма гљи ва ма наш 
са го вор ник тра жи у њи ма са ми ма:

– Оне ни су ни биљ ке ни жи во ти ње, 
оне су и јед но и дру го, па њи хо во по-
сто ја ње мо жда нај бо ље де фи ни ше из-
раз: гљи ве су жи во ти ње ко је не хо да ју! 
У њи ма има од ли ка и јед ног и дру гог 
све та, и то жи во тињ ског ви ше не го биљ-
ног, оне су на не ки на чин син те за фло-
ре и фа у не, па је у на у ци с раз ло гом 
пред ло же но да се два ма по ме ну тим ве-
ли ким цар стви ма при кљу чи и тре ће – 
цар ство фун ги. И још да до дам: гљи ве 
су глав ни раз ла га чи у при ро ди, без њих 
и бак те ри ја на ша пла не та би се угу ши-
ла у соп стве ном от па ду.

За оног ко је ду бо ко уро нио у ми-
ко ло ги ју, ка же Ибра хим, иза зов но је 
са зна ње да ни ко за пра во не зна ко ли-
ко вр ста гљи ва ра сте на на шем под не-
бљу, из у зет но бо га том и ра зно ли ком и 
у биљ ном и у ге о граф ско-кли мат ском 
по гле ду.

Ме ђу тим, ин те ре со ва ње на ше на у ке 
за гљи ве би ло је у обр ну тој сра зме ри 
са овом ра зно ли ко шћу. С дру ге стра не, 
тек се од на ро да о њи ма ско ро ни шта 
ни је мо гло по у зда но са зна ти.

– Ис тра жу ју ћи по зна ва ње гљи ва у на-
шем на ро ду и ску пља ју ћи на род на име-
на, та ко зва не ми ко ни ме, је два да сам 
до шао до сим бо лич них че тр де се так вр-
ста. Не ки уко ре ње ни страх од њи хо ве 
по ја ве, па и до во ђе ње у ве зу са не чи-
стим си ла ма, учи ни ли су да их љу ди из-
бе га ва ју. У вре ме глад них го ди на наш 
на род се пре опре де љи вао да је де бу-
ков или хра стов жир и ко ру са др ве та 
не го гљи ве. А ра чу на се да на на шим 
те ре ни ма ра сте че ти ри-пет хи ља да ви-
ших вр ста гљи ва. До са да се зна за 
не што ви ше од 1.000, од ко јих је ве ро-
ват но 200-300 је сти во.

Мно го то га нео бич ног код гљи ва би-
ло је иза зов но Ибра хи му: њи хо ва бр за 
по ја ва и брз не ста нак, нео би чан из-

ском је зи ку, од но сно по ку шај уво-
ђе ња ре да у при лич но ха о тич но 
ста ње ко је вла да у ско ро свим 
пи са ним из во ри ма код нас. Уз на-
уч на, ла тин ска име на, стан дар-

Опрез са ли те ра ту ром
Ха џић ка же да је про бао око 120 

вр ста гљи ва па је пре ки нуо екс пе ри-
мен ти са ње:

– Тре ба би ти ја ко оба зрив, јер 
не ве ру јем мно го ни гљи вар ској ли-
те ра ту ре ко ја се пу но пре пи су је. И 
код нас су се не ки не струч ни љу ди 
због про фи та упу сти ли у пи са ње тих 
књи га, са пу но по гре шних по да та ка, 
а са гљи ва ма се ни је ша ли ти јер је 
је дан при ме рак, ре ци мо зе ле не пу па-
ви це (Аmanita phal lo i des), до во љан 
да усмр ти чо ве ка.

глед, бо је, ме ста на ко ји ма се ја вља-
ју, нео би чан ми рис и укус. Вре ме ном 
су се ње го ва са зна ња уве ћа ва ла, а са 
њи ма и збир ка осу ше них гљи ва (ек си-
ка та) и оти са ка спо ра. До са да је од-
ре дио око 800 вр ста, не пре ста ју ћи да 
тра га за но вим. Зна да су мно ге за нас 
још нео т кри ве не вр сте ту не где, са мо 
их тре ба на ћи. 

Илу стро ва ни реч ник

Пр ву књи гу о гљи ва ма овог под не-
бља, „Гљи вар ску по чет ни цу”, Ибра хим 
је на пи сао још 1995. го ди не, а не дав-
но, тек иза шао из штам пе – „Илу стро-
ва ни реч ник све та гљи ва”, на пи сан са 
др Је ле ном Ву ко је вић, ше фом ка те дре 
за ми ко ло ги ју на Би о ло шком фа кул те-
ту. То је, твр ди наш са го вор ник, је дин-
стве на пу бли ка ци ја чак и у окви ри ма 
свет ске ми ко ло ги је јер су у њој де таљ-
но илу стро ва не и об ра ђе не број не мор-
фо ло шке ка рак те ри сти ке гљи ва ко је су 
пр ви услов за пра вил ну ма кро скоп ску 
де тер ми на ци ју вр ста. За до ма ћу ми ко-
ло ги ју књи га до но си 780 но вих тзв. на-
род них име на гљи ва ко ја су за пра во 
по ку шај њи хо ве стан дар ди за ци је у срп-

ди зо ва на на род на име на би ће 
си гу ран пут за пра вил но спо ра-
зу ме ва ње и ме ђу бе ра чи ма гљи-
ва и ме ђу ми ко ло зи ма. 

У за кључ ку ис тра жи вач по ма-
ло усту па пред књи жев ни ком:

– По што се ја вља ју то ком це ле 
го ди не, гљи ве ме из во де у при-
ро ду по сва ком вре ме ну, што ми 
до но си не бро је на за до вољ ства: 
за ти цао сам фа зан ке на гне зду, 
бра нио сам го лу ба од ја стре ба, 
по сма трао бор бу је ле на ка, тр зао 
се на на гло из ле та ње ко со ва из 
жбу ња, пра тио ви ју га ње зми ја 
кроз тра ву и ба ри це, ди вио се 
рас тег ну тој па у ко вој мре жи из-
ме ђу ста ба ла, пра тио вуч је тра-
го ве, пре гле дао ле ди не ко је су 
ди вље сви ње из о ра ле кљо ва ма 
и још мно го, мно го то га.

Рад ми ла Та мин џић

Смртно отровна зелена пупавица
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Пре ко мер но се де ње у ко-
ли ма, за ком пју те ром 

или те ле ви зо ром не рет ко 
оста вља по сле ди це у ви ду 
бо ло ва у ле ђи ма, вра ту, лум-
бал ном де лу кич ме или ра-
зних вр ста гла во бо ља. Од 
то га па ти чак 70 од сто чо ве-
чан ства, углав ном услед не-
пра вил ног ста ја ња, хо да ња, 
но ше ња те ре та, се де ња или 
ле жа ња. А кад не по мог ну 
та бле те или фи зи кал на те-
ра пи ја, оста је тра ди ци о нал-
на, та ко зва на ал тер на тив на 
ме ди ци на по зна та као – хи-
ро прак ти ка (у пре во ду са грч-
ког – ле че ње ру ка ма).

Ла и ци, али и зна тан број 
ле ка ра, хи ро прак ти ча ре до-
жи вља ва ју као ко сто лом це 
ко ји ис те жу, чу па ју, гру бо 
при ти ска ју или увр ћу кич-
ме не пр шље но ве, убе ђе ни 
да је тај трет ман агре си ван, 

бо лан, не при ја тан, па чак 
и ри зи чан.

– Хи ро прак ти ка је пот-
пу но без бол на и без о па сна 
ме то да ли ше на би ло ка квих 
гру бих по кре та, са став ни део 
и до пу на кла сич ног ме ди-
цин ског трет ма на ко ју мно-
ги на зи ва ју хи рур ги јом без 
скал пе ла – об ја шња ва мр sc. 
мед. Пе тар Ди нић, спе ци ја-
ли ста не у ро фи зи о лог, пр ви 
шко ло ва ни док тор хи ро прак-
ти ке у на шој зе мљи. – Уз 
уоби ча је ну ме ди цин ску про-
це ду ру при ли ком пре гле да 
и ди јаг но сти ке за нер вно-
ми шић но-ске лет не про бле ме 
(ренд ген, маг нет, сни ма ње 
крв них су до ва, до плер...), 
хи ро прак ти ком се по спе шу-
ју при род не об на вља ју ће 
си ле ор га ни зма да сам се-
бе из ле чи без при ме не ле-
ко ва и хи рур ги је. Због то га 

бол, ре ме ти нор мал но функ-
ци о ни са ње нер вног си сте ма. 
Реч је о ми ни мал ним по ме-
ра њи ма из ме ђу кич ме них 

Ри зич ни ко сто лом ци 
Наш са го вор ник не 

по ри че да на род но ис-
ку ство и зна ње, ко је се 
пре но си с ко ле на на ко-
ле но, у ве ли ком бро ју 
слу ча је ва мо же и да по-
мог не, али ис ти че да су, 
услед не до стат ка струч-
но сти, ри зи ци огром ни. 
Та кви на дри ле ка ри не 
пру жа ју га ран ци ју да мо-
гу да по мог ну, а до вољ-
но је јед ном да ома ну и 
да чо век, ре ци мо, оста не 
па ра ли зо ван. 

је под јед на ко при мен љи ва 
на бе бе, као и на љу де од 
90 го ди на, па и на оне са 
ви со ким сте пе ном осте о по ро-
зе. А оправ да но по до зре ње 
пре ма хи ро прак ти ци код ве-
ли ког бро ја па ци је на та, па 
и ле ка ра, ство ре но је са мо 
због ње не не струч не при ме-
не и зло у по тре бе.

Пре ма ре чи ма овог док то-
ра хи ро прак ти ке са аме рич-
ком ли цен цом, пред сед ни ка 
Срп ске асо ци ја ци је за хи ро-
прак ти ку и чла на Ко ми си је 
за тра ди ци о нал ну ме ди ци ну 
при Ми ни стар ству здра вља 
Ср би је, овом ме то дом се, за-
пра во, ус по ста вља на ру шен 
од нос из ме ђу кич ме, ми шић-
ног и нер вног си сте ма иза-
зван не пра вил ним др жа њем 
те ла, по вре да ма, стре сом. Би-
ло да је реч о спа зму или 
из ме ште ној ко сти, хи ро прак-
ти чар про на ла зи и от кла ња 
сва ки ме ха нич ки при ти сак 
са стра не ко ји, иза зи ва ју ћи 

Др Петар Динић

Ова пот пу но без бол на и без о па сна ме то да обич но до ла зи на ред кад бо ло ви у Ова пот пу но без бол на и без о па сна ме то да обич но до ла зи на ред кад бо ло ви у 
ле ђи ма, вра ту, лум бал ном де лу кич ме или раз не вр сте гла во бо ља не пре ста ју ле ђи ма, вра ту, лум бал ном де лу кич ме или раз не вр сте гла во бо ља не пре ста ју 
ни по сле се да ти ва, фи зи кал не те ра пи је, па и опе ра ци јени по сле се да ти ва, фи зи кал не те ра пи је, па и опе ра ци је

ПО НЕ КАД ЈЕ СПАС У 
АЛ ТЕР НА ТИВ НОЈ МЕ ДИ ЦИ НИ: 

ЛЕ ЧЕ ЊЕ РУ КА МА 
ИЛИ – ХИ РО ПРАК ТИ КА

Хи рур ги ја 
без скал пе ла

За пад њач ки 
изум

За раз ли ку од ве ћи не 
гра на тра ди ци о нал не ме-
ди ци не ко је су за че те на 
Да ле ком ис то ку, хи ро прак-
ти ка је на ста ла у Аме ри-
ци 1895. го ди не, а да нас 
се при ме њу је у око 90 зе-
ма ља све та. Због ве ли ке 
успе шно сти у ле че њу про-
бле ма у ве зи са ске лет-
но-ми шић ним си сте мом, 
по себ но бо ла у ле ђи ма, 
по кри ве на је здрав стве-
ним оси гу ра њем у Аме ри-
ци, Ка на ди и Аустра ли ји, а 
шко ле за хи ро прак ти ку по-
сто је и у Ја па ну, Ве ли кој 
Бри та ни ји, Фран цу ској, 
Шпа ни ји, Швед ској...
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ЗДРАВСТВЕНО ОКО

пр шље но ва, врат них, груд-
них или лум бал них, од јед-
ног до пет ми ли ме та ра, ко ја 
иза зи ва ју бол но гр че ње ми ши-
ћа, спа зам. Вра ћа њем тих не-
ко ли ко ми ли ме та ра от кла ња 
се не по сред ни узрок бо ла, а 
сле де ћи ко рак је ис пра вља ње 
ло ших на ви ка ко је су до ве-
ле до про бле ма. Хи ро прак-
ти чар не мо же да ути че на 
трај не ко шта не про ме не као 
што је, ре ци мо, спа ја ње пр-
шље но ва, али мо же да сма-
њи бол у ми ши ћи ма ко ји на 
то ре а гу ју.

Ве ли ки је спи сак те го ба 
ко је ово ле че ње ру ка ма мо-
же да от кло ни или убла жи: 
акут на ста ња ве за на за кич-
му као што су лум бал ни син-
дром са дис ко па ти јом или без 
ње, тр ње ње дуж но ге или у 
пр сти ма ру ку, бол у ра ме ну и 
ру ци, раз не вр сте гла во бо ља, 
вр то гла ви це, зу ја ње у уши ма, 
по ре ме ћај рав но те же, хро нич-
ни умор, пад кон цен тра ци је, 
не са ни ца. Ту спа да ју и спорт-
ске по вре де, ис тег ну ћа ли га-
ме на та, бо ло ви у ми ши ћи ма и 
згло бо ви ма ку ка, ко ле на, сто-
па ла, ра ме на и ша ке, фи бро-
ми ал ги ја и не у рал ги је, као и 
хро нич не де ге не ра тив не про-
ме не на кич ми по пут ки фо зе, 
спон ди ло зе и осте о хон дро зе. 
Ко рек ци ја ма и спе ци фич ним 
ве жба ма ути че се на бо љу по-
кре тљи вост и про кр вље ност 

тих де ло ва ко шта ног си сте-
ма, успо ра ва ју ћи де ге не ра-
тив ни про цес.

– Наш циљ је да па ци јен-
ту бу де бо ље без ле ко ва и 
опе ра ци је ако ни је нео п ход-
на – ка же др Ди нић. – Твр-
дим да у 95 од сто слу ча је ва 
ди скус хер ни ја не мо ра да 
се опе ри ше, али те ра пи ју 
сме да спро ве де са мо онај 
ко зна где тре ба да при ти-
сне, а где не сме. Хи рур ги-
ја увек оста је као по след ња 
мо гућ ност, ма да ни она не 
га ран ту је успех. На рав но, 
по сто је и слу ча је ви ка да се 
хи ро прак ти ка не сме при ме-
њи ва ти, а то су пре ло ми, 
акут на за па ље ња и ма лиг ни-
те ти. За то пре сва ке те ра пи је 
мо ра мо да има мо од го ва ра-
ју ће на ла зе ко ји ма та ко зва-
ни ко сто лом ци по пра ви лу 
не рас по ла жу.

По што је хи ро прак ти ка си-
стем зна ња од фи ло зо фи је 
до прак тич не при ме не ко ји 
мак си мал но ко ри сти до стиг-
ну ћа и ис ку ства са вре ме не 
ме ди ци не, др Ди нић је убе-
ђен је да је из лаз у еду ка-
ци ји и па ци је на та и ле ка ра, 
као и у тим ском ра ду ор то-
пе да, ре у ма то ло га, док то ра 
фи зи кал не ме ди ци не, не у ро-
ло га и хи ро прак ти ча ра. 

Р. Та мин џић

Оп шта бол ни ца „Сте фан Ви со ки” из Сме де рев ске 
Па лан ке у овој го ди ни на ста вља да по ди же ква ли-
тет пру жа ња услу га и не ге па ци јен ти ма: уве ли ко се 
ра ди на про јек ту па ли ја тив ног збри ња ва ња бо ле сни-
ка, за шта ће се, пре ма ре чи ма На та ше Ми ло са вље-
вић, за ду же не у болници за кон так те с јав но шћу, 
сред ства до би ти од Ми ни стар ства здра вља. Пла ни ра 
се на бав ка апа ра та за ра но от кри ва ње кар ци но ма гр-
ли ћа ма те ри це, са пред став ни ци ма аме рич ке ам ба са-
де пот пи сан је пред у го вор о фи нан си ра њу из град ње 
но ве ку хи ње, са ни ра ће се кров Слу жбе фи зи кал не 
ме ди ци не и ре ха би ли та ци је Ба ње на Ки се ља ку, а 
пла ни ра се и отва ра ње при јем не слу жбе за ур гент-
не слу ча је ве и ин фек тив ног оде ље ња.

Ина че, за хва љу ју ћи сред стви ма ре сор ног ми ни стар-
ства, Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње, 
до на то ра и вла сти тим ула га њи ма, ова здрав стве на 
уста но ва, у ко јој се ле че гра ђа ни Сме де рев ске Па-
лан ке и ком шиј ске Ве ли ке Пла не, ла не је на ба ви ла 
до ста но ве опре ме вр хун ског ква ли те та. 

У БОЛ НИ ЦИ „СТЕ ФАН ВИ СО КИ” ИЗ 
СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ

До на ци је за
вр хун ску опре му 

– Од че ти ри ми ли о на ди на ра до би је них од Ре пу-
блич ког за во да ку пи ли смо ма мо граф апа рат, а од 
де вет ми ли о на ди на ра ко је нам је да ло Ми ни стар ство 
апа рат за ди ја ли зу, ди ја ли зне сто ли це и ва гу. На ба ви-
ли смо и апа ра те за пра ће ње га са и за би о хе миј ске 
ана ли зе, од ре ђи ва ње ту мо ра, што до са да ни је ра ђе-
но у бол ни ци. Бли зу де вет ми ли о на ди на ра уло же но 
је у ку по ви ну сте ри ли за то ра и апа ра та за ме ре ње 
ко сне ср жи, на ба ви ли смо и два апа ра та за маг нет-
ну ре зо нан цу, елек тро сти му ла тор и ул тра звук за слу-
жбу фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли та ци је Ба ње на 
Ки се ља ку – на бра ја На та ша Ми ло са вље вић.

За хва љу ју ћи до на то ри ма, ме ђу ко ји ма је и те ни-
сер ка Је ле на Јан ко вић са 500.000 ди на ра, на ба вље-
на је и но ва цен тра ла; Оп шти на је по мо гла да се 
ку пи са ни тет ско во зи ло, џип, по клон аме рич ке ам-
ба са де, про дат је и ку пљен „пун то”. Ор га ни за ци ја 
„Љу би бли жњег сво га” по кло ни ла је 85.000 до ла ра, 
а за укла ња ње ин фек тив ног от па да Европ ска аген ци-
ја за ре кон струк ци ју и Ми ни стар ство здра вља да ли 
су 67.000 евра, док је аме рич ка ам ба са да по кло ни-
ла 350.000 до ла ра... Сл. Ко стан ти но вић

Доктор Милан Бркић (лево), директор
Болнице, са донаторима

Ко ри сни са ве ти 
За пре вен ци ју бо ло ва у кич ми др Ди нић са ве ту је:
1. Ни ка ко не тре ба спа ва ти на сто ма ку, јер се та ко оп-

те ре ћу је до њи део ле ђа, а на ро чи то врат по што се гла ва 
кри ви у стра ну. Нај бо љи по ло жај је на бо ку, с тим што 
ко ле на тре ба да бу ду бла го са ви је на, лак то ви ис под ра-
ме на, а ја стук не ви ши од 8-10 цен ти ме та ра, да би цен-
тар гла ве био у истом ни воу са кич мом.

2. Пра ви лан по ло жај при ли ком хо да ња по сти же се 
та ко што се ста не уза зид са при љу бље ним ку ко ви ма и 
гла вом ко ја иде уна зад док га не до дир не, а бра да је у 
са вр ше ној хо ри зон та ли, па ра лел на са по дом. Ка да се на-
пра ви ко рак на пред у истом по ло жа ју, из про фи ла мо же 
да се по ву че пра ва ли ни ја од уха, пре ко ра ме на, ку ка и 
ко ле на до сто па ла. Али по што ни ко та ко ни ти сто ји ни-
ти хо да, до вољ но је да чо век сва ка 2-3 са та за у зме тај 
по ло жај по не ко ли ко се кун ди.

3. И ово је на ме ње но љу ди ма ко ји мно го се де, не 
тра је ви ше од не ко ли ко се кун ди, а тре ба да се ра ди на 
сат-два, што че шће, то бо ље: та ко ђе се за у зме по ло жај 
уза зид, кич ма се ис пра ви, ра ме на су по ву че на уна зад, 
а он да сле де ду бо ки уз дах и ла га ни из дах кроз уста. То 
је ефи ка сан на чин за осло ба ђа ње од стре са. Ова ве жба 
мо же да се ра ди и би ло где, у сто ли ци ис пред ком пју те-
ра, у фо те љи ис пред ТВ-а...
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Је ла од цве кле
Цве кла је бо га та ви та ми ни ма и 

ми не ра ли ма, на ро чи то хро мом ко јег 
баш не ма у дру гом по вр ћу. Мла да 
цве кла, ољу ште на, на рен да на и пре-
ли ве на сир ће том и уљем, од лич на 
је са ла та зи ми. Ко во ли љут ка сто, 
мо же да до да и ма ло рен да ног ре-
на, што ће убла жи ти слат каст укус 
цве кле. Ако же лу дац то не под но си, 
нео љу ште на цве кла се оба ри, про-
хла ди, ски не се ко ри ца и исе че на 
тан ке ко лу то ве. Во ду про ку ва ти са 
ма ло сир ће та, би бе ра, лор бе ра, со-
ли и бе лог лу ка, па кад се про хла-
ди пре ли ти цве клу сло же ну у те глу 
и ето са ла те за не ко ли ко да на.

Чор ба: јед на сред ња цве кла и 
јед на шар га ре па по осо би, на рен да-
не, ску ва ју се у 3 дл во де. Мо же се 
до да ти ма ло ме сне коц ки це, а уме-
сто во де, су па од ко сти ју. Кад по вр-
ће омек ша, ис па си ра се, још ма ло 
про ку ва, до да ма ло со ли и би бе ра 
и чор ба је го то ва.

Са ла те: по две ка ши ке рен да-
не цве кле, ја бу ке, шар га ре пе, рот-
кве, па шка на та и це ле ра, ако има 
и ма ло зе ле не са ла те, пре ли ти сир-
ће том и уљем; та са ла та је бо га та 
ви та ми ни ма.

Ва ри во: оба ри ти че ти ри цве кле 
сред ње ве ли чи не да ма ло омек ша-
ју, ољу шти ти и из ду би ти. Скувати 
50 г пи рин ча, оце ди ти, до да ти ка-
ши чи цу су вог за чи на и ма ло би бе-
ра и ти ме пу ни ти цве кле. По ре ђа ти 
цве кле у шер пу, из ме ђу си па ти из ду-
бље но ме со цве кле, пре о ста ли пи ри-

нач и ли шће цве кле, ако га има. У 
1 дл во де или су пе од ко сти ју раз-
му ти ти ка ши ку бра шна и по ла коц-
ки це за су пу, си па ти пре ко цве кли 
па по пр ска ти ка ши ком уља и пир-
ја ни ти 10 ми ну та.

ЗДРАВ ЖИВОТ

Мно го је ло ших на ви ка у ис хра ни 
и на чи ну при пре ме обро ка ко ји ма се 
си сте мат ски по гор ша ва здра вље и 
исто вре ме но тро ши но вац на ле ко ве. 
Из бег ни те не ке од њих. 

1. Ако уста је те бу нов ни, са бо ло ви-
ма у ле ђи ма или но га ма, по гле дај те 
шта пас или мач ка ра де по сле бу ђе-
ња – про те жу се у свој сво јој ду жи-
ни; па ако они то ра де, иако ни су 

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ

Про ме ни те ло ше на ви ке

чи та ли слич не са ве те струч ња ка, за-
што то не би чи ни ли и љу ди. Не ће 
да шко ди. На про тив.

2. Мно ги љу ди од мах по бу ђе њу пи ју 
ка фу уз не ко ли ко по пу ше них ци га ре та, 
исто вре ме но гле да ју ћи ТВ про грам ко ји 
из ве шта ва о не сре ћа ма, по ску пље њи-
ма, за се да њу скуп шти не од прет ход ног 
да на на ко ме се по сла ни ци ме ђу соб но 
вре ђа ју, ома ло ва жа ва ју... Та ко про ве-
де но вре ме нај го ра је ком би на ци ја по 
фи зич ко (ка фа и ци га ре те) и пси хич-
ко здра вље (ТВ про грам).

Ка ко то из бе ћи? Пр во по пи ти шо-
љу ча ја, раз ли чи то по да ни ма (зе ле-
ни, цр ни, воћ ни...), по мо гућ ству са 
ка ши чи цом ме да. За тим до руч ко ва ти 
(нај бо ље уз му зи ку са ра ди ја), од гле-
да ти ве сти и ко ри сне ин фор ма ци је 
(вре мен ска прог но за, где не ће би ти 
стру је или во де), а тек он да по пи ти 
ка фу ако је то ре дов на на ви ка. 

Ако вре мен ске при ли ке до зво ља ва ју, 
оти ћи у шет њу уме сто гле да ња ло ших 
се ри ја; нај бо ље је про ше та ти оба лом 
ре ке или је зе ра, али ако не ма те мо-
гућ но сти, мо же се ше та ти око згра да 
у бло ку, окол ним ули ца ма, па ма кар 
и у дво ри шту. Струч ња ци пре по ру чу ју 
шет њу од по ла са та, поч ни те са пет 
ми ну та и по сте пе но по ве ћа вај те вре ме 
шет ње. Ако у то ку да на ду же гле да те 
ТВ про грам или не што ра ди те се де ћи, 
на сва ких по ла са та „про тег ни те” но-

ге по ста ну, ку ћи, дво ри шту – нор ма-
ли зо ва ће се цир ку ла ци ја у но га ма и 
би ће вам лак ше.

Сре ди ном пре по дне ва не тре ба пи-
ти ка фу већ по је сти не ко ли ко су вих 
шљи ва или во ће. Уво зно во ће је ску-
по, али до ма ће ја бу ке ни су то ли ко, 
а по треб ни су вам биљ на влак на, ви-
та ми ни и дру ги ко ри сни са стој ци из 
во ћа. Без об зи ра на но вац ко јим се 

рас по ла же, тре ба би ти опре зан при 
ода би ру нај круп ни јих и нај ску пљих 
ја бу ка јер не зна се да ли је то та-
ква сор та или је пре ви ше пр ска на 
за штит ним сред ством. Мо жда је си гур-
ни је да се во ће и по вр ће, на пи ја ци, 
ку пи од про дав ца са ма њим го ми ли-
ца ма ра зних про из во да (сит ни је ја-
бу ке, ма ло шар га ре пе и др.), јер је 
ве ћа ве ро ват но ћа да је то из ње го-
ве ба ште и не пр ска но. На рав но, ко 
има га стри тис, бо ље да по је де про-
ку ва ну ја бу ку.

Мно ги во ле ко ри сне по мо ран џе, 
али про чи та ла сам да ово во ће не 
тре ба да ко ри сте они ко ји има ју не-
ку бо лест јед ња ка, га стри тис, ка мен 
у бу бре гу или су алер гич ни на ово 
во ће. Или, грејп не тре ба да ко ри сте 
осо бе ко је узи ма ју пре па ра те за сни-
жа ва ње хо ле сте ро ла, ан ти би о ти ке, 
ле ко ве про тив ср ча не арит ми је, не у-
ро ло шко-пси хи ја триј ске пре па ра те... 
Нај си гур ни је је да пи та те ле ка ра ко-
је на мир ни це, укљу чу ју ћи и во ће, не 
тре ба да ко ри сти те.

До бро упр жен под ва рак, шниц ла 
или кром пир оми ље ни су у ис хра ни 
мно гих љу ди. Бо ље за бо ра ви те на та-
ква је ла јер ако сте здра ви, ду же ће-
те здра вље са чу ва ти, а ко већ има 
не ко обо ље ње, не ће те га ова квом 
хра ном по гор ша ти. Пен зи о нер ка Ко ва
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От кад се се ћам, де те мо је, про ла зи ли 
су кроз на ша се ла меч ка ри, нај че-

шће о пра зни ци ма. За њи ма је тр ча ла 
го ми ла зна ти жељ не, бо со но ге се о ске де-
чур ли је. За у ста вља ли би се пред ку ћа-
ма да до ма ћи ни ма и њи хо вој че ља ди 
по ка жу ве шти не при пи то мље них ме две-
да. Не знам за што, али нај че шће име 
меч ке, ко ја би се уз зву ке да и ра окре-
та ла, пле са ла и по ка зи ва ла оно што би 
га зда од ње тра жио, би ло је Бо жа на. 
За пар че хле ба, ко је ја је, ма ло сла ни не 
или не ки ко лач, меч ка је игра ла. Њи хо-
ви вла сни ци, оно мад Ци га ни, а да нас 
Ро ми, тр па ли су у тор ба ке све што би 
им на род дао, па би од то га по сле би-
ло хра не и за њих и за Бо жа ну.

Си лом у све тлу бу дућ ност

Ни је оно мад би ло не ке кул ту ре у 
се лу, ни би о ско па, ни те ле ви зи је, ни 
че стих при ред би, па би сва ки до ла зак 
меч ка ра био до га ђај о ко ме се рас пре-
да ло да ни ма. Не ко ме је би ло жао меч-
ке, не ком де це, али сви су то сма тра ли 
по ште ним по слом оних ко ји ни су има-
ли ни ку ће ни ку ћи шта и ко ји су од у-
век жи ве ли за дан и ко мад.

Одав но је ми ну ло то до ба, че до мо је. 
Она се о ска де чур ли ја по ра сла и пре се-
ли ла се у гра до ве; сре до веч ни по ста ли 
стар ци што је два др же ко ју ко ко шку и 
ма ло ба ште; др жа ва од се ла узи ма ла 
кад год је и ко ли ко год хте ла, а сла-
бо вра ћа ла. И да нас узи ма. Не ста ју 
ком би на ти, рас та че се ме ха ни за ци ја и 
сва дру га имо ви на, буд за што, и на ру-
ку ко је ко ме.

И ето, гле да ли смо на те ле ви зи ји, не-
ма ви ше ни меч ке да игра по се о ским 
ата ри ма. По ку пи ше Бо жа ну из Чи тлу ка, 

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

а из По жа рев ца Ка сан дру и Се и ду. Не-
мач ка ор га ни за ци ја за за шти ту пра ва 
жи во ти ња „Че ти ри ша пе”, ко ју по др жа-
ва Европ ска уни ја, од ве де, под окри љем 
но ћи, на ше меч ке у бу гар ски азил.

Ром ским по ро ди ца ма уз меч ке одо ше 
„њи ва и ли ва да и кра ва” – све оно што 
вла сни ку тих до ба ра хра ни де цу. 

Гле да ла сам, љу би те ба ба, кад су Слав-
ку Јо ви ћу про чи та ли ре ше ње о кон фи-
ска ци ји меч ке Бо жа не, и он га пот пи сао. 
Ни је да ни је пла ко док је „хра ни тељ ку” 
сво је по ро ди це од 15 чла но ва из во дио 
из шта ле у ка вез ових стра них за штит-
ни ка жи во ти ња. Опи ра ла се и Бо жа на 
ула ску у европ ски ка вез, ур ла ла, по ди-
за ла на зад ње ша пе, али је мо ра ла да 
ис пу ни оче ки ва ња пле ме ни тих за штит-
ни ка жи во ти ња и кре не пре ко Бу гар ске 
у све тлу бу дућ ност Уни је. Да ма ло и та-
мо за и гра, бар за не ко вре ме...

Осим ту жних, бив ших вла сни ка, ис-
пра ти ли су је но ви на ри и сни ма те љи, 
ве те ри нар ски и ло вач ки ин спек то ри, а 
би ло је и не ких из ми ни стар ста ва. Ни-
је баш ми ни стар гла вом и бра дом, али 
не ки од тих чи нов ни ка за ко је се баш 
и не зна че рез че га при ма ју пла те, иза-
шли су на те рен. Ни је ни њи ма ла ко, 
де те мо је. Сва шта се у све ту де ша ва. 
Пред сед ник оне да ле ке др жа ве Турк ме-
ни стан на ре дио је чла но ви ма сво је вла-
де да се вра те у шко лу и за пре тио да 
ће их от пу сти ти ако то не учи не. Не спо-
соб ни су, ве ли, да спро ве ду нео п ход не 
ре фор ме у зе мљи, због че га је већ от-
пу стио не ко ли ко ми ни ста ра.

Ни је ни чу до, љу би те ба ба, што су 
ми ни стри и вла да не спо соб ни, кад је 
ње гов прет ход ник тра ја ње фа кул те та 
сма њио са пет на две го ди не.

Али, ни је ми ја сно шта је с 
овим на ши ма!? Све шко ло ва но и 
пре шко ло ва но; мно ги сте кли ди-
пло ме на ко ле џи ма у ино стран-
ству, ма ги стар ске, док тор ске и 
дру ге ти ту ле при ка чи ли на би о-
гра фи је, а не ке стра не аген ци је 
про гла ша ва ју их ли де ри ма ре ги о-
на и пре па мет ним и пер спек тив-
ним струч ња ци ма.

По клон пре ма за слу зи

Ту су у пра ву, што јест, јест. 
Да ни је та ко, не би овај мо гао 
у јед ној вла ди би ти ми ни стар 
по љо при вре де, а у дру гој тр го-
ви не; или да од ми ни стра енер-
ге ти ке по ста не ми ни стар ве ра; 
од ло кал не са мо у пра ве до обра-
зо ва ња...

За то да нас се ља ци бив шем 
ми ни стру, ко ји је уна ка зио по-
љо при вре ду, ша љу мле ко на по-
клон и под се ћа ње на „за слу ге”; 
за то мно ги да нас од у ста ју од 
„бес плат них” ак ци ја, ма да су им 
мо жда мо гле по мо ћи да ку пе и 
до ма ћи „фи јат пун то”; за то нам 
ових да на гу вер нер по ру чу је да 
ће мо из кри зе иза ћи ако ште ди-
мо, а пре ми јер са ве ту је да тро-
ши мо...

За луд је оти шла Бо жа на, че до 
мо је. Ов де меч ка и да ље игра, 
ма да по Ср би ји и око ње шпар та-
ју ра зни „ми ло срд ни” ху ма ни тар-
ци и по слов ња ци са две, че ти ри, 
шест, де сет и бес ко нач но мно го 
ша па, ко је ста вља ју где год им 
пад не на па мет. 

Уну ка Ика

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

И без
Бо жа не, 
игра меч ка

На ши по ли ти ча ри су ли де ри ре ги о на и вр хун ски струч ња ци, јер да ни је та ко, На ши по ли ти ча ри су ли де ри ре ги о на и вр хун ски струч ња ци, јер да ни је та ко, 
не би овај мо гао у јед ној вла ди би ти ми ни стар по љо при вре де, а у дру гој не би овај мо гао у јед ној вла ди би ти ми ни стар по љо при вре де, а у дру гој 

тр го ви не; или да од ми ни стра енер ге ти ке по ста не ми ни стар ве ра... тр го ви не; или да од ми ни стра енер ге ти ке по ста не ми ни стар ве ра... 



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. ФЕБРУАР 2009.22

Свет ска еко ном ска кри за, ко-
ја све ви ше под се ћа на ону 

„ве ли ку де пре си ју” из 1929. ко-
је се већ ни ко жив не се ћа као 
лич ног ис ку ства, по че ла је као 
фи нан сиј ско уру ша ва ње ве ли ких 
ба на ка, оси гу ра ва ју ћих дру шта ва 
и ин ве сти ци о них фон до ва. 

Све је кре ну ло та ко што су 
се ве ли ки игра чи на овом те-
ре ну „пре и гра ли”, та ко што су 
„пра ви ли па ре” та мо где их ни-
је би ло. „Па ко ва ни” су и „пре па-
ки ва ни” аме рич ки хи по те кар ни 
кре ди ти, па он да на гло бал ним 
фи нан сиј ским бер за ма про да ва-
ни као „де ри ва ти”, фи нан сиј ски 
ин стру мен ти ко ји су обе ћа ва ли 
ве ли ке при но се. 

На рав но, у си сте му ко ји је за-
сно ван на по хле пи – да се за ра-
ди што ви ше – ни је би ло мно го 
опре за. Јед но вре ме за ра ђи ва ли 
су сви: и бан ке ко је су их „па ко-
ва ле” и из но си ле на фи нан сиј ска 
тр жи шта, и они ко ји су у то ула-
га ли. Сви ма је би ло ле по док је 
тра ја ло. А тра ја ло је све док ми-
ли о ни Аме ри ка на ца, без стал них 
по сло ва и при хо да, ко ји су узе ли 
хи по те кар не кре ди те за ку ће ко-
је се би ни су мо гли да при у ште 

Магла уздрмала те ме ље
На гло бал ном ни воу, про шла го ди на за вр ше на са мањ ком од чак 18 про це на та

– ни су по че ли да пре ста ју са от пла та-
ма до спе лих ра та. Бан ке су он да кре-
ну ле по сво је, да би от кри ле ка ко оно 
што су по зај ми ле не мо гу да вра те про-
да јом узап ће них не крет ни на.

Ве ли ко  спре ма ње

Та ко је, пр во ма ло-по ма ло, а он да 
као онај пу сто шни оке ан ски та лас цу на-
ми, от кри ве но да је це ла игра би ла про-
да ја ни че га за не што. У све ту ко ји је 
гло ба ли зо ван у ме ри да је по стао истин-
ско гло бал но се ло, ни ко од овог цу на-
ми ја ни је био по ште ђен, и оту да кри за 
ко ја се осе ћа баш на свим ме ри ди ја ни-
ма. Оту да и ве ли ко „по спре ма ње” це лог 
фи нан сиј ског сек то ра, на ци о на ли за ци је 
ба на ка, ре ор га ни за ци је фон до ва, до но-
ше ња но вих ре гу ла тор них про пи са, ве-
ли ке др жав не ин тер вен ци је...

Стреп ње, ме ђу тим, иза зи ва ју оце-
не оних ко ји су по при ро ди свог по-
сла упу ће ни, да се још ни је сти гло до 
дна. А та мо си гур но ни је бо ље не го 
што је ов де.

Гло бал ни пен зиј ски фон до ви, у ко-
ји ма је у мо мен ту ка да кри за по чи ње 
да се по ма ља, кра јем 2007, би ло укуп-
но 30,4 би ли о на (хи ља да ми ли јар ди) 
до ла ра, ни су, исти на, у овим до га ђа-
њи ма бан кро ти ра ли, али су пре тр пе ли 
озбиљ ну ште ту. 

Пре ма ана ли зи ко ју је по чет ком фе-
бру а ра обе ло да ни ла лон дон ска кон сул-
тант ска ку ћа „Ме ђу на род ни фи нан сиј ски 
сер ви си”, про шло го ди шњи гу би ци пен зиј-
ских фон до ва су би ли „ме ђу нај ве ћим” 
ко ји се пам те. Њи хо ва укуп на вред ност 
сма ње на је го то во за пе ти ну – пре ци-
зни је за 18 од сто.

Ово је про сек, што зна чи да су на 
по је ди ним фи нан сиј ским тр жи шти ма и 
у по је ди ним ре ги о ни ма ове ште те би ле 
ма ње или ве ће. Нај ве ћи гу би ци би ли 
су, на рав но, у Аме ри ци, где је кон цен-
три са на глав ни на пен зиј ских фон до ва 
(64 од сто). Би лан си та мо (као и у Ка-
на ди и Аустра ли ји) на кра ју про шле го-
ди не по ка зи ва ли су пад вред но сти ко ји 
је ишао и до 30 од сто.
Су де ћи пре ма по ме ну тој ана ли зи, 

нај му дри је ин ве сти ци о не од лу ке до но-
си ли су ме наџ мен ти пен зиј ских фон до-
ва у Ита ли ји, где је гу би так био са мо 
шест од сто, за тим у Шпа ни ји и Не мач-
кој (се дам од сто).

Оно што се по ка за ло као за ко но мер-
ност, то је да су ма њу ште ту пре тр пе ли 
они фон до ви ко ји су бо ље урав но те жи-
ли ула га ња, по што су нај ма њи пад вред-
но сти има ле др жав не об ве зни це. Оне 
су по слу жи ле као амор ти зер, убла жа-
ва ју ћи гу бит ке у дру гим сек то ри ма ин-
ве сти ци о ног порт фо ли ја.

КА КО ЈЕ ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА ПО ГО ДИ ЛА 
ПЕН ЗИЈ СКЕ ФОН ДО ВЕ

Милано: будуће пензије најмање угрожене у Италији
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ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

Управ ни од бор Фон да ПИО Цр не 
Го ре до нео је по чет ком ме се ца од лу-
ку о ускла ђи ва њу пен зи ја и дру гих 
пра ва од 1. ја ну а ра за 4,9 од сто. 

По сле пр вог ре дов ног ускла ђи ва-
ња пен зи ја по „швај цар ској фор-
му ли” (по по ла са тро шко ви ма 
жи во та ко ји су по ра сли за 3,4 
и за ра да ма ко је су ра сле 6,4 
про цен та у прет ход-
ном по лу го ђу), про-
сеч на пен зи ја у 
Цр ној Го ри из но-
си ће 250 евра, 
а из да так за 
ме сеч ну ис пла-
ту 30 ми ли о на 
евра. 

Цр но гор ски 
пен зи о не ри су, 
ина че, кра јем ја ну а-
ра при ми ли де цем бар ске 
пен зи је с дру гим ван ред-
ним уве ћа њем за 10 од сто (пр вим су 
уве ћа не пен зи је из де цем бра 2007) 
сход но За ко ну о обе ште ће њу ко ри-
сни ка пра ва из ПИО. 

Не по сред но пре то га, мр Ра до је 
Жу гић, ди рек тор Фон да ПИО Црне 
Горе, на ја вио је да ће у 2009, „упр-
кос оце на ма еко ном ских ана ли ти ча-
ра да она не ће би ти ла ка, пен зи је 
би ти си гур не и ре дов не, да не ће би-

ти нор ма тив них огра ни че ња, и да ће 
се оне усклађи ва ти 1. ја ну а ра и 1. 
ју ла”.  За ову го ди ну, ре као је он, 
пла ни ран је бу џет од 373 ми ли о на 
евра, од че га су две тре ћи не до при-

но си, а оста ло тран-
сфер из др жав ног

 бу џе та. 
Про јек ци је 

су ре ал не, твр-
ди мр Жу гић, 
иако је од 1. 
ја ну а ра сто па 
допри но са за 
пен зиј ско-ин ва-

лид ско оси гу ра ње 
са 21 од сто сма ње на 
на 20,5 од сто: до шло 
је до про ши ри ва ња 
осно ви це об ве зни ка 
до при но са, сма њен је 

рад у си вој еко но ми ји, из
при ва ти зо ва них фир ми ре дов ни-

је се упла ћу ју зна чај ни при хо ди за 
до при но се, тро шко ви струч не слу-
жбе за пет го ди на сма ње ни су са 
9,3 на 2,5 од сто, а ове го ди не пла-
ни ра но је да Фонд ме ра ма ра ци о на-
ли за ци је уште ди око по ла ми ли о на 
евра, из ко јих би се, као и до сад, 
фи нан си ра ла со ци јал на да ва ња пен-
зи о не ри ма, ре као је ди рек тор Фон-
да ПИО Цр не Го ре.

Цр на Го ра: по ви ши ца
4,9 од сто 

Пен зиј ски фон до ви су ина че тра ди ци о-
нал но нај ре гу ли са ни ји од стра не др жа ва, 
а у ин ве сти ци о ној по ли ти ци нај о пре зни-
ји. Да би са чу ва ли но вац ко ји им је по-
ве рен, а у исто вре ме га и уве ћа ва ли, 
њи хо ве ин ве сти ци је се рас по ре ђу ју та-
ко да, чак ако се не где и из гу би, до би-
ци на дру гој стра ни то на док на де, па 
та ко уку пан ре зул тат бу де да улог у 
це ли ни – и вред ност уло га сва ког по је-
ди нач ног ула га ча, бу ду ћег пен зи о не ра 
– стал но ра сте.

Ин ве сти ци о ни фон до ви за то део уло-
га има ју у не крет ни на ма, у ак ци ја ма, 
др жав ним об ве зни ца ма, али и у фи нан-
сиј ским „де ри ва ти ма” чи ји је ко лапс и 
по кре нуо те ку ћу кри зу.

Сред олу је по сто ја но… 

Ка кав ће од нос из ме ђу ових де ло ва 
би ти, за ви си од си ту а ци је у сва ком де лу 
све та, али и од про це на ме на џе ра ин ве-
сти ци о них фон до ва. Ево ка ко то из гле да 
на при ме ру пен зиј ског фон да аме рич ке 
фе де рал не др жа ве Њу јорк.

Тај фонд је кра јем про шлог мар та, ка-
да је за вр ше на прет ход на фи нан сиј ска 
го ди на, имао укуп ну вред ност од 154 
ми ли јар де до ла ра, са 677.321 ак тив ним 
чла ном ко ји су упла ћи ва ли до при но се, 
али и 358.109 оних ко ји ма су, на осно ву 
за вр ше них ула га ња, ис пла ћи ва не пен зи-
је у укуп ној вред но сти од 6,7 ми ли јар-
ди до ла ра.

Се дам ме се ци ка сни је, у ок то бру, ка-
да је кри за по че ла да по ка зу је сву же-
сти ну, овај фонд је већ из гу био пе ти ну 
сво је вред но сти, то јест око 31 ми ли јар-
ду до ла ра.

„Порт фо лио” овог фон да имао је, ина-
че, 31. де цем бра 2008. сле де ћу струк ту ру: 
39,5 ми ли јар ди до ла ра у ак ци ја ма аме рич-
ких кор по ра ци ја, 15,3 ми ли јар де у ак ци-
ја ма стра них дру шта ва, 42,1 ми ли јар ду у 
уло зи ма ко ји до но се фик сне при хо де (ка-
ма те), 12,5 ми ли јар ди у „ал тер на тив ним 
ин ве сти ци ја ма”, 49,3 ми ли јар де у не крет-
ни на ма и 13 ми ли јар ди у уло зи ма „са га-
ран то ва ним по вра ћа јем”.

У нор мал ним окол но сти ма, то га ран-
ту је ста бил ност, у кри зним – да ће гу би-
ци би ти ми ни мал ни. То што је из гу бље на 
чак пе ти на вред но сти, по твр ђу је да су 
окол но сти за и ста ван ред не.

На не дав ном са стан ку управ ног од-
бо ра овог фон да по ру че но је „да не ма 
раз ло га за па ни ку”, ни ти да тре ба ме ња-
ти стра те ги ју. „Си ту а ци ја на тр жи шту је-
сте са да ка та стро фал на”, об ја снио је то 
фи нан сиј ски ди рек тор Тим Ка хил. „Са да 
смо усред олу је, а кад она про ђе, би ће-
мо на гра ђе ни за то што смо би ли по сто-
ја ни...”

Још кад би се зна ло ко ли ко ће олу ја 
по тра ја ти... Ми лан Бе кин 

Хр ват ска: ску пље здрав ство 
У Хр ват ској је од по-

чет ка го ди не уве ден 
до дат ни до при нос за 
здрав стве но оси гу ра ње 
пен зионера у ви си ни 
јед ног или три про-
 цен та њихових прина-
длежности. 

Ка ко је Ми ро вин ски 
за вод оба ве стио ко ри-
сни ке, за све пен зи је до 
ви си не про сеч не пла те 
из пр вог лањ ског по лу-
го ђа, тј. до 5.108 ку на 
(бли зу 700 евра), до-
дат но ће се из два ја ти 
је дан од сто за здрав-
ство, али ће овај но ви 
тро шак ићи на те рет 
За во да. 
Пен зи о не ри ће и 

да ље при ма ти сво је 
до са да шње не то пен-

зи је. За пен зи је из-
над ви си не про сеч не 
за ра де, до дат ни до-
при нос за здрав ство 
из но си три од сто и 
он ће се упла ћи -
ва ти на терет пен зи-
о не ра, од но сно за то-
ли ко ће би ти 
ума њен 

не то из нос ко ји се 
ис пла ћу је ко ри сни ку
пен зи је.
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НА ЛИЦУ МЕСТА

Пе вач ко дру штво љу би-
те ља му зи ке „Зви шки 

акор ди”, ко је су ен ту зи ја сти 
осно ва ли у Ку че ву пре три 
го ди не да би не го ва ли на-
род ну ста ро град ску му зи ку, 
има ло је не ко ли ко успе шних 
на сту па у гра ду на Пе ку и у 
оста лим ме сти ма Бра ни чев-
ског окру га. Пе вач ко дру-
штво има 20 чла но ва ме ђу 
ко ји ма су ве ћи на пен зи о не-
ри: нај ви ше је про свет них 
рад ни ка, али има и ме ди-
цин ских, за тим тех ни ча ра, 
тр го ва ца и до ма ћи ца.

– Има мо со ли дан са став 
и тру ди ће мо се да га још 
ви ше ома со ви мо. По ред пе-
ва ња ста ро град ских и из вор-
них пе са ма, као и ба ла да, 
на ши чла но ви се ба ве и пи-

У ПО СЕ ТИ ПЕ ВАЧ КОМ ДРУ ШТВУ
 „ЗВИ ШКИ АКОР ДИ” У КУ ЧЕ ВУ

Чу ва ри
на род ног
бла га

Љу ди у по од ма клим го ди на ма ужи ва ју у дру же њу на про ба ма и кон цер ти ма, 
а свој оп ти ми зам ну де сви ма ко ји же ле да их чу ју

са њем сти хо ва, про зе и са ку-
пља њем ле ген ди из на шег 
кра ја. Од ве ли ке по мо ћи 
нам је со ли ста на хар мо ни-
ци Дра ган Ми тро вић ко ји 
нас ре дов но пра ти на свим 
про ба ма и го сто ва њи ма – 
ка же се кре тар дру штва Сте-
ван Илић.

Ве ћи на чла но ва већ су у 
го ди на ма, не ки су це ли рад-
ни век учи ли дру ге да го-
во ре, пи шу и пе ва ју, па су 
на шли за јед нич ки ин те рес 
да пе ва ју за сво ју ду шу и 
да уве се ља ва ју оне ко ји во-
ле ова кву вр сту му зи ке. 

Ја сми на Ашлер је про свет-
ни рад ник, во ди ла је школ-
ски хор, па тим ис ку ством 
и љу ба вљу пре ма му зи ци 
до при но си ква ли те ту из во-

ђе ња пе са ма и на сту па на 
кон цер ти ма.

– Ус пе ли смо да офор ми-
мо пр ви и дру ги глас. У то-
ку уве жба ва ња ко ри гу је мо 
се, за јед нич ки до но си мо ми-
шље ње о от пе ва ној пе сми, о 
не до ста ци ма и до брим стра-
на ма. Сви смо ста ри ји и не 
мо же мо да пе ва мо ви со ким 
то ном, нај леп ше је, по мом 
ми шље њу, да до ста до бро 
зву чи мо. Му зи чар ко ји нас 
пра ти је мој ђак, са да ис па-
да да је он учи тељ а ја ђак, 
али се ипак до бро сла же мо. 
Не ки пут и по гре ши мо, љу-
ди смо у го ди на ма, али то 
нам не па да те шко јер сви 
во ли мо да пе ва мо и не ка ко 
сви зву чи мо оп ти ми стич ки – 
ве ли Ја сми на.

Пре по чет ка про бе при ре-
ди се ма ла за ба ва, јер има 
ов де и за ба вља ча ко ји зна-
ју до ста ви це ва и ша љи вих 
при чи ца, а и оних ко ји пи-
шу пе сме.

– Пла ни ра мо да на пра-
ви мо про грам ко ји ће би ти 

за сва чи ју ду шу, не са мо 
пе сме, већ и не ка при ча, 
ле ген да или до бар виц. Же-
ли мо да пе ва мо и ста ре из-
вор не пе сме да не би би ле 
за бо ра вље не, из Шу ма ди-
је, Вој во ди не, Вра ња и са 
Ко со ва и Ме то хи је. Уз кон-
цер те, има ли смо и ви ше 
на сту па на ло кал ној те ле ви-
зи ји „РУФ” из Пе тров ца на 
Мла ви. Има мо во ље и ен-
ту зи ја зма, а тре ба ви де ти 
на на шим про ба ма, ко је се 
одр жа ва ју два пу та не дељ-
но и тра ју нај ма ње два са-
та, ка кво је то дру же ње и 
ка кав је то рад – при ча учи-
те љи ца у пен зи ји Жи ва дин-
ка Ма ле ше вић.
Ово пе вач ко дру штво, 

са фол клор ним ан сам блом 
Цен тра за кул ту ру „Вељ ко 
Ду го ше вић”, до при но си ожи-
вља ва њу кул тур ног жи во-
та у Ку че ву, а же ља им је 
и да мла ди ма пре не су све 
што је из вор но и што тре-
ба да жи ви и тра је.

Је ле на Ра до ва но вић

Са једног од наступа

КРУ ШЕ ВАЦ

Про сла ви ли кр сну сла ву
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра из Кру шев ца 

про сла ви ла је по сед ми пут сво ју кр сну сла ву – Све-
тог Са ву. Обе ле жа ва њу Са вин да на при су ство ва ло је 
око 180 чла но ва Ор га ни за ци је. Слав ски ко лач пре се као 

је Та ди ја Мак си мо-
вић, пен зи о нер из 
При је по ља, док је 
чи но деј ство ва ње 
оба вио све ште ник 
Ми лош Ју го вић из 
Кру шев ца.

О жи вот ном пу-
ту све тог Са ве и 
ње го вом ви ше стру-
ком про све ћи ва њу 
срп ског на ро да го-

во ри ла је Ја вор ка Ши шић, пред сед ник Управ ног од бо-
ра кру ше вач ке пен зи о нер ске ор га ни за ци је.

Дра го мир Три шић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. ФЕБРУАР 2009. 25

ГА ЈЕ ЊЕ КО ЗА МО ЖЕ БИ ТИ ИС ПЛА ТИВ ПО САОГА ЈЕ ЊЕ КО ЗА МО ЖЕ БИ ТИ ИС ПЛА ТИВ ПО САО

Бе ри ћет но ко зје мле коБе ри ћет но ко зје мле ко

Бо бан Аран ђе ло вић из Са-
став ка код Кња жев ца, 

иако млад (ро ђен 1987), ре-
кор дер је у про из вод њи алп-
ских ја ри ћа и ко зјег мле ка: 
про шле го ди не у При вред-
ној ко мо ри Ср би је, Од бор 
За дру жног са ве за за так ми-
че ња у по сти за њу ви со ке 
про из вод ње на по се ду зе-
мљо рад ни ка до де лио му је 
ди пло му за пр во ме сто. Го-
ди ну да на ра ни је био је дру-
ги у Ср би ји у уз го ју ја ра ди 
на 41. Ре пу блич ком са бо ру 
по љо при вред них ре кор де ра, 
ка да му је пред сед ник Ре пу-
бли ке Бо рис Та дић уру чио 
ди пло му.

Ре кор дер Бо бан нам је 
ре као да је ко зе по чео да 

Мла ди ре кор дер из око ли не Кња жев ца за до во љан, а сти жу и при зна ња

строг, да ре ги стро ва но до-
ма ћин ство мо ра да ис пу ња-

Успешни 
пољопривредници
Кња же вач ки по љо при вред ни-

ци оства ру ју за па же не ре зул та те 
у по след ње две-три го ди не. Ла-
не је, по ред Бо ба на, За дру жни 
са вез Ср би је про гла сио ре кор де-
ри ма Не го сла ва Ва си ли ји ћа из 
Сла ти не, ко ји је у производњи 
мле ка од 32 кра ве оства рио укуп-
но 178.400 ли та ра, од но сно 5.575 
ли та ра мле ка по гр лу, а за у зео 
је и дру го ме сто у про из вод њи 
24 при плод не ју ни це; Жељ ко Је-
лен ко вић из Ви не који је узгојио 
23 при плод не ју ни це тре ћи је 
у Ср би ји. 

Прет про шле го ди не у Бе о гра-
ду на Ре пу блич ком са бо ру нај-
у спе шни јих по љо при вред ни ка, 
ре кор де ри из оп шти не Кња же вац 
би ли су, сем Бо ба на, и Ран ко Дра-
ги ће вић из Са став ка, у про из вод-
њи ку ку ру за, у производњи ме да 
Бо бан Ра ди во је вић из Кња жев-
ца, мле ка Не го слав Ва си ли јић 
из Сла ти не и Жељ ко Је лен ко-
вић из Ви не у узгоју при плод-
них ју ни ца.

Бо бан Аран ђе ло вић

по сле за вр ше не шко ле ду-
го био без по сла.

– Чу ва ње ко за је ис пла-
тив по сао, прет про шле го ди-
не од 100 ко за до би ли смо 
180 ја ри ћа, а про шле го ди-
не смо по ве ћа ли ста до на 
170 ко за: има мо алп ске, бе-
ле, сан ске и бал кан ске ко-
зе, ко је смо про шле го ди не 
уве ћа ли за 40 гр ла – ка же 
Бо бан.

Ко зе, об ја шња ва он, ни су 
мно го зах тев не ка да је реч 
о ис хра ни и одр жа ва њу: 

– Ис па ша је на је дан ки ло-
ме тар од се ла, на 80 хек та ра 
огра ђе них „елек трич ним па-
сти ром”, оте ра мо их ују тро, 
а вра ти мо уве че, та ко да су 
пре ко да на без чу ва ра. Ко зе 
су це ле го ди не на ис па ши, 
са мо их у зим ском пе ри о ду 
хра ни мо се ном, жи том, ку ку-
ру зом и си ла жом ко ју спре-
ма мо у то ку го ди не.

Наш са го вор ник об ја шња-
ва да се ко зе му зу му зи ли-
ца ма, и то че ти ри од јед ном, 
та ко да се по сао за вр ши за 
је дан сат и до би је 180 ли-
та ра мле ка днев но, од че га 
бу де око 40 ки ло гра ма си-
ра. Од 365 да на у го ди ни 
ко зе се му зу 280-290 да на. 
Бо бан још на во ди да је За-
кон о чу ва њу ко за, про из-
вод њи мле ка и си ра ве о ма 

Пре да ва ња за срем ске па о ре
Струч ња ци По љо при вред ног ин сти ту та „Док тор Пе тар 

Дре згић” из Срем ске Ми тро ви це и ове зи ме по че ли су 
се ри ју пре да ва ња за про из во ђа че хра не из шид ске, пе-
ћи нач ке и ми тро вач ке оп шти не. 

Пр ви су сре ти ор га ни зо ва ни су са по љо при вред ни-
ци ма у Ши ма нов ци ма, Срем ским Ми ха љев ци ма, До њем 
То вар ни ку и Срем ској Ми тро ви ци. Про из во ђа чи су по ка-
за ли ве ли ко ин те ре со ва ње за са ве те струч ња ка, али су 
та ко ђе ис та кли да при хра њи ва ње пше ни це не ће за ви си-
ти од њи хо ве же ље и уме шно сти, не го од ви со ке це не 
ми не рал них ђу бри ва, због че га ће на мно гим по вр ши на-
ма из о ста ти. 

То ком фе бру а ра би ће ор га ни зо ва но још се дам пре да-
ва ња за зе мљо рад нике у Кр ње шев ци ма, за тим у Вој ки и 
Ши ду, Но вим Кар лов ци ма, Ку зми ну, Ша шин ци ма и, 25. 
фе бру а ра, у Ви шњи ће ву. 

ва усло ве за др жа ње ко за, 
као и да има по себ не про-
сто ри је за про из вод њу мле-
ка и си ра.

Дра гић Ђор ђе вић

уз га ја на пред лог свог де-
де, ко ји их је чу вао у ма-
њем бро ју, по себ но што је 
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ПРИ ЗНА ЊЕ ША БАЧ КОМ ЦЕН ТРУ ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД 

Пе ти ца од ко ле га 

У ша бач ки Цен тар за со-
ци јал ни рад не дав но је сти-
гло оба ве ште ње да је за 
ре зул та те по стиг ну те у 2007. 
про гла шен нај бо љим у Ср-
би ји. Ова ко је од лу чи ла Ко-
ми си ја Удру же ња струч них 
рад ни ка со ци јал не за шти те 
Ре пу бли ке Ср би је.

Да би се за слу жи ло ова-
кво при зна ње по треб но је 
ор га ни зо ва ти чи тав низ сер-
ви са и услу га ко је пред ви ђа 
стра те ги ја раз во ја си сте ма 
со ци јал не за шти те, ка же 
Бран ка Да ви до вић, ди рек-
тор ша бач ког Цен тра за со-
ци јал ни рад:

– Наш цен тар је је дан 
од рет ких у Ср би ји ко ји је 
ус пео, што ова на гра да и 
по твр ђу је, да уз по др шку 
и по моћ ло кал не са мо у пра-
ве раз ви је те услу ге: по ме-
ни мо са мо Са ве то ва ли ште 
за по ро ди цу и мла де ко је 
ра ди још од 2003. го ди не, 
а у 2007. по че ло се са но-
вим услу га ма и сер ви си ма; 
осно ва ни су ти мо ви за мо-
бил ну ин тер вен ци ју у кри-
зним си ту а ци ја ма, Си гур на 
ку ћа, про ра дио је и СОС те-
ле фон... 

Раз ви јена је и слу жба за 
по моћ и не гу у ку ћи. Та ко-
ђе, са ша бач ким Удру же њем 
осо ба са аути змом, ло кал ном 
са мо у пра вом и до на то ром 
Ру жи цом По по вић, по чео је 
да ра ди Днев ни бо ра вак за 
де цу и омла ди ну са смет ња-
ма у раз во ју. 

– На да мо се да ће у овој 
го ди ни би ти оства ре на и иде-
ја за отва ра ње уста но ве за 
де цу обо ле лу од аути зма. Да-
кле, то је чи тав низ по сло ва 

су спрем на за са мо ста лан 
жи вот – об ја шња ва Бран-
ка Да ви до вић и на гла ша ва 
да при зна ње ко је су до би-
ли зах те ва да ље по ди за ње 

ко ји су до при не ли ова квом 
реј тин гу на ше уста но ве. Ту 
је и Ку ћа на по ла пу та за 
де цу ко ја из ла зе из си сте-
ма со ци јал не за шти те, а ни-

ни воа стан дар да и услу га 
по ме ну тих сер ви са, а пред 
Цен тром је и озбиљ на ре-
ор га ни за ци ја ра да. 

Балша Ра до ва но вић

СА ВЕЗ ГЛУ ВИХ 
И НА ГЛУ ВИХ
ВОЈ ВО ДИ НЕ

Слу шни 
апа ра ти
на дар

Са вез глу вих и на глу-
вих Вој во ди не на ста ви ће 
и ове го ди не бес плат ну 
рас по де лу слу шних апа ра-
та до би је них из до на ци је, 
за по че ту кра јем про шле 
го ди не. Ла не су ова вред-
на по ма га ла да ро ва на у 
Ме ђу оп штин ском са ве зу 
глу вих и на глу вих у Сом-
бо ру (77 ко ма да), Ме ђу-
оп штин ској ор га ни за ци ји 
за Ки кин ду, Чо ку и Но ви 
Кне же вац (50) и по ви ше 
де се ти на ко ма да у ОГ Бе-
чеј и МО Су бо ти ца. 

При о ри тет при до де ли 
бес плат них слу шних апа-
ра та има ју не за по сле ни 
оште ће ног слу ха, со ци-
јал но угро же ни и пен зи-
о не ри.

С. З.

Пуне руке посла

Бо жи дар Уро ше вић, пред-
сед ник Оп штин ске ор га ни за-
ци је пен зи о не ра у То по ли, 
имао је са мо 12 го ди на када 
је пр ви пут за ба цио уди цу. 
Де си ло се то на Ве ли кој Мо-
ра ви у ата ру Ћу при је, где му 
је нај ста ри ји брат ра дио као 
же ле зни чар. Та да је за во лео 
ре ку, a пе ца ње му је по ста-
ло нај ве ћа страст. Ни је би-
рао ре ку ни ти је по ста вљао 
пи та ње нов ца у за до во ље-
њу ве ли ке љу ба ви пре ма 
спорт ском ри бо ло ву. 

Бит ни ји му је био из ла-
зак на ре ку од оно га што 
ће се за ка чи ти на уди цу. 
У спорт ском ри бо ло ву нај-
че шће при ме њу је прин цип 
„упе цај, па пу сти”!

– Хо би сам пре нео и на 
си но ве Са шу, Сло бо да на, 
Сла ви шу и Ма ли шу, ко ји су 
да нас та ко ђе стра стве ни ри-
бо лов ци – каже Божидар. 

ПЕН ЗИ О НЕР ИЗ ТО ПО ЛЕ СТРА СТВЕН СПОРТ СКИ РИ БО ЛО ВАЦ

Пе ца од два на е сте

Уро ше вић на по ми ње да 
је спорт ски ри бо лов у опле-
нач ком кра ју ја ко скуп и об-
ја шња ва:

– То по ла при па да тзв. 
цен тру, с чи јом до зво лом се 
мо же пе ца ти на Ве ли кој Мо-
ра ви од Ја го ди не до ушћа 
у Ду нав и на ју гу до Ђер да-
па, али не мо же на За пад-
ној Мо ра ви, Гру жан ском и 

Га ра шком је зе ру. Ако би ри-
бо лов ци То по ле же ле ли да 
по се те све ове де сти на ци је, 
мо ра ли би да има ју три до-
зво ле. Ја по се ду јем две и 
мо гу да пе цам на Ду на ву, 
Сре бр ном, Гру жан ском и Га-
ра шком је зе ру и на За пад ној 
Мо ра ви од Чач ка до Ов чар-
ба ње. Све је то да ле ко од 
То по ле што, уз ску пе до зво-
ле, из и ску је и дру ге из дат-
ке. Мно ги пен зи о не ри за то 
и од у ста ју од овог хо би ја, 
јер не ма ју мо гућ но сти да 
по кри ју те тро шко ве.

И још по ру чу је:
– О ри бо лов ним под руч ји-

ма тре ба ви ше да во де ра чу-
на „Ср би ја шу ме” и они ко ји 
га зду ју во да ма, али и на ша 
удру же ња. По ка за ло се да 
што је ма ње ри бо ло вач ко 
дру штво, ве ће су шан се за 
зло у по тре бе.

Д. Ја ној лић

Бо жи дар Уро ше вић
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ХРОНИКА

Ми ло мир – Ми шо Ан то-
вић, ди пло ми ра ни ма шин ски 
ин же њер из При лип ца код 
По же ге, рад но ме сто у „Га-
ми” ужич ког „Пр вог пар ти-
за на”, сти ца јем окол но сти, 
за ме нио је по вр тар ством – 
по ро дич ним за ни ма њем пре-
да ка. По вр та ри су му би ли 
пра де да, де да и отац Љу бо, 
ко ји је 15 го ди на ра дио на 
се лек ци ји па при ке „ај ва ру-
ше”. Ми шо је на ста вио ту 
про из вод њу, уна пре дио је, 
па „ај ва ру ше” из ње го вих 
пла сте ни ка до сти жу те жи-
ну 700 гра ма по ко ма ду. У 
знак се ћа ња и из за хвал но-
сти оцу, на звао их је „Љу-
бов длан”. Под тим име ном 
мо гу да се на ђу у свим се-
ме на ра ма у Ср би ји.

По ред ра зних вр ста па-
при ке, па ра дај за, кра ста ва-
ца, ку пу са, кар фи о ла, са ла те, 

ЗА НИ МЉИ ВА БИЉ КА ЈЕД НОГ ПО ВР ТА РА

Ла у фа – сун ђер и лек
Осу ше на, за пра ње и ку па ње, а ољу ште на и ку ва на за ди ја бе те с

спа на ћа, Ми шо уз га ја и ла у-
фу – нео бич ну биљ ку ко ја 
се ко ри сти као еко ло шки 
сун ђер, а и као лек.

Ла у фа се га ји као пу за-
ви ца у по врт ња ку или ве ћој 
сак си ји на пу ње ној сме шом 
плод не зе мље, ху му са и пе-
ска у раз ме ри 3:2:1. Ре дов но 
се за ли ва и га ји без хе миј-
ских сти му лан са. На јед ној 
вре жи до спе ва три до пет 

пло до ва, об ли ка ве ћег кра-
став ца, ду жи не 30 до 50 и 
преч ни ка пет до 10 сан ти-
ме та ра. Кад пло до ви, у је-
сен, из зе ле не бо је пре ђу у 
жу ту, бе ру се, а ко ра им се 
љу шти по пут ба на не. Ова ко 
вла жни и соч ни пло до ви су-
ше се на сун цу, или у то плој 
со би, око се дам да на.

Су ви пло до ви ла у фе пре-
се ца ју се на по ла, ис тре се 
се се ме, а биљ ка се упо тре-
бља ва као сун ђер за пра ње 
су ђа, ку па ње или у слич-
не свр хе.

Ла у фа мо же да се ко ри-
сти и за ле че ње ди ја бе те са: 
ољу ште на биљ ка се се че на 
ре жње ве ве ли чи не ку ти је 
ши би це и ку ва у 300 ми ли-
гра ма во де, а кад се охла ди 
пи је се по јед на ка фе на шо-
љи ца два до три пу та днев-
но, пре је ла.

Ла у фа сун ђер не ма ни-
ка кав ми рис, а мо же да се 
ко ри сти ви ше ме се ци. 

Ђо ко Ми ло ва но вић

У Књажевцу, који је према 
попису из 1866. године имао 
358 занатлија у 29 врста за-
ната (грнчари, гуњари, ткачи, 
кројачи, ковачи, бојаџије, сто-
лари, поткивачи, воскари, ко-
жари, котлари, јорганџије...), 
стари занати замиру јер млади, 
како каже последњи опанчар 
овог града Томислав Станко-
вић Вискуљ (1950), не желе 
да раде ове послове.

Прве радње опанчара поја-
виле су се у граду на обала-
ма два Тимока (Сврљишког и 
Трговишког) у другој половини 
19. века, а до тада су сељаци 
сами себи израђивали опан-
ке од свињске или говеђе не-
штављене коже. У граду је било 
петнаест опанчарских радњи, 
заната је било и по селима, све 

У КЊАЖЕВЦУ МЛАДИ НЕ ХАЈУ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ 

Опанака ни за сувенир

Ми ло мир – Ми шо Ан то вић

до појаве индустријске обуће 
тридесетих година 20. века. Од 
тада се број оних који се баве 
опанчарством знатно смањио. 
Није много помогло ни оснивање 
задруге 1945. године, којом су 
опанчари, а и обућари, хтели 
да се заштите и обезбеде за-
једнички пласман: производили 
су се мушки опанци са вели-
ким врховима, разни каише-
ви, минијатурни опанци, као 
и сувенири.
Од 1995. године Књаже-

вац нема више опанчарских 
радњи, а у целом граду оста-
ле су још две обућарске (јед-
ну држи опанчар Томислав), 
без будућности због незаинте-
ресованости младих за израду 
и поправку обуће. 

Д. Ђорђевић

Може и као пузавица
уз кућу
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У се лу Бе ло тић По цер ски, уда ље ном 
од Шап ца пет на е стак ки ло ме та ра, 

жи ви Зла то мир Ми тро вић, угле дан до-
ма ћин, ко ји 1. ма ја на вр ша ва 101. го-
ди ну. Ве о ма кре пак, до брог здра вља, 
увек је спре ман за раз го вор. 

– Ни је ла ко жи ве ти 101 го ди ну. 
Ме не је одр жао рад. Ни кад се ни сам 
пре јео, ни сам пу шио ни пио ал ко хол-
на пи ћа. Во лео сам да се дру жим са 
вред ним љу ди ма, а ни сам пре зи рао 
не рад ни ке и бе кри је. Ро ђен сам 1909. 
го ди не у се лу Осла ди ћу код Ва ље ва, 
ко лар ски за нат сам из у чио у Ва ље ву 
код до брог мај сто ра Ко сте Ђе ри ћа, 
по ло жио мај стор ски ис пит и отво рио 
рад њу у Бе ло ти ћу. Ко лар ским за на-
том ба вио сам се ви ше од 60 го ди-
на. Код ме не је овај за нат из у чи ло 
два де се так мо ма ка из ма чван ског, по-
цер ског и ва љев ског кра ја. И мој син 
Ми ћан је ко лар, за нат је до бро ис пе-
као код ме не. А уз по сао, ко га је би-
ло на пре тек, био сам и стра стве ни 
ло вац пу них 70 го ди на, до био сам и 
зла тан ор ден од Ло вач ког са ве за Ср-
би је. И сад имам ло вач ку пу шку ко јом 
сам ло вио ди вљач, „ше сна ест ки ња”, 

Зла то мир Ми тро вић 1. ма ја ове го ди не на вр ша ва 101. го ди ну, ни ка да 
се ни је пре јео, ни је пу шио, пио ал ко хол, ни ти је био код ле ка ра 

БИВ ШИ КО ЛАР У БЕ ЛО ТИ ЋУ КРЕП КО УШАО У ДРУ ГИ ВЕК

Без шта па
и на о ча ра

ХРОНИКА

ВРАЊ СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ОБО ЛЕ ЛИХ ОД МУЛ ТИ ПЛЕ СКЛЕ РО ЗЕ

Из ло жба у „Цви је ти Зу зо рић”
У Умет нич ком па ви љо ну „Цви-

је та Зу зо рић” на Ка ле мег да ну 
упра во је за вр ше на про дај на из-
ло жба ру ко тво ри на обо ле лих од 
мул ти пле скле ро зе из Вра ња ко-
ју је ор га ни зо ва ло ху ма ни тар но 
дру штво „Чо ве ко љу бље” из Пећ-
ке па три јар ши је. Сав при ход од 
про да тих ра до ва на ме њен је ку-
по ви ни ле ко ва и дру гим по тре-
ба ма ових бо ле сни ка. 

Удру же ње че сто ор га ни зу је 
про дај не из ло жбе не би ли до-
не кле шти ће ни ке по ште де ло из-
да та ка. Ве ли ка по моћ у ак тив но сти ма су им во лон тер ке Ду ши ца Цвет ко вић и 
Је ле на Пе тра ки, а у ко нач ном об ли ко ва њу про дај них пред ме та ли ков на умет ни-
ца Љи ља на Стри же.  Р. Ста ној ко вић

про из ве де на у Бел ги ји. Не дав но би-
ла два чо ве ка из Му зе ја оруж ја у Бе-
о гра ду и тра жи ли да им је про дам. 
Ре као сам им, „дра ги при ја те љи, не-
ма нов ца за ко ји бих ја дао ло вач ку 
пу шку ко ја је на пра вље на 1905. го ди-
не, а та ко ре ћи из гле да као да је но-
ва” – при ча де да Зла то мир.

Ду го трај но жи вље ње оцр та ва се 
на ли цу, а као да ни шта ни је из бри-
са но из гла ве овог сто го ди шња ка. Ду-
бо ко раз ми шља о оно ме што је би ло 
и што је до жи вео у про те клих 100 го-
ди на, али и о оно ме што тре ба да ра-
ди у бу дућ но сти. Пла но ва и са ве та 
за род би ну и за уку ћа не, си на Ми ћа-
на, сна ју Спо мен ку и уну ке Дра га на 
и Ми ро љу ба, има на пре тек.

– Док се ба вио ко лар ским по слом 
та та ни је упла ћи вао до при нос, али два-
де се так го ди на упла ћи вао је по љо при-
вред но оси гу ра ње и има пен зи ју ко ја 
ни је ве ли ка, али је он њо ме за до во-
љан – ка же Ми ћан Ми тро вић.

– Ни кад ни сам ни по ми слио да ћу 
да до жи вим сто го ди на. А и ка ко бих 
ка да сам от ка ко знам за се бе ра дио 
са мо те шке по сло ве. Мој за нат ни је 

ни јед но ста ван ни лак. Ко лар мо ра 
да бу де и кон струк тор, да зна раз мер 
точ ка, да све ње го ве де ло ве пре ци-
зно из ра ди од твр дог др ве та и скло-
пи то чак ко ји мо ра да бу де окру гао 
и чврст, да ду го слу жи и но си те рет 
– на ста вља Зла то мир. – Вој ску сам 
слу жио 18 ме се ци у За гре бу. Нај бо-
љи друг у вој сци био ми је по кој ни 
Пе тар Стам бо лић, по зна ти по ли ти чар 
за вре ме Ти то ве вла да ви не. 

Оже нио се 1933. го ди не; де вој ку, 
ве ли, ни је про сио, већ је њен отац 
Три вун, рат ник со лу нац и до бри чи-
на, јед ног да на до шао, ре као да је 
чуо да Зла то мир хо ће да се же ни, 
а да би се ње го ва кћер ка Ву ко са ва 
ра до уда ла за ње га: сви ђаш јој се, 
ре као је, а и до бар си мај стор, вре-
дан и по штен. А знао је и Зла то мир 
Ву ко са ву, ста си ту, ле пу и вред ну, и 
од мах је при стао: „Па кад хо ће тво-
ја кћер ка да се уда за ме не, и ја хо-
ћу да се њо ме оже ним”, од го во рио 
је. И то би. 
И по ред те шко ћа и бри га ко је 

сва ки чо век има, до бро се жи ве ло. 
Зла то мир се се ћа са мо јед ног ло шег 
до жи вља ја, ка да је од ле жао 1945. го-
ди не 10 да на у ша бач ком за тво ру.

– Ме ни је би ло раз ре за но да др жа-
ви пре дам две то не и 900 ки ло гра ма 
пше ни це, а ја сам имао при нос те го-
ди не са мо две то не и 200 ки ло гра ма. 
Од тро ји це ком ши ја ку пио сам пше ни-
цу ко ја је не до ста ја ла и све од ве зао 
у Ша бац и ис по ру чио. Али, ма га ци о-
нер је у спи сак унео да сам пре дао 
17 ки ло гра ма ма ње, и због то га ја би 
осу ђен да ле жим у ап су – и да нас се 
по ма ло љу ти Зла то мир.

Зла то мир не ма ре цепт за дуг жи-
вот, са мо зна да у све му тре ба би-
ти уме рен. Сла би је чу је, али вид га 
до бро слу жи. На спа ва ње од ла зи зи-
ми у 19, а ле ти у 20 са ти. Уста је у 
пет ују тро.

При по здра ву, ре че да има са мо 
јед ну, ве ли ку же љу: да се Дра ган и 
Ми ро љуб оже не и да чу је плач њи-
хо ве де це. Ва на Ћи ши ли
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ША БАЦ

Трка са ценама
У Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра Ша бац одр-

жан је са ста нак са пред сед ни ци ма ме сних ор га ни за ци ја 
са ко јег су, из ме ђу оста лог, чла но ви по зва ни да се што 
пре упи шу за на бав ку огре ва да би из бе гли оче ки ва на 
по ску пље ња.

Са стан ку су при су ство ва ли и пред став ни ци ша бач ке 
фи ли ја ле Вој во ђан ске бан ке ко ји су об ја сни ли ка ко и на 
ко ји на чин пен зи о не ри мо гу да до би ју кре ди те.

Б. Р.

БЕ О ГРАД

Радост живљења

За чла но ве Књи жев ног клу ба „Ми ро слав Ан тић” ова 
го ди на је по себ но зна чај на: пре два де сет го ди на, на ро-
ђен дан пе сни ка Ми ро сла ва Ан ти ћа, осно ван је у окви ру 
Ге рон то ло шког цен тра Бе о град је дин ствен клуб ко ји оку-
пља ства ра о це и љу би те ље књи жев не ре чи из свих бе о-
град ских днев них цен та ра и клу бо ва за ста ри је. 

Го ди шња скуп шти на клу ба „Ми ро слав Ан тић”, одр жа-
на у „бо го ја вљен ском ме се цу”, би ла је сво је вр сна про мо-
ци ја збор ни ка ра до ва чла но ва овог клу ба, об ја вље ног 
по след њег да на про шле го ди не. Збор ник, под на зи вом 
„Ствар ност и сно ви”, пе ти је по ре ду и пред ста вља кру-
ну два де се то го ди шњег „сне ва ња на ја ви” свих до са да-
шњих 140 чла но ва клу ба.

Нај ста ри ји пе сник чи ји су сти хо ви у збор ни ку је сте 
91-го ди шњи Ду шан Ни кић, ко ји не про пу шта ни је дан 
књи жев ни са ста нак сре дом у 10.30 у По хор ској 32. Пе-
сма „Во ље на же но” по ка зу је ко ли ко се он и да ље ра ду је 
жи во ту: „То је мо ја љу бав тај на, али трај на, ни кад за бо-
ра вље на!” Нај ве ћа вред ност овог књи жев ног клу ба је сте 
дру же ње и ства ра ла штво ста ри јих ли ца. Ла ко ћа по сто-
ја ња. Ра дост жи вље ња. У кру гу се би бли ских. Сва ко ко 
отво ри збор ник, осе ти ће то. 

В. Ви те зо вић

ТР СТЕ НИК 

Пр вак Ду шан Алек сић
Пен зи о нер Ду шан Алек сић, члан Оп штин ске ор га ни за-

ци је глу вих и на глу вих Ве ли ке Пла не, по стао је ово го ди-
шњи ша хов ски пр вак Ср би је за ли ца оште ће ног слу ха. 

На Ре пу блич ком ша хов ском пр вен ству Са ве за глу вих 
и на глу вих Ср би је, одр жа ном у Тр сте ни ку, так ми чи ло се 
64 (57 му шка ра ца и шест же на) за љу бље ни ка у игру на 
64 цр но-бе ла по ља. Пен зи о нер из Ве ли ке Пла не, по сле 
се дам ко ла, осво јио је 6,5 по е на, ди пло му и злат ну ме-
да љу ко ју му је уру чио Ми ло сав Јо ва но вић, пред сед ник 

Ми ле ни ја Га јић из Сме де рев ске Па лан ке, дру го пла си ра-
на ме ђу ша хист ки ња ма, и шам пи он из Ве ли ке Пла не

ЈА НО ШИК

Тор та за пр ви ро ђен дан
Ме сна ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да се ла Ја но шик у оп-

шти ни Али бу нар све ча но је про сла ви ла пр ву го ди шњи цу 
ра да. При су ство ва ли су пред став ни ци оп шти не и го сти 
из дру гих ме ста и ор га ни за ци ја са ко ји ма ин ва ли ди ра да 
успе шно са ра ђу ју. Као што је и ред, ро ђен дан је обе ле-
жен и тор том. Да на пра ве ову, огром ну, од осам ки ло гра-
ма, по тру ди ло се се дам чла ни ца МО са фо то гра фи је.

За ово крат ко вре ме ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да овог 
се ла уне ла је жи вост, по кре нув ши не ко ли ко ак ци ја на оп-
штин ском ни воу.

И. М.

Поносне на своје дело

Са ве за глу вих и на глу вих Ср би је; дру го ме сто при па ло је 
Ве ро љу бу Та та ји ћу из Зре ња ни на, док се на тре ће пла-
си рао Бра ти слав Ко стић из Ни ша.

Д. Г.
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СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Па ке ти и огрев
У Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра у Сме де рев ској 

Па лан ци обез бе ди ли су па ке те са су хо ме сна тим про из во-
ди ма ко је су пен зи о не ри от пла ти ли у две ме сеч не ра те. 
Ина че, ка ко нас је ин фор ми сао пред сед ник па ла нач ких 
пен зи о не ра Сло бо дан Б. Пан тић, уве ли ко се по че ло са 
на бав ком огре ва: обез бе ђен је угаљ по це ни од 3.800 за 
град и 3.900 ди на ра за се ло. Пен зи о не ри угаљ от пла ћу ју 
у осам, док ће др ва, чи ја је це на 3.300 ди на ра, от пла ћи-
ва ти у шест ме сеч них ра та.

Сл. Ко стан ти но вић

ПИ РОТ

Бо ља са рад ња
с ло кал ном вла шћу

На го ди шњој скуп шти ни Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о-
не ра у Пи ро ту, ко јој су при су ство ва ли пред став ни ци ско ро 
свих град ских и се о ских основ них ор га ни за ци ја, оце ње но 
је да су у про шлој го ди ни, упр кос не ким про пу сти ма, по-
стиг ну ти за па же ни ус пе си, по себ но у снаб де ва њу члан ства 
на мир ни ца ма (ше ћер, је сти во уље, сир, мед), сред стви ма 
за лич ну хи ги је ну и огре вом, и то све по не што ни жим 
це на ма, уз от пла ту на ви ше ме сеч них ра та. 

Учи ње но је до ста на ома со вље њу члан ства, ор га ни зо ва-
ни су јед но днев ни из ле ти до зна ме ни тих ме ста у Ср би ји, а 
ни су за бо ра вље ни ни бо ле сни и ко ле ге с нај ни жим при ма-
њи ма. И у 2009. ће на ста ви ти да их оби ла зе са скром ним 
по кло ни ма, о че му ће во ди ти ра чу на по себ на ко ми си ја. 

Пре ма ре чи ма Ве ли ми ра Пеј чи ћа, пред сед ни ка пи рот-
ске ор га ни за ци је, у 2008. је пр ви пут оства ре на успе шна 
са рад ња с ло кал ном вла шћу – Оп шти на је, по ред оста лог, 
пен зи о не ри ма ку пи ла ТВ и ДВД уре ђа је – ко ја ће убу ду-
ће би ти још бо ља и ра зно вр сни ја. 

С. Па на ки јев ски

АЛЕК СИ НАЦ

Ро ђен дан ска сла вља
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Алек си нац у са-

рад њи са Ге рон то ло шким цен тром у Клу бу за ста ре сва ког 
че тврт ка ор га ни зу је дру же ња уз игру и пе сму.

Ме сеч но се про сла вља ју ро ђен да ни чла но ва ро ђе них 
у том ме се цу. Та ко је и у ја ну а ру упри ли че но сла вље за 
пет чла но ва.

Про сла ву су ор га ни зо ва ли брач ни пар Жи во рад и Ја-
вор ка Гли го ри је вић, Ма ли на Мар ко вић и се кре тар ин ва ли-
да До бри во је Сте па но вић. Дру же ње је про те кло уз игру 

и пе сму, а улеп ша ле су га тор те ко је су по кло ни ле чла-
ни це клу ба.

Д. Сте па но вић

ЗА ЈЕ ЧАР

Ак тив ни ху мо ри сти
Пр ва го ди шња скуп шти на Клу ба ти моч ких ху мо ри ста 

и са ти ри ча ра „Сер ги је Лај ко вић”, под ру ко вод ством пен-
зи о не ра Жи во ји на Ден чи ћа, одр жа на је по чет ком фе бру а-
ра. Пла ном ра да пред ви ђе но је об ја вљи ва ње са ти рич них 
књи га и ор га ни зо ва ње фе сти ва ла ху мо ра и са ти ре, као и 
на сту пи за је чар ских афо ри сти ча ра на смо тра ма на род ног 
ства ра ла штва ши ром Ти моч ке кра ји не. 

Про шле го ди не су пред ста вље не две књи ге чи ји су 
ауто ри осни ва чи Клу ба, у из да њу Кул тур но-про свет не за-
јед ни це оп шти не За је чар: „Она ни ја мо зга” пен зи о не ра Ра-
ди во ја Јев ти ћа Јен ки ја и „Бу ри да нов ма га рац” Жи во ји на 

Ден чи ћа. Ор га ни зо ван је 31. су срет афо ри сти ча ра Ти моч-
ке кра ји не са два де се так уче сни ка из Кња жев ца, Бо ра, 
Свр љи га и За је ча ра. За је чар ски ху мо ри сти су осно ва ли 
пр ви елек трон ски ча со пис за ху мор и са ти ру у ис точ ној 
Ср би ји „Враж ја гла ва” ко ји се мо же на ћи на веб адре си 
www.vra zja gla va.com.

М. Слав ко вић
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

ЛА ПО ВО

Реч као лек
По чет ком го ди не ру ко вод ство Удру же ња пен зи о ни са-

них же ле зни ча ра Ла по ва кре ну ло је, већ по тра ди ци ји, у 
оби ла зак ста рих и бо ле сних чла но ва, уру чу ју ћи им ка фу, 
ше ћер, со ко ве и кекс. Ста ре ко ле ге с по сла су то пло при-
мље не и за мо ље не да че шће свра те да се ма ло ис при ча-
ју јер је са ми ма и бо ле сни ма раз го вор као лек.

Удру же ње ПЖ Ла по во

ША БАЦ

Кренули месечни
шах тур ни ри

И ове го ди не, сва ког пр вог утор ка у ме се цу, одр жа ва-
ће се ме сеч ни шах тур ни ри у Оп штин ској ор га ни за ци ји 
пен зи о не ра Ша бац. Пр вак ја ну ар ског так ми че ња је Љу бо-
мир Па у но вић, дру го ме сто при па ло је Сло бо да ну Ле он ти-
ћу, а тре ће Во ји Те о до ро ви ћу. На тур ни ру се игра ло по 
Бер ге ро вом си сте му у де вет ко ла и уче ство ва ло је де сет 
пен зи о не ра ша хи ста.

Про шле го ди не нај ви ше по бе да од нео је Ста ни мир Пан-
те лић, ина че ре дов ни по се ти лац Клу ба пен зи о не ра.

Б. Р. 

СО КО БА ЊА

Бо гат про грам ак тив но сти
Чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Со ко ба-

ње ко лек тив но су у Ни шком на род ном по зо ри шту гле да-
ли „Го спо ђу ми ни стар ку”, чи ме је по чео да се оства ру је 
план ак тив но сти, усво јен по чет ком го ди не по сле оп штих 
из бо ра кра јем 2008.

По ред ак тив но сти у окви ру со ли дар но сти са ста ри ма, 
ак тив ног уче шћа на олим пи ја ди тре ћег до ба, смо тре кул-
тур ног ства ра ла штва пен зи о не ра и ин ва ли да ра да ју го -
и сточ не Ср би је и у окви ру ту ри стич ке се зо не у Со ко ба њи, 
пла ни ра но је и обе ле жа ва ње зна чај них да ту ма и са рад ња 
са ло кал ном сре ди ном.

Гру па пен зи о не ра у До њем Ми ла нов цу при ли ком 
по се те Ле пен ском ви ру

По себ но ме сто у пла ну има стал на бри га о стан дар ду 
чла но ва, ства ра ње усло ва за што при јат ни ји бо ра вак у 
клу бу, дру же ње са дру гим пен зи о нер ским ор га ни за ци ја-
ма. С не стр пље њем се оче ку је пр во ту ри стич ко пу то ва ње, 
а сек ци ја же на већ је по че ла при пре ме за обе ле жа ва ње 
Да на же на.

Пред сед ник Сто ја дин Стој ко вић

Рад ми ла Цви ја но вић у по се ти бив шим ко ле гамa

НО ВА ВА РОШ

Ве те ра ни ма
по ча сне до зво ле

Удру же ње спорт-
ских ри бо ло ва ца 
„Увац” на гра ди ло 
је по ча сним до зво-
ла ма ве те ра не на 
чи ју ини ци ја ти ву 
је пре пет де це ни-
ја и осно ва но. До-
зво ле су до би ли 
пен зи о не ри Са во 
Гу ја ни чић, Аљуш 
Фе та хи, Вој кан 
По по вић, Во јо Јо-
ва но вић, Мех мед 
Чи чић, Ми ле Син-
џи ре вић и Хам до 
Ћу ће вић.

– По на ша њем 
на во да ма и од но-
сом пре ма ри бљем фон ду и жи вот ној сре ди ни они су би ли 
узор мла ђим ге не ра ци ја ма и на нај бо љи на чин про мо ви са-
ли спорт ски ри бо лов на овим про сто ри ма – ка же Ср ђан 
Вје тро вић, пред сед ник удру же ња „Увац”.

Чла но ви удру же ња „Увац” ста ри је жи вот не до би ове 
го ди не ће, ина че, на је зе ри ма у ка њо ну Ув ца мо ћи да пе-
ца ју уз ма њи тро шак не го мла ђе ко ле ге: це на го ди шње 
до зво ле за пен зи о не ре ста ро сти од 65 до 70 го ди на је 
три хи ља де, а за спорт ске ри бо лов це ста ри је од 70 го ди-
на – хи ља ду ди на ра.

Ж. Д.

Узор мла ђим ге не ра ци ја ма
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-С-
Со ци јал на по ли ти ка

об у хва та су штин ска пи та ња 
дру штве ног на прет ка: со ци јал ног 
оси гу ра ња, де мо гра фи је, ис хра не ста-
нов ни штва, ра да и рад ног од но са, за-
шти те мај ки, де це, по ро ди ца, итд.

Спе ци јал ни ко му та тив ни 
бро је ви

ко ри сте се код ак ту ар ских об ра чу-
на у пен зиј ском оси гу ра њу и по ка зу ју 
ток из ме на ак тив них чла но ва (за по-
сле них) пен зиј ског фон да по ста ро-
сним гру па ма. Че сто се са мо основ ни 
ко му та тив ни бро је ви до пу ња ва ју спе-
ци јал ним ко му та тив ним бро је ви ма и 
на тај на чин чи не про ши ре ну та бли-
цу смрт но сти.

Спе ци ја ли зо ва ни мо дел 
над зо ра

под ра зу ме ва функ ци о ни са ње из-
дво је ног си сте ма над зо ра од стра не 
над ле жне аген ци је са мо над по сло-
ва њем пен зиј ских фон до ва.

Ста рост
пред ста вља ста ње у жи во ту по је-

дин ца, а ста ре ње је про цес. У на у-
ци не по сто ји је дин стве но ми шље ње 
ко ји се пе ри од људ ског жи во та сма-
тра ста ро шћу. Мо же се ре ћи да је 
у ве ли кој ме ри ста рост ви ше ин ди-
ви ду ал но осе ћа ње ду ха и те ла не го 
од ре ђе ни, пре ци зно фик си ран, пе ри-
од људ ског жи во та. На при мер, у 15. 
ве ку сма тра ло се да ста рост за же не 
по чи ње у 30-им го ди на ма жи во та, а 
за му шкар це у 50-им. Нај че шће се 
ко ри сти хро но ло шка пе ри о ди за ци ја 
оста ре ле по пу ла ци је пре ма Свет ској 
здрав стве ној ор га ни за ци ји: 60. го ди-
на жи во та пред ста вља праг ста ро-
сти; „мла ђа” гру па ста рих об у хва та 
осо бе из ме ђу 60. и 74. го ди не; „ста-
ру” гру пу ста ри јих чи не осо бе ко је 
има ју ви ше од 75 го ди на.

(Извор: „Речник појмова из 
пензијског осигурања”, 

аутора др Јелене Кочовић и 
др Татјане Ракоњац-Антић)

ПИСМА

Рет ко ко од Ср ба ни је чуо ва пај До си те ја Об ра-
до ви ћа кад се 1804. го ди не обра ћао Ср би ји: „Во-
ста ни, Сер би јо! Дав но си за спа ла, у ми ру ле жа ла, 
са да се про бу ди и Ср бе раз бу ди”!

А мој су пруг и ја се обра ћа мо Вра њан ци ма – 
од но сно љу ди ма на вла сти у Вра њу да се про бу-
де, да оду до Врањ ске ба ње и под се те се ка кву 
им је бла го дет при ро да да ла, а они то ни су ис-
ко ри сти ли.

Ми смо са оду ше вље њем про ве ли 10 да на у 
Спе ци јал ној бол ни ци за ре ха би ли та ци ју, где смо 
ле чи ли и те ло и ду шу. Те ло – ко сто бо љу, ле чи ли 
су во да и бла то, а ду шу – од нос це ло куп ног осо-
бља пре ма па ци јен ти ма. Тре ба оти ћи та мо и ви де-
ти ка ко ср дач но и са ве сно оба вља ју сво ју ду жност 
баш сви, не ма по тре бе да на бра јам. 

Са зна ли смо да су се у ба њи ле чи ли и Ри мља-
ни, и Ви зан тиј ци, и Не ма њи ћи, а и краљ Пе тар Пр-
ви Ка ра ђор ђе вић лич но ле чио је ту ко сто бо љу.

Ин сти тут да нас има све га 115 ле жа је ва, зар је 
то до вољ но за ар ми ју ре у ма тич них у Ср би ји?

По себ ну па жњу за слу жу је јед на ве ли ка, не за вр-
ше на згра да ко ју је за по чео не ко ја ко ам би ци о зан 
и пред у зи мљив, а пре ки нуо не ки без и ме ни...! Три 
де це ни је сто ји овај „Ска дар на Бо ја ни” као све док 
не чи је не бри ге, не за ин те ре со ва но сти.

Про бу ди те сво ју са вест, пре ду зми те све што 
је сте и што ни је у ва шој мо ћи; ис ко ри сти те ово 
што вам је при ро да да ла и учи ни те да ова ба ња 
бу де она ква ка ква тре ба да бу де. Да не по ми њем 
енер гет ске по тен ци ја ле вре ле во де ко ји се уоп ште 
не ко ри сте, а мо гло би ода тле це ло Вра ње бес-
плат но да се гре је!

Же ли мо и на да мо се да ће мо већ сле де ће го-
ди не ви де ти уре ђе ни ју ба њу у ко рист свих нас па-
ци је на та, а још ви ше ва ших су гра ђа на.

Је ли ца и Ми ли во је Не дељ ко вић,
Мла де но вац

Не ис ко ри шће на бла го дет

ПИШИТЕ НАМ
Драги читаоци,
Ово је простор намењен 
Вашим писмима. Пишите 
нам шта Вам се у нашем и 
Вашем листу допада, а шта 
би могло да буде боље, шта 
бисте волели да прочитате 
или да саопштите другим 
читаоцима. 
Адреса је Булевар умет-
ности број 10, 11070 Бео-
град, или електронском 
поштом, на proffice@pio.rѕ

Симболично орезивање лозе на 
Светог Трифуна   (Фото: С. Завишић)

Хтео не хтео, 
прислушкујеш
Мо бил ни те ле фо ни су већ 

одав но све са мо не лук суз. 
Сви их ко ри сте: ма ла де ца, ба-
ке и де ке, а о они ма из ме ђу 
да и не го во рим. Али, имам 
ути сак да не зна ју сви ка ко 
то тре ба да се ра ди. Не ми-
слим у „тех нич ком” сми слу, 
већ у дру гом, ко ји има ве зе 
и са кул ту ром. 

Ту ми слим на раз го во ре 
ко ји се во де мо бил ним те ле-
фо ном у град ском пре во зу, а 
из ко јих слу чај ни са пут ник, 
пот пу но не за слу же но, са зна 
жи вот ну при чу оног ко те ле-
фо ни ра, све тра че ве из не чи је 
фир ме, брач не, школ ске или 
ма ко је дру ге про бле ме.

Ми слим да би би ло до бро 
да сви схва ти мо да мо бил ни 
те ле фон од лич но слу жи за 
крат ке ин фор ма ци је, до го во-
ре, ре ша ва ње не ког про бле ма 
у хо ду... Али, за рас пре да ње 
о то ме да ли ко ле ги ни ци с по-
сла при ста је или не при ста је 
крат ка сук ња у тра ја њу од 25 
ми ну та, са де таљ ним опи си ма 
ње них де ло ва те ла (раз го вор 
је во дио му шка рац сред њих 
го ди на) по сто је бо ља ме ста 
и при год ни је вре ме не го оно 
про ве де но у пре во зу. Не мо-
ра ју баш сви да слу ша ју ту ђе 
при че или про бле ме.

Д. Ра до ва но вић, 
Бе о град
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ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ СВОЈА ПРАВА

Упис ста жа за оси гу ра ни ке 
по љо при вред ни ке

Оси гу ра ник – по љо при вред ник под но си зах тев 
за упис по да та ка у рад ну књи жи цу фи ли ја ли Фон да 
над ле жној пре ма се ди шту ор га на над ле жног за утвр-
ђи ва ње по ре за на ка та стар ски при ход од оба вља ња 
по љо при вред не де лат но сти. 
Зах тев се под но си на про пи са ном обра сцу.
Уз зах тев се до ста вља ју рад на књи жи ца, фо то ко-

пи ја лич не кар те, фо то ко пи ја при ја ва М-1/СП и М-2/
СП и уве ре ње над ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це По-
ре ске упра ве о пе ри о ду за ко ји је пла ћен до при нос. 
У уве ре њу По ре ске упра ве мо ра ју би ти ис ка за не осно-
ви це до при но са (ме сеч на и го ди шња) и ви си на пла ће-
ног до при но са за сва ку го ди ну по себ но.
Овла шће ни рад ник про ве ра ва да ли су за под но си-

о ца зах те ва у ма тич ној еви ден ци ји Фон да уне ти по-
да ци о да ту му сти ца ња и да ту му пре стан ка свој ства 
оси гу ра ни ка, по да ци о ста жу оси гу ра ња и осно ви ца-
ма оси гу ра ња за пе ри од за ко ји се тра жи упис ста жа 
у рад ну књи жи цу.
Ако су ови по да ци уне ти у ма тич ну еви ден ци ју, 

упи су ју се у рад ну књи жи цу, штам па се уве ре ње о 
по да ци ма ре ги стро ва ним у ма тич ној еви ден ци ји и 
рад на књи жи ца и уве ре ње се до ста вља ју под но си о-
цу зах те ва.
Ако по да ци о да ту му сти ца ња и (или) да ту му пре-

стан ка свој ства оси гу ра ни ка ни су ре ги стро ва ни у ма тич-
ној еви ден ци ји, овла шће ни рад ник пре у зи ма при ја ву 
М-1/СП и (или) од ја ву М-2/СП и по дат ке из ње (њих) 
уно си у ма тич ну еви ден ци ју. Је дан при ме рак при ја ве 
и (или) од ја ве до ста вља се оси гу ра ни ку.
На кон уно са по да та ка из при ја ве М-1/СП и (или) 

од ја ве М-2/СП, са чи ња ва се при ја ва М-4/СП на осно ву 
уве ре ња По ре ске упра ве о пе ри о ду за ко ји је пла ћен 
до при нос, осно ви ца ма оси гу ра ња на ко је је пла ћен 
до при нос и ви си ни пла ће ног до при но са и ти по да ци 
се уно се у ма тич ну еви ден ци ју. 
По ажу ри ра њу по да та ка из при ја ва М-1/СП, М-2/СП

и М-4/СП, по да ци се упи су ју у рад ну књи жи цу, штам-
па се уве ре ње о по да ци ма ре ги стро ва ним у ма тич ној 
еви ден ци ји и рад на књи жи ца и уве ре ње се до ста вља-
ју под но си о цу зах те ва. 
По да ци о ста жу оси гу ра ња за оси гу ра ни ка по љо-

при вред ни ка мо гу се упи са ти у рад ну књи жи цу нај-
ра ни је од 1. 1. 1986. го ди не. 

Весна Вићентијевић,
Сектор за односе с јавношћу

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Бра ни сла ва Ј.: Ин те ре су-
је ме да ли пре кид у упла-
ти оси гу ра ња од пет да на 
(пре ла зак из фир ме у фир-
му) мо же да има ути ца ја 
на оства ри ва ње и ви си ну 
пен зи је?

Од го вор: Пре кид у оси-
гу ра њу од пет да на не мо же 
бит но да ути че на оства ри ва-
ње пра ва из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња.

Код оства ри ва ња пра ва ва-
жно је да, са би ра њем оства-
ре ног ста жа, бу ду ис пу ње ни 
усло ви за пен зи о ни са ње, па 

кон ти ну и тет у оси гу ра њу не-
ма зна ча ја.

Уко ли ко пре кид у оси гу ра-
њу тра је ду же, по жељ но је 
да се за то вре ме оси гу ра ник 
укљу чи у оба ве зно оси гу ра ње 
по чл. 15 За ко на о ПИО, али 
то се од но си на пре ки де ко ји 
тра ју ви ше ме се ци или го ди-
на, што ка сни јим оси гу ра њем 
те же мо же да се на до ме сти. 
Ме ђу тим, и ова кви пре ки ди 
су без ути ца ја на пра во ако 
је оно обез бе ђе но укуп ним 
ста жом, сем што ду жи стаж 
зна чи и ви шу пен зи ју. 

Не би тан пре кид оси гу ра ња

Жар ко Шун де рић – Го ле-
во: Ро ђен сам 1940. го ди не. 
Имам 11 го ди на ста жа оси-
гу ра ња. Ин те ре су је ме да 
ли мо гу по чла ну 120 За ко-
на о ПИО да оства рим пен-
зи ју пу тем кре ди та. О то ме 
је већ пи са но у „Гла су оси-
гу ра ни ка”.

Од го вор: Да би се при зна-
ло пра во на пен зи ју мо ра ју 
да бу ду ис пу ње ни ми ни мал-

ни усло ви за пен зи о ни са ње. 
Ви има те 69 го ди на жи во та, 
али 11 го ди на ста жа оси гу-
ра ња, што ни је до вољ но за 
при зна ва ње пра ва на ста ро-
сну пен зи ју: тре ба ло би да 
има те нај ма ње 15 го ди на ста-
жа оси гу ра ња. Тек та да, ако 
има још не из ми ре них до при-
но са за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње, тај дуг мо же 
да се из ми ри кроз об у ста ву 
1/3 пен зи је. 

Усло ви, па пен зи ја „на кре дит”

Јо ван Вра не ше вић – Љиг: 
Ре ше њем Фон да ПИО оства-
рио сам пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју, од но сно утвр ђе на 
ми је пр ва ка те го ри ја ин-
ва лид но сти по чев од 7. 12. 
1989. го ди не, а ре ше ње је 
по ста ло пра во сна жно 26. 
2. 1990. го ди не. У том мо-
мен ту сам имао 53 го ди не 
ста ро сти и 32 го ди не, 5 ме-
се ци и 13 да на ста жа оси-
гу ра ња. Ин те ре су је ме да 
ли имам пра во на ко рек ци-
ју ин ва лид ске пен зи је по 
на вр ше њу од ре ђе них го ди-
на ста ро сти.

Од го вор: Јед ном оства ре-
на ин ва лид ска пен зи ја мо же 
да се ко ри гу је са мо до да ва њем 
ста жа и евен ту ал но за ра де до 
рас ки да рад ног од но са, уко ли-

ко је оси гу ра ник био у рад ном 
од но су до пра во сна жно сти ре-
ше ња о ин ва лид ској пен зи ји. 
Ка сни је го ди не ко ри шће ња ин-
ва лид ске пен зи је не ма ју ути-
ца ја на оства ре но пра во, сем 
што се пен зи ја ускла ђу је по 
За ко ну о ПИО.

Не ки ко ри сни ци ин ва лид-
ске пен зи је, ка да на вр ше го-
ди не по треб не за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју, 
тра же да им се од ре ди ста-
ро сна пен зи ја, али са мо из 
раз ло га да би мо гли да ра-
де а да не до во де сво ју ин-
ва лид ску пен зи ју у пи та ње. 
На по ми ње мо да је ста ро сна 
пен зи ја углав ном не по вољ ни-
ја од сте че не ин ва лид ске јер 
се ин ва лид ска пен зи ја од ре-
ђу је под по вољ ни јим за кон-
ским усло ви ма. 

Не ма ускла ђи ва ња по ста ро сти

Љу бин ка Па лић – Тр сте-
ник: При мам по љо при вред-
ну по ро дич ну пен зи ју ко ја 
са да из но си 5.750 ди на ра 
ме сеч но. На пу ни ла сам 59 
го ди на жи во та. Ин те ре су-
је ме да ли ми по за ко ну 
при па да ста ро сна пен зи ја 
и да ли је она ви ша од по-
ро дич не?

Од го вор: Са 59 го ди на 
жи во та мо же те да оства ри-

те пра во на ста ро сну пен зи-
ју ако има те 18 го ди на свог 
пен зиј ског ста жа. 

Ка да на вр ши те 60 го ди на 
би ће Вам до вољ но и 15 го ди-
на ста жа оси гу ра ња. 

Ако ис пу ња ва те ове усло ве 
под не си те зах тев, јер нај ни-
жа ста ро сна пен зи ја за по-
љо при вред ни ке са да из но си 
8.384,51 ди нар.

Бо ље ста ро сна не го по ро дич на 
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РЕКЛИ СУ ... 

О КЊИГАМА
Рај сам од у век за ми-

шљао као сво је вр сну би-
бли о те ку.

Хор хе Лу ис Бор хес

Ви ше вред них иде ја се 
мо же на ћи у нај ма њој књи-
жа ри не го у чи та вој исто ри-
ји те ле ви зи је.

Ен дру Рос

Не ма мо рал них и не мо-
рал них књи га; књи га је или 
до бро или ло ше на пи са на.

Оскар Вајлд

Књи ге мо гу би ти опа сне. 
На нај бо ље би тре ба ло ста-
ви ти упо зо ре ње: „Мо же про-
ме ни ти ваш жи вот”!

Хе лен Екс ли

Чо век ко ји има би бли о-
те ку и врт не жу ди ни за 
чим.

Ци це рон

По сто ји и ве ћи грех од 
спа љи ва ња књи га. А то је 
не чи та ти књи ге.

Јо сиф Брод ски

У књи га ма има ви ше бла-
га не го у пле ну пи ра та са 
Остр ва са бла гом.

Волт Ди зни

Кла сик – књи га ко ју љу-
ди хва ле, али не чи та ју.

Марк Твен

Див на осо би на књи ге је 
то што је, за раз ли ку од ком-
пју те ра, мо же те од не ти са 
со бом у кре вет.

Да ни јел Бур штајн

Књи ге се мо гу по де ли-
ти у две вр сте, књи ге за 
је дан сат и књи ге за цео 
жи вот.

Џон Рас кин

Ка да чо век чи та кла си ка 
по дру ги пут, он не ви ди у 
књи зи ви ше не го пре; он ви-
ди ви ше у са мом се би. 

Клиф тон Фа ди ман

Че сто жа лим љу де ко ји 
не чи та ју до бре књи ге; они 
про пу шта ју да жи ве још је-
дан жи вот.

Скот Кор бет

Чи та ње до брих књи га 
је по пут раз го во ра са нај-
вр сни јим љу ди ма про шлих 
ве ко ва.

Ре не Де карт

Мо лим за реч
По што су пен зи је и 

ова ко не до вољ не за жи-
вот, вла да раз ма тра мо-
гућ ност да их сни зи.

Истин ски па три о та. 
Пот кра дао је са мо до ма-
ћа пред у зе ћа.

Кри за у све ту је из-
би ла тек сад. Ва ла, ми 
смо по о дав но ухва ти ли 
за лет.

Има ли у вла ди не ки 
ор то пед? На ма је сва ка 
го ди на пре лом на.

Ра до бих се при дру-
жио ак ци ји „ку пуј мо до ма-
ће”, али већ шест ме се ци 
ни сам при мио пла ту.

Де јан Па та ко вић
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Спасиоци 
патролирају
Нас и Ру са – 200 то пла на 

без га са.
За ко ра чи ли смо у но ви 

век. Ту нам се гу би сва-
ки траг.

Бе о град већ си ла зи на ре-
ке. Спа си о ци па тро ли ра ју ис-
под мо сто ва.

Го ран Док на

(Х)умор не
ми сли

У инат свет ској кри зи, ми 
ће мо и да ље тро ши ти и што 
има мо и што не ма мо.

Сва ко днев ни ло по влук 
је по ка за тељ бе ри ће та – 
има се од ко га и укра сти 
и оте ти.

За све су кри ви пен зи о не-
ри. Жи ве од ми ну лог а не од 
да на шњег ра да.

Пен зи о не ри ће оста ти 
на ма лим пен зи ја ма. Ко 
ће под мет ну ти ле ђа за бу-
дућ ност ако не пре ка ље-
ни ка дро ви.

И тај ку ни су па три о те. Ме-
ша ју се у по ли ти ку, а ми сли-
ли смо да их за ни ма са мо 
лич на ко рист.

Ви то мир Те о фи ло вић

Ср би у дав ни ни
По за ко ну рас пи шем тен дер и за по слим оног ко да ви ше.

Ка ко ра ди мо да нас, су тра ће мо би ти Ср би у дав ни ни.

Ме ни не мо гу ни шта да оду зму. Го сам ко пи штољ.

И ја бих га ђао не ко га ци пе лом, али сам бос.

Ра до мир Ста ној ко вић

Из гу би ли смо се
Шта ће мо на За па ду кад се сун це на Ис то ку ра ђа.

Не из ла зе нам из гла ве, за то нас она и бо ли.

Циљ оправ да ва сред ство, са мо ми ни ка ко да до ђе мо 
до ње га.

Ми ли ца Чу лић

Са ди мо пал ме
Окре ну ли су нов лист. Ре ша ва ју су до ку.

   Из да јем га ра жу ком би стран ка ма.

Са ди мо пал ме. Оне не ма ју ни ске гра не.
Зо ран Бог да но вић



Решење из прошлог броја: Ла, Тина, Алказар, станара, тарабан, 
аманет, рит, лис, Рим, во, ПА, Исак, о, Илино, писак, Б, ант, Ака, 
реис, ањ, а, Норна, галеб, АА, адет, штенара, камарад.
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Родни крај
По мом старом обичају, и ове године сам посетио 

родно место почетком фебруара. Да чујем ко више није 
жив од рођака и да, евентуално, грицнем смрзнуту 
печеницу и суве ванилице од прошлих празника. Кад 
оно, ништа од грицкања! Били у родном крају наши 
драги „дијаспорци”, а некадашњи „гастоси”, па све појели 
и попили, или однели у Европу јер и њих захватила 
светска економска криза. А јесу ли нешто и донели, 
питао сам рођаке. Донели вести, рекоше, да ће можда 
добити отказ на послу, затим донели половне телевизоре 
и друге кућевне апарате, а већ нам пун празни обор 
те скаламерије, и посебно донели нам кошуље и веш 
које Европа за Нову годину баца кроз прозоре на улицу. 
А не знају да ми више нисмо балкански сељаци већ 
европски фармери и да знамо шта је секендхенд, то 
јест половни текстил. 

Тако данас, а некад, ех, некад, кад је била јака 
немачка марка, не слабашни евро и пропала фунта, 
какви су то били каваљери, ти наши у свету! Свашта 
су доносили родбини са села, нарочито 100 грама кафе 
за стару мајку и пакло јефтиних цигарета за оца. Све 
купљено у оближњем општинском и српском градићу.

Борос

ФИЛОЗОФИ ОПШТЕ ПРАКСЕ

Пи та ли це за пен зи о не ре
Има ли жи во та по сле смр ти?
– За си гур но да га не ма, ако и на оном све ту по сто-

ји пен зи ја.

Че му слу жи пла ви ко ве рат?
– За до пи си ва ње ко рум пи ра них по ште ња чи на.

Ка ко спа ва тај кун?
– Са опра ним сно ви ма и нов цем.

Кад вам се смрк не?
– Чим бле сне екран те ле ви зиј ским пре но сом за се да-

ња На род не скуп шти не Ср би је.
Са ва За ви шић
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