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О то ме да ли су мо дер но по сло ва ње и мо-рал две ка те го ри је ко је се ме ђу соб но ис-
кљу чу ју или су има нент не јед на дру гој, 

по сто је са свим опреч на ми шље ња чак и ме ђу 
струч ња ци ма ко ји се овим те ма ма ба ве. Јед ни 
ми сле да исто риј ски раз вој еко ном ских од но са 
не оста вља мно го про сто ра за те зу да су ети ка 
и по сло ва ње у не по сред ној ве зи, те да еко но ми-
ја не ма ни ка кву оба ве зу да бу де мо рал на, ни ти 
она то по сво јој су шти ни и мо же би ти. С дру ге 
стра не, број ни су и они ко ји твр де да не тре ба 
са мо и ис кљу чи во гле да ти на про фит као циљ 
и да пред у зе ћа, она успе шна, мо ра ју би ти дру-
штве но од го вор на. Они, да ље, ве ру ју да би знис 
прет по ста вља по сто ја ње мо рал не по за ди не и 
да без ње не би био мо гућ, од но сно да по сло ва-
ње без ети ке и мо рал них кри те ри ју ма не мо же 
да дâ трај ни је ре зул та те. У да на шње вре ме ова 
два су прот ста вље на ста ва све ви ше до би ја ју на 
зна ча ју и то пи та ње по ста је не за о би ла зно не са-
мо у зе мља ма у тран зи ци ји, већ и у нај ра зви је-
ни јим еко но ми ја ма.
Због то га се по след њих го ди на ве ли ка па жња 

по кла ња по слов ној ети ци, а ви со ки стан дар ди 
по на ша ња и етич ки ко дек си, бар де кла ра тив но, 
по ста ју је дан од основ них ци ље ва пред у зе ћа и 
ком па ни ја. У прак си то зна чи по тре бу да се лич-
ни мо рал ни стан дар ди и вред но сна ори јен та ци-
ја по ми ре са зах те ви ма пред у зе ћа, а да се ипак 
са чу ва соп стве ни диг ни тет. У ве зи са тим че сто 
се по ста вља и пи та ње ло јал но сти, и ко ли ко је 
она за и ста мо гу ћа и ствар на у при лич но не ми-
ло срд ним тр жи шним усло ви ма. 

Ло јал ност, као спо соб ност да се де ли за-
јед нич ки си стем вред но сти и да се ста во ви 
сре ди не бра не и кад се има раз ли чи то ми-
шље ње, вр ло је ви со ко ко ти ра на при оце-
њи ва њу успе шно сти за по сле них, че сто чак 
ис пред по на ша ња на по слу и ре зул та та ко-
је по сти жу. Ве ран и одан рад ник је нај бо љи 
рад ник. Ка ко, ме ђу тим, та ква ода ност оп ста-
је у да на шњим усло ви ма на тр жи шту и да 
ли је но вац нај бо љи мо ти ва ци о ни фак тор за 
ства ра ње ло јал но сти? Из гле да да код мно гих 
ипак пре о вла ђу је уве ре ње да у би зни су не ма 
по ве ре ња осим оног ко је се за сни ва на ин-
те ре су и да ви ше не по сто ји до жи вљај емо-
тив не при вр же но сти не кој ор га ни за ци ји, из 
ког би про ис те кла и же ља да се ква ли тет ним 
ра дом до при не се ње ном успе ху.
Област по слов не ети ке, да кле, да нас је вр-

ло ши ро ка и оп те ре ће на број ним ди ле ма ма. 
Ипак, и по ред свих ми то ва о амо рал ном са-
вре ме ном би зни су, аутор ових ре до ва ве ру је 
да ло јал ност ни је бес по врат но не ста ла са по-
слов не сце не. И да ље по сто је љу ди ко ји има-
ју осе ћај по но са због при пад но сти од ре ђе ној 
про фе си ји или фир ми чи је ци ље ве ви де као 
сво је. Али, иако пра ва ло јал ност ни је мер љи-
ва, од го ва ра ју ће рад но ме сто, аде кват но на-
гра ђи ва ње, и, уоп ште, до бра етич ка прак са 
сва ка ко су увек из вор ве ли ког за до вољ ства 
рад ни ка. Јер, за по сле ни та ко ђе же ле да зна ју 
да ли и они мо гу озбиљ но да ра чу на ју на ло-
јал ност фир ме за ко ју ра де.

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка

Сре те ње
Срп ска пра во слав на цр ква 15. 

фе бру а ра сла ви Сре те ње Го-
спод ње. Пра зник се обе ле жа ва 
увек че тр де се ти дан од Бо жи ћа. 
Дан Сре те ња 1804. го ди не на-

ро чи то је ва жан за на шу исто-
ри ју, јер је, као што је по зна то, 
тог да на Ка ра ђор ђе Пе тро вић 
у Ора шцу по ди гао Пр ви срп ски 
уста нак. 
На Сре те ње 1835. го ди не до-

не сен је Сре тењ ски устав, пр ви 
мо дер ни срп ски устав. Ра ђен по 
узо ру на фран цу ске устав не по-
ве ље и бел гиј ски устав из 1831. 
го ди не, Сре тењ ски устав је био 
је дан од пр вих де мо крат ских 
уста ва у Евро пи. Ње гов тво рац је 
Ди ми три је Да ви до вић, се кре тар 
кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, уче-
ни Ср бин из Аустри је. Пет на е сти 
фе бру ар се обе ле жа ва и као Дан 
др жав но сти Ре пу бли ке Ср би је. 
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Оства ри ва ње овог ци ља
су шти на је Про гра ма ра да
за 2010. го ди ну усво је ног
на по след њој сед ни ци УО

Ре форм ске ак тив но сти ко је су усме-
ре не ка по бољ ша њу основ не де-
лат но сти Фон да – ве ћој ажур но сти 

при ли ком до но ше ња ре ше ња, за по че те 
про шле, би ће на ста вље не и 2010. го ди-
не, на гла сио је при ли ком усва ја ња Про-
гра ма ра да Фон да за ову го ди ну Сло бо-
дан Здрав ко вић, ди рек тор РФ ПИО:

– При о ри тет на ак тив ност Фон да је 
ства ра ње мо дер ног си сте ма ко ји ће оси-
гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма пру жа ти ква-

ли тет ну и бр зу услу гу. То је исто вре ме-
но и циљ све у куп не ре фор ме пен зиј ског 
си сте ма у окви ру про гра ма ПА РИП, ко ја 
тре ба да бу де до вр ше на ове го ди не, а 
об у хва та кон со ли да ци ју на пла те до при-
но са, ре ор га ни за ци ју Фон да и ре фор му 
си сте ма ПИО. Кроз ре фор му пен зиј ске 
ад ми ни стра ци је, из ра дом и при ме ном 
но ве ор га ни за ци о не ше ме, ко ју пра ти 

и од го ва ра ју ћа си сте ма ти за ци ја рад-
них ме ста у Фон ду, оства ру је се пр ви 
сег мент све у куп не ре фор ме. Ак тив ним 
уче шћем Фон да у про јек ти ма и про це си-
ма ко ји до при но се бо љој и ефи ка сни јој 
на пла ти до при но са омо гу ћа ва се ус по-
ста вља ње Цен трал ног ре ги стра као је-
дин стве не ба зе по да та ка. Тре ћи сег мент 
ре фор ме је из ме на и до пу на За ко на о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу и 
ту је Фонд та ко ђе ин тен зив но укљу чен 
сво јим пред ло зи ма и ар гу мен ти ма – на-
гла сио је ди рек тор Здрав ко вић.
Да све што је пла ни ра но бу де на вре-

ме и ква ли тет но ура ђе но, нео п ход на је 
и са вре ме на тех но ло ги ја ко ја омо гу ћа ва 
брз и ефи ка сан рад.

– Уна пре ђе ње ко ри снич ког сер ви са 
и ства ра ње пред у сло ва за бр жу, јед но-
став ни ју и це ло ви ти ју ре а ли за ци ју свих 

пра ва ко ја гра ђа ни оства ру ју из обла сти 
пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња циљ 
је чи јем оства ре њу те жи мо ове го ди не. 
При о ри те тан по сао оста је и сре ђи ва ње 
ба зе по да та ка. На то ме се мно го ура ди-
ло про те кле го ди не, а у овој би тај по сао 
тре ба ло да бу де окон чан. Но ва ор га ни-
за ци о на ше ма, ускла ђе на са ре ал ним 
по тре ба ма Фон да, уз пла ни ра ну обу ку и 

еду ка ци ју за по сле них, омо гу ћи ће да све 
што је Про гра мом ра да пред ви ђе но бу де 
у ро ку и ква ли тет но и оства ре но – ре као 
је на сед ни ци Управ ног од бо ра ди рек тор 
Здрав ко вић.
На пла та до при но са је, и пре ма ми-

шље њу чла но ва Управ ног од бо ра, про-
блем број је дан ко ји под хит но тре ба ре-
ша ва ти и ко ји би фор ми ра њем Цен трал-
ног ре ги стра тре ба ло да ко нач но бу де 
пре ва зи ђен. Сла вен ко Гр гу ре вић, члан 
УО ис пред Уни је по сло да ва ца, пре до чио 
је да, пре ма по след њим по да ци ма, око 
70.000 фир ми у Ср би ји не пла ћа по ре-
зе и до при но се што чи ни дуг од око 82 
ми ли јар де ди на ра. Ка да се ово ме до да 
и си ва еко но ми ја, ко ја је и да ље „ка мен 
око вра та” срп ској при вре ди, до ла зи се 
до за кључ ка да би бу џет ске до та ци је за 
ис пла ту пен зи ја би ле знат но сма ње не 

(на нај ви ше 30 од сто) ка да би ови про-
бле ми би ли ре ше ни, сма тра Гр гу ре вић.
Чла но ви УО раз ма тра ли су и усво ји ли 

и План јав них на бав ки Фон да за ову го-
ди ну, као и Про грам ре ша ва ња ви шка за-
по сле них у РФ ПИО, у скла ду са За ко ном 
о сма ње њу др жав не ад ми ни стра ци је. 
Број од 3.583 за по сле на, ко ли ко је у овој 
ин сти ту ци ји ра ди ло у де цем бру про шле 

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

БР ЖИ, ЕФИ КА СНИ ЈИБР ЖИ, ЕФИ КА СНИ ЈИ
И МО ДЕР НИ ЈИ ФОНДИ МО ДЕР НИ ЈИ ФОНД
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го ди не, тре ба ло је, пре ма од лу ци вла-
де, сма њи ти за 12,6 од сто и све сти га на 
3.133, што зна чи 450 слу жбе ни ка ма ње. 
За кључ но са 31. де цем бром про шле го-
ди не из Фон да је оти шло 157 за по сле них 
ко ји су ис пу ња ва ли је дан од усло ва за 
пен зи о ни са ње, а до 15. фе бру а ра Фонд 
треба да на пу сти још 227 слу жбе ни ка 
ко ји су до бро вољ но при хва ти ли со ци јал-
ни про грам, док ће оста ли, до про пи са-
ног бро ја, оти ћи на осно ву оце њи ва ња 
ра да за по сле них у овој уста но ви. Та ко 
ће број рад ни ка би ти из јед на чен са си-
сте ма ти зо ва ним рад ним ме сти ма. Иако 
је про це нат рад ни ка ко ји мо ра ју да на-
пу сте по сао знат но ви ши не го у дру гим 
др жав ним слу жба ма, сма ње ње бро ја за-
по сле них ни ка ко не сме да ути че на ква-
ли тет ра да и пру жа ње услу га гра ђа ни ма, 
став је ме наџ мен та Фон да са ко јим су се 
сло жи ли и чла но ви Управ ног од бо ра. 

Чла но ви Управ ног од бо ра раз ма тра ли 
су и Ин фор ма ци ју о нео п ход но сти пре да је 
је дин стве ног обра сца при ја ве, про ме не и 
од ја ве по да та ка на со ци јал но оси гу ра ње 

на шал те ри ма РФ ПИО и да ли по др шку 
ме наџ мен ту Фон да у на сто ја њи ма да овај 
је дин стве ни шал тер за др же у Фон ду. До 
са да је, да по ја сни мо, оси гу ра ник мо рао 
на три ме ста да пре да је при ја ве, од но сно 
од ја ве са оси гу ра ња: у Фон ду ПИО, у РЗ ЗО 
и у На ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње, 
у за ви сно сти од то га да ли за сни ва рад-
ни од нос, здрав стве но се оси гу ра ва или 
се оси гу ра ва за слу чај не за по сле но сти. Да 
би по сту пак био скра ћен, а ад ми ни стра-
ци ја по јед но ста вље на (до осни ва ња Цен-
трал ног ре ги стра), вла да је до не ла од лу ку 
о из ра ди је дин стве ног обра сца при ја ве и 
пре да ји тог обра сца на јед ном шал те ру. 
Пре ма ва же ћим за кон ским про пи си ма овај 
по сао тре ба и мо же да оба вља је ди но РФ 
ПИО, с об зи ром на то да има фор ми ра ну 
ба зу по да та ка о оси гу ра ни ци ма од 1970, а 
ми кро фил мо ва ну до ку мен та ци ју од 1955. 
го ди не. На сто ја ња Ре пу блич ког за во да 

за здрав стве но оси гу ра ње да је дин стве-
ни шал тер „сме сте” у сво ју ин сти ту ци ју су 
не ар гу мен то ва на и у крај њој ли ни ји не-
за ко ни та:

– Ми рас по ла же мо по да ци ма о оси гу-
ра ни ци ма, њи хо вом ста жу, про ме на ма 
рад них ме ста и пла ће ним до при но си ма 
за чи тав њи хов рад ни век. На осно ву тих 
при ја ва утвр ђу је мо да ли је не ко у оси-
гу ра њу или не, ду жи ну ста жа оси гу ра ња 
и, на кра ју, ви си ну пен зи је. РЗ ЗО не рас-
по ла же овим чи ње ни ца ма, већ по дат ке 
пре у зи ма из Упра ве за тре зор по сред-

ством про гра ма за њи хо во пре у зи ма ње. 
За тим, док ми те по дат ке стал но и ви ше-
стру ко ко ри сти мо у ра ду и трај но чу ва мо, 
њи ма су они по треб ни са мо у мо мен ту ка-
да оси гу ра ник тре ба да ове ри здрав стве-
ну књи жи цу. Ка да би се адре са за при јем 
је дин стве них при ја ва про ме ни ла, Фонд 
ПИО, ко ји већ не ма кон тро лу упла те до-
при но са, по стао би за ви сан од дру гих ин-
сти ту ци ја, што си гур но не би ре зул ти ра ло 
бр жим и ефи ка сни јим ра дом – об ја снио је 
ди рек тор Сло бо дан Здрав ко вић. 
Чла но ви Управ ног од бо ра по др жа ли су 

на сто ја ња ме наџ мен та Фон да да адре са 
за при јем је дин стве них при ја ва оста не 
иста – РФ ПИО, јер би све дру го, ка ко 
су на гла си ли пред став ни ци Са ве за са мо-
стал них син ди ка та Ср би је, осим што би 
зна чи ло ве ли ке и не по треб не тро шко ве, 
би ло и не за ко ни то.

Ве сна Ана ста си је вић

Ђу ро Пе рић но ви 
пред сед ник
По што је до са да шњем пред сед ни-
ку УО ис те као ман дат, на по след-
њој сед ни ци за но вог пред сед ни ка 
иза бран је Ђу ро Пе рић, пред став-
ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је. За 
за ме ни ка пред сед ни ка иза бра на је 
Сла ви ца Са вић, пред став ник Са ве-
за са мо стал них син ди ка та Ср би је.

По себ на сед ни ца за за кон ске про ме не
Чла но ви Управ ног од бо ра упо зна ти су и са пред ло гом из ме на и до пу на За ко на 
о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. Иван Ми мић, ди рек тор Сек то ра за 
фи нан си је и члан Рад не гру пе за из ме не За ко на о ПИО, ин фор ми сао је чла но-
ве УО о пред ло зи ма по ко ји ма ће же на ма за пен зи о ни са ње би ти по треб но 38 
го ди на ста жа оси гу ра ња (уме сто до са да шњих 35). То зна чи да оне не ће има ти 
15 од сто уве ћа ња ста жа као до са да већ са мо шест од сто. Го ди не ста жа ће се 
по ве ћа ва ти по сте пе но за по че ти ри ме се ца по чев од 2011. го ди не. 
Би ће по о штре ни и кри те ри ју ми за оне ко ји има ју бе не фи ци ра ни стаж та ко 
да ће са да они са уве ћа ним ста жом од ла зи ти у пен зи ју са нај ма ње 55 го ди на 
жи во та и 25 го ди на ста жа. Ускла ђи ва ње пен зи ја, по сле од мр за ва ња, оба-
вља ће се два пу та го ди шње, али на ко ји на чин, оста је да се ко нач но де фи-
ни ше. По што су ово све пред ло зи ко ји до ко нач не вер зи је мо гу да пре тр пе 
не ке из ме не, чла но ви УО су за кљу чи ли да ће о овој те ми раз го ва ра ти на 
по себ ној сед ни ци ко ја ће би ти по све ће на са мо про ме на ма За ко на о ПИО.

Славица 
Савић

Ђуро Перић

актуелно



5ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. фебруар 2010.

У са вре ме ном по слов ном 
окру же њу, без об зи-
ра на то да ли је реч о 

про фи та бил ним ком па ни ја ма 
или ин сти ту ци ја ма, та ко ре ћи 
сва ко днев но се по ди же ни во 
зах те ва у по гле ду зна ња и ве-
шти на ко је за по сле ни тре ба 
да по се ду ју, те све ви ше до ла-
зе до из ра жа ја ква ли те ти ко ји 
се сти чу кон стант ним обра зо-
ва њем и тре нин гом. Због то-
га ор га ни за ци је ко је раз у ме ју 
да су љу ди, њи хо ва зна ња и 
ком пе тен ци је основ ни ре сурс 
обу ку за по сле них не до жи-
вља ва ју као тро шак већ као 
ин ве сти ци ју ко ја ће до при не-
ти ра сту про дук тив но сти и по-
ве ћа њу ефи ка сно сти. 
За сту па ју ћи уве ре ње да је 

про фе си о нал ни раз вој ру ко-
во ди ла ца и из вр шних ка дро-
ва од из у зет ног зна ча ја за 
уве ћа ње рад них по тен ци ја-
ла и успе шност по сло ва ња 
ор га ни за ци је, и Ре пу блич ки 
фонд за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње се од лу чио на 
све о бу хват ну обу ку за по сле-
них ко ја ће, кроз раз ли чи те 
ви до ве еду ка ци је, укључити 
ви ше од 2000 рад ни ка. Пре ма 
ре чи ма Ма ри је Ко ма ди не, по-
моћ ни ка на чел ни ка Оде ље ња 
за ЕУ ре гу ла ти ву и ме ђу на род-
не уго во ре, при Сек то ру ПИО, 
про је кат обу ке би ће спро ве-
ден у чи та вом Фон ду да би се 
по тен ци јал за по сле них мак-
си мал но раз вио и сви ма пру-
жи ла мо гућ ност за уче шће и 
ко ри шће ње овог про гра ма за 
соп стве но уса вр ша ва ње.
Обу ка за по сле них од ви ја ће 

се у окви ру про јек та „Кон со-
ли да ци је на пла те и ре фор ме 
пен зиј ске ад ми ни стра ци је у 
Ср би ји” (про је кат ПА РИП), а 
би ће ре а ли зо ва на уз фи нан-
сиј ску по моћ Свет ске бан ке.

– Ово је оби ман про је кат 
ко ји се од ви ја у ор га ни за ци ји 
Ми ни стар ства ра да и со ци јал-
не по ли ти ке и Ми ни стар ства 
фи нан си ја. На Ре пу блич ки 
фонд ПИО се од но си Б ком-
по нен та про јек та под на зи вом 
„Кон со ли да ци ја и ин сти ту ци-
о нал но је ча ње PAYGO пен зиј-
ских фон до ва”, од но сно став ка 
у Пла ну на бав ки Б3 – „По слов-
но пла ни ра ње, раз вој људ ских 
ре сур са и уна пре ђе ње јав них 
услу га”. Обу ке за по сле них 
пред ви ђе не су и Стра те ги јом 
и Пла ном обу ке ко је је Управ-
ни Од бор РФ ПИО усво јио 16. 
ок то бра 2009. го ди не – ка же 
Ма ри ја Ко ма ди на.
За ову го ди ну у РФ ПИО је 

пла ни ра но ис пу ње ње мно го-
број них по слов них ци ље ва, 
што за по сле ни ма на ме ће оба-
ве зу да по ве ћа ју про дук тив-
ност и ко ри сни ци ма по ну де 
бо ље услу ге. Као део све о бу-
хват ног про фе си о нал ног про-
гра ма раз во ја пла ни ра не су 
обу ке за за по сле не у Сек то ру 
за ме ди цин ско ве шта че ње, IT 

обу ке, обу ке за раз виј људ-
ских ре сур са и ко ри снич ког 
сер ви са и ECDL обу ке.

– Обу ке у Сек то ру за ме ди-
цин ско ве шта че ње су већ одо-
бре не и спро во де се. Не ке су 
већ одр жа не, а не ке су у то ку. 
Оста ли про гра ми еду ка ци ја 
ре а ли зо ва ће се то ком ове го-
ди не, по окон ча њу тен дер ске 
про це ду ре ко ју је по кре ну ла 
Свет ска бан ка за из бор кон-
сул тант ске ку ће. Оче ку је мо 
да се до ју на поч не и са тим 
обу ка ма – на гла ша ва на ша са-
го вор ни ца.
По ре чи ма Ма ри је Ко ма-

ди не, нај ин те ре сант ни је ће, 
ве ро ват но, би ти обу ке ве за-

не за раз вој људ ских ре сур са 
и уна пре ђе ње јав них услу га. 
Оне ће би ти и нај ма сов ни је – 
об у хва ти ће око две хи ља де 
по ла зни ка по фи ли ја ла ма, од 
на чел ни ка до из вр ши ла ца.
Ква ли тет ко ри снич ког сер-

ви са је је дан од при о ри тет-
них ци ље ва РФ ПИО, али је и 
раз вој основ них ве шти на за-
по сле них, у ци љу уна пре ђе-
ња по слов ног успе ха, раз во ја 
тим ског ра да, при хва та ња ор-
га ни за ци о них вред но сти и ве-
ће са мо и ни ци ја тив но сти у ре-
а ли за ци ји та ко ђе вр ло зна ча-
јан. Због то га су у скло пу овог 
сег мен та, по ред еду ка ци је за 
рад са ко ри сни ци ма, пред ви-
ђе не и обу ке за ру ко во ди о це, 
обу ке из обла сти упра вља ња 
људ ским ре сур си ма за за по-
сле не у Оде ље њу за људ ске 
ре сур се, обу ке за пре да ва че, 
као и обу ке за оне ко ји се ба-
ве кон так ти ма са ме ди ји ма.
Кон ку рент на пред ност са-

вре ме не ор га ни за ци је огле-
да се у ње ној спо соб но сти 
да ино ви ра и да та уна пре-
ђе ња ко ри сти као из вор ви-
шег стан дар да и бо ље услу ге. 
Овим се очи глед но ру ко во дио 
и Фонд ПИО, а то ће ње го-
вим за по сле ни ма омо гу ћи ти 
да, осим ве шти на и прак тич-
них по слов них ала та, у трај-
но вла сни штво до би ју и но ва 
зна ња.

Ми ле на Јо ва но вић 

ФОНД ПРА ТИ ЗАХ ТЕ ВЕ СА ВРЕ МЕ НОГ ПО СЛО ВА ЊА

У ко рак са раз во јем зна ња
In-ho u se тре нин зи
Ин тер ак тив ни in-ho u se тре нин зи и ра ди о ни це кре и ра ју 
се пре ма кон крет ним по тре ба ма од ре ђе них вр ста по сло-
ва и рад них ме ста и омо гу ћа ва ју да се раз ви ју упра во те 
спе ци фич не по слов не ве шти не. Због то га се це ло ку пан 
план и про грам тре нин га при пре ма по оба вље ној ана-
ли зи по слов них по тре ба. То је ис ку стве но уче ње кроз 
ди ја лог и си му ла ци ју, та ко да за по сле ни од мах мо гу да 
про ве ре и ко ри сте прак тич не по слов не ала те. 
Ка да је реч о кон цеп ту тре нин га за за по сле не у Фон-
ду, они би тре ба ло да са др же: ве шти ну ко му ни ка ци је, 
успе шан рад са кли јен ти ма, рад са „те шким” љу ди ма, 
раз ви ја ње спо соб но сти да се про бле ма тич на си ту а ци ја 
пред ви ди и спре чи пре не го што еска ли ра, раз у ме ва ње 
кон фликт них ша бло на, уна пре ђе ње ве шти не слу ша ња 
и ра да са раз ли чи тим ти по ви ма лич но сти, ели ми ни са ње 
не при ја тељ ства и агре сив но сти из ко му ни ка ци је, тех ни-
ку успе шног ре ша ва ња жал би итд.

Уз по моћ сред ста ва Свет ске бан ке, у Фон ду 
ПИО би ће спроведена ши ро ка еду ка ци ја
за по сле них, ко ја ће об у хва ти ти ви ше
од две хи ља де рад ни ка
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између два броја

„Ко ло” на ве ли кој азиј ској тур не ји
У окви ру ве ли ког про јек та „Ср би ја у све ту”, ко ји ор га ни зу је Ми ни стар ство кул ту ре, 

На ци о нал ни ан самбл „Ко ло” про ве шће два ме се ца на азиј ској тур не ји где ће има ти 
број не на сту пе у Ја па ну и Ки ни. Овај ан самбл, ко ји има из ван ред ну ре пу та ци ју у зе-
мљи, али и у ино стран ству, го сто ва ће у Ја па ну од 4. фе бру а ра до 16. мар та и за то 
вре ме ће одр жа ти чак 26 кон це ра та у То ки ју, Оса ки, Јо ко ха ми, На го ји, Ка на за ви и 
Кјо ту, а чла но ви „Ко ла” одр жа ће и се дам се ми на ра на ко ји ма ће Ја пан це под у ча ва ти 
срп ским на род ним игра ма.
Тур не ја ан сам бла ће се на ста ви ти го сто ва њем у Ки ни где ће „Ко ло”, на сту пом у 

чу ве ном На ци о нал ним цен тру за сцен ске умет но сти у Пе кин гу, отво ри ти ма ни фе ста-
ци ју „Да ни срп ске кул ту ре”. Ова ма ни фе ста ци ја има ве ли ки зна чај за пред ста вља-
ње бо га те ви ше ве ков не срп ске фол клор не тра ди ци је, али и са вре ме не игре ко ја је 
та ко ђе део ре пер то а ра овог ан сам бла. По ред на сту па „Ко ла”, у окви ру да на на ше 
кул ту ре у Ки ни ће би ти при ка за на и ре тро спек ти ва срп ских фил мо ва, а би ће пред-
ста вље на и из ло жба пи рот ских ћи ли ма из по став ке Му зе ја при ме ње них умет но сти. 
Азиј ска тур не ја ан сам бла за вр ша ва се 16. мар та на сту пом у гра ду Тјен цин, а бе-

о град ска пу бли ка ће већ 6. апри ла у Са ва цен тру има ти при ли ку да ви ди про грам 
пре ми јер но из ве ден у Ки ни. 

Кре ди ти за
по чет ни ке
Вла да Ср би је усво ји ла је про грам за 

по вољ но кре ди ти ра ње по чет ни ка у вред-
но сти од 2,2 ми ли јар де ди на ра, са оп шти-
ло је Ми ни стар ство еко но ми је. За по кре-
та ње соп стве ног би зни са у 2010. го ди ни 
пред у зет ни ци пре ко Фон да за раз вој 
мо гу да до би ју ве о ма по вољ не кре ди те 
у из но су од 500.000 до 1,3 ми ли о на ди-
на ра. Ка мат на сто па је 2,5 од сто на го ди-
шњем ни воу, а рок от пла те кре ди та од 
три до пет го ди на, са грејс-пе ри о дом до 
го ди ну да на. За ове по зај ми це не мо гу да 
кон ку ри шу ли ца ко ја су у тре нут ку под-
но ше ња зах те ва за кре дит за по сле на на 
нео д ре ђе но вре ме у јав ним пред у зе ћи ма 
и др жав ним ин сти ту ци ја ма. Кре ди ти за 
по чет ни ке не мо гу да се ко ри сте за про-
гра ме при мар не по љо при вред не про из-
вод ње, за кре ди ти ра ње ин фра струк ту ре, 
тр го ви не, ку по ви не пут нич ких во зи ла, 
ор га ни зо ва ња ига ра на сре ћу и лу три ја, 
као ни за по зај ми це дру гим ли ци ма. 

Сли ке ко је 
при ме ћу ју
У окви ру не де ље ини ци ја ти ва по све-

ће них ин ва ли ди те ту и со ци јал ном укљу-
чи ва њу ин ва лид них осо ба, у Ужи цу је 
не дав но одр жа на из ло жба фо то гра фи ја 
ауто ра Ма ри ја Бо че.

 Из ло жба „Не ве ро ват не при че не при-
мет них жи во та” део је исто и ме ног про-
јек та ко ји је по кре нут на ини ци ја ти ву 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ита ли је 
и под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства 
ра да и со ци јал не по ли ти ке Ср би је. Фо-
то гра фи је су до са да из ла га не у осам 
гра до ва Ср би је. 
У Ужи цу је при ка зан и до ку мен тар ни 

филм Ема ну е ла Чи ко ни ја и Је ле не Ро-
сић, а у ре а ли за ци ји ужич ких сред њо-
шко ла ца и пред став ни ка удру же ња гра-
ђа на осо ба са ин ва ли ди те том из ве де на 
је и пред ста ва „Сан лет ње но ћи”.

Ове го ди не крај 
при ва ти за ци је 
При ва ти за ци ја у Ср би ји би ће за вр ше на 

у 2010. го ди ни, на ја вио је Не бој ша Ћи-
рић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, на во-
де ћи да је у про те клих де се так го ди на 
при ва ти зо ва но око 2.100 пред у зе ћа при 
че му су уго во ри рас ки ну ти са 507 но вих 
вла сни ка због њи хо вог не по што ва ња. 
У про те клој го ди ни, пре ма ње го вим 

ре чи ма, при ва ти за ци ја је спо ри је те кла 
због свет ске еко ном ске кри зе ко ја је за-
хва ти ла и Ср би ју.

Фото: Ј. Оцић
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла 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 9. фе бру а ра.
Бив шим по љо при вред ни ци ма и пен зи-

о ни са ним вој ним ли ци ма пр ви део ја ну-
ар ских при на дле жно сти ис пла ћу је се од 
5. фе бру а ра, док су пен зи о не ри са мо-
стал них де лат но сти це ле ја ну ар ске пен-
зи је при ми ли 3. фе бру а ра.

Отво рен ром ски 
кол цен тар
У ци љу бо љег ин те гри са ња ром ског 

на ро да и по ди за ња све сти о њи хо вим 
про бле ми ма, Фе де ра ци ја Ро ма Ср би је 
отво ри ла је у Бе о гра ду пр ви кол цен тар 
ко ји ће омо гу ћи ти ре дов но и бес плат но 
ин фор ми са ње и да ва ње са ве та при пад-
ни ци ма ове на ци о нал но сти код нас и у 
ди ја спо ри. Про је кат је оства рен у са-
рад њи са ком па ни јом 
„Зо ви ме”, а ром ски кол 
цен тар ће обез бе ђи ва ти 
и ин фор ма ци је о основ-
ним школ ским про гра-
ми ма, здрав стве ној 
за шти ти, пра ву на со-
ци јал ну и фи нан сиј ску 
по моћ, као и о мо гућ но-
сти ма за отва ра ње и ор-
га ни зо ва ње раз ли чи тих 
услу жних и про из вод-
них де лат но сти. За рад 
у цен тру би ће ан га жо-
ва ни и при пад ни ци ром-
ске на ци о нал но сти ко ји 
ће та ко ре ши ти пи та ње 
не за по сле но сти.
У Фе де ра ци ји Ро ма 

Ср би је на гла ша ва ју да 
је по себ ну по др шку про-
јек ту кол цен тра пру жи-
ло Ми ни стар ство ра да 
и со ци јал не по ли ти ке, 
и под се ћа ју да је у то-
ку стра те шка европ ска 
ак ци ја – „Де ка да укљу-
че ња Ро ма 2005–2015”, 
чи ји је основ ни циљ 
укла ња ње свих об ли ка 
дис кри ми на ци је пре ма 
при пад ни ци ма ром ске 
на ци о нал но сти и њи хо-
ва ин те гра ци ја у дру-
штве не то ко ве.

Ниш: по моћ нај у гро же ни ји ма
Од укуп ног бро ја ста нов ни ка Ни ша 17,4 од сто је ста ри је од 65 го ди-

на, од ко јих сва ки че твр ти не ма ни ка квих при ма ња. Та ко ђе, од 42.000 
ни шких пен зи о не ра нај ве ћи број њих је са нај ми ни мал ни јим ме сеч ним 
при на дле жно сти ма. Сре ди ном сеп тем бра про шле го ди не, у ци љу пру-
жа ња по мо ћи ста рим, не моћ ним и со ци јал но нај у гро же ни јим Ни шли ја ма, по кре нут 
је про је кат под на зи вом Ин те гри са ни сер вис услу га за не гу ста рих и ин ва лид них 
осо ба. Про је кат је ре а ли зо ван у окви ру јав них ра до ва уз по моћ гра да Ни ша и Ми-
ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја. Цен тар за со ци јал ни рад „Све ти Са-
ва” ор га ни зо вао је мо бил не еки пе ле ка ра, ме ди цин ских се ста ра, фи зи о те ра пе у та, 
прав ни ка, со ци јал них рад ни ка, пси хо ло га, ге рон то до ма ћи ца и фри зе ра, од но сно 
бер бе ра.
Бу ду ћи да је рок за спро во ђе ње овог про јек та пет ме се ци, по ста вља се пи та ње да 

ли ће би ти на ста вљен. У Цен тру за со ци јал ни рад „Све ти Са ва” још не ма ју по у зда ну 
ин фор ма ци ју да ли ће се и ка да пру жа ти овај вид по мо ћи Ни шли ја ма. Про грам раз-
во ја гра да Ни ша за 2010. го ди ну, ме ђу тим, пред ви ђа ре а ли за ци ју Про јек та ин те гри-
са них сер ви сних услу га за не гу ста рих и ин ва лид них ли ца у пет град ских оп шти на.

Оста ју суб вен ци је 
за ро ди те ље
Због по ве ћа ња тро шко ва од по след ње 

ко рек ци је це на пре две и по го ди не, од 
1. фе бру а ра у Бе о гра ду ва же но ве це-
не услу га пред школ ских уста но ва. Но ва 
еко ном ска це на услу ге за це ло днев не 
об ли ке ра да из но си 13.332 ди на ра ме-
сеч но по ко ри сни ку, што је у од но су на 
до са да шњу уве ћа ње од 16,64 про цен та. 
Без об зи ра на ово по ску пље ње, град Бе-
о град ће на ста ви ти и да ље да суб вен-
ци о ни ше бо ра вак де це у вр ти ћи ма, па, 
сход но то ме, нај ни жа це на за ко ри сни-
ке услу га од 1. фе бру а ра из но си  1.466, 
а нај ви ша 8.665 ди на ра. Град ће и да ље 
раз ли ку до пу не це не за пр ву ка те го-
ри ју ко ри сни ка пла ћа ти у из но су од 89 
про це на та или 11.866 ди на ра, док ће за 
дру гу ка те го ри ју та суб вен ци ја из но си ти 
4.667 ди на ра, од но сно 35 од сто.
Као и ра ни је, пред ви ђе не су и дру ге 

до дат не олак ши це у за ви сно сти од спе-
ци фич но сти по ро ди ца и њи хо вог ма те ри-
јал ног ста ту са, па ће се та ко са мо хра ним 
ро ди те љи ма пла ћа ти још 25 од сто на це-
ну, док ће се они ма ко ји от пла ћу ју стам-
бе ни кре дит за ку по ви ну пр вог ста на по-
мо ћи пла ћа њем до дат них 10 про це на та. 
Исти про це нат град ће по кри ти и под-

ста на ри ма, као и по ро ди ца ма ко је има ју 
де цу обо ле лу од це ли ја ки је или це ре-
брал не па ра ли зе. По ро ди це са де те том 
обо ле лим од аути зма, дис тро фи је, па-
ра пле ги је, хе ми пле ги је, це ре брал не па-
ра ли зе, ди ја бе те са, или са смет ња ма у 

пси хо фи зич ком раз во ју, суб вен ци о ни са-
ће се са 20 од сто. 
Ако дво је де це ко ри сти услу ге пред-

школ ске уста но ве, град ће пла ћа ти 20 
од сто по де те ту, од но сно 50 од сто по 
де те ту за тре ће и че твр то де те, трој ке, 
че твор ке и ду пле бли зан це. Пра во на 
ре гре си ра ње свих тро шко ва има ју де-
ца рат них вој них ин ва ли да, ко ри сни ци 
пра ва МОП-а, де ца без ро ди тељ ског ста-
ра ња, као и де ца из бе гли ца ко је ни су у 
рад ном од но су. 

Фото: Ј. Оцић
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актуелно

ВОЈ ВО ДИ НА

Ор га ни зо ва но про тив 
„ди вљих” пре во зни ка
По чет ком фе бру а ра по кре ну та је за јед нич ка 

син хро ни зо ва на ак ци ја над ле жних ре пу блич-
ких, по кра јин ских и ор га на гра да Но вог Са да да 
се, пр во у Но вом Са ду, а за тим и ши ром Вој во-
ди не, из са о бра ћа ја ис кљу че сви пре во зни ци и 
так си сти ко ји овај по сао ра де на цр но. Ак ци ју 
ће до кра ја ме се ца у Но вом Са ду спро во ди ти је-
дин стве ни ти мо ви са ста вље ни од са о бра ћај них 
и тр жи шних ин спек то ра и ин спек то ра ра да, уз 
аси стен ци ју по ли ци је. 
Др жав ни ор га ни ће, на кон Но вог Са да, кам па-

њу кон ти ну и ра но пре не ти на це лу Вој во ди ну, а 

по сле пр вих ме сец да на ана ли зи ра ће по стиг ну-
те ре зул та те да би се у на став ку ак ци је у хо ду 
пре ва зи ла зи ли уоче ни про бле ми.
По кра јин ски се кре та ри јат за при вре ду за ду жен 

је да за на ред ну сед ни цу Вла де Вој во ди не при-
пре ми пред лог, ко ји ће би ти упу ћен Вла ди Ср би-
је, за из ме ну по је ди них од ре да ба За ко на о пре кр-
ша ји ма, да би се омо гу ћи ла лак ша при ме на ме ра 
за су зби ја ње си ве еко но ми је у овој обла сти.
Ова кву ор га ни зо ва ну ин тер вен ци ју др жа ве 

тра жи ли су гран ски син ди ка ти, као и ре ги стро-
ва ни ауто пре во зни ци и так си сти, ко ји су до сад, 
због не ло јал не кон ку рен ци је, има ли ве ли ке 
гу бит ке у по сло ва њу и те шко су оп ста ја ли на 
тр жи шту. С дру ге стра не, и др жа ва је оста ја ла 
„крат ких ру ка ва” због не у пла ће них до при но са, 
по ре за и так си.   

М. Мек те ро вић 

Као што је по зна то, од ред бом чла на 100 За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу про пи са но је да пр во сте пе но ре ше ње Фон да ПИО под ле же 
ре ви зи ји ко ју вр ши ор ган од ре ђен оп штим ак том Фон да. Пре ма ста ву 3 на-
ве де ног чла на, ре ви зи ја не од ла же из вр ше ње ре ше ња.
У скла ду са овим, ре ви зи ју пр во сте пе них ре ше ња о пра ви ма из ПИО убу-

ду ће ће оба вља ти Оде ље ње за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, у Ди рек-
ци ји Фон да, и то два пу та го ди шње.
Ре ви зи ја ће се вр ши ти та ко што ће се од сва ке фи ли ја ле зах те ва ти да у 

од ре ђе ној не де љи до ста ви око 250 пред ме та до не тих у прет ход на три ме се-
ца, а про тив ко јих 
је про те као рок 
за жал бу. Ре ви-
зи ју ће оба вља ти 
три из вр ши о ца, 
сва ки по око 75 
ре ше ња. На кон 
оба вље не ре ви-
зи је пи са ће се за-
пи сник у ко ме ће 
би ти на ве де но на 
ко ји број ре ше ња 
ни је да та са гла-
сност и због ко јих 
раз ло га се та ре-
ше ња оспо ра ва ју. 
За пи сник ће 

пот пи си ва ти из-
вр ши о ци ко ји су 
ра ди ли ре ви зи ју 
и он ће би ти до-
ста вљен ди рек-
то ру фи ли ја ле, а 
ре ше ња ко ји ма 
ће се у вр ше њу 
ре ви зи је оспо ри-
ти пр во сте пе но 
ре ше ње би ће до-
не та то ком пр ве 
на ред не не де ље 
по окон ча њу ре-
ви зи је.

М. Жу гић 

ИЗ РАДА РФ ПИО

Но во сти у по ступ ку ре ви зи је

ПО КРА ЈИН СКИ ФОНД РФ ПИО

Ли цен це за рад на ра чу на ри ма
За по сле ни у Ди рек ци ји 

По кра јин ског фон да ко ји 
су пу тем ин тер не та за вр-
ши ли дво ме сеч ну обу ку 
за рад на ком пју те ри ма 
по европ ским стан дар ди-
ма при ми ли су и од го ва-
ра ју ће ли цен це – сер ти-
фи ка те ECDL. Де ве то ро 
по ла зни ка кур са је до 
ових ли цен ци до шло по-
сле по ло же на че ти ри ис пи та, а сер ти фи ка те им је уру чио мр Сло бо дан 
Гам бер, по моћ ник ди рек то ра По кра јин ског фон да РФ ПИО.  М. М.
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Би ће по треб но да се из
ре пу блич ке ка се из дво ји
око 16 ми ли јар ди ди на ра
на име зај ма по сло дав ци ма
за из ми ри ва ње 
не пла ће них до при но са

Око 55.000 рад ни ка из 419 пред у зе-
ћа ко ји ма по сло дав ци ни су ме се-
ци ма, па чак и го ди на ма пла ћа ли 

до при но се за пен зиј ско-ин ва лид ско оси-
гу ра ње, оне мо гу ћив ши им та ко оства ри-
ва ње пра ва из рад ног 
од но са, па и пра во на 
од ла зак у за слу же ну 
пен зи ју, мо гу ко нач но 
да одах ну. То ли ко је, 
на и ме, по сло да ва ца 
до са да Упра ви за тре-
зор пре да ло при ја ве за 
по ве зи ва ње ста жа за-
по сле ни ма, ка ко је то 
овог пу та др жа ва про-
пи са ла. 
Да под се ти мо, Вла-

да Ср би је је ок то бра 
про шле го ди не до не-
ла од лу ку о још јед ном 
по ве зи ва њу ста жа уз 
по моћ др жав ног нов-
ца због про це на да око 
40.000 фир ми ду гу је 
сво јим рад ни ци ма (а и 
Фон ду ПИО) до при но се за пен зиј ско-ин-
ва лид ско оси гу ра ње, а број за по сле них 
про це њи ван је на око 100.000. По чет ком 

ПО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ СТА ЖА О ТРО ШКУ ДР ЖА ВЕ

На кре дит уз га ран ци је

поводи

По ла ми ли о на
го ди на
У прет ход ном по ве зи ва њу ста-
жа о др жав ном тро шку ре ше но је 
пи та ње око 250.000 за по сле них из 
око 51.000 пред у зе ћа. За њих је 
из бу џе та пла ће но укуп но 17,638 
ми ли јар ди ди на ра, а при зна то им 
је ви ше од по ла ми ли о на го ди на 
рад ног ста жа. 

И по љо при вред ници 
изузети
Као ни рад ни ци у при ват ном сек то-
ру, ни по љо при вред ни оси гу ра ни ци 
ни су укљу че ни у по ве зи ва ње ста жа 
о тро шку др жа ве. Иако ова мо гућ-
ност ни је пот пу но од ба че на, обра-
зло же ње је да рад ни од нос у овом 
сек то ру ни је до вољ но де фи ни сан, 
да има сво је спе ци фич но сти и да 
од го во ре тре ба по тра жи ти пр во у 
Ми ни стар ству по љо при вре де. За ово 
по ве зи ва ње ста жа др жа ва је ре ал но 
са гле да ла ма те ри јал не мо гућ но сти, 
па ни рад ни ци код при ват ни ка ни 
по љо при вред ни ци не мо гу за сад да 
ра чу на ју на ње ну по моћ.

но вем бра Диа на Дра гу ти но вић, ми ни-
стар фи нан си ја, и Ра сим Ља јић, ми ни-
стар ра да и со ци јал не по ли ти ке, пот пи-
са ли су и про то кол о на чи ну ре гу ли са ња 
не пла ће них до при но са. За раз ли ку од 
прет ход ног на чи на ка да је др жа ва пла-
ћа ла „ру пе” у ста жу за по сле них на ста-
ле „за слу гом” не са ве сних по сло да ва ца, 
овог пу та др жав ни но вац се пред у зе ћи-
ма ко ја ни су ре дов но из ми ри ва ла сво је 
оба ве зе да је на кре дит, и то не њи ма на 
ра чун не го ди рект но Фон ду ПИО. По сло-
дав ци се оба ве зу ју да кре дит вра те у ро-
ку од че ти ри го ди не, уз грејс-пе ри од од 
го ди ну да на и го ди шњу ка мат ну сто пу у 
ви си ни есконт не ка ма те На род не бан ке 

Ср би је ко ја са да из но си 8,5 од сто. Као 
и за сва ки кре дит, и за овај мо ра ју да 
по сто је га ран ци је: хи по те ка на имо ви ну 
фир ме у ви си ни од 150 од сто из но са ду-
га и тра си ра на ме ни ца ава ли ра на у по-
слов ној бан ци. Уко ли ко фир ма не по се-
ду је имо ви ну у тој вред но сти, при хва та 
се га ран ци ја дру гог ли ца ко је је вла сник 
имо ви не, али ње на вред ност та ко ђе не 
мо же би ти ма ња од 150 од сто вред но-
сти ду га.
Пот пи си ва њем про то ко ла омо гу ће но 

је по сло дав ци ма да кре ну у про це ду ру 
до би ја ња др жав ног кре ди та за ове свр-
хе, а пре ци зи ра на су и пред у зе ћа ко ја 
мо гу на овај на чин да ре гу ли шу не из ми-
ре не оба ве зе: фир ме у ко ји ма је др жа ва 
ве ћин ски вла сник, оне ко је су у по ступ ку 
при ва ти за ци је или се за њу при пре ма ју, 
као и оне ко је су при ва ти зо ва не, без об-
зи ра на то да ли вре ме над зо ра ко ли ко 
но ви вла сник по шту је уго вор о про да-

ји ка пи та ла још тра је. Зна чи, при ват на 
пред у зе ћа су пот пу но из у зе та из ова кве 
мо гућ но сти по ве зи ва ња ста жа сво јим 

рад ни ци ма, уз об ја шње-
ње да је то због мањ ка 
нов ца у др жав ној ка си. 
За три ме се ца тек је 

де се ти део пред у зе ћа 
ко ја ду гу ју до при но-
се кре нуо у ову не баш 
јед но став ну про це ду ру 
за до би ја ње кре ди та и 
по ве зи ва ње ста жа за 
око 55.000 за по сле-
них. Ве ћи на њих ће, 
пре ма про це на ма, до-
би ти „зе ле но све тло” 
за по зај ми цу и та ко се 
осло бо ди ти ба ла ста на-
го ми ла них ду го ва бар 
за пен зиј ско-ин ва лид-
ско оси гу ра ње, а њи хо-
ви рад ни ци ће до би ти 
го ди не ста жа ко је им 

ни су „по је ли ска кав ци”. Ме ђу ре кор де-
ри ма по бро ју рад ни ка и ви си ни ду го ва 
су углав ном – руд ни ци. Де спо то вач ка 
Ре са ви ца је чак 4.126 ру да ра за ки ну ла 
за до при но се, па се уку пан дуг по пео 
на ре корд них 2,5 ми ли јар де ди на ра! Ни 
у Бо ру ни је мно го бо ље јер су се руд-
ни ци ба кра и то пи о ни ца, ко ји за јед но 
упо шља ва ју ви ше од 3.500 рад ни ка, за-
ду жи ли за ви ше од две ми ли јар де ди на-
ра. Ло ше је по сло вао и Пр ви мај из Пи-
ро та, ко ји је чак 1.541 рад ни ку за ки нуо 
стаж, Јум ко из Вра ња (1.740 рад ни ка), 
кру ше вач ка фа бри ка гу ма Тра јал (2.368 
рад ни ка)… Да би сва ду го ва ња би ла на-
ми ре на, из ре пу блич ке ка се ће мо ра ти 
да се из дво ји око 16 ми ли јар ди ди на ра. 
Др жа ва овог пу та стаж по ве зу је за пе-
ри од од 1. ја ну а ра 2004. до 30. ју на ове 
го ди не, а рок за за вр ше так овог по сла 
за са да ни је од ре ђен. 

В. Ана ста си је вић
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Сва ка че твр та
фир ма или
пред у зет ник 
ду гу ју за по сле ни ма 
за ра де, а др жа ви
по рез и до при но се
по том осно ву

По че так ове го ди не, без 
об зи ра на ни ске тем-
пе ра ту ре, обе ле жен је 

ни зом штрај ко ва не за до вољ-
них рад ни ка због не ис пла ће-
них за ра да, на кна да за пре-
воз и не у пла ће них до при но са 
за пен зиј ско-ин ва лид ско и 
здрав стве но оси гу ра ње. По-
ште но од ра ђе не го ди не ста-
жа им за то ни су како треба 
еви ден ти ра не, а не мо гу ни 
да ове ре здрав стве ну књи жи-
цу. Штрај ко ви су све че шћи 
и ра ди кал ни ји – бло ки ра ју 
се пру ге, мо сто ви и пу те ви, 
штрај ку је гла ђу, а до го во ри, 
и ка да се ко нач но по стиг ну 
са пред став ни ци ма вла сти, 
нај че шће се не ис по шту ју, па 
сле ди но ви та лас оку пља ња и 
про те сто ва ња. 
Пре ма про це ни по ре ске 

слу жбе, ви ше од 70.000 фир-
ми ду гу је др жа ви по ре зе и 
до при но се по осно ву за ра да 
за по сле них. Ма да не ма тач-
них по да та ка, ме ђу 66.400 
пред у зе ћа чи ји су ра чу ни 
бло ки ра ни, ве ли ки део не из-
ми ре ног ду га од око 82 ми-
ли јар де ди на ра од но си се на 
пла те и до при но се. По не кад 
се ра ди о не ко ли ко ме се ци а 
не ка да су у пи та њу и го ди не 
не ис пла ће них за ра да, као код 
за по сле них у ве те ри нар ској 
уста но ви Глу тин из Па дин ске 
Ске ле ко ји су по след њу пла-
ту при ми ли за но вем бар 2005. 
го ди не па су као је ди ни из лаз 
из про бле ма ви де ли – штрајк 
гла ђу. 
Рад ни ци су огор че ни ло шом 

при ва ти за ци јом, не за до вољ-
ни су јер ме се ци ма не при ма ју 
пла те, те шко жи ве, мно ги су 
из гу би ли по сао... Штрај ко ви у 
Ср би ји не ма ју по ли тич ку по-
за ди ну, већ је реч о ве ли ком 
не за до вољ ству рад ни ка, из ја-
вио је не дав но за „По ли ти ку” 
Љу би сав Ор бо вић, пред сед-
ник Са ве за са мо стал них син-

ди ка та Ср би је, на во де ћи да 
гра ђа ни Ср би је има ју нај ни же 
про сеч не за ра де од зе ма ља 
бив ше Ју го сла ви је. „Про сеч на 
за ра да пре кри зе би ла је 410, 
а са да је 329 евра, што зна чи 
да су пла те па ле за 25 од сто”, 
пре ци зи рао је Ор бо вић.
Пи та ње је да ли, по ред ло-

ше при ва ти за ци је, и др жа ва 
сно си од го вор ност за штрај-
ко ве сво јим не чи ње њем, тач-
ни је не до вољ ном кон тро лом 
по сло да ва ца и санк ци ја ма за 
не из вр ше ње за кон ских оба-
ве за пре ма рад ни ци ма. При-
вред ни ци се сла жу да у са-
да шњем си сте му по сто ји оба-
ве за пла ћа ња за ра да, по ре за 
и до при но са, али по ста вља ју 
пи та ње за што си стем кон тро-
ле По ре ске упра ве и Ин спек-
ци је ра да не да је ре зул та те. 

Од Ин спек то ра та ра да 
до су да
Ма да у Ср би ји не по сто ји 

ни је дан за кон ски про пис ко-
ји би по сло дав ца при мо рао 
да рад ни ци ма ис пла ти за ра-
ду, по са да шњим пра ви ли ма, 
ка да про тек не ме сец да на од 
да на ка да је тре ба ло да при ми 
пла ту, рад ник мо же да под не-
се при ја ву Ин спек то ра ту ра да 
Ми ни стар ства ра да и со ци-
јал не по ли ти ке. Ин спек то рат 

ће оба ви ти над зор и до не ти 
ре ше ње ко јим се по сло дав цу 
на ла же да ис пла ти за ра ду, а 
уко ли ко то не учи ни, по За ко-
ну о ра ду мо же би ти ка жњен 
ви со ком нов ча ном ка зном. За 
прав но ли це пред ви ђе не су 
ка зне од 800.000 до ми ли он 
ди на ра, а за пред у зет ни ке од 
400.000 до 500.000 ди на ра.
За са да не по сто ји еви ден-

ци ја да ли је не ко од ди рек-
то ра за и ста пла тио ова ко ви-
со ку ка зну јер су до ви та кве 
по дат ке не про сле ђу ју Ми ни-
стар ству ра да и со ци јал не по-
ли ти ке. Прак са по ка зу је да се 
та кав ди рек тор, и ка да од го-
ва ра, нај че шће санк ци о ни ше 
ка зном од 10.000 до 15.000 
ди на ра. По ре ска упра ва ко ја 
тре ба да кон тро ли ше упла ту 
до при но са мо же да под не се и 
кри вич ну при ја ву про тив по-
сло дав ца, али пре то га мо ра 
да утвр ди да ли га зда не мо-
же или не ће да ис пла ти за ра-
ду рад ни ку. 
Струч ња ци ука зу ју да ни-

јед на др жав на ин сти ту ци ја 
не ма не по сред ну уло гу кон-
тро ле упла те по ре за и до-
при но са од вре ме на ка да је 
уки ну та Слу жба дру штве ног 
књи го вод ства ко ја је то кон-
тро ли са ла. И ка да про ђу све 
ин стан це, рад ни ци ма на кра ју 

пре о ста је да пре са ви ју та бак 
и фир му ту же, по зо ву се на 
„си ро ма шко пра во”, да не би 
пла ћа ли суд ске так се, а он да 
се на о ру жа ју стр пље њем и 
че ка ју на пре су ду. 

Ле га ли зо ва но
не пла ћа ње 
Не ма сум ње да што пре мо-

ра да се на ђе ре ше ње и пре-
ки не ова, го то во ле га ли зо ва-
на, прак са не у пла ћи ва ња по-
ре за, до при но са и за ра да, јер 
не тр пе са мо рад ни ци већ и 
др жа ва. Чи ње ни ца је, а то је 
про це на мно гих екс пе ра та, да 
ка да би се за ра де ре дов но ис-
пла ћи ва ле и пла ћа ли до при-
но си на ре а лан из нос, и ка да 
би број не за по сле них од око 
800.000 био упо ла ма њи, др-
жа ва не би мо ра ла да до ти ра 
пен зиј ски фонд са ви ше од 30 
од сто. На рав но, и да ље оста-
је про блем пред у зе ћа ко ја су 
у про це су ре струк ту ри са ња и 
ко ја не ма ју оба ве зу да пла ћа-
ју до при но се и по ре зе. Ка ко 
по сто је ћи за кон ни је огра ни-
чио ду жи ну тра ја ња тих про-
це са, то мо же да по тра је и 
де сет го ди на као, на при мер, 
код Јав ног пред у зе ћа за под-
зем ну екс пло а та ци ју Ре са ви-
ца, а за то вре ме се го ми ла ју 
ду го ви.
Уко ли ко се не што убр зо не 

учи ни та лас штрај ко ва би ће 
све ве ћи. Исти не ра ди, др жа-
ва је, ипак, не што пред у зе ла. 
Вла да је 19. ја ну а ра на ја ви-
ла усва ја ње но вог за ко на о 
штрај ку, ко јим би се за ме нио 
ва же ћи, до нет 1996. го ди не. 
Го то во да ни ко не сум ња у 
то да ће он на „бла жи на чин” 
уре ди ти ову област.

Ми лан ка Иван ча јић 

предузетништво

ТА ЛАС ПРО ТЕ СТА ЗБОГ НЕ ПЛА ЋЕ НИХ
ЗА РА ДА И ДО ПРИ НО СА

Штрај ко ви ма
до прав де
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Пра во на по ро дич ну 
пен зи ју при па да од 
да ту ма смр ти, али ако 
ни је рас ки нут рад ни 
од нос, ис пла та сле ди 
тек по ње го вом 
пре стан ку

Пра ва ко ја про ис ти чу из 
пен зиј ско-ин ва лид ског 
оси гу ра ња су лич на 

пра ва и не за ста ре ва ју. Ме-
ђу тим, ни је ре дак слу чај да 
ко ри сни ци из не ког раз ло га, 
по не кад са свим не ло гич ног, 
про пу сте по год но сти ко је им 
за кон пру жа у по гле ду оства-
ре ња тих пра ва.
Та кве при ме ре смо бе ле жи-

ли и про те клих не ко ли ко да на. 
Удо ва ко јој је пра во на по-

ро дич ну пен зи ју утвр ђе но про-
шле го ди не још ни је рас ки ну-
ла рад ни од нос и због то га не 
мо же да се ус по ста ви ис пла та 
пен зи је по ре ше њу. Тра же ћи 
прав ни са вет, жа ли ла се да је 
умор на од по сла, да је пла та 
„ни ка ква”, а по ро дич на пен зи ја 
и са ума ње њем од 30 од сто (за 
јед ног чла на) ско ро је ду пло 
ви ша од пла те. Ње но пи та ње 
– ка да тре ба да рас ки не рад ни 
од нос, зву ча ло је на пр ви по-
глед за и ста нео бич но. 
Али, авај! Њен по сло да вац 

„по у чио” је да не мо же до-
би ти ис пла ту пен зи је док не 
на вр ши 50 го ди на. При мив ши 
та кву по у ку здра во за го то во, 
удо ва не ће мо ћи да ра чу на на 
ис пла ту пен зи је ре тро ак тив-

но − од да на су пру го ве смр-
ти, већ од пр вог да на на кон 
за кљу че ња рад ног од но са, а 
на ста ла ште та је еви дент на. У 
овом слу ча ју, удо ва, ко ја је у 
про шлој го ди ни са на вр ше них 
49 го ди на жи во та сте кла пра-
во по ре ше њу, мо гла је од мах 
да рас ки не рад ни од нос и да 
оства ри ис пла ту пен зи је.
Оба зри вост у при хва та њу 

ова квих из ја ва је нео п ход на, 
по го то во ка да се има ју у ви ду 
и дру ги слу ча је ви где за блу да 
или нео ба ве ште ност спре ча-
ва ју нор мал но ко ри шће ње за-
кон ских пра ва. Има при ме ра 
да удо ва или удо вац сма тра ју 
да мо ра ју пр во да рас ки ну рад-
ни од нос, па тек он да да под-
не су зах тев за оства ри ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју, 
што је не тач но. Сва ко од њих 
тре ба да има пред со бом про-
сту ра чу ни цу: у мо мен ту ка да 
ис пу ња ва ју за кон ске усло ве за 
оства ри ва ње пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју мо гу сло бод но 
да под не су зах тев, а не мо ра-
ју да рас ки да ју рад ни од нос. 
У том слу ча ју под но си лац зах-
те ва до би ће ре ше ње ко јим ће 
би ти утвр ђе но ње го во пра во 
на по ро дич ну пен зи ју, а ње на 
ис пла та из вр ши ће се уз до каз 
о пре стан ку рад ног од но са (од-
но сно оси гу ра ња), без од ре ђи-
ва ња вре мен ског ро ка.
То зна чи да ко ри сник по ро-

дич не пен зи је мо же на кнад но 
да рас ки не рад ни од нос кад 
год то же ли, а да би кре ну ла 
ис пла та пен зи је по треб но је 
под не ти зах тев за ис пла ту по-
ро дич не пен зи је по пре стан-
ку оси гу ра ња и при ло жи ти уз 

ње га за кљу че ну рад ну књи-
жи цу и ре ше ње о пре стан ку 
рад ног од но са, од но сно од ја ву 
са оси гу ра ња. Фонд ће по зах-
те ву до не ти ре ше ње о ис пла ти 
пен зи је по об ра чу ну из прет-
ход ног, из вор ног ре ше ња. 
Ако је то ре ше ње би ло огла-

ше но при вре ме ним до ком-
пле ти ра ња не ких по да та ка, 
над ле жна фи ли ја ла ће нај пре 
спро ве сти по сту пак за до но-
ше ње ко нач ног ре ше ња (ако 
су се сте кли усло ви за то) и 
на кон то га од мах до не ти ре-

ше ње о ис пла ти по ро дич не 
пен зи је. 
У сва ко днев ној прак си има и 

дру гих слу ча је ва не пра вил ног 
ко ри шће ња пра ва из пен зиј-
ско-ин ва лид ског оси гу ра ња. 
Ко ри сници по ро дич не пен зи-
је ан га жу ју се да од ра де не ки 
по сао за уго во ре ну нов ча ну 
на кна ду. Ра чу на ју да је дан 
или не ко ли ко да на уго во ре ног 
по сла не ће угро зи ти њи хо во 
пра во на по ро дич ну пен зи ју. 
Али, по сло да вац ко ји их ан-

га жу је ма кар и за је дан дан 
по сла под не се за њих, у скла-
ду са за ко ном, при ја ву на оси-
гу ра ње. Ко ри сник по ро дич не 
пен зи је ће се у том слу ча ју 
нај ве ро ват ни је убр зо на ћи на 
шал те ру пен зиј ског фон да тра-
же ћи об ја шње ње због че га му 
је об у ста вље на пен зи ја ко ју је 
до та да нор мал но при мао. Од-
го вор је – ис пла та по ро дич не 
пен зи је ни је мо гу ћа док тра је 
оси гу ра ње. 

С. Мар се нић

иза шалтера

Зна чај пра ве ин фор ма ци је
Де си се да ко ри сник по ро дич не пен зи је (де те, удо ва, итд.) при хва те или са ми по тра-
же по сао да би за ра ди ли ко ји ди нар ви ше. Не слу те ћи да ће им при ја ва на оси гу ра ње 
об у ста ви ти ис пла ту пен зи је, они се упу сте у рад ну аван ту ру (а ла ког по сла не ма!) за 
уго во ре ну нов ча ну на кна ду ко ја је че сто ни жа од пен зи је ко ју су при ма ли.
Мно ги по тро ше вре ме, енер ги ју, по не кад и на ду у обе ћа ну за ра ду, а ис пла та пен зи ја им 
бу де сто пи ра на. Че сто мо ра ју да мо ља ка ју по сло дав це да их од ја ве са оси гу ра ња да би 
се по но во ус по ста ви ла ис пла та по ро дич не пен зи је. Уко ли ко по сло да вац од би ја да под-
не се бла го вре ме но од ја ву М-3А, ко ри сник ко ме је об у ста вље на по ро дич на пен зи ја не 
тре ба да гу би вре ме, не го тре ба да по тра жи по моћ у над ле жној фи ли ја ли Фон да. 
Пен зиј ски фонд је узео у за шти ту де цу ко ри сни ке по ро дич не пен зи је – њи ма се ово 
при ма ње не об у ста вља за вре ме рад ног ан га жо ва ња пре ко омла дин ске за дру ге.

КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПРА ВА НА ПО РО ДИЧ НУ ПЕН ЗИ ЈУ

От кло ни ти за блу де
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реаговања

У укуп ној ту ри стич кој 
по ну ди Ср би је ба ње 
уче ству ју са 37 од сто, 
а то ком 2008, пре ма 
пи са њу Њу јорк
тај мса, у срп ским
ле чи ли шти ма 
бо ра ви ло је 366.000 
ту ри ста, од че га 
23.000 стра на ца

По зна то је да се Ср би ја 
пре ма бро ју бањ ских 
ло ка ли те та убра ја у 

нај бо га ти је зе мље Евро пе. 
Ис тра жи ва ња из 19. ве ка 
све до че да су још Ри мља-
ни ко ри сти ли из во ре ле ко-
ви те ми не рал не во де. За 
по вољ но деј ство тер мал-
них во да зна ли су и Тур ци 
ко ји су гра ди ли ку па ти ла, 
та ко зва не ама ме. Не ке од 
њих об но вио је кнез Алек-
сан дар Ка ра ђор ђе вић. 

Здрав стве ни
ту ри зам 
Пр ве хе миј ске ана ли зе 

до ма ћих из во ри шта оба-
вље не су у Бе чу 1938. го-
ди не. По сле Дру гог свет-
ског ра та убр за но се раз-
ви ја бањ ски ре кре а тив ни 
ту ри зам, а 1960. го ди не 
ба ње Ср би је до би ја ју ста-
тус при род них ле чи ли шта.
Про фи лак тич ки, од но сно 

ле чи ли шни аспект ту ри зма 
да нас пред ста вља ве ли ки 
при вред ни по тен ци јал. Кра-
јем про шле го ди не Њу јорк 
тајмс је у ру бри ци По сло ва-
ње пи сао о ба ња ма у Ср би ји. 
Аме рич ки ча со пис је на вео 
ин фор ма ци је из Удру же ња 
ба ња Ср би је да се на ове ло-
ка ли те те не од ла зи са мо ра ди 
здрав стве ног опо рав ка, већ 
све ви ше и у ци љу од мо ра и 
ре кре а ци је. По ми ње се и по-
да так да ба ње чи не 37 од сто 
укуп ног уде ла ту ри зма у Ср-

би ји и да је у срп ским ба ња ма 
то ком 2008. го ди не бо ра ви-
ло 366.000 ту ри ста, од че га 
23.000 из ино стран ства.
По јам здрав стве ног ту ри зма 

по ве зан је с раз ли чи тим вр-
ста ма ре сур са – сун це, во де не 
ба ње, та ла сна те ра пи ја, пе сак, 
пла нин ски ма си ви, ва зду шне 
ба ње... Ле ко ви те во де се ко-
ри сте у те ра пиј ске свр хе као 
по моћ но сред ство у при ме ни 
ме ди ка ме на та и у фи зи кал ној 
те ра пи ји. Оту да је бањ ски по-
тен ци јал по себ но зна ча јан за 
ста ри ју по пу ла ци ју. Исто вре-
ме но, ту ри зам ути че на по бољ-
ша ње ква ли те та жи во та и кроз 
со ци јал не кон так те ко ји су не-
ми нов ни из ме ђу по се ти ла ца и 

ту ри стич ког пер со на ла или ло-
кал ног ста нов ни штва или уну-
тар ту ри стич ких гру па. 

Ути сци пен зи о не ра 
Ре пу блич ки фонд ПИО је, 

као што смо већ пи са ли, и 
про шле го ди не омо гу ћио 
пен зи о не ри ма са нај ни жим 
при ма њи ма бес плат ну де се-
то днев ну ре ха би ли та ци ју у 
ба ња ма. Је дан од усло ва је 
био и да прет ход не три го ди-
не ни су бо ра ви ли у ба ња ма о 
тро шку Фон да. Раз го ва ра ли 
смо са на шим су гра ђа ни ма 
о ути сци ма то ком бо рав ка у 
овим ле чи ли шти ма.

На да Пе тро вић је кра јем но-
вем бра пу то ва ла у Ри бар ску 
ба њу и по себ но је за до вољ на 
сва ко днев ним те ра пи ја ма. 

– Зна чи ле су ми ве жбе, ба-
зен и те ра пи ја бла том за то што 
имам про бле ма са ку ком и кич-
мом. У со би смо би ле нас две, 
сме штај је био удо бан, у сло-
бод но вре ме смо гле да ле те ле-
ви зи ју, хра на је би ла из вр сна. 
Све у све му, пла ни рам и на 
ле то да идем та мо. И дру же ње 
је би ло ле по, оста ла сам у кон-
так ту са јед ном пен зи о нер ком 
из Бе о гра да и то је но во ис ку-
ство – при ме ћу је На да.
С об зи ром на то да има про-

бле ма са штит ном жле здом, 
Сла ђа ну Ди ми три је вић је ле-

кар ска ко ми си ја Фон да ПИО 
упу ти ла на Зла ти бор, где је 
бо ра ви ла од 31. ок то бра до 
10. но вем бра. 

– Пре воз је био ор га ни зо ван 
па смо груп но пу то ва ли до ба-
ње и то је мно го бо ље не го да 
смо ишли по је ди нач но. Гре ја-
ње у хо те лу је, ме ђу тим, би-
ло ло ше па ни смо ко ри сти ли 
ба зен. Ле кар ка је па жљи во 
пре гле да ла све ста ре на ла зе. 
Ура ди ли су ми но ве ана ли зе, 
ЕКГ, крв ну сли ку, а ме ри ли су 
ми и при ти сак – пре но си сво је 
ути ске Сла ђа на.
Жи во дар ки Ма то вић је ве-

о ма при јао бо ра вак у Ко ви-

ља чи с об зи ром на то да је 
пре бро ди ла опе ра ци ју ку ка, 
а има и по ви шен при ти сак. 
Она је ко ри сник ин ва лид ске 
пен зи је и до са да ни је би ла 
у ба њи о тро шку Фон да. Ова 
се дам де се то го ди шња ки ња 
не ма при мед би на сме штај, а 
ни на осо бље и струч ња ке.

– Би ло је и то пло и удоб но, 
со бу сам де ли ла са две пен зи-
о нер ке и ле по смо се сла га ле. 
Ле ка ри и се стре су би ли љу-
ба зни и сви ма сам за хвал на – 
ка же Жи во дар ка.
У ба ња ма су се пре те жно 

об ре ле же не, али се Алек-
сан дар Гра бо вац, за то што 
га је ћер ка на го во ри ла, та ко-
ђе при ја вио на кон курс. Де да 

Аца је ви та лан осам де сет-
пе то го ди шњак ко ји је че-
сто пу то вао и на уда ље ни-
је де сти на ци је, али твр ди 
да ниг де ни је до жи вео та-
ко при ја тан при јем као у 
Ко ви ља чи.

– У хо те лу су сви из у зет-
но услу жни, да сам про фе-
сор хо те ли јер ства дао бих 
им две а не јед ну де сет ку. 
Хра на је ра зно вр сна, а 
кел не ри љу ба зни. По зли-
ло ми је пред по вра так ку-
ћи и ле кар ско осо бље ми 
је од мах при те кло у по моћ 
– ка же Алек сан дар.
Јо ван Бо жић је про вео 

при јат них де сет да на у 
Ма та ру шкој ба њи, али има 
и за мер ки на сме штај. 

– Пр во бит но сам био у со би 
у ко јој је би ло хлад но па сам 
тра жио да ме пре ме сте. Осо-
бље је би ло пред у сре тљи во, 
за до во љан сам пре гле ди ма и 
те ра пи ја ма. Био сам и ра ни је 
на бес плат ном опо рав ку у Ри-
бар ској ба њи, та да ми је би ло 
бо ље, та ба ња је од лич на – 
ка же Бо жић.
Ови ути сци на ших пен зи о-

не ра, иако углав ном по зи тив-
ни, мо гли би да по мог ну да 
се уоче ни про пу сти по пра ве 
ка ко би и убу ду ће бо ра вак у 
ба ња ма био при јат но ис ку-
ство за све. 

Је ле на Оцић

ВЕ ЛИ КИ ПРИ ВРЕД НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ БА ЊА СР БИ ЈЕ

би ји и да је у срп ским ба ња ма 
то ком 2008. го ди не бо ра ви-
ло 366.000 туриста, од чега

На да Пе тро вић је кра јем но-
вем бра пу то ва ла у Ри бар ску 
бању и посебно је задовољна

ља чи с об зи ром на то да је
пре бро ди ла опе ра ци ју ку ка,
а има и повишен притисак.

Опо ра вак и дру же њеОпо ра вак и дру же ње

Бања Кањижа
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Спе ци ја ли зо ва не про дав-
ни це за нај ста ри је гра-
ђа не ка кве се сре ћу по 

раз ви је ни јим зе мља ма код нас 
још не по сто је ни у пла но ви-
ма, бар ко ли ко смо ус пе ли да 
са зна мо. Али, за то већ ско ро 
го ди ну да на по сто је СОС мар-
ке ти чи ји на зив до вољ но го во-
ри о њи хо вој на ме ни. На рав но 
да у њи ма мо же да се ку пи са-
мо оно на шта на ши нај ста ри ји 
(и нај си ро ма шни ји) ина че је-
ди но тро ше но вац: пре храм-
бе ни про из во ди и сред ства за 
хи ги је ну. Све оста ло је лук суз 
о ко ме се са ов да шњим пре-
скром ним пен зи о нер ским при-
ма њи ма (ка да је ве ћи на у пи-
та њу) и не раз ми шља. 
Пр ва ова ква про дав ни ца 

отво ре на је пре око го ди-
ну да на, и то с на ме ром да у 
њој мо гу да ку пу ју са мо пен-
зи о не ри са при ма њи ма ис под 
про се ка, ко ри сни ци со ци јал не 
по мо ћи, да кле они нај у гро же-
ни ји, по што су це не основ них 
ар ти ка ла у овим рад ња ма и 
до 30 од сто ни же не го у ре-
гу лар ним мар ке ти ма. Иде ја 
је би ла да се из да ју кар ти це 
они ма ко ји до ка жу (по след-
њим пен зиј ским че ком, уве-
ре њем о ви си ни при ма ња) да 
за и ста ни су у мо гућ но сти да 

по ре гу лар ним це на ма ку пе 
ни оно што им је нео п ход-
но за ми ни мум ег зи стен ци-
је. Кар ти це, ни ти би ло шта 
слич но, ни кад ни су из да те. 
По че ло се са тим, али... 
Јед но став но је пре ста ло 

да се при ча о њи ма, а у овим 
про дав ни ца ма, ко јих да нас 
има на те ри то ри ји ско ро сва-
ке бе о град ске оп шти не и у 
мно гим гра до ви ма у Ср би ји, 
мо гу да ку пу ју ап со лут но сви 
без об зи ра на ви си ну при ма-
ња. И та ко је још јед на ле па 
иде ја до би ла са свим дру га-
чи ји епи лог: нео пи си ве гу-
жве у овим, углав ном не баш 
ве ли ким про дав ни ца ма (не-
ка да шњи објек ти „Ја бу ке”) у 
ко ји ма они нај ста ри ји че сто 
из ву ку „де бљи крај” че ка ју ћи 
у „ки ло ме тар ским” ре до ви ма 
за во ће, ме со или на ка си. 
Све ово ма ње го во ри о на-

шој не бри зи за угро же не и 
си ро ма шне (иако би и ова-
кав за кљу чак мо гао да се 
из ву че) а ви ше о оп штој си-
ту а ци ји у зе мљи у ко јој је ве-
ћи на ста нов ни штва на у чи ла 
да жи ви од да нас до су тра. 
Да нас је нај ва жни је ку пи ти 
пра шак, ме со и ја бу ке по нај-
ни жој мо гу ћој це ни, а су тра 
ће мо ви де ти. В. А.

запажања
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Опо ра вак и дру же ње

По ред мно гих наменских про дав ни ца, 
као што су за де цу или за труд ни це, у 
Ср би ји још не по сто је рад ње за оде ва ње 
ста ри јих осо ба. Овај вид тр го ви на, ме ђу-
тим, за жи вео је још пре три де сет го ди-
на у Аме ри ци, а ка сни је је омо гу ће на и 
про да ја пу тем ин тер не та. Про-
дав ни це за ста ре љу де по сто је 
и у Евро пи, на при мер у Фран-
цу ској и Шпа ни ји.
При пад ни ци тре ћег до ба и 

оне мо ћа ле осо бе по ла жу пра во 
на до но ше ње соп стве них од-
лу ка и ка да је реч о оде ва њу. 
Увре же но је ми шље ње да љу ди 
у по зним го ди на ма не при да-
ју зна чај спо ља шњем из гле ду. 
Ис тра жи ва ња, ме ђу тим, по твр-
ђу ју су прот но – ве ћи на ис пи-
та ни ка ста ри јих од 60 го ди на 
до жи вља ва се бе мла ђи ма не го 
што је су, во ле да раз ми шља-
ју о мо ди и да но се оде ћу ко-
ја им до бро сто ји. Уз удоб ност 
и функ ци о нал ност, гар де ро ба 

се са гле да ва и кроз пси хо ло шки аспект. 
Оде ћа по ма же љу ди ма да се лак ше со ци-
јал но ин те гри шу, што је по себ но зна чај-
но осо ба ма у по зним го ди на ма уко ли ко 
ме ња ју окру же ње. Струч ња ци са ве ту ју 
да се при ли ком из бо ра гар де ро бе ста ви 

ак це нат на прак тич ност, удоб ност и без-
бед ност. 
Рад ње ко је за циљ ну гру пу има ју ста-

ри ју по пу ла ци ју рас по ла жу оде ћом ко ја 
је из ра ђе на од ма те ри ја ла јед но став них 
за одр жа ва ње а кро је них с на ме ром да се 

олак ша сва ко днев ни жи вот. Про-
дав ци об у че ни за рад са ста рим 
љу ди ма ну де ха љи не са пред њим 
џе пом за но ше ње лич них ства ри, 
не кли за ју ће ча ра пе и слич но. Са-
ве ти и раз не дру ге олак ши це при 
ку по ви ни део су по слов не по ли ти-
ке ових пред у зе ћа. Нај ве ћа пред-
ност про дај них про сто ра за ста ри-
је осо бе је што, не лу та ју ћи ду го и 
на пор но, на јед ном ме сту мо гу да 
на ба ве по треб ну оде ћу и обу ћу. 
У вре ме от пу шта ња, еко ном ске 

кри зе, али и ка да у све ту ви ше од 
де це ни је по слу ју чак и су пер мар-
ке ти фо ку си ра ни на куп це ста ри је 
од 50 го ди на, тре ба ло би раз ми-
шља ти о овој вр сти по сла и у на-
шој зе мљи.  Ј. О.

Радње за тре ће до ба

СОС за СОС СОС за СОС 
про дав ни цепро дав ни це
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Це ло жи вот но уче ње под ра зу ме ва оп ште
обра зо ва ње и струч но уса вр ша ва ње,
а од но си се ка ко на по тре бе мла дих, 
та ко и на по тре бе ста рих, на ин те ре се
за по сле них и не за по сле них

Пој мо ви уса вр ша ва ња по сто је ћих и сти ца ња но вих зна-
ња и ве шти на да ти ра ју још из Ста ре Грч ке, а по себ но 
да нас по ста ју ве о ма ак ту ел ни. У 21. ве ку це ло жи вот но 

уче ње пред ста вља сна жно оруж је у при хва та њу но вих иза зо ва 
и су о ча ва њу са про ме на ма. По зна то је да су еко ном ске, тех-
нич ко-тех но ло шке и де мо граф ске при ли ке у Ср би ји усло ви ле 
по тре бу за кон ти ну и ра ним уче њем од ра слих, а с тим у ве зи и 
ре фор му обра зов ног си сте ма. 
Чо ве ку ви ше ни су до вољ не исте жи вот не и рад не ве шти не 

ко је је по се до вао пре пет го ди на. Це ло жи вот но уче ње под ра-
зу ме ва оп ште обра зо ва ње и струч но уса вр ша ва ње а од но си се 
ка ко на по тре бе мла дих, та ко и на по тре бе ста рих, на ин те ре се 
за по сле них и не за по сле них.

Зна ње има век тра ја ња
Еко ном ски раз вој за ви си од ква-

ли те та људ ских ре сур са. Чи ни се, 
ме ђу тим, да код нас још не ма до-
вољ но слу ха за стал но уче ње и 
уса вр ша ва ње. Обра зо ва ње се још 
схва та као тро шак др жа ве, а не 
као ин ве сти ци ја у ду го роч ни и одр-
жи ви раз вој. Осим то га, зна чај 
обра зо ва ња ни је до вољ но 
пре по знат ни у дру штву у 
це ли ни, што се мо же илу-
стро ва ти рет ким обра зов-
ним те ма ма у ме ди ји ма. 
Мо же се ре ћи да ни сам 
обра зов ни сек тор (основ не 
и сред ње шко ле, гим на зи је 
и ви со ко школ ске ин сти ту-
ци је) ни је до вољ но мо-
ти ви сан да ини ци ра не ке 
про ме не. Још вла да за блу-
да да у про гра ми ма не фор-
мал ног уче ња тре ба да уче ству-
ју са мо си ро ма шни, по лу пи сме ни и 
не пи сме ни љу ди. Кур се ви, се ми на-
ри, пре да ва ња, ра ди о ни це и ра зни 
ти по ви тре нин га на ме ње ни су и ви со ко о бра зо ва ним екс пер ти ма, 
ле ка ри ма, ин же ње ри ма, ме на џе ри ма.
Ка да је реч о обо га ћи ва њу зна ња, сти ца њу ве шти на и уса-

вр ша ва њу, циљ на гру па не по зна је жи вот но до ба. Јед на од 
ва жних ак тив но сти ко ја пред сто ји Ср би ји је сте ус по ста вља ње 
стан дар да и при зна ва ње ле ги ти ми те та не фор мал ног обра зо-
ва ња уз са гле да ва ње свих пред но сти ко је оно до но си. На ко ји 
на чин се то си сте мат ски мо же ре ши ти, по сто ји ли у Ср би ји до-
бра во ља за то, пи та ња су на ко ја тек тре ба на ћи од го во ре.

По знат је и тер мин ин фор мал ног уче ња ко је за пра во под-
ра зу ме ва не на мер но и на мер но уса вр ша ва ње. Ње га, по ред 
оста лог, под сти че и раз вој тех ни ке и тех но ло ги је, а сти че се 
у раз ли чи тим жи вот ним си ту а ци ја ма, кроз ин тер ак ци ју са љу-
ди ма из окру же ња. По ка за ло се да прак тич но ис ку ство пу тем 
во лон ти ра ња или уче шћа у про јек ти ма мо же да бу де ве о ма 
ко ри сно за по сти за ње бо љих ре зул та та или у тра же њу но вог 
по сла. Раз не вр сте хо би ја мо гу у не ком пе ри о ду жи во та да 
пре ра сту у по сао, уко ли ко се има у ви ду да по сао ни је пу ко 
за до вољ ство. Са мо ди сци пли на, ор га ни зо ва ност, усме ре ност 
на циљ, мо гућ ност при ла го ђа ва ња но во на ста лим окол но сти-
ма, пре ва зи ла же ње стра хо ва и осе ћа ја не си гур но сти, јед ном 
реч ју кон ти ну и ран рад на се би основ ни је пред у слов за по-
слов ни успех.

Тр жи ште ра да
Про ме ном за ни ма ња или сти ца њем ви ших ква ли фи ка ци ја 

по ве ћа ва се шан са за но ви по сао. Про гра ми пре ква ли фи ка ци-
је се пра ве пре ма зах те ви ма по сло да ва ца, за то је ва жно пра-
ти ти кре та ња на тр жи шту ра да. По след њи по да ци го во ре да, 
иако је од по чет ка кри зе по ну да по сло ва ге не рал но ма ња, а 

тра жња ве ћа, овај тренд је ма ње из ра жен ка да 
је реч, пре све га, о фар ма це у ти ма и струч-

ња ци ма за ин фор ма ци о ну тех но ло-
ги ју. До пре за си ће ња је до шло 

у бан кар ском сек то ру, а 
нај не по вољ ни ја си ту-
а ци ја на тр жи шту 
ра да је за про фе-
со ре марк си зма и 
дак ти ло гра фе, јер 

та ква рад на ме ста ви ше не 
по сто је. У по след њих 
не ко ли ко го ди на за ни-
ма ња у обла сти услу га 
тра же ни ја су у од но су 
на рад на ме ста у обла сти 
про из вод ње. Пред ви ђа се 

да ће по сло ви су тра шњи це у 
Ср би ји би ти про фе си је из обла-

сти ме ди ја, кул ту ре и ин фор ми-
са ња, и то оне ко је су ве за не за 
про дук ци ју и ди зајн. Тра жи ће 
се и да ље фи нан сиј ски ана-
ли ти ча ри, али и струч ња ци за 
кон сал тинг у обла сти људ ских 

ре сур са. Оче ку је се да ће бањ ско ле че ње 
при ву ћи стран це, јер има мо до бре ка па ци те-

те и по вољ ни је це не не го Европ ска уни ја, па 
ће до бар део љу ди би ти упо слен и у овој обла-
сти. Че ста је по ја ва да се у ве ли ким сре ди на ма 

при ја ви пре ви ше кан ди да та за од ре ђе ну вр сту по-
сла, а да их у уну тра шњо сти не ма до вољ но. Та ква је си ту а ци ја 
са фар ма це у ти ма и ле ка ри ма са од ре ђе ним спе ци ја ли за ци ја ма 
као што су ги не ко ло зи, оф тал мо ло зи, пла стич ни хи рур зи. Је-
дан од раз ло га за то је што се ди пло ми ра ни сту ден ти ве зу ју за 
уни вер зи тет ске цен тре и углав ном тра же по сао у гра ду у ко ме 
су за вр ши ли фа кул тет.

 Је ле на Оцић

СР БИ ЈИ ПРЕД СТО ЈИ СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈА НЕ ФОР МАЛ НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА

Зна њем про тив кри зе
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Ове ка те го ри је осо ба 
са ин ва ли ди те том
ин фор ми са њем
пре ва зи ла зе део
ба ри је ра ко је им је 
бо лест на мет ну ла

Вла да Вој во ди не пот пи-
са ла је, по чет ком фе-
бру а ра, са по кра јин ским 

Са ве зом сле пих и сла бо ви дих 
и Са ве зом глу вих и на глу вих 
уго во ре о до де ли нов ча них 
сред ста ва из вој во ђан ског бу-
џе та за раз вој ин фор ма тив не 
де лат но сти у овим ор га ни за-
ци ја ма. 
Са вез сле пих и сла бо ви дих 

до ти ран је са 495.600 ди на ра 
ме сеч но (5.947.200 за го ди ну 
да на) за об ја вљи ва ње звуч-
них ча со пи са „Деч ји од јек”, 
„Од јек”, „Vis hag” (на ма ђар-
ском је зи ку) и „Свет же не”, 
ча со пи са за хен ди ке пи ра не 
да ме. С дру ге стра не, уго вор 
ко ји је пот пи сао Са вез глу вих 
и на глу вих „те жак” је 291.000 
ди на ра ме сеч но (3.492.000 
за 12 ме се ци), на ме ње них за 

фи нан си ра ње но ви на „Глас 
ти ши не” и про ши ре ног из-
да ња „Го во ра ру ку”, као и за 
пре во ђе ње ин фор ма тив них 
еми си ја ге стов ним го во ром 
на ло кал ним ТВ ста ни ца ма у 
Вој во ди ни.
На овај на чин је си стем ски 

ре шен про блем фи нан си ра ња 
из да ва ња ових гла си ла, јер 
ће но вац, пре ма ре чи ма Ане 
То ма но ве Ма ка но ве, пот пред-
сед ни це Вла де Вој во ди не и 
по кра јин ског се кре та ра за 
ин фор ми са ње, би ти на вре-
ме ис пла ћи ван. Без об зи ра на 
то што су из но си сред ста ва 
ко ја су до де ље на овим ин ва-
лид ским ор га ни за ци ја ма за-
др жа ни на про шло го ди шњем 
ни воу, то је њи хов си гур ни 
при ход и у 2010. го ди ни. 
За јед нич ке ста во ве свих 

пред став ни ка по ме ну тих ор-
га ни за ци ја у ве зи са при мље-
ном фи нан сиј ском по мо ћи из-
ра жа ва ју ре чи Уро ша Та ди ћа, 
пред сед ни ка Са ве за сле пих и 
сла бо ви дих Вој во ди не: 

– До би је ни но вац тре ти ра-
мо као ре дов но фи нан си ра ње 
на шег ин фор ма тив ног ра да, 
и у по след ње три-че ти ри го-
ди не он за до во ља ва на ше по-
тре бе у овој обла сти. Та ко ђе, 

ми слим да и ми мо ра мо да се 
при ла го ди мо и пра ти мо еко-
ном ску суд би ну зе мље – по-
ру чио је Та дић. 
Ни је по треб но ис ти ца ти 

зна чај про то ка ин фор ма ци ја 
ме ђу при пад ни ци ма ове две 
ка те го ри је хен ди ке пи ра них, 
по себ но ка да се зна да Са вез 
глу вих и на глу вих Вој во ди не 
сво јим гла си ли ма по кри ва по-
пу ла ци ју од 25.000 љу ди. Да 
не го во ри мо ко ли ко је ко ри-
стан но вац на ме њен за кур-
се ве ге стов ног го во ра у ци-
љу по ве ћа ња бро ја „чу ју ћих” 
ко ји мо гу да ко му ни ци ра ју са 
глу ви ма, да би се што ви ше 
сма њи ле ба ри је ре ко је је бо-
лест на мет ну ла овим љу ди ма. 
Ге стов ни пре во ди о ци су ве о-
ма ва жни за глу ве и на глу ве 
и ка да се они обра ћа ју ле ка-
ри ма, или ка да по ку ша ва ју да 
се за по сле. 
Је ле на Вран ко вић, уред ник 

„Гла са ти ши не”, ли ста ко ји 
из ла зи у ти ра жу од хи ља ду 
при ме ра ка и већ 15 го ди на 
успе шно оба вља сво ју ми си ју, 
ка же да је за по шља ва ње ове 
по пу ла ци је ве о ма те шко иако 
су до бри и вред ни рад ни ци. 
По сао нај че шће до би ја ју у 
за штит ним ра ди о ни ца ма или 
кроз ме ре са мо за по шља ва ња 
пре ко НСЗ, јер ве ћи на на ших 
фир ми не ма ге стов не пре во-

ди о це ко ји би ко му ни ци ра ли 
са њи ма.
Са вез сле пих и сла бо ви дих 

Вој во ди не бро ји ма ње чла-
но ва – око 3.500, али за то 
им по сао око ин фор ми са ња 
чла но ва и оста лих љу ди из 
ове ка те го ри је ин ва ли да ни је 
ни ма ло лак ши. Пре ма ре чи-
ма Ан ђел ке Ру жин, се кре та ра 
овог са ве за, они сва ког ме се-
ца ша љу че ти ри звуч на ча со-
пи са на кућ не адре се сво јих 
чла но ва. У њи ма об ра ђу ју све 
те ме, осим по ли тич ких. Ча со-
пис „Ви ди ци”, ко ји се штам па 
на Бра је вом пи сму, та ко ђе се 
ди стри бу и ра чла но ви ма Са-
ве за. Ова ор га ни за ци ја има и 
би бли о те ку са 14.000 об ра ђе-
них књи га, и то оних на сло ва 
ко ји су вр ло ак ту ел ни и тра-
же ни у књи жа ра ма. Сни ма ју 
се и уџ бе ни ци за де цу, што 
је по себ но те шко ка да су у 
пи та њу про гра ми за основ-
ну и сред њу шко лу. Из ме ђу 
оста лих, по моћ те вр сте пру-
жи ли су и Ми ло ра ду Пе ји ћу, 
уче ни ку Гим на зи је „Све то зар 
Мар ко вић” из Но вог Са да, 
ово го ди шњем ла у ре а ту Све-
то сав ске на гра де, ко ју му је 
Ми ни стар ство про све те до-
де ли ло за пре вод пе ри од ног 
си сте ма Мен де ље је ва на Бра-
је во пи смо.

Ми ро слав Мек те ро вић

на лицу места

ИН ФОР МИ СА ЊЕ ГЛУ ВИХ И НА ГЛУ ВИХ И СЛЕ ПИХ И СЛА БО ВИ ДИХ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Обез бе ђен но вац за 
рад гла си ла

Анђелка Ружин у звучној соби
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Бу дућ ност на ше
по љо при вре де је 
у про из вод њи и из во зу
еко ло шки чи сте хра не,
за шта по сто је по тен ци ја ли
– не за га ђе но зе мљи ште,
во да и ва здух 

У укуп ном еко ном ском раз во ју Ср би је 
се ло и по љо при вре да има ју ва жно 
ме сто. На пу ту ка Европ ској уни ји 

мо ра се, осим со ци јал не и по ли тич ке си-
гур но сти, обез бе ди ти и пре храм бе на си-
гур ност и из воз, ко ји је услов еко ном ског 
оп стан ка. По љо при вре да има спе ци фи-
чан зна чај, по себ но ка да је реч о уве ћа-
њу из во зних по тен ци ја ла Ср би је. 
Тр жи ште Европ ске уни је има ве ли ку 

моћ ап сорп ци је, због ви со ких до хо да ка 
по тро ша ча. Оно је и нај бли же и за то су 
упра во шан се Ср би је у при ла го ђа ва њу 
том тр жи шту и ње го вим зах те ви ма. Тр-
жи ште ЕУ је из у зет но хе те ро ге но те се 
про из вод ња мо ра при ла го ђа ва ти по тре-
ба ма сва ког сегмента по на о соб. 
Мар ке тин шке ко му ни ка ци је су основ 

за до ла зак до по тро ша ча и осва ја ње 
тр жи шта, а не по сто ја ње ова квог при-

сту па је са мо је дан 
од ли ми ти ра ју ћих 
фак то ра раз во ја 
агро ин ду стри је. 
Ис  тра  жи  ва  ње 
– об ра да тр жи-
шта, њи хо вих 
зах те ва и при-
сту па по треб ног 
за пла сман, основ 
су за при пре му про-
из во да за уплив на ви со-
ко сег мен ти ра но тр жи ште ЕУ. Осим не-
до вољ ног пра ће ња тр жи шта, сла ба је 
и мар ке тин шка про мо ци ја. Срп ски про-
из во ђа чи, али ни др жа ва, не ула жу до-
вољ но у про мо ци ју на ших про из во ђа ча и 
про из во да. Ди зајн па ко ва ња, ам ба ла жа, 
брен ди ра ње про из во да, ка ко са др жај но 
та ко и ви зу ел но, увек су на по след њем 
ме сту ка да је у пи та њу по љо при вред ни 
про из вод. На сту пи на сај мо ви ма, до ма-
ћим и ин тер на ци о нал ним, тре ба ло би 
да бу ду ак тив ни ји, бо ље ор га ни зо ва ни и 
сва ка ко под стак ну ти од др жа ве. Др жав-
на ин тер вен ци ја ов де не тре ба да бу де 
са мо фи нан сиј ска већ и ор га ни за ци о но-
ло ги стич ка. Пред ста вља ње раз ли чи тих 
про из во ђа ча до при но си и про мо ци ји це-
ло куп не зе мље, ње них тр жи шних по тен-
ци ја ла и ква ли те та по слов ног окру же ња. 
Као и у ве ћи ни сег ме на та еко ном ског 
жи во та, у по љо при вре ди и пре храм бе-
ној ин ду стри ји ства ра ње ква ли тет них 
тр жи шних усло ва и ста бил ног по слов ног 
окру же ња услов је за раз вој и при вла че-
ње стра те шких и грин филд ин ве сти ци ја. 
До дат ну сла бост у раз во ју и про ши-

ре њу по ну де но вих про из во да пред ста-
вља за ста ре лост тех но ло ги је и опре ме 
на про из вод ним до бри ма, али и у пре-
ра ђи вач кој ин ду стри ји, као и не до вољ-
но ко ри шће ње ка па ци те та и не до ста так 
ква ли тет ног ме наџ мен та. 
Струч ња ци из обла сти агра ра и агро е-

ко но ми сти на во де да нај ве ће шан се има 
во ће (за мр зну те ма ли не, ви шње, ја го де, 
шум ско во ће, ја бу ке...) и по вр ће – шам-
пи њо ни, пре ра ђе ни и за мр зну ти гра шак, 
бо ра ни ја, ку ку руз ше ће рац, кра став ци и 
па при ке. Шан се по сто је и за из воз јаг-
ње ћег и ју не ћег ме са. Та мо гућ ност ни је 
по сле ди ца про ме на у при ме ни стан дар да 
Европ ске уни је или пот пи си ва ња Пре ла-

зног 
т р  г о -

в и н  с к о г 
спо  ра  зу  ма , 

јер Ср би ја већ 
пу ну де це ни ју има одо бре ну кво ту за из-
воз ме са ко ју до са да ни кад ни је пот пу но 
ис ко ри сти ла.
Бу џе том за 2010. го ди ну пред ви ђе но је 

да за по љо при вре ду бу де из дво је но 25 ми-
ли јар ди ди на ра, од то га је за суб вен ци је 
пла ни ра но 16 ми ли јар ди. Струч ња ци ис ти-
чу да је то из у зет но ма ли део бу џе та с об-
зи ром на то ко ли ки про це нат дру штве ног 
про из во да чи не по љо при вре да и агро ин-
ду стри ја и на гла ша ва ју да зе мље у окру-
же њу, у при пре ми за ула зак у ЕУ, чи не 
мно го ви ше. Хр ват ска, на при мер, сти му-
ли ше ра та ре са 300 евра по хек та ру, док је 
у Ср би ји та кав под сти цај тек 12.000 ди на-
ра. Др жа ва ова ко не ути че на од лу ке про-
из во ђа ча и не да је пре по ру ке за од ре ђе ну 
про из вод њу, јер не же ли да пре у зме од го-
вор ност за ви шко ве, от куп и уни шта ва ње 
не про да тог. Тренд је да се др жа ве по вла че 
из ова кве вр сте по мо ћи и узи ма ју уло гу да-
ва ња смер ни ца и еду ка ци је по љо при вред-
ни ка, а тр жи ште и ње го ва кре та ња тре ба 
да бу ду глав на ори јен та ци ја. 
Тре ба пре ћи дуг пут и учи ни ти мно го 

да Ср би ја не оста не зе мља са од лич ним 
по љо при вред ним по тен ци ја лом ко ји ни је 
ис ко ри шћен. Не ми нов но је при ла го ђа ва-
ње нор ма ма и стан дар ди ма ЕУ, и то та-
ко што ће се њи хо ви про пи си угра ди ти у 
на ше за ко но дав ство, али уз по што ва ње 
на ших спе ци фич но сти. Осим ре фор ме 
за ко но дав ства, по себ ну па жњу тре ба по-
све ти ти фо ку си ра њу на из во зно ори јен-
ти сан кон цепт раз во ја срп ског агра ра.
Им пе ра тив мо ра би ти по ве ћа ње кон-

ку рент но сти, и це нов но и ква ли та тив но, 
ве ћа ли бе ра ли за ци ја у тр го ви ни, ускла-
ђи ва ње стан дар да и уве ћа ње ин ве сти-
ци ја у по љо при вре ду. 

Алек сан дра Стан ков-Ми ја то вић

актуелно

Не го ва ти роб не мар ке
Аграр на ин ду стри ја Ср би је је јед-
на од нај зна чај ни јих при вред них 
гра на, ко ја чи ни ви ше од 40 од сто 
дру штве ног про из во да. Ср би ја по-
се ду је при род но бо гат ство од 5,1 
ми ли он хек та ра по љо при вред ног 
зе мљи шта и то бо гат ство мо ра да 
ко ри сти на но ви на чин. Бу дућ ност 
срп ске по љо при вре де је у про из-
вод њи и из во зу еко ло шки чи сте 
хра не, за шта по сто је по тен ци ја ли 
– не кон та ми ни ра но зе мљи ште, во да 
и ва здух. Ка ко на ме ђу на род ном тр-
жи шту до ми ни ра ју брен до ви, та ко 
и Ср би ја мо ра да из гра ди и пла си ра 
сво је роб не мар ке: срп ску ма ли ну, 
ју не ти ну, шљи во ви цу, пр шу ту, ду-
ван чвар ке... 

СРП СКОМ АГРА РУ НЕО П ХОД НА ВЕ ЋА ПО МОЋ ДР ЖА ВЕ И ЕКС ПЕ РА ТА

Пут ка европ ским
ин те гра ци ја ма
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поводи

Оба ве зе по сло да ва ца 
према приправницима
По сло да вац ће на ме сеч ну за ра ду при прав ни ка од 
20.000 ди на ра (ВСС) мо ра ти да упла ћу је 2.589 ди на ра 
на име по ре за, за пла ту од 18.000 ди на ра (ВШС) мо ра-
ће да из два ја 2.246 ди на ра ме сеч но, а ње го ве по ре ске 
оба ве зе на за ра ду од 16.000 ди на ра (ССС) из но си ће 
при ли ком сва ке ис пла те 1.905 ди на ра.На кон што је про шле го-

ди не око 11.000 не за-
по сле них, мла ђих од 30 

го ди на, кроз про грам Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је „Пр ва шан-
са” до би ло пр во за по сле ње у 
сво јој стру ци код при ват них 
по сло да ва ца у Ср би ји, др жа-
ва ће и у 2010. по мо ћи, истим 
про гра мом, за по шља ва ње око 
16.000 ли ца из ове по пу ла ци-
је. Про шле го ди не из дво је но 
је 1,3 ми ли јар де ди на ра, а у 
те ку ћој је обез бе ђе но још 500 
ми ли о на ди на ра ви ше за ову 
на ме ну из бу џе та Ср би је. Ако 
се то ме до да ју и сред ства ко ја 
ће Вој во ди на из дво ји ти из по-
кра јин ског бу џе та, то ком ове 
го ди не мо гло би на овај на-
чин да се за по сли и ви ше од 
20.000 мла дих.

При ли ка и за
по сло дав це
Осим не за по сле них мла ђих 

од 30 го ди на ко ји су на еви-
ден ци ји На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње, и при ват ни 
по сло дав ци ће та ко до би ти 
при ли ку да, ула жу ћи из у зет но 
ма ло нов ца, до ђу до мла дих, 
обра зо ва них ка дро ва ко је ће 
са ми об у ча ва ти за по сао. На-
и ме, по сло дав ци ко ји за по-
сле мла де љу де пре ко овог 
про гра ма до би ће сред ства 
од др жа ве за ре фун да ци ју 
њи хо вих за ра да и тро шко ва 
до при но са за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње. Ре ци мо, за 
при прав ни ка на по сло ви ма 
за ко је је пред ви ђе но нај ма-
ње че тво ро го ди шње ви со ко 
обра зо ва ње НСЗ ће по кри-
ти тро шко ве за ис пла ту не-
то за ра де од 20.000 ди на ра, 
та мо где је пред ви ђе на ви ша 
шко ла – на из нос пла те од 
18.000, а за сред њу шко лу 
ре фун ди ра ће но вац за пла ту 
од 16.000 ди на ра (за све ове 

за ра де упла ти ће и при па да-
ју ће со ци јал не до при но се). 
По сло да вац има оба ве зу да о 
свом тро шку фи нан си ра са мо 
осам по сто по ре за на пла ту 
ових рад ни ка. 
Ове го ди не про грам „Пр ва 

шан са” под ра зу ме ва и тро-
ме сеч ну во лон тер ску прак су 
пре за сни ва ња при прав нич-
ког рад ног од но са. НСЗ ће 
то ком во лон тер ске прак се ис-
пла ти ти мла дим љу ди ма, ко ји 
на овај на чин же ле да оства-
ре пр во за по сле ње у стру ци, 
нов ча ну по моћ у ме сеч ном 
из но су од 10.000 ди на ра, а 
упла ти ће им, за тај пе ри од, и 
до при но се за слу чај по вре де 
на ра ду и про фе си о нал не бо-
ле сти. По оба вље ној прак си, 
они ће мо ћи да ра де као при-
прав ни ци на ред них 12 ме се-
ци код од ре ђе ног по сло дав ца 
из при ват ног сек то ра.
За раз ли ку од про шле го-

ди не, у 2010. ће по сло дав ци 
ко ји се укљу че у овај про грам 
има ти оба ве зу да за др же за-

по сле ног у рад ном од но су 
још го ди ну да на на кон окон-
ча ња струч ног оспо со бља-
ва ња. Та ко ђе, не ће мо ћи да 
сма ње про се чан број за по-
сле них у од но су на квар тал 
ко ји је прет хо дио ме се цу ка-
да су под не ли зах тев за при-
јем рад ни ка по овом про гра-
му. Они ко ји у фир ми има ју 
до де сет за по сле них, на овај 
на чин мо ћи ће да при ме мак-
си мал но два при прав ни ка, а 
ако има ју ви ше од 10 рад ни-
ка, он да мо гу да за сну ју рад-
ни од нос са при прав ни ци ма 
та ко да они не чи не ви ше од 
20 од сто укуп ног бро ја свих 
за по сле них. 
Кон курс „Пр ва шан са” отво-

рен је до 31. мар та ове го-
ди не, од но сно до ис пу ње ња 
кво те. По сло дав ци ко ји по 
овом про гра му под не су зах-
тев нај бли жој ор га ни за ци о ној 
је ди ни ци НСЗ, пре ма ме сту 

ра да или свом се ди шту, на 
до но ше ње ко нач не од лу ке 
че ка ће нај ду же ме сец да на, 
а пред ност ће има ти они ко-
ји же ле да за по сле ве ћи број 
при прав ни ка.

Још је дан про грам
за мла де 
На ци о нал на слу жба за за-

по шља ва ње, у са рад њи са 
про гра мом „За по шља ва ње и 
ми гра ци је мла дих”, рас пи са-
ла је и по зив за под но ше ње 
при ја ва за спро во ђе ње овог 
про гра ма. Про грам се фи нан-
си ра из Фон да за за по шља ва-
ње мла дих, ко ји су осно ва ли 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је и 
шпан ски Фонд за оства ри ва-
ње ми ле ни јум ских ци ље ва 
раз во ја, а у окви ру за јед нич-
ког про гра ма аген ци ја Ује ди-
ње них на ци ја. 
Пра во да кон ку ри шу за овај 

про грам има ју не за по сле ни 
мла ђи од 30 го ди на ко ји су на 
еви ден ци ји НСЗ у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду и Вра њу, и то нај-
ма ње три ме се ца. 
За раз ли ку од „Пр ве шан-

се”, овај про грам је усме рен 
на не за по сле не до дру гог сте-
пе на струч не спре ме, са рад-
ним ис ку ством или без ис ку-
ства. Ње гов циљ је да по мог-
не овим љу ди ма да се пу тем 
обу ке при пре ме за за по шља-
ва ње, са мо за по шља ва ње и 
тра же ње за по сле ња.
При о ри тет за укљу чи ва ње 

у про грам „За по шља ва ње и 
ми гра ци је мла дих” има ју осо-
бе са ин ва ли ди те том, Ро ми, 
из бе гла и ин тер но ра се ље на 
ли ца, по врат ни ци у по ступ ку 
ре ад ми си је и ко ри сни ци услу-
га цен та ра за со ци јал ни рад.     

Ми ро слав Мек те ро вић

КОН КУР СИ ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ МЛА ДИХ 

„Пр ва шан са” за до бар по сао

Услов за го ди шњи при прав нич ки стаж је
прет ход но оба вљен тро ме сеч ни во лон тер ски 
рад, а по сле још го ди на ра да код истог га зде 
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здравствено око

У Ср би ји је око 97
од сто мла ђих
од 16 го ди на
про ба ло ал ко хол,
а чак 40 про це на та 
њих пи је је дан пут
не дељ но, док је 15 
по сто адо ле сце на та 
бар јед ном има ло
пи јан ство

Сма тра се да је око 70 ми-
ли о на љу ди у све ту за ви-
сно од ал ко хо ла. По сле 

ма лиг них и кар ди о ва ску лар-
них бо ле сти, ал ко хо ли зам је на 
тре ћем ме сту по мор би ди те ту и 
смрт но сти. У пе ри о ду од 2000. 
до 2002. го ди не у европ ском 
ре ги о ну по ве ћа ла се смрт ност 
узро ко ва на ал ко хо лом. Алар-
ман тан је и по да так да те рет 
бо ле сти и смрт но сти пред ста-
вља ју и штет на упо тре ба и зло-
у по тре ба ал ко хо ла без зна ко ва 
за ви сно сти. По да ци го во ре да 
је ште та чак и ве ћа. Реч је о 
по сле ди ца ма пи је ња ал ко хо ла 
као што су са о бра ћај ни уде си, 
дру ге не сре ће, ту че, уби ства, 
али и обо ље ња је тре и кар ди-
о ва ску лар не бо ле сти, тро шко-
ви ле че ња, из гу бље ни рад ни 
да ни.
Упо тре ба ал ко хо ла je дру-

штве но до зво ље на, aли ипак 

иза зи ва бо лест за ви сно сти и 
ве ли ки број ме ди цин ских по-
сле ди ца па с тим у ве зи узро-
ку је од су ство ва ње с по сла, 
ду го трај на ле че ња, не за по-
сле ност и сма ње ну про дук тив-
ност. У Ср би ји је око 97 од сто 
мла ђих од 16 го ди на про ба ло 
ал ко хол, чак 40 про це на та 
њих пи је је дан пут не дељ но, 
док је 15 од сто адо ле сце на та 
има ло пи јан ство. Ка да се овом 
по дат ку до да и вр ло ра ши-
ре на упо тре ба ал ко хо ла код 
од ра слих, ја сно је ко ли ко је 
не ис цр пан ре зер во ар из ко јег 
про ис ти чу про бле ми и ште та 
од ко ри шће ња ал ко хо ла.

На ци о нал на стра те ги ја
Dr sc. Пе тар На ста сић, не-

у роп си хи ја тар, про фе сор на 
Фа кул те ту по ли тич ких на у-

ка и пред сед ник Ре пу блич ке 
струч не ко ми си је ко ја је ура-
ди ла На ци о нал ну стра те ги ју 
за пре вен ци ју зло у по тре бе 
ал ко хо ла, ду ги низ го ди на ба-
ви се ле че њем и ис тра жи ва-
њем бо ле сти за ви сно сти.

– Сви по да ци ука зу ју на не-
кон тро ли са ну по тро шњу ал-
ко хо ла у на шој зе мљи, али и 
на то да се сма њу је број ал-
ко хо ли ча ра на ле че њу. Жа-
ло сно је да је ал ко хол по стао 
„лек за кри зу”, а ти ме се сма-
њи ла „со ци јал на ви дљи вост” 
пи је ња и опи ја ња. Па ци јен ти 
сти жу на ле че ње у по од ма клој 
фа зи бо ле сти ка да је ле че ње 
не у по ре ди во те же а по сле-
ди це ве ће. Не ка да су рад не 
ор га ни за ци је у ве ћем бро ју 
сла ле за по сле не у здрав стве-
не уста но ве. Ра ни је је ме ђу 
па ци јен ти ма на ле че њу би-
ло око 80 од сто за по сле них, 
а са да их је је два 50 од сто. 
Си ту а ци ја је дра ма тич на. Ал-
ко хо ли зам не ути че не га тив-
но са мо на здра вље, већ и на 
по ро ди цу, при ја те ље, по сао, 
еко ном ске при ли ке – упо зо-
ра ва др На ста сић.
Да су мно ги об ли ци за ви-

сно сти из ле чи ви по ка зу је ду-
га тра ди ци ја успе шне при ме-
не ван бол нич ког и бол нич ког 
ле че ња у на шој зе мљи, ко ја 
је ба зи ра на на прин ци пи ма 

си стем ске по ро дич не те ра пи-
је. Ка ко, ме ђу тим, по ве ћа ти 
број ле че них па ци је на та, шта 
је са пре вен ци јом и да ли је 
мо гу ће за шти ти ти гра ђа не од 
штет них ути ца ја и по сле ди ца 
зло у по тре бе ал ко хо ла?

– С об зи ром на то да је ал-
ко хо ли зам со ци јал но-ме ди-
цин ски про блем, нео п ход на 
је На ци о нал на стра те ги ја. 
Ње на из ра да је по кре ну та у 
Ми ни стар ству здра вља, али 
је укљу че но и Ми ни стар ство 
про све те, Ми ни стар ство ра-
да и со ци јал не по ли ти ке, 
Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва и не вла ди не ор га-
ни за ци је. На из ре ди Стра те-
ги је ра ди ће се це ле го ди не 
и она тре ба да бу де усво је на 
до кра ја 2010. Циљ је да се 
об је ди не све дру штве не сна-
ге у др жа ви да би се ор га ни-
зо ва ла пре вен ци ја и сма њио 
број за ви сни ка. По треб но је 
оспо со би ти при мар не об ли ке 
здрав стве не за шти те као што 
су до мо ви здра вља, еду ка ци-
јом и ин фор ми са њем про мо-
ви са ти здрав стил жи во та, 
усво ји ти по ли ти ку о ал ко хо лу 
у шко ла ма и на рад ном ме сту, 
и слич но. С јед не стра не, не 
по сто ји про цес ра ног от кри-
ва ња и про цес мо ти ва ци је за 
ле че ње, а с дру ге стра не, ме-
ди ци на ну ди нај са вре ме ни је 

КА КО СЕ ОД БРА НИ ТИ ОД АЛ КО ХО ЛА

Dr sc. Пе тар
На ста сић
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ме то де и ле ко ве – ка же по-
зна ти не у роп си хи ја тар.

Нај бо ља груп на
те ра пи ја
По ка за ло се да је груп на 

те ра пи ја ве о ма ефи ка сна у 
су зби ја њу бо ле сти за ви сно-
сти. По ред ус по ста вља ња 
ап сти нен ци је, гру па ути че и 
на убла жа ва ње и са ни ра ње 
здрав стве них по сле ди ца и 
ре ша ва ње со ци јал них, про-
фе си о нал них и дру гих сва ко-
днев них про бле ма.
Сва ка осо ба и сва ка по ро-

ди ца за ви сни ка има ју не во ље 
узро ко ва не бо ле сти ма за ви-
сно сти, ко је на пр ви по глед 
ни су уоч љи ве. Оне зах те ва ју 
ду жи и те мељ ни ји рад – по-

треб не су ко ре ни те из ме не 
у по на ша њу, од но си ма, ко-
му ни ка ци ји и си сте му вред-
но сти. Ап сти нен ци ја са ма по 
се би не зна чи ни шта ако се 
не ра ди на про ме ни лич но сти 
и при хва та њу но вих, здра вих 
жи вот них ста во ва. Гру па и 
ње на ди на ми ка то ме до при-
но се. Со ци о те ра пиј ски клу-
бо ви ле че них ал ко хо ли ча ра 
и За јед ни ца клу бо ва ле че них 
ал ко хо ли ча ра има ју ду гу тра-
ди ци ју. За то је нео п ход но по-
др жа ти и осна жи ти ову фор-
му ре ха би ли та ци је и ре ин те-
гра ци је за ви сни ка и осна жи-
ти њи хо ву мре жу, об ја шња ва 
про фе сор Пе тар На ста сић.

По зна то је да не ке со ци јал-
но-пси хи ја триј ске спе ци фич-
но сти на ше зе мље, по ве за не 
са упо тре бом и зло у по тре бом 
ал ко хо ла, по ка зу ју за бри ња-
ва ју ће тен ден ци је, на ро чи то 
кад је реч о мла ди ма. Ве о ма 
ма ло се го во ри о ал ко хо ли зму 
ме ђу же на ма и при пад ни ци ма 
ста ри је по пу ла ци је.
У адо ле сцент ском пе ри о ду 

ал ко хол је, на жа лост, ула зна 
дро га: по чи ње се са на гла ше-
ним пи је њем а на ста вља са 
дру гим пси хо ак тив ним суп стан-
ца ма, што до во ди до ри зич ног 
по на ша ња, на пу шта ња шко ле 
и дру гих број них про бле ма. 
Ал ко хо ли зам код мла дих љу ди 
је све из ра же ни ји, али је по-
треб но оја ча ти и про гра ме за 

ле че ње же на. Ис тра жи ва ње 
ESPAD (Европ ска шко ла Ан ке та 
о ал ко хо лу и дру гим дро га ма) 
по ка за ло је да же не пи ју ма ње, 
али зло у по тре бља ва ју та бле те 
и нај че шће пи ју са ме. Ал ко хо-
ли зам у ста рих по ја вљу је се у 
два об ли ка. Пр ви је та ко зва ни 
про лон ги ра ни и пред ста вља 
на ста вак ду го го ди шњег пи је-
ња. У ову гру пу спа да ју и не 
та ко ста ри па ци јен ти, из ме ђу 
50 и 65 го ди на жи во та, ко ји 
уми ру ра ни је за то што се не 
ле че. Дру ги тип ал ко хо ли зма 
на ста је у ста ро сти услед де-
пре си је, гу бит ка су пру жни ка и 
слич них не во ља.

Је ле на Оцић

Не ги ра ње соп стве них гре ша ка
То ком тра ја ња за ви сно сти фор ми ра се ка рак те ри сти чан 
и упа дљив стил по на ша ња ко ји се од ли ку је по сто ја њем 
та ко зва ног прин ци па за до вољ ства и его цен три зма, а ис-
по ља ва се не ги ра њем сво јих гре ша ка, не до стат ком са-
мо ди сци пли не, не при хва та њем од го вор но сти и оба ве за, 
оп ту жи ва њем дру гих за соп стве не про пу сте и по ступ ке. 
Ле че њем је мо гу ће про ме ни ти це ло ку пан обра зац по на-
ша ња, стил ко му ни ци ра ња и на ви ке, пр во у по ро ди ци, а 
за тим и пре ма дру гим љу ди ма.

Пет ве ко ва на кон ис ко па ва ња со ли за соп стве не по тре бе, љу ди 
су от кри ли и ње но ле ко ви то деј ство, по себ но на ди сај не ор га-
не. Спе ле о те ра пи ја по чи ње да се при ме њу је ка да је код мно гих 
ру да ра ко ји су про во ди ли ве ћи део вре ме на у руд ни ци ма со ли 
при ме ће но по бољ ша ње здра вља. Овај вид ле че ња је ба зи ран на 
до зи ра ном бо рав ку па ци је на та у по себ ној ми кро кли ми пе ћи не и 
по знат је већ сто ти на ма го ди на у ис точ ној и цен трал ној Евро пи.
Ха ло те ра пи ја је са вре ме ни на чин те ра пи је со љу и под ра-

зу ме ва бо ра вак у сла ној со би. Реч је, на и ме, о про сто ри ји из-
гра ђе ној од при род не ка ме не со ли у ко јој се ле ко ви та кли ма 
по сти же по мо ћу ха ло ге не ра то ра. Овај апа рат уду ва ва су ви за-
си ћен ва здух бо гат нај фи ни јим че сти ца ма со ли. Ха ло те ра пи ја 
је кли нич ки ис пи та на и по твр ђе на као под јед на ко де ло твор на 
и за де цу и за од ра сле, а од не дав но се при ме њу је и код нас 
као до дат на ме то да ле че ња.
Те ра пи ја со љу на ро чи то се пре по ру чу је осо ба ма са ре спи ра-

тор ним и ко жним обо ље њи ма, али и они ма ко ји су че сто пре-
хла ђе ни, из ло же ни фи зич ком на по ру, под стре сом, па те од не-
са ни це, и код алер гиј ских и ко жних обо ље ња. Не пре по ру чу је 
се код не ре гу ли са ног крв ног при ти ска и ма лиг них обо ље ња. 
Ха ло те ра пи ја се не ко ри сти код па ци је на та са по ви ше ном тем-
пе ра ту ром, акут ним кр ва ре њем, де ком пен за ци јом ср ца, као и 
код обо ле лих од ту бер ку ло зе и труд ни ца.

Ри бље уље успо ра ва
ста ре ње ср ча них ће ли ја 
Код ко ро нар не бо ле сти ср ца, јед ног од во де ћих узро ка смр-

ти ши ром све та, на сла ге се ства ра ју уну тар зи до ва ар те ри ја 
и оне мо гу ћа ва ју про ток кр ви до ср ца. Мно го број не сту ди је су 
по ка за ле да ри бе из хлад них во да – ло сос, ту на и дру ге бо га-
те уљем, са др же оме га-3 ма сне ки се ли не ко је мо гу да ума ње 
ри зик од те бо ле сти. 
За штит не ка пи це на кра је ви ма сва ког хро мо зо ма, ко је се зо ву 

те ло ме ри, са др же ге нет ски ма те ри јал. Ка ко се оне скра ћу ју, ће-
ли је ста ре. Док тор Фар за не-Фар и ње го ве ко ле ге са уни вер зи те-
та Ка ли фор ни ја ме ри ли су ду жи ну те ло ме ра у ће ли ја ма кр ви код 
600 ср ча них бо ле сни ка. Же ле ли су да са зна ју да ли по сто ји би ло 
ка ква ве за из ме ђу ни воа оме га-3 ма сних ки се ли на и про ме не у 
ду жи ни те ло ме ра то ком од ре ђе ног вре мен ског пе ри о да. 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да се код па ци је на та 

са нај ви шим ни во и ма оме га-3 ри бљег уља спо ри је скра ћу је 
ду жи не те ло ме ра, док су они са нај ни жим ни во и ма оме га-3 у 
кр ви има ли нај бр же скра ћи ва ње ду жи не те ло ме ра, што је на-
зна ка да ти па ци јен ти ста ре бр же.
Док тор Фар за не-Фар ка же да ре зул та ти ње го ве сту ди је по-

др жа ва ју пре по ру ке Аме рич ког удру же ња за ср це да тре ба 
узи ма ти нај ма ње је дан грам оме га-3 ри бљег уља днев но. 

Сла на со ба
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здрав живот

Ћу ре ти на са по вр ћем
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 600 г ћу ре ћег бе лог ме са, 

200 г ше ри па ра дај за, 50 г пра зи лу ка, 
200 г ти кви ца, 200 г пла вог па тли џа на, 
200 г па при ке ба бу ре, 200 г шар га ре пе, 
три ка ши ке уља, 300 г ра же ног хле ба, 
со, би бер.
При пре ма: Ћу ре ће бе ло ме со исе-

ћи на шниц ле, по со ли ти и по би бе ри ти. 
Шниц ле ис пр жи ти у на у ље ном ти га њу. 
Пра зи лук и шар га ре пу исец ка ти на ко-
лу то ве, а ти кви це, па тли џан и па при-
ку ба бу ру на коц ки це. У дру гом ти га њу 
на уљу и ма ло во де дин ста ти пра зи лук, 
шар га ре пу и па при ку пет ми ну та. За-
тим до да ти ти кви це, па тли џан и па ра-
дајз пре се чен на по ло ви не. Ку ва ти још 
10 ми ну та. Ћу ре ће шниц ле сер ви ра ти уз 
по вр ће и по слу жи ти уз ра же ни хлеб.

На по ме на: Ка да ку пу је те па при ку, 
би рај те ко ма де жи вих, ја сних бо ја. Ко жа 
тре ба да је за тег ну та и без раз мек ша лих 
де ло ва и оште ће ња, а пе тељ ка зе ле на и 
је дра. Све жа па при ка је ме сна та и има 
хр ска ву и чвр сту струк ту ру.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Бе ло пи ле ће или ћу ре-

ће ме со за од ра сле је здрав стве но нај при-
хва тљи ви је због ни ског са др жа ја ма сти, 
по себ но ако се укло ни ко жи ца. Ме ђу тим, 
ћу ре ти ну у ис хра ни тре ба да из бе га ва ју 
осо бе ко је бо лу ју од гих та и од ре ђе не вр-
сте бу бре жних ка ме на ца јер ово ме со има 
ви со ку кон цен тра ци ју пу ри на.

Ослић са ру зма ри ном
(за 4 осо бе)
Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 600 г фи ле та осли ћа, 500 г 

па ра дај за, 100 г цр ног лу ка, 100 г ма сли-
на без ко шти ца, ка ши ка сец ка ног ру зма-
ри на, ка ши ка до дат ка је ли ма, 150 мл бе-
лог ви на, три ка ши ке уља, 100 г бра шна, 
со, би бер, 500 г ба ре ног пи рин ча.
При пре ма: Фи ле те осли ћа по со ли ти, 

ува ља ти у бра шно и про пр жи ти на вре-

лом уљу. Цр ни 
лук сит но исец-
ка ти, а ма сли не 
исе ћи на ко лу то-
ве. По себ но дин-
ста ти исец кан па-
ра дајз, цр ни лук 
и ма сли не без 
ко шти ца. До да ти 
ру зма рин, ма сли-
но во уље, бе ло 
ви но, со и би бер. Ку ва ти све 20 ми ну та. 
У ва тро стал ну по су ду по ре ђа ти ко ма де 
осли ћа, пре ко на не ти из дин стан лук са 
ма сли на ма и пе ћи у рер ни 15 ми ну та на 
200 сте пе ни. Је ло по слу жи ти док је то-
пло уз ба ре ни пи ри нач.
На по ме на: Ква ли тет но ма сли но во 

уље је там но зе ле не бо је, про зир но је и 
нај че шће упа ко ва но у ста кле не фла ше. 
Осим у чи стом об ли ку, на тр жи шту се 
мо же про на ћи и ма сли но во уље са до-
дат ком раз ли чи тих аро ма тич них за чи на.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Због ма ле ко ли чи не 

ма сно ћа и ни ске енер гет ске вред но сти, 
ослић је иде ал на ди је тет ска на мир ни ца 
ко ја се пре по ру чу је и у ис хра ни бо ле-
сни ка. Пред ста вља од ли чан из вор ла ко 
свар љи вих бе лан че ви на, а из у зет но је 
бо гат ми не ра ли ма и ви та ми ни ма.

Ти кви це пу ње не
бу ко ва ча ма

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 800 г ти кви ца , 400 г бу ко ва-

ча, 200 г шар га ре пе, 200 г цр ног лу ка, 200 
г ин те грал ног пи рин ча, две ка ши ке ма сли-
но вог уља, ка ши ка сец ка ног пер шу но вог 
ли ста, 300 г ра жаног хле ба, со, би бер.
При пре ма: Ти кви це пре по ло ви ти и из-

ду би ти, цр ни лук, пе чур ке, шар га ре пу и 
сре ди ну ти кви ца исе ћи на коц ки це. При-
пре мље но по вр ће из дин ста ти, па до да ти 
пи ри нач и пер шун. До би је ном ма сом на-
пу ни ти ти кви це, ста ви ти их у ва тро стал ну 
по су ду и пре ли ти во дом да огре зну. Пу-
ње не ти кви це пе ћи у рер ни око 30 ми ну-
та, те их по слу жи ти уз ра жани хлеб.
На по ме на: Бу ко ва че мо же те чу ва ти у 

фри жи де ру ис кљу чи во у па пир ној ке си, 
или на не ком су вом, хлад ном и про зрач-
ном ме сту. Ни ка да не мој те да под гре ва-
те је ла са пе чур ка ма да се не би ство ри-
ли ток си ни.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Бу ко ва че су бо га те бе-

лан че ви на ма, па су због то га вр ло хран-
љи ве. Та ко ђе, са др же и мно ге ви та ми не 
(Бе1, Бе2, Це и Де), ми не ра ле (ка ли јум, 
гво жђе, цинк, кал ци јум), ди јет на влак на, 

али и ан ти би о ти ке и иму но сти му лан се. 
По што са др же сло же не угље не хи дра те, 
по год не су за ис хра ну ди ја бе ти ча ра.

Тор та ми ка до
са ја го да ма
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 100 г екс пан ди ра ног пи-

рин ча, 200 г чо ко ла де за ку ва ње, две 
ка ши ке уља, три дл биљ не па вла ке, 250 
грама ја го да.
При пре ма: Ото пи ти чо ко ла ду на па-

ри са уљем и у то уме ша ти пи ри нач. Ма-
су ис тре сти у на у љен ка луп за тор те и 
ста ви ти у фри жи дер да се стег не. Улу па-
ти па вла ку и до да ти на сец ка не ја го де, а 
не ко ли ко ја го да оста ви ти за де ко ра ци ју. 
Пре ко стег ну те чо ко ла де на не ти шлаг и 
де ко ри са ти це лим ја го да ма.

На по ме на: Цр на чо ко ла да се код нас 
че сто зо ве и чо ко ла да за ку ва ње. Чо ко-
ла да за ку ва ње са др жи ми ни мал но 34 
по сто ка као де ло ва, као и ше ћер, ва ни лу 
и со ја ле ци тин. Не при ја те љи чо ко ла де 
су вла га и по ви ше на тем пе ра ту ра, па је 
не мој те чу ва ти у фри жи де ру већ на не-
ком там ном и хлад ном ме сту, на при мер 
у оста ви.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Кључ ни са сто јак цр-

не чо ко ла де је ка као, ко ји је бо гат гор-
ким суп стан ца ма фла во но и ди ма, те о бро-
ми ном и ко фе и ном. То зна чи да је гор ча 
чо ко ла да здра ви ја.

При ре ди ла С. С.

(Из вор: www.zen ski ka fe.com;
www.be co ok.com)

Ћу ре ти на са по вр ћем
(за че ти ри осо бе)

лом уљу. Цр ни 
лук сит но исец-
ка ти, а ма сли не 

Брзо и једноставноБрзо и једноставно



21ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. фебруар 2010.

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Де да на
ин тер не ту
Сад кад је овла дао гло бал ном мре жом, 
а и она њи ме, кум Сте ва мо же до ми ле 
во ље да про у ча ва на ше јав не лич но сти и да 
тра жи ло ги ку из ме ђу њи хо вих ре чи и де ла 

Не ка да се, че до мо је, у жи во ту та ко по кло пе ства ри и 
до га ђа ји да чак и они ко ји не ве ру ју у бо жан ску ми лост 
и си лу за ста ну и за ми сле се. Ма, не бој се, не ће ти ба-

ба при ча ти ни о ка квим та јан стве ним се о ским чу ди ма, не го 
о ку му Сте ви.
Се ћаш ли се, љу би те ба ба, ка ко је го ди на ма на шо ру оку-

пљао нас ба бе у де бат ни клуб, па удри о по ли ти ци. Ни су нас 
баш ни за ни ма ли ти ди ва ни па смо за по чи ња ле и дру ге те ме, 
али се све на кра ју за вр ша ва ло по ли тич ки. Све до оног за-
ко на због ког се је се нас ви ше ни смо оку пља ли на шо ру, за 
сва ки слу чај.
А он дак је кум ишао у ино стран ство код си на на ме сец да-

на, ди га је онај де ран Сте ва, нај ста ри ји унук, на у чио на ин-
тер нет. Зна ла сам ја за тај ин тер нет, о ње му сви при ча ју, а 
ви мла ди по нај ви ше. Али, да ти бу дем искре на, ни сам баш 
мо гла се би да пре до чим то са вре ме но чу до. Је си ти ме ни, 
де те мо је, про ба ла да об ја сниш да је то мре жа, и то гло бал-
на. Знам да је гло бал на, јер кад у овом вре ме ну не што ни је 
по гло ба ли за ци ји, то те шко мо же и да про ђе и да оп ста не. А 
ла ко сам за пам ти ла и да је мре жа, јер ви дим да се у то ме већ 
сва мла деж ко пр ца, и не уме да се осло бо ди.
Али, за ку ма Сте ву не бих ни по сум ња ла да се не ко ве че, 

ску па са Ми ле сом и Јул ки цом, чу да ни сам мо гла на чу ди ти. 
По звао он нас ба бе на ве чер њи ди ван, а уз ди ван ма ло ко ба-
си це и сла ни не, ки се ла ку пу са и бе ла лу ка. Ра ки ју, за див но 
чу до, не по ну ди на ма, ни ти он по пи. Сав се уз вр по љио, зи не 
не што да ка же па при ћу ти, сед не, па уста не, и та ко ви ше пу-
та, док на је да ред не уста де и, гле да ју ћи нас зна чај но, об ја ви 
да има не што да нам ка же и по ка же.
Ома сам, де те мо је, по ми сли ла да је кум до вео се би не ку 

ба бу, па је скри ва у со би пут ко је му је по глед два ред по бе-
гао, и да се при бо ја ва на шег су да! И ствар но, по ђе он у со бу, 
а ми за њим. Отво ри не ко ко фер че ко је је ле жа ло на сто лу, 
и ја ви дех да ни је у пи та њу ба ба, не го по крет ни ком пју тер 
ка кав и ти имаш, че до мо је.
Овај му је лап топ по кло нио унук Сте ва и на у чио га да пи ше 

пи сма и да чи та њи хо ва, из ре ци то ва кум, и по че да ба ра та 
њи ме. Ми, ба бе, са мо се згле да смо. Та ди ће он тим ре у ма-
тич ним ру чур да ма по тре фи ти оне тип ке за сло ва и сли ке!?
Џа ба смо се бри ну ле. Ви де ле смо и пи сма и сли ке, и ка ко су 

ку ми ћи по ра сли а ку ма из гле да ко пра ва ино стра на го спо ђа, 
ка ко им је у ста ну све на дуг ме, а град шља шти од ре кла ма и 
да њу и но ћу. Ко зна, сад кад је на у чио на ком пју тер, мо жда 
би ма то ри кум на ви као и да жи ви та мо, с њим се ви ше ни шта 
не зна.

Сад би и те ле ви зи ју мо гао да от ка же, из не на ди нас по дру-
ги пут те ве че ри ста ри на. А шта ће без днев ни ка и по ли ти ке, 
грак ну смо нас три! Ин тер нет, го то во по бо жно ре че Сте ва, а 
ја схва тих да је и ста ро гун ђа ло плен гло бал не мре же.
Ка ко и не би био, ка да мо же јед ним сти ском оног ми ша или 

не ке тип ке да до би је од го во ре на сво ја пи та ња. А ње го ва пи-
та ња, уве ри ле смо се и те ве че ри, ти чу се са мо по ли ти ча ра. 
Е, на гле да смо их се, од зад њег до пр вог – ка ко обе ћа ва ју и 
об ја шња ва ју, ка ко се, на ро чи то пред из бо ре дру же са на ро-
дом и пен зи о не ри ма што је, не ки дан је је дан ис ку сио, по-
ста ло опа сно. Ла ко је би ло пре, до ин тер не та – ка жу не што 
на те ле ви зи ји и то се за бо ра ви, пр во они, а он да и ми. Јер, 
мно го их је, а мно го и при ли ка у ко ји ма се по ка зу ју; има је дан 
што го во ри ко на ви јен – тај се у све нај бо ље раз у ме, а од ско-
ро и у пен зи је; има ко ји ста ну пред ка ме ре са стра ним по ли-
ти ча ри ма до бро на цу га ни и још да ју из ја ве; има ко ји ба ца ју 
мо бил не те ле фо не са рад ни ци ма а ови не сва те и не ува те; 
је дан на зи ва Скуп шти ну цр ном ру пом, а дру ги ка же за пред-
сед ни ка да је он и пре ми јер, и су ди ја, и ми ни стар, и ту жи лац, 
и по ли ца јац, те да ће сам се би би ти и ре зер вни играч...
Сад, кад је овла дао ин тер не том, а и ин тер нет њи ме, кум 

Сте ва мо же до ми ле во ље да про у ча ва на ше јав не лич но сти и 
да тра жи ло ги ку из ме ђу њи хо вих ре чи и де ла. Ми, ба бе, ви ше 
во ле мо кур са џи је, или сме шне жи во ти ње, или ко ми ча ре.
Јер, мо ра мо и ми ста ри, као и ви, де цо, зна ти да ин тер нет 

обо га ћу је, али и угро жа ва људ ски мо зак. Мо ра ће мо, ви ше не-
го ика да ра ни је, да од лу чу је мо шта пу шта мо у на ше гла ве!

Уну ка Ика

лековита казивања
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погледи са стране

Аме рич кича со пис Форбс
по ква ли те ту жи во та, 
ле кар ске и дру штве не 
бри ге, Аустри ју
про гла сио за „свет ски
рај пен зи о не ра”

Слат ки жи вот пен зи о не ра у Аустри-
ји! Илу стра ци ја ко јом је то пред-
ста вље но мно ге аустриј ске се ни-

о ре до ве ла је на иви цу ин фарк та – у 
ста кле ној ча ши мо дра то тал на про те за с 
ду гим оч ња ци ма. „Се да опа сност” – на 
та кав, за и ста бру тал ни на чин не дав но 
је нај ти ра жни ји аустриј ски се ри о зни не-
дељ ник Про фил упо зо рио на „ге рон то-
кра ти ју, по вла шће ност и моћ ко ју има ју 
у дру штву аустриј ски пен зи о не ри ко ји ма 
ни кад ни је би ло бо ље”. Док се у дру гим 
зе мља ма у ово вре ме кри зе пен зи је сма-
њу ју, за мр за ва ју, ка сни са ис пла том, у 
Аустри ји ни шта од то га. И овај пут су до-
би ли по ви ши цу из над ин фла ци је ко ја је, 
исти на, све га је дан од сто, али пен зи ја је 
ишла опет на го ре, за раз ли ку од пла та 
ко је су па да ле.
Да је Аустри ја рај за пен зи о не ре не-

дав но је по твр дио и по зна ти аме рич ки 
ма га зин Форбс ко ји је са ста вио ранг-ли-
сту нај по год ни јих зе ма ља за жи вот пен-
зи о не ра и уоп ште се ни о ра. Аустри ја је на 

тој ли сти убе дљи во пр ва, по себ но ка да 
су у пи та њу ква ли тет жи во та, здрав стве-
на за шти та и дру штве на бри га за ста ре. 
Аустриј ски пен зи о не ри, на пр вом ме сту, 
има ју сјај на при ма ња. Њи хо ва про сеч-
на пен зи ја чи ни 80 од сто бру то пла те (у 
Фран цу ској, ко ја је на дру гом ме сту у ЕУ, 
тај про це нат је 53,3, у Не мач кој 43, у Че-
шкој 40 по сто). У нај бо љем по ло жа ју су 
бив ши др жав ни чи нов ни ци чи ја пен зи ја 
из но си у про се ку 2.600 евра. То је чак 
ви ше не го што су при ма ли док су ра ди ли 
јер су та да мо ра ли да пла ћа ју со ци јал но 
и здрав стве но оси гу ра ње.
Да би што ви ше одо бро во љи ла зна чај-

но би рач ко те ло, аустриј ска вла да је пре 

не ко ли ко го ди на ли бе ра ли зо ва ла пре ра-
ни од ла зак у пен зи ју оних ко ји оба вља ју 
„те же по сло ве”, а пар ла мент је од лу чио 
да вра та за олак шан од ла зак у пре вре-
ме ну пен зи ју оста ну отво ре на све до 
2014. го ди не. Ове ме ре су ре зул ти ра ле 
ти ме да Аустри јан ци од ла зе нај ра ни је у 
пен зи ју од свих зе ма ља Европ ске уни је 
– у про се ку са 58,9 го ди на жи во та (му-
шкар ци) и 57,9 (же не).  

За то се с пра вом по ста вља пи та ње ко-
ли ко ду го зе мља мо же да али мен ти ра 
овај рај у ко ме жи ве пен зи о не ри. Јер, 
Аустри ја је 2008. има ла 8,3 ми ли о на ста-
нов ни ка, од че га 2,2 ми ли о на ста ро сних, 
ин ва лид ских и по ро дич них пен зи о не ра. 
За ма ње од 20 го ди на би ће их већ три ми-
ли о на, ви ше од тре ћи не ста нов ни штва, а 
ако се сма њи ими гра ци ја, мо гу чи ни ти и 

УДО БАН ЖИ ВОТ СТА РИХ У АУСТРИ ЈИ

Ак тив ни и по вла шће ни

Ви тал ност по
сва ку це ну
Као при мер за то да аустриј ски 
пен зи о не ри ак тив но жи ве, узи ма 
се и чи ње ни ца да је про шле го ди не 
при ли ком ски ја ња, во жње би ци кла, 
игра ња те ни са, фуд ба ла... по вре-
ђе но чак 18.000 се ни о ра. И, за и ста, 
мно гим ту ри сти ма ко ји су би ли у 
Аустри ји у се ћа њу су оста ле сли ке 
ста рих ко ји мо гу да се ви де на сва-
ком ко ра ку ка ко ски ја ју, во зе би ци-
кле, трч ка ра ју по пар ко ви ма, игра ју 
те нис... Или, бар ше та ју. Оста ли за 
то из гле да не ма ју вре ме на и(ли) не 
схва та ју ко ли ко је то ва жно.

Јаз све ду бљи
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У Бри та ни ји је
раз ли ка из ме ђу
бо га тих и си ро ма шних 
нај ве ћа од вре ме на 
Дру гог свет ског ра та, 
а же не пла ће не ма ње 
од му шка ра ца
упр кос за ко ном
за га ран то ва ној
јед на ко сти

Ка ко раз ли ке из гле да ју 
код нас, зна мо и гле да-
мо сва ки дан. Они ко ји 

има ју, има ју све ви ше, они 
дру ги, мно го број ни ји, пи та ју 
се ка ко су уоп ште пре жи ве ли 
прет ход ни ме сец. 
Ако је за уте ху, а ни је, про-

цес дру штве ног ра сло ја ва ња 
не по га ђа са мо Ср би ју. На све 
ве ће про ду бљи ва ње ја за из ме-
ђу бо га тих и си ро ма шних упо-
зо ре но је у из ве шта ју Ор га ни-
за ци је за еко ном ску са рад њу 
и раз вој, ОЕЦД, још у је сен 
2008. го ди не, ка да је гло бал на 
еко ном ска кри за тек узи ма ла 
за лет. У ме ђу вре ме ну, ства ри 
су се са мо по гор ша ле.
Као до бар при мер мо же да 

по слу жи јед на ви со ко ра зви је-
на зе мља по пут Ве ли ке Бри-
та ни је, у ко јој со ци јал не раз-
ли ке ни кад ни су би ли ве ће, 
од вре ме на Дру гог свет ског 
ра та. Овај за кљу чак про ис-
ти че из сту ди је ра ђе не за по-
тре бе Ми ни стар ства за пи та-

ња же на и јед на ко сти, чи ји су 
ре зул та ти об ја вље ни кра јем 
ја ну а ра, а пре не ли су их сви 
острв ски ме ди ји.
Сто па си ро ма штва на Остр-

ву, по го то во у Ен гле ској, где 
је си ту а ци ја још го ра не го у 
Шкот ској и Вел су, ме ђу нај ви-
ши ма је у за пад ној Евро пи, а 
ис пред Бри та ни је на тој не га-
тив ној ска ли са мо су Ита ли-
ја, Шпа ни ја и Грч ка. Шта то 
зна чи у ствар но сти, го во ре 
упо ред ни по да ци о по сто ја-
њу две ка те го ри је гра ђа на 
ко је, из ме ђу оста лог, раз два-
ја и кла сна при пад ност, а од 
кључ ног су ути ца ја на шко ло-
ва ње и ка сни ју про фе си ју.
То ком жи вот ног и рад ног 

ве ка по чет не раз ли ке се дра-
стич но уве ћа ва ју, па та ко 
љу ди од стру ке пен зи ју до че-
ку ју на ми ре ни и си ту и ра ни. 
По ло ви на њих, из про фе си ја 
по пут ле кар ске, адво кат ске 
и слич но, стек не, по је ди нач-
но, име так и до бли зу ми ли-
он фун ти. Дру га крај ност су 
не ква ли фи ко ва ни рад ни ци. 
Сва ки де се ти је на до њој ег-
зи стен ци јал ној гра ни ци, а 
све чи ме у жи во ту рас по ла-
же вре ди у про се ку ма ње од 
осам хи ља да фун ти.
Про блем, на рав но, ни је у 

то ме што су ви со ко о бра зо-
ва ни струч ња ци аде кват но 
пла ће ни, већ што Бри та ни ја 
оста је дру штво не јед на ких 
мо гућ но сти и што пре суд ну 
уло гу за успех у жи во ту и да-
ље игра по ро дич но по ре кло, 
ис ти че се у из ве шта ју. Уна-
пред се зна да ће свр ше ни 

ђа ци при ват них шко ла, већ 
у пр вим за по сле њи ма, има ти 
бар осам од сто ви шу пла ту од 
вр шња ка из др жав них шко-
ла. Си ро ма штво је ди рект-
но по ве за но и са успе хом у 
шко ли, па де ца из по ро ди ца 
сла би јег имов ног ста ња че сто 
по сти жу сла би је ре зул та те и 
ис под су на ци о нал ног обра-
зов ног про се ка већ у сед мој 
го ди ни, а у је да на е стој је то 
за о ста ја ње још уоч љи ви је. 
Ка да је у пи та њу из бор фа-
кул те та, он да се та ко ђе мо же 
пра ти ти кла сна ли ни ја. Ђа ци 
за чи је је шко ла ри не, от ка ко 
су се ли у клу пу, да ван чи тав 
име так, при род но на ста вља ју 
обра зо ва ње на елит ним уни-
вер зи те ти ма. Ово ва жи за ви-
ше од пе де сет од сто де це из 
при ват них обра зов них ин сти-
ту ци ја.
Со ци јал не не јед на ко сти се, 

као што се мо же прет по ста-
ви ти, од ра жа ва ју и на дру гим 
по љи ма, а, по пра ви лу, нај ви-
ше су ус кра ће ни при пад ни ци 
ма њин ских гру па и ими гран-
ти. У по ме ну том из ве шта ју 
се на во де и ре зул та ти здрав-

стве них ис пи ти ва ња и ис ти че 
да де ца до се ље ни ка спо ри је 
на пре ду ју. Кон крет но, пе то-
го ди шњак по ре клом из Бан-
гла де ша или Па ки ста на ка ска 
че ти ри ме се ца у раз во ју за 
бри тан ским ма ли ша ном истог 
уз ра ста.
Нај зад, шта ре ћи за дис-

кри ми на ци ју кад су у пи та њу 
же не? Без об зи ра на за ко ном 
за га ран то ва ну јед на кост, за-
по сле не Бри тан ке, при том 
ква ли фи ко ва ни је од му шка-
ра ца (у ста ро сној гру пи до 44 
го ди не), пла ће не су за пе ти ну 
ма ње, а ако го во ри мо о кор по-
ра тив ној пла те жној хи је рар-
хи ји и на гра ђи ва њу по спе ци-
јал ним та ри фа ма и бо ну си ма, 
он да раз ли ка, на ште ту же на, 
у не ким слу ча је ви ма из но си и 
чи та вих осам де сет од сто.
Овај из ве штај је сва ка ко 

не при ја тан за бри тан ску вла-
ду јер го во ри о одр жа ва њу и 
про ду бљи ва њу не јед на ко сти 
у зе мљи у ко јој је 13 го ди-
на на вла сти стран ка ко ја се 
зо ве Ла бу ри стич ка, од но сно 
рад нич ка. 

Д. Дра гић

ЗА О ШТРА ВА ЊЕ СО ЦИ ЈАЛ НИХ ПО ДЕ ЛА У РАЗ ВИ ЈЕ НИМ ЗЕ МЉА МА 

Форб со ви ра је ви за пен зи о не ре
Ча со пис Форбс сво ју ли сту са ста вља по ла зе ћи од то га где пен зи о нер с 
аме рич ким при ма њи ма, и то ма ло ви шим, мо же нај бо ље да жи ви у све ту. 
Узи ма се у об зир ква ли тет жи во та, жи вот на сре ди на, здрав стве на и уоп ште 
дру штве на бри га за ста ре, за тим кли ма, ад ми ни стра ци ја, са о бра ћај.  
Ви со ко дру го ме сто иза Аустри је за у зео је Тај ланд, а сле де Ита ли ја, Па на-
ма, Ир ска, Аустра ли ја, Фран цу ска, Ма ле зи ја, Шпа ни ја и Ка на да. 
Аустри ја је Форб со ве ис тра жи ва че оча ра ла и при ват ним кли ни ка ма, Ита-
ли ја ку хи њом и ква ли тет ним здрав ством, Фран цу ска кул ту ром и па жњом 
пре ма ста ри ма, а Тај ланд по вољ ним це на ма. Па ко шта во ли, нек’ из во ли, 
под усло вом да има при стој ну аме рич ку пен зи ју, то јест не ис под три хи ља-
де до ла ра.

бли зу 40 од сто по пу ла ци је. За фи нан си-
ра ње пен зи ја аустриј ска др жа ва је про-
шле го ди не из дво ји ла ви ше од 13 ми ли-
јар ди евра, што је знат но ви ше не го за 
школ ство. Не дав но је у Бе чу де мон стри-
ра ло не ко ли ко де се ти на хи ља да сту де на-
та тра же ћи ква ли тет ни је обра зо ва ње јер 
по сто је ће све ви ше за о ста је за су сед ним 
зе мља ма. Због то га струч ња ци упо зо ра-
ва ју да ће ова кве дис про пор ци је уско ро 
има ти те шке со ци јал не и по ли тич ке по-
сле ди це, а не ке од њих се већ осе ћа ју. 

Ми лан Ла за ре вић

ња же на и јед на ко сти, чи ји су 
ре зул та ти об ја вље ни кра јем 
ј

Јаз све ду бљиЈаз све ду бљи
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стари занати

Ко сти мо гра фи у по зо ри шти ма зна ју где мо гу
да на ба ве ра ри те те, а ше ши ри из ове
ра ди о ни це но ше ни су и у се ри ји „Ра ње ни орао”

Реч мо ди ски ња ве ћи ну љу ди асо ци ра на вре ме шну да му ко ја 
је вла сни ца про дав ни це ше ши ра. У јед ној од ма ло број них 
ра ди о ни ца за из ра ду ше ши ра у Бе о гра ду, ме ђу тим, кре-

а тор, за на тли ја и про да ва чи ца је мла да Ли ди ја Ма на си је вић. 
Она је по сао на сле ди ла од све кр ве Љу бин ке Мар ко вић-Ма на си-
је вић, jeр је чу ве на бе о град ска мо ди ски ња у сна ји пре по зна ла 
та ле нат, па је по ла ко уво ди ла у по сао и об у ча ва ла. 

– За вр ши ла сам ви шу ме ди цин ску шко лу и ра ди ла у по ро ди-
ли шту, али сам сти ца јем окол но сти оста ла без по сла. Из ра ду 
ше ши ра од фил ца учи ла сам од све кр ве, а об ли ко ва ње дру-
гих ма те ри ја ла од ње не ко ле ги ни це, ба ка На де. Има ла сам и 
по др шку ку па ца. Све кр ва је овај по сао за по че ла пре Дру гог 
свет ског ра та и до пен зи је ис тра ја ла. Она је же на ста рог ко ва, 
у 75. го ди ни жи во та би ла је од луч на у то ме да не ко на ста ви да 

ра ди у овој про дав ни ци она ко ка ко се то увек ра ди ло, упр кос 
ин ду стри ја ли за ци ји и зах те ви ма тр жи шта – ка же мо ди ски ња.

За шти та, али и мод ни де таљ
У вре ме ста рих Егип ћа на ше шир је био сим бол дру штве ног 

ста ту са, а је дан од пр вих ма те ри ја ла, из у зев сла ме, од ко јег је 
пра вљен овај одев ни пред мет би ла је ву на. Мај сто ри у из ра-
ди тка ни на до би је них од ву не би ли су ста нов ни ци но мад ских 
пле ме на у Ази ји. По ред за штит не уло ге, ше шир у 14. и 15. 
ве ку до би ја још јед ну – по ста је не за о би ла зни мод ни де таљ. У 

сред њем ве ку то је био оми ље ни жен ски пра те ћи део оде ће. У 
мо дер но до ба ше ши ри се пра ве од нај ра зли чи ти јих ма те ри ја ла 
као што су сви ла, ву на, ко жа, сла ма, па чак и пла сти ка.

– Без об зи ра на да на шњу ви со ку тех но ло ги ју, не ка да су 
тка ни не би ле ква ли тет ни је. По у зда но је та ко, јер пре ра ђу јем 
и ше ши ре ста ре три де се так го ди на ко је ми до но се вер не му-
ште ри је. Пре ра та су се из ра ђи ва ли рас ко шни ше ши ри ко је су 
но си ли сви ста ле жи. Не ка да су да ме ста ја ле у ре до ви ма да би 
се по но ви ле то ком, кло шем, жи ра дом, бре то ном. Ше шир се 
не но си ду же од шест са ти и же на га ни кад не ски да. Му шкар-
ци, пак, мо ра ју да от кри ју гла ву из при стој но сти увек кад 
ула зе у за тво ре ну про сто ри ју, осим у че ка о ни ца ма за пре воз, 
би о скоп ским и хо тел ским пре двор ји ма, шал тер са ла ма – об-
ја шња ва Ли ди ја. 

СА ЛОН ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ ШЕ ШИ РА – ПРЕД НО СТИ УНИ КАТ НЕ ИЗ РА ДЕ 

Ка луп за
успех

Не кад мај стор ско пи смо,
а да нас...
Не ка да шњи ше гр ти и кал фе мо гли су да бу ду вла сни ци 
за нат ске рад ње са мо под усло вом да по се ду ју мај стор-
ско пи смо ко јим се по твр ђу је да има ју по тре бан алат, 
про стор, по чет ни ка пи тал и од ре ђе на уме ћа и про стор. 
Да на шње при ли ке до ве ле су у пи та ње оп ста нак ста-
рих за на та јер је уво ђе њем фи скал них ка са уни ште но 
ви ше од 70 од сто ра ди о ни ца ових за на та. У окви ру 
про јек та По др шка ста рим за на ти ма, ко ји је по кре ну ло 
Ми ни стар ство за тр го ви ну и услу ге, за вр шен је кон курс 
за из бор про из вод но-из ло жбе но-про дај них обје ка та. 
Про сто ри ко ји ће би ти уре ђе ни за по тре бе ста рих за на-
та на ла зе се у Ни шу, Кру шев цу, Бе лој Па лан ци, Про ку-
пљу и Ве ли ком Гра ди шту.

Лидија 
Манасијевић
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У по сле рат ном пе ри о ду осо бе ко је су но си ле ше шир сма тра-
не су екс цен три ци ма; са мо лич но сти по пут Де сан ке Мак си мо-
вић ни су од у ста ја ле од ше ши ра и тај пе ри од је за мо ди сте риј-
ске са ло не био ве о ма те жак. По след њих го ди на си ту а ци ја је 
не што дру га чи ја што се ти че по тра жње, али је и кон ку рен ци ја 
знат но ве ћа због се риј ске про из вод ње. Би ло је по треб но при-
ла го ди ти се ду ху но вог вре ме на.

Ше ши ри има ју ду шу
– Тру ди ла сам се да одр жим све пред но сти уни кат не из ра де. 

Ра дим на истим ка лу пи ма, чак је ба зич но гле да но и стил исти. 
До да ла сам мо дер ност, ком би ну јем еле ган тан и спорт ски стил, 
та ко да ми до ла зе и мла ђе осо бе. Не ка да су код све кр ве до ла-
зи ле по зна те лич но сти, чак и Јо ван ка Броз, а да нас код ме не 

ку пу ју Ми ли ца Мил ша, Ми на Ко стић, Ве сна Чип чић, Иси до ра 
Бје ли ца... Ко сти мо гра фи у по зо ри шти ма зна ју да ов де мо гу да 
на ба ве ра ри те те, мо ји ше ши ри су но ше ни и у се ри ји „Ра ње ни 
орао”. Ви ше не ма ка лу па ра, па сам по не кад у стра ху да се је-
ди ни ка лу пи ко је имам не оште те. И „син ге ри цу” сам на сле ди-
ла од све кр ве – по но сна је Ли ди ја.
За из ра ду обо да и гла ве ше ши ра по треб не су иде је, ве ште 

кро јач ке ру ке, ма те ри ја ли, и то нај че шће филц и штум па, али 
и вре ме за об ли ко ва ње на ка лу пу.

– Уче ћи и ра де ћи за нат схва ти ла сам да ше ши ри има ју ду-
шу. На ква шен ма те ри јал се та ко ре ћи ва ја на ка лу пу, за тим се 
су ши, по том иде фи нал на об ра да и укра ша ва ње. Ле по је што 
же на мо же да ма ни пу ли ше обо дом, да га об ли ку је, дру га чи је 
но си. У вре ме ну ко је да нас ми ри ше на па ти ну до бро се зна ло 
да ци пе ле, та шна и ше шир чи не мод но трој ство. За во ле ла сам 
овај по сао, иако из и ску је мно го стр пље ња, усред сре ђе но сти, 
пре да но сти и вре ме на – с љу ба вљу при ча о свом за на ту бе о-
град ска мо ди ски ња Ли ди ја Ма на си је вић.

Текст и фото: Је ле на Оцић

занимљивости

Три ше ши ра
Од ка фа на у Ска дар ли ји нај ста ри ја је „Три ше ши ра”, 
ко ја је, по по да ци ма Бра ни сла ва Ћ. Ну ши ћа (1864–
1938), по сто ја ла још 1864. го ди не. Ло кал је др жа ла 
не ка Ка та, удо ва Пе тра Јо ва но ви ћа. Ка фа на је до би-
ла на зив по ра ди о ни ци ше ши ра ста рог Ди мо ви ћа, оца 
ка фе џи је код „Им пе ри ја ла” Ђо ке Ди мо ви ћа. На ку ћи 
је би ла ис так ну та фир ма на ко јој су на ли му на сли-
ка на три ше ши ра. Ти су ше ши ри и доц ни је по сто ја ли, 
кад је ра ди о ни ца пре ста ла да ра ди; а кад је у тој ку ћи 
отво ре на ка фа на, са ма је со бом и без ика квог кр ште ња 
по не ла име „Три ше ши ра”.
(При че из књи ге „Из ста рог Бе о гра да” Жи во ра да Јо ва-
но ви ћа, Бе о град, 1964)

Ва лен ти но во или Све ти 
Три фун
Ле ген да о све том 

Ва лен ти ну ка же да ће-
мо се за љу би ти у пр-
ву осо бу ко ју слу чај но 
угле да мо 14. фе бру а-
ра, а исто ри ча ри нас 
под се ћа ју да ми то ви о 
за штит ни ку за љу бље-
них по ти чу из дав не про шло сти про же те мр жњом и на си љем 
од ко је би да на шњи љу бав ни ци за дрх та ли.
Пре ма јед ној од ле ген ди, све ти Ва лен тин је вен ча вао ре-

гру те без са гла сно сти рим ског ца ра Кла у ди ја Дру гог, ко ји га 
је због то га ста вио на му ке и од ру био му гла ву 14. фе бру а ра 
269. го ди не, истог да на ка да су ста ри Ри мља ни сла ви ли пра-
зник бра ка и љу ба ви. Ле ген да ка же да је Ва лен тин пре смр-
ти по слао опро штај ну по ру ку сле пој там ни ча ро вој ћер ки – у 
пи сму је био жу ти ша фран са пот пи сом „од твог Ва лен ти на у 
знак за хвал но сти за то пли ну ко ју си по ка за ла пре ма ње му”. 
До го ди ло се чу до и де вој ка је про гле да ла. Од та да по ти че по-
зна та тра ди ци ја да му шкар ци пи шу же на ма слат ке по ру ке.
У пра во слав ном ка лен да ру 14. фе бру а ра је Све ти Три фун, 

пра зник љу ба ви. Све тац је ро ђен у Камп са ди, у Фри ги ји. Био 
је чу вар гу са ка и имао је ве ли ке ис це ли тељ ске спо соб но сти. 
Ле ген да пре но си да је из ле чио де вој ку Гор ду, кћер рим ског 
ца ра Гор ди ја на, ко ја је па ти ла од не ке ду шев не бо ле сти. За 
тај под виг цар га је бо га то на гра дио, али је Три фун све то 
по кло нио си ро ти њи („Ја сам сам, а њих је мно го. Њи ма све 
тре ба, а ме ни ни шта”). За вре ме рим ског ца ра Де ци ја, због 
ода но сти Хри сту и хри шћан ству, пре тр пео је сил на му че ња. 
По гу бљен је 250. го ди не. 
Све ти Три фун се сма тра за штит ни ком свих пољ ских усе ва 

и ви но гра да. 
Ле ген да ка же: уко ли ко на Све тог Три фу на па да снег или 

ки ша, го ди на ће би ти род на; ако је ве дро, су шна и не род на. 
Све тог Три фу на сла ве и го сти о ни ча ри. 

Парт нер 
пре ко
ин тер не та
Све ви ше аме рич ких 

пен зи о не ра, са ма ца, тра-
жи љу бав пре ко ин тер-
не та, пи сао је не дав но 
Ва шинг тон пост, пре но-
се ћи оце не струч ња ка. 
Сма тра се да је до по-

ра ста бро ја пен зи о не ра 
ко ји ко ри сте ком пју те ре 

да би на шли ро ман тич не парт не ре до шло на кон што су мно-
ги од њих ви де ли сво је уну ке, али и си но ве и кће ри да за 
из ла ске ко ри сте ова кав на чин упо зна ва ња и да у то ме има ју 
успе ха. То су уочи ле и он лајн аген ци је за тра же ње иде ал ног 
парт не ра и од мах су по че ле да ци ља ју и на ту де мо граф ску 
гру пу. 
Со ци о ло зи се сла жу да су ова кве до дат не мо гућ но сти од 

ви тал ног зна че ња за ста ри је осо бе, јер се њи хо ва по тре ба да 
про на ђу не ког „са вр ше ног” не ума њу је с го ди на ма, и да љу-
бав, ро ман са и аван ту ра ни су при ват но вла сни штво мла дих.
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Пе тар Осто јић,
шо фер у пен зи ји
из се ла Са ка ра код 
Ма лог Звор ни ка,
на пра вио ви ше од 
500 ин стру ме на та
ко је по кла ња, про да је 
и уз њих пе ва

Као де чак од де сет го-
ди на за во лео је гу сле и 
по чео уз њих да пе ва у 

род ном се лу Гра бов ци ма код 
Звор ни ка у бив шој Бо сни и 
Хер це го ви ни. По тра ди ци ји, 
у сва кој ку ћи Ср ба до ма ћи-
на у ве чер њим са ти ма гу сле 
су би ле у ру ка ма. Уз њих се 
пе ва ло на сла ва ма и свет ко-
ви на ма.

– У мом се лу је би ло до ста 
да ро ви тих гу сла ра. Ме ни је 
на ср це ле гла пе сма „Роп ство 
Јан ко вић Сто ја на”. На у чио 
сам је ве о ма бр зо и ла ко, а од 
ком ши је, ста рог чо ве ка, на-
у чио сам ка ко ва ља но тре ба 
сви ра ти и пе ва ти уз гу сле. Од 
ра не мла до сти се не раз два-
јам од гу са ла јер оне има ју 
ср це и ду шу. Жи вим за гу сле 
и оне за ме не – ка же Пе тар.
Као вр стан гу слар Пе тар је 

пе вао на пре ли ма, по се ли ма 
сла ва ма и дру гим свет ко ви-
на ма. Ње го ве гу сле и глас 
слу ша ли су ме шта ни у нај за-
ба че ни јим се ли ма и гра до ви-
ма ши ром Ср би је, Ре пу бли ке 
Срп ске, али и вла да ри, по ли-
ти ча ри и би зни сме ни. Гу слао 
је и пе вао у де се так европ-
ских зе ма ља у ко је је од ла зио 
са кул тур но-умет нич ким дру-
штвом „Ка ра џић” из Ло зни це. 

Код Пе тра се 1976. го ди не 
ја ви ла же ља да сам на пра ви 
гу сле. 

– Ка да сам по чео да пра-
вим гу сле од ја во ро вог др-
ве та, ни је ми би ло ла ко јер 
ни сам био ви чан. Ме ђу тим, 
био сам упо ран па сам на пра-
вио гу сле ко је су би ле ле пе 
и да ва ле су ди ван звук. Од 
та да стал но у сво јој „ми ни 
ра ди о ни ци” пра вим гу сле и 
до са да сам их из ра дио ви ше 
од 500. Гу сле про да јем и це-
на им ни је ви со ка, за ви си од 
мо де ла. Ви ше од 80 гу са ла 
сам по кло нио при ја те љи ма, 
по зна ни ци ма и удру же њи ма 
гу сла ра. Уочи Бо жи ћа ове 
го ди не гу сле сам по кло нио 
пен зи о не ру Ми тру То ми ћу из 
се ла Ру јев ца код Љу бо ви је. 
Он ле по пе ва уз гу сле, али 
му је пен зи ја ма ла па ни је 
мо гао да их ку пи. Гу сле из-
ра ђу јем ис кљу чи во од ја во-
ро вог др ве та, оне не сме ју да 
бу ду те же од 800 гра ма, уз то 
мо ра ју да има ју до бар звук и 
да бу ду ле пе. Не ма зе мље на 
овој пла не ти где ни су сти гле 
гу сле ко је сам ја на пра вио. 
Ко је де те же ли да на у чи да 
пе ва уз гу сле, од ме не их до-
би ја на по клон – ве ли Пе тар.
По ред гу са ла, Пе тар у ду-

бо ре зу из ра ђу је ико не од ја-
се но вог, ли по вог и ја во ро вог 
др ве та. Ура дио их је не ко ли-
ко сто ти на и ве о ма су вред-
не. Ико не по кла ња цр ква ма 
и ма на сти ри ма, али их ра ди 
и по на руџ би ни за но вац. За 
но во са гра ђе ну цр кву у Ма лом 
Звор ни ку из ре зба рио је ве-
ли ки и ве о ма леп ико но стас 
у ду бо ре зу. Ни је се по га ђао 
за це ну ни ти је тра жио да му 
бу де пла ће но. Ме ђу тим, при 
осве ће њу цр кве и ико но ста са 

ГУ СЛЕ ИМА ЈУ ДУ ШУ И СР ЦЕ

Жи вим за 
њих и оне 
за ме не

Ме те о ро ло зи Ме те о ро ло зи 
ама те риама те ри

ИЗ
НАРОДНОГ
ПРЕДАЊА

кум цр кве и на род су до бро 
да ро ва ли мај сто ра Пе тра.

– Мо ји уну ци Ђор ђе (17), 
Љу бо мор (16) и Но ви ца (15) 
на у чи ли су од ме не да пе ва ју 
уз гу сле. Тра ди ци ја гу сла ра у 

мо јој фа ми ли ји се не ће пре-
ки ну ти. То ме ра ду је – ка же 
Пе тар и на да се да ће ваљ да 
је дан од њих тро ји це од де де 
на у чи ти да пра ви гу сле.

Ми ла дин Ма ли шић
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Сте во Вла и нић, нај ста ри-
ји ужич ки фо то граф, пен зи-
о ни сан је пре три де це ни је. 
На кон смр ти су пру ге Ми ле ве 
жи ви сам. Кћи Оли ве ра је у 
Аме ри ци а син Алек сан дар у 
Ка на ди. Са њи ма је и че тво ро 
Сте ви них уну ча ди.
Не по сред но по сле Дру гог 

свет ског ра та Сте во се об рео 
у Ужи цу. Јед но вре ме је ра дио 
код Или је Ла зи ћа, та да шњег 
ужич ког фо то гра фа, а ка сни-
је у дру штве ној фир ми Фо то 
„Зве зда”. Од та да па до да нас 
Ужи ча ни Сте ву сма тра ју сво-
јим. Рет ко ко зна ода кле је он 
за и ста. А жи вот ни пут це ње-
ног фо то гра фа ве о ма је ин те-
ре сан тан. Ро ђен је 1924. го-
ди не у Ушти ца ма, код Нов ске 
(Хр ват ска). Отац, ци глар ски 
рад ник, са по се дом од јед ног 
ра ла зе мље, де ци ни је мо гао 
да обез бе ди ег зи стен ци ју. По 
за вр шет ку основ не шко ле, по 
узо ру на уја ка, Сте во је по же-
лео да из у чи за фо то гра фа. 
Из род ног ме ста, во зом пре ко 
Са ра је ва, сти гао је у При бој, 
а ода тле у Пље вља. Код га зде 
Са ве Ми ли ћа че ти ри го ди не 
је из у ча вао за нат. 
Ка да се за ра ти ло 1941. го-

ди не Сте во је по стао кал фа, 

али је оку па тор стре љао га-
зду, а он оста де са га зда ри-
цом да во ди рад њу. По сла ни-
је би ло, па се Сте во пре се ли 
у Хер цег Но ви. Убр зо је при-
сту пио пар ти за ни ма, а у Ужи-
це је до шао као вој ник са 37. 
ди ви зи јом.
Пу них 30 го ди на Сте во је 

био по сло во ђа у „Зве зди”, где 
је 12 уче ни ка из у чи ло за нат. 

Ве ћи на их је оти шла за дру-
гим уно сни јим по сло ви ма. 
Фо то гра фи ји су оста ли вер-
ни Ми ле ва Ка ди је вић, Ма ра 
То до ре вић, Пе тар Мо ста рац, 
Ве цо Ми ло ше вић и Ми ле Бу-
че вац.
Од 1980. го ди не Сте во је 

пен зи о нер. С вре ме на на вре-
ме на вра ти код мла дих фо-
то гра фа. У јед ној од фо то-

граф ских рад њи где свра ћа 
са зна ли су да ста ри мај стор 
на вр ша ва 85 го ди на жи во та. 
И из не на ди ли су га по се том, 
ро ђен дан ском тор том и по-
кло ни ма. У свом ста ну, у при-
јат ном ам би јен ту ве те ран је 
ево ци рао успо ме не из бур не 
про шло сти. Мла ди су га слу-
ша ли с ве ли ком па жњом.

Ђ. Ми ло ва но вић

У на шем на ро ду по сто ји 
ве ро ва ње да се на Сре те ње 
сре ћу зи ма и ле то. Да ни по-
ста ју ду жи, а но ћи кра ће, те 
је и из раз „Сре те ње – обре-
те ње” на стао из уве ре ња да 
од тог да на ви ше не мо же 
би ти зи ме као пре то га.
Пре да ње ка же да на Сре-

те ње ме две ди из ла зе из ја-
зби не по сле ду гог зим ског 
сна: ако осва не сун чан дан 
па спа зе сво ју сен ку, вра ћа ју 
се у бр лог да про ду же спа ва-
ње још шест не де ља, јер ће 
и зи ма још то ли ко по тра ја ти, 
а ако не ви де сен ку, кре ну да 
тра же хра ну.
На да мо да ће ове жи во ти-

ње – ме те о ро ло зи да нас ипак 
оста ти буд не, не би ли нам 
што пре сти гло про ле ће.

РА ДО СЕ СЕ ЋА ЈУ СТА РОГ МАЈ СТО РА

Ро ђен дан ско из не на ђе ње

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Че ти ри го ди не Си гур не ку ће
У Си гур ној ку ћи у Кра гу јев цу за че ти ри го ди не збри ну то је 

ви ше од 200 же на и де це, жр та ва по ро дич ног на си ља, а ро-
ђе на је и јед на бе ба. Са мо ла не у кра гу је вач кој Си гур ној ку ћи 
бо ра ви ла је 51 же на. Иако је у по след ње две го ди ни сма њен 
број же на ко је у бе гу од на сил ни ка тра же по моћ у Си гур ној ку-
ћи, вре ме њи хо вог бо рав ка у њој је све ду же. По моћ жр тва ма, 
од ма те ри јал не и прав не до пси хо ло шке, пру жа тим струч ња ка 
раз ли чи тих про фи ла.
По во дом обе ле жа ва ња го ди шњи це Си гур не ку ће до де ље-

не су за хвал ни це сви ма ко ји су по мо гли жр тва ма по ро дич ног 
на си ља: ло кал ној са мо у пра ви, Ре ги о нал ној аген ци ји за еко-
ном ски раз вој, Цен тру за со ци јал ни рад „Со ли дар ност”, За во ду 
за збри ња ва ње од ра слих „Ма ле пче ли це” и Ра дио те ле ви зи ји 
Кра гу је вац за ме диј ску по др шку. Ме ђу тим, у Си гур ној ку ћи ка-
жу да је нај те же на ћи по сао же на ма ко је же ле да поч ну но ви 
жи вот, без на сил ни ка.
На по пу лар ном Феј сбу ку гру па Си гур на ку ћа Кра гу је вац има 

све ви ше чла но ва ко ји на раз не на чи не же ле да по др же овај 
ху ма ни тар ни про је кат или да се ан га жу ју у бор би про тив по-
ро дич ног на си ља. М. Сан трач
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На пу ту Бе лу шић–Опа рић код Ре ков ца 
на ла зи се ди вља ја бу ка ко ја ви ше од
150 го ди на ули ва страх: љу ди се не усу ђу ју
ни да је пип ну, а ка мо ли да од ло ме гра ну

С де сне стра не пу та Бе лу-шић–Опа рић у ре ко вач-
кој оп шти ни на ла зи се 

нео бич но др во ко је Лев ча ни 
зо ву „гу ма сто” или „зло ћуд но 
др во”. Оно про сто упа да у очи 
сва ком про ла зни ку јер је па ту-
ља сто, а гра не су му нео бич но 
гу сте и из гле да ју као да су за-
че шља не.
Ме ђу тим, ста ри Лев ча ни и 

они ко ји зна ју при че о овом 
др ве ту про ла зе крај ње га с по-
што ва њем и не усу ђу ју се ни да 
га до дир ну, а ка мо ли да од ло-
ме не ку гра ну. Реч је о ди вљој 
ја бу ци ко ја ра ђа сва ке дру ге 
го ди не. Ви со ка је око три ме-
тра, ко ли ко из но си и преч ник 

ње не кро шње. Иако та ко ма ла, ова ди вља ја бу ка мно ги ма је 
за да ла про бле ме.
Јед на од ле ген ди ка же да је хај дук Сте ван Ја ко вље вић из 

Бе лу ши ћа ја хао тим пу тем и стао да се од мо ри у хла ду кро-
шње овог др ве та. Кад се про бу дио, је два је отво рио очи, али 
је остао ра зрок. И кнез Ми лош Обре но вић је ову да ја хао за ма-
на стир Ка ле нић. И он се од ма рао под др ве том. Кад је уз ја хао 
ко ња, иако ниг де ни је би ло јар ка ни слич не пре пре ке, коњ се 
са плео, пао и сло мио пред њу де сну но гу.
Јед ном је не ки чо ба нин чу вао ов це у бли зи ни ја бу ке. До са-

ђу ју ћи се под др ве том, от ки нуо је гран чи цу. Убр зо по том но ге 
су му се од у зе ле и до смр ти је ишао „че тво ро но шке”, при по ве-
да ју Лев ча ни.
При ча ло се и да је не ки се љак по сле ора ња бла то с трак-

тор ских точ ко ва ски нуо крај др ве та. Чим је по шао ку ћи, трак-
тор се пре вр нуо, а он је по-
ги нуо. Лев ча ни ка жу да ко 
год по ми сли не што ло ше 
др ве ту или хо ће да му на у-
ди, мо же да се спа се је ди но 
ако се пре кр сти пред њим, 
по љу би ње го во ста бло и за-
мо ли га за опрост. Не по ку-
ша ва ју ћи да про ве ри да ли 
су ово са мо ле ген де или је 
др во ствар но то ли ко моћ но, 
ди рек тор кра гу је вач ке фир-
ме ко ја је ас фал ти ра ла пут 
Бе лу шић–Опа рић ни је смео 
да га по се че да би ис пра вио 
„ла кат” кри ви ну на том де лу 
пу та, иако је про јек том би ло 
пред ви ђе но.

Ми лош Сан трач

За Зла то ми ра Бо ров ни цу 2009. је би-
ла ви ше не го успе шна го ди на јер је 
об ја вио че ти ри но ве књи ге, та ко да 

је по ред Не дељ ка Тер зи ћа, књи жев ни ка 
из Срем ске Ми тро ви це, нај про дук тив ни-
ји ства ра лац у Сре му са об ја вље них ше-
сна ест књи га. Ла не је Бо ров ни ца об ја вио 
са ти рич ну књи гу „Зам ка бо го ви ма”, две 
књи ге пе са ма за ком по но ва ње у елек-
трон ском об ли ку, а сре ди ном де цем бра 
књи гу под на зи вом „Ба сне”. У нај но ви јој 
књи зи ба сне су пи са не на срп ском и не-
мач ком је зи ку, а сва ка је илу стро ва на. 
Књи га је у твр дом по ве зу, у фор ма ту 
сли ков ни це – с ле ве стра не је текст, а са 
де сне илу стра ци ја. 
Ни шта не би би ло нео бич но у књи жев-

ном ства ра ла штву Зла то ми ра Бо ров ни це 
да ни је слеп. 

– Зла то мир Бо ров ни ца ко ри сти рад њу 
ба сне, слу же ћи се анег дот ским по ступ-
ком, па рас та па сва ку ис пи са ну реч и 
до во ди до ис хо ди шта ба сне. А ис ход је 
на ук или на ра во у че ни је ко је на род зна 

да са жме и оста ви упам ће но као сво је. 
Зла то мир сво јим је зи ком, ко ји се осла ња 
на све бо гат ство на род ног го во ра, упо-
тре бом про ми шље них, до бро из бру ше-
них ре чи до се же до кру не на род не му-
дро сти. Ти ме да је свој до при нос и на ста-

вља не пре ки ну ти пут све оп штег на род-
ног ства ра ла штва, још ду бље за ла зе ћи 
у ча роб ни свет ма ште и да ју ћи до при нос 
афир ми са њу деч је књи жев но сти – ис ти-
че књи жев ни кри ти чар Ни ки ца Ба нић, 
ре цен зент књи ге.
Ба сне је на не мач ки је зик пре ве ла пе-

сни ки ња Ива на Ни ко ди но вић-Пр ли на. 
Бо ров ни ца је при пре мио и се дам на е-
сту књи гу за де цу „Краљ мрач не шу ме”, 
упор но до ка зу ју ћи да мо же успе шно да 
ства ра иако је без ви да. То су бај ко ви те 
и дру ге при че ко је би тре ба ло да бу ду 
об ја вље не до мар та. А. Ба нић

РЕ КО ВАЦ – ТАЈ НА „ГУ МЕ НОГ” ДР ВЕ ТА

Зло ћуд но др во

ИН ЂИЈ СКИ ХО МЕР ОБ ЈА ВИО ШЕ СНА ЕСТ КЊИ ГА

Из ма шта не му дро сти
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ША БАЦ

Ус клик ну ли с љу ба вљу
По во дом школ ске сла ве – Све тог Са ве, Сек ци ја про свет них 

рад ни ка Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Ша бац упри ли-
чи ла је, као и прет ход них го ди на, све то сав ско ве че. 
Про грам је по чео Све то сав ском хим ном, а за тим је из ве ден 

ре ци тал „И по ста де смер ни мо нах Са ва”, ауто ра Ви то ми ра Ни-
ко ли ћа, ша бач ког про све та ра и пу бли ци сте. Да све про тек не 
још све ча ни је по бри нуо се Ми ћа Да ни чић, ко ји је ве че улеп-
шао сво јом ги та ром и не за бо рав ним ме ло ди ја ма, а, у сла ву 
пр вог срп ског про све ти те ља, до при нос про гра му да ли су и 
чла но ви пе вач ке ет но гру пе „Пре ље”. Б. Р.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Ове ко ве че на чар ши ја
Па лан ча ни ну Сло бо да ну То до ро ви ћу То ки ју, ко ји је од не дав-

но пен зи о нер, по шло је за ру ком да за 40 ме се ци на пи ше и из да 
„Па ла нач ку три ло ги ју”. Под овим на сло вом на шле су се три ње-
го ве књи ге: „Па ла нач ке тај не”, „Па ла нач ке за кач ке” и „Па ла-
нач ке при че”. Ова по след ња, ка ко у ре цен зи ји ка же про фе сор 
Ми ро слав Јо зић, на ста ла је у жар ком хте њу да се чар ши ја и 
чар шин ли је убе ле же у теф тер за пи са ног и ове ко ве че ног.

Сам аутор ве ли да у да ма ри ма се ћа ња обич но оста не по не ки 
ду ћан, по не ка ка фе џи ка и по не ка при по вест. Мно ге ва ро шке 
при че су, кон ста ту је он, не по врат но от пло ви ле ко ри том Ја-
се ни це. На сву сре ћу, по не што је и оста ло. Са да је то у овим 
књи га ма као све до че ње о по сто ја њу. 
Рад на три ло ги ји То до ро вић је по чео у тре нут ку ка да је окон чао 

рад ни век у Ра дио Ја се ни ци, где је био му зич ки уред ник, глав ни и 
од го вор ни уред ник и, раз у ме се, но ви нар. Д. Ја ној лић

БЛА ЦЕ 

Злат ни по но во сла ви ли
Кул тур ни цен тар Бла ца, под по кро ви тељ ством оп шти не, 

кра јем про шле го ди не по но во је оку пио брач не па ро ве ко ји су 
у тој го ди ни про сла ви ли злат ну свад бу – 50 го ди на за јед нич-
ког жи во та.
Овај пут су сла ви ли су пру жни ци ко ји су у брак сту пи ли 1959. 

го ди не. Вен ча ло се те го ди не на де се ти не мла дих, али је 50 го-
ди на бра ка до че ка ло 56 па ро ва и до жи ве ло „злат ну свад бу”.
Ди рек тор Кул тур ног цен тра Де јан Ве лич ко вић, са са рад ни-

ци ма, ус пео је да оку пи три де се так сла вље нич ких па ро ва ко ји 
су се дру жи ли и под се ти ли на по чет ке за јед нич ког жи во та.
Да би се тра ди ци ја очу ва ла, овог пу та по ча сни до ма ћи ни 

би ли су мла ди пар Аца и Љи ља Ра ки ће вић из се ла Сту бал, ко-
ји су про шле го ди не ре кли суд бо но сно да. Они су, на и ме, но-
си о ци „Пла ме на жи во та”, од но сно на став ка тра ди ци је. Сва ке 
на ред не го ди не, уз ју би леј злат не свад бе, до ма ћин ће би ти по 
је дан мла ди брач ни пар, што је га ран ци ја да ће ова ма ни фе-
ста ци ја ду го по тра ја ти. Ж. Дим кић

СУБОТИЦА

Уско ро но ви из бо ри
У скла ду са но вим ста ту том 

Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не, у ко јем је пред ви ђе но да 
два ме се ца пре ис те ка са да-
шњих ман да та мо ра да се по-
кре не но ви из бор ни ци клус, 
ова нај ма сов ни ја пен зи о нер-
ска ор га ни за ци ја у ре ги о ну 
по кре ну ла је по сту пак за из-
бор пред сед ни ка и пот пред-
сед ни ка, чла но ве Из вр шног 
од бо ра, Над зор ног од бо ра, 
Ко ми си је за ста ту тар на пи-
та ња и Ко ми си је за из бор и 
име но ва ња. На рав но, по кре-
нут је по сту пак и за кон сти ту и са ње но вог са зи ва Скуп шти не, 
ко ја би сва та име но ва ња тре ба ло и да „ами ну је”. 
Град ска, оп штин ска и оста ла удру же ња тре ба ло би, до по-

чет ка апри ла, да при хва те или да по ну де но ве, ини ци јал не 
пред ло ге сво јих чла но ва за нај ви ше и нај од го вор ни је функ-
ци је у Са ве зу. 
Ко ми си ја за из бор и име но ва ња пред ло жи ла је до са да шњег 

пред сед ни ка Ми ла на Не на ди ћа за исту функ ци ју, а за но вог пот-
пред сед ни ка Са ве за пред ло жи ла је Бе лу Јур ко ви ћа (на слици), 
пред сед ни ка Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра из Су бо ти це.

М. Мек те ро вић
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НО ВИ САД

Исто ри ја ве за
По во дом Да на Но вог Са да, у град ском Му зе ју је упри ли че-

на из ло жба „Вез по пи сму – пи смо по ве зу”, аутор ке Ду шан ке 
Мар ко вић, ви шег ку сто са у овој уста но ви. Осим основ не по-
став ке – екс по на та из збир ке Му зе ја, ко ји под се ћа ју по се ти о це 
на раз вој ве за и тра ди ци о нал ног уре ђе ња ку ћа на овом под-
не бљу, то ком тра ја ња из ло жбе пред ви ђе ни су и до дат ни са др-
жа ји. Овог ме се ца ће то би ти пу сто ва ње ву не, у мар ту тка ње, 
би ће одр жа ва ни и кон цер ти, а за ми шље на је и „Ча јан ка са 
ку сто сом”. У пла ну је ор га ни зо ва ње и не ко ли ко ре ви ја одев них 
пред ме та ко ји су у ве зи са на шом тра ди ци јом.
Из ло жба ће би ти отво ре на до кра ја апри ла, сва ки дан, из у-

зев не де ље и по не дељ ка, од 9 до 20 ча со ва.  М. М.

Душанка Марковић

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ 

Хра на за угро же не
У се лу Го ло че ло, ко је има око 500 жи те ља, ви ше од два де сет 

ста рач ких до ма ћин ста ва и по ро ди ца са де цом жи ви у нај те жим 
усло ви ма. На пред лог Са ве та гра ђа на ме сне за јед ни це њи ма су, 
као јед но крат ну по моћ, у окви ру ху ма ни тар не ак ци је „Да ни ко не 
бу де гла дан”, уру че ни па ке ти са око два де сет ки ло гра ма на мир-
ни ца. Ова ак ци ја је по све ће на ста нов ни ци ма се о ских под руч ја, 
ко ји жи ве у спе ци фич ним усло ви ма и због не ин фор ми са но сти или 
уда ље но сти рет ко оства ру ју пра ва из со ци јал не за шти те.
Па ке ти са хра ном при пре мље ни су и за до ма ћин ства у Чу ми-

ћу, Це ров цу, Ре сни ку, Дре нов цу, Ве ли ким Пче ли ца ма, Гор њој 
Са бан ти, Де си ми ров цу и још не ким кра гу је вач ким се ли ма. Ак-
ци ја „Да ни ко не бу де гла дан” би ће на ста вље на за хва љу ју ћи 
ан га жо ва њу Ра дио-те ле ви зи је Кра гу је вац, ло кал не са мо у пра-
ве, Цен тра за со ци јал ни рад „Со ли дар ност” и Цр ве ног кр ста 
Кра гу јев ца. М. С.

ПРО КУ ПЉЕ 

При зна ња
пен зи о не ри ма
Ме ђу ово го ди шњим ла у ре а ти ма Све то сав ске по ве ље и ди-

пло ме, тра ди ци о нал них на гра да ко је за че ти ри оп шти не То-
пли це до де љу је То плич ки округ, на шли су се и пен зи о не ри 
ко ји су сво јим ра дом до при не ли афир ма ци ји овог кра ја.
На гра да Све ти Са ва, у чи јој ре а ли за ци ји уче ству је и цр ква 

Све ти Про ко пи је у Про ку пљу, до де љу је се за слу жним по је дин-
ци ма и ко лек ти ви ма из обла сти ве ре, про све те, ху ма ни тар них 
ак тив но сти, здрав ства и кул ту ре.
Нај зна чај ни је при зна ње Све то сав ска по ве ља ове го ди не 

при па ла је не ка да шњем спор ти сти и ду го го ди шњем учи те љу 
про ку пач ких бок се ра Мир ку Ча ђа но ви ћу, док су ди пло ме до-
би ли про фе со ри Че да Пан то вић и Зо ран Ба жић за из у зе тан 
ху ма ни тар ни, од но сно про свет ни рад. Ж. Д

ША БАЦ

Се ћа ње на Бра ја

По во дом го ди шњи це ро ђе ња Лу ја Бра ја, твор ца пи сма за 
сле пе осо бе, у Ме ђу оп штин ској ор га ни за ци ји сле пих и сла бо-
ви дих Ма чван ског окру га у Шап цу ор га ни зо ва но је дру же ње и 
так ми че ње у чи та њу тек сто ва пи са них Бра је вим пи смом.
Пред сед ник ове ор га ни за ци је Лу ка Мла де но вић ис та као је 

да они већ низ го ди на обе ле жа ва ју го ди шњи цу ро ђе ња Бра-
ја, чо ве ка ко ји је ства ра њем те азбу ке сле пим осо ба ма отво-
рио про зор у свет. Мла де но вић је из ра зио за до вољ ство шта на 
так ми че њу у чи та њу тек сто ва на Бра је вом пи сму рав но прав но 
уче ству ју они ко ји су за вр ши ли ре дов не или по себ не шко ле 
или иду у њих, као и они ко ји су Бра ја во пи смо са вла да ли у 
са мој ор га ни за ци ји.  Б. Р.
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СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА 

Све то сав ски бал
И ове го ди не Ак тив же на Удру же ња пен зи о не ра оп шти не 

Сме де рев ска Па лан ка, по тра ди ци ји, ор га ни зо вао је Све то сав-
ски бал на ко ме је би ло 300 љу ди тре ћег до ба, не са мо из гра-
да на Ја се ни ци, већ из Ве ли ке Пла не, Сме де ре ва, Ра че, Мла-
де нов ца и Кра гу јев ца. Пен зи о не ри су се уз му зи ку ор ке стра 
„Бу це пе ру шке” и до бру за ку ску дру жи ли до ју тар њих ча со ва.
Сле де ћи су срет, ка ко ве ли Жив ка – Ми ца Ђур ђе вић, пред-

сед ни ца Ак ти ва же на УПО Сме де рев ске Па лан ке, за ка зан је за 
Дан же на.

 С. Ко стан ти но вић

Во ће на дар
Пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве не дав но су об ра до ва ли 

ко ри сни ке Ге рон то ло шког цен тра „Срем” у Ру ми по кло нив ши 
им све же и су во во ће.

– Ми из ло кал не са мо у пра ве ће мо вам по мо ћи да до бро по-
слу је те, да одр жи те ни во ква ли те та услу га и да бу де те још 
успе шни ји. На ма је ва жно да ко ри сни ци осе те да о њи ма бри-
не мо, ка ко за по сле ни ов де, та ко и ми у ло кал ној са мо у пра ви 
– ре као је Го ран Ву ко вић, пред сед ник оп шти не. 
Чел ни ци ма рум ске оп шти не и њи хо вим са рад ни ци ма за хва-

ли ла је Ма ри ја Ста ној чић, ди рек тор Ге рон то ло шког цен тра 
„Срем”, ис ти чу ћи да је њи хов до ла зак са по кло ни ма по чет ком 
го ди не по стао тра ди ци о на лан и да пред ста вља ра дост за ко-
ри сни ке.  Г. В.

РУМА

Зим ска пре да ва ња
По љо при вред на струч на слу жба из Срем ске Ми тро ви це и 

ове зи ме ор га ни зу је пре да ва ња за зе мљо рад ни ке из шид ске, 
срем ско ми тро вач ке, ста ро па зо вач ке и пе ћи нач ке оп шти не. У 
за ви сно сти од ин те ре со ва ња у по је ди ним ме сти ма, пре да ва-
ња су из обла сти ра тар ске, сто чар ске, по вр тар ске или во ћар-
ске про из вод ње. Еми нент ни струч ња ци из срем ско ми тро вач ке 
Слу жбе ана ли зи ра ју про из вод њу у 2009. го ди ни и да ју пре по-
ру ке се ља ци ма за на ред ну се тву. До са да су пре да ва ња одр-
жа на у Срем ској Ми тро ви ци, Ши ду, Ши ма нов ци ма, Срем ским 
Ми ха љев ци ма и у не ко ли ко дру гих се ла.
Струч ња ци за по љо при вред ну про из вод њу ће 19. фе бру а ра 

има ти су срет са зе мљо рад ни ци ма у Ста рој Па зо ви, 22. у Ве ли-
ким Ра дин ци ма и Вој ки, 23. у Бе шки и Го лу бин ци ма, 24. од ла зе 
у Ви шњи ће во и Ва ши цу, 25. фе бру а ра у Илин це и Шу љам, пр вог 
мар та у Пр хо во, дру гог у Ша шин це, а тре ћег мар та ће у Пе ћин-
ци ма би ти одр жа но по след ње пре да ва ње ове зи ме. 

БЕ О ГРАД

Ства ра ла штво слепих
Са вез сле пих Ср би је сва ке го ди не рас пи су је ли те рар ни кон курс 

на ком уче ству ју ка ко ства ра о ци из Ср би је, та ко и из бив ших 
ре пу бли ка СФРЈ. Спе ци јал на на гра да за ро ман овај пут је при-
па ла Дра га ну По по ви ћу из Ужи ца. Пр ва на гра да у обла сти про зе 
при па ла је Ми ли Ку ран из Ста ни ши ћа, дру гу на гра ду осво јио је 
То ми слав Си ли из Пан че ва, а тре ћу Ве сна Ни ко лић из Ни ша.
Сло бо дан ка Мар ти но вић из Срем ске Ми тро ви це би ла је нај-

бо ља у обла сти по е зи је. Дру га на гра да при па ла је Са њи Гру-
бор из Пе ћи на ца, док је тре ће ме сто за у зео Алек сан дар Сок-
нић из Бе о гра да.  А. Ба нић
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писма

ПИШИТЕ НАМ
Дра ги чи та о ци,
Ово је про стор на ме њен 

Ва шим пи сми ма. Пи ши те 
нам шта Вам се у на шем и 
Ва шем ли сту до па да, а шта 
би мо гло да бу де бо ље, шта 
би сте во ле ли да про чи та те 
или да са оп шти те дру гим 
чи та о ци ма.
Адреса је Булевар 

уметности 10, 11070 Бео г рад, 
или електронском пош том, 
на glasosiguranika@pio.rs

Некад и сад

Сре ди шњи уред
Оси гу ра ње рад ни ка од 1922. до 1937. го ди не спа да ло је 

у над ле жност Сре ди шњег уре да и об у хва та ло је три гра не: 
оси гу ра ње у слу ча ју бо ле сти, за слу чај не сре ће, за из не мо-
глост, ста рост и смрт.
У ни зу со ци јал но-по ли тич ких ре фор ми до не та је и од лу-

ка о спро-
в о  ђ е  њ у 
оси гу ра ња 
р а д  н и  к а 
за слу чај 
и з  н е  м о -
г л о  с т и , 
ста ро сти и 
смр ти ко је 
је тре ба ло 
би ти спро-
в е  д е  н о 
још 1. ју ла 
1925. го ди-
не. Оси гу-

ра ње за из не мо глост, ста рост и смрт по че ло је 1. сеп тем бра 
1937. а це ло куп ни при ход ове гра не оси гу ра ња за ту го ди ну 
са при ра слим ка ма та ма из но си 49,68 ми ли ју на ди на ра. 
Иако пен зи о но оси гу ра ње на ме ште ни ка не спа да у над-

ле жност Сре ди шњег уре да, ра ди пот пу ни је сли ке чи та вог 
за ко но дав ства, мо ра се, ма и у нај кра ћим цр та ма и на ово 
оси гу ра ње освр ну ти.
Глав нич но по кри ће пен зи ја при зна тих из Пен зи о ног фон-

да до 31. де цем бра 1937. го ди не из но си 49,718.557 ди на ра, 
а пре миј ска ре зер ва за оба ве зе пре ма ак тив ним чла но ви ма 
фон да на исти дан 113,611.233 ди на ра. Од то га је остао не-
по кри вен из нос од 18,957.144 ди на ра као по слов ни ма њак.

(Пет на ест го ди на Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње 
рад ни ка, За греб 1938, стр. 4, 111 и 112)

Де ло круг ра да
Ре пу блич ки фонд ПИО оси гу ра ва на пен зиј ско и ин ва лид-

ско оси гу ра ње сва ли ца ко ја су по За ко ну оба ве зно оси гу ра-
на и ко ја су се укљу чи ла у ово оси гу ра ње; утвр ђу је осно ви це 
за пла ћа ње оси гу ра ња у скла ду са За ко ном; обез бе ђу је на-
мен ско и еко но мич но ко ри шће ње сред ста ва; ства ра ре зер ве 
за оси гу ра ње и ста ра се о уве ћа њу сред ста ва на еко ном ским 
осно ва ма; обез бе ђу је не по сред но, ефи ка сно, ра ци о нал но и 
за ко ни то оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња; кон тро ли ше при ја вљи ва ње на оси гу ра ње, као и 
све по дат ке од зна ча ја за сти ца ње, ко ри шће ње и пре ста нак 
пра ва; ор га ни зу је и спро во ди пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње у скла ду са За ко ном; ис пла ћу је пен зи је, на кна де и 
дру ге при на дле жно сти; оба вља дру ге по сло ве у скла ду са 
За ко ном и Ста ту том Фон да.
Пре ма по да ци ма из пр ве по ло ви не про шле го ди не, оси гу-

ра но је 2.205.489 за по сле них осо ба, из ка те го ри је са мо стал-
них де лат но сти пра во на оси гу ра ње оства ру је њих 328.541, 
а по љо при вред ни ка је 233.385. Нај но ви ји по да ци по ка зу ју 
да у Фон ду пра во на пен зи ју оства ру је укуп но 1.600.313 ко-
ри сни ка. Ј. О.

Љу ди дру гог ре да
По што ре дов но до би јам и чи там ваш лист, 

сма трам да тре ба да об ја ви те ово мо је пи смо 
и, ако мо же те, под стак не те на раз ми шља ње 
од го вор не у зе мљи.
Ра ди се о бес плат ном или по вла шће ном пре-

во зу у ауто бу ском са о бра ћа ју за ста ри је осо бе. 
Пи там се да ли са мо Бе о гра ђа ни, Но во са ђа ни и 
Ни шли је тре ба да има ју пра во да се, кад оста-
ре и на пу не 65 или 70 го ди на, бес плат но во зе 
у град ским и при град ским ауто бу си ма. Као да 
су они гра ђа ни пр вог ре да, јер су у њи хо вим 
гра до ви ма над ле жни од лу чи ли да им то омо гу-
ће и та ко им бар ма ло за шти те жи вот ни стан-
дард. Ми оста ли у дру гим оп шти на ма смо он да 
љу ди дру гог ре да, а ми слим да то ни је у ре ду.
За то сма трам да би тре ба ло да се на ни воу 

Ре пу бли ке до не се не ки је дин ствен за кон по ко-
ме би сви ста ри ји има ли пра во на по вла шће ну, 
од но сно бес плат ну во жњу, то јест да сви има мо 
иста пра ва по што сви жи ви мо у ис тој зе мљи.

Хри сти во је Ста ни ми ро вић,
Се ло Ду ду лај це, Јо ва но вац

Ф
от
о:

 И
. С
то
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н
ов
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ћ
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Про ме на осно ви це до при но са

Пра во на от прем ни ну

За удо ву услов – 49,5 го ди на

По ро дич на пен зи ја

При вре ме но ре ше ње

?С. Мар ко вић, Но ви Сад: Пла ћам до при нос за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по чла ну 15, по 
нај ни жој осно ви ци (пр ва гру па). Не дав но сам, без 

обра зло же ња, пре ба чен у 1а гру пу где је из нос не што 
ви ши. Да ли мо гу да ме пре ба це без мог зна ња и ко ли-
ку ћу има ти пен зи ју са овим из но си ма? Са да имам 11 
го ди на пен зиј ског ста жа. Ко ли ко још го ди на тре ба да 
упла ћу јем до при но се до пен зи је?

?Мил ка Ра до ва но вић, Бе о град: Чу ла сам да сва ком 
рад ни ку при од ла ску у пен зи ју сле ду је от прем-
ни на, па Вас мо лим да ме ин фор ми ше те ка ко да 

оства рим ово пра во. Пре две го ди не пред у зе ће „Ви-
шњи ца ду ћа ни” упу ти ло ме је на би ро где сам при ма ла 
нај ми ни мал ни ју на док на ду. При од ла ску из фир ме бив-
ши по сло дав ци су ми на ре ди ли да мо рам да пот пи шем 
да се од ри чем от прем ни не, што сам и ура ди ла. Са да 
мо рам да под не сем зах тев за пен зи ју па Вас мо лим да 
ми од го во ри те ка ко да оства рим пра во на от прем ни ну.

?С. М., Ча чак: Пре не ко ли ко го ди на ра ди ла сам као 
кућ на не го ва те љи ца, чу ва ла сам јед ног пен зи о не-
ра и ни сам би ла у рад ном од но су. Пре го ди ну да на 

сам се вен ча ла са њим, а по сле пет ме се ци мој муж је 
умро. Ка да сти чем пра во на по ро дич ну пен зи ју по што 
не мам ни ка ква при ма ња?

?Сла ви ца Ча во вић, Гор њи Ми ла но вац: Муж ми је 
умро 1994. го ди не и та да сам има ла 36 го ди на жи-
во та. По ро дич ну пен зи ју сам ко ри сти ла уз де цу до 

1998. го ди не. Са да имам 52 го ди не па ме ин те ре су је да 
ли сам сте кла пра во на са мо стал но ко ри шће ње по ро-
дич не пен зи је.

?Алек сан дар Рат ко вић, Ра шка: Оти шао сам у ста-
ро сну пен зи ју и још имам при вре ме но ре ше ње. 
Ра дио сам у пред у зе ћу „Цр ве на зве зда” из Ма ке-

до ни је, на те ре ну у Мла де нов цу и Сме де ре ву. Из Мла-
де нов ца ни је при ба вљен стаж, а из Ар хи ва Бе о град су 
од го во ри ли да ни је да то ни шта на чу ва ње. Ус по ста вио 
сам ве зу са Ма ке до ни јом, али су ми ре кли да су сви до-
при но си упла ћи ва ни у Ср би ји.

Од го вор: За оства ри ва-
ње пра ва на ста ро сну пен зи-
ју до вољ но Вам је 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња и за оси гу-
ра ни ка му шкар ца 65 го ди на 
жи во та. Што се ти че про ме-
не осно ви це на ко ју пла ћа те 
до при нос, она не мо же да се 
ме ња без ва шег зах те ва. Из-
у зе так је био за оне ко ји су 
упла ћи ва ли до при но се на нај-
ни жу осно ви цу ко ја је из но си-
ла 40 од сто про сеч не за ра де, 
ка да је по за ко ну омо гу ће но 
да нај ни жа осно ви ца бу де 35 
од сто про сеч не за ра де, али 
то зна чи да је до при нос тре-
ба ло да се сма њи, а не да се 

по ве ћа. Обра ти те се слу жби 
за кон тро лу упла те до при но-
са у Ва шој фи ли ја ли ПИО ко-
ја је до не ла ре ше ње по ко ме 
упла ћу је те до при нос. О сва кој 
про ме ни осно ви це мо ра те да 
до би је те и ре ше ње. Ко ли ка ће 
Вам би ти пен зи ја са упла том 
до при но са на нај ни жу осно-
ви цу, ни је мо гу ће ре ћи, јер то 
за ви си од мо мен та у ко ме се 
оства ру је пра во на пен зи ју и 
од при ме не оп штег бо да ко ји 
ва жи у том тре нут ку. У сва ком 
слу ча ју, из нос пен зи је не мо-
же би ти ни жи од нај ни жег из-
но са пен зи је ко ји ће ва жи ти у 
том тре нут ку.

Од го вор: Пра во на от прем-
ни ну због од ла ска у пен зи-
ју има ју оси гу ра ни ци ко ји ма 
је рад ни од нос пре стао ра ди 
оства ри ва ња пра ва на пен зи-
ју. Из Ва шег пи сма се ви ди да 
сте Ви по сле пре стан ка рад ног 
од но са оти шли на би ро као 
не за по сле ни, што зна чи да у 
том мо мен ту ни сте ис пу ња ва-
ли усло ве за пен зи о ни са ње. 
То опет зна чи да Ва ше ре ше-
ње о пре стан ку рад ног од но-
са не гла си да Вам је пре стао 
рад ни од нос због оства ри ва-
ња пра ва на пен зи ју, те ни сте 

ни мо гли да оства ри те пра во 
на от прем ни ну због од ла ска 
у пен зи ју. Ако Вам је пре стао 
рад ни од нос као тех но ло шком 
ви шку, тре ба ло је да по том 
осно ву до би је те сти му ла тив ну 
от прем ни ну, али и то је тре ба-
ло да са др жи Ва ше ре ше ње о 
пре стан ку рад ног од но са. Са да 
кад од ла зи те у пен зи ју по сле 
оства ри ва ња пра ва ко ја сте 
има ли код На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње по сло да вац 
не ма оба ве зу да Вам ис пла ти 
от прем ни ну због оства ри ва ња 
пра ва на пен зи ју.

Од го вор: Уко ли ко ис пу-
ња ва те усло ве за по ро дич ну 
пен зи ју, а то под ра зу ме ва да 
ове 2010. го ди не има те 49,5 
го ди на жи во та и ви ше, мо же-
те под не ти зах тев за оства-
ри ва ње пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју. У слу ча ју да не ма те 
по треб не го ди не, а има те 45 

го ди на жи во та, пра ти те увек 
за кон ске усло ве за по ро дич ну 
пен зи ју ко ји ће би ти про пи са-
ни из ме на ма За ко на о ПИО, а 
ко ји ће ове го ди не би ти до-
нет. Тре ба ло је да да те ви ше 
по да та ка о се би да би смо Вам 
пре ци зно од го во ри ли на пи-
та ње.

Од го вор: Ви сте, на жа лост, 
има ли пре ма ло го ди на ка да су 
де ца пре ста ла да се шко лу ју, 
и та да је Ва ма и де ци пре ста-
ло пра во на по ро дич ну пен зи-
ју. Ове, 2010. го ди не услов је 
да сте та да има ли 44 го ди не 
и шест ме се ци жи во та да би-

сте мо гли да оства ри те пра во 
на по ро дич ну пен зи ју. Иду ће, 
2011. го ди не, би ће по треб но 
да сте има ли 45 го ди на жи-
во та. Из ових раз ло га не мо-
же да Вам се при зна пра во на 
по ро дич ну пен зи ју, иако са да 
има те 52 го ди не.

Од го вор: Од Ар хи ва Бе о-
град тре ба да има те по твр ду 
да Ар хив не рас по ла же тра-
же ном до ку мен та ци јом. Од 
над ле жног ор га на у Го сти-
ва ру та ко ђе тре ба да има-
те по твр ду да не рас по ла жу 
по да ци ма о ста жу и за ра-
ди за тај пе ри од. У Бе о гра-
ду на оп шти ни на ко јој сте 
ра ди ли тре ба да при ба ви те 

од ис по ста ве здрав стве ног 
оси гу ра ња тзв. лич ни кар-
тон оси гу ра ни ка из ко га ће 
се ви де ти да сте за то вре ме 
би ли здрав стве но оси гу ра ни 
у Бе о гра ду. Са овим до ка зи-
ма ја ви те се Фи ли ја ли ПИО 
у Кра ље ву да Вам се при зна 
на ве де ни пе ри од у стаж оси-
гу ра ња и до не се ко нач но ре-
ше ње о пен зи о ни са њу.
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шареница шареница

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

СКЛАДИШТЕ
ГЛАВНИ 

ЗГОДИТАК НА 
ЛУТРИЈИ

ПРАВИТИ 
ЗАВЕШТАЊЕ

ГЛАВНИ ГРАД 
ГРЧКЕ

ВОЈИСЛАВ 
ОДМИЛА

ВРСТА 
ПАПАГАЈА

РУДАРСКИ 
ИНСТИТУТ 

(СКР.)

ВОЗАЧ
СПЛАВА, 
СКЕЛАР

НАЧЕЛНИК 
У СТАРОМ 
РИМУ (МН.)

ОБЛАСТ, 
РЕГИОН

СЛОВЕНСТВО

ПЕСМА 
АЛЕКСЕ 
ШАНТИЋА

СИМБОЛ 
СУМПОРА

САПЛИТАТИ

ИМЕ 
ГЛУМИЦЕ 
СТУПИЦЕ

СЛИЧНО 
(СКР.)
ПИПА НА 
ЧЕСМИ

ИМЕ РАНИЈЕ 
ГЛУМИЦЕ 
АРЕПИНЕ

БАЊА У 
БЕЛГИЈИ

РАШЧЛАЊИ-
ВАЊЕ

РУСКИ 
КОСМОНАУТ, 
ВЛАДИМИР

ОЗНАКА ТОНЕ

ПРКОСИ, 
ИНАЋЕЊА
ПОСТАТИ 
КУМОВИ

ЕКОНОМСКИ 
ОДСЕК (СКР.)

ГРАД У
ПОРТУГАЛИЈИ

РЕКА У
Ј. АМЕРИЦИ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

МАЛА КОЛА

СНАЖАН, 
ВРЛО ЈАК

ДРЖАВА 
ЈУЖНЕ 
АМЕРИКЕ

ПРОИЗВОД 
ИМИТАЦИЈЕ

КИЛОМЕТАР 
(СКР.)

ГРАД У КИНИ

ИЗВРШНИ 
КОМИТЕТ
КОРАЛНО 
ОСТРВО

РЕКА КОЈА 
ОТИЧЕ ИЗ 
ЈЕЗЕРА

МЕТАР (СКР.)

ДРУГО, 
ОСТАЛО

ЛАРМАТИ, 
ГАЛАМИТИ

СИМБОЛ 
СРЕБРА

ИСАИЛО 
ОДМИЛА

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

ГРАМ

СИМБОЛ 
ТЕЛУРА

ВРСТА 
ДРВЕТА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: експорт, Ратибор, спајати, товари, 
ер, нари, д, Матан, бацити, тар, ИЦ, ек, тк, и, Галилеј, Оливера, 
баронат, арил, ки, чир, в, ила, Ика, варати, епитети, ри, Иран.

СКАНДИНАВКА

Д
еј
ан

 П
ат
ак
ов
ић

Ко нац и де ло
До го вор ку ћу гра ди док је не пре гра ди.
Не зго дан час нам је нај згод ни ји из го вор.
Ко нац де ло кра си – ако де ло не ви си о кон цу.
От ка ко смо на ви кли на зло, до бро нам је!
Не кад смо би ли са мо го ли и бо си, а сад смо и тран спа-

рент ни!
Бра ни слав – Ба не Јо ва но вић

Не ви де пу бли ку
По че ли су „Ну ши ће ви да ни”, а ко би ре као да су уоп ште 

пре ста ја ли.
Не ки на по ли тич кој сце ни су се баш ужи ве ли у уло гу. 

Уоп ште не ви де пу бли ку.
Ови што стал но из но се ми шље ње мо гли би по не кад да 

под не су и део те ре та.
Сло бо дан Ду чић

За ту ри ли спи сак
На шли смо из лаз, али не из ла зи нам се.
Ни су нам ни до ко ле на, за то нас те ра ју да кле чи мо.
Псу ју нам ко га стиг ну, за ту ри ли су спи сак.
Ис тр ча ли смо се, за то су нас пре шли.
Оти шли смо до ђа во ла за то се и кр сте.

Ми ли ца Чу лић

М
ил
ен
ко

 К
ос
ан
ов
ић
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Ре кли су...
Ду шко Ра до вић 

Не вас пи та вај те де цу ако не уме те. 
Бо ље је би ти не ва спи тан не го ло ше 
вас пи тан. 
Уне си те у мо но то ни ју и мр тви-

ло не чи јег жи во та ма ло сво је 
нео збиљ но сти, нео д го вор но сти и 
ло шег уку са. 
Ви ше чу је мо јед ни дру ге не го што 

се раз у ме мо. 
Сва ки но ви дан је или на гра-

да или ка зна за оно што смо ју че 
ура ди ли. 
Кад зна мо, сви зна мо исто, а кад не 

зна мо, сва ко не зна дру га чи је. 
Пр ви пи тај те да не би сте мо ра-

ли од го ва ра ти. Пр ви тра жи те да 
не би сте мо ра ли да ва ти. 
За све што ни сте мо гли ре ци те да 

ни сте хте ли. 
Хра бри му шкар ци тре ска ју вра-

ти ма кад до ла зе у ку ћу, а ку ка ви-
це са мо ка да од ла зе. 
За жи вот је по треб но ма ло. За не-

сре ћан жи вот тра жи се мно го ви ше. 
Ју че је не ко на шао оно што ни-

је тра жио. Оно што је он тра жио 
на шао је не ко дру ги.

... да је пр ви 
град на све ту 
ко ји је до сти-
гао ми ли он 
с т а  н о в  н и  к а 
био Рим, и то 
133. го ди не 
пре но ве ере? Лон дон је ми ли о ни тог ста-
нов ни ка до био тек 1810, а Њу јорк 1875. 
го ди не. Да нас у све ту има око 300 гра до-
ва са ви ше од ми ли он ста нов ни ка.

... да је ме ђу свим да нас по сто је ћим 
не за ви сним др жа ва ма Но ви Зе ланд био 
пр ви ко ји је же на ма дао пра во гла са 
на на ци о нал ним из бо ри ма 1893, док је 
Швај цар ска то учи ни ла тек 1971. го ди-
не?

... да је нај ста ри ја осо ба свих вре ме на 
би ла Фран цу ски ња Жан Кал ман ко ја је, 
ка да је умр ла 4. ав гу ста 1997, има ла 122 
го ди не и 164 да на?

... да је Ле о нар до да Вин чи мо гао да 
пи ше јед ном ру ком и да цр та дру гом у 
исто вре ме?

... да је нај све стра ни ји спор ти ста на 
све ту би ла же на – Шар ло та Ло ти Дод 
(1871–1960), пе то стру ка по бед ни ца 
Вимблдо на, пр ва ки ња Ве ли ке Бри та ни-
је у гол фу, но си лац сре бр не олим пиј ске 
ме да ље у стре ли чар ству и ре пре зен та-
тив ка Ен гле ске у хо ке ју на тра ви?

... да је Ал бер ту Ајн-
штај ну 1952. го ди не 
по ну ђе но да по ста не 
пред сед ник Изра е ла?

... да је брат Ал Ка-
по неа био град ски ше-
риф?

... да по сто је 92 по зна та слу ча ја из гу-
бље них ну кле ар них бом би у мору?

... да је до 2002. године важио закон 
по коме би 
Монако престао 
да буде суверена 
држава, ако би 
кнежевска кућа 
Грималди остала 
без наследника?

Да ли сте зна ли ...


