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Ме ђу на род ни дан же на при ча је о обич-
ним же на ма ко је су ства ра ле исто ри ју, 
сто ји у тек сту Ор га ни за ци је Ује ди ње-

них на ци ја ко ји го во ри о ге не зи пра зно ва ња 
Осмог мар та. Пре ви ше од сто го ди на же не у 
Чи ка гу и Њу јор ку мар ши ра ле су за сво ја људ-
ска пра ва, тра же ћи кра ће рад но вре ме и бо ље 
пла те, пра во гла са, еко ном ску си гур ност, рав-
но прав ност. Лу чо но ша овог по кре та, Кла ра 
Цет кин, би ла је стра стан бо рац про тив дво-
стру ког мо ра ла, ве ру ју ћи да же не мо ра ју има-
ти пра во на при ват не и лич не од лу ке. 
За ла га ња Кла ре Цет кин одав но су ушла у 

за ко не ве ћи не зе ма ља, али у прак си мо же мо 
ви де ти да су се од но си ме ђу по ло ви ма ве о-
ма ма ло про ме ни ли, без на го ве шта ја да ће се 
си ту а ци ја и у бу дућ но сти су штин ски по пра ви-
ти. Да кле, упр кос оп штем на прет ку дру штва и 
кул ту ре очи глед но је да пра ва же на за о ста ју 
у раз во ју, а пра ви про блем се сво ди на то је су 
ли же не и му шкар ци рав но прав ни не са мо по 
за ко ну, већ и по при ро ди.
Слич но ве ро ват но раз ми шља ју и мно ге же не 

ко је су пре ста ле да у свом пра зни ку пре по зна-
ју не са мо ње го ве из вор не, већ и би ло ка кве 
вред но сти. Јер, тај је дан дан, као су ро гат за 
ис кре ну и пра ву па жњу, при вид но би тре ба ло 
да ис пра ви све не прав де и да на док на ди не-

до ста так по што ва ња и јед на ких при ли ка то ком 
чи та ве го ди не, а ба на ли за ци ја ње го ве про сла-
ве обе сми сли ла је сва ку по зи тив ну иде ју.
Они ци нич ни ји ре ћи ће да су же не схва ти ле 

да и не ма ју раз ло га за сла вље јер им ова со-
ци јал на те ко ви на, осим јед на ког рад ног вре-
ме на, ни је оба ве зно до не ла и до сто јан по сао и 
при сто јан жи вот, те се због ис цр пљу ју ћег тем-
па че сто бо ре с фру стра ци ја ма и осе ћа њем гу-
бит ка иден ти те та. Же не су до би ле мно ге но ве 
оба ве зе а ни су осло бо ђе не ни јед не ста ре јер 
на ше дру штво чвр сто чу ва свој па три јар хал-
ни обра зац. Фор мал но има ју мо гућ ност да се 
пе њу ле стви ца ма ка ри је ре али су у ствар ном 
жи во ту че сто дис кри ми ни са не. И са ма чи ње-
ни ца да се о овом про бле му го во ри као о жен-
ском пи та њу по ка зу је по ри ца ње да се за пра во 
ра ди о дру штве ном пи та њу.
Упра во због то га Осми март тре ба сла ви ти 

и да ље јер он ни је дан же на у сми слу по ла, 
већ пра зник свих оних ко ји ми сле да је рав но-
прав ност нор мал на, и да при род на уло га же-
не, ње на функ ци ја мај ке, ни је и ње на је ди на 
дру штве на функ ци ја. Он је, ујед но, и при ли ка 
да се под се ти мо не ка да шње бор бе дру гих јер 
нам ни шта ма ње хра бро сти ни је по треб но ни 
да нас за наш сва ко днев ни жи вот. 

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка
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По што ва ни чи та о ци,
Ва шим и на шим ма ма ма, су пру га-
ма, ћер ка ма, ба ка ма, се стра ма и 
свим оста лим же на ма че сти та мо 

сва ки дан ко ји ус пе ју да про ве ду срећ не 
и за до вољ не со бом и сво јом око ли ном, а, 
на рав но, и Осми март.

Ре дак ци ја Гла са оси гу ра ни ка 



актуелно
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Ви со ки пред став ник ММФ-а 
ис та као да је до го вор о тре ћој 
ре ви зи ји стенд бај аран жма на 
по стиг нут и то ће Ср би ји
омо гу ћи ти да по ву че
350 ми ли о на евра зај ма,
ко ји је на ме њен по др шци
де ви зним ре зер ва ма

Ср би ја и ми си ја Ме ђу на род ног мо-
не тар ног фон да по сти гли су до го-
вор о тре ћој ре ви зи ји кре дит ног 

стенд бај аран жма на, што ће омо гу ћи ти 
по вла че ње тре ће ра те кре ди та од 350 
ми ли о на евра. До го во ре но је да пла те и 
пен зи је бу ду за мр зну те у пр вој по ло ви ни 
го ди не, али је оста вљен про стор за раз-
го во ре о од мр за ва њу за ра да у дру гој по-
ло ви ни го ди не уко ли ко се при вре да бу де 
бр же опо ра вља ла. На ја вље но је да ће се 
о то ме де таљ но раз го ва ра ти у ма ју, при-
ли ком сле де ће по се те ми си је ММФ-а.
Од бор ММФ-а ће кра јем мар та раз-

ма тра ти из ве штај ми си је ММФ-а, по сле 
дво не дељ них раз го во ра ко ји су во ђе ни у 
Бе о гра ду од 9. до 23. фе бру а ра. Про це-
на ММФ-а је да ће у Ср би ји раст БДП-а 
у овој и на ред ној го ди ни би ти два, од но-
сно три про цен та, а оче ку је се пад ин-
фла ци је. У окви ру ре дов них го ди шњих 
кон сул та ци ја, ко је су се оба вља ле исто-
вре ме но са ре ви зи јом стенд бај аран жма-
на од 2,9 ми ли јар ди евра, ана ли зи ра на 
је и сред њо роч на стра те ги ја еко ном ске 
по ли ти ке Ср би је. Ср би ја је до са да по ву-
кла две ра те кре ди та у укуп ној вред но-
сти 1,12 ми ли јар ди евра.
Вла да је ис пу ни ла све до го во ре не кри-

те ри ју ме ко ји се од но се на 2009. го ди ну: 
пла ни ра но је да де фи цит бу џе та бу де 
134 ми ли јар де ди на ра, а из но сио је 121 
ми ли јар ду ди на ра. Те ку ћа по тро шња је 
уме сто пла ни ра них 695 ми ли јар ди ди-
на ра би ла ма ња за шест ми ли јар ди, 
док је ли мит на ко мер ци јал на за ду-
жи ва ња Ср би је био од ре ђен на 550 
ми ли о на евра, а оства ре но је 100 
ми ли о на евра.
Чла но ви ми си је ММФ-а по твр ди ли су 

да је 2010. го ди на из ла ска из ре це си је 
и по ди гли про јек ци ју при вред ног ра ста 
Ср би је са 1,5 од сто на два од сто. Ако 
јав не ин ве сти ци је бу ду ефи ка сно усме-
ра ва не, пре све га у ауто пу те ве, ми си ја 

ММФ-а би при ли ком сле де ће по се те по-
но во мо гла да по диг не про це ну при вред-
ног ра ста, са оп ште но је по сле за вр шет ка 
раз го во ра.
Са ММФ-ом је до го во ре но да се по-

ре ска оп те ре ће ња, као што су по рез на 
до да ту вред ност и по рез на пла те, не ће 
ме ња ти, спо ра зум ће, ка ко се оче ку је, 
обез бе ди ти ста бил ност за да љи опо ра-
вак срп ске еко но ми је и би ти до бар сиг-
нал за стра не ин ве сти то ре.
Ка ко су ис та кли пред став ни ци вла-

сти, јед на од глав них та ча ка пре го во ра 
са ММФ-ом би ла је и ре фор ма пен зиј-
ског си сте ма и с ми си јом је до го во ре но 
да ње на при ме на поч не од апри ла 
2011. Основ на иде ја те ре фор-

ме је сте сма ње ње при ли ва но вих пен-
зи о не ра, што се, из ме ђу оста лог, мо же 
по сти ћи про ду же њем ми ни мал ног рад-
ног ста жа за же не са 35 на 38 го ди на и 
по ди за њем ми ни мал ног ста ро сног до ба 
за од ла зак у пен зи ју са 53 на 58 го ди на. 
До го вор је по стиг нут у на че лу, а ко нач на 
од лу ка да ће би ти до не та у ма ју при ли-
ком сле де ће по се те ми си је.
Чла но ви ми си је ММФ-а су ис та кли да 

Ср би ји оста је оба ве за да сма њи број за по-
сле них у јав ној ад ми ни стра ци ји за 10 од-
сто. На гла ше но је да је ММФ до био уве ра-
ва ња да ће то би ти при ме ње но до апри ла, 
а уко ли ко то не бу де ура ђе но ка шње ње ће 
би ти глав на те ма са стан ка у ма ју.
Ср би ја би по вла че њем тре ће тран ше 

кре ди та од 350 ми ли о на евра до сти гла 
300 од сто кво те у ММФ-у, по сле че га се 
на сред ства те фи нан сиј ске ин сти ту ци је 
пла ћа ви ша ка ма та, па су про це не да би 
тре ба ло ура ди ти све да по сле то га не 
бу де до дат ног по вла че ња сред ста ва.
За 10 го ди на ко ли ко се пре го ва ра са 
ММФ-ом ово је, пре ма ми шље њу на ших 

пре го ва ра ча, нај бо љи из ве штај ко ји 
је о Ср би ји са чи ни ла ова ме ђу на род-
на фи нан сиј ска ин сти ту ци ја. Стра-
не ди рект не ин ве сти ци је би ле су за 

800 ми ли о на до ла ра ве ће од оче ки ва ња 
ММФ-а, а укуп ни пла сма ни ба на ка та-
ко ђе су пре ва зи шли пр во бит не прог но-
зе. С дру ге стра не, ми нус у др жав ној ка-
си био је ма њи од до зво ље них 4,5 од сто 
БДП-а и из но сио је 4,2 про цен та.

Припремила: В. А.

ЗА ВР ШЕ НА ПО СЕ ТА МИ СИ ЈЕ ММФ СР БИ ЈИ
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• Мо гу ће по вла че ње тре ће ра те 
кре ди та од 350 ми ли о на евра

• ММФ пред ви ђа раст БДП-а за два 
од сто у 2010. и за три од сто у 2011. 
го ди ни

• ММФ оче ку је пад ин фла ци је
• Не ма про ме не по ре за на 
до да ту вред ност и по ре-

за на пла те

Кључ не
став ке
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између два броја

За вр шен ФЕСТ
Од 19. до 28. фе бру а ра, под сло га ном ОХРА БРУ ЈЕ! у Са ва цен тру, Дво ра ни Кул-

тур ног цен тра Бе о гра да и у Ки но те ци одр жан је 38. ФЕСТ, ко ји би, да ни је би ло две 
па у зе то ком те шких де ве де се тих го ди на, са да про сла вио че тр де се ти ро ђен дан. 
Фе сти вал је отво рен про јек ци јом фил ма „Мор фи јум”, ре ди те ља Алек се ја Ба ла ба-

но ва, а на ово го ди шњој смо три по ја ви ло се још око 70 нај бо љих но вих оства ре ња из 
це лог све та, ла у ре а та по след њих фе сти ва ла у Ка ну, Ве не ци ји, Бер ли ну и То рон ту. 
По ред њих, као и ра ни јих го ди на, би ли су за сту пље ни и фил мо ви мла дих и но вих, 
још не а фир ми са них ауто ра.
И ове го ди не фил мо ви су се пред ста ви ли кроз уоби ча је не про грам ске це ли не – 

„Хо ри зон ти”, за га ла про јек ци је, „Евро па ван Евро пе” за так ми чар ски про грам, „Чи-
ње ни це и сла га ли це” за ду го ме тра жни до ку мен тар ни, „Све ти о ник/От кри ћа” за фил-
мо ве мла дих ауто ра и про грам „Фан тА зи ја” за но ве азиј ске фил мо ве.

Бр же до 
ди јаг но зе
На бе о град ском Ин-

сти ту ту за мај ку и де те 
по чео је да ра ди апа-
рат за ну кле ар ну маг-
нет ну ре зо нан цу ко ји 
ће омо гу ћи ти лак ше 
и бр же ус по ста вља ње 
ди јаг но зе за мно го-
број не ма ле па ци јен-
те ко ји се ле че у овој 
уста но ви. 
На овом ин сти ту ту, 

ко ји ове го ди не про сла вља 60 го ди на ра да, го ди шње се пре гле да и ле чи око 200.000 
де це.
Сред ства за на бав ку овог мо дер ног апа ра та вред но сти око 145 ми ли о на ди на ра 

обез бе ђе на су из бу џе та Ср би је за 2009. го ди ну. 

По 4.000 ди на ра 
нај у гро же ни ји ма
Ис пла та пр ве ра те јед но крат не по-

мо ћи од 16.000 ди на ра нај у гро же ни јим 
бе о град ским пен зи о не ри ма по че ла је 
кра јем фе бру а ра. Пен зи о не ри ко ји има ју 
пре би ва ли ште у Бе о гра ду и чи је су пен-
зи је на дан 31. де цем бра 2009. го ди не 
би ле јед на ке или ма ње од 14.836,90 ди-
на ра, при ми ће ра ту од 4.000 ди на ра на 
кућ ну адре су.
Ово је пр ва ра та у овој го ди ни. До би ће 

је 65.152 нај у гро же ни јих пен зи о не ра. За 
ту свр ху из град ског бу џе та је из дво је но 
укуп но 2,7 ми ли о на ди на ра. 
За пен зи о не ре ко ји ни су до би ли не ку 

од прет ход них ра та, то ком мар та ће би-
ти до не та од лу ка да им се но вац вра ћен 
у Тре зор до ста ви на кућне адресе.

Сти пен ди је за сту ден те са
ин ва ли ди те том 
Се кре та ри јат за обра зо ва ње град ске упра ве Бе о гра да рас пи сао је 24. фе бру а ра 

кон курс за до де лу 140 сти пен ди ја сту ден ти ма са ин ва ли ди те том.
Кан ди да ти ко ји се при ја ве на кон курс мо ра ју да ис пу ња ва ју од ре ђе не усло ве: да 

су др жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је, да има ју пре би ва ли ште или бо ра ви ште у Бе о гра ду, 
да су сту ден ти ви со ко школ ске уста но ве чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, а чи је је 
се ди ште у Бе о гра ду, и да су пр ви пут упи са ли од ре ђе ну го ди ну сту ди ја или су пр ви 
пут ап сол вен ти у школ ској 2009/2010. го ди ни. Нео п ход но је и да по се ду ју ле кар ску 
до ку мен та ци ју о по сто ја њу ин ва лид но сти ко ју је из да ла ре ле вант на др жав на здрав-
стве на уста но ва. 
Из град ског бу џе та је за до де лу ових сти пен ди ја из дво је но 204.000 ди на ра по ко-

ри сни ку, што зна чи да је ме сеч ни из нос по је ди нач не сти пен ди је 17.000 ди на ра.
Кон курс тра је пет на ест да на, а не од но си се на за по сле не сту ден те са ин ва ли ди-

те том.

При зна ње
Жил ни ку

Управ ни од бор Фон да „То дор Ма ној-
ло вић”, ко ји чи не проф. др Вла ди сла ва 
Гор дић-Пет ко вић, глу мац Пре драг – Ми-
ки Ма ној ло вић, те а тро лог мр Бо шко Ми-
лин, пи сац Вла ди мир Ар се ни је вић и ака-
дем ски сли кар Ра до ван Жи ван кић, до-
де лио је На гра ду за мо дер ни умет нич ки 
сен зи би ли тет за 2009. го ди ну Же ли ми ру 
Жил ни ку, ре ди те љу из Но вог Са да. При-
зна ње је до де ље но 17. фе бру а ра на све-
ча но сти у Из вр шном ве ћу Вој во ди не.
Овај до а јен срп ског аутор ског фил ма у 

сво јој че тр де се то го ди шњој ка ри је ри био 
је ре ди тељ и сце на ри ста 25 игра них и 
исто то ли ко крат ко ме тра жних фил мо ва.

Иза бе ри те жи вот
Те шка еко ном ска си ту а ци ја, гу би так нај бли жих, оту ђе ност, здрав стве ни и дру ги 

про бле ми узро ци су ту ге и де пре си је ко ја не рет ко до во ди до раз ми шља ња о са-
мо у би ству. Ста ти сти ке по ка зу ју да 50 до 75 од сто љу ди ко ји по диг ну ру ку на се-
бе тра же по моћ ме сец да на пре са мо у би ства. Бран ка Кор дић, ини ци ја тор иде је о 
отва ра њу са ве то ва ли шта за пре вен ци ју су и ци да, под се ћа да љу ди има ју по тре бу 
да раз го ва ра ју и да сва ко тре ба да је спре ман да са слу ша дру гог, јер мо же да му 
спа си жи вот. Број те ле фо на 0800-201-200 отво рен је од 18 до 8 са ти сва ким да ном, 
а по зи ви су бес плат ни. У са ве то ва ли шту ра ди тро је љу ди ко ји су не ка вр ста хит не 
по мо ћи за су и цид не осо бе.
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Сва Ну ши ће ва
ли ца 

У су бо тич ком Град ском му зе ју 18. фе-
бру а ра отво ре на је из ло жба Му зе ја гра-
да Бе о гра да „Сва Ну ши ће ва ли ца”. Аутор 
из ло жбе је Та тја на Ко ри ћа нац, ку стос 
Му зе ја гра да Бе о гра да. Из ло жбу ће пра-
ти ти пре да ва ња и пред ста ве, по све ће не 
овом увек ак ту ел ном срп ском пи сцу. Ну-
ши ће ва де ла се од 1909. го ди не пре во-
де и на ма ђар ски је зик. У то ку из ло жбе, 
ко ја ће би ти отво ре на ме сец да на, одр-
жа ће се и књи жев не ве че ри, а на јед ној 
од њих о Ну ши ћу ће 9. мар та го во ри ти 
про фе сор др Љи ља на Пе ши кан са Но-
во сад ског уни вер зи те та. Зна чај но је да 
се у по став ци на ла зи ле гат Бра ни сла ва 
Ну ши ћа ко ји је од 1959. го ди не у вла сни-
штву Му зе ја гра да Бе о гра да за хва љу ју-
ћи по кло ну Ну ши ће ве ћер ке Ги те Ну шић 
Пре дић. Са рад ња Му зе ја гра да Бе о гра-
да и Град ског му зе ја из Су бо ти це тра је 
већ две де це ни је. Ово је дру га из ло жба 
по све ће на Бра ни сла ву Ну ши ћу, пр ва је 
одр жа на 1990. го ди не.

Ску пљи жи вот у ја ну а ру
Це не на ма ло ро бе и услу га у Ср би ји у ја ну а ру 2010. го ди не у од но су на де цем бар 

2009. би ле су у про се ку ви ше за 0,5 од сто. По тро шач ке це не у ја ну а ру 2010, у од но су 
на исти ме сец 2009. го ди не по ве ћа не су за 4,8 од сто. Це не на ма ло у 2009. го ди ни у 
про се ку су би ле ви ше за 8,4 од сто у од но су на прет ход ну го ди ну.
По сма тра но по глав ним гру па ма про из во да и услу га, у ја ну а ру 2010. го ди не, у од-

но су на прет ход ни ме сец, нај ве ћи раст це на за бе ле жи ли су ал ко хол на пи ћа и ду ван 
(7,6 од сто), обра зо ва ње (2,0 од сто), за тим услу ге у ре сто ра ни ма и хо те ли ма (1,3 од-
сто), док су хра на и без ал ко хол на пи ћа по јев ти ни ли за 0,5 од сто. Це не оста лих про-

из во да и услу га ни су 
се бит ни је ме ња ле.
Тро шко ви жи во та 

у Ре пу бли ци Ср би ји у 
ја ну а ру 2010. го ди не 
у од но су на прет ход-
ни ме сец у про се ку су 
би ли ви ши за 0,6 од-
сто. У ја ну а ру 2010. у 
од но су на исти ме сец 
2009. го ди не тро шко ви 
жи во та су по ве ћа ни за 
4,8 од сто. Тро шко ви 
жи во та у 2009. го ди ни 
у про се ку су по ве ћа ни 
за 8,6 про це на та у од-
но су на про сек прет-
ход не го ди не.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог 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 23. фе бру а ра.
Бив шим по љо при вред ни ци ма дру ги 

део за ја ну ар ис пла ћу је се од 19. фе бру-
а ра, док су пен зи о ни са ним вој ним ли ци-
ма при на дле жно сти за дру ги део ја ну а ра 
ис пла ће не 22. фе бру а ра.

Де ле га ци ја ММФ-а у Кра гу је вцу
Чла но ви Рад не гру пе за ре а ли за ци ју про јек та Кор ман 

по ља, ко је су пред во ди ли Мла ђан Дин кић, пот пред сед-
ник вла де и ми ни стар еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, 
и Ве ро љуб Сте ва но вић, гра до на чел ник Кра гу јев ца, са 
де ле га ци јом ММФ-а по се ти ли су по го не „Фи јат ауто мо-
би ла Ср би ја” и са ру ко вод ством те ком па ни је раз го ва ра-
ли о ре а ли за ци ји пла но ва и бу дућ но сти фа бри ке. 
Између осталог, том при ли ком је речено да ће ова 

фа бри ка из во зом оства ри ва ти при ход од ми ли јар ду и 
по евра и да је на ша же ља да са ММФ-ом до го во ри мо 
ка ко да по бољ ша мо кон ку рент ност срп ског из во за уоп-
ште. Раст из во за у бу дућ но сти мо гућ је са мо до во ђе њем 
стра них ин ве сти то ра, па отуд и по се та ММФ-а Кра гу јев-
цу – да би смо им по ка за ли да Ср би ја има од го ва ра ју ће 
из во зне по тен ци ја ле, уз од го ва ра ју ће по вла сти це ко је 
ће др жа ва обез бе ди ти.
Ина че, у по го ни ма „Фи јат ауто мо би ла Ср би ја” по че ли 

су ра до ви у Ла кир ни ци, уско ро сти жу но ве уни фор ме, 
а хи ља ду рад ни ка је при мље но у но ву ком па ни ју ФАС 
и са да жи ве од свог ра да, а не од суб вен ци ја др жа-
ве. Пре ма ре чи ма Ђо ва ни ја де Фи ли пи са, пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра ФАС-а, пред сто ји уго ва ра ње по сло ва 
на ре кон струк ци ји фа бри ке, у шта ће би ти уло же но 150 

ми ли о на евра, а кре ће и на бав ка но ве опре ме ко ја тре ба да се ин ста ли ра, та ко да су 
при пре ме за про из вод њу но вог мо де ла у пу ном је ку.

Пр ва при ли ка
У окви ру кон кур са НСЗ о за по шља ва њу 16.000 мла дих до 30 го ди на кроз про грам 

„Пр ва шан са”, За је чар ски округ је до био кво ту од 228 при прав ни ка, од че га је нај-
ви ше ме ста (160), пред ви ђе но за свр ше не сред њо школ це. При прав ни ци са сред-
њом шко лом при ма ће ме сеч ну на кна ду од 16.000, са ви шом 18.000 а са фа кул те том 
20.000 ди на ра. Ла не је за хва љу ју ћи овом про гра му са овог под руч ја при прав нич ки 
стаж оба ви ло 195 мла дих љу ди у За је ча ру, Кња жев цу, Бо љев цу и Со ко ба њи. Кон-
курс је отво рен до кра ја мар та
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поводи

Пре 40 го ди на по че ла 
је град ња пр вих
28 рехабилитационих
центара, који су 
посебним законом 
преименовани у 
специјалне болнице 
чи је је фи нан си ра ње 
у пот пу но сти
обез бе дио пен зиј ски 
фонд Србије

По зна то је да је Ре пу-
блич ки фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу-

ра ње по кре нуо низ ак тив но сти 
у ци љу си сте ма ти зо ва ња, кла-
си фи ко ва ња и очу ва ња сво је 
имо ви не. Раз лог за то је што 
го то во да не ма ба ње и при-
род ног ле чи ли шта у Ср би ји у 
ко ме Фонд ПИО ни је уче ство-
вао у из град њи нај ма ње јед-
ног објек та ре ха би ли та ци о них 
за во да, од но сно спе ци јал них 
бол ни ца, ка ко се са да зо ву.
Да нас, ме ђу тим, по сто ји бо-

ја зан да ови објек ти пре ђу у 
при ват но вла сни штво у по-
ступ ку при ва ти за ци је, чи ме би 
пре ста ла њи хо ва пр во бит на 
на ме на и циљ. Ми ни стар ство 
еко но ми је же ли да се што пре 
од ре ди ко је ће од ових не по-
крет но сти би ти при ва ти зо ва-
не, али то ни је мо гу ће учи ни-
ти док се не утвр ди титулар, 
односно стварни власник. 
На осно ву ком пле ти ра не до ку-
мен та ци је о ула га њи ма Фон да 
ПИО у из град њу мно го број них 
обје ка та ове на ме не, Фонд је 
по кре нуо суд ске по ступ ке за 
утвр ђи ва ње пра ва сво ји не над 
свим објек ти ма у РХ цен три ма. 
Ви ше пу та је по ми ња но да 

су прав ни прет ход ни ци Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, на 
осно ву Про гра ма о ства ра њу 

ИМО ВИ НА ФОН ДА ПИО – БА ЊЕ И РХ ЦЕН ТРИ

Ула га ње ге не ра ци јаУла га ње ге не ра ци ја
за по сле нихза по сле них

ма  те  ри -
јал не осно ве 
за пре вен ци ју ин-
ва лид но сти и ре ха би ли та ци ју 
рад ни ка, 1970. го ди не по че ли 
из град њу ова квих обје ка та. 
На пра вље ни су план и мре-
жа, ба зи ра ни на Про гра му, и 
пре 40 го ди на при сту пи ло се 
град њи 28 РХ центара, чи је 
је фи нан си ра ње у пот пу но сти 
обез бе дио Фонд. Ак ци је по-
кре ну те у ци љу утвр ђи ва ња 
ста ту са сво је имо ви не до ку-
мен ту је и по да так да је пи та-
ње вла сни штва Фон да ПИО 
мно го ши ре од пра ва сво ји не 
над спе ци јал ним бол ни ца ма, с 
об зи ром на то да је Фонд, сво-
јим сред стви ма, пот пу но или 
де ли мич но, из гра дио ви ше од 
225 здрав стве них уста но-
ва ши ром Ср би је и обез бе дио 
но вац за из град њу и опре ма-
ње де се ти на за штит них ра-
ди о ни ца за за по шља ва ње 
ин ва ли да ра да, као и спе-
ци јал них шко ла за ин ва-
лид ну де цу. 
Фонд ПИО је фи нан си рао 

и из град њу ха ла, по стро је ња 
дис пан зе ра ра да, сме штај-

них ка па ци те та, и ком плет ну 
ре кон струк ци ју и из град њу 
во до вод не и ка на ли за ци о не 
мре же. Ре ха би ли та ци о ни цен-
три ко ји су гра ђе ни ис кљу чи во 
сред стви ма Фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
су: „Жу бор” у Кур шу млиј ској 
ба њи, „Мер кур” у Вр њач кој 
Ба њи, „Чи го та” на Зла ти бо-
ру и РХ цен три Зла тар, Ба ња 
Ко ви ља ча, Ри бар ска ба ња, 
„Геј зир” у Си ја рин ској ба њи, 
Но ви Па зар, Ива њи ца, Со-
ко ба ња, Бре зо ви ца, „Ми-
ро слав Зо то вић” у Бе о гра ду, 
„Агенс” у Ма та ру шкој ба њи, 
„Вре ло” у Бу ја но вач кој ба-
њи и „Ра дон” у Ни шкој ба њи. 
Укуп но има још и 22 објек та 
чи ју је из град њу Фонд де ли-
мич но фи нан си рао, а ме ђу 
њи ма су цен три у Врањ ској и 
Јо ша нич кој ба њи. 
По кре ну ти су суд ски по ступ-

ци за 26 обје ка та у ко је је Фонд 
уло жио, пре ма да на шњим 
вред но сти ма, око 500 ми ли-
о на евра. С об зи ром на то да 

је имо ви-
на са гра ђе на 

нов цем ко ји је обез-
бе ђен из до при но са и да пра во 
сво ји не на не по крет но сти ма 
при па да оно ме ко је уло жио у 
из град њу, у Фон ду ПИО оче ку-
ју да ће суд ски про це си би ти 
убр зо окон ча ни. Су до ви су до-
не ли при вре ме не ме ре за бра-
не при ва ти за ци је до окон ча ња 
по сту па ка, ме ђу тим, још не ма 
пра во сна жних пре су да.
Бу ду ћи да су ба ње осло нац 

ре ги о нал ног раз во ја и ве ли ки 
ту ри стич ки по тен ци јал Ср би је, 
Фонд ће на сто ја ти да се имо-
ви ни, у ко ју су ула га ле ге не-
ра ци је оси гу ра ни ка, са чу ва 
основ на на ме на и да се њо ме 
упра вља на на чин до брог до-
ма ћи на, а не ће бе жа ти ни од 
стра те шких парт нер ста ва, 
уко ли ко бу де та квих по ну да. 
Али, да би мо гло да се на ста-
ви да ље, по треб но је да се 
пр во ис по шту је суд ска про це-
ду ра, а након тога и конкретан 
договор надлежних у Влади 
Србије о томе какву намену 
одредити овим објектима.

Је ле на Оцић
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По јед но ста вље на ре ги стра ци ја
га здин ста ва 
Ми ни стар ство по љо при вре де са оп шти ло је да ће ово го-
ди шња ре ги стра ци ја и об но ва ре ги стра ци је по љо при-
вред них га здин ста ва би ти јед но став ни ја – при ја вљи ва ће 
се са мо гру пе кул ту ра ко је се са де или се ју. Рок за ре ги-
стра ци ју је 31. март 2010. го ди не.

Услов за по зај ми цу
– ре ги стро ва но
га здин ство.
Ка рак те ри сти ке
свих кре дит них
ли ни ја су ни же
ка ма те и од ре ђе ни 
грејс-пе ри од 

Ми ни стар ство по љо при-
вре де и По кра јин ски 
фонд за раз вој по љо-

при вре де по ну ди ли су, у фе-
бру а ру ове го ди не, крат ко-
роч не и ду го роч не кре ди те 
ре ги стро ва ним по љо при вред-
ним га здин стви ма (и прав ним 
и фи зич ким ли ци ма) са лак-
шим усло ви ма от пла те, да би 
на вре ме мо гли да пла ни ра ју 
ово го ди шњу про из вод њу.
Вла да Ср би је усво ји ла је 

Уред бу по ко јој по ме ну та га-
здин ства у Ре пу бли ци мо гу у 
2010. го ди ни да ко ри сте крат-
ко роч не кре ди те у из но су од 
50.000 до 900.000 ди на ра за 
ку по ви ну ре про ма те ри ја ла и 
оста лих обрт них сред ста ва 
за при вре ђи ва ње. Па о ри ко-
ји има ју роб не за пи се мо гу да 
по зај ме и ви ше из но се – од 
1,2 до два ми ли о на ди на ра, 
у за ви сно сти од вред но сти 
ро бе ко ја се за ла же по том 
за пи су. Рок вра ћа ња ових 
кре ди та је до 12 ме се ци, без 
ва лут не кла у зу ле. Ка ма та из-
но си пет од сто и по љо при-
вред ни ци је пла ћа ју за јед но 
са глав ни цом о ро ку до спе ћа 
кре ди та.

Дру гом Уред бом ре гу ли са-
ни су и усло ви за ду го роч не 
кре ди те ко ји мо гу би ти одо-
бре ни у из но су од 5.000 до 
300.000 евра (ис пла ћу ју се у 
ди на ри ма по сред њем кур су 
НБС), а от пла ћу ју се у пе ри о-
ду од пет до осам го ди на. Код 
ових кре ди та по слов на бан ка 
уче ству је са 60 од сто одо бре-
ног нов ца, а Ми ни стар ство 
да је 40 по сто укуп не су ме. 
По љо при вред ни ци ће от пла-
ћи ва ти и ка ма ту од пет од сто 
на го ди шњем ни воу, али са-
мо за бан чи на сред ства, док 
за др жав ни део обез бе ђе ног 
нов ца не ма ка ма те. По сто ји и 
грејс-пе ри од вра ћа ња кре ди-
та, од јед не до три го ди не – у 
за ви сно сти од про из вод ње за 
ко ју се кре дит тра жи.
С дру ге стра не, По кра јин ски 

фонд за раз вој по љо при вре-
де отво рио је пет кон кур са за 
кре ди ти ра ње про из вод ње у 
ре ги стро ва ним по љо при вред-
ним га здин стви ма Вој во ди не 
са ро ком при ја вљи ва ња од 

14. фе бру а ра до 7. мар та ове 
го ди не.
Кре ди ти за на бав ку но вих 

си сте ма за на вод ња ва ње, ко ји 
ће се одо бри ти на из но се до 
5.000 евра, има ће при ли ком 
вра ћа ња грејс-пе ри од од де-
вет ме се ци (ка да се не об ра-
чу на ва ка ма та) и рок от пла те 
од 24 ме се ца. От пла та је у ше-
сто ме сеч ним ану и те ти ма.
За по ме ну те кре ди те, али 

ве ће вред но сти – у из но су 
од 5.001 до 15.000 евра, одо-
бра ва ће се грејс-пе ри од од 
го ди ну да на, а рок от пла те 
кре ди та би ће 30 ме се ци, на 
исти на чин као и у прет ход-
ном слу ча ју. Ка мат на сто па за 
ову вр сту кре ди та из но си 1,6 
од сто на го ди шњем ни воу, уз 
при ме ну ва лут не кла у зу ле.
Кре ди ти за на бав ку но вих 

за шти ће них ба шти (пла сте ни-
ка, ста кле ни ка) и опре ме у њи-
ма одо бра ва ће се у из но су од 
1.000 до 15.000 евра са ро ком 
от пла те од 36 ме се ци, грејс-
пе ри о дом од 12 ме се ци (укљу-
че них у рок от пла те), ка да се 
ра чу на и ин тер ка лар на ка ма та. 
Кре дит се вра ћа у пет ра та са 
ка мат ном сто пом од 2,2 од сто 
на го ди шњем ни воу.
Кре ди ти за по ди за ње ви ше-

го ди шњих за са да ви но ве ло зе 
у 2010. го ди ни до де љи ва ће 
се у из но су од 1.000 до 10.000 

евра, са ро ком от пла те од 36 
ме се ци и грејс-пе ри о дом у 
тра ја њу од 24 ме се ца, то ком 
ко јег ће се об ра чу на ва ти ин-
тер ка лар на ка ма та. По ис те ку 
тог пе ри о да по љо при вред ни-
ци ће кре дит вра ћа ти у се дам 
ра та. Ка ма та на го ди шњем 
ни воу за овај об лик кре ди ти-
ра ња из но си ће 1,9 од сто.
Пре ма ре чи ма Јо же фа Са-

боа, ди рек то ра По кра јин ског 
фон да за раз вој по љо при вре-
де, и Сто ја на Ма рин ко ви ћа, 
са вет ни ка у овом фон ду, кре-
ди ти ра ће се са мо на бав ка де-
кла ри са них и сер ти фи ко ва них 
ло зних ка ле мо ва и ожи ље них 
стан дард них ре зни ца, за тим 
ба гре мо ва, као и бе тон ских и 
ме тал них сту бо ва и по цин ко-
ва не жи це.
Исти усло ви кре ди ти ра ња 

пред ви ђе ни су и кон кур сом 
за ви ше го ди шње за са де во-
ћа у 2010. го ди ни, а иста је 
и ка ма та на го ди шњем ни воу. 
Ду жи је пе ри од од ло же не от-
пла те, али по зај ми ца за за са-
де во ћа се вра ћа у пет ра та. 
Пред ви ђе но је да се на овај 
на чин кре ди ти ра ју ви ше го-
ди шњи за са ди ја бу ча стог, 
ко шти ча вог, је згра стог и ја го-
ди ча стог во ћа.
Кре ди ти за на бав ку пче ли-

њих ро је ва, ко шни ца и опре ме 
за пче лар ство у овој го ди ни 
би ће одо бра ва ни у из но си ма 
од 1.000 до 5.000 евра, са го-
ди шњом ка ма том од 1,9 од сто 
и грејс-пе ри о дом од 24 ме се-
ца, а рок от пла те је 18 ме се ци 
у ше сто ме сеч ним ану и те ти ма.
При ја ве за по ме ну тих пет 

кон кур са мо гу се пре у зе ти у 
По кра јин ском фон ду за раз-
вој по љо при вре де у Но вом 
Са ду, ло кал ним оп штин ским 
кан це ла ри ја ма Фон да за раз-
вој АП Вој во ди не, као и на 
сај ту www.fond polj.voj vo di na.
gov.rs и мо ра ју да се до ста ве, 
са тра же ном до ку мен та ци јом, 
ис кљу чи во по штом.

Ми ро слав Мек те ро вић

УЗ ПО МОЋ ДР ЖА ВЕ

По вољ ни кре ди ти за 
по љо при вред ни ке

Стојан Маринковић и Јожеф Сабо

актуелно
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Од ред бе За ко на пре ци зно 
утвр ђу ју и пра во на
по кре та ње суд ског спо ра
због не ког од об ли ка
дис кри ми на ци је, а тро шко ве 
по ступ ка сно си суд

Не рав но прав ност, на си ље, уз не ми-
ра ва ње, ома ло ва жа ва ње на по слу 
или у ку ћи – пој мо ви су на чи ји 

по мен се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва по-
ми сли на – же не. Иако је од Кла ре Цет-
кин и ње не бор бе за жен ску рав но прав-

поводи

ОД ДЕ ЦЕМ БРА 2009. И СР БИ ЈА ИМА ЗА КОН О РАВ НО ПРАВ НО СТИ ПО ЛО ВА

Јед на ке мо гућ но сти   за свеЈед на ке мо гућ но сти  

ци јал ном на прет ку, као и да има ју јед-
на ке мо гућ но сти да ужи ва ју све ко ри сти 
и до бро би ти од на прет ка јед не за јед ни-
це (пре ма „Европ ској по ве љи о род ној 
рав но прав но сти на ло кал ном ни воу”).

– До но ше њу срп ског за ко на прет хо дио 

је низ ак тив но сти: вла да је фор ми ра ла 
Са вет за рав но прав ност по ло ва ко ји је, у 
са рад њи са Про гра мом Ује ди ње них на ци-
ја за раз вој, то ком 2006. го ди не спро вео 
обим но ис тра жи ва ње у окви ру про јек та 
„По ло жај же на на тр жи шту ра да у Ср би-

Же не у ме ди ји ма
У ме ди ји ма је, пре ма ис тра жи ва-
њи ма, та ко ђе при су тан ве о ма ма ли 
про це нат ве сти по све ће них же на-
ма: тај по сто так ни ка да не пре ла зи 
15 од сто, сем у си ту а ци ја ма ка да се 
одр жа ва ју из бо ри или ка да се обе-
ле жа ва Ме ђу на род ни дан же на, 8. 
март. У ме ди ји ма се нај ви ше по ја-
вљу ју же не ко је су слав не лич но сти, 
и то углав ном спор тист ки ње. Же не 
су нај при сут ни је у ру бри ка ма кул ту-
ре, цр не хро ни ке и за ба ве. У цр ној 
хро ни ци же не се ма хом појављују 
као жр тве на си ља, а го то во их уоп-
ште не ма у ру бри ка ма по ли ти ке, 
еко но ми је, здрав ства или обра зо-
ва ња.

Се о ске же не
Пре ма на во ди ма Аген ци је Ује ди ње них на ци ја за ис хра ну и по љо при вре ду, 
же не про из во де ви ше од 50 од сто хра не на пла не ти, док јед на од сту ди ја 
Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња ка зу је да у Ср би ји 1,6 ми ли о на же на 
жи ви и при вре ђу је на се лу. Све ви ше њих се, по след њих го ди на, од лу чу је 
за „зва нич но” ба вље ње по љо при вре дом, то јест на ре ги стро ва ње соп стве-
них га здин ста ва. Ми ни стар ство за по љо при вре ду из ве шта ва да је од апри-
ла 2009. го ди не уве ћан број ре ги стро ва них по љо при вред них до ма ћин ста ва 
ко ја во де же не. Одо брен је, та ко ђе, и ве ћи број зах те ва за под сти цај на 
сред ства из аграр ног бу џе та ко је су под не ле же не по љо при вред ни про из-
во ђа чи и пред у зет ни це. И. М. 

ност про шло сто го ди на, ве ков на бор ба 
за иста пра ва, под јед нак трет ман и исту 
пла ту за исти по сао још ни је за вр ше на 
при ча чак ни у нај ра зви је ни јем зе мља-
ма све та. Да то ни је са мо про из вољ на 
про це на већ сва ко днев на по ја ва ко јој се 
на све на чи не по ку ша ва ста ти на пут, го-
во ре и за ко ни о род ној рав но прав но сти 
ко ји у овим зе мља ма по сто је упра во да 
би за шти ти ли жен ска пра ва. У про це су 
европ ских ин те гра ци ја, чи ји је ва жан 
део и до но ше ње ан ти ди скри ми на ци о них 
за ко на, и Ср би ја је кра јем про шле го ди-
не, тач ни је 16. де цем бра, усво ји ла За кон 
о рав но прав но сти по ло ва.
Род на рав но прав ност прет по ста вља 

да у јед ном дру штву, за јед ни ци или ор-
га ни за ци ји по сто је јед на ке мо гућ но сти 
за же не, му шкар це и осо бе дру га чи јих 
род них иден ти те та да до при не су кул-
тур ном, по ли тич ком, еко ном ском и со-
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Јед на ке мо гућ но сти   за све за све

ји” – ка же за наш лист На да Да ви до вић, 
са вет ник у Упра ви за род ну рав но прав-
ност Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по-
ли ти ке. – Оп шти за кљу чак ука зу је да се 
по ло жај же на од 1990. го ди не по гор шао. 
Та ко, на при мер, сто па за по сле но сти му-
шка ра ца из но си 63, а же на 44 од сто. Про-
фе си о нал ни ста тус и струк ту ра за по сле-
них та ко ђе ука зу ју на не рав но прав ност: 
од то га да је ма ње же на у са мо стал ном 
би зни су, да су вла сни ци имо ви не у нај-
ве ћем бро ју слу ча је ва му шкар ци, пре ко 
то га да су же не те ко је че ти ри пу та че-
шће од му шка ра ца на пу шта ју по сао да 
би бри ну ле о де ци или дру гим чла но ви ма 
по ро ди це, па до раз ли ке у пла та ма од 16 
од сто у ко рист му шка ра ца. Све је ука зи-
ва ло на нео п ход ност до но ше ња ова квог 
за ко на – об ја шња ва на ша са го вор ни ца.

За кон по ла зи од ме ђу на род них стан-
дар да у овој обла сти, утвр ђе них ме ђу-
на род ним кон вен ци ја ма, по себ но оних 
ко је пред ви ђа Кон вен ци ја о ели ми ни са-
њу свих об ли ка дис кри ми на ци је же на. 
Кон крет но, овим про пи си ма се за бра њу-
је да ва ње пред но сти ли ци ма с об зи ром 
на при пад ност по лу при ли ком кон кур са 
и из бо ра за по сле них. Јед но став ни је ре-
че но, уко ли ко му шка рац и же на има ју 
под јед на ке ква ли фи ка ци је за од ре ђе но 

Же не у би зни су
Пре ма по да ци ма При вред не ко мо ре Ср би је, од око 300.000 при вред них су-
бје ка та, 100.000 је при вред них дру шта ва и 220.000 пред у зет нич ких рад њи. 
У 16 од сто тих пред у зе ћа вла сни ци или су вла сни ци су же не, док се ме на-
џер ским по сло ви ма ба ви 8.000 при пад ни ца не жни јег по ла. По ре ђе ње ових 
са слич ним по да ци ма зе ма ља у окру же њу или у Евро пи ка зу је да Ср би ја 
има европ ски про сек за сту пље но сти же на у би зни су.
Кад од лу чу ју о ула ску у при ват ни по сао же не су опре зни је не го му шкар ци, 
би ра ју по сао за ко ји су се при пре ма ле, или онај за ко ји ни су по треб на ве ћа 
ула га ња, по пут тр го ви не и услу жних де лат но сти.
У при вред ним и ре ги о нал ним ко мо ра ма осно ва но је 11 од бо ра за жен ско 
пред у зет ни штво, да би, уса гла ша ва њем за јед нич ких ин те ре са и пред ла га-
њем ме ра за по бољ ша ње усло ва по сло ва ња, и еко ном ски по ло жај пред у-
зет ни ца био бо љи. С тим у ве зи ор га ни зу ју се кон фе рен ци је, окру гли сто-
ло ви и дру ги ви до ви раз ме не ин фор ма ци ја са пред у зет ни ца ма из ре ги о на и 
успе шним же на ма у Евро пи.  И. М.

рад но ме сто, не мо же же на да бу де од-
би је на јер је при пад ни ца „сла би јег по-
ла” и тре ба да ра ђа де цу, што под ра зу-
ме ва по ро диљ ско од су ство, евен ту ал на 
бо ло ва ња док су де ца ма ла… За кон ске 
од ред бе су ја сне и ка да се ра ди о за шти-
ти за по сле ног од уз не ми ра ва ња би ло ко-
је вр сте на по слу и пот пу но из ри чи те у 
слу ча ју пре стан ка рад ног ан га жо ва ња. 
Де ци ди ра но су по бро ја ни раз ло зи због 
ко јих за по сле ни не мо же да до би је от каз 
или да бу де про гла шен тех но ло шким ви-

шком: при пад ност по лу, по кре та ње по-
ступ ка због дис кри ми на ци је, сек су ал ног 
уз не ми ра ва ња или уце њи ва ња.
Од ред бе За ко на пре ци зно утвр ђу ју и 

пра во на по кре та ње суд ског спо ра због 
не ког од об ли ка дис кри ми на ци је. Спор 
мо же да по кре не сам за по сле ни ко ји се 
на ђе у ова квом по ло жа ју, али и син ди-
кат у ње го во име. Но ви на ко ја овај за-
кон чи ни мо дер ним је та што за по сле ни 
ка да при ло жи све по треб не ар гу мен те о 

дис кри ми на ци ји у суд ском спо ру не мо ра 
да до ка зу је да су на во ди тач ни, већ је 
ту же ни тај ко ји мо ра да до ка же да ни-
је крив, од но сно да оп ту жбе не сто је. 
Суд ске тро шко ве, пре ма сло ву за ко на, 
не пла ћа ту жи лац, већ они иду на те рет 
су да. Сло во за ко на про пи су је и рав но-
мер ну за сту пље ност по ло ва у ор га ни за-
ци ја ма и у про це су од лу чи ва ња та ко што 
про це нат же на не мо же би ти ма њи од 
30 од сто.

Ве сна Ана ста си је вић
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запажања

За по сле ни у Фи ли ја ли Бе о-
град Фон да ПИО, у Не ма-
њи ној ули ци и на Но вом 

Бе о гра ду, би ли су при јат но 
из не на ђе ни ка да су не дав но 
отво ри ли сво је сан ду чи ће за 
по шту, тј. за ути ске, за па жа ња 
и су ге сти је гра ђа на. Ни је би-

ло ни јед не при ту жбе стра на-
ка ве за не за рад и де лат ност 
фи ли ја ле, а по хва ле су би ле 
мно го број не. На ве шће мо са мо 
не ке од њих: „Хтео бих да вас 
по хва лим на од лич но ор га-
ни зо ва ном ра ду. Бу квал но за 
де сет ми ну та сам за вр шио по-

сао и до био 
по  треб  на 
оба ве ште-
ња и до ку-
мен та ци ју”; 
„... Ка да 
сам ушао у 
кан це ла ри-
ју до че ка ли 
су ме љу ба-
зни, уч ти-

ви и кул тур ни слу жбе ни ци. ... 
Мо лим вас да обра ти те па жњу 
на та кве слу жбе ни ке јер их у 
да на шње вре ме не ма мно го”; 
„Же лим да из ра зим за хвал-
ност рад ни ци ма ПИО фон да 
на Но вом Бе о гра ду на из у зет-
но про фе си о нал ном од но су и 
људ ском по на ша њу у то ку мог 
по ступ ка пен зи о ни са ња”, и 
слич но. Би ло је и до бро на мер-
них су ге сти ја, углав ном ве за-
них за хи ги је ну и не до вољ но 
ме ста за се де ње. 
На да мо са да ће ова квих 

по хва ла би ти и убу ду ће, на 
на ше за до вољ ство и на за-
до вољ ство ко ри сни ка на ших 
услу га.   

На ци о нал на слу жба за за-
по шља ва ње на ме ни ла је не-
за по сле ни ма ром ске на ци о-
нал но сти суб вен ци је за са мо-
за по шља ва ње, а по сло дав ци-
ма сред ства за отва ра ње до 
20 но вих рад них ме ста ра ди 
за по шља ва ња Ро ма.
Не за по сле ни ром ске на ци-

о нал но сти мо гу да оства ре 
пра во на суб вен ци ју у јед но-
крат ном из но су од 160.000 
ди на ра ра ди оба вља ња но-
во ре ги стро ва не де лат но сти. 
Услов за кон ку ри са ње је за-
вр ше на ин струк тив на обу ка 
за са мо за по шља ва ње пре ко 
НСЗ или дру ге од го ва ра ју ће 
ин сти ту ци је. Ко ри сни ци суб-

вен ци је мо ра ју ре ги стро ва ну 
де лат ност да оба вља ју нај-
ма ње го ди ну да на, као и да 
упла ћу ју до при но се за оба-
ве зно со ци јал но оси гу ра ње. 
При ват ни по сло дав ци ко ји 

за по сле Ро ме до би ја ју јед-
но крат ну по моћ од 160.000 
ди на ра за сва ко но во о тво ре-
но рад но ме сто. Ко ри сни ци 
сред ста ва по ме ну та рад на 
ме ста не сме ју да уки ну нај-
ма ње две го ди не и та ко ђе 
мо ра ју ре дов но да упла ћу ју 
до при но се за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње.
Кон кур си су отво ре ни 17. 

фе бру а ра и тра ја ће до 30. 
апри ла ове го ди не. М. М.

И ове го ди не јав ни ра до ви
Об ја вљи ва њем Кон кур са за спро во ђе ње јав них ра до ва На ци-

о нал на слу жба за за по шља ва ње пру жи ла је мо гућ ност ор га ни-
ма те ри то ри јал не ауто но ми је, је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, 
јав ним уста но ва ма и пред у зе ћи ма, као и при вред ним дру штви-
ма, пред у зет ни ци ма и удру же њи ма гра ђа на да и ове го ди не 
уче ству ју у ор га ни зо ва њу јав них ра до ва у Ср би ји. Кон курс је 
об ја вљен 10. фе бру а ра, а при ја ве мо гу да се под но се у над ле-
жној фи ли ја ли НСЗ у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња.
Пред ност ће има ти по сло дав ци ко ји обез бе ђу ју за по шља ва-

ње ли ца ко ја те же до ла зе до по сла, осо ба у ста њу со ци јал не 
по тре бе и ко ри сни ка ма те ри јал ног обез бе ђе ња, као и ре а ли-
за ци ја ра до ва у не раз ви је ним оп шти на ма. На ци о нал на слу жба 
ће оба вља ти се лек ци ју не за по сле них ко је ће из во ђач јав ног 
ра да за по сли ти. Јав ни ра до ви мо гу да тра ју мак си мал но шест 
ме се ци, и из во ди ће се у обла сти со ци јал них, ху ма ни тар них и 
кул тур них де лат но сти, об на вља њу и одр жа ва њу ин фра струк-
ту ре и за шти ти жи вот не сре ди не и при ро де.  М. М.
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КОН КУР СИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

За по шља ва ње и са мо за по шља ва ње Ро ма

По слов ност и љу ба зност

ПО МОЋ ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ 

Но ви Бе чеј: по сао за
23 рад ни ка 
При ват но пред у зе ће ДОО „ПРО МЕС” из Но вог Бе че ја 

отво ри ло је у фе бру а ру, уз по моћ 23 ми ли о на ди на ра ко је 
су до би ли из по кра јин ског бу џе та, но ви по гон за про из-
вод њу ме сних пре ра ђе ви на по европ ским стан дар ди ма. 
Део ове су ме, око шест ми ли о на ди на ра, до на ци ја је Вла де 
Вој во ди не за ис пла ту за ра да за 23 но во за по сле на рад ни-
ка. Оче ку је се да ће се у овом по го ну, кроз раз не ви до ве 
ко о пе ра ци је, обез бе ди ти по сао за још око 150 рад ни ка.
Но ви обје кат за у зи ма по вр ши ну од 2.000 ква драт них 

ме та ра и снаб де вен је нај са вре ме ни јом опре мом за про-
из вод њу ме сних пре ра ђе ви на, као и ко мо ра ма и хлад ња-

ча ма за зре ње и чу ва ње ме сних про из во да. Обим пре ра де 
је око 45.000 сви ња го ди шње. Пла ни ра но је да се, по ред 
пла сма на про из во да на до ма ћем тр жи шту, по кре не и из-
воз у зе мље ре ги о на, па се оче ку је уку пан го ди шњи при-
ход од 350 ми ли о на ди на ра. 

М. М.
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Пре по ру ка је да се пре пре да је до ку ме на та
за пен зи ју под не се зах тев за утвр ђи ва ње
ста жа у ино стран ству, јер се он не до ка зу је
на осно ву ли стин га већ уз зва нич ну по твр ду 
над ле жног ино-фон да по пра ви ли ма
ме ђу на род ног спо ра зу ма 

Че сто се бу ду ћи пен зи о не ри из ла жу не по треб ним тро-
шко ви ма пу то ва ња да би при ба ви ли ли стинг о ста жу 
оства ре ном у не кој од бив ших ре пу бли ка СФРЈ, сма тра-

ју ћи да ће на тај на чин убр за ти по сту пак до но ше ња ре ше ња 
о пен зи ји. Ме ђу тим, по сту пак по ме ђу на род ним спо ра зу ми ма 
од ви ја се по знат-
но сло же ни јој про-
це ду ри ко ја, по ред 
оста лог, под ра зу-
ме ва и слу жбе ну 
раз ме ну ме ђу на-
род них обра за ца, 
а стаж оси гу ра ња 
из дру ге др жа ве 
не до ка зу је се из 
ли стин га већ из 
зва нич не по твр де 
над ле жног ино-
стра ног фон да, на 
обра сцу 205.
Због то га је ко-

ри сно да гра ђа ни 
ко ји жи ве и ра де 
у Ср би ји, а ни-
су још оства ри ли 
услов за пен зи ју, 
под не су над ле-
жној до ма ћој фи-
ли ја ли зах тев за 
утвр ђи ва ње ста жа 
у ино стран ству. Та фи ли ја ла ће без од ла га ња уз од го ва ра ју ћу 
до ку мен та ци ју и обра сце про сле ди ти зах тев над ле жном ино-
стра ном фон ду. Фон до ви су сед них зе ма ља зва нич ну по твр ду о 
при зна том ста жу че сто ша љу у фор ми оба ве ште ња на адре су 
под но си о ца зах те ва, али и до ма ћи фонд не про пу шта сво ју 
оба ве зу да оба ве сти стран ку о то ме ко ли ко је ста жа при зна-
ла над ле жна фи ли ја ла из дру ге ре пу бли ке. Уко ли ко је, да кле, 
при зна ти стаж при ка зан на обра сцу 205, ка да до ђе вре ме за 
пен зи ју, до ма ћи фонд ће на осно ву тог обра сца нор мал но 
спро ве сти по сту пак за при зна ва ње пра ва на сра змер ни део 
пен зи је у скла ду са од ред ба ма кон вен ци је.
Ме ђу тим, у прак си се де ша ва да оси гу ра ник већ ис пу ња ва 

услов за пен зи ју и рас ки да рад ни од нос, а да је ње гов зах тев 
за утвр ђи ва ње ста жа, под нет пре, ре ци мо, го ди ну да на или 
ви ше, још без од го во ра. У том слу ча ју не тре ба оду го вла чи-
ти са под но ше њем зах те ва за при зна ва ње пра ва на пен зи ју 
по кон вен ци ји. Ина че, на ин си сти ра ње стра на ка го то во сва-
ко днев но из ино-ро ка на ру чу ју се „обо је ни” пред ме ти (по кон-
вен ци ја ма), да би се не по сред ним уви дом у спи се пред ме та 

стран ке уве ри ле да ли је и ка да до ма ћа фи ли ја ла од ра ди ла 
свој део по сла у скла ду са од ред ба ма спо ра зу ма.
Без об зи ра на то што ве ли ки број стра на ка при обра ћа њу 

прав ној по мо ћи че сто твр ди да, ре ци мо, фонд БиХ, Хр ват ске, 
Цр не Го ре или Ма ке до ни је на вод но иш че ку је „да им Бе о град 
са мо по ша ље” ре ше ње, од штет ни зах тев или не ки тра же ни до-
ку мент, до са да шње ис ку ство стра на ка ко је су за тра жи ле увид 
у спи се пред ме та го во ри да се ипак ра ди о за блу ди, по гре шној 
ин фор ма ци ји или сло бод ним ин тер пре та ци ја ма по је ди на ца. У 
при лог то ме иде сва ка ко и вр ло при ме тан број та ко зва них ур-
ген ци ја или по жур ни ца, пу тем ко јих на ше фи ли ја ле на ин си-
сти ра ње стра на ка по но во по тра жу ју од фон до ва су сед них др-
жа ва оно што је већ тра же но ме се ци ма ра ни је. Иако та ур ген-
ци ја сва ка ко ни је оба ве зу ју ћег ка рак те ра за стра ни фонд, већ 
је пре из раз сло бод ни је би ла те рал не са рад ње и по што ва ња 
во ље и ин те ре са оси гу ра ни ка, она че сто и уро ди пло дом, па се 

у у та квим си ту а-
ци ја ма – кад ду же 
из о ста не од го вор, 
ур ген ци ја мо же 
под не ти као и сва-
ки дру ги зах тев на 
при јем ним шал те-
ри ма.
Од го вор из су-

сед них ре пу бли ка 
по не кад не при јат-
но из не на ди под-
но си о це зах те ва 
за утвр ђи ва ње 
ста жа. То је слу-
чај ка да ино стра-
ни ор ган оси гу ра-
ња не при зна сав 
стаж већ са мо део 
ко ји је оства рен 
на ње го вој те ри-
то ри ји. Ка да се то 
де си не за до вољ не 
стран ке до ла зе са 
зах те вом да фи ли-

ја ла из Ср би је од мах ре а гу је, уло жи при мед бу и зах те ва од 
ино-фон да да се оси гу ра ни ку при зна стаж по рад ној књи жи ци. 
Ве ћи на за пра во оче ку је да до ма ћи фонд пре у зме уло гу пу но-
моћ ни ка и да зах те ва од ино стра ног фон да да им при зна стаж 
ко ји је оства рен на ту ђој те ри то ри ји, а та ко не што, на рав но, 
ни је мо гу ће. До ма ћи фонд мо же са мо про ве ри ти да ли је ино-
стра ни ор ган евен ту ал но по гре шно при ка зао стаж на обра сцу 
205 или ни је пра вил но раз дво јио пе ри о де оси гу ра ња и слич но, 
па у том слу ча ју има осно ва да јед ним слу жбе ним до пи сом ин-
тер ве ни ше, од но сно по тра жи ис прав ку обра сца 205.
Стран ка, пре ма то ме, мо же са ма да зах те ва од ино стра ног 

ор га на но ву про ве ру при зна тог, од но сно не при зна тог ста жа и 
уко ли ко има ва ља не до ка зе о упла ће ним до при но си ма тре ба 
да их до ста ви пу тем по ште или не по сред но фон ду дру ге др жа-
ве. С об зи ром на сло же ност по ступ ка по кон вен ци ја ма, по сто ји 
чи тав низ спор них си ту а ци ја и пи та ња ко ја се сва ко днев но 
по ста вља ју, а на ко је ће мо се освр ну ти у јед ном од на ред них 
бро је ва.

С. Мар се нић

иза шалтера

СТАЖ У БИВ ШИМ РЕ ПУ БЛИ КА МА СФРЈ

При пре ма за пен зи ју
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На ши син ди ка ти
оче ку ју од ко ле га из 
ЕУ и нов ча ну по моћ 
за сво је про јек те

Гран ски Са мо стал ни син-
ди кат по љо при вре де, 
пре храм бе не, ду ван ске 

ин ду стри је и во до при вре де 
Вој во ди не оправ дао је оце ну 
Љу би са ва Ор бо ви ћа, пред сед-
ни ка Са мо стал ног син ди ка та 
Ср би је, да је он „пер ја ни ца” 
њи хо ве ор га ни за ци је. Ова ква 
оце на из ре че на је на Из бор ној 
скуп шти ни одр жа ној у Но вом 

Са ду, ко јој је при су ство вао 
из у зет но ве ли ки број го сти-
ју из зе мље и ино стран ства, 
са ко ји ма ова син ди кал на ор-
га ни за ци ја већ ду го не гу је 
успе шне парт нер ске од но се. 
Из ме ђу оста лих, сед ни ци су 
при су ство ва ли: Ха ролд Ви ден-
хо фер, ге не рал ни се кре тар 
Европ ске асо ци ја ци је син ди-
ка та по љо при вре де, пре хра-
не и ту ри зма (EF FAT), Ро ланд 
Фајхт, ди рек тор Кан це ла ри је у 
Бе о гра ду Фон да ци је „Фри дрих 
Еберт”, пред став ни ци син ди ка-
та по љо при вре де из Швед ске, 
Укра ји не и свих бив ших ју го-
сло вен ских ре пу бли ка, за тим 
Ми ро слав Ва син, по кра јин ски 
се кре тар за рад, за по шља ва-
ње и рав но прав ност по ло ва и 
дру ги.

По што је про цес гло ба ли за-
ци је пла не тар ни про блем, и 
син ди ка ти на сто је да се што 
те шње по ве зу ју на ин тер на-
ци о нал ном пла ну ка ко би „до-
ско чи ли” све моћ ни јим мул-
ти на ци о нал ним ком па ни ја ма 
при ли ком за шти те рад них и 
со ци јал них пра ва. Син ди кал-
не цен тра ле у раз ви је ним зе-
мља ма ЕУ већ има ју ис ку ства 
у пре го ва ра њу са вла сни ци ма 
круп ног ка пи та ла ко ји по слу-
ју у ви ше др жа ва, и зна ју ко-
ји за ко ни европ ске за јед ни це 
мо ра ју да се по шту ју и ван 
гра ни ца ЕУ. Ова кво ме ђу на-
род но по ве зи ва ње омо гу ћу је 
на шим син ди ка ти ма да у пре-
го во ри ма са по сло вод стви ма 
та квих ком па ни ја у Ср би ји 
ко ри сте зна ња и ис ку ства ко-
ле га из ино стран ства. Пре ма 
ре чи ма Је ле не Че шље вић, 
до са да шње пред сед ни це По-
кра јин ског син ди ка та по љо-
при вре де, овај син ди кат же-
ли и да, учла ње њем у асо ци-
ја ци ју EF FAT, ко ја оку пља 130 
син ди кал них ор га ни за ци ја 
са 2,6 ми ли о на чла но ва ши-
ром Евро пе, до ђе до нов ча-
них сред ста ва за спро во ђе ње 
сво јих, или за јед нич ких про-
је ка та.
Ха ролд Ви ден хо фер одо-

бра ва ова на сто ја ња:
– Са фе де ра ци јом EF FAT те-

сно са ра ђу ју сви на ци о нал ни 
син ди ка ти из ове гра не, и ми 
оче ку је мо да и са син ди ка том 
из Ср би је ус по ста ви мо до бру 

са рад њу, јер смо ја ки са мо 
кад го во ри мо јед ним гла сом. 
Ми слим да се про цес европ-
ских ин те гра ци ја не ће за вр-
ши ти док Ср би ја не по ста не 
члан ЕУ – ако гра ђа ни Ср би је 
то же ле, а на том пу ту има-
ће пу ну по др шку европ ских 
син ди ка та. Син ди ка ти су сву-
да јед на од нај ва жни јих сна-
га гра ђан ског дру штва, али 
и вла де мо ра ју да их по др же 
и да се по бри ну за усло ве у 
ко ји ма син ди ка ти мо гу да од-

и гра ју сво ју јав ну уло гу. Ја ко 
со ци јал но парт нер ство је део 
за ко но дав ства ЕУ, те је за 
ула зак у Уни ју бит но и ка ко 
се Вла да Ср би је од но си пре-
ма син ди ка ти ма и со ци јал ном 
ди ја ло гу у сво јој зе мљи – по-
ру чио је Ви ден хо фер.
На жа лост, со ци јал ни ди ја-

лог у Ср би ји је да нас на „ни-
ским гра на ма”, нај че шће због 
про бле ма про у зро ко ва них не-
у спе лим при ва ти за ци ја ма и 

не са ве сним по сло ва њем. Ми-
ро слав Ва син је нај це ло ви ти-
је опи сао ову про бле ма ти ку:

– И по ред до брих по чет них 
ко ра ка, на жа лост, ни ка ко не 
успе ва мо да на пра ви мо су-
штин ски по мак ка ква ли тет ном 
со ци јал ном ди ја ло гу јер нам 
не до ста је зна ча јан парт нер – 
по сло дав ци. Ми слим пре све га 
на не са ве сне по сло дав це ко ји 
ни су чла но ви Уни је по сло да ва-
ца и на ко је ни ко не мо же да 
ути че у пре го во ри ма.
По ре чи ма Ва си на, др жа ва 

сво јим ме ра ма за сад де лу-
је са мо пре ма они ма ко ји се 
огре ше о за кон или о пот пи-
са не уго во ре – кроз по ни ште-
ње при ва ти за ци је. 

– Та мо где је то по треб но 
од у зи ма се и не ле гал но сте-
че на имо ви на. Зна мо да је, 
углав ном, имо ви на тих дру-
штве них пред у зе ћа већ опу-
сто ше на, па је те шко без но-
вих ула га ња по но во по кре ну-
ти про цес ра да у њи ма. Ме ђу-
тим, ова ак ци ја не ће ста ти, а 

са рад ња са ре пре зен та тив ним 
син ди ка ти ма не ма ал тер на ти-
ву – ка же Ми ро слав Ва син. 
На Из бор ној скуп шти ни за 

но вог пред сед ни ка Са мо стал-
ног син ди ка та по љо при вре де, 
пре храм бе не, ду ван ске ин ду-
стри је и во до при вре де Вој во-
ди не иза бран је Ми о драг Бра-
до њић, ко ји је обе ћао ви ше 
ра да на те ре ну и мо дер ни је 
син ди кал но де ло ва ње.

Ми ро слав Мек те ро вић

актуелно

СИН ДИ КАТ НА ПУ ТУ КА ЕВРОП СКИМ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА МА

Со ци јал ни ди ја лог – фор му ла 
за ре ша ва ње про бле ма

Пр ви ис пит – За кон о ПИО
Пре ма ре чи ма Љу би са ва Ор бо ви ћа, пр ви „сте пе ник” 
ко ји ње гов син ди кат тре ба да пре ско чи у ово го ди шњој 
ак тив но сти је сте до но ше ње но вог За ко на о ПИО у Скуп-
шти ни Ср би је.
Син ди кат ће по што ва ти став сво га ве ћа ка да се ра ди о 
пред ло гу но вог За ко на о ПИО. 
– Про ме на на чи на из ра чу на ва ња оп штег бо да нај ви ше 
би по го ди ла бу ду ће пен зи о не ре, а не сла же мо се ни са 
пред ло гом о ускла ђи ва њу пен зи ја. По тру ди ће мо се да 
убе ди мо власт да се тај део За ко на не ме ња на ште ту 
са да шњих и бу ду ћих пен зи о не ра – ре као је Ор бо вић у 
Но вом Са ду.

Ха ролд Ви ден хо фер
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актуелно

У про це су европ ских ин те гра ци ја и ускла ђи ва ња за ко но дав ства са за-
ко ни ма ЕУ усво јен је и За кон о про-

фе си о нал ној ори јен та ци ји и за по шља ва-
њу осо ба са ин ва ли ди те том. Циљ За ко на 
је да до при не се ве ћој еко ном ској са мо-
стал но сти, по ве ћа њу за по сле но сти, по-
ди за њу стан дар да и по бољ ша њу усло ва 
за дру штве не ин те гра ци је осо ба са ин ва-
ли ди те том (ОСИ).
За кон је отво рио низ пи та ња и про-

бле ма. Мно ге ин сти ту ци је ре дов ног шко-
ло ва ња ни су до ступ не осо ба ма са ин-
ва ли ди те том, којих је мало са ви со ким 
обра зо ва њем, па мо ра ју да се укло пе 
у огра ни чен из бор за ни ма ња ко ја ну-
де спе ци јал не шко ле. Пре ма по да ци ма 
Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног 
раз во ја, осо ба са ин ва ли ди те том је ви ше 
од 800.000, а са мо око 21.000 је за по сле-
но. По да ци из НСЗ го во ре да  их је ма ли 
број укљу чен у тр жи ште ра да. Еви ден ти-

ра но је тек око 25.000 оних без по сла, а 
сто па не за по сле но сти је 74,5 од сто. Пре-
ма обра зов ној струк ту ри, 50 од сто има 
основ ну шко лу или је без ње, 10 од сто је 
за вр ши ло шко ле за уче ни ке са по себ ним 
по тре ба ма, а тек се дам од сто има ви со ко 
обра зо ва ње.
За кон по себ но утвр ђу је оба ве зу по сло-

дав ца ко ли ко осо ба са ин ва ли ди те том 
мо ра да има у рад ном од но су. Про пи са но 
је и пла ћа ње пе на ла за не из вр ша ва ње 
ове оба ве зе, у ви си ни тро стру ког из но са 
ми ни мал не за ра де. Про блем на ста је кад 
по сло дав ци због спе ци фич но сти сво јих 
де лат но сти не мо гу да на тр жи шту ра да 
на ђу, а са мим тим ни да за по сле, од го ва-
ра ју ћи број осо ба са ин ва ли ди те том. 
Иако се по че так пот пу не при ме не за-

ко на бли жи, још ни су усво је на сва оп-
шта ак та. Пра вил ник о бли жем на чи ну 
и кри те ри ју ми ма за про фе си о нал ну ре-
ха би ли та ци ју и про це ну рад не спо соб но-

сти још ни је усво јен, а без ње га ни је мо-
гу ће утвр ди ти ста тус и про це ни ти рад не 
спо соб но сти. Сто га по сло дав ци ко ји већ 
за по шља ва ју ОСИ сум ња ју да ће има-
ти вре ме на да се њи хо вим за по сле ни ма 
утвр ди ста тус, па ће ипак би ти при ну ђе-
ни да пла ћа ју пе на ле.
Ово је још је дан у ни зу за ко на ко ји Ср-

би ју при бли жа ва Европ ској уни ји и чи ји 
је циљ из град ња успе шног и пра вед ног 
дру штва. На жа лост, ути сак је да још је дан 
од до брих за ко на не ће мо ћи да има пот-
пу ну при ме ну због не до стат ка ре фор ми у 
дру гим обла сти ма, као што је обра зо ва-
ње, и тре нут ног еко ном ског ста ња нашег 
дру штва. Низ ба ри је ра – ло ша при пре ма 
рад не сре ди не, оте жа не мо гућ но сти пре-
во за и кре та ња, ар хи тек тон ске пре пре ке, 
ни зак ни во обра зо ва ња ОСИ, али и пред-
ра су де по сло да ва ца и дру штва у це ли ни 
– оте жа ће при ме ну но вих про пи са.

Алек сан дра Стан ков-Ми ја то вић

На еду ка тив ном са стан ку ко ји су у 
Но вом Са ду ор га ни зо ва ли Са вез 
ин ва ли да ра да Вој во ди не и По кра-

јин ска слу жба за за по шља ва ње основ на 
те ма би ла је при ме на За ко на о про фе си-
о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том. При сут ни су би-
ли и пред став ни ци Са ве за са мо стал них 
син ди ка та и По кра јин ског фон да ПИО, 
те су оку пље ни чла но ви оп штин ских ор-
га ни за ци ја СИР до би ли ин фор ма ци је о 
овом за ко ну, чи ја пот пу на при ме на по-
чи ње од ма ја 2010. го ди не. Пре то га по-
треб но је до не ти под за кон ска ак та.
До са да је усво јен Пра вил ник о бли жим 

усло ви ма, кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма 
за спро во ђе ње ме ра и ак тив но сти про-
фе си о нал не ре ха би ли та ци је, Пра вил ник 
о кво та ма је у по ступ ку до но ше ња, а још 
ни је до нет Пра вил ник о про це ни рад них 
спо соб но сти.
По сло дав ци ће за по сле не ин ва ли де 

ра да ве ро ват но укљу чи ти у про пи са не 
кво те да би до би ли суб вен ци ју – у кон-
так ти ма са НСЗ опре де љу ју се да за по-
шља ва ју ли ца са ин ва ли ди те том, а не да 
пла ћа ју кво те, што је до бра вест.
За ко но да вац ин ва ли де, уме сто у за-

штит не ра ди о ни це, во ди на тр жи ште ра-
да. Кра јем про шле го ди не у Сом бо ру је 
одр жан пр ви на мен ски са јам за по шља-
ва ња за ли ца са ин ва ли ди те том, ко ји је 
био ве о ма по се ћен. Из НСЗ по зи ва ју све 
осо бе са ин ва ли ди те том да по се ћу ју ре-

дов не сај мо ве за по шља ва ња, по што ће 
по сло дав ци ма би ти по треб не њи хо ве 
услу ге.
Због то га је пред сед ник СИР Вој во ди-

не Ста на Сви ла ров по зва ла пред сед ни-
ке оп штин ских ор га ни за ци ја да убу ду ће 
озбиљ но са ра ђу ју са фи ли ја ла ма НСЗ и 
ани ми ра ју сво је чла но ве ко ји ма је по тре-
бан по сао да из ла зе на ове сај мо ве.
Ни зак ни во обра зо ва ња и ње го ва не-

при ла го ђе ност по тре ба ма тр жи шта ра-
да основ ни је узрок ни ске сто пе за по-
шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том. У 
Вој во ди ни по сао тра жи 7.016 ли ца са 
ин ва ли ди те том, од че га је 44 од сто ин-
ва ли да ра да.
Без основ не шко ле их је 36 од сто, са 

дру гим сте пе ном осам про це на та, са 
тре ћим 25, а са че твр тим 12 од сто.
На еви ден ци ји НСЗ без по сла до две 

го ди не их је 12 од сто; 20 од сто ли ца на 
по сао че ка од пет до осам го ди на, док 
их је ду го роч но не за по сле но (ви ше од 10 
го ди на) око 19 про це на та.
Про бле ма тич на је и ста ро сна струк-

ту ра јер је бли зу 40 од сто при ја вље них 
ста ри је од 45 го ди на. 
Про шло го ди шњи про гра ми Се кре та ри-

ја та за рад и за по шља ва ње за по сли ли су 
зна тан број ин ва ли да, ме ђу ко ји ма је би-
ло и при прав ни ка, на по љо при вред ним 
га здин стви ма и јав ним ра до ви ма, или 
хра бри јих, ко ји су ис ко ри сти ли по вољ-
но сти са мо за по шља ва ња. И. Ми тро вић

ЗА КОН О ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОЈ ОРИ ЈЕН ТА ЦИ ЈИ И ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ 

За ко ном до рав но прав но сти

Сај мо ви за по шља ва ња шан са и за ин ва ли де
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поводи

На пи та ње да ли су 
роб не мар ке зна чај-
не, не ка да шњи ге-

не рал ни ди рек тор свет ске 
ком па ни је за про из вод њу 
нај чу ве ни јег га зи ра ног на-
пит ка ре као је да ка да би 
њи хо ва по стро је ња и фа-
бри ке до те ме ља би ле уни-
ште не, вред ност фир ме не би би ла до ве-
де на у пи та ње јер она ле жи у ре пу та ци-
ји роб не мар ке и ко лек тив ном зна њу о 
ком па ни ји. Тр жи ште, да кле, зах те ва ак-
ти ван од нос пре ма брен ду и за у зи ма ње 
ње го вог ме ста ме ђу кон ку рен ци јом. 

Срп ска роб на мар ка 
Да се о зна ча ју брен ди ра ња све ви-

ше раз ми шља и код нас го во ри не дав но 
одр жа ни ше сти Са јам брен до ва, на ко-
ме је уче ство ва ло ви ше од 50 из ла га ча. 
Сма тра се да је ова бе о град ска ма ни фе-
ста ци ја во де ћа те вр сте у ре ги о ну ју го-
и сточ не Евро пе јер пра ти нај но ви је тр-
жи шне трен до ве и под сти че ин тен зив ну 
при ме ну брен дин га. Ово го ди шња глав на 
на ме ра ор га ни за то ра би ла је про мо ви са-
ње роб них мар ки и на пред не тр жи шне 
ко му ни ка ци је. Те ма сај ма би ла је тр жи-
ште у ком плек сним и про мен љи вим еко-
ном ским усло ви ма, ко ји су пред ме на џе-
ре и по тро ша че по ста ви ли но ве тр жи шне 
иза зо ве. Brand Fa ir те жи да пра ти и при-
ка же но ве трен до ве и до стиг ну ћа у про-
це су брен дин га, да пре зен ту је трен до ве 
у ре кла ми ра њу и про мо ци ји про из во да, 
да омо гу ћи по слов не су сре те, као и ди-
рек тан кон такт са по тро ша чи ма и ме ди-
ји ма из ју го и сточ не Евро пе. Део сва ког 

сај ма брен до ва је сте и Бренд кон фе рен-
ци ја ко ју чи ни низ пре да ва ња, де ба та, 
ра ди о ни ца и „ca se study про бле ма” у ко-
ји ма уче ству ју еми нент ни струч ња ци из 
обла сти брен дин га и ути ца ја на по сло-
ва ње. По се ти о ци су мо гли да гла са ју за 
нај о ми ље ни ји бренд и за нај бо љу но ву 
бренд иде ју. Ово са јам ско и дру га слич-
на зби ва ња са мо су још је дан од до брих 
на чи на да Ср би ја гра ди свој дру га чи ји 
имиџ у све ту. Али, пре све га, спор ти сти 

и на уч ни ци, Exit и фе сти вал 
у Гу чи, Шар ган ска осми ца 
и ба ње Ср би је, во ће (бре-
скве, гро жђе, ја бу ке, ја го-
де, кај си је, кру шке, ку пи не, 
ма ли не, ви шње, шљи ве) и 
по вр ће (кром пир, па ра дајз, 
кра ста вац, лу бе ни ца, ку пус, 
па при ка), ро ба ко ја се но си 

пре ко гра ни це на шим љу ди ма ко ји жи ве 
у ино стран ству, про из во ди из ра ђе ни на 
тра ди ци о на лан на чин, све су то до ма ћи 
брен до ви ко ји тре ба да чи не Ср би ју као 
бренд. 

Прав но за шти ћен знак 
Уз ре ла тив но ма ли тро шак, аутор ско 

пра во или пра во ин ду стриј ске сво ји не 
сва ка ко тре ба за шти ти ти у За во ду за ин-
те лек ту ал ну сво ји ну. Ни је сва ка роб на 
мар ка бренд, али сва ка те жи да по ста не 
бренд. Де фи ни са ње пој ма роб на мар ка 
с прав ног ста но ви шта за пра во под ра зу-
ме ва реч жиг. Бренд или жиг је прав но 
за шти ћен знак ко ји слу жи за обе ле жа-
ва ње ме ђу соб но слич не ро бе или услу-
га од стра не јед ног уче сни ка у про ме ту, 
да би се раз ли ко ва ле од иден тич не или 
слич не ро бе или услу га дру гог уче сни ка 
у про ме ту. 
Сна га брен да, пре све га, за ви си од ме-

ста ко је та мар ка про из во да има у све сти 
по тро ша ча у од но су на оста ле брен до-
ве. При зна то пра во на жиг, ис кљу чи во 
је пра во ње го вог но си о ца. Но си лац би ра 
да ли ће то пра во са чу ва ти за се бе, да ли 
ће га упо тре бља ва ти, про да ти, из нај ми-
ти или да ти до зво лу за ње го во ко ри шће-
ње и слич но. 

У БЕ О ГРА ДУ ОДР ЖАН ШЕ СТИ СА ЈАМ БРЕН ДО ВА 

Нај ве ће роб не мар ке, по го то во свет ски по зна те,
не на ста ју пре ко но ћи. У Ср би ји још не по сто ји

кул ту ра за шти те ин те лек ту ал не сво ји не
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У Ср би ји по сто је три
при ват не по ро дич не
бан ке ма тич них ће ли ја
и јед на др жав на. Јав на
бан ка до кра ја 2010. 

Ма тич не ће ли је су ба зич не ће ли је 
људ ског ор га ни зма и од њих на-
ста ју све ће ли је ко је фор ми ра ју 

на ше те ло: нер вне, ће ли је кр ви, ср ча не 
ће ли је... Оне мо гу да об но ве функ ци ју 
иму ног си сте ма, кр ви или ор га на људ-
ског те ла. Основ ни из вор ма тич них ће-

ли ја од ра сле осо бе је ко шта на срж, али 
је по сту пак узи ма ња до вољ ног бро ја 
ће ли ја из ко шта не ср жи бо лан, а ће ли-
је до би је не на овај на чин ни су мла де и 
ви тал не као оне из кр ви пуп ча не врп це.
При ку пља ње ма тич них ће ли ја из пуп-

ча ни ка по сле ро ђе ња де те та оба вља 
здрав стве ни рад ник, и то на са свим без-
бо лан, не ин ва зи ван на чин ко ји тра је ма-
ње од де сет ми ну та. Да кле, по сту пак је 
пот пу но без о па сан и за мај ку и за бе бу, 
јер се крв узи ма на кон одва ја ња бе бе, 
ка да је пуп ча на врп ца већ пре се че на и 
под ве за на, а крв се не из вла чи, већ се 
под деј ством гра ви та ци је ис це ди из пуп-
ча ни ка. При ку пље ни узор ци се об ра ђу-
ју, за мр за ва ју и чу ва ју у теч ном азо ту на 
ми нус 196 сте пе ни Цел зи ју са у по ступ ку 
кри о пре зер ва ци је.
Већ низ го ди на ове ће ли је се ко ри-

сте за ле че ња око 80 обољења. То су 

углав ном бо ле сти кр ви (ле у ке ми је), 
иму но ло шке бо ле сти, бо ле сти цен трал-
ног нер вног си сте ма и ме та бо лич ке бо-
ле сти: ди ја бе тес, по је ди ни об ли ци ра ка 
лим фних жле зда, уро ђе не сла бо сти ко-
шта не ср жи, не ки об ли ци уро ђе не ма-
ло крв но сти. 
Све ви ше ро ди те ља се од лу чу је за 

чу ва ње ма тич них ће ли ја сво јих бе ба, 
не са мо због бри ге о њи хо вом бу ду ћем 
здра вљу, већ и за то што оне мо гу, због 
сво је ком па ти бил но сти, по мо ћи и бра ћи 
и се стра ма но во ро ђен че та, као и ро ди-
те љи ма, ба ка ма и де ка ма. 
У Ср би ји тре нут но по сто је три при ват не 

по ро дич не бан ке ма тич них ће ли ја и јед на 
др жав на. До кра ја ове го ди не тре ба ло би 

да поч не с ра дом пр ва јав на бан ка ма тич-
них ће ли ја при Ин сти ту ту за мај ку и де те.
Основ на раз ли ка из ме ђу по ро дич них и 

јав них ба на ка је та што ма тич не ће ли је 
у при ват ним бан ка ма не гу бе иден ти тет, 
јер се чу ва ју под име ном и за до но ра ће-
ли ја и ње го ву по ро ди цу. Ма тич не ће ли је 
из јав них ба на ка оста вља ју се на јав ну 
упо тре бу сви ма ко ји ма су по треб не, а у 
слу ча ју да до но ру за тре ба ју, не мо же да 
оче ку је да ће до би ти сво је ће ли је.
У по ступ ку ода би ра ко ме ће те оста-

ви ти на чу ва ње бу дућ ност сво је де це и 
по ро ди це из у зет но је ва жно да се до бро 
ин фор ми ше те о то ме да ли бан ка има 
све по треб не ли цен це и да ли спро во ди 
све по ступ ке кон тро ле кр ви и узо ра ка, 
јер од то га за ви си да ли ће те јед ног да на 
мо ћи да их аде кват но упо тре би те у те ра-
пиј ске свр хе.

Алек сан дра Стан ков-Ми ја то вић

УПО ТРЕ БА МА ТИЧ НИХ ЋЕ ЛИ ЈА – БУ ДУЋ НОСТ РЕ ГЕ НЕ РА ТИВ НЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ

Ле че ње без ме ди ка ме на та, 
по вра так при ро ди

Нај ве ће роб не мар ке, по го то во свет ски 
по зна те, не на ста ју пре ко но ћи. У Ср би ји, 
ме ђу тим, још не по сто ји кул ту ра за шти те 
ин те лек ту ал не сво ји не. То ком 2008. го-
ди не у За во ду за ин те лек ту ал ну сво ји ну 
ре ги стро ва но је 8.767 жи го ва, од ко јих је 
5.569 при ја ва под не то по сред ством ма-
дрид ског си сте ма (Ма дрид ски аран жман 

Бри га о
по том ству
По след њих де це ни ја у 
све ту, а од ско ра и код 
нас, ра сте тренд осни-
ва ња ба на ка ма тич них 
ће ли ја и све ве ћи број 
ро ди те ља се од лу чу је да 
са чу ва ма тич не ће ли је из 
кр ви пуп ча не врп це сво-
јих но во ро ђе них бе ба. У 
Ср би ји је не дав но по че ла 
да ра ди тре ћа при ват на 
по ро дич на бан ка чи ји је 
осни вач бри тан ска фир ма 
Fu tu re Heаlth.

Брен ди ра ни
ту ризам
На упра во окон ча ном Ме ђу на род-
ном сај му ту ри зма уче ство ва ло је 
око 800 из ла га ча из че тр де се так 
зе ма ља. По ред пред ста вља ња до-
ма ћих и ино стра них ту ро пе ра то ра, 
сме штај них ка па ци те та, ту ри стич-
ких ор га ни за ци ја, ре зер ва ци о них 
си сте ма, опре ме за хо те ле и уго-
сти тељ ство, при род них атрак ци ја, 
обра зо ва ња у ту ри зму и ме ди ја, 
на ме ра ма ни фе ста ци је би ла је и 
да се до ма ћим и стра ним ту ри сти-
ма при бли жи се о ски ту ри зам. У 
ха ли два пред ста вљен је ту ри зам 
на Ду на ву. У ха ла ма два и три, као 
са став ни део ове ве ли ке ма ни фе-
ста ци је, одр жан је Са јам ви на. Бе о-
град ски Са јам ту ри зма је 2003. го-
ди не при мљен у члан ство Европ ске 
асо ци ја ци је ту ри стич ких по слов них 
сај мо ва (ET TFA). Члан ство у овој 
ре но ми ра ној асо ци ја ци ји омо гу ће-
но је ис кљу чи во пре ма кри те ри ју-
ми ма ква ли те та по сло ва ња. 

По ре кло са Ди вљег 
за па да
Реч brand је ен гле ског по ре кла и 
пр ви пут се ја ви ла код ка у бо ја на 
Ди вљем за па ду, ко ји су жи го са ли 
сво је кра ве да би их раз ли ко ва ли 
од оста лих кра ва у пре ри ји. С по-
слов не тач ке гле ди шта, брен динг 
на тр жи шту је на лик брен дин гу 
на ран чу. Циљ брен динг про гра ма 
је да из ди фе рен ци ра про из вод на 
тр жи шту „од оста лих кра ва”. Чак и 
ако ве ћи на „кра ва у пре ри ји” ли че 
јед на на дру гу, пер цеп ци ја о про из-
во ду мо ра би ти дру га чи ја.

о ме ђу на род ном ре ги стро ва њу жи го ва и 
Ма дрид ски про то кол), а на осно ву на ци о-
нал них при ја ва ре ги стро ва но је 3.108 жи-
го ва. По зна то је да је уна пре ђе ње при-
ме не пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, као 
при вред ног, кул тур ног, ин те лек ту ал ног и 
уоп ште дру штве ног ре сур са зе мље озна-
че но као је дан од при о ри те та за ула зак 
Ср би је у ЕУ и из ла зак до ма ће при вре де 
на европ ско и свет ско тр жи ште. 

Текст и фото: Је ле на Оцић
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у посети

За раз ли ку од мно гих ко ји већ де це-
ни ја ма на пу шта ју род на се ла тра-
же ћи сре ћу у на шим гра до ви ма или 

у ино стран ству, Ана Ма ри ја Фе ке те оста-
ла је у свом Гло жа ну. Скрај ну то с пу та 
Но ви Сад–Бач ка Па лан ка, ово се ло вред-
них Сло ва ка не гу је тра ди ци ју, али жи ви 
и ду хом но вог вре ме на. 

– Не ма му шкар ца у се лу ко ји ра ди као 
Ан ка – од го ва ра де да ко га пи та мо за 
ку ћу по ро ди це Фе ке те. – Она ле па, на 
спрат – по ка зу је на де сну стра ну ули це – 
ту жи ви с мај ком.
У ку ћи, пре ве ли кој за њих две, апо те-

кар ски ред ре ме те број не сак си је цве ћа 
уне те са те ра се да пре зи ме. Ана је два 
че ка да ото пли, не то ли ко да их вра ти на 
ме сто, ко ли ко да се зе мља про су ши, да 
иза ђе с ме ха ни за ци јом на њи ву.

– По сле сне го ва нај те же је по рав на ти 
зе мљу, на ро чи то ону на ко јој је би ла ре-
па, те шко се и ора ло, јер је би ла уга же-
на. Е, док се то по рав на и по се је, по сле 
је ла ко сре ђи ва ти, шпар та ти, пр ска ти. 
Да нас је ле по ра ди ти на њи ви, ни је те-
шко као што је не кад би ло – при ча Ана.
До ма ћин ство је пре у зе ла у 23. го ди ни, 

на кон оче ве смр ти, ра де ћи по ње го вом 
узо ру, али уче ћи и од дру гих по љо при-
вред ни ка и струч ња ка. У стал ном до слу-
ху са зе мљом, гле да ла је да се је кул ту ре 
на пар це ла ма ко је им од го ва ра ју, да их 
пра вил но не гу је агро тех нич ким ме ра ма, 
и да се при ла го ђа ва зах те ви ма тр жи шта, 
да бу де у то ку. У бли зу три де це ни је, ко-
ли ко га зду је, за тр жи ште је про из во ди ла 

раз не кул ту ре јер, ако не ки род под ба ци 
или не ма до бру це ну, не што ће дру го по-
не ти и спа си ти го ди ну. 

– Ин ду стриј ску па при ку про из во ди мо 
већ го ди на ма од за шти ће ног се ме на. То 
је ве о ма те жак и оби ман по сао јер је се-
је мо на шест хек та ра, ан га жу је мо 60-80 
рад ни ка за пр во, па за дру го бра ње. По-
што већ 15 го ди на ра ди мо с истим љу ди-
ма, углав ном све до бро про ђе, а што не 

иде на су ше ње, про да јем све же – пу на је 
ен ту зи ја зма Ана ко ја је за мле ве ну слат-
ку и мле ве ну хор го шку љу ту па при ку до-
би ла ла ска ва при зна ња – злат не ме да-
ље Но во сад ског сај ма 2005. го ди не. Том 
при ли ком је и њен се мен ски ар па џик, по 
оце ни струч ња ка, био нај бо љи, та ко да 
се у Гло жан вра ти ла са три злат не ме-
да ље.
Да је вре ме бо ље, лук би већ био на 

њи ва ма. Са два ју тра зе мље ва ђе ње ар-
па џи ка (у ју ну) тра је се дам да на, за тим 
се су ши на њи ви, па ку је у џа ко ве у ко ји-
ма се и да ље су ши и чу ва до кра ја зи ме, 

АНА МА РИ ЈА ФЕ КЕ ТЕ – ПРО А ГРО ЛИ ДЕР 2009.

Да нас је ле по ра ди ти

на њи ви

Ше ћер на ре па,
па при ке,
се мен ски ар па џик, 
ку ку руз, пше ни ца, 
сун цо крет, цр ве ни 
лук, ким, мак,
а уско ро
и ко ри јан дер, 
кул ту ре су ко је 
Ана про из во ди
за тр жи ште
на сво јих 50
хек та ра и исто
то ли ко у за ку пу 

а он да иде на ма ши ну се-
лек тор где се ски да ју су ви 
де ло ви, а за тим про да је.
Ипак, ше ћер на ре па је 

глав на кул ту ра овог га-
здин ства, и увек од ори-
ги нал ног се ме на. Са пла-
сма ном не ма про бле ма 
јер по сти же ди ге сти ју ве-
ћу од тра же не. Ку ку руз, 
пше ни ца, ин ду стриј ски и 
гриц ко сун цо крет, цр ве ни 
лук, ким, мак, а уско ро и 
ко ри јан дер, кул ту ре су ко-
је Ана Фе ке те на сво јих 
50 хек та ра и исто то ли-
ко у за ку пу про из во ди за 
тр жи ште. Осим са рад ње 
са се о ском при ват ном за-

дру гом „Агро плод”, пре ко ко је че сто на-
ба вља се ме, пла си ра не ке про из во де и 
ко ри сти дру ге услу ге, са ра ђу је са број-
ним по слов ним парт не ри ма у при ват ном 
и дру штве ном сек то ру, са бан ка ма, и 
По љо при вред ним фа кул те том у Но вом 
Са ду. Про из во де про да је ре сто ра ни ма, 
пе ка ра ма, про дав ни ца ма, на сај мо ви ма, 
ва ша ри ма и пи ја ца ма. Мно ги, чак и из 
Ле сков ца, до ла зе у Гло жан по мле ве ну 
или ту ца ну па при ку.

Ко ри сна пре да ва ња
– Од ме ха ни за ци је имам све што ми 

тре ба: два трак то ра, плу го ве, та њи ра-
че, шпар та че, пр ска ли це, се тво спре ма-
че и оста ло. Тре ба ми још је дан ве ли ки 
трак тор, али кад до ђе на ред. Ме ха ни за-
ци ја је ва жна, али је нео п ход но стал но 
ску пља ти и зна ње, на ро чи то о упо тре би 
за штит них и дру гих хе миј ских сред ста-
ва у по љо при вре ди: чи ме, ка да и ко ли ко 
тре ти ра ти зе мљи ште и кул ту ре. Ја то све 
знам, али увек одем на не ко пре да ва ње. 
Да мо ју па при ку би ло ко ја ла бо ра то ри ја 
узме на ана ли зу, не ће у њој на ћи не до-
зво ље не суп стан це. Од хор го шког „Ви та-
ми на” до би ја мо та бе ле у ко је упи су је мо 
чи ме смо, ка да и шта пр ска ли. Знам да 
има ју не ки хер би ци ди из Ма ђар ске, ми-
слим да су ве о ма отров ни, ко ји по спе шу-
ју са зре ва ње па при ке. Док па при ка зри 
уоп ште не сме да се пр ска. Ја њу фор-
си рам, али ви ше теч ним ђу бри ви ма пре-
ко ли ста, а из Ма ђар ске смо на ба вља ли 
(су прот но оним хер би ци ди ма) од лич ну 
пре хра ну пре ко ли ста. О то ме углав ном 
све знам, а ако ми баш не што ни је ја сно, 
пи там струч ња ке. Па при ка је до ста не-
жна и гре шке у ко ри шће њу сред ста ва су 
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опа сне, по го то во у вре ме цве та ња. Имам 
пр ска ли цу од 500 ли та ра и са ма пр скам; 
до сад ни сам ни ког пу шта ла да то ра ди, 
ни „ве штак” да до да је – са сме шком по-
но сно об ја шња ва Ана.
Нај ви ше во ли да иде на њи ву, за то 

че сто сво јим трак то ром оре и дру ги ма. 
При том се увек рас ту жи што ма ло љу ди, 
увек че ти ри-пет истих, ви ди да ра де. 

Суб вен ци је су до бро до шле
Ана Ма ри ја Фе ке те до бро про ми шља 

сва ку ва жни ју од лу ку. Та ко је би ло и кад 
је од лу чи ла да ре ги стру је га здин ство:

– Ни је се у по чет ку баш зна ло ка ко ће 
с тим би ти, па ни сам од мах уне ла сву зе-
мљу. Али да нас ми ни је ја сно за што се 
љу ди дво у ме. Ка же је дан ком ши ја да та 
суб вен ци ја и ни је не што јер се тим па ра-
ма ни шта не мо же ку пи ти. Па, мо жеш се-
мен ску про из вод њу, мо жеш ку ку руз или 
не што. Не мо жеш ве штач ко ђу бри во, 
ма ле су то па ре, али мо жеш се би не што 
по мо ћи око про из вод ње – ја сна је на ша 
са го вор ни ца.
Здра вље је, ваљ да за то што је стал но у 

по кре ту, до бро слу жи. Кад се ра ди уста је 
у пет ују тро, али кад тре ба пр ска ти, он да 
и сат ра ни је, јер пре сун ца мо ра би ти за-
вр ше но. Мај ка Ма ри ја тих да на пре у зи ма 

кућ не по сло ве, а Ана по по врат ку с њи ве 
сре ђу је еви ден ци ју о рад ни ци ма, о упо-
тре би свих пре па ра та – ко ли ко, че га и 
кад је ко јој кул ту ри до да ла.

– Ра ни је сам све то пи са ла по све шчи-
ца ма, он да је пре у зе ла мо ја кћер ка и то 
во ди ла на ком пју те ру док се ни је по ро ди-
ла. По мо гла ми је да са вла дам и ту ма ши-
ну ко ја ми ште ди вре ме – ша ли се Ана.
Од по сла на сто хек та ра зе мље, пла ни-

ра ња, ре а ли за ци је и пла сма на про из вод-
ње, кон та ка та са број ним парт не ри ма и 
свих оба ве за ко је уз то иду, Ана Ма ри ја 
Фе ке те не раз ми шља о го ди шњем од мо-
ру. Али, за хва љу ју ћи од лич ним ре зул та-
ти ма, у ор га ни за ци ји Про кре дит бан ке 
про гла ше на је за Про а гро ли де ра 2009. 

го ди не, у кон ку рен ци ји сред њих га здин-
ста ва. По три пр во пла си ра на про из во ђа-
ча (ма ла, сред ња и ве ли ка га здин ства) 
до би ла су на град но пу то ва ње на Са јам 
си ре ва у Ми ла ну.

– Див но је би ло тих 10 да на у Ита ли-
ји. Ра тар ство, по вр тар ство, пла сте ни ци, 
ви но гра ди, су сре ти са њи хо вим про из во-
ђа чи ма... По треб не су нам го ди не да то 
стиг не мо. Ра ди се на то ме, али тре ба ће 
вре ме на – оп ти ми ста је на ша до ма ћи ца.

Же ље и пла но ви 
Ана тро ши ма ло ре чи ка да тре ба да 

пред ста ви се бе и раз ло ге за ва жна при-
зна ња ко ја јој сти жу по след њих го ди на. 
Вич ни ја је трак то ру и њи ви и спрем ни-
ја да при ча о то ме шта би још тре ба ло 
да ура ди. Не ће ни да се фо то гра фи ше у 
ку ћи. Из ал бу ма би ра мо фо то гра фи је са 
рад ног ме ста – у трак то ру, ме ђу ар па-
џи ком и па при ка ма. Све ле пе, осун ча не, 
на то пље не зно јем и на сме ја не – до бро 
је ро ди ло!
Раз ми шља да обез бе ди сер ти фи кат за 

ар па џик, по што без то га се мен ска ро ба 
не мо же ви ше да се про да је. Хте ла је то 
и пре не ко ли ко го ди на, али јој је би ло 
ску по. Ако ће др жа ва, као што је чу ла, 
не што при по мо ћи, во ле ла би да до би је 

ту по твр ду о 
ква ли те ту. Он-
да би се мо жда 
ипак од лу чи ла 
за на бав ку ма-
ши не па ке ри-
це, о ко јој ду го 
раз ми шља, јер 
би мо гла да 
па ку је не са-
мо мле ве ну и 
ту ца ну па при-
ку, не го и мак, 
сун цо крет за 
гриц ка ње, ку-
ку руз ко ки чар, 
ким, ко ри јан-
дер, се мен ски 
лук...

А тре ба јој и хлад ња ча по што на јед-
ном хек та ру уз га ја цр ве ни лук. Је се нас 
му је це на би ла осам ди на ра, а са да иде 
по пе де сет. 
У цен тру Гло жа на је ку ћа у ко јој жи ви 

Ани на кћер ка с по ро ди цом. У на став ку су 
со бе у жи во пи сном ет но сти лу, ка квих је 
не ко ли ко и на спра ту Ани не по ро дич не 
ку ће. Спрем не су за го сте, са мо се че ка 
по ну да за са рад њу не ке озбиљ не аген-
ци је.
Пи та мо Ану до кад ће та ко мно го да 

ра ди, ми сли ли на пен зи ју.
– До кле год мо гу, јер кад се пен зи о ни-

шем он да је то крај – од го ва ра без раз-
ми шља ња.

Ика Ми тро вић

Пих ти ја да
у Ру мен ки
По ве ја ви ци и хлад ном вре ме ну у Ру-

мен ки је, сре ди ном фе бру а ра, одр жа на 
сед ма по ре ду Пих ти ја да. Иако због по-
ме ну тих вре мен ских усло ва мно ги љу би-
те љи овог зим ског спе ци ја ли те та ни су 
ус пе ли да до ђу, че ти ри еки пе су се по-
тру ди ле да за че ти ри да на спре ме 2.500 
пор ци ја пих ти ја, а нај пих ти ју је при пре-
ми ла Ева Зо ра но вић.

Је дан део ових спе ци ја ли те та, ко јих је 
све ма ње на на шим тр пе за ма, по ну ђен је 
куп ци ма на но во сад ској Нај лон и Фу то шкој 
пи ја ци. На ру ме нач кој ма ни фе ста ци ји, по-
ред пих ти ја, ужи ва ло се и у ко ба си ца ма из 
Ту ри је, а би ло је сла ни не и срем ских сит-
них ко ла ча. А фе бру ар ски мраз се, на рав-
но, нај бо ље под но сио уз ку ва но ви но.

Тра ди ци о нал ни 
ре цепт за пих ти је
По треб но: че ти ри свињ ске но жи це, 

ки ло грам чи стог свињ ског ме са, со, би-
бер у зр ну, бе ли лук.
При пре ма: но жи це очи сти те, рас це пи-

те и за јед но са ме сом до бро по со ли те. 
Ста ви те но жи це и ме со у ло нац, на лиј те 
во дом, кад про ври ту во ду ба ци те. Он-
да ло нац на пу ни те до вр ха (око 10 ли та-
ра во де) и ста ви те да се ку ва не ко ли ко 
са ти... тре ба да се теч ност пре по ло ви. 
Та да теч ност про це ди те, ме со исит ни те, 
из дро би те бе ли лук и све раз лиј те у та-
њи ре или не ку дру гу по су ду.
Оста ви те пре ко но ћи на хлад ном ме-

сту да се до бро стег не.
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здравствено око

Ин ди ви ду ал на
те ра пи ја
кре и ра на пре ма 
здрав стве ном
ста ту су па ци јен та
мо же да укљу чу је
и ле ко ве, али
са мо под стро гим
ле кар ским над зо ром

Пр во пи та ње ко је сва ки 
пу шач по ста ви при ја-
те љу ко ји се по хва ли 

да је оста вио ци га ре те је сте 
„ка ко”, ми сле ћи при том на 
ко ји је лак на чин ус пео да се 
из бо ри с по ро ком. Оче ки ва-
ни од го вор да се то до го ди ло 
не ка ко пре ко но ћи, без му ке 
и нер во зе, на рав но, ни кад не 
до би је. Из про стог раз ло га 
што је то не мо гу ће, че га су сви 
пу ша чи ду бо ко у се би све сни. 
Ипак, они и да ље жи ве у на ди 
(или за ва ра ва њу се бе са мих) 
да ће јед ног ле пог да на у што 
ско ри јој бу дућ но сти ко нач но 
од не ког чу ти да по сто ји трик 
по мо ћу ко га ће ују тру уста ти 
и пр ва ми сао им не ће би ти да 
за па ле ци га ре ту, већ ће јед-
но став но за бо ра ви ти да су то 
ика да и ра ди ли. И, на рав но, 
док то не чу ју и да ље пу ше 
и сва ког да на све ви ше мр зе 
се бе због то га, али и на ла зе 
ми ли он оправ да ња због ко јих 
не од у ста ју од ду ва на. 

– Ла ког на чи на ко ји ће пре-
ко но ћи стра стве ног пу ша ча 

НИ КО ТИН СКА ЗА ВИ СНОСТ ДРУ ГА ПО РЕ ДУ, ОД МАХ ПО СЛЕ ХЕ РО ИН СКЕ

Ча роб ни шта пић не  

Тро шак нов ца и вре ме на
Без струч не по мо ћи са мо три од сто пу ша ча се из ле чи из 
пр вог пу та, а по ло ви на ипак успе у сво јој на ме ри, али 
из пет до се дам по ку ша ја, у ро ку од пет до 10 го ди на. 
Сва ко га да на у Ср би ји се по пу ши 73 ми ли о на ци га ре та, 
а пу ша че днев но тај ужи так ко шта око 3.100.000 евра! 
Уз из у зет но сна жну ни ко тин ску за ви сност, код пу ша-
ча је при су тан и ри ту ал па ље ња ци га ре та – хва та ње за 
џеп, тра же ње упа ља ча или ши би ца, тр ља ње ци га ре те 
ме ђу пр сти ма, мно ги ли зну ци га ре ту, по вла че ње ди ма, 
од ми ца ње од уста и по на вља ње по ступ ка, из ба ци ва ње 
ди ма и усме ра ва ње ње го вог прав ца...

Др Ика Пешић Гордана Стојчевић, медицинска сестра

пре тво ри ти у не пу ша ча не ма. 
Пу ше ње је бо лест за ви сно-
сти и, као и сва ка дру га ова-
ква бо лест, тре ба и мо ра да 
се ле чи. Ни ко тин је сна жна 
дро га, по иза зи ва њу за ви сно-
сти је на дру гом ме сту на ле-
стви ци, од мах по сле хе ро и на. 
Ка да се то схва ти и при хва ти, 
он да и мо же да се го во ри о 
од лу ци па ци јен та да се ле чи 
од бо ле сти за ви сно сти – ка же 
за наш лист др Ика Пе шић, 
ру ко во ди лац Слу жбе за од ви-
ка ва ње од пу ше ња Ин сти ту та 
за плућ не бо ле сти Кли нич ког 
цен тра Ср би је.
А по сту пак ле че ња у овој 

слу жби је као и сва ко дру го 
ле че ње у Кли нич ком цен тру: 
од свог ле ка ра оп ште прак се 
па ци јент тре ба да узме упут и 
за тим те ле фо ном за ка же тер-
мин до ла ска у Ин сти тут:

– Ка да до ђе код нас, па ци-

јент се ша ље у по ли кли ни ку 
на пре глед про це не здрав-
стве ног ста ња. Пре гле да га 
спе ци ја ли ста пул мо лог, за-
тим по пу ња ва упит ни ке на 
осно ву ко јих се вр ши про це-
на пу шач ког ста ту са и узи ма-
ју му се основ ни здрав стве ни 
по да ци. Све то тра је два до 
два и по са та, без че ка-
ња у ре до ви ма, јер ми 
па ци јен ти ма за ка зу је мо 
до ла зак у тач но од ре ђе-
но вре ме и уко ли ко до ђе 
до би ло ка кве из ме не у 
тер ми ну, оба ве шта ва мо 
их на вре ме – об ја шња-
ва ме ди цин ска се стра 
Гор да на Стој че вић.
Ка да све ово бу де оба-

вље но, бу ду ћи не пу шач 
сти же у ор ди на ци ју др 
Ике Пе шић.

– Сво јим па ци јен ти ма 
на по чет ку об ја сним да 
не по се ду јем ча роб ни 
шта пић јер он јед но став-
но не по сто ји, али да пут 
и на чин за пре ва зи ла-
же ње бо ле сти за ви сно-
сти од ци га ре та по сто је. 
Не ма ни про стог ре цеп-
та ко ји сва ко мо же да 
при ме ни на се бе. Је ди ни пра-
ви при ступ је ин ди ви ду ал ни, 
зна чи, раз ли ку је се од осо бе 
до осо бе. На осно ву здрав-
стве ног ста ња, про це ње ног 
пу шач ког ста ту са и раз го во-

ра са па ци јен том, до ла зи мо 
до то га ко ји је на чин за ње га 
нај бо љи да се осло бо ди ци га-
ре та и ду ван ског ди ма и кре и-
ра мо про грам ко ји ће за ње га 
би ти нај по год ни ји. Основ ни, 
ба зич ни про грам је про ме на 
по на ша ња, а на па ци јен ту је 
да сам у ро ку од 15 да на до-

не се од лу ку ка да ће ко нач но 
пре ста ти да пу ши. Сле де ћих 
ме сец да на у стал ном смо те-
ле фон ском кон так ту, па ци-
јент у сва ком тре нут ку мо же 
да по зо ве и до би је по др шку и 
са вет у на по ру да не под лег-
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не ни ко тин ском ис ку ше њу, 
већ да по диг не са мо по у зда-
ње и ре ше ност да ис тра је у 
бор би про тив за ви сно сти – 
на гла ша ва др Пе шић.
Пр ва кон тро ла оба вља се по-

сле ме сец да на, а за тим на три, 
шест, де вет ме се ци и го ди ну 
да на. Тек по сле те по след ње 
кон тро ле и го ди не про те кле 
без ду ван ског ди ма па ци јент 
се сма тра бив шим пу ша чем. 

– Мо рам да ка жем да у те-
ра пи ју укљу чу је мо и ле ко ве, 
али ни ка ко не са ве ту јем љу-
ди ма да са ми на ба вља ју и ко-
ри сте ме ди ка мен те ко ји ће им 
по мо ћи да пре ста ну да пу ше. 
По сто је три вр сте ле ко ва ко-
је па ци јен ти ма про пи су је мо у 
за ви сно сти од њи хо вог здра-
вља – то су суп сти ту ци о на 
те ра пи ја, ци то зи ни и бу про-
пи ни. На мер но го во рим њи-
хо ва ге не рич ка име на, пре ма 
са ста ву, а не ко мер ци јал не 
на зи ве под ко ји ма се мо гу 
на ба ви ти у апо те ка ма да их 
љу ди не би са ми ку по ва ли и 

ДО НА ЦИ ЈА ЈА ПА НА НО ВОЈ ВА РО ШИ

По клон до му здра вља 

Про ве ра крв ног при ти ска
Град ска апо те ка „Здра вље” у Сме де рев ској Па лан ци од јед-

не фар ма це ут ске фир ме из Но вог Са да не дав но је до би ла апа-
рат за ме ре ње крв ног при ти ска. Апа рат је ја пан ске про из вод-
ње и по ста вљен је у хо лу Град ске апо те ке. По ре чи ма Зо ри це 
Стој ко вић, ди рек то ра ове уста но ве, овај апа рат, ко ји је лак за 
ру ко ва ње, на ме њен је свим гра ђа ни ма ове оп шти не за бес-
плат ну про ве ру крв ног при ти ска.
Та ко ђе, апо те ка је на овај на чин по бољ ша ла ква ли тет од но-

са са па ци јен ти ма, а овај апа рат мо гу да ко ри сте и пен зи о не-
ри, да не би са мо за то че ка ли код док то ра у До му здра вља.

Сл. К.

Ам ба са да Ја па на у Ср би ји по кло ни ла је До му здра вља у Но-
вој Ва ро ши са ни тет ско во зи ло и ме ди цин ску опре му вред но сти 
65.000 евра. Дом здра вља је до био спе ци ја ли зо ва но са ни тет-
ско во зи ло за пла нин ске усло ве, са ком плет ном кар дио-пул мо-
нар ном опре мом и опре мом за хит но збри ња ва ње по вре ђе них, 
као и ме ди цин ску опре му за бол нич ку ла бо ра то ри ју, па ци јент-
мо ни тор, ин фу зи о ну пум пу и са вре ме ни ви део-кол по скоп.

– За хва љу ју ћи овој, до са да нај вред ни јој до на ци ји, ква ли тет 
здрав стве них услу га у оп шти ни Но ва Ва рош би ће уна пре ђен, по-
себ но у пру жа њу хит не ме ди цин ске по мо ћи, услу га у ла бо ра то-
ри ји, бол нич ком оде ље њу и Дис пан зе ру за же не. По моћ је сти гла 
у пра ви час јер је по сто је ћа ме ди цин ска апа ра ту ра ста ра ви ше од 
три де сет го ди на, до тра ја ла и из ра у бо ва на – ка же др Са ња Вра-
нић, ди рек тор До ма здра вља у Но вој Ва ро ши.  Ж. Д. 

 по сто ји

ко ри сти ли, јер од то га мо же 
би ти ви ше ште те не го ко ри-
сти – ја сна је на ша са го вор-
ни ца. 
Смиљ ка Ла за ре вић и Ста-

ни ка Гор де јев па ци јент ки ње 
су док тор ке Пе шић ко је су од-

лу чи ле да се из ле че од бо ле-
сти за ви сно сти. И док је јед на 
на са мом по чет ку пу та, дру га 
ће за не ко ли ко да на на пу ни ти 
пр ву го ди ну не пу шач ког ста-
жа и је два че ка да мо же да се 
сма тра бив шим пу ша чем. Обе 
ка жу да су има ле страх од то-
га да ће се уго ји ти, али се то 
ни је до го ди ло, а сла жу се да 
им је жи вот мно го ква ли тет-
ни ји без ду ван ског ди ма. На 
„ба ца ње” ци га ре та од лу чи ле 
су се због здра вља, пре све-
га, али и за то што их је би ло 
ви ше сра мо та да пу ше (ка же 
Смиљ ка) а и стал ни раст це-
на ци га ре та (ис ти че Ста ни ка) 
био је ви ше не го до во љан мо-
тив да се обра те струч ња ци-
ма за по моћ и ле че ње. 

– Сва ко ко сма тра да мо-
же да се сам из бо ри са овом 
штет ном на ви ком тре ба то и 
да ура ди. Они ко ји ми сле да 
им је за то по треб на струч на 
по моћ увек мо гу и тре ба да 
нам се обра те. Мо рам да на-
гла сим да осо бе ко је са пу-

ше њем пре ста ну пре 
35. го ди не жи во та мо гу 
да се тре ти ра ју као не-
пу ша чи. Сви они ко ји 
ка сни је то ура де је ди но 
мо гу да се на зо ву бив-
шим пу ша чи ма. Ва жно 
је ре ћи и да они ко ји су 
већ обо ле ли од не ке бо-
ле сти, кад пре ста ну да 
пу ше за у ста вља ју ње-
но да ље на пре до ва ње, 
али је сви ма ква ли тет 
жи во та мно го бо љи без 
ду ван ског ди ма. Ми, на-
жа лост, не мо же мо да се 
по хва ли мо сто про цент-
ним успе хом у ле че њу 
па ци је на та од ни ко тин-
ске за ви сно сти, јер је 
на ша уоби ча је на сто па 
две тре ћи не из ле че них. 
Нај ви ше успе ха има мо 
код мла ђих и обра зо ва-

ни јих па ци је на та, а нај ма ње 
код оних ко ји су већ те шко 
обо ле ли – за вр ша ва др Ика 
Пе шић, ру ко во ди лац Слу же за 
од ви ка ва ње од пу ше ња КЦС.

Ве сна Ана ста си је вић
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здрав живот

Сла не ра фа е ло ку гли це
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 25 ми ну та
Са стој ци: 250 г ба ре ног пи ле ћег бе-

лог ме са, 250 г швап ског си ра, 50 г ки-
се лих кра ста ва ца, две ка ши ке ки се ле 
па вла ке, со, ка ши ка уља, 50 г рен да ног 
пар ме за на, 200 г ти кви ца, 200 г пла вог 
па тли џа на, 200 г па при ка ба бу ра, 300 г 
цр ног хле ба.
При пре ма: Ме со сит но исец ка ти, па 

до да ти сир, сец ка не кра став це и па вла-
ку. Сме су до бро из ме ша ти и об ли ко ва-
ти лоп ти це. Лоп ти це ува ља ти у рен да ни 
пар ме зан. Ти кви це и па тли џан исе ћи на 
де бље ли сто ве, по со ли ти и ис пе ћи на 
ма ло уља. Ку гли це сер ви ра ти са гри-
ло ва ним по вр ћем и по слу жи ти уз цр ни 
хлеб.
На по ме на: Пар ме зан је ма сни кра-

вљи сир зр на сте струк ту ре. Сир до би ја 
на це ни ста ре њем јер му укус по ста је 
још ја чи. Мо же би ти стар и три до че ти-
ри го ди не. Пар ме зан уоби ча је ног ква ли-
те та стар је око 14 ме се ци.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Сит ни сир од об ра-

ног кра вљег мле ка (швап ски сир) до бар 
је из бор за све ко ји во де ра чу на о ис хра-
ни, осо бе на ре дук ци о ном ре жи му ис хра-
не или оне са по ви ше ним вред но сти ма 
ма сно ћа. Има ма лу енер гет ску вред ност 
и ни зак са др жај ма сти, због че га мо же 
сва ко днев но да се ко ри сти у ис хра ни.

Сом у па вла ци са
су вим шљи ва ма 

(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 60 ми ну та 
Са стој ци: 600 г фи ле та со ма, је дан 

ли мун, со, две ка ши ке уља, 500 г цр ног 
лу ка, 100 г су вих шљи ва, 50 г су вог гро-
жђа, 200 мл не у трал не па вла ке, ка ши ка 
бра шна, ка ши ка мле ве не цр ве не па при-
ке, 400 г ба ре ног пи рин ча – при лог, 200 
г ку ку ру за ше ћер ца, ба ре ног – при лог.

При пре ма: Фи ле те со ма исе ћи на 
ко ма де, по со ли ти и пре ли ти ли му но вим 
со ком. Оста ви ти да од сто је 30 ми ну та. 
На за гре ја ном уљу про пр жи ти сит но 
исец кан цр ни лук, а за тим га пре ба ци ти 
у ва тро стал ну чи ни ју. До да ти су ве шљи-
ве, су во гро жђе и ко ма де ри бе. Па вла ку 
по ме ша ти са бра шном, мле ве ном цр-
ве ном па при ком и ли му но вим со ком те 
све до бро уму ти ти. На пра вље ним со сом 
пре ли ти ри бу и пе ћи у за гре ја ној рер ни 
на 180 сте пе ни док не по ру ме ни (око 30 
мин.). Го то во је ло слу жи ти са при ло гом 
од пи рин ча и ку ку ру за.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Осо бе на ре дук ци-

о ном ре жи му ис хра не, ди ја бе ти ча ри и 
осо бе са по ви ше ним вред но сти ма ма сно-
ћа у кр ви мо гу да сма ње ко ли чи ну за си-
ће них ма сти у обро ку за ме њу ју ћи по ло-
ви ну па вла ке об ра ним мле ком.

Па при каш од
шам пи њо на

(за две осо бе)

Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 400 г све жих шам пи њо на, 

1-2 ка ши чи це ве ге те, ка ши чи ца мле ве не 
цр ве не па при ке, по ла ка ши чи це чи ли ја, 
100 г цр ног лу ка, 150 мл со ка од па ра-
дај за, два ло во ро ва ли ста, 30 мл уља, 
би бе ра по уку су.
При пре ма: Цр ни лук очи сти ти и исе-

ћи на коц ки це, шам пи њо не опра ти и 
исе ћи на круп не ко ма де. На за гре ја ном 
уљу про пр жи ти цр ни лук док бла го не 
по ру ме ни (око 10 ми ну та), а за тим до-
да ти шам пи њо не и дин ста ти их док не 
омек ша ју. У про дин ста не шам пи њо не 
до да ти мле ве ну па при ку и чи ли (по же-
љи). За чи ни ти ве ге том и би бе ром. На 
кра ју до да ти ло во ров лист и сок од па ра-
дај за. Па при каш ку ва ти око 10 ми ну та уз 
по вре ме но ме ша ње. Уко ли ко је су ви ше 
те чан, до да ти ка ши чи цу скроб ног бра-

шна (гу сти на). Го то во је ло слу жи ти са 
ку ва ним пи рин чем.
На по ме на: Шам пи њо ни ће при ли ком 

дин ста ња ис пу сти ти соп стве ни сок и, 
углав ном, ни је по треб но до ли ва ти во ду. 
Уко ли ко је по треб но, до ли ти са мо ма ло 
во де или цр ног или бе лог ви на, у за ви-
сно сти од то га ко је је ло се при пре ма. 
Дин ста ти уз че сто ме ша ње, да пе чур ке 
не би за го ре ле.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Ис тра жи ва ња по ка-

зу ју да пе чур ке са др же мно го фи то хе ми-
ка ли ја, при род них са сто ја ка ко ји по ма жу 
у пре вен ци ји ра ка. Две нај че шће ко ри-
шће не вр сте – ма ли там но сме ђи шам-
пи њо ни и ве ли ка „пор то бе ло” пе чур ка 
са др же то ли ко ан ти о ски да на та ко ли ко 
па суљ, цр ве на па при ка и шар га ре па за-
јед но. Пе чур ка ма се при пи су је и сма ње-
ње за па љењ ских про це са, као и ја ча ње 
иму ног си сте ма.

Су тли јаш са ку пи на ма
и ба на ном

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 25 ми ну та
Са стој ци: 250 мл об ра ног мле ка, 400 

мл во де, 200 г ин те грал ног пи рин ча, три 
ка ши ке ме да, 100 г ку пи на, јед на ба на-
на, 50 г се мен ки бун де ве, сок од це ђе не 
кру шке – на пи так.
При пре ма: У 300 мл во де ста ви ти 

пи ри нач и на ла га ној ва три ку ва ти пет 
ми ну та. Мле ко угре ја ти па до да ти мед 
и по лу ба ре ни пи ри нач. Ку ва ти на ти хој 
ва три 15 ми ну та. За тим до да ти ку пи не 
и ба на ну исе че ну на ко лу то ве па до бро 
про ме ша ти. Су тли јаш си па ти у чи ни је, 
по су ти се мен ка ма бун де ве и по слу жи ти 
уз сок од це ђе не кру шке.
На по ме на: Пи ри нач се увек ста вља у 

већ кљу ча лу во ду, а од нос из ме ђу ко ли-
чи не пи рин ча и во де тре ба ло би да бу де 
1:4. У за ви сно сти од вр сте, пи ри нач се 
ку ва 15-20 ми ну та.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Ин те грал ни пи ри нач 

је мно го ква ли тет ни ји и здра ви ји од бе-
лог. По што има омо тач и кли цу, са др жи 
и мно го ви ше хран љи вих са сто ја ка не-
го бе ли пи ри нач – не ко ли ко пу та ви ше 
маг не зи ју ма, ви та ми на Бе1 и фол не ки-
се ли не.

При ре ди ла С. С.

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

Сла не ра фа е ло ку гли це
( б )

При пре ма: Фи ле те со ма исе ћи на 
ко ма де, по со ли ти и пре ли ти ли му но вим 

шна (гу сти на). Го то во је ло слу жи ти са 
ку ва ним пи рин чем.

Брзо иБрзо и
једноставноједноставно
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ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Највећи
срп ски сан

Чак и де ца у вр ти ћи ма ма шта ју да
по ста ну по ли ти ча ри, не би ли жи ве ли
удоб но и без оску ди це кад им се
сва ли бре ме оба ве за на ле ђа

Не знам, че до мо је, да ли да и у мар ту че ка мо та лас 
оног опа сног гри па ко ји је ми ни стар здра вља, кад су 
га оно но ви на ри ис пи ти ва ли о на ру че ним вак ци на ма, 

на ја вио да ће сти ћи у фе бру а ру!? Или је то ре као са мо да 
не што ка же, по што ни је хтео, ил’ ни је смео да ка же хо ће ли, 
и ко ли ки ће би ти пе на ли због пар ми ли о на от ка за них до за. 
Ваљ да за то што је он ви ше го ди шњи чу вар здра вља на ци је, 
ни је хтео де са је ди мо због про па лих др жав них па ра, као да 
су је ди не ко је су оти шле у ве тар, као да ову др жа ву ни је већ 
мно ги на пе на лио!
Ето, она на ша мла да ам ба са дор ка Уне ска, на ко ју се ди гла 

ха ла бу ка због ре зи ден ци је у Па ри зу за ко ју је ме сеч ни за куп 
7.000 евра, мо жда ће би ти по ву че на с тог ме ста, или ће се 
пре се ли ти у не ки од шест-се дам ве ли ких ста но ва ко је је Ср-
би ја до би ла у не кој ме ђу на род ној раз ме ни. Ни је она, де те, 
кри ва због то га. За што ни је онај бив ши ди пло ма та, што је за 
но ви не из ја вио да се по ву као из ди пло ма ти је, кад је ви део 
ка ко се ра си па ју др жав ни нов ци то при ја вио не ком ор га ну? 
Или ни је имао ко ме да при ја ви, или је при ја вио па од то га 
ни шта ни је би ло, као са овим др жав ним ре ви зо ри ма?
Сад већ и ти це пе ва ју о го ри ко ја се тре сла че рез ми ши јег 

ро ђе ња. Под не то је 19 пре кр шај них при ја ва про тив ми ни ста-
ра и ви со ких слу жбе ни ка због не пра вил ног тро ше ња па ра и 
ште те у бу џе ту, али власт ка же да су утвр ђе не са мо не пра-
вил но сти у про це ду ри, а не и те шке зло у по тре бе. За то ће и 
ка зне, уко ли ко до њих до ђе, би ти нај ви ше до 50.000 ди на ра. 
Из свих пар ти ја већ је ја вље но да сво је ми ни стре и ви со ке 
чи нов ни ке не ће по зи ва ти на по ли тич ку од го вор ност.
Не што се ми слим, љу би те ба ба, да кад би у тој на шој вла-

да ју ћој ко а ли ци ји би ло ма ње пар ти ја, лак ше би вла да ли. И 
јеф ти ни је.
Ето, на при мер, у Ки ни, про чи та ла сам ско ро, је дан се кре-

тар град ског од бо ра њи не Ко му ни стич ке пар ти је осу ђен је 
на до жи вот ну ро би ју јер је узео ми то. Сва ње го ва имо ви на је 
за пле ње на, а до кра ја жи во та ус кра ће на су му сва по ли тич ка 
пра ва.
На ши ма ни шта не ће би ти до ка за но и на ста ви ће ка ко нај-

бо ље уме ју, и они и ови дру ги про тив ко јих не ма при ја ва, 
али има но ви нар ских и на род них пи та ња: шта је ми ни стар 
про све те ра дио на Ку би не де љу да на, или, за што ће мо сти-
пен ди ра ти не свр ста не сту ден те док на ши ма (због бес па ри-
це) ме се ци ма ка сне шко ла ри не, кре ди ти и сти пен ди је; што је 
онај ми ни стар на слу жбе ни пут у Швај цар ску ишао слу жбе-
ним ауто мо би лом, а ње гов шеф ка би не та ави о ном (ваљ да 
за то што су му ре сор људ ска пра ва па по ка зу је ка ко се ко ри-

сте); ко ли ко ће го ди на Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је 
об ра ђи ва ти по дат ке да би их да ла на увид...
Не знам, че до мо је, али ми се чи ни да ми је од ку ма Сте ве пре-

шао онај ви рус за по ли ти ку, па, уме сто да се чу дим оном јар цу 
из Вр та до бре на де што му је из ра сло ви ме и да је да га му зу, 
по ре дим га с на ро дом ко ји је од у век био кра ва му за ра, али му 
ви ме пре су шу је. Штрај ко ви, от пу шта ња рад ни ка, по ве ћа ње це-
на енер ге на та и на мир ни ца, пад ди на ра и све што се де ша ва на-
ја вљу је још ве ћу кри зу. Ни је џа ба и ми ни стар тр го ви не из ја вио 
да му се чи ни да жи ви мно го го ре не го што ста ти сти ка го во ри.
Али, пи там се, хо ће ли оних 28 еко ном ских ди пло ма та ко ји 

ће на про ле ће кре ну ти да слу жбу ју у свет ским гра до ви ма да 
би про мо ви са ли Ср би ју и на шу ро бу, те при ву кли ин ве сти ци-
је, по мо ћи сво јој еко но ми ји, или еко но ми ји зе мље? Тре ба ће 
нам, љу би те ба ба, ве ли ке ин ве сти ци је и мно го за по сле них 
да вра ћа мо ду го ве Мо не тар ном фон ду. Ево, већ два ред кад су 
би ли да пре сли ша ва ју на ше, во дио их је ми ни стар еко ном ски 
у вин ске по дру ме и код до брих до ма ћи на на тра ди ци о нал ни 
срп ски ру чак. Кад сле де ћи пут до ђу пред ла жем да их во ди 
у Ку ћу ви на Жив ко вић, уко ли ко вла сник, бив ши пре ми јер а 
но во пе че ни ви но гра дар, бу де до ка зао Упра ви за спре ча ва-
ње пра ња нов ца ода кле му па ре за ви но град и ви на ри ју ко ји 
вре де ви ше ми ли о на евра. Јер, кад је 2003. го ди не по стао 
пред сед ник вла де, твр дио је да не ма ни шта осим др жав не 
пла ти це, ста рих ко ла и де ла по ро дич не ку ће.
Ето, љу би те ба ба, ја сно ти је што већ и де чи ца у вр ти ћу 

же ле да бу ду по ли ти ча ри. То је срп ски сан.
Уну ка Ика

лековита казивања
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погледи са стране

ЛЕ ТОН СКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ПО БЕ ДИ ЛИ ДР ЖА ВУ

Шта ре ал но и за и ста оправ да но 
мо же пен зи о нер да оче ку је од 
др жа ве? У пост ко му ни зму, ка ко 

се до бро ви де ло у мно го слу ча је ва до-
сад, не баш мно го то га. Али, јед на од 
ма ло број них си гур но сти и из ве сно сти у 
овим, још не ста би ли зо ва ним зе мља ма, 
и, ге не рал но, све не из ве сни јем све ту, 
све до сад је сте би ла – пен зи ја. Или би 
бар та ко тре ба ло да бу де. 
Упра во на то ме је и за сно ва ло ту жбу 

Устав ном су ду сво је др жа ве де вет хи ља-
да ле тон ских пен зи о не ра ко ји се ни су 
по ми ри ли са уред бом вла де од 1. ју ла 
про шле го ди не да им, у окви ру сма ње ња 
др жав ног бу џе та и јав них из да та ка, ума-
њи и пен зи је за 10 од сто (за пен зи о не ре 
ко ји и да ље ра де ума ње ње је из но си ло 
чак 70 про це на та).
Устав ни суд је, сре ди ном ја ну а ра ове 

го ди не, дао њи хо вој жал би за пра во и 
на ло жио вла ди Ле то ни је да од фе бру а ра 
2010. ис пла ћу је пу не пен зи је, што је и 
учи ње но. Уз то, пен зи о не ри ма се мо ра 
вра ти ти и оно што им је од у зе то уна зад 
се дам ме се ци. „Бу џет ске ре стрик ци је су 
на ру ши ле пра во по је дин ца на со ци јал но 
оси гу ра ње и прин цип ле ги тим ног оче-
ки ва ња”, сто ји у обра зло же њу од лу ке 
Устав ног су да ове бал тич ке ре пу бли ке. 
Украт ко, пен зи је су пра во сте че но из два-

ја њи ма свих од сво јих пла та и др жа ва не 
мо же тек та ко то пра во да по га зи. 
Ово је и ина че пре о вла ђу ју ће ста но-

ви ште у европ ском пра ву и мно ги твр де 
да би ле тон ски пен зи о не ри, у слу ча ју да 
их је Устав ни суд од био, ус пе ли са сво-

јом ту жбом код европ ских су до ва чи ја је 
над ле жност оја ча ла не дав ним усва ја њем 
Ли са бон ског спо ра зу ма. Зна ју то, или из-
гле да бар та ко про це њу ју, вла де зе ма ља 
ЕУ у ко ји ма је не рет ко по ми ња на и раз-
ма тра на мо гућ ност да се због еко ном ске 
кри зе сма ње пен зи је, али је, ко ли ко је 
по зна то, од свих зе ма ља Уни је, са мо у 
Ле то ни ји то и учи ње но. (Пен зи је су сма-
ње не и у Пољ ској али са мо јед ној ка те-
го ри ји – при пад ни ци ма бив ше Слу жбе 
др жав не без бед но сти, од но сно тај не по-
ли ци је, ко ји су се жа ли ли на ту од лу ку 
вла де.) У европ ским зе мља ма из ван ЕУ, 
ко ли ко је по зна то ауто ру ових ре до ва, 
пен зи је су сма ње не са мо у Хр ват ској, и 
то та ко што ни су ди ра не нај ни же, а ви ше 
пен зи је су сма њи ва не про гре сив но.

„Ова од лу ка Устав ног су да ће нас до-
ве сти до бан кро та”, би ло је пр во ре а го-
ва ње пре ми је ра Вал ди са Дом бров ски са, 
ко ји се око бу дућ но сти ле тон ске еко но-
ми је, ка ко је сам при знао, са ве то вао и са 
ви дов ња ци ма и дру гим та ко зва ним екс-
тра сен си ма.
Бан кро та ни је би ло, бар до сад. Вла да 

и да ље гро зни ча во тра га за 260 ми ли-
о на евра ко ли ко је по треб но да би се 
по кри ла зја пе ћа ру па у ово го ди шњем 
на ци о нал ном бу џе ту ко ји је ра чу нао са 
ума ње њем пен зи ја. Стра ни по ве ри о ци и 

Суд у ко рист пен зи ја

Ова бал тич ка
 ре пу бли ка

већ дру гу го ди ну
жи ви у усло ви ма
дра стич них
бу џет ских 
ре стрик ци ја,

ко је су усле ди ле
по сле ско ро де це ни је
ди на мич ног ра ста,
за сно ва ног на

бе со муч ној по тро шњи
и за ду жи ва њу
и др жа ве
и гра ђа на
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Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд су, ипак, 
има ли раз у ме ва ња, па су до зво ли ли вла-
ди Ле то ни је да за то ли ко по ве ћа де фи-
цит бу џе та за 2010.
Ле то ни ја, ина че, већ дру гу го ди ну жи-

ви у усло ви ма дра стич них бу џет ских ре-
стрик ци ја, ко је не ма ју пан дан ни у јед ној 
дру гој зе мљи Европ ске уни је, и ко је су 
до ве ле до то га да, на при мер, учи те љи 
ра де за га ран то ва ни ми ни ма лац ко ји у 
овој зе мљи из но си око 200 евра.
Тај ве ли ки пад је усле дио по сле ско ро 

де це ни је ди на мич ног ра ста, за сно ва ног, 
на жа лост, ве ли ким де лом на бе со муч-
ној по тро шњи и за ду жи ва њу и др жа ве 
и гра ђа на. Ов де ни ко ни ко ме ни шта не 
по кла ња. Спор из ме ђу др жа ве и гра ђа на 
се од ви ја у го то во кри стал но чи стој фор-
ми. Др жа ва у ње му ба лан си ра на иви ци 

про ва ли је бан кро та у ко ју гра ђа ни мо гу 
да је гур ну. 
Бив ши пред сед ник Устав ног су да 

Аивас Енд зинш кри ти ко вао је вла ду за то 
што узи ма од пен зи о не ра и за ви сних од 
со ци јал них по мо ћи, тј. од оних ко ји ина-
че жи ве у оску ди ци, док се исто вре ме но 
ма ло бри не што се по ре зи сла бо на пла-
ћу ју и што „си ва еко но ми ја” на ста вља у 
овој зе мљи да цве та. И ов де је ве ли ки 
број љу ди ко ји ни ка да у жи во ту ни су 
пла ти ли ни ка кав по рез, со ци јал но или 
здрав стве но оси гу ра ње, а исто вре ме но 
ко ри сте сва та пра ва.
Вла да је, да кле, од мах по сле од лу ке 

Устав ног су да, ко ја је ди рект но из вр-
шна, са оп шти ла да ће пен зи о не ри од 1. 
фе бру а ра до би ја ти це лу пен зи ју, а оно 
што им је ума ње но би ће им вра ће но у 

апри лу. На вод но, у др жав ној ка си не ма 
до вољ но нов ца да се све од у зе то од пен-
зи о не ра од мах и вра ти. 
Пре ма оце ни по сма тра ча, ни је ис кљу-

че но да се са слич ним ту жба ма Устав ном 
су ду обра те и дру ге ка те го ри је гра ђа на 
ко је су по го ђе не ме ра ма вла де – на при-
мер, др жав ни слу жбе ни ци ко ји ма је пла-
та ума ње на из ме ђу 30 и 50 од сто, по ро-
ди це са ма лом де цом ко је су оста ле без 
деч јих до да та ка и дру ги. У вла ди, пак, 
по ру чу ју да ће се за пен зи је са ку пи ти 
сред ства из ре зер вних фон до ва, а да за 
дру га да ва ња нов ца не ма. 
Ло ша пер спек ти ва, не ма шта! Али, ле-

тон ски плес над про ва ли јом мо же би ти 
ја ко по у чан и за дру ге зе мље у слич ној 
си ту а ци ји.

Ми лан Ла за ре вић

„Нај го ре је про шло”, опре зно од ме ра-
ва ју струч ња ци свет ску еко ном ску кри зу, 
док из ја ве по ли ти ча ра већ вр ца ју од оп-
ти ми зма. По лет ни тон нај у оч љи ви ји је у 
Аме ри ци, ода кле је фи нан сиј ски цу на ми 
и кре нуо пре две го ди не.

„Опо ра вак је по чео”, об ја вио је не-
дав но и аме рич ки ми ни стар фи нан си ја 
Ти мо ти Гајт нер, на во де ћи ка ко су аме-
рич ка и свет ска еко но ми ја по но во у екс-
пан зи ји. „Ком па ни је по но во ин ве сти ра ју, 
по тро ша чи по но во тро ше, по слов но и 
по тро шач ко по ве ре ње се по пра вља, а 
гло бал на тр го ви на по ве ћа ва охра бру ју-
ћим тем пом”, пре нео је Глас Аме ри ке ре-
чи се кре та ра за фи нан си је.
Со ци о ло шка и пси хо ло шка ис тра жи ва-

ња от кри ва ју, ме ђу тим, дру га чи ју сли ку. 
Ни шта још ни је про шло, а мно го то га ће 
тек сти ћи, ако се има ју у ви ду све у куп не 
по сле ди це еко ном ског ло ма на по је дин-
це, као и на чи та во аме рич ко дру штво. 
„Пра во је чу до да у овој зе мљи не ма ви-
ше са мо у би ста ва”, за бе ле жио је ло кал ни 
лист из Му ске го на, у Ми чи ге ну, ре чи со-
ци јал ног ак ти ви сте, све до ка мно го број-
них лич них дра ма упла ка них од ра слих 
му шка ра ца, хра ни те ља по ро ди ца ко ји то 
ви ше не мо гу да бу ду јер су оста ли без 
по сла.
У аме рич кој при вре ди тре нут но по сто-

ји „ру па” од де сет ми ли о на рад них ме-
ста, сли ко ви то се из ра жа ва аутор обим-
ног члан ка о до бу не за по сле но сти, об-
ја вље ном у нај но ви јем из да њу ча со пи са 

„Атлан тик ман тли”. Дру гим ре чи ма, то је 
број по тре бан за по вра так на сто пу не за-
по сле но сти од пет од сто, од но сно по сто-
так из вре ме на пре ре це си је. Исто вре-
ме но, ако се узме у об зир и при ро дан, 
кон стан тан при лив но во при до шлих на 
тр жи ште ра да, он да би са мо за спре ча-
ва ње да љег то ње ња би ло нео п ход но ми-
ли он и по но вих рад них ме ста го ди шње 
или 125.000 ме сеч но, по ка зу је не ве се ла 
ра чу ни ца.
Са да шња сто па не за по сле но сти је де-

сет од сто и не ма из гле да да ће се у до-
глед ној бу дућ но сти осет ни је сма њи ва ти. 
За до бар део Аме ри ке (15 ми ли о на не за-
по сле них) то зна чи на ста вак му ко трп ног 
сна ла же ња и до ви ја ња у но во на ста лим 
жи вот ним не да ћа ма. Ка ко по ка зу ју ре-
зул та ти де цем бар ског ис пи ти ва ња за 
по тре бе „Њу јорк тај мса”, ви ше од по ло-
ви не не за по сле них би ло је у про те клом 
пе ри о ду при ну ђе но да по зајм љу је но вац 
од род би не или при ја те ља. От при ли ке 
исто то ли ко њих мо ра ло је да се од рек-
не здрав стве них услу га, од ла ска код ле-
ка ра, па чак и узи ма ња те ра пи је, јер су 
гу бит ком по сла оста ли и без оси гу ра ња, 
што је у Сје ди ње ним Др жа ва ма ина че 
јед на од нај сла би јих и нај спор ни јих ка-
ри ка у си сте му чи ја је ре фор ма упра во 
у то ку. 
Ни је, ме ђу тим, сва не во ља у не пла-

ће ним ра чу ни ма, за ка сне лим от пла та ма 
кре ди та за ку ће, сро за ва њу стан дар да, 
дра стич ном су жа ва њу жи вот них нео п-

ход но сти. Из ра зи те су и про ме не у со-
ци јал ном ам би јен ту. Љу ди ма ње из ла зе, 
ма ње се дру же, а уну тар по ро ди це по ре-
ме ће на је тра ди ци о нал на хи је рар хи ја.
Му шкар ци су по себ но уз др ма ни јер је 

гу би так рад них ме ста нај и зра зи ти ји у 
та ко зва ним му шким ин ду стриј ским гра-
на ма, док је кри зни та лас ма ње по го дио 
здрав ство, про све ту и услу жне де лат но-
сти где се углав ном за по шља ва ју же не. 
Услед све га то га, на ред них ме се ци мо-
же се до го ди ти, на го ве шта ва „Атлан тик 
ман тли”, да пр ви пут у исто ри ји же не 
чи не ве ћи ну за по сле них у зе мљи. У па-
ра лел ном про це су, мар ги на ли зо ва ни 
му шкар ци про жи вља ва ју сна жне кри зе 
иден ти те та, по сра мље ни су и осе ћа ју се 
по ни же ним. А док од ра сли бри ну и па-
те од де пре си је и не са ни це, тр пе и нај-
мла ђи. По ме ну та сту ди ја от кри ва да је 
че тво ро од де сет ро ди те ља при ме ти ло 
про ме не у по на ша њу сво је де це. Та ко 
се кри за пре ли ва и на ста са ва ју ћу ге не-
ра ци ју, ко ја ће се би мо ра ти да кр чи пут 
у још бес по штед ни јој рад ној и жи вот ној 
кон ку рен ци ји. Д. Дра гић 

МНО ГО СТРУ КЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ СВЕТ СКОГ ЕКО НОМ СКОГ ПО ТРЕ СА 

Ду га сен ка кри зе
Уз др ма не по ро ди це, со ци јал на струк ту ра, пси хич ко и фи зич ко
здра вље по је ди на ца, али и пер спек ти ве до ла зе ћих ге не ра ци ја 
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Нај чу ве ни је
бе о град ске ли мар ске 
по ро ди це би ле
су Ру ња ји ћи,
Јо ва но ви ћи,
Бад њев ци и Бе ли ћи

 

Јед на од по след њих ли-
мар ских рад њи у пре сто-
ни ци на ла зи се у Са ра јев-

ској ули ци ко ја при па да де лу 
Бе о гра да у ко ме су не ка да 
цве та ли ста ри за на ти, а кон-
ку рен ци ја би ла ве ли ка. Га зда 
Жив ко Да јић је го то во све о 
за на ту на у чио од оца ко ји је 
по сао за по чео још 1948. го-
ди не.

– На сле дио сам рад њу 
1981. Же лео сам по сва ку це-
ну да на ста вим очев по сао. 
Иако сам по 
стру ци еко-
но ми ста, од-
лу чио сам да 
по ла жем за-
нат ски ис пит 
у ве чер њој 
шко ли, да би 
рад ња мо гла 
да се во ди на 
ме не. Увек 
смо у ра ди о-
ни ци има ли мај сто ре, та ко да 
сам и од њих до ста на у чио. 
Са да са мном ра ди мој бу ду-
ћи зет, упра во је на гра ди-
ли шту, дра го ми је да има и 
ме не ко да на сле ди. Не ка да је 
би ло то ли ко мно го ли ма ра у 
Бе о гра ду да смо има ли и сво-
је удру же ње ко је је по сто ја-
ло до 1978. Ли ма ри су не ка да 
има ли и сво ју сла ву, Све тог 
Ни ко лу (лет њег). Про сто ри је 
удру же ња би ле су у Бал кан-

ској, је ди ној ули ци у Бе о гра ду 
ко ја се и да нас ве зу је за ста ре 
за на те – ка же Жив ко Да јић.
Пре Дру гог свет ског ра та у 

Бе о гра ду је бли зу пи ја це Ђе-
рам по сто ја ла За нат ска шко-
ла у ко ју су до ла зи ла де ца из 
це ле Ср би је да из у че ли мар-
ски за нат. Та да ни јед но до-
ма ћин ство ни је мо гло да се 
за ми сли без мо дли ца за сит не 
ко ла че и кроф не, обру ча за 
тор те. Сва ка ка пи ја је има ла 
ма ње сан ду че за по шту, сред-
ње за ад ми ни стра ци ју и ве ће 
за но ви не. Ли ма ри су пра ви-
ли и чун ко ве за шпо ре те, пр-
жи о ни ке за ка фу и пле хо ве за 
пе че ње, а нај те же је би ло на-
пра ви ти олук јер се лим са ви-
јао руч но. Из ра ђи ва ла су се и 
ко ри та и ка де. Ли ма ри су би-
ли нај чу ве ни ји по дим ња ци ма 
са пев цем од по цин ко ва ног 
ли ма при вр ху.

Да нас реч 
ли мар под-
р а  з у  м е  в а 
две вр сте 
за ни ма ња, 
м а ј  с т о  р а 
за на тли ју, 
ко ји из ра-
ђу је пред-
ме те од ли-
ма као што 
су огра де, 

олу ци, по су ђе, и за ни ма ње 
ко јим се ба ве рад ни ци у фа-
бри ци за об ра ду ли ма. Нај чу-
ве ни је бе о град ске ли мар ске 
по ро ди це би ле су Ру ња ји ћи, 
Јо ва но ви ћи, Бад њев ци и Бе-
ли ћи. Мај стор Бад ње вац је 
пра вио ли ма ри ју за двор, а 
га зда Јо ва но вић ка де и ко ри-
та за ку па ње. Ко је про из во де 
да нас из ра ђу је ли мар Жив ко?

– Ли мар ски про из во ди се 
де ле на гра ђе вин ску ли ма-

ри ју и га лан те ри ју. Пр ве чи-
не олу ци, пе тло ви, оп шив ке 
за оџа ке, а у дру ге спа да ју 
мо дли це, кри ва ци, чун ко ви, 
лон ци, ло па ти це за угаљ и 
слич но. Нај тра же ни ји су пев-
ци. Кад ду ва ко ша ва певац 
усме ра ва ва здух и дим мо же 
да из ла зи упр кос ко ша ви, он 
је за пра во усме ри вач, а оне-
мо гу ћа ва да у дим њак упа да 
во да, пти це и дру ге жи во ти-
ње. Не ка да су пе тло ви од по-
цин ко ва ног ли ма кра си ли сва-
ки кров, би ли су ша ре ни и ве-
се лих бо ја. Код ме не до ла зе и 
сце но гра фи да на ру че не што 
не ти пич но што ни ка да до та-
да ни сам пра вио, то су сво је-
вр сне ли ме не скулп ту ре. Не-
дав но сам јед ној сту дент ки њи 
из ра дио ли ме ну же ну, пра вио 
сам и исто риј ске лич но сти од 
ли ма. По ма жем и де ци у до-
ма ћим за да ци ма из оп ште тех-
нич ког обра зо ва ња. За Дом 
гар де сам из ра дио уло шке за 
жар ди ње ре а на пра вио сам 
и ме син га не шип ке за Дом 
на род не скуп шти не. За и ста 

имам ве ли ки број му ште ри ја, 
и же на и му шка ра ца, ста рих и 
мла дих. Увек у жи во ту не ком 
за тре ба ли мар, без об зи ра на 
то што се да нас до ста то га 
про из во ди фа брич ки – об ја-
шња ва ли мар Жив ко.
Чи ни се да је, ипак, са мо 

не ка вр ста ина та одр жа ла 
Жив ка у по слу ли ма ра. Об рео 
се у ли мар ском за на ту иако 
је ди пло ми ра ни еко но ми ста, 
ње го ва про дав ни ца чу ва од 
ула зних вра та и из ло га па на-
да ље дух јед ног дав ног до ба 
ко је је на гри зао зуб вре ме на. 
У из ло гу сја је ли ме ни пред-
ме ти. Твр ди да је је ди ни ко ји 
уме да на пра ви фе њер за та-
љи ге, од но сно за ром ска ко-
ла. Обли жњи при ват ни ци га 
на зи ва ју жи вом ле ген дом јер 
се усу дио да јед ног ак ту ел ног 
ми ни стра из ба ци из про дав-
ни це, још и да му пред ло жи 
да рад њу за кљу ча, јер он мо-
ра у обли жњу ка фа ну где га 
дру штво из кра ја че ка на оба-
ве зном пи ћу пред ру чак.

Текст и фото: Ј. Оцић

стари занати

НЕ ГО ВА ЊЕ ЗА НА ТА: ЈОШ ИМА ПО СЛА ЗА МАЈ СТО РЕ ЛИ МА РЕ

Пе вац про тив вре ме на

До јед ног ми ли ме тра
Да би ше гр ти до би ли мај стор ска пи сма мо ра ли су да 
зна ју све о ли му и ње го вој вред но сти.
Лим је ле гу ра раз ли чи тих хе миј ских еле ме на та. Ме тал-
ни лим је тан ка пло ча ко ја је про из вод ни и гра ђе вин ски 
ма те ри јал. Цр ни лим, по цин ко ва ни лим, ба кар, рост фрај, 
алу ми ни јум... Ли ма ри ра де са пло ча ма де бљи не јед ног 
ми ли ме тра а де бљим ма те ри ја лом ба ве се бра ва ри.
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на лицу места

Под ге слом „И кад про ђу сла ве оста је 
ко лач” у Ру ми је одр жан ше сти Ет-
но фе сти вал жен ског ства ра ла штва 

ко ји је оку пио 15 еки па из Ја ме не, Мар ти-
на ца, Мо ро ви ћа, Ви шњи ће ва, Па вло ва ца, 
Бе ше но ва, Вог ња, Ру ме и дру гих ме ста. 
Про шле го ди не се так ми чи ла 31 еки па, а 
за овај фе сти вал би ло је при ја вље но 35 
ак ти ва и удру же ња. Сне жни ки ја мет ни је 
до зво лио свим же на ма да до ђу у Ру му и 
при ка жу сво је уме ће у пра вље њу сла них, 
слат ких и слав ских ко ла ча.
Фе сти вал је отво рио Го ран Ву ко вић, 

пред сед ник оп шти не Ру ма, ре чи ма: 
– Фе сти вал ор га ни зу је мо да би смо по-

ка за ли шта све мо гу Сре ми це. Же не су 
и ово га пу та да ле до при нос очу ва њу 
тра ди ци је, тру де ћи се да ста ре ре цеп те 
отрг ну од за бо ра ва. 
Ги ба ни ца, ки фле са шун ком, по га чи-

це са дро жди ном, пи та с кром пи ром и 
ме сом, срем ски до ру чак – по га ча, сла-
ни на, ко ба си ца, ба ре на ја ја и ба ре ни 
кром пир... Ва ни ли це, ми ци ка, штру дле, 
штан гли це, ли сти ћи, мо царт коц ке, ба-
кла ва, тро стру ки ужи так, пи те... Све те 
слат ке и сла не ђа ко ни је са укра ше них и 

ма што ви то аран жи ра них сто ло ва ма ми-
ле су по се ти о це и под се ћа ле на ко ла че 
ко ји су не ка да не де љом ми ри са ли у свим 
срем ским до ма ћин стви ма, а ко ји су не-
ко ли ко да на пре упо тре бе мо ра ли да од-
сто је у пред њој, хлад ној со би.
Пре ма оце ни жи ри ја, нај бо ље сла не ко-

ла че уме си ле су же не из рум ског Ак ти ва 
„Ми ле ва Ма рић”, а за тим уче сни це из Вог-
ња и Бе ше но ва. Пр ва на гра да за слат ке 
ко ла че при па ла је же на ма из Бе ше но ва, 
дру гу су осво ји ле при пад ни це леп шег по ла 
из Ја ме не, а тре ћу Па влов чан ке. Нај бо љи 
слав ски ко лач на пра ви ле су Мар тин чан ке, 
дру го ме сто је при па ло Удру же њу же на 
„Сре ми це” из Мо ро ви ћа, а тре ће УЖ „Фи-
лип Ви шњић” из Ви шњи ће ва. При зна ње 
за ет но по став ку уру че но је же на ма из Ви-
шњи ће ва, а спе ци јал на на гра да до де ље на 
је пе ка ри „Ју ри шић”, у ко јој је на пра вљен 
сал чић те жак бли зу 11 ки ло гра ма. 
На гра ђе ним же на ма при зна ња је уру-

чио Ми ро слав Ва син, по кра јин ски се кре-
тар за рад, за по шља ва ње и рав но прав-
ност по ло ва.

– Про шла го ди на је би ла „го ди на се-
о ских же на”, то ком ко је смо ре ги стро-

ва ли 400 удру же ња, а об у чи ли смо и 
ве ли ки број же на да пи шу про јек те, јер 
оне пре у зи ма ју во де ћу уло гу у сво јим 
сре ди на ма. Наш циљ је да у 2010. го ди-
ни омо гу ћи мо же на ма да има ју ма те ри-
јал не ко ри сти од свих „ле по та” ко је при-
пре ма ју. Све ру ко тво ри не се о ских же на 
би ће про да ва не на 15 нај фре квент ни јих 
ме ста у Вој во ди ни – на гла сио је Ва син 
у Ру ми. 
По ред же на из срем ских ак ти ва и удру-

же ња и по се ти ла ца, фе сти ва лу су при су-
ство ва ли и го сти из Ко сов ске Ми тро ви це 
и Ле по са ви ћа, а По љо при вред на ста ни-
ца „Ру ма” ор га ни зо ва ла је пре да ва ње 
за све уче сни це, на ко ме је о пла сма ну 
здра ве хра не ту ри сти ма го во рио ма ги-
стар Ра до мир Сто ја но вић из Бе о гра да.
У про гра му фе сти ва ла „Срем ски ко лач” 

уче ство ва ли су и игра чи Ан сам бла на род-
них ига ра и пе са ма „Бран ко Ра ди че вић” 
из Ру ме, док су бе ћар це из Сре ма ка зи ва-
ли Не над и Ја сми на Вук ма но вић, ко ја их 
са ку пља. На рав но да су оба ве зни би ли и 
там бу ра ши ко ји су уче сни це и по се ти о це 
за ба вља ли у рум ској ха ли спор то ва. 

Г. Ву ка ши но вић

ШЕ СТИ ФЕ СТИ ВАЛ СРЕМ СКОГ КО ЛА ЧА У РУ МИ

Срем ски до ру чак,
ва ни ли це и ми ци ке

Слат ке и сла не ђа ко ни је
ма ми ле су по се ти о це
и под се ћа ле на ко ла че
ко ји су не ка да не де љом
ми ри са ли у свим срем ским 
до ма ћин стви ма
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хроника

Уме сто да се ди на ло во ри ка ма и уби ра
пло до ве свог глу мач ког та лен та, Мир че та
Ву ји чић (71), др во се ча у пен зи ји из
при је пољ ског се ла Пра во ше ва, ста рост 
тро ши у вр ле ти ма Зла та ра ра де ћи
сва ко днев не се љач ке по сло ве

Мир че та Ву ји чић је пен зи ју сте као ра де ћи у шум ском га-
здин ству у При је по љу и је ди ни је ме ђу при пад ни ци ма 
пен зи о нер ске по пу ла ци је у оп шти на ма ра шке обла сти 

ко ји има за вид ну филм ску ка ри је ру. 
Пу них пет го ди на Мир че та је ста јао пред филм ским ка ме-

ра ма, пу бли ци се по кла њао на фе сти ва ли ма у Пу ли и Ни шу 
и дру жио се са Ми ле ном Дра вић, Не дом Ар не рић, Оли ве ром 
Мар ко вић, Љу бом Та ди ћем, Дра го ми ром Бо ја ни ћем Ги дром и 

дру гим ве ли ка ни ма фил ма са про сто ра бив ше Ју го сла ви је. А 
он да је 1973. го ди не, на кон 11 игра них фил мо ва, из не на да 
од лу чио да све пре ки не, вра ти се у род но се ло и у шу ма ма за-
ви ча ја, све до пен зи је, оба ра ста бла смр че.
Овај ста си ти гор штак, ко ји је уз пе тро леј ку од ра стао у бес-

пу ћи ма Зла та ра, пр ву филм ску про јек ци ју од гле дао је тек у 
два де се тој го ди ни, ка да је оти шао на од слу же ње вој ног ро-
ка. Пред филм ске ка ме ре Мир че та Ву ји чић стао је пр ви пут 
1968. го ди не, и то са свим слу чај но. У се лу Пра во ше ва, ко је 
је та да би ло још без стру је, Ста ша Бо ри са вље вић и Фе дор 
Шку бо ња сни ма ли су „Низ вод но од сун ца”, филм о жи во-
ту љу ди из зла тар ског кра ја, и Мир че ти по ну ди ли епи зод ну 
уло гу Ме ђа Ба ки ћа, ко ју је он, за хва љу ју ћи отре си то сти и 
би стри ни, од и грао без тре ме и по на вља ња. На кон пре ми-

је ре у Пра во ше во су по че ле да при сти жу по ну де и дру гих 
ре жи се ра и да се ре ђа ју уло ге. Оства рио је низ за па же них 
ро ла у фил мо ви ма „Би ци кли сти”, „Бом ба ши”, „Ми рис пољ-
ског цве ћа”, „Кла вир шти мер”... У фил му „Су тје ска” у име 
„про ле те ра” лич но је пре дао „ра порт” Ри чар ду Бар то ну ко ји 
је глу мио Ти та.

– Ка ко ни по сле пет го ди на ра да на фил му ни сам имао ни 
да на рад ног ста жа, од лу чим да се вра тим у за ви чај где су ме 
че ка ли су пру га Љу бин ка и си но ви и по тра жим стал ни по сао. 
Ма да сам та да имао све га 36 го ди на и био пун жи во та, по бе-
дио је страх да ћу ста рост до че ка ти без пен зи је. По што сам 
имао све га осам за вр ше них раз ре да, у „Ду нав-фил му” су ми 
пред ла га ли да о њи хо вом тро шку на ста вим шко ло ва ње и на-
кон ака де ми је одем у про фе си о нал це. Ни је ми се под ста ре 
да не ишло у шко лу, а ни је ми се сви део ни жи вот бо е ма, па 
сам од лу чио да се у ло кал ном шум ском га здин ству за по слим 
као др во се ча и све тла ре флек то ра за ме ним зву ком мо тор не 
те сте ре – при ча Мир че та Ву ји чић.
Нај те жа, а ујед но и нај дра жа, би ла му је, ка же, уло га па о ра 

Ђу ри це у крат ко ме тра жном игра ном фил му „Смрт па о ра Ђу ри-
це” Пре дра га Го лу бо ви ћа.

– Пред ка ме ре сам из ла зио увек спре ман, са на у че ним тек-
стом, хлад но крв но као да идем на ва шар на Су вом бо ру. Глум-
ци про фе си о нал ци тру ди ли су се свој ски да ми по мог ну. А ја, 
бра те, ни сам се глу мом ба вио да стек нем сла ву и по ста нем 
зве зда, већ да пре хра ним по ро ди цу и за ра дим ко ју па ру јер 
сам у се лу имао све га три хек та ра по сне пла нин ске зе мље – 
ка же Мир че та.

Текст и фо то: Ж. Ду ла но вић

ДР ВО СЕ ЧА СА ЈЕ ДА НА ЕСТ ФИЛМ СКИХ УЛО ГА

Глу мио и са РГлу мио и са Ри чар доми чар дом
Бар то номБар то ном

ЖИ ТО РА ЂА И БЛА ЦЕ

Но ви чла но ви
Про шле го ди не ор га ни за ци је пен зи о не ра то плич ких 

оп шти на Жи то ра ђа и Бла це по ста ле су број ни је за 350 
чла но ва. Ор га ни за ци ја у Жи то ра ђи је ус пе ла да упи ше 
по 140 но вих чла но ва из ре до ва бив ших за по сле них и по-
љо при вред ни ка, та ко да са да има 3.450 при ста ли ца, док 
је у Бла цу, уз до са да шњих 1.750, ор га ни за ци ја по ста ла 
бо га ти ја за још 70 пен зи о не ра.
Ме ђу но во при мље ни ма је око 150 оних ко ји су про шле 

го ди не окон ча ли рад ни стаж, а оста ли су из ре до ва ду го-
го ди шњих пен зи о не ра ко ји су 2009. од лу чи ли да се учла-
не у сво ју ор га ни за ци ју.

Ж. Д.
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Брак је ле ко вит, по себ-
но кад је прот кан ду-
бо ким осе ћа њи ма и 

љу ба вљу, по ру чу ју Во ји слав 
и Ми ља Ђу рић из Ра нов ца 
код Пе тров ца на Мла ви ко-
ји ће уско ро про сла ви ти 70 
го ди на срећ ног за јед нич ког 
жи во та.

– Ко се у срећ ној по ро ди ци 
ро ди, тај је сре ћан и у брач ној 
за јед ни ци – ка же Во ји слав. 

– Ни кад се ни смо по сва ђа-
ли ни ти по ди гли глас јед но на 
дру го. Ро ђен сам у по ро ди ци 
Пе три кић, али тех нич ком гре-
шком та да шњег ма ти ча ра ко ји 
ми је на пи сао пре зи ме Ђу рић, 
по мом бли жем ро ђа ку, оста де 
ми то пре зи ме. И не љу тим се. 
Не ка ко ми и при ста је. Де лу је 
му шки и ста ме но. Од Пе три ки-
ћа, на жа лост, због ма ти ча ре-
ве гре шке, сад ви ше не ма ни-
ког – при ча де да Во ја.
Иза бра ни ца ње го вог ср ца 

би ла је мла да де вој ка Ми ља 
из по ро ди це Му чи ло вић из 
истог се ла.
Вен ча ли су се и у цр кви и 

обе ћа ли јед но дру гом вер ност 
и љу бав до кра ја жи во та. У 
бла го сло ве ном бра ку из ро ди-
ли су дво је де це, ћер ку Ра ду и 
си на Љу би шу. 

Де да Во ја био је мо би ли сан 
у Дру гом свет ском ра ту, али 
и по сле свих стра хо та вра тио 
се жив и здрав до му.

– Да би брак био успе шан, 
пр во де те тре ба да се ро ди 
по сле две го ди не и два ме се-
ца – ка же Во ји слав.
Сва ки тре ну так про ве ден са 

де цом је не про це њи во бла го, 
уве ре ни су Ми ља и Во ји слав, 
ко ји сма тра ју да је ве ли ка 

гре шка ро ди те ља што да нас 
де цу и вас пи та ње пре пу шта ју 
дру ги ма. 
Мно ги су у тр ци за нов цем 

за бо ра ви ли шта је по ро ди ца, 
ка же Во ја и твр ди да му је 
сми ре ност по мо гла да до но си 
ис прав не од лу ке у жи во ту, по-
пут оне ка да је као мла дић би-
рао Ми љу за же ну, што му је, 
ка ко сам ка же, би ла нај бо ља 
од лу ка.  Љ. На ста си је вић

Је дан од сим бо ла Вр њач-
ке Ба ње је Мост љу ба ви 
чи ја је огра да на чич ка на 

ка тан ци ма а дно Вр њач ке ре-
ке пу но кљу че ва. При ча ка-
же да су се не где пред Пр ви 
свет ски рат у Ба њи за во ле ли 
учи те љи ца На да и офи цир 
срп ске вој ске Ре ља. Ка да је 
по чео рат, Ре ља је са вој ском 
сти гао до Грч ке и та мо се за-
љу био у Гр ки њу. На да је че-
ка ла, ту го ва ла и умр ла мла да 
и не срећ на. Од та да де вој ке, 
по тре се не ње ном суд би ном, 
у же љи да са чу ва ју љу бав, 
на ка тан ци ма ис пи су ју име-
на сво јих мла ди ћа и ве зу ју 
за огра ду мо ста. Овој ту жној 
при чи по све ће на је и јед на 
од нај леп ших пе са ма Де сан-
ке Мак си мо вић – „Мо ли тва за 
љу бав”.
И за то се, већ тра ди ци о-

нал но, на Све тог Три фу на, 
на Мо сту љу ба ви сва ке го-
ди не одр жа ва так ми че ње у 
љу бље њу. На овај не сва ки-

да шњи скуп, упр кос хлад-
ном вре ме ну, до ла зе па ро-
ви из це ле Ср би је, а мост, 
укра шен сто ти на ма ба ло на 
у об ли ку ср ца, увек је те сан 
да при ми за ин те ре со ва ну 
пу бли ку.
Ове го ди не, у ка те го ри-

ји нај ста ри јих по бед ни ци 
су би ли Ра да и Сло бо дан 
Ши бак из Вр њач ке Ба ње. 
Нај а трак тив ни ји пар би ли 
су Би ља на Мла ђо вић и Ни-
ко ла Гру бић из Бе о гра да, а 
глав на на гра да за нај ду жи 
по љу бац при па ла је Је ли-
ци Љи ља нић из Бе о гра да и 
Бо ја ну Рон до ви ћу из Пље ва-
ља. Њи хов по љу бац тра јао 
је је дан сат, осам ми ну та и 
44 се кун де.
Број ни спон зо ри су и ово-

га пу та обез бе ди ли вред не 
на гра де. Ор га ни за тор так-
ми че ња би ла је Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја, а по кро ви тељ 
СО Вр њач ка Ба ња.

Д. Ива но вић

БРАЧ НИ ПАР ЂУ РИЋ ЗНА РЕ ЦЕПТ ЗА ДУГ И СРЕ ЋАН БРАК

Брак је ле ко вит за дуг жи вот

Пле те, хе кла
и чи та
Ба ка Ми ља ра до чи та и 
но ви не и књи ге. На сто лу 
јој је тре нут но књи га „Ве-
чи ти ка лен дар”.
– Очи ме до бро слу же 
и под ста ре да не још 
пле тем ча ра пе и хе клам 
стол ња ке ко је по кла њам 
ћер ки Ра ди, зе ту Ду ша ну, 
уну ку Но ви ци са су пру гом 
и дво је де це, си ну Љу би-
ши и сна хи Све тла ни ко ји 
има ју Са шу и Са њу.

НЕО БИЧ НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

По љуп ци ма про тив хлад но ће
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Ми лу тин Ца кић, пен зи-
о нер из вла со ти нач-
ког се ла Да дин ца, на 

про шло го ди шњем „Вин ском 
ба лу” про гла шен је за нај бо-
љег ви но гра да ра.

– Ви но гра дар ство је мо ја 
ве ли ка љу бав још из мла-
да лач ких да на. То ме ме је 
на у чио отац, а и ја ту љу бав 
по ку ша вам да пре не сем на 
мла ђе – ка же Ми лу тин Ца-
кић.
У вла со ти нач ком кра ју ви-

но гра дар ство је не ка да би ло 
ве о ма раз ви је но, а са да се 
ви но гра ди про сти ру на око 
1.200 хек та ра. У Да дин цу, 
пре ле пом се лу ово га кра ја, 
ви но гра дар ством се ба ви го-

то во сва ко од сто ти нак до-
ма ћин ста ва, али су при ме ри 
по пут Ми лу ти на Ца ки ћа, ко ји 

уз га ја ви но ву ло зу на ви ше 
од јед ног хек та ра, ипак рет-
ки и под сти цај ни за мла де.

На ве ли кој сце ни Кња жев ског срп ског те а тра у Кра гу јев-
цу пред ста вље на је мо но гра фи ја „Мир ко Ба бић – увек 
и сву да” по све ће на пр ва ку кра гу је вач ког по зо ри шта и 

до бит ни ку ста туе „Јо а ким Ву јић” за 2009. го ди ну. По ре чи ма 
те а тро ло га Дра га не Бо шко вић, ко ја је и аутор мо но гра фи је, 
успех Мир ка Ба би ћа исто вре ме но је и успех це лог по зо ри шта. 

– Би ти бард овог по зо ри шта зна чи би ти у цен тру по зо ри-
шног жи во та у Ср би ји – ре кла је Дра га на Бо шко вић. 
У мо но гра фи ји ни су са мо по бро ја ни ус пе си Мир ка Ба би ћа, 

већ и ми сли при ја те ља ко ји су го во ри ли о ње му. А о Мир ку 
Ба би ћу, пр ва ку кра гу је вач ког по зо ри шта и ми ље ни ку пу бли ке 
го во ри ли су Не бој ша Бра дић, Бо ра Ду гић, Ра дош Ба јић, Не бој-
ша Ду га лић и дру ги. 
Ра дош Ба јић, сце на ри ста и ре ди тељ се ри је „Се ло го ри, а 

ба ба се че шља” у ко јој Мир ко Ба бић ма е страл но ту ма чи лик 
Дра гој ла, под се тио је да већ де сет го ди на ни је дан про је кат 
ни је ра дио без ње га јер је он чо век чи јој умет но сти и до бро ти 
тре ба сви да се по кло ни мо. Го во ре ћи о са рад њи са Мир ком 
Ба би ћем, ре ди тељ и ми ни стар кул ту ре Не бој ша Бра дић ре као 
је да се он, по ред Ми ли је Ву ко ви ћа, већ го ди на ма по ми ње с 
по што ва њем јер је ус пео да одр жи ма ги ју глу ме и по зо ри шта 
и ван Бе о гра да.

М. Сан трач

МО НО ГРА ФИ ЈА ПО СВЕ ЋЕ НА МИР КУ БА БИ ЋУ

Одр жао ма ги јуОдр жао ма ги ју
глу ме и ванглу ме и ван
Бе о гра даБе о гра да

Нај бо љи ви но гра дар – Мно ги ка жу да се не ис-
пла ти про из вод ња гро жђа и 
ви на, али ја сам из ра чу нао 
да са су пру гом за не ко ли-
ко ме се ци ра да за ра дим и 
по пет-шест хи ља да евра, 
мно го ви ше не го да се ба-
вим не ким дру гим по слом 
– ка же овај вред ни жи тељ 
Да дин ца.
Ца кић не пи је ви но не го 

га углав ном про да је при ја-
те љи ма. Та ко ђе про из во ди 
од лич ну ра ки ју и во ли да је 
по пу је, али ви ше ра ди оби-
ча ја.

– То је као пр ва љу бав, 
као пр ви по љу бац, као же-
ље ни људ ски сан. Па, за љу-
бљен сам у ми рис ра ки је и 
ви на! И то је до вољ но за це-
лу при чу! – ка же ше рет ски 
Ми лу тин Ца кић.

Д. Ко цић

НА ПРОШЛОМ „ВИНСКОМ БАЛУ” У ВЛАСОТИНЦУ НАГРАЂЕН МИЛУТИН ЦАКИЋ

Мирко Бабић
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РУ МА

Из ло жба „Же не
на се лу”
Из ло жба фо то гра фи ја про фе со ра и сту де на та но во сад ске 

Ака де ми је умет но сти „Же не на се лу” би ће при ка за на ши ром 
Вој во ди не, а нај пре су је, од 13. до 20. фе бру а ра, ви де ли гра-
ђа ни Ру ме. 

На сли ка ма су при ка за не же не ко је су би ле на мар ги ни дру-
штве них де ша ва ња код нас. Фо то гра фи је су исто вре ме но и 
уни вер зал на сли ков на по ру ка, ко ја све до чи о ма ње по зна тим 
аспек ти ма сва ко днев ног жи во та се о ских же на и по тре би да се 
при сту пи из ра ди стра те ги је за по бољ ша ње њи хо вог по ло жа ја. 
Сни мље не су у ав гу сту и сеп тем бру про шле го ди не у се ли ма 
Бач ки Мо но штор, Ки сач, Мо ро вић, Вај ска, Бо ђа ни, Бе ло Бла-
то, Бач ко Пе тро во Се ло и Ба но штар. Ауто ри фо то гра фи ја су 
Жељ ко Шкр бић, Пре драг Узе лац, Ри на Ву ко бра то вић, Бо рис 
Ко чиш и Ду брав ка Ла зић, а из ло жба, по ред до ку мен тар не, има 
и умет нич ку вред ност. 
Ор га ни за то ри из ло жбе су По кра јин ски се кре та ри јат за рад, 

за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва, За вод за род ну рав-
но прав ност и НВО „Вој во ђан ка – Ре ги о нал на жен ска ини ци-
ја ти ва”.

Г. Ву ка ши но вић

ВР ЊАЧ КА БА ЊА

Де ци ви ше од 100
па ке ти ћа
Мно го пу та до са да Ху ма ни тар на ор га ни за ци ја „Љу би бли-

жње га сво га” из Вр њач ке Ба ње, ко јом већ не ко ли ко го ди на ко-
ор ди ни ра брач ни пар На да и Дра ги ша Ар муш, по ма га ла је ко-
ри сни ци ма со ци јал не и дру ге по мо ћи у тр сте нич кој оп шти ни. 
До са да шња по моћ, пре ма ре чи ма Дра гој ла Ми ни ћа, ди рек то ра 
Цен тра за со ци јал ни рад, огле да ла се, углав ном, у снаб де ва њу 
оде ћом, обу ћом, на мир ни ца ма, сред стви ма за лич ну хи ги је ну, 
пам перс пе ле на ма за де цу и од ра сле, а про шле го ди не ин ва-
ли ди су до би ли ко ли ца. 
Ово га пу та нај бо љим ђа ци ма основ них шко ла, као и де ци 

рад ни ка пред у зе ћа и уста но ва у тр сте нич кој оп шти ни, по де-
ље но је ви ше од 100 по клон па ке ти ћа. 

Д. Ива но вић

АПА ТИН

Плес у де се тој 
 де це ни ји

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Про је кат за из бе гле
и ра се ље не
Уз по др шку Про гра ма Ује ди ње них на ци ја за Ср би ју, кра гу је-

вач ка Фи ли ја ла На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње из дво ји-
ла је 3,2 ми ли о на ди на ра као по моћ у за по шља ва њу из бе глих 
и ра се ље них ли ца. По ло ви на овог из но са на ме ње на је по сло-
дав ци ма као суб вен ци ја за отва ра ње но вих рад них ме ста, а 
оста так за пре ква ли фи ка ци ју и до ква ли фи ка ци ју не за по сле-
них. Нај ви ши из нос ко ји по сло дав ци по но вом рад ном ме сту 
мо гу да до би ју је 160.000 ди на ра.
Ка ко ка же Љи ља на Пе тро вић, ди рек тор Фи ли ја ле у Кра гу-

јев цу, на еви ден ци ји ове слу жбе је око 850 ра се ље них и из бе-
глих ли ца, а ви ше од 50 од сто су мла ђи од 35 го ди на.
Ова кве про јек те НСЗ ре а ли зу је још у Кра ље ву и Вра њу.

П. П. 

Ста на ри апа тин ског До ма за ста ре и пен зи о не ре не про пу-
шта ју при ли ке да се дру же и за ба ве. Та ко је би ло и за Дан 
за љу бље них, ка да је при ре ђе но пле сно ве че. Ме ђу пле са чи ма 
је би ло и оних ко ји „га зе” де се ту де це ни ју. Ба ке су до би ле нај-
леп ше по кло не – по јед ну ле пу цр ве ну ру жу.

И. М.
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КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Про гла ше ни нај бо љи 
ства ра о ци
Са вез сле пих Ср би је у Кра гу јев цу је ор га ни зо вао се дам на е-

сту смо тру ства ра ла штва, на ко јој је уче ство ва ло око пе де сет 
чла но ва из два де се так ор га ни за ци ја. У хо лу по зо ри шта отво-
ре на је из ло жба руч них ра до ва, а уче сни ци су по ка за ли ве ште 
и спрет не ру ке пле ту ћи пред жи ри јем сво је екс по на те.
У ка те го ри ји сле пих пр ва на гра да је при па ла Дра га ну По-

по ви ћу из Ужи ца, сле де Дра го љуб Сте фа но вић из Па ра ћи на и 
Дра га Ђор ђе вић из Кру шев ца.
Нај бо ља ме ђу сла бо ви ди ма би ла је Сун чи ци Ћор ђић из Ва-

ље ва, по том сле де Алек сан дра По по вић из Бе о гра да и Ду шан-
ка Мар ја но вић из Ужи ца. Спе ци јал не на гра де при па ле су Не-
на ду Ним че ви ћу из Су бо ти це и Би ља ни Бо шња ко вић из Кра гу-
јев ца. У по зо ри шној са ли одр жа но је по ет ско-му зич ко ве че уз 
уче шће сле пих и сла бо ви дих осо ба, као и умет ни ка ко ји ви де.

А. Ба нић

РУ СКО СЕ ЛО

Сви њо кољ на
ста рин ски на чин
У Ру ском Се лу код Ки кин де у ор га ни за ци ји та мо шње Ме сне 

за јед ни це, уз по моћ Се кре та ри ја та за по љо при вре ду Вој во ди-
не и Скуп шти не оп шти не, одр жан је и ове зи ме сви њо кољ. Као 
и ла не, уче ство ва ла је и еки па Ме сне ор га ни за ци је пен зи о-
не ра. Овог пу та еки пу су чи ни ли: Ан тал Ду каи, Спа се То маш, 
Сил ви ја Се ме ре ди, Ан тал Ви о ла и Иштван Мар то но ши.
Ме са ри ама те ри би ли су рас по ре ђе ни у 15 еки па, ме ђу ко ји-

ма су би ле по јед на из Ма ђар ске и Ру му ни је. Све су на ста рин-
ски на чин при пре ми ле свињ ско ме со и пре ра ди ле га у спе ци-
ја ли те те. Од укуп но јед не и по то не ме са, знат на ко ли чи на је 
по кло ње на на род ној ку хи њи у Ки кин ди ко ја днев но при пре ма 
око 900 обро ка.  С. З.

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ве ли ка Пла на ис по ру чи ло 
је сво јим чла но ви ма у про шлој го ди ни угаљ и др ва на де сет 
ме сеч них ра та. Пред сед ник Ко ми си је за еко ном ске од но се у 
овом удру же њу Ми о драг Свр зић ка же да је пен зи о не ри ма из 
овог по мо рав ског гра да ис по ру че но и че ти ри и по то не кром-
пи ра, цр ног лу ка, па су ља, док се стал но на ба вља ју па ке ти са 
су хо ме сна тим про из во ди ма и ли сна тим те стом, ко је от пла ћу ју 
на три ме сеч не ра те.

– Већ смо по че ли уго ва ра ње на бав ке угља и др ва за ову 
го ди ну, а јед на од ак тив но сти је и пра вље ње спи ско ва за бес-
пла тан пре воз на ших пен зи о не ра у оп шти ни Ве ли ка Пла на. Та 
по вољ ност ће ва жи ти за оне чла но ва ко ји има ју пен зи ју ни жу 
од 15.000 ди на ра – ка же Зво ни мир Ка ли но вић, се кре тар Удру-
же ња. Сл. Ко стан ти но вић

БЕ О ГРАД

Два би ћа, јед на ду ша
У Днев ном цен тру и 

клу бу за ста ри је „Па ли-
лу ла” 14. дан фе бру а ра 
био је по све ћен „кра љи-
ци не ба и зе мље” – ка ко 
је не ко до ми шља то на-
звао љу бав. Љу бав је ис-
тра ја ва ти у до бру и злу, 
ре кли су клуп ски брач ни 
ре кор де ри ко ји су „пре-
га зи ли” злат ну свад бу 
– Ду шан и Мир ја на Миљ-
ко вић (51 го ди на), Мил ка и Исма ил Ве ли је вић (59 го ди на) и 
бри ли јант ни пар ко ји ју ри ша на гво зде ну свад бу – Ма ра и Ми-
ло рад То до ро вић (61 го ди на). За ову при ли ку Ма ра је на пра-
ви ла чак две тор те ко је су при сут ни у сла ву љу ба ви са за до-
вољ ством жр тво ва ли. 
Спе ци јал ни го сти све ча но сти би ли су Ми лан Ива но вић (86) 

и Зла ти ја Илић (85) ко је је игран ка у клу бу не раз дво ји во по-
ве за ла. На пи та ње ка да, Ми лан је „ко из то па” од го во рио – 7. 
апри ла 1995, од та да смо ми два би ћа – јед на ду ша. По кло не 
од ср ца, у име Клу ба, уру чи ла је па ро ви ма Ста на Мар ко вић, 
аутор, а све клуп ске ко ми си је и сек ци је су се по тру ди ле сво-
јим до при но сом – здра ви цом, сти хо ви ма, пе смом, игром, из ло-
жбом руч них ра до ва, по ру ка ма љу ба ви – да овај дан оста не за 
не за бо рав.  Ве ра Ви те зо вић 

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

На бав ка огре ва
и зим ни це

Звонимир Калиновић Миодраг Сврзић



31ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. фебруар 2010.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Усво јен но ви ста тут
На го ди шњој скуп шти ни Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о-

не ра Сме де рев ске Па лан ке кра јем про шле го ди не усво јен је 
Ста тут, ускла ђен са но вим за ко ном о удру же њи ма. Ор га ни за-
ци ја се са да зо ве Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Сме де рев ска 
Па лан ка, а од лу че но је да дан ове пен зи о нер ске ор га ни за ци је 
бу де де се ти ок то бар.
Ка ко нас је ин фор ми сао пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра 

Сло бо дан Б. Пан тић, на скуп шти ни су уру че не и за хвал ни це 
Сло бо дан ки Пав ко вић, за до са да шњи ху ма ни тар ни рад и не-
се бич ну по моћ ко ју пру жа угро же ним пен зи о не ри ма, и Жар ку 
Бу ку ми ри ћу, за спорт ске ак тив но сти, по себ но за ре зул та те у 
ша ху. Сл. К.

ТР СТЕ НИК

Но ви вла сник обе ћао 
бо ље усло ве
Ве ли ки про блем Основ не ор га ни за ци је пен зи о не ра у Тр сте-

ни ку пред ста вља ло је одр жа ва ње клу ба у ко ме су се ве те ра-
ни дру жи ли игра ју ћи шах, кар те, до ми не и уз по не ко пи ћен це 
тро ши ли сло бод но вре ме. Ру ко вод ство ове ор га ни за ци је на-
шло је ре ше ње за овај про блем: да ло је клуб у за куп но вом 
вла сни ку Ми ло ва ну Мла де но ви ћу ко ји је обе ћао бо ље усло ве 
и ре кон струк ци ју про сто ра. Пла ни ра ни су ку хи ња и би фе по 
при сту пач ним це на ма. 
По се ти о ци и ко ри сни ци услу га во ле да се дру же у клу бу, 

мно ги ма од њих је ово дру га ку ћа, а та кви клу бо ви у на се ље-
ним ме сти ма тр сте нич ке оп шти не су у не за вид ном по ло жа ју. 
Пен зи о не ри се дво у ме око да љег пла ћа ња чла на ри не, па би и 
ту не што тре ба ло пред у зе ти.  Д. И.

ША БАЦ

Спорт и ре кре а ци ја 
ин ва ли да
При Оп штин ској ор га ни за ци ји ин ва ли да ра да Ша бац не дав-

но је осно ва на још јед на сек ци ја – за спорт и ре кре а ци ју. О 
ње ном на чи ну ра да и са др жа ји ма бри не Ђор ђе Стан ко вић, 
про фе сор фи зич ког вас пи та ња, а до го во ре но је да Основ на 
шко ла „Вук Ка ра џић” је дан пут не дељ но, на по је дан сат, ин ва-
ли ди ма усту па спорт ску са лу. 
На овај на чин су ша бач ки ин ва ли да ра да до би ли ме сто где 

мо гу да се при пре ма ју за так ми че ња на ра зним ни во и ма у 
спор то ви ма ко ји су им при ме ре ни – пи ка ду, пло чи ца ма, сто-
ном те ни су, стре ља штву... 
По ре чи ма Ми ро сла ве Сав ко вић, пред сед ни це ове ор га ни-

за ци је, у тој но вој сек ци ји, по што има до ста за ин те ре со ва них, 
учи ће се и окрет не игре. Та ко ђе, у са ли Ме сне за јед ни це „Вук 
Ка ра џић”, два пу та ме сеч но, ор га ни зо ва ће се дру же ња и уве-
жба ва ња град ских ига ра, па ће та ко у Шап цу би ти ство ре но 
још јед но ме сто за за ба ву и ра зо но ду.

Б. Р. 

ТР СТЕ НИК

На род на ку хи ња за 
150 ко ри сни ка
По сле де ве то ме сеч ног пре ки да, у Тр сте ни ку је по но во по че-

ла да ра ди на род на ку хи ња и ра ди ће у на ред на три ме се ца. 
Пор ци ју то плог обро ка и по ла век не хле ба сва ко днев но узи ма 
150 со ци јал но нај у гро же ни јих ли ца. Ку хи ња функ ци о ни ше за-
хва љу ју ћи до на ци ја ма, али и фи нан сиј ској по мо ћи оп шти не 
ко ја је обез бе ди ла сред ства за на бав ку на мир ни ца за при пре-
му обро ка, ре као нам је Ве ро љуб Ми ло ва но вић, се кре тар тр-
сте нич ког Цр ве ног кр ста.

И у 2010. ова ор га ни за ци ја има оби ман план ак тив но сти. По-
чет ком ја ну а ра одр жа на је ре дов на ак ци ја до бро вољ ног да ва-
ња кр ви и при ку пље но је 12 од сто ви ше ове дра го це не теч но-
сти не го у истом пе ри о ду ла не. До кра ја го ди не пла ни ра но је 
још се дам ак ци ја, а оче ку је се да крв да и ви ше од 1.300 ху ма-
ни ста, ко ли ко их је би ло про шле го ди не. Ме ђу до бро вољ ним 
да ва о ци ма и да ље су нај број ни ји рад ни ци „Пр ве пе то лет ке”.

Д. Ива но вић
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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

У Брусу транспарентно
(Од го вор на пи смо „Аро ган ци ја уме сто ле пе 

ре чи” об ја вље но у „Гла су оси гу ра ни ка” од 31. 
ја ну а ра 2010. го ди не) 
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Брус 

ег зи сти ра, кад успе шни је, кад ма ње успе шно, 
три де се так го ди на. Са да шње ру ко вод ство је 
на че лу Ор га ни за ци је од 2007. го ди не и од та-
да се у ма лом а ле пом Бру су и оп шти ни Брус 
при мет но осе ћа успе шан, ор га ни зо ван и дав-
но оче ки ван ути цај ове ор га ни за ци је на жи вот 
пен зи о не ра.
На ша ор га ни за ци ја има ви ше од 3.000 чла-

но ва, што је три че твр ти не укуп ног бро ја пен-
зи о не ра. У овом пе ри о ду учла ње но је ви ше од 
1.500 чла но ва, а у про шлој го ди ни су ко лек-
тив но оси гу ра на 562 чла на.
Успе шност Ор га ни за ци је огле да се и у мно-

го број ним ак тив но сти ма: нов ча не по зај ми це 
пен зи о не ри ма (896); на бав ка пре храм бе них 
па ке та; обе ле жа ва ње ме се ца ста рих уз ју би-
лар не на гра де за 80 го ди на жи во та (226) и за 
50 го ди на бра ка (164); до ла зак оч ног ле ка ра у 

ме сне ор га ни за ци је где је бес плат но пре гле да-
но ви ше од 500 пен зи о не ра; оби ла зак ста рих 
и бо ле сних... Ор га ни зо ва но је 36 екс кур зи ја и 
из ле та, та ко да је пу то ва ло 1.500 чла но ва, а 
ви ше пу та у то ку го ди не при ре ђу је мо и дру-
же ња.
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра би ла је 

уз по ро ди це сво јих чла но ва и у нај те жим тре-
ну ци ма, нов ча ном по мо ћу. На жа лост, за 271 
чла на ис пла ће но је по ла пен зи је.
По ред ре че ног, ОО пен зи о не ра Брус је за 

сво је чла но ве уре ди ла и бес плат но им усту-
пи ла про стор – клуб у ко ме мо гу да се за ба ве, 
по ча сте и про ве ду сло бод но вре ме.

 Са ра ђу је мо и са Окру жним од бо ром и Са-
ве зом пен зи о не ра Ср би је ко ји ко ор ди ни ра ју и 
пра те наш рад. Да кле, наш рад је тран спа рен-
тан и, на за до вољ ство чла но ва, ве о ма успе-
шан.

На де жда Бла жић, 
пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је 

пен зи о не ра Брус

Нај ви ше до ма ћи ца
Пре ма за ни ма њу оси гу ра них чла но ва Сре ди шњег уре да 

за оси гу ра ње рад ни ка би ло је, на осно ву по след њих по да-
та ка из 1935. го ди не, од свих чла но ва:7,9 од сто чи нов ни ка 

(8,5 од сто 
му шких и 
6,6 од сто 
жен ских), 
12,9 од-
сто ше гр-
та (14,6 
од сто му-
шких и 
8,2 од сто 
жен ских), 
28,9 од-
сто ква-
л и  ф и -
ко  ва  них 

рад ни ка (34,3 про цен та му шких и 14,7 од сто жен ских) и 
50,3 од сто не ква ли фи ко ва них рад ни ка (42,6 му шких и 70,5 
од сто жен ских).
Од жен ских оси гу ра них чла но ва упо сле но је 35 од сто у 

ку ћан ству, 17 од сто у тек стил ној ин ду стри ји, 8,6 про це на та 
у ин ду стри ји оде ће и чи шће ња, 6,8 од сто у тр го ви ни, 5,8 од-
сто у уго сти тељ ству, а 3,2 од сто у ин ду стри ји ду ха на. Же не 
тво ре пре ко по ло ви не упо сле ног рад ни штва у ку ћан ству са 
95 про це на та, у тек стил ној ин ду стри ји са 55 од сто и у ин-
ду стри ји ду ха на са 52 про цен та. Пре ко јед не тре ћи не же на 
има у ин ду стри ји оде ће и чи шће ња, а у уго сти тељ ству 43 
од сто, у ин ду стри ји па пи ра са 41 од сто и у по зо ри шти ма и 
сло бод ним про фе си ја ма са 33 про цен та. Ма ње од пет од сто 
же на је за по сле них код гра ђе ња, у шум ско-пи лан ској ин ду-
стри ји, у са о бра ћа ју и у ру дар ству.

(Оси гу ра ње рад ни ка у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји,
За греб, 1937, стр. 8, 10 и 11)

Про пи са на
рав но прав ност
Же не чи не 51,4 од сто 

по пу ла ци је у Ре пу бли-
ци Ср би ји. Број ро ђе них 
де ча ка је ве ћи од бро ја 
ро ђе них де вој чи ца, 51,5 
пре ма 48,5 од сто, али је 
сто па мор та ли те та ве ћа 
код му шка ра ца – 14,5 
про це на та у од но су на 
13,1 код же на. Про сеч на ста рост ста нов ни штва у на шој зе-
мљи је 41,5 го ди на за же не и 39 го ди на за му шкар це.
Законoм о ра ду, ко ји је до нет 2005. го ди не, про пи са на je 

рав но прав ност по ло ва у по гле ду усло ва за по шља ва ња, из бо-
ра по зи ва, усло ва ра да и слично. Пре ма овом за ко ну, по ред 
оста лог, ста ти стич ки по да ци ко ји се при ку пља ју, об ра ђу ју и 
еви ден ти ра ју на ни воу Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по кра ји не 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, као и у уста но ва ма и ор га ни-
за ци ја ма ко је оба вља ју јав на овла шће ња, јав ним пред у зе ћи ма 
и при вред ним дру штви ма, мо ра ју би ти ис ка за ни по по лу. 
Пре ма по след њим по да ци ма РФ ПИО, од укуп ног бро ја 

оси гу ра ни ка, 56 од сто чи не му шкар ци и 44 од сто же не, а 
исти од нос је и ка да је реч о ко ри сни ци ма пен зи ја. Та ко-
ђе, из ка те го ри је за по сле них и оси гу ра ни ка и ко ри сни ка 
про цен ти се по ду да ра ју са про цен ти ма код укуп ног бро ја 
оси гу ра них рад ни ка и пен зи о не ра. Ста ње је не што дру га-
чи је код оси гу ра ни ка са мо стал них де лат но сти – 66 од сто 
чи не му шкар ци, а же на је 34 од сто. Пра во на оси гу ра ње у 
ка те го ри ји зе мљо рад ни ка оства ру је ма ње му шка ра ца не го 
же на, од но сно пр вих је 42, а дру гих 57 од сто. Од укуп ног 
бро ја ко ри сни ка пен зи ја из ка те го ри је са мо стал них де лат-
но сти, њих 75 од сто чи не му шкар ци а 25 од сто же не. Ме ђу 
зе мљо рад нич ким пен зи о не ри ма чак 62 од сто су же не, а 
му шка ра ца је 38 од сто. J. O.
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Са би ра ње ста жа су пру жни ка

У пен зиј ски основ – за ра де
до пре ки да ра да

Пра во на от прем ни ну

Стаж пре ко 40 го ди на

?Ми ро слав и Је ли ца Ра кић, Ра жањ: Има мо по 70 го-
ди на, до при нос за ПИО за зе мљо рад ни ке пла ћа ли 
смо око де вет го ди на, па по што смо ве о ма си ро-

ма шни да ље ни смо мо гли да упла ћу је мо. Да ли мо же 
је дан су пру жник да усту пи дру го ме свој рад ни стаж да 
би ма кар јед но би ло пен зи о ни са но? Ко ја пра ва би смо 
мо гли да ко ри сти мо за оства ри ва ње пен зи је?

?Ми ро слав ка Трај ко вић, Но ви Па зар: До би ла сам 
ре ше ње за пен зи ју 31. 12. 2009. го ди не по Ак ци-
о ном пла ну јер сам ра ди ла у Оп штин ском су ду у 

Но вом Па за ру. Се дам на е стог ок то бра 2009. на пу ни ла 
сам 60 го ди на жи во та, а рад ног ста жа имам 34 го ди не 
и 5,5 ме се ци. Ин те ре су је ме да ли до при но си од за ра де 
за де цем бар 2009. го ди не, ис пла ће не у ја ну а ру 2010, 
ула зе у пен зиј ски основ. У ја ну а ру 2010. г. сам ра ди ла 
и по уго во ру о при вре ме ним и по вре ме ним по сло ви ма 
и пла ћен ми је до при нос око 9.560,00 ди на ра, за шта је 
пре дат МУН обра зац. Да ли ће овај до при нос ући у ко-
нач но ре ше ње за пен зи ју? ?Дра ган Јов тић, Сто па ња: Ра дио сам у фа бри ци „Пр-

ва пе то лет ка” од 1972. до 2007. го ди не. Због бо-
ле сти сам оти шао у ин ва лид ску пен зи ју. Иако сам 

био на спи ску за от прем ни ну пре пен зи о ни са ња, ни сам 
је до био с обра зло же њем да „онај ко иде у пен зи ју не 
мо же да до би је от прем ни ну на осно ву до го во ра из ме-
ђу ди рек то ра и ПИО”, без ика квог пи са ног до ку мен та. 
Ка ко је мо гу ће да не ке мо је ко ле ги ни це оду у пен зи ју и 
до би ју от прем ни ну, а не ке и от прем ни ну и на кна ду са 
би роа ра да. Ка ква су мо ја пра ва?

?Ра ди во је Зо рић, Сте па но ви ће во: Са на вр ше них 40 
го ди на рад ног ста жа под нео сам зах тев за пен зи ју. 
У дру штве ном пред у зе ћу сам ра дио 21 го ди ну и 10 

ме се ци, а по след њих 18 го ди на, је дан ме сец и 23 да-
на ба вио сам се са мо стал ном де лат но шћу. Оба ве штен 
сам да је до шло до пре кла па ња се дам да на ста жа, и то 
за вре ме слу же ња вој ног ро ка. Гре шка ни је би ла мо ја. 
Са ве то ва но ми је да тих се дам да на упла тим у пен зиј-
ски фонд по љо при вред ни ка. Ни сам ни слу тио да мо гу 
до би ти ко нач но ре ше ње из тог фон да. На ста вио сам да 
ра дим и упла ћу јем до при нос. До са да имам две го ди не. 
Ин те ре су је ме ода кле ћу до би ти но во ре ше ње и да ли 
је тач но, ка ко чу јем, да овај стаж по сле 40 го ди на уза-
луд упла ћу јем.

Од го вор: За ко ном о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу ни је пред ви ђе на мо гућ ност 
да се са би ра стаж су пру жни-
ка, а ра ди оства ри ва ња пра ва 
на ста ро сну пен зи ју јед ног од 
брач них дру го ва. Сва ки оси-
гу ра ник се оси гу ра ва за се бе 
и са мо на осно ву соп стве них 
по да та ка о ста жу, за ра ди или 
осно ви ца ма оси гу ра ња, као и 
на осно ву сво јих го ди на жи во-
та мо же да оства ри пра во на 
пен зи ју.
Ово се од но си на ста ро сну 

и ин ва лид ску пен зи ју, с тим 

што сте ви обо је пре шли го-
ди не за оства ри ва ње пра ва на 
ин ва лид ску пен зи ју. У слу ча-
ју смр ти јед ног од су пру жни-
ка, дру ги су пру жник би имао 
пра во на оства ри ва ње пра ва 
на по ро дич ну пен зи ју, јер је 
у том слу ча ју до вољ но и пет 
го ди на ста жа оси гу ра ња на 
стра ни по кој ног су пру жни ка. 
Дру га мо гућ ност је ис кљу чи-
во упла та до при но са бар до 
15 го ди на ста жа оси гу ра ња за 
јед ног од брач них дру го ва или 
за оба, а ра ди оства ри ва ња 
пра ва на ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: За ра да за де цем-
бар 2009. го ди не ко ја је ис-
пла ће на у ја ну а ру 2010. си гур-
но ће би ти уне та у пен зиј ски 
основ при из ра ди ко нач ног 
ре ше ња за пен зи ју. То се не 
од но си и на уго во ре ну на кна-

ду – на кна да ис пла ће на у ја-
ну а ру 2010. го ди не не ће би ти 
об ра чу на та у основ за пен зи ју. 
У основ се об ра чу на ва ју са мо 
на кна де ис пла ће не до 31. 12. 
2009, јер пен зи ју оства ру је те 
1. 1. 2010. го ди не.

Од го вор: Ако сте пра во на 
ин ва лид ску пен зи ју оства ри ли 
из рад ног од но са, не ма ди ле-
ме да Вам при па да и пра во 
на от прем ни ну због од ла ска 
у ин ва лид ску пен зи ју. Ме ђу-
тим, ако сте у мо мен ту при-
зна ва ња пра ва на ин ва лид ску 
пен зи ју би ли већ на би роу, 
он да Вам не при па да пра во 
на от прем ни ну због од ла ска у 
ин ва лид ску пен зи ју. То зна чи 
да ка да се оства ру је пра во на 
би ло ко ју пен зи ју из рад ног 
од но са по сло да вац је ду жан 

да ис пла ти от прем ни ну због 
од ла ска у пен зи ју. Об ја шње-
ња ко је сте на ве ли у пи сму за 
нео ства ри ва ње пра ва на от-
прем ни ну сва ка ко не мо гу да 
сто је, пре суд на је са мо чи ње-
ни ца због че га Вам је пре стао 
рад ни од нос. Ако је рад ни од-
нос пре стао због оства ри ва ња 
пра ва на пен зи ју, при па да Вам 
и от прем ни на због од ла ска у 
пен зи ју. Ако је пак рад ни од-
нос пре стао због не ког дру гог 
раз ло га, не при па да Вам ова 
от прем ни на.

Од го вор: У вре ме ка да су 
по сто ја ла три ци вил на фон да 
ПИО о пра ву на пен зи ју од лу-
чи вао је фонд код ко га је би-
ло по след ње оси гу ра ње или 
онај у ко ме је на вр шен пре те-
жан део ста жа. Ви сте до би ли 
ре ше ње од Фон да по љо при-
вред ни ка јер је код тог фон да 
на вр шен по след њи стаж. Су-
штин ски то не ма зна ча ја јер је 
и тај фонд мо рао да об ра чу на 
и при зна пра во на пен зи ју пре-
ма ста жу и за ра ди оства ре ним 
у дру гим фон до ви ма, а се дам 
да на на вр ше них у Фон ду по-
љо при вред ни ка ни је има ло 
би тан ути цај на Ва шу пен зи-
ју. Од 1. 1. 2008. го ди не ова 
три фон да су спо је на у је дан 
– Фонд ПИО, те ка да се бу де 
од лу чи ва ло о пра ву по ста жу 
на вр ше ном по сле пен зи о ни-

са ња, ре ше ње ће до не ти тај 
је дин стве ни фонд.
Ина че, стаж пре ко 40 го ди на 

се об ра чу на ва та ко што се сва-
ка го ди на, ме сец и дан ра чу на ју 
упо ла ма ње од го ди на, ме се ци 
и да на на вр ше них до 40 го ди на 
ста жа оси гу ра ња. Стаж за об-
ра чун пен зи је мо же из но си ти 
нај ви ше 45 го ди на с тим да се 
тих 45 го ди на об ра чу на ва као 
42,5 го ди не ста жа оси гу ра ња. 
Ка ко ви си на пен зи је не за ви си 
са мо од ста жа, већ и од ви си не 
за ра де, од но сно осно ви це оси-
гу ра ња, ни је увек оба ве зно да 
пен зи ја пре ра чу на та по ста жу 
на вр ше ном по сле пен зи о ни са-
ња бу де по вољ ни ја од ове ко-
ју сте већ сте кли. Ме ђу тим, то 
не тре ба да Вас бри не јер ће те 
сва ка ко до би ти пен зи ју ко ја је 
за Вас по вољ ни ја.
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шареница шареница
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ЗВАЊЕ

НАСТАНАК

СЕМ, ИЗУЗЕВ

СИМБОЛ 
АЗОТА

ПРЕВЛАКА
НА МАЛАКИ

ПЕСМА 
АЛЕКСЕ 
ШАНТИЋА

УЧЕСНИК 
ЗЕНОНОВЕ 
СТОИЧКЕ 
ШКОЛЕ
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ШПАНИЈЕ
ДРЖАВА
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ШКОТСКА 
ПЛЕМИЋКА 
ТИТУЛА

ГРАД У 
ИТАЛИЈИ
ВОЈНИЧКИ 
ИЗВЕШТАЈ

БРИСАТИ 
ОТИРАЧЕМ

ЛАДИСЛАВ 
ОДМИЛА

АКАДЕМИЈА 
НАУКА
ИМЕ

КУСТУРИЦЕ

ХОРСКО 
ПЕВАЊЕ БЕЗ 
ПРАТЊЕ

ОЗНАКА 
РЕОМИРА

АУТОМОБ. 
ОЗНАКА 
КОТОРА

ГРАД У 
ЈАПАНУ
СИМБОЛ 
ИНДИЈУМА

ИНИЦИЈАЛИ 
ПЕСНИКА 
ШАНТИЋА

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

СТАНАРИНА

СИМБОЛ 
КАЛИЈУМА

ПРОТИВНИК 
СВЕГА И 
СВАЧЕГА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: сплавар, претори, регија, Емина, с, 
Мира, сл, Ија, Спа, Шаталов, т, инати, ео, Авиз, колица, Суринам, 
имитат, Лини, ик, отока, м, викати, Исо, она, те, глог.

СКАНДИНАВКА

Д
еј
ан
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ов
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До ско ци
Са њао сам леп шу Ср би ју. Све што је ле по, крат ко тра је.
Ни је ни ђа во лу ла ко. Ве ли ка је по ну да ду ша.
Код нас је бри га о по ро ди ци на пр вом ме сту. На дру гом 

је бе ла ку га.
Те шко је пи са ти срп ску дра му. Има мно го за пле та.
Но ви на ри у Ср би ји су сло бод ни. Сло бод но мо гу да ме-

ња ју про фе си ју.
Ра де Ђер го вић

Рђав ка рак тер
Од свих тран сак ци ја на ро ду је оста ло нај ви ше – 

тран са, а нај ма ње – ак ци ја.
Не мо гу рад ни ци тек та ко да по ста ну ви шак. Пр во фир-

ма мо ра да оде у ма њак.
Пред сви ма су исте мо гућ но сти, али и раз ли чи те 

не мо гућ но сти.
То је по ли ти чар гво зде ног ко ва! Пре по зна ли смо га по 

рђа вом ка рак те ру.
Сло бо дан Ду чић

Мо лим за реч
Не ка да нам је у за мр зи ва чи ма ста ја ла те ле ти на 

и пи ле ти на, а да нас пен зи ја.
Ра ни је смо сва ког да на до руч ко ва ли, ру ча ли и ве че ра-

ли, али ви ше не ро бу је мо тој тра ди ци ји.
У апри лу иду ће го ди не би ће од мр зну те пен зи је. 

Та да ће пен зи о не ри под не ти сво ју кан ди да ту ру за 
ула зак у са мо по слу гу.
Ср би ја не ма мо ре, али по сле по ску пље ња стру је и наф-

ти них де ри ва та мо гу се оче ки ва ти та ла си – по ску пље ња.
ЕПС тра жи од гра ђа на да сма ње по тро шњу. За-

уз врат, они ће по ве ћа ти пла те.
Де јан Па та ко вић

Миленко Косановић
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Ре кли су...
Ду шко Ра до вић 

Пре не го што кре не те да тра жи-
те сре ћу, про ве ри те – мо жда сте већ 
срећ ни. Сре ћа је ма ла, обич на и не у-
па дљи ва и мно ги не уме ју да је ви де.
У жи во ту је до вољ но би ти па-

ме тан са мо два пу та: кад би ра-
те за ни ма ње и брач ног дру га. Ко 
оба пу та про ма ши, мо ра би ти па-
ме тан це лог жи во та.
Има ве ли ке си ро ти ње ме ђу на шом 

де цом, ко јој, сем па ра, ро ди те љи ни-
шта ни су мо гли да ти.
Ате и сти не мо ра ју би ти по ште-

ни. Не ма бо га ко ји би за њих био 
над ле жан.
Ула жи те у сто мак! То ула га ње да је 

бр зе и ви дљи ве ре зул та те. Ула га ње у 
гла ву је ду го роч но и не из ве сно.
О сва ко ме се мо же го во ри ти ло-

ше, са мо је по тре бан по вод.
Ка да раз ми шља те о же ни свог жи-

во та, до зво ли те и мај ци да кон ку ри ше 
за то ви со ко зва ње.
Ма ме, ра ђај те де ци се стре, јер 

се стре по ста ју тет ке, а тет ке су 
нај леп ши, не за ме њи ви дар сва-
ком де тињ ству.

... да је нај ве ћа би бли о те ка на све ту 
Кон гре сна би бли о те ка у Ва шинг то ну, 
осно ва на 1800. го ди не? Она се про сти ре 
на 26 хек та ра, а ду жи на по ли ца са књи-
га ма из но си 856 ки ло ме та ра.    

... да су 
Филипини је ди-
на др жа ва на 
све ту ко ја има 
раз ли чит рас по-
ред бо ја на за ста ви у ра ту и ми ру?

... да је скулп ту ра „Чо век ко ји хо да”  
(налази се на нов ча ни ци од 100 швај-
цар ских фра на ка) Алберта Ђакометија 
про да та у Лон до ну за 65 ми ли о на фунти , 
што је нај ви ша це на икад пла ће на за не-
ко умет нич ко де ло про да то на аук ци ји?

... да је нај ду жи го вор у Ује ди ње ним 
на ци ја ма одр жао, 26. ју на 1960, ку бан-
ски пред сед ник Фи дел Ка стро? Го вор је 
тра јао че ти ри са та и 29 ми ну та.

... да се глав ни град Еква до ра, Кито, 
сма тра за град са нај при јат ни јом кли мом 
на све ту? Тем пе ра ту ра рет ко па да ис под 
8ºЦ и ра сте из над 22ºЦ.

... да је Чар ли Ча-
плин осво јио тре ће 
ме сто на јед ном од 
так ми че ња за свог 
двој ни ка?

... да нај ви ше му ња и гро мо ва на зе-
мљи уда ра у остр во Ја ва? На овом остр-
ву гр ми и се ва про сеч но 200 да на у го-
ди ни.

… да је нај ду жи ауто пут на све ту Па-
на ме рич ки ауто пут, ко ји во ди од крај-
њег се ве ро за па да Аља ске до Сан тја га, 
глав ног гра да Чи леа? Ду га чак је ви ше 
од 24.000 ки ло ме та ра.

… да се на на шој пла-
не ти днев но про на ђе 
око пет ки ло гра ма ди ја-
ма на та?

… да је нај ста ри ја хим на на све ту ја-
пан ска хим на Ки ми га јо, чи је ре чи по ти-
чу из де ве тог ве ка и до да нас су оста ле 
не про ме ње не?

… да Ва ти кан има по вр ши ну 0,44 ква-
драт на ки ло ме тра, а у ње му жи ви око 
1.000 ста нов ни ка?

Да ли сте зна ли ...




