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У све ту у ко ме фир ме мо ра ју да се так ми-че у све ши рој аре ни и да пру жа ју ви ше 
ре зул та та са ма ње ин ве сти ци ја, до бро 

ода бра ни, об у че ни, оба ве ште ни и мо ти ви са ни 
за по сле ни сма тра ју се усло вом оп стан ка и на-
пре до ва ња мо дер них ком па ни ја. Про на ла же-
ње пра ве осо бе за по сао је иза зов са ко јим се 
су о ча ва сва ка рад на ор га ни за ци ја, па људ ски 
ре сур си и ква ли тет ни ка дро ви по ста ју пре о ку-
па ци ја са вре ме них ме на џе ра. 
Ко ли ко су љу ди би тан еко ном ски фак тор 

сва ке ор га ни за ци је и сва ке др жа ве уоп ште, 
по ка зу ју при ме ри за пад них зе ма ља где тро-
шко ви рад не сна ге чи не 20-30 од сто укуп них 
из да та ка, не где чак и до 50 по сто. Јер, љу-
ди рас по ла жу зна њем, ино ва тор ским по тен-
ци ја ли ма, ин те лек ту ал ним и фи зич ким ка па-
ци те том. Љу ди кре и ра ју про из во де и услу ге, 
кон тро ли шу ква ли тет, пла си ра ју про из во де, 
упра вља ју про це сом про из вод ње и фи нан си-
ја ма. 
Све до ци смо да је и код нас ве о ма ра бље на 

син таг ма људ ски ре сур си, упо тре бље на у нај-
ра зли чи ти јим зна че њи ма. Иако са др жи при-
дев људ ски, уства ри је пот пу но де ху ма ни зо-
ва на јер ре сурс, из ме ђу оста лог, зна чи – оно 
што мо же да се ис ко ри сти као из вор про фи та. 
Да кле, бри га јед не фир ме о људ ским ре сур си-
ма је за пра во бри га о вла сти тим ин те ре си ма, 

што је, на рав но, ле ги тим но све док исти ин те-
рес де ле и ње ни рад ни ци.
Упра вља ње ка дро ви ма, тј. људ ским ре сур-

си ма је део пред у зе ћа ко ји пр вен стве но има 
за циљ да пра ти за до вољ ство за по сле них јер 
је одав но схва ће но да је ве ћу про дук тив ност 
и на пре дак на тр жи шту мо гу ће оства ри ти је-
ди но за ин те ре со ва но шћу рад ни ка и њи хо вим 
по зи тив ним од но сом пре ма по слу. За до во љан 
рад ник је про дук ти ван рад ник, или, да ка же-
мо дру га чи је – ка да ве ру је те у љу де, они мо гу 
да учи не и оно што се чи ни ло не мо гу ћим.
Ис тра жи ва ња ове вр сте по ка зу ју да на ни-

во за до вољ ства за по сле них нај ви ше ути чу 
ин спи ра ти ван по сао, пра ве дан си стем на гра-
ђи ва ња, до бри рад ни усло ви и по др шка ко-
ле га. У скла ду са тим, ком па ни је се на раз-
ли чи те на чи не до ви ја ју да са чу ва ју нај бо ље 
рад ни ке не би ли та ко по ве ћа ле ефек тив ност 
и ефи ка сност, а нај бо ља ме ђу њи ма, она ко ја 
је про гла ше на нај бо љим по сло дав цем у све-
ту, пред ња чи у креира њу осе ћа ја сло бо де за 
сво је за по сле не по чев ши од уре ђе ња уну тра-
шњег про сто ра и ло ги сти ке ко ја им омо гу ћа ва 
да се мак си мал но по све те по слу, уз што ма ње 
оме та ња и што ви ше по др шке. Ова кве ком па-
ни је су још рет ке, али се за по сле ни у њи ма 
осе ћа ју као код ку ће, ако не и бо ље. 

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка

       

 XLI   5  , 15.  2010.      

0700/017-017
   

011/30-60-680
0 – 24h

  
   

  
   

  

Ма да је из гле-
да ло као да зи ми не ма 
кра ја, на по кон нам сти же про ле ће. Ево крат-
ке при че о ме се цу ка да и ка лен дар ски до ла зи 
до сме не ова два го ди шња до ба. 
Тре ћи ме сец у го ди ни до био је име по рим-

ском бо гу Мар су (Mar ti us). Март се код Ср ба, 
као и код не ких сло вен ских на ро да, на зи ва 
још и бла го ве штењ ски ме сец, мар та, су хи, 
бре зен и лет ник, а у ста ро срп ском је зи ку де-
ри ко жа. Бе ло ру си га зо ву са ка вик, Ста ро ру си 
про таљ њик, Укра јин ци бе ре зен, Хр ва ти ожу-
јак, а Сло вен ци су шец.
Пре не го што је узео атри бу те хе лен ског 

бо га Аре ја, Марс је био бог зе мљо рад ње и 

сто чар ства. За то 
се пра зни ци ко ји се ве-

зу ју за ово бо жан ство сла ве у мар ту и ок-
то бру, ка да по чи њу, од но сно за вр ша ва ју се 
по љо при вред ни ра до ви. Сма тра се да су та 
два ме се ца ве за на за по че так и крај рат них 
по хо да. Бу ду ћи да се ве ру је да Марс вла да 
по љем ко јим се во ди бит ка, али и ко је се об-
ра ђу је за уз га ја ње по љо при вред них би ља ка, 
ње му су упу ће не мол бе за за шти ту зе мље 
ка ко од не при ја те ља та ко и од свих еле мен-
тар них не по го да. Пре ма тра ди ци ји, Марс је 
отац Ро му ла и Ре ма, сто га се сма тра и оцем 
чи та вог рим ског на ро да. У ста ром Ри му март 
је био пр ви ме сец у го ди ни. Ј. Оцић

Кон
ачно пролећеКон
ачно пролеће
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Кон
ачно пролеће

За вр ши о ца ду жно сти
ди рек то ра име но ва на је
Дра га на Ка ли но вић,
до са да шња за ме ни ца
ди рек то ра 

До са да шњи ди рек тор РФ ПИО 
Сло бо дан Здрав ко вић под нео је 
остав ку на ово ме сто уз обра зло-

же ње да то чи ни из лич них раз ло га, па 
због то га чла но ви Управ ног од бо ра ни су 
о њој ди ску то ва ли. Пре ма ре чи ма Ђу ре 
Пе ри ћа, пред сед ни ка УО, раз ло зи лич не 
при ро де ни су за из но ше ње у јав ност, по-
го то во ка да про блем ни је у ло шем ра ду, 
спо соб но сти ма или ма че му из те обла-
сти, јер се о ра ду Сло бо да на Здрав ко ви-
ћа не мо же ни шта не га тив но ре ћи.
Ди рек тор Здрав ко вић под нео је чла но-

ви ма УО из ве штај о јед но го ди шњем ра ду 
у ко ме је ис та као да је са рад ња са сви ма 
би ла ко рект на и да је основ на де лат ност 
Фон да уна пре ђе на, што је и био циљ ме-
наџ мен та:

– Мо рам да на гла сим да је ажу ри ра-
ње ба зе по да та ка при са мом кра ју. Од 
ка да су про шле го ди не сви за по сле ни у 
Фон ду по че ли да ра де на овим по сло-
ви ма (уз сво је ре дов не), по стиг ну та је 
знат на уште да, јер се пре то га нов цем 

Свет ске бан ке пла ћа ло да тај по сао ра де 
љу ди са стра не. Ова ко уште ђе на сред-
ства усме ре на су у уна пре ђе ње Сек то ра 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја: у на бав ку 
но ве опре ме, по став ку елек трон ске пи-
сар ни це, из ра ду веб пор та ла. Су шти на 
је у уна пре ђе њу тех нич ких мо гућ но сти 
Фон да у ци љу по бољ ша ња ра да и бр же 
и јед но став ни је ко му ни ка ци је са оси гу-
ра ни ци ма и ко ри сни ци ма. По че ли смо и 
са раз ма тра њем ор га ни за ци о не струк-
ту ре, ка дров ског по тен ци ја ла у Фон ду, 
да би љу ди мо гли да бу ду ис ко ри шће ни 
на пра ви на чин и да би да ли свој мак-
си мум. У том ци љу пла ни ра не су и обу-

ке и еду ка ци је за по сле них, од ко јих су 
не ке већ у то ку. Све вре ме се ра ди ло и 
на при ку пља њу до ку мен та ци је о имо-
ви ни Фон да, фор ми ра њу ба зе по да та ка 
о објек ти ма и мо гу да ка жем да је још 
27 обје ка та уве де но у ба зу имо ви не РФ 
ПИО – у крат ким цр та ма је ди рек тор 
Сло бо дан Здрав ко вић из ло жио ре зул та-
те јед но го ди шњег ра да ме наџ мен та на 
чи јем се че лу на ла зио.
Чла но ви Управ ног од бо ра би ли су је-

дин стве ни у оце ни да је рад ди рек то ра 
Здрав ко ви ћа био ви ше не го до бар и да 
про блем због ко га он од ла зи сва ка ко ни-
је ни не рад, ни лош рад, ни ти би ло шта 
с тим у ве зи. Ис так ну то је да, иако се 
о ди рек то ро вој остав ци не мо же ди ску-
то ва ти јер су раз ло зи лич ни, сва ка ко се 
мо же ре ћи да чла но ви УО сма тра ју да 
ве ли ки си сте ми не би сме ли че сто да 
пре жи вља ва ју ова кве про ме не. Јер, ка-
ко су на гла си ли, у ин сти ту ци ји ко ја бро-
ји хи ља де рад ни ка, и бри не о не ко ли ко 
ми ли о на оси гу ра ни ка и ко ри сни ка, сва ки 
ди рек тор ко ји до ђе мо ра да про ве де не-
ко вре ме да се са мо упо зна са ра дом и 
про бле ми ма, а ди рек тор Здрав ко вић се 
ухо дао, ушао у про бле ма ти ку и на пра ви 
на чин по чео да се бо ри са про бле ми ма. 
Да би пот кре пи ли ди ску си је на ову те му, 
чла но ви УО за тра жи ли су де ци ди ра но 
да се „за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра 
Фон да ПИО име ну је Дра га на Ка ли но вић, 
до са да шњи за ме ник ди рек то ра, у ци љу 
ре а ли за ци је и обез бе ђе ња кон ти ну и те та 
до са да шњег од лич ног ра да ме наџ мен та 
Фон да на че лу са ди рек то ром Здрав ко-
ви ћем”. 
Чла но ви Управ ног од бо ра усво ји ли су 

на по след њој сед ни ци и Од лу ку о из два-
ја њу 246,57 ми ли о на ди на ра за ре ха би-
ли та ци ју и од мор пен зи о не ра у ба ња ма 
Ср би је. Но вац ће би ти рас по ре ђен по 
фи ли ја ла ма Фон да, сра змер но бро ју ко-
ри сни ка по оп шти на ма на под руч ју фи-
ли ја ле на дан 1. ја ну а ра 2010. го ди не. 
Про це њу је се да ће ове го ди не на од мор 
и опо ра вак у ба ња ма о тро шку Фон да 
би ти упу ће но око де сет хи ља да пен зи-
о на ра из свих ка те го ри ја: бив ших за по-
сле них, са мо ста ла ца и по љо при вред ни-
ка. Да под се ти мо, ко ри сни ци ко ји су бес-
плат но бо ра ви ли у ба ња ма про шле или 
не ке од по след ње три го ди не, ове го ди-
не не ма ју пра во да кон ку ри шу, а тач ни 
по да ци о то ме ка да ће нај ста ри ји мо ћи 
да се при ја ве, као и по да так о мак си мал-
ној ви си ни при ма ња би ће бла го вре ме но 
об ја вље ни. В. Анастасијевић

УПРАВ НИ ОД БОР РФ ПИО

Усво је на остав ка ди рек то ра

Дра га на Ка ли но вић
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између два броја

Ску пљи жи вот у фе бру а ру
Це не на ма ло ро бе и услу га у Ре пу бли ци Ср би ји у фе бру а ру 2010. го ди не у про-

се ку су ви ше за 0,7 од сто у од но су на прет ход ни ме сец. У фе бру а ру 2010. го ди не у 
од но су на исти ме сец 2009. го ди не це не на ма ло су по ве ћа не за 6,3, а у од но су на 
де цем бар 2009. го ди не за 1,5 од сто.
Тро шко ви жи во та у Ре пу бли ци Ср би ји у фе бру а ру 2010. го ди не у од но су на прет-

ход ни ме сец у про се ку су ви ши за 0,2 од сто. У фе бру а ру 2010. го ди не у од но су на 
исти ме сец 2009. тро шко ви жи во та су по ве ћа ни за 3,6, а у од но су на де цем бар 
лањ ске го ди не за 0,8 од сто..

Два на ест ка зни 
„ди вљим” 
пре во зни ци ма
То ком јед но ме сеч не ин тен зив не ак-

ци је укла ња ња не ле гал них так си ста са 
ули ца Но вог Са да, ко ју је „Глас оси гу-
ра ни ка” не дав но на ја вио, пре гле да но је 
1.268 во зи ла, а ин спек ци ја је том при ли-
ком на пи са ла 184 за пи сни ка и про сле ди-

ла их су ди ји за пре кр ша је. Та ко ђе, при-
вре ме но је од у зе то 32 во зи ла. Ски ну то 
је 180 ре ги стар ских та бли ца, а од у зе то 
је при вре ме но и исто то ли ко са о бра ћај-
них до зво ла. На пла ће но је 12 ман дат них 
ка зни, а три во зи ла је од нео па ук, јер су 
во за чи из њих по бе гли ка да је на и шла 
ин спек ци ја. Ак ци ја се на ста вља.

Про је кат „Зе ле ни пр стен”
Се кре та ри јат за при вре ду гра да Бе о гра да рас пи сао је јав ни 

по зив за до ста вља ње при ја ва за под сти цај на сред ства у обла-
сти во ћар ства и по вр тар ства.
За овај про је кат, под на зи вом „Зе ле ни пр стен”, град је обез-

бе дио 97 ми ли о на ди на ра, а још три ми ли о на ди на ра на ме ње-
но је за прак тич ну и те о риј ску обу ку у обла сти ин тен зив не и 
тех но ло шке про из вод ње во ћа и по вр ћа за ко ри сни ке под-
сти цај них сред ста ва.
Бе о град пр ви пут до де љу је под сти цај на 

сред ства у обла сти во ћар ства и по вр тар-
ства, а град ске вла сти су се од лу чи ле за 
ова ула га ња за то што је про из вод ња 
во ћа и по вр ћа нај про дук тив ни ја гра-
на по љо при вре де у ко јој се оства ру је 
де сет до пет на ест пу та ве ћа вред-
ност про из вод ње по хек та ру не-
го при про из вод њи пше ни це и 
ку ку ру за.
Ова под сти цај на сред ства из 

град ског бу џе та до де љи ва ће се 
за по ди за ње но вих за са да во ћа 
(ја го де, ма ли не, ку пи не, бо ров-

ни це, ри би зле, тре шње, сто но гро жђе, ја бу ке, кру шке, бре-
скве – нек та ри не, кај си је, шљи ве) са на бав ком и по ста вља-
њем пра те ће опре ме за за шти ту и на вод ња ва ње тих за са да, и 
но вих за са да по вр ћа са на бав ком и по ста вља њем пла сте ни ка 
са си сте мом за на вод ња ва ње. Сред ства ће се до де љи ва ти бес-
по врат но, и то у ви си ни од 50 од сто укуп не це не по диг ну тог 
но вог за са да во ћа и по вр ћа са опре мом, а мак си мал ни 
по је ди нач ни из нос би ће 2,25 ми ли о на ди на ра.

Са јам ауто мо би ла
На Бе о град ском сај му је упра во за вр-

ше на нај ве ћа са јам ска из ло жба ауто-
мо би ла. И по ред оте жа ног по сло ва ња, 
сма ње ног оби ма про да је, про из во ђа чи, 
ди стри бу те ри и уво зни ци пред ста ви ли 
су се пу ним ка па ци те том. На ма ни фе-
ста ци ји је уче ство ва ло око 190 до ма ћих 
и исто то ли ко ино стра них из ла га ча, а 
при ка за но је пе де се так но вих мо де ла 
че тво ро точ ка ша. Су о че ни са кри зом, сви 
из ла га чи су ну ди ли по пу сте ви ше и од 
10 од сто. У окви ру ово го ди шњег Сај ма 
одр жан је Мо то фешн и из ло жба пра те ће 
опре ме. Вла да ло је ве ли ко ин те ре со ва-

ње, што је по себ но за ни мљи во за еко-
ном ска раз ма тра ња, с об зи ром на ни зак 
жи вот ни стан дард гра ђа на и на по да так 
да је у Хр ват ској услед кри зе са јам ауто-
мо би ла от ка зан. 



5ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. март 2010.

Ниш – кре ди ти 
за пред у зетнике
У Град ској ку ћи у Ни шу пред ста вље-

на је но ва кре дит на ли ни ја за ма ла и 
сред ња пред у зе ћа и пред у зет ни ке у 
Ни шав ском окру гу ко ја се ре а ли зу је из 
сред ста ва Про гра ма ло кал ног еко ном-
ског раз во ја на Бал ка ну – LE DIB.
Ре а ли за ци ја ове кре дит не ли ни је ре-

зул тат је за кљу чи ва ња фи нан сиј ског 
спо ра зу ма из ме ђу Вла де Кра ље ви не 
Дан ске, Вла де Ре пу бли ке Ср би је и НБС. 
Тим спо ра зу мом Дан ска је обез бе ди-
ла два ми ли о на евра за ову на ме ну, а 
НЛБ бан ка уче ству је са око два ми ли о-
на евра соп стве них сред ста ва. У окви ру 
ове кре дит не ли ни је за пред у зет ни ке 
по ну ђе не су крат ко роч не по зај ми це од 
3.000 до 30.000 евра и ду го роч ни ин-
ве сти ци о ни кре ди ти у из но су од 10.000 
до 50.000 евра.

У Хо лан ди ју по ди пло му цве ћа ра
Пет на ест кандидата са еви ден ци је тр жи шта ра да у шест оп шти на ју го за пад не Ср-

би је на про ле ће ће кре ну ти пут Хо лан ди је на до шко ло ва ње за рад у обла сти хор-
ти кул ту ре. У окви ру про јек та „По бољ ша ње до бре вла да ви не и раз вој гра ђан ског 
дру штва у ју го за пад ној Ср би ји”, бо ра ви ће у гра ду Пу тен, у чи јој ће шко ли за вр тла ре 
сти ца ти те о риј ска и прак тич на зна ња из обла сти не го ва ња и уз га ја ња цве ћа. Уз 
по др шку ми ни стар ства ино стра них по сло ва Хо лан ди је, про је кат се ре а ли зу је у са-
рад њи са хо ланд ском ор га ни за ци јом IKV Pax Chri sti и не вла ди ном ор га ни за ци јом 
Ар гу мент из При је по ља. Шко ло ва ње у Хо лан ди ји за пет на е сто ро не за по сле них из 

оп шти на При је по ље, При бој, Но ва Ва-
рош, Но ви Па зар, Сје ни ца и Ту тин тра-
ја ће три го ди не. У Пу те ну, по бра ти му 
оп шти на При бој и При је по ље, они ће 
бо ра ви ти у три на вра та по шест ме се-
ци, а то ком на ста ве мо ћи ће да стек ну 
зна ње из обла сти уз га ја ња цве ћа по 
че му је Хо лан ди ја по зна та у све ту.
Рас пи си ва ње кон кур са и ода бир по-

ла зни ка шко ле усле ди ће по сле уса гла-
ша ва ња свих тех нич ких де та ља из ме ђу 
но си ла ца по сла, Ко му нал ног пред у зе ћа 
„Лим” из При је по ља и два пред у зе ћа за 
хор ти кул ту ру из Хо лан ди је.

Ис пла та
пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла фе-

бру ар ског че ка пен зи о не-
ри ма из ка те го ри је за по сле-
них по че ла је 10. мар та.
Бив шим по љо при вред ни-

ци ма и пен зи о ни са ним вој-
ним ли ци ма пр ви део фе-
бру ар ских при на дле жно сти 
ис пла ћу је се од 5. мар та.
Пен зи о не ри ма са мо стал-

них де лат но сти при ма ња 
за фе бру ар ис пла ће на су 3. 
мар та.

Ми ле нин опус као 
ин спи ра ци ја
Прошле го ди не обе ле же на је сто го ди-

шњи ца ро ђе ња вр сне умет ни це Ми ле не 
Па вло вић Ба ри ли. Да ин те ре со ва ње за 
њен жи вот и ра зно вр сност жан ров ског 
и ме диј ског опу са не је ња ва, све до чи и 
упра во за тво ре на из ло жба у Му зе ју при-
ме ње не умет но сти. Кон цепт из ло жбе 
осми сли ли су про фе со ри Фа кул те та при-
ме ње них умет но сти, а пред ста вље но је 
око 100 ин ста ла ци ја, ко сти ма, фо то гра-
фи ја и ра до ва гра фич ког ди зај на два де-
се так њи хо вих сту де на та. Ат мос фе ру су 
упот пу ни ли ми ри си, као и аудио сним ци 
Ми ле ни не по е зи је. 
Иде ја по став ке је би ла да ука же на 

ра зно вр сне кре а тив не под сти ца је ра-
до ва ове 
сли  кар  ке , 
ко ји се по-
ка зу ју као 
са вре ме ни, 
жи ви и ин-
спи  ра  тив-
ни. Ма гич-
ни си стем 
у Ми ле ни-
ном де лу 
и да нас је 
и з  р а  з и  т о 
при знат и 
при су тан у 
кре а тив ном ко ду мла дих умет ни ка из Ср-
би је, што по ка зу је и ова из ло жба. То ком 
ње ног тра ја ња одр жан је и ме ђу на род ни 
на уч ни скуп „Ми ле на Па вло вић Ба ри ли 
у фо ку су раз ли чи тих умет но сти – Но ви 
плу ра ли зам зна че ња”.

Из ве сне сло ве нач ке пен зи је
Вла да Сло ве ни је одо бри ла је Спо ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу Ср би је и 

Сло ве ни је и про сле ди ла га у Скуп шти ну на ра ти фи ка ци ју, из ве сти ла је сло ве нач ка 
но вин ска аген ци ја СТА. Ду го оче ки ва ни до ку ме нат пот пи сан је 29. сеп тем бра про-
шле го ди не при ли ком по се те пред сед ни ка Бо ри са Та ди ћа Сло ве ни ји, а срп ска Скуп-
шти на га је ра ти фи ко ва ла у де цем бру. Чим то бу де то ком мар та учи ни ла и сло ве нач-
ка, ви ше од 10.000 гра ђа на Ср би је ко ји су део рад ног ста жа од ра ди ли у Сло ве ни ји 
оства ри ће пра во на та мо за ра ђе ну пен зи ју, а гра ђа ни Сло ве ни је са ста жом у на шој 
зе мљи на при на дле жно сти из Ср би је.
Сре ди ном про шле не де ље у За во ду за со ци јал но оси гу ра ње Ср би је бо ра ви ли су 

пред став ни ци сло ве нач ких ор га на за ве зу и том при ли ком раз ре ши ли сва прав на 
и фи нан сиј ска пи та ња ве за на за при ме ну Спо ра зу ма, по твр дио је Зо ран Па но вић, 
ди рек тор За во да за со ци јал но оси гу ра ње Ср би је. То зна чи да су пен зиј ски фон до ви 
у обе др жа ве пот пу но спрем ни да од мах по сле ра ти фи ка ци је Спо ра зу ма у сло ве нач-
кој Скуп шти ни поч ну да при ма ју зах те ве за оства ри ва ње пра ва на пен зи ју из дру ге 
др жа ве.
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Струч ња ци упо зо ра ва ју да
би уско ро број пен зи о ни са них 
и за по сле них мо гао да се
из јед на чи, што не мо же да 
из др жи ни јед на еко но ми ја

Је дан наш по зна ти пи сац не дав но је 
ре као да љу де ни ка да ни је би ло то-
ли ко сра мо та да бу ду ста ри као у на-

ше вре ме. Док се мо дер на ци ви ли за ци ја 
окре ће мла до сти као вр хов ној вред но-
сти, ста рост се ре дов но до жи вља ва као 
хен ди кеп. И ви ше од то га – не до ста так 
кул тур ног од но са пре ма ста ре њу и ста-
ро сти вр ло че сто зна чи дис кри ми на ци ју 
ста рих осо ба.
Овај ци ви ли за циј ски јаз код нас је до-

дат но оп те ре ћен еко ном ским (не)при ли-
ка ма и си ро ма штвом, па се ста ри љу ди, 
осим би о ло шких огра ни че ња и те шко ћа, 
су о ча ва ју и са ни ским стан дар дом и не-
до стат ком пра ве дру штве не бри ге. Та кав 
по ло жај свр ста ва их у јед ну од нај у гро-
же ни јих ка те го ри ја ста нов ни штва.  
Пре ма нај но ви јим ис тра жи ва њи ма, Ср-

би ја је че твр та зе мља са нај ста ри јом по-
пу ла ци јом на све ту (иза Грч ке, Ита ли је 
и Ја па на), а и да ље „ста ри” – по бро ју 
ста нов ни ка из над 65 го ди на већ је из би-
ла на не за хвал но тре ће ме сто. Струч ња-
ци стал но упо зо ра ва ју да би уско ро број 
пен зи о ни са них и за по сле них мо гао да се 
из јед на чи, што не мо же да из др жи ни-
јед на еко но ми ја, а бу џет ске до та ци је за 
пен зи је су већ на кри тич ној тач ки. Стал-
но смо бом бар до ва ни ве сти ма о то ме ка-
ко је Ср би ја зе мља ста рих ко је не ма ко 
да из др жа ва и да се под хит но мо ра ре-
ши ти про блем нео др жи вог си сте ма фи-
нан си ра ња пен зи о не ра.
Ср би ја је зе мља ста рих за то што не ма 

до вољ но мла дих, а пен зи о не ри о си ро-
ма штву већ до ста зна ју из не по сред ног 
ис ку ства, и ни је их по треб но до дат но 
оп те ре ћи ва ти осе ћа јем кри ви це ка ко ге-
не ра ци ја ма иза се бе, сво јом број но шћу, 
ус кра ћу ју бо љу са да шњост и бу дућ ност. 
Али, уме сто да се стал но ба ви мо со ци-
јал ним и еко ном ским узро ци ма и раз-
ло зи ма због ко јих смо до шли у ову си-
ту а ци ју, тре ба ло би да ви ди мо шта то у 
дру штве ном про сто ру Ср би је, чи ју ско ро 
јед ну пе ти ну чи ни по пу ла ци ја ста ри јих, 
сто ји на рас по ла га њу по је дин ци ма, же-
на ма и му шкар ци ма, љу ди ма ко ји жи ве у 

на шем окру же њу, број ним ге не ра ци ја ма 
ко је су тек сту пи ле у тре ће до ба или су у 
пе ри о ду пра ве ста ро сти, а ко је углав ном 
оче ку ју са мо сва ко днев ну па жњу, ува жа-
ва ње, рав но прав ни трет ман и, по не кад, 
из ве сну при ви ле ги ју.
Ра спон пен зи о нер ских при ма ња у 

Ср би ји кре ће се од 11.000 
(8.400 за по љо при вред-
ни ке) до 102.000 
ди на ра, с тим 
што нај ни-
же пен зи је 
при ма око 
450.000 

љу ди, а 
нај  ви  ше 
55 пен зи-
о не ра. Ов де 
тре ба ре ћи да 
Свет ска бан ка си-
ро ма шном сма тра сва-
ку осо бу ко ја за ра ђу је ма-
ње од два до ла ра днев но.
Чи ње ни ца је да де мо граф ска екс пан-

зи ја ове пре те жно си ро ма шне по пу ла-
ци је на ме ће свим дру штве ним ак те ри ма 
– со ци о ло зи ма, ан тро по ло зи ма, ге рон-
то ло зи ма вр ло ве ли ке зах те ве за без-

бол но ин те гри са ње ста рих у дру штве ни 
про стор у ко ме се сре ћу све ге не ра ци је 
и пред став ни ци раз ли чи тих дру штве них 
сло је ва. Иако је да нас ге рон то ло шких 
ка па ци те та у Ср би ји знат но ви ше не го 
ра ни је, по тре бе су још увек мно го ве ће, 
јер и ка да би се сви ти ка па ци те ти са бра-

ли, и да ље би то об у хва та ло 
ни зак про це нат ста рих 

ко ји ма је омо гу ће-
на ор га ни зо ва на 
дру штве на за-
шти та. Ве-
ли ки број 
о с т а -
р е  л и х 
осо ба 
ж и -

ви у тзв. 
с а  м а ч  к и м 

до ма ћин стви-
ма, без по др шке 

по ро ди це, а по себ-
но су угро же на ста рач-

ка до ма ћин ства са јед ним 
чла ном у уда ље ним ру рал ним де-

ло ви ма зе мље. Ма да ста рост не мо ра 
да зна чи бо лест, и угро же но здра вље 
ста ри јих жи те ља је је дан од ур гент них 
про бле ма дру штва и ње го вих здрав стве-
них ка па ци те та. Да кле, др жа ва пр ва има 

СР БИ ЈА МЕ ЂУ НАЈ СТА РИ ЈИМ НА ЦИ ЈА МА НА СВЕ ТУ

Да ли су пен зи о не ри кри ви
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актуелно

бал ни
блем
два ја ња за пен зи је ни-
мо наш про блем по ка зу ју 
ме ри и дру гих зе ма ља. Бу џе ти 
гих европ ских др жа ва угро же ни 
бог по ра ста бро ја пен зи о не ра, па 
ве ве ћи број вла да мо ра ти да поч-
да раз ма тра ста ње у сво јим пен зиј-
м си сте ми ма. По ред то га, због сма ње-
бро ја рад них ме ста до ла зе у си ту а ци ју 
уме сто да че тво ро рад ни ка „из др жа ва” 
ног пен зи о не ра тај број бу де пре по-
љен, па ће на јед ног пен зи о не ра ићи 
о два рад ни ка. Што је, до ду ше, још 
но бо ље не го код нас. По по да ци ма 
п ске ко ми си је, нај ве ћи пад бро ја 
ле них у од но су на број пен-
ра оче ку је се из ме ђу 2015. и 
про јек то ва ни ути цај ста ре-
ла ци је на јав не фи нан си је 
и ће ви ше пу та ефек те 
а ла тре нут на свет ска 
кри за. 

ком плек сан за да так да до при не се бо љој 
дру штве ној и струч ној прак си ста ра ња о 
овим ли ци ма, и, уоп ште, ху ма ни за ци ји 
жи вот них усло ва на ших ста рих и бо ле-
сних су гра ђа на, од но сно то ме да по јам 
ко ји ве зу је мо за ста рост бу де до сто јан-
ство, а не са мо не моћ и уса мље ност. 
На ци о нал на стра те ги ја о ста ре њу 2006–
2015. го ди не до бра је по ла зна осно ва за 
ре ша ва ње ових про бле ма али без уса-
гла ше них ак тив но сти свих ак те ра на ге-
рон то ло шком по љу не мо гу се оче ки ва ти 
вид ни ји и ве ћи ре зул та ти.   
У ова квој, на из глед без из ла зној, си ту-

а ци ји јед но од ре ше ња про бле ма би мо-
гло би ти да се што ду же оста не рад но 
ак ти ван. И то не са мо за то што то ка жу 
еко но ми сти, не го што то твр ди и при ро-
да – пре ма ре зул та ти ма број них ис тра-
жи ва ња, да на шњи ста ри ји су све ду же 
спо соб ни и ви тал ни, та ко да ка лен дар ска 
ста рост не од го ва ра ну жно би о ло шкој и 
пси хо ло шкој ста ро сти. Струч ња ци се 
сла жу да не по сто ји ни је дан ем пи риј ски 
до каз да су за по сле ни у зре ли јим го ди-

на ма ма ње ино ва-
тив ни, ефи ка сни 
и кре а тив ни од 
мла ђих ко ле-
га, па за то 
тре ба над-
вла да ти 
п р е д -
ра су-
д е 
и 

сте-
р е  о -

ти пе о 
ста ри ма, 

али и они 
са мо то мо-

ра ју да учи не. 
Сли ка ста ро сти 

се уве ли ко про-
ме ни ла, кон цепт 

но вог на чи на ис пу ња ва ња вре ме на и 
пер ма нент ног уче ња при ме њив је на 
све, а све је ви ше и по ну да при ла го ђе-
них тре ћем до бу, по го то во у гра до ви ма. 
На рав но, и др жа ва мо ра да схва ти да су 
пен зи о не ри ре сурс на ко ји се мо же ра-
чу на ти. 
Иако нам то из пер спек ти ве мла ђих го-

ди на из гле да да ле ко, про це су ста ре ња 
ни ко ни је ума као, а ко ли ко по што ва ња 
са да бу де мо из бо ри ли за сво је ста ри је 
су гра ђа не, то ли ко ће мо га и ми до би ти.

Ми ле на Јо ва но вић 

РЕ ФОР МА ЗА КО НА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Пред ло зи же на 
Сек ци је же на Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је и Ује ди ње ног гран ског син ди-

ка та „Не за ви сност” за тра жи ле су, у Са оп ште њу од 5. мар та, да Ми ни стар ство ра да и 
со ци јал не по ли ти ке раз мо три њи хо ве пред ло ге у ве зи са из ме на ма За ко на о ПИО.
На и ме, син ди кал не ак ти вист ки ње пред ла жу да се за сва ко ро ђе но де те, за кључ но 

са тре ћим де те том, же на ма у уку пан стаж до дат но ура чу на по јед на го ди на ста жа. 
Та ко ђе, оне тра же и да се раз мо три мо гућ ност при зна ва ња вре ме на про ве де ног 
на по ро диљ ском од су ству у рад ни стаж 
же на ма ко је су то ком тог пе ри о да би ле 
ван рад ног од но са (не за по сле не).
При пад ни це леп шег по ла из ових 

син ди ка та сма тра ју да пен зиј ске ре-
фор ме, осим еко ном ске одр жи во сти, 
мо ра ју да обез бе де со ци јал ну пра вич-
ност и ге не ра циј ску со ли дар ност. Сто га 
сма тра ју да пред ло же не из ме не За ко на 
о ПИО, ко ји ма ће се же на ма по ме ри ти 
услов за од ла зак у пен зи ју са 35 на 38 
го ди на ста жа, ни су при хва тљи ве и да 
су со ци јал но не пра вед не.           М. М.

Оп штин ски од бор Син ди ка та пен зи о-
не ра „Не за ви сност” у Зре ња ни ну кра јем 
фе бру а ра одр жао је го ди шњу Скуп шти-
ну. Овом ску пу су, осим пред став ни ка 11 
ме сних ор га ни за ци ја зре ња нин ског од-
бо ра, при су ство ва ле и ко ле ге из Сур чи-
на, Пан че ва, Ку че ва и Кру шев ца, као и 
Пе тар Ми тро вић, пред сед ник Ре пу блич-
ког од бо ра Син ди ка та пен зи о не ра „Не за-
ви сност”. Ме ђу го сти ма је био и Ми лан 
Зве кић, ди рек тор Фи ли ја ле Зре ња нин 
Ре пу блич ког фон да ПИО.
Пре ма ре чи ма Је лен ка Кра јо ва на, 

пред сед ни ка зре ња нин ског од бо ра „Не-
за ви сно сти”, ак ти ви сти ове пен зи о нер-

ске ор га ни за ци је су то ком 2009. го ди не 
снаб де ли сво је чла но ве и њи хо ве по ро-
ди це са око 51 то ном јеф ти ни јих пре-
храм бе них про из во да, као и са 929 то на 
огре ва, и то кроз от пла ту у ви ше ра та.
Кон крет но, ис по ру че но је 9,8 то на 

бра шна, 7,6 то на ше ће ра, 13.538 то на 
пи ле ћег ме са, 18 то на зим ни це и 1.900 
ли та ра је сти вог уља. Та ко ђе, и 337 то на 
угља и 592 то не др ва. Ру ко вод ство ове 
ор га ни за ци је про це њу је да су на овај 
на чин снаб де ли око 20.000 су гра ђа на, 
а пла ни ра ју да исти „под виг” по но ве и 
2010. го ди не.

М. Мек те ро вић

ЗРЕ ЊА НИН

Скуп шти на Син ди ка та
пен зи о не ра „Не за ви сност”
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Пре ма нај но ви јим по да-
ци ма, у Ср би ји да нас 
жи ви ви ше ста нов ни-

ка ста ри јих од 65 го ди на не-
го што има мо де це мла ђе од 
15 го ди на. За бри ња ва ју ће је 
и то што у по је ди ним се ли ма 
у уну тра шњо сти ско ро да и 
не ма под млат ка. Љи ља на Лу-
чић, др жав на се кре тар ка Ми-
ни стар ства ра да и со ци јал не 
по ли ти ке, из ја ви ла је не дав-
но да су ло ша еко ном ска си-
ту а ци ја и тран зи ци ја основ ни 
узро ци „ка та стро фал не де мо-
граф ске сли ке да на шње Ср-
би је”.
Нај но ви ја ис тра жи ва ња, 

та ко ђе, по ка зу ју да су си ро-
ма штво и ма њак ма те ри јал-
них до ба ра нај при сут ни ји у 
ру рал ним де ло ви ма на ше зе-
мље. Нај те жа си ту а ци ја је у 
ју го и сточ ној Ср би ји, и то код 
са мач ких зе мљо рад нич ких 
до ма ћин ста ва. А нај ве ћи део 
си ро ма шних – ме ђу ве ћим по-
љо при вред ним га здин стви ма, 
на ла зи се у Вој во ди ни, јер су 
ов де то ком про шле го ди не 
има ли ве ли ке тро шко ве у ра-
тар ској про из вод њи. Ни ста-
ри ји ко ји су оства ри ли пра во 
на по љо при вред ну пен зи ју 
ни су у мно го бо љем ма те ри-
јал ном по ло жа ју, јер она из-
но си у про се ку око 8.000 ди-
на ра. Је дан део ста ри јег се о-
ског ста нов ни штва чак не ма 
ни здрав стве но оси гу ра ње, а 
за не мар љи во ма ло их при ма 
со ци јал ну по моћ.
На рав но, ве о ма ва жан раз-

лог за ста ре ње на шег се ла је 

ве ли ка ми гра ци ја ста нов ни-
штва – углав ном мла ђег, у 
ве ће гра до ве.
Ста ти сти ка го во ри да ско-

ро 50.000 љу ди го ди шње оде 
са се о ских под руч ја у гра до-
ве, и да због то га у срп ским 
се ли ма већ по сто ји ви ше од 
200.000 на пу ште них ку ћа. Не-
ки струч ња ци ка жу да ће, ако 
се та ко на ста ви, у на ред них 
15 го ди на у Ср би ји јед но став-
но не ста ти ви ше од 700 се ла. 
На рав но, те шко је за др жа ти 
мла де у ру рал ним под руч ји ма 
где не ма ни ам бу лан ти, ве те-
ри нар ских ста ни ца, ни шко ла, 
а не где чак ни стру је. О за по-

шља ва њу и те шком по ло жа ју 
же на да и не го во ри мо.
Ка кав је жи вот на се лу љу-

ди ста ри јих од 65 го ди на, па 
ако их још са мо ћа или, не дај 
бо же, бо лест при ти сну, то са-
мо они зна ју. На и ме, по зна то 
је да су ови љу ди, нај че шће, 
огра ни че них мо гућ но сти за 
рад но ан га жо ва ње у по љо-
при вред ној про из вод њи, а са-
мим тим има ју ма ње при ли ка 
да не што за ра де и по бољ ша ју 
ис та њен кућ ни бу џет. Си ро-
ма штво по сле дич но сни жа-
ва и ква ли тет жи во та на ших 
ба ка и де ка на се лу, јер они 
че сто не ма ју ни ма те ри јал них 
мо гућ но сти да се би при у ште 
од го ва ра ју ћу не гу, а ре ђе се и 
од ва же да по се те док то ра или 
зу ба ра. Сто га се де ша ва да 
осо бе ко је има ју не ку хро нич-
ну бо лест, ко ја их ду го трај но 
огра ни ча ва у сва ко днев ним 
ак тив но сти ма, не ма ју ни про-
гла шен ин ва ли ди тет. Ако све-
му по ме ну том до да мо и не за-
о би ла зан осе ћај уса мље но сти 

и не ка да не до ста так по др шке 
по ро ди це или при ја те ља, та-
да је сли ка о њи хо вом жи во ту 
ком плет ни ја.
У Вој во ди ни је од 123.500 

ста рач ких до ма ћин ста ва око 
56.500 се о ских. Од то га, 63 
од сто су јед но чла на, 36,4 
од сто дво чла на, а све га 0,6 
про це на та су са три или ви-
ше чла но ва до ма ћин ства. 
Упра во су ова јед но чла на и 
дво чла на до ма ћин ства нај-
у гро же ни ја. Др жа ва, с дру-
ге стра не, има по те шко ћа да 
им аде кват но по мог не. Овим 
љу ди ма, у од ре ђе ним си ту а-
ци ја ма, ни је у јед на кој ме ри 
до ступ на по моћ у ку ћи пре ко 
цен та ра за со ци јал ни рад и 
ге рон то ло шких цен та ра, као 
ко ри сни ци ма у гра ду. На и ме, 
по сто је ћи ка па ци те ти за сме-
штај ста рих ли ца на ла зе се 
углав ном у град ским сре ди-
на ма, док пра во на сме штај у 
дру гу по ро ди цу ста ри ји љу ди 
са се ла ве о ма рет ко ко ри сте. 
Нај че шћи узрок ове по ја ве је 

актуелно

ПРО БЛЕ МИ СЕ О СКИХ СТА РАЧ КИХ ДО МА ЋИН СТА ВА

Ста ри љу ди те шко
на пу шта ју ог њи ште

На род на ку хи ња и у се ли ма
Из сред ста ва ло кал ног бу џе та Срем ске Ми тро ви це 
ор га ни зо ва на је бес плат на ис хра на, од но сно на ро д на 
ку хи ња, ко ју ре а ли зу ју ак ти ви сти Цр ве ног кр ста.
Бес плат ни обро ци обез бе ђе ни су то ком це ле го ди не у 
19 од укуп но 25 се о ских на се ља ове оп шти не, што по-
кри ва 76 од сто се о ских сре ди на. Ку ва ни обро ци де ле 
се у са мо јед ном се лу, а у оста лих 18 се ла до ста вља ју 
се ланч па ке ти.

По треб на је
до дат на по моћ 
др жа ве да би
ба ке и де ке
жи ве ле

до сто јан стве ни је 
и на се лу

Одељење за старе у Куцури
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увре же на не спрем ност ста ри-
на са се ла да при хва те овај 
об лик за шти те због кул ту ро-
ло шких и со ци о ло шких раз-
ло га или, бо ље ре че но, због 
па три јар хал ног и тра ди ци о-

нал ног на чи на жи во та на се-
лу. Да кле, ни су спрем ни да 
про ме не сре ди ну и да се на-
пу шта њем не ка да и ве ков ног 
ог њи шта при ла го ђа ва ју, под 
ста ре да не, но вом на чи ну жи-
во та у град ским сре ди на ма. 

Да ка ко, због тра ди ци о нал ног 
вас пи та ња, не од лу чу ју се ни 
да ста вља ју имо ви ну под хи-
по те ку да би „на ми ри ли” тро-
шко ве сме шта ја у др жав ним 
уста но ва ма.

Др жа ва, пак, не ма до вољ но 
сред ста ва да со ци јал не услу-
ге при бли жи овим љу ди ма у 
њи хо вом при род ном окру же-
њу. Ре ци мо, у Вој во ди ни је 
ве ћи на ка па ци те та за ин сти-
ту ци о нал ни сме штај ста рих 

отво ре на у град ским сре ди на-
ма, осим оних у Мо лу и Ку цу-
ри, ко ји су у се ли ма.
Са свим је ја сно да по сто ји 

по тре ба за до дат ним ме ра ма 
по др шке и по мо ћи дру штва 
на шим ба ка ма и де ка ма на 
се лу, да би има ли до сто јан-
ствен жи вот и у сво јим сре-
ди на ма. За по че так, по мо гла 
би до след на при ме на не ких 
ме ра у скла ду са На ци о нал-
ном стра те ги јом о ста ре њу, 
као што су: по себ ни об ли ци 
до дат не по мо ћи ма те ри јал не 
за шти те ко ри сни ка пен зи ја 
чи ја су укуп на ре дов на по ро-
дич на при ма ња по чла ну до-
ма ћин ства ис под утвр ђе ног 
ми ни му ма ег зи стен ци је – пу-
тем нов ча них да ва ња; обез-
бе ђи ва ње усло ва за уво ђе ње 
пра ва на по себ ну вр сту со ци-
јал не пен зи је; уво ђе ње по ре-
ских олак ши ца за ста рач ка 
до ма ћин ства; одо бра ва ње 
олак ши ца при пла ћа њу ко му-
нал них услу га и енер ге на та 
за гре ја ње; до ни ра ње це не 
ме ђу град ског пре во за и др.
Ова стра те ги ја је као но-

си о це на ве де них ак тив но сти 
пре по зна ла Вла ду Ре пу бли ке 
Ср би је и ње на над ле жна ми-
ни стар ства (ра да и со ци јал не 
по ли ти ке, здра вља, про све те, 
кул ту ре, др жав не упра ве и 
ло кал не са мо у пра ве, фи нан-
си ја), за тим Ре пу блич ки фонд 
за ПИО, за во де за со ци јал ну 
за шти ту и др. На рав но, оче-
ку је се и са рад ња удру же ња 
пен зи о не ра, не вла ди них и 
ху ма ни тар них ор га ни за ци ја и 
удру же ња гра ђа на.

Ми ро слав Мек те ро вић

ТР ЖИ ШТЕ РА ДА

Пра во на
по сао, шан са 
за ка ри је ру
Циљ дво днев ног сај ма за-

по шља ва ња – „Топ џоб” (Top 
Job) одр жа ног по чет ком мар та 
у Београду био је да се, у но-
вим тр жи шним усло ви ма ко је 
је усло ви ла еко ном ска кри за, 
по сло дав ци ма по ну де ино ва-
тив на ре ше ња. 
Сајам је имао задатак да се 

ухва ти у ко штац са не ко ли ко 
нај ве ћих иза зо ва, пре све-
га да омо гу ћи за по шља ва ње 
осо ба са ин ва ли ди те том уз 
при ла го ђа ва ње но во на ста-
лим за кон ским нор ма ма, да 
олак ша за по шља ва ње мла дих 
ко ји из ла зе из до мо ва за де цу 
без ро ди тељ ског ста ра ња, да 
про на ђе де фи ци тар не ка дро-
ве и по мог не за по шља ва ње 
нај у гро же ни јег де ла по пу ла-
ци је. На сај му се пред ста ви ло 
се дам де се так нај у глед ни јих 
по сло да ва ца из свих обла сти 
по сло ва ња а по ну ђе но је ви-
ше од 1.000 рад них ме ста. 
Ма ни фе ста ци ја је би ла ве-

о ма по се ће на, а нај ви ше је 
би ло мла дих. Одр жа на су и 
пре да ва ња на ко ји ма су го во-
ри ли ме на џе ри људ ских ре-
сур са. Са јам су ор га ни зо ва ли 
Be lEx po и Bac kup, у са рад њи 
са Ми ни стар ством еко но ми је 
и ре ги о нал ног раз во ја, При-
вред ном ко мо ром Ср би је, НСЗ 
и Аген ци јом за при вред не ре-
ги стре.
Ове го ди не по чи ње 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 ко ји 
уво ди квот ни си стем за по сло-
дав це, па је по се бан ак це нат 
сај ма био на при ла го ђа ва њу 
тр жи шта ра да тим за кон ским 
нор ма ма. У Ср би ји жи ви око 
700.000 осо ба са ин ва ли ди те-
том, што је де сет од сто укуп-
ног ста нов ни штва. Њи хов та-
чан број, ме ђу тим, ве о ма је 
те шко утвр ди ти јер не по сто ји 
зва ни чан ре ги стар. За бри ња ва 
и по да так да око 70 по сто ин-
ва ли да жи ви на гра ни ци си ро-
ма штва. Сва ка ко је по треб но 
под ста ћи сва ки вид на сто ја ња 
да се за по сли што ве ћи број 
ин ва лид них ли ца. 

Ј. Оцић
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поводи

ШТА ДА ОЧЕ КУ ЈЕMO КА ДА ЗА И СТА БУ ДЕ УВЕ ДЕ НА ЕЛЕК ТРОН СКА УПРА ВА У СР БИ ЈИ

„Кли ком” до же ље ног 
до ку мен та
По след њих го ди на че сто се го во ри о раз во ју ин фор ма-

ци о них тех но ло ги ја и њи хо вој ак тив ни јој упо тре би у 
јав ном сек то ру. По себ на па жња се стал но по све ћу је 

раз во ју елек трон ске упра ве ко ја би сви ма, ка ко ка жу, олак-
ша ла жи вот. У скла ду са тим Вла да Ре пу бли ке Ср би је је ок-
то бра 2009. го ди не усво ји ла Стра те ги ју раз во ја елек трон ске 
упра ве за пе ри од од 2009. до 2013. го ди не, ко ја је у пот пу-
но сти ускла ђе на са по ли ти ком ЕУ у овој обла сти. 
Шта је то за пра во елек трон ска упра ва (е-упра ва)? Де фи-

ни ци је овог пој ма су раз ли чи те – „упо тре ба ин фор ма тич ке 
тех но ло ги је да би се олак шао про мет ин фор ма ци ја и са-
вла да ле фи зич ке пре пре ке тра ди ци о нал них си сте ма”, или 
„ко ри шће ње тех но ло ги је ка ко би се по ве ћа ла до ступ ност и 
олак ша ло из вр ше ње јав них слу жби у ко рист гра ђа на, при-
вред ни ка, као и за по сле них у тим слу жба ма”. Све у све му, 
све се сво ди на ауто ма ти за ци ју, од но сно ком пју те ри за ци ју 
са да шњег „па пир си сте ма”, што би тре ба ло да до при не се да 
се пот пу но про ме ни на чин ко му ни ка ци је са јав ним слу жба-
ма. Да кле, уме сто пе шке од шал те ра до шал те ра, за ра чу нар 
и „кли ком” до же ље не ин фор ма ци је или до ку мен та! Ко нач ни 

циљ е-упра ве је да се по ве ћа до ступ ност јав них слу жби гра-
ђа ни ма и да се по спе ши ефи ка сност др жа ве у упра вља њу 
кроз бо љи увид при рас по ре ђи ва њу еко ном ских и со ци јал-
них ре сур са. Бо ља ин тер ак ци ја из ме ђу три основ на сег мен та 
дру штва – др жа ве, фи зич ких и прав них ли ца, сва ка ко је ре-
зул тат ефи ка сне е-упра ве, а ова ин тер ак ци ја је основ за по-
ли тич ки, со ци јал ни и еко ном ски раз вој дру штва. Из град ња 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не струк ту ре бит на је за зе мљу 
ко ли ко и из град ња пу те ва, мо сто ва и во до во да, а е-упра ва 

би тре ба ло да до при не се да др жа ва бу де од го вор ни ја, ефи-
ка сни ја, тран спа рент ни ја и окре ну та гра ђа ни ма. Ефи ка сна 
ад ми ни стра ци ја има и по зи ти ван ути цај ка да је у пи та њу 
при вла че ње стра них ин ве сти ци ја, а са мим тим и на еко ном-
ски раз вој Ср би је. 
Је дан од основ них пред у сло ва за раз вој елек трон ске упра ве 

је упо тре ба ква ли фи ко ва ног елек трон ског пот пи са. Пр во сер-
ти фи ка ци о но те ло за из да ва ње ква ли фи ко ва них сер ти фи ка-
та ре ги стро ва но је још де цем бра 2008. го ди не – ПТТ Ср би ја. 
Осим ПТТ-а, и При вред на ко мо ра Ср би је и МУП ре ги стро ва-
ли су се за из да ва ње ква ли фи ко ва ног елек трон ског пот пи са. 
МУП ће пру жи ти и мо гућ ност да се но ве лич не кар те са чи пом 
ко ри сте и за ди ги тал но пот пи си ва ње уз софт вер ко ји ће бес-
плат но би ти до сту пан на сај ту МУП-а. Упо тре ба до ку ме на та 
са сер ти фи ко ва ним елек трон ским пот пи сом омо гу ћи ће уво-
ђе ње елек трон ских про це ду ра ко је би тре ба ло да до ве ду до 
знат ног по јед но ста вље ња и по јеф ти ње ња про це ду ра. Иако је 
про цес сер ти фи ка ци је пот пи са по чео пре ви ше од го ди ну да-
на, да нас, у мар ту 2010, и да ље је не зна тан број рас по ло жи-
вих услу га у обла сти јав не упра ве и пред сто ји огро ман на пор 
да би гра ђа ни Ср би је осе ти ли ње не бла го де ти.
Ши ро ко по ја сни (бр зи) при ступ ин тер не ту од 4 Мбит/с тре-

ба ло би да по ста не мно го при сту пач ни ји на ве ћој те ри то ри ји 
Ср би је до кра ја 2010. го ди не и до та да би за сту пље ност ши-
ро ко по ја сног при сту па тре ба ло да до стиг не 20 про це на та, 
пла ни ра ју у Вла ди Ср би је. Без ова квог при сту па ин тер не ту 
ни је ни ре ал но го во ри ти о ефи ка сној е-упра ви, е-здрав ству 
или е-школ ству, што све тре ба, у XXI ве ку, да пред ста вља 
ре ал ност, а не фик ци ју у Ср би ји. По да ци за 2009. го ди ну 
го во ре да око 46 про це на та град ских до ма ћин ста ва има ин-
тер нет при кљу чак, док тај број за 
се о ска до ма ћин ства из но си око 22 
од сто. Тек не што ви ше од 20 про-
це на та свих ко ри сни ка има ши ро-
ко по ја сни при ступ ин тер не ту.
У про те клих не ко ли ко го ди на 

е-упра ва је знат но на пре до ва-
ла у ни зу обла сти, јав ној упра ви, 
здрав ству, обра зо ва њу; али и да-
ље знат но за о ста је за ве ћи ном 
европ ских зе ма ља. Још не ма дво смер не ко му ни ка ци је са 
др жав ним ор га ни ма. Елек трон ска упра ва у Ср би ји сво ди се 
на до би ја ње ин фор ма ци ја о услу га ма др жав них ор га на, над-
ле жно сти ма, по треб ној до ку мен та ци ји, а по не кад је мо гу ће 
пре у зе ти и фор му лар. Да би се у пот пу но сти за вр шио по сао 
елек трон ским пу тем мо ра ће мо да са че ка мо још не ко ли ко 
ме се ци, или је мо жда ре ал ни је ре ћи, још не ку го ди ну.

Алек сан дра Стан ков-Ми ја то вић

Пла ни ра не услу ге за
гра ђа не и при вред ни ке
При ја ва и пла ћа ње го ди шњег по ре за на до хо дак, лич-

на до ку мен та, ре ги стра ци ја ауто мо би ла, до би ја ње гра ђе-
вин ске до зво ле, за ка зи ва ње ле кар ских пре гле да, услу ге 
из со ци јал не за шти те, до при но си за за по сле не, при ја ве 
по ре за на до бит пред у зе ћа и ПДВ-а, ре ги стра ци ја пред у-
зе ћа, јав не на бав ке, ца рин ске де кла ра ци је...

Ка ко до лич не кар те са
ди ги тал ним пот пи сом
Да би лич на кар та мо гла да се ко ри сти за ди ги тал но 

пот пи си ва ње, на шал те ру МУП-а тре ба ис пу ни ти зах тев и 
пот пи са ти га. За тим се, на истом шал те ру, у по ступ ку до-
пер со на ли за ци је, у лич ној кар ти ко ја је уба че на у чи тач 
кар ти ца, фор ми ра при ват ни кључ и од го ва ра ју ћи сер ти-
фи кат. Ово је мо гу ће са мо ка да се лич но уне се ло зин ка 
ко ја се на ла зи на лич ној кар ти ис под за штит не тра чи це. 
Елек трон ски до ку мент се пот пи су је та ко што се лич на 

кар та, са ква ли фи ко ва ним елек трон ским пот пи сом, по-
ста вља у чи тач кар ти ца и по том уно си лич на ло зин ка, да 
би се из тај не ме мо ри је фор ми рао ди ги тал ни пот пис на 
же ље ном до ку мен ту. 
Уз по моћ апли ка ци је за ве ри фи ка ци ју ди ги тал ног пот-

пи са при ма лац ди ги тал но пот пи са ног до ку мен та ће мо ћи 
да про ве ри сер ти фи кат пот пи сни ка и та ко ће би ти си гу-
ран да је до ку мент за и ста пот пи са ла осо ба чи је име сто ји 
на елек трон ском до ку мен ту. Ова ко се уз по моћ ди ги тал-
ног пот пи са га ран ту је да је до ку мент ори ги на лан, јер и 
нај ма ња про ме на у до ку мен ту про у зро ку је не сла га ње са 
ди ги тал ним пот пи сом ори ги на ла.
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иза шалтера

Због спе ци фич но сти по-
ступ ка за оства ри ва ње 
пра ва по ме ђу на род ним 

спо ра зу ми ма, у про шлом бро-
ју освр ну ли смо се на ко ра ке 
ко је ва ља пред у зе ти пре под-
но ше ња зах те ва за пен зи ју 
ра ди уште де вре ме на. Ме-
ђу тим, они ко ји већ ко ри сте 
до ма ћу, сра змер ну пен зи ју, а 
ме се ци ма или чак го ди на ма 
не до би ја ју ни ка кав од го вор 
из ре пу бли ке у ко јој су про-
ве ли део жи во та и оства ри ли 
део рад ног ста жа, че сто не-
ма ју ја сну пред ста ву о то ме 
шта се де ша ва, где је за стој 
и шта у та квој си ту а ци ји мо-

НАЈ ДУ ЖЕ СЕ ЧЕ КА НА РЕ ШЕ ЊА ИЗ БИХ И МА КЕ ДО НИ ЈЕ

Ни ом буд сман не по ма же
Пен зиј ски фонд у Ср би ји ни је над ле жан

за при зна ва ње ста жа у би ло ко јој
ре пу бли ци бив ше Ју го сла ви је

гу да пре ду зму 
да би оства ри ли 
пра во на дру ги 
део пен зи је.
Ових да на бе-

ле жи мо при мер 
ко ри сни ка ко ји 
од 2007. го ди не 
при ма сра змер-
ни део пен зи је 
ко ју ре дов но ис-
пла ћу је фи ли-
ја ла на Но вом 
Бе о гра ду. Из нос 
пен зи је од де се-
так хи ља да ди-
на ра ни је до во-
љан да под ми ри 
нор мал не по тре-
бе, а ре ше ње за 
ве ћи део ста жа 
у БиХ не сти же 
на кућ ну адре су. 
На кон не ко ли ко без у спе шних 
обра ћа ња над ле жном ор га ну 
БиХ, ко ри сник је по тра жио 
по моћ пре ко ом буд сма на БиХ, 
а ова ин сти ту ци ја за тра жи ла 
је од над ле жног Фе де рал ног 
за во да из ве штај о то ку по-
ступ ка и о раз ло зи ма због ко-
јих се ре ше ње не до но си.
У пи са ном из ве шта ју над-

ле жног за во да сто ји, из ме ђу 
оста лог, да пен зиј ски фонд 
Ср би је на вод но ни је до ста вио 
сво је ре ше ње ни ти „по твр ду 
ста жа из Ре пу бли ке Хр ват-
ске, ко ја је не ко ли ко пу та 
тра же на и од Ср би је и од Хр-
ват ске”! Ом буд сман је ко ри-
сни ку до ста вио од го вор ко ји 

је прав но и ло гич ки пот пу но 
не схва тљив, али оп ту жу ју-
ћи. Тре ба нај пре зна ти да 
пен зиј ски фонд у Ср би ји ни 
у ком слу ча ју не мо же би ти 
над ле жан за при зна ва ње ста-
жа у Хр ват ској ни ти у би ло 
ко јој дру гој ре пу бли ци. Но, 
ко ри сни ку ко ји је при хва тио 
та кво ту ма че ње здра во за 
го то во омо гу ћен је не по сре-
дан увид у спи се пред ме та: 
ре ше ње, про пи са ни ме ђу на-

род ни обра сци, про прат ни 
ак ти – све је уред но по сла то 
2007. го ди не, а пен зи ју, ка-
кву-та кву, фи ли ја ла на Но вом 
Бе о гра ду ис пла ћу је нор мал но 
и ре дов но, та ко да је не спо-
ра зум убр зо ре шен.
Стран ка је упу ће на да ом-

буд сма ну и Фе де рал ном за-
во ду БиХ до ста ви до ка зе 
– ове ре не ко пи је свих по сла-
тих до ку ме на та, са пе ча том 
екс пе ди ци је из ко јег се ја сно 
ви ди и ка да су тач но по сла ти 
ак ти у скла ду са ме ђу на род-
ним спо ра зу мом, и то је све 
што до ма ћа фи ли ја ла мо-
же учи ни ти да по мог не свом 
ко ри сни ку, а да ља суд би на 

оства ри ва ња пра ва по про-
пи си ма дру ге др жа ве за ви си 
сва ка ко од на чи на и ди на ми-
ке ра да над ле жног фе де рал-
ног за во да.
При ме ра ко ји се из истих 

или слич них раз ло га по ја-
вљу ју има на пре тек. Пре ма 
на шој ста ти сти ци, нај ду же се 
че ка на ре ше ња из БиХ и Ма-
ке до ни је. Нај че шће те зе ино-
фон до ва на ших су се да су да 
над ле жна фи ли ја ла из Ср би је 

не до ста вља ре ше ња, по твр-
де ста жа, од штет ни зах тев 
и слич но. Али, оси гу ра ни ци 
има ју пра во да чу ју и тач ну, 
про ве ре ну ин фор ма ци ју, од-
но сно да се не по сред ним уви-
дом у спи се пред ме та про ве-
ре „у ком гр му ле жи зец”.
Хр ват ски парт не ри су, чи ни 

се, знат но ажур ни ји и пре ци-
зни је оба ве шта ва ју стран ке о 
то ме шта тре ба да до ста ве од 
до ку мен та ци је да би оства-
ри ли пра во на сра змер ни део 
пен зи је. Нај че шће се од бу ду-
ћих ко ри сни ка, по ред оста лог, 
тра жи сво је руч но пот пи са на 
из ја ва да по сле рас ки да рад-
ног од но са ни су би ли у оси гу-

ра њу, уз од го ва ра ју ћи пи са ни 
до каз. Ипак, по што ве ћи на 
стра на ка пи та да ли се да та 
из ја ва о ста жу ове ра ва и ко ји 
пи са ни до каз тре ба при ло жи-
ти, ва ља по ја сни ти да до ма-
ћи фонд мо же да по ну ди као 
до каз је ди но ове рен ли стинг 
из ко јег се ви ди да ли је не ко 
у оси гу ра њу, а из ја ва стран ке 
се сва ка ко не ове ра ва. Ина че, 
ко ри сни ци хр ват ске пен зи је у 
оба ве зи су да оба ве сте над-
ле жни за вод ко ји им ис пла-
ћу је пен зи ју о сва кој про ме ни 
ста ту са, уко ли ко, ре ци мо, ра-
де по сло ве по осно ву уго во ра 
о де лу, или оба вља ју са мо-

стал ну или дру-
гу де лат ност по 
осно ву ко је су 
оси гу ра ни, као и 
о про ме ни адре-
се ста но ва ња.
Из ја ву о сти-

ца њу свој ства 
оси гу ра ни ка мо-
гу под не ти не-
по сред но, пу тем 
п р е  п о  р у  ч е  н е 
по шиљ ке, или 
пре ко до ма ће 
фи ли ја ле на чи-
јој те ри то ри ји 
има ју пре би ва-
ли ште, а пре по-
ру чу је се да уз 
из ја ву до ста ве и 
ове рен ли стинг 
ма тич не еви-
ден ци је. Ме ђу-

на род ним спо ра зу мом, ина-
че, ни је пред ви ђе но да фонд 
јед не зе мље по слу жбе ној 
ду жно сти оба ве шта ва фонд 
дру ге ре пу бли ке о на ста лим 
про ме на ма у оси гу ра њу за 
ко ри сни ке пен зи је, осим ако 
то пи са ним пу тем не за тра жи 
дру га уго вор на стра на.
Пре ма то ме, уко ли ко се 

ко ри сни ку сра змер ног де ла 
пен зи је из Хр ват ске об у ста ве 
при ма ња због при ја ве оси гу-
ра ња, тре ба зна ти да ни је реч 
о ини ци ја ти ви ов да шњих фи-
ли ја ла, већ о по ступ ку над ле-
жног ино стра ног ор га на ко ји 
ис пла ћу је пен зи ју.

С. Мар се нић



12 15. март 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

актуелно

Ни је са мо у Ср би ји мо бинг ве о ма 
те шко до ка за ти. О то ме све до чи 
и по да так да је са мо осам зе ма ља 

Европ ске уни је до са да до не ло за кон ко-
јим се ова област ре гу ли ше. Сва ка зе мља 
има сво је ка рак те ри сти ке и спе ци фич-
но сти ка да је реч о по слов ним од но си ма 
и пра ви ли ма на ра ду. Пре ма зва нич ној 
ста ти сти ци, око 12 ми ли о на за по сле них 
у Европ ској уни ји из ло же но је мо бин гу: 
сва ки осми Бри та нац, на при мер. У Аме-
ри ци је си ту а ци ја мно го озбиљ ни ја јер је 
овој вр сти зло ста вља ња на рад ном ме-
сту из ло жен сва ки че твр ти за по сле ни. У 
Ср би ји, пре ма по след њим по да ци ма, пет 
до де сет љу ди днев но окре не те ле фон 
за жал бе са при ту жба ма на по на ша ње 
прет по ста вље них или ко ле га на по слу. 
Ја ко је, ме ђу тим, те шко раз лу чи ти мо-
бинг од кон флик та на рад ном ме сту, па је 
и то раз лог што тако мали број чла ни ца 

Европ ске уни је има за кон ко ји ре гу ли ше 
ову област, ка же за наш лист Рад ми ла Бу-
ку ми рић-Ка тић, др жав ни се кре тар у Ми-
ни стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке.

– У на шој зе мљи ова по ја ва је по че-
ла да се пре по зна је у про це су при ва ти-
за ци је, и то због ви шка рад ни ка ко ји се 
ја вља ју при ли ком про да је пред у зе ћа. 
Но ви по сло дав ци нај че шће опре де љу ју 
љу де прак тич но их на во де ћи на то да са-
ми да ју от каз и на пу сте по сао. Још јед на 
вр ста мо бин га је пот це њи ва ње спо соб-
них, њи хо во по ти ски ва ње у дру ги план, 
а ис ти ца ње у пр ви план ма ње спо соб них. 
По сто ји и тре ћа вр ста мо бин га у тран зи-
ци о ном пе ри о ду: та ко зва ни по ли тич ки 
мо бинг ко ји под ра зу ме ва ели ми ни са ње 
по ли тич ких не ис то ми шље ни ка – об ја-
шња ва на ша са го вор ни ца.
У те о ри ји се пре по зна ју вер ти кал-

ни и хо ри зон тал ни мо бинг. Вер ти кал ни 
под ра зу ме ва зло ста вља ње рад ни ка од 
стра не прет по ста вље ног (55 од сто), али 
и прет по ста вље ног од стра не рад ни ка 

(пет од сто), док је хо ри зон тал ни мо бинг 
ме ђу ко ле га ма ко ји се на ла зе на истом 
хи је рар хиј ском ни воу (45 од сто). 

– Нај и зра же ни ји је код мла дих љу ди 
из ме ђу 20 и 30 го ди на жи во та, за тим код 
ста ри јих, из ме ђу 40 и 50 го ди на и ви ше, 
а нај ма ње се уоча ва ме ђу за по сле ни ма 
ста рим из ме ђу 30 и 40 го ди на. То је и ла-
ко об ја шњи во: мла ди су тек за ко ра чи ли 
у по слов ни свет и ње го ве сло же не хи-
је рар хиј ске и оста ле од но се, не си гур ни 
су у се бе јер не ма ју до вољ но ис ку ства 
у ра ду, па је њих нај лак ше про зи ва ти 
за не зна ње, за ло ше оба вљен по сао (и 
кад је сте и кад ни је) и, уоп ште, нај ма-
њи про блем је на њих се „об ру ши ти”. 
Ста ри ји, они пре ко 40-50 го ди на има ју 
до вољ но ис ку ства у ра ду, али већ по ста-
ју не си гур ни у се бе у сми слу да их ни је 
пре га зи ло вре ме, да ће их мла ди пре ва-
зи ћи и слич но, та ко да су и они „по год но 
тло” за раз не вр сте зло ста вља ња на ра-
ду. Љу ди из ме ђу 30 и 40 го ди на жи во та 
су до вољ но мла ди да још не ма ју раз ло га 
за бо ја зан да су пре ва зи ђе ни, а до вољ но 
су ис ку сни и са мо у ве ре ни у свом по слу 
да их је те шко по ко ле ба ти на тај на чин – 
по ја шња ва Рад ми ла Бу ку ми рић-Ка тић.
Нај ва жни је је пре по зна ти шта је зло-

ста вља ње а шта кон фликт на рад ном ме-
сту. Тре ба зна ти да до кон флик та до ла зи 
по вре ме но, док мо бинг тра је не пре ста-
но, из да на у дан:

– Нај че шће је то на пад на мо гућ ност 
аде кват ног из ра жа ва ња. Осо ба се иг но-
ри ше, пре ки да у го во ру, не до зво ља ва јој 
се да об ја сни сво ју иде ју ни да до вр ши 
за по че ту ре че ни цу. За тим се изо лу је на 
све на чи не од оста лих ко ле га, уз не пре-
кид не на па де на ква ли тет про фе си о нал-
ног учин ка. Кри ти ка је стал на, а на чи ни 
ко ји ма се до ка зу је да осо ба ни шта не 
ра ди до бро су раз ли чи ти: је дан је та ко-

зва ни син дром пра зног сто ла, ка да тај 
за по сле ни не до би ја ни ка кав по сао уз 
обра зло же ња да је не спо со бан и да га 
иона ко не ће за вр ши ти. Дру ги је син дром 
„пу ног сто ла” ка да се за по сле ни за тр па ва 
го ми лом или бе сми сле ног по сла или за-
да та ка са та ко крат ким ро ко ви ма да не 
мо же да стиг не ни да их пре гле да, а ка-
мо ли да ура ди. За тим кре ћу и на па ди на 
лич ну ре пу та ци ју, стил обла че ња, мо рал 
и слич но. Мо бинг под ра зу ме ва и атак на 
здра вље, ка да се рад ни ку не до зво ља ва 
да узме од мор, сло бод не да не, што му из 
да на у дан ства ра до дат ни пре мор и стрес 
– ја сна је Рад ми ла Бу ку ми рић-Ка тић.
Тек са да, по сле де це ни је про ве де не у 

тран зи ци ји, за по сле ни су и у Ср би ји по-
че ли да се осве шћу ју и да схва та ју ко ја 
су њи хо ва пра ва. При пре ма за ко на и ње-
го во усва ја ње, ко је би тре ба ло да усле ди 
до кра ја го ди не, са мо су од го вор на све 
че шће при ту жбе рад ни ка на зло ста вља-
ње на ра ду и не а де кват не мо гућ но сти за 
ре ша ва ње ова квих про бле ма. 

– Ка да за кон бу де усво јен, за по сле ни 
ће бро шу ра ма би ти упу ће ни у све аспек-
те зло ста вља ња на ра ду. За тим ће би ти 
утвр ђен ко декс по на ша ња о ко ме ће по-
сло да вац мо ра ти да ин фор ми ше но во-
при мље ног чла на ко лек ти ва. У слу ча ју да 
за по сле ни сма тра да је зло ста вљан на по-

слу пр во ће про блем по ку ша ти да се ре-
ши у окви ру фир ме, уз по моћ та ко зва них 
ме ди ја то ра. То ће би ти љу ди од угле да и 
по ве ре ња, без об зи ра на струч ну спре му, 
реч ју осо бе ко је сви у фир ми по шту ју и 
ве ру ју им. Уко ли ко то да ре зул та те, би-
ће по кре нут ди сци плин ски по сту пак про-
тив оних ко ји вр ше мо бинг, али уко ли ко 
се до ка же да за по сле ни ни је ни био зло-
ста вљан, по сту пак ће се по кре ну ти про-
тив ње га. Тек ка да све ове мо гућ но сти 
бу ду ис цр пље не, а про блем и да ље не 
бу де ре шен, сле ди ту жба су ду ко ју мо же 
да под не се за по сле ни, али и син ди кат у 

ПО СЛЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ ЗА ПО СЛЕ НИ ПО ЧЕ ЛИ ДА СХВА ТА ЈУ СВО ЈА ПРА ВА

Мо бинг или кон фликт  у

Ни је увек ла ко
раз лу чи ти
шта је 

мал тре ти ра ње,
а шта 

ин си сти ра ње
на ис пу ња ва њу
рад них оба ве за

Вера Божић-Трефалт

Радмила Букумирић-Катић
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ње го во име. Но ви на ко ја овај за кон чи-
ни мо дер ним је сте да ће на су ду ту же ни 
мо ра ти да до ка же да ни је би ло мо бин га, 
уме сто да зло ста вља ни до ка зу је да га је 
би ло – ис ти че на ша са го вор ни ца.
Циљ до но ше ња ова квог за ко на је 

обез бе ђи ва ње до брих усло ва за рад, као 
и до сто јан ство за по сле ног.

– Без бед ност и здра вље на ра ду об у-
хва та ју тех нич ке и тех но ло шке пред у-
сло ве, али и со ци јал не ме ре и аспек те 
рад ног ме ста – ка же за наш лист Ве ра 
Бо жић-Тре фалт, ди рек тор Упра ве за без-
бед ност и здра вље на ра ду Ми ни стар-
ства ра да и со ци јал не по ли ти ке. – По ред 
усло ва за рад, по сло да вац мо ра да обез-
бе ди и од го ва ра ју ће со ци јал не од но се на 
по слу, јер ка да су ме ђу људ ски од но си 
до бри, и рад је бо љи и ефи ка сни ји – на-
гла ша ва на ша са го вор ни ца.
Да мо бинг не би по стао из го вор за 

не рад ни ке, мо ра да по сто ји не ко ко мо-
же и тре ба да пре по зна зло ста вља ње 
на ра ду. 

– За по сле ни ни су баш увек спрем ни 
да при ја ве ова кву вр сту по на ша ња због 
стра ха од евен ту ал них по сле ди ца, пре 
све га. По го то во што код нас ни суд ска 
прак са још ни је до вољ но раз ви је на по 
овом пи та њу, ма ло је до са да би ло и ту-
жби, а пре су да још ма ње, ко ли ко је ме-
ни по зна то – јед на је ди на. За здра вље 
и без бед ност на рад ном ме сту ве о ма је 
ва жно да за по сле ни ра де у до број ат-
мос фе ри. Та мо где се не пре кид но рас-

 на по слуу

пра вља ју, по го то во на гра ди ли шти ма 
или на не ким дру гим ме сти ма где су 
усло ви ра да оте жа ни, стал на на пе тост 
и сва ђа ла ко до во де до по вре ђи ва ња. 
Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да по сто је и кон-
фликт не осо бе ко је стал но иза зи ва ју 
су коб, та ко да из прак се има мо при мер 
да су за по сле ни у Ко лу ба ри пред ла га ли 
да се у за кон уве де и оба ве за да рад-
ник ко ји се жа ли на мо бинг пр во оде на 

ле кар ски пре глед – об ја шња ва Ве ра Бо-
жић-Тре фалт.
Упра ва за без бед ност и здра вље на ра ду 

пред ла же утвр ђи ва ње на гра де за фир ме 
ко је су обез бе ди ле до бре усло ве за рад и, 
уко ли ко то бу де спро ве де но, он да би и со-
ци јал ни од но си у пред у зе ћу тре ба ло да бу-
ду укљу че ни у укуп ну оце ну и по што ва ње 
про пи са о без бед но сти и здра вљу на ра ду.
 Ве сна Ана ста си је вић

Жр тва је ви ше пу та оба ве шта ва ла раз не ин сти ту ци је да је 
про го ње на не за ко ни то, сра мот но и не мо рал но од ру ко вод ства 
сво је фир ме. Ге не рал ни ди рек тор под нео је при ја ву про тив 
ње за на вод ну кле ве ту са нео сно ва ним и из ми шље ним раз ло-
зи ма и обра зло же њи ма. Жр тва, ко ја има ду жи рад ни стаж у 
фир ми у од но су на дру ге ди пло ми ра не ин же ње ре, рас по ре ђе-
на је на не а де кват но рад но ме сто где ње не ква ли фи ка ци је и 
ис ку ство не мо гу да до ђу до из ра жа ја. Го то во три де сет го ди на 
ра ди у ис тој фир ми. То ком рад ног ста жа оба вља ла је струч ни 
над зор над ва жним по сло ви ма, ука зи ва ла на број не про пу сте 
код уго ва ра ња и из во ђе ња ра до ва...
Све је по че ло рас пи си ва њем јав ног кон кур са за ис по ру ку 

и мон та жу 129 кли ма-уре ђа ја (вред но сти ви ше од ми ли он 
евра). Упо зна та са чи ње ни цом да ће се два пу та уго во ри ти 
мон та жа ра до ва, жр тва о то ме пи сме но оба ве шта ва ди рек-
то ра упо зо ра ва ју ћи да ће фир ми би ти при чи ње на ште та око 
250.000 евра, као и да по сто ји осно ва на сум ња да су ра до ви 
на дру гим објек ти ма уго ва ра ни по око 30 од сто ви шој це ни 
од тр жи шне.

Жр тва је по сла ла 18 при ја ва Ми ни стар ству ра да, ми ни стру 
и Ин спек ци ји ра да у ве зи са овим слу ча јем. Ишла је код ин-
спек то ра и под не ла око 15 при ја ва Ми ни стар ству за ка пи-
тал не ин ве сти ци је, ми ни стру и ин спек ци ји тог ми ни стар ства, 
око 10 при ја ва Упра ви за јав не на бав ке Ре пу бли ке Ср би је 
и ди рек то ру те упра ве, али ни ко ни је пред у зео ни шта кон-
крет но.
Док је на го ди шњем од мо ру, у по ме ну тој фир ми до но се ре-

ше ње са ис кон стру и са ним обра зло же њем по ко јем је жр тва 
рас по ре ђе на на рад но ме сто у Пан че ву. Циљ је ја сан: као 
не згод ног све до ка же ле да је уда ље из Бе о гра да. Она од мах 
под но си ту жбу над ле жном су ду про тив тог ре ше ња. За три 
го ди не ни је одр жа но ни јед но ро чи ште. Не зна ју ћи ви ше шта 
да ра ди, сва пи сма ко ја је сла ла ди рек то ри ма, пре да ла је но-
ви на ру ли ста Бал кан. Об ја вљен је чла нак. На кон то га жр тви 
су вр ло рет ко до де љи ва ни по сло ви, и то ми ни мал ног оби ма, 
а пла та јој је ума ње на. Иако је де се так пу та пи сме но тра жи-
ла да је ви ше рад но ан га жу ју и од го ва ра ју ће пла те, ни ка да 
ни је до би ла ни ка кав од го вор. С. А.

Деградирање на радном местуЛИЧНА
ИСКУСТВА
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актуелно

При ли ком отва ра ња по го-
на но вих тех но ло ги ја ДОО 
„ЛББ Фри го” за пре ра ду ри бе 
у Апа ти ну, кра јем фе бру а ра, 
Дра го слав Пе тро вић, по кра-
јин ски се кре тар за на у ку и 
тех но ло шки раз вој, ин фор ми-
сао је ме ди је да је по кра јин-
ска ад ми ни стра ци ја рас пи са-
ла кон курс за су фи нан си ра ње 
ова квих по го на у Вој во ди ни 
у 2010. го ди ни сред стви ма 
из свог бу џе та. За ту на ме ну 
обез бе ђе но је 455 ми ли о на 
ди на ра, а пра во да кон ку ри-
шу има ју сва ре ги стро ва на 
при вред на дру штва из Ср би-
је. Вла да Вој во ди не уче ство-
ва ће у одо бре ним про јек ти ма 
у из но су до 49 про це на та. Је-
ди ни усло ви су да про јек ти 
обез бе ђу ју нај ма ње 20 но вих 

рад них ме ста, да је ин ве сти-
ци ја у Вој во ди ни, и да се њо-
ме бит но по ве ћа ва ју ка па ци-
те ти кон ку рент но сти срп ске 
при вре де на ино стра ном тр-
жи шту. И ове го ди не пред-
ност ће има ти про јек ти ко ји 
до при но се раз во ју не раз ви-
је них или не до вољ но раз ви-
је них сре ди на, као и они ко ји 
се од но се на енер гет ску ефи-
ка сност и за сни ва ју се на одр-
жи вом раз во ју.
До сад је кроз ове про гра ме, 

од 2006. го ди не, отво ре но око 
18.500 но вих рад них ме ста, а 
од то га 10.435 у окви ру по го-
на ко ји се ба ве пре ра ђи вач-
ком ин ду стри јом и при мар ном 
про из вод њом хра не.
Та кав по гон је и „ЛББ 

Фри го” ко ји је из гра ђен на 

КОН КУР СИ НА ЦИ О НАЛ НЕ СЛУ ЖБЕ ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

Но ви по го ни 
шан са за по сао

Под сти цај
за по шља ва ња
на кон обу ке

по вр ши ни од око 1.000 ква-
драт них ме та ра и снаб де вен 
нај са вре ме ни јом опре мом 
за пре ра ду ри бе и ри бљих 
пре ра ђе ви на по но вој тех-
но ло ги ји, ли ни јом за па ко-
ва ње и ко мо ра ма за чу ва ње 
про из во да. Отва ра њем овог 
по го на за по сли ће се 21 но ви 
рад ник ди рект но у про из вод-
њи и 15 рад ни ка кроз раз не 
ви до ве ко о пе ра ци је, ко ји ће 
пре ра ди ти око 1.500 то на ри-

бе го ди шње. Про из во ди ће се 
ро ба ко ја је ве ли ким де лом 
на ме ње на из во зу, та ко да се 
већ пла ни ра и из воз у Ру си-
ју, Ита ли ју и зе мље ре ги о на. 
Пред ви ђен је уку пан го ди-
шњи при ход од три ми ли о на 
евра, а Жи во рад Сми ља нић, 
пред сед ник оп шти не Апа тин, 
ка же да је у овој кри зи сва-
ко но во рад но ме сто ве ли ки 
плус за овај град.

М. Мек те ро вић

Суб вен ци је за
са мо за по шља ва ње
и но ва рад на ме ста

У то ку је кон курс На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње за 
уче шће у фи нан си ра њу про-
гра ма обу ке 1.400 не за по сле-
них за по тре бе по сло да ва ца. 
Пре ма по ме ну том про гра му, 
пра во да им др жа ва фи нан си-
ра обу ку ли ца са еви ден ци је 
НСЗ за рад на од го ва ра ју ћим 
по сло ви ма има ју по сло дав ци 
из при ват ног сек то ра.
Но вац за обу ку до би ће ако 

на тр жи шту ра да не про на ђу 
не за по сле не осо бе тра же ног 
за ни ма ња, или ка да они не по-
се ду ју зна ња и ве шти не нео-
п ход не за рад на по ну ђе ним 
по сло ви ма. У том слу ча ју ће 
им би ти по кри ве ни тро шко ви 
из во ђе ња обу ке у из но су до 
80.000 ди на ра по кан ди да ту. 
По сло дав ци ма при па да и суб-
вен ци ја за за по шља ва ње тих 
љу ди по за вр шет ку обу ке у 
ви си ни три ми ни мал не за ра-
де по осо би, или до шест ми-
ни мал них за ра да за осо бе са 
ин ва ли ди те том.

Не за по сле ни ће за вре ме 
тра ја ња обу ке до би ја ти нов-
ча ну по моћ у ви си ни 10 од сто 
про сеч не за ра де по за по сле ном 
у при вре ди Ре пу бли ке и на кна-
ду тро шко ва пре во за. Та ко ђе, 
би ће оси гу ра ни и за слу чај по-
вре де на ра ду и про фе си о нал-
ног обо ље ња. По сло да вац се 
опре де љу је из ме ђу кан ди да та 
ко је му је пред ло жи ла НСЗ, и 
у оба ве зи је да по за вр шет ку 
обу ке за по сли 50 од сто укуп-
ног бро ја по ла зни ка. Мо ра, 
та ко ђе, да их за др жи у рад-
ном од но су нај ма ње у ду жи ни 
тра ја ња обу ке и суб вен ци о ни-
са ног за по шља ва ња на кон ње, 
али не кра ће од шест ме се ци. 
Пред ви ђе но је да обу ка мо же 
тра ја ти нај ма ње 40 ча со ва, а 
нај ду же по ла го ди не.
И у овом случају кон курс 

је отво рен до по пу не кво те и 
утро шка сред ста ва, а по сло-
дав ци зах те ве мо гу да под не-
су у те ри то ри јал но над ле жној 
фи ли ја ли НСЗ. М. М.

Не за по сле ни са еви ден ци је 
НСЗ мо гу, на осно ву не дав но 
отво ре ног кон кур са, 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 отва ра ња ре ги-
стро ва не рад ње. Та ко ђе, ка да 
се ви ше не за по сле них удру жи 
(осим за осни ва ње за дру ге) и 
под не се зах тев за одо бра ва-
ње нов ча не по мо ћи, сва ки ће 
по је ди нач но оства ри ти пра во 
на суб вен ци ју. Услов је да су 
за вр ши ли ин струк тив ну обу ку 
за са мо за по шља ва ње у ор га-
ни за ци ји НСЗ или дру ге од го-
ва ра ју ће ин сти ту ци је. Ко ри-
сник ове по мо ћи има оба ве зу 
да ре ги стро ва ну де лат ност 
оба вља нај ма ње го ди ну да на 
и да ре дов но упла ћу је до при-
но се за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње.
С дру ге стра не, суб вен ци-

ја за отва ра ње но вих рад них 
ме ста до де ли ће се по сло дав-
ци ма ко ји ни су ди рект ни или 
ин ди рект ни бу џет ски ко ри-

сни ци. Сред ства за ову на ме-
ну до би ја ће по сло дав ци ко ји 
отво ре до 50 но вих рад них 
ме ста ра ди за по шља ва ња не-
за по сле них или, из у зет но, ви-
ше од 50 у окви ру грин филд и 
бра ун филд ин ве сти ци ја. По-
сло дав ци из нај не ра зви је ни-
јих оп шти на у Ср би ји до би ја-
ће од др жа ве 160.000 ди на ра 
бес по врат но, из не раз ви је них 
130.000 ди на ра, а из оста лих 
оп шти на по 80.000 ди на ра за 
ову на ме ну. Ко ри сни ци ове 
суб вен ци је ће мо ра ти да на 
но во о тво ре ном рад ном ме-
сту за др же не за по сле но ли-
це нај ма ње две го ди не и да 
ре дов но за ње га упла ћу ју до-
при но се за оба ве зно со ци јал-
но оси гу ра ње.
Кон курс је отво рен до по пу-

не пред ви ђе не кво те и утро-
шка пла ни ра них нов ча них 
сред ста ва, а зах те ве за до-
де лу суб вен ци је по сло дав ци 
мо гу да под но се у над ле жној 
фи ли ја ли НСЗ. М. М.
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Ин ду стриј ска про из вод ња на ки та 
од пле ме ни тог ме та ла го то во је у 
пот пу но сти по ти сну ла руч ну из ра-

ду укра сних пред ме та од зла та и сре бра. 
У Ср би ји, ме ђу тим, по сто ји још осам де-
се так зла тар ских рад њи ко је су на ста ви-
ле ма ну фак тур ну про из вод њу. Оту да се 
1993. го ди не ја ви ла по тре ба за осни ва-
њем, тач ни је об на вља њем пред рат ног 
Удру же ња зла та ра. Пред сед ник Удру-
же ња је Сте ван Бо ри са вље вић ко ји је у 
са рад њи са дру гим зла та ри ма по ку шао 
да оса вре ме ни овај ста ри за нат. Уз по-
моћ При вред не ко мо ре из Кел на не што 
је и учи ње но, по сто ји ра ди о ни ца, али је 
она на пра ви на чин, она ко ка ко је за ми-
шље но, ра ди ла три го ди не. Пред сед ник 
Удру же ња је вла сник јед не од по след-
њих за нат ских зла та ра, а за јед но са њим 
ра ди и Ду шан По по вић. Ова ју ве лир ни ца 
по себ на је и по спо ју зла та и сло но ва че.

Учи се цео жи вот
Мај сто ра ко ји за нат ски из ра ђу ју на кит 

ма ло је у Удру же њу. 
– Удру же ње оку пља осам де се так чла-

но ва, али са мо нас осмо ри ца има мо сер-
ти фи кат умет нич ког за на та. Од то га тро-
ји ца у Но вом Са ду, че тво ри ца у Бе о гра ду 
и је дан у Кра гу јев цу. За ни мљи во је да је 
ко ле га Сла во љуб Га лић Ђа ни из Кра гу-
јев ца про шло го ди шњи до бит ник Ву ко ве 

на гра де. Из ра дио је ко лек ци ју на ки та у 
ком би на ци ји из го ре лог гво жђа са Хи лан-
да ра и зла та. Ин ду стриј ска про из вод ња 
се дра стич но раз ли ку је од на ше из ра де 
јер се про из ве де и до хи ља ду се риј ских 
при ме ра ка – об ја шња ва зла тар Ду шан 
По по вић.
Ка же да се основ но зна ње у из ра ди 

на ки та до би ја у три го ди не. Ипак, као 
и сва ки по сао и зла тар ство се учи цео 
жи вот, а про це ду ра из ра де ни је ни ма ло 
јед но став на. Нај пре се то пи пле ме ни ти 
ме тал, за тим се при пре ма об ра да и пра-
ве де ло ви ко ји се по том спа ја ју, об ра-
ђу ју, тур пи ја ју, ку ју. Али, то ни је је ди ни 
раз лог за што за нат из у ми ре. 

– Вла да ве ли ка не за ин те ре со ва ност и 
не бри га за очу ва ње ма ну фак тур не из ра-
де на ки та. За то се ми мај сто ри др жи мо 
ме ђу соб но ко ли ко мо же мо – из но си сво-
је ути ске мај стор Ду шан. 

Сре бр на чип ка
Иако обе спа да ју у зла тар ски за нат и 

део су истог удру же ња, ја сна је раз ли ка 
из ме ђу зла тар ско-ју ве лир ских и фи ли-
гран ско-ку јун џиј ских рад њи. У пре сто-
ни ци да нас по сто ји још јед на ра ди о ни-
ца фи ли гран ског на ки та, ко ју је 1951. 
го ди не осно вао Си мон Чи вљак. Упр кос 
то ме што је имао са мо се дам го ди на ка-
да је остао без оца, ње гов син Мар сел 
се об рео у истом за на ту, уче ћи по ма ло 
од ви ше мај сто ра. Да нас ње го ва ра ди о-
ни ца че ка да син ко ји но си де ди но име 
за вр ши еко ном ски фа кул тет и на ста ви 
по ро дич ни по сао.

– Не кад је фи ли гран био нај ра спро-
стра ње ни ја тех ни ка у умет нич кој об ра-
ди сре бра и зла та, а да нас сим бо ли ше 
не што пре фи ње но. Одр жа ва ме са мо 
љу бав пре ма овом по слу и за до вољ ство 
ми је да ви дим ко на чан про из вод, а још 
ве ће да то не ко и но си. Све јед но је да ли 
се ра ди са сре бр ном или злат ном жи цом, 
пр во то пим ма те ри јал а за тим пра вим 
жи це ра зних про фи ла, окру гле, пљо сна-
те, упре де не, па их ком би ну јем у за ви-
сно сти од цр те жа, од но сно мо ти ва ко је 
из ра ђу јем – ка же Мар сел.
Из ра да ску по це ног на ки та у Ср би ји 

по чи ње на пра гу три на е стог ве ка. Под 
ути ца јем Ви зан ти је фи ли гран је био ши-
ро ко рас про стра њен у на шем зла тар ству 
и пред ста вља срп ско на сле ђе. Па дом 

Ср би је под власт Ту ра ка до ла зи до ори-
јен тал ног ути ца ја. Не кад ве о ма тра жен 
и це њен, фи ли гран је да нас го то во за бо-
ра вљен. Из ра ђу ју ћи на кит, Мар сел ис по-
ља ва сво ју ин ди ви ду ал ност.

– Фи ли гран је вр ста чип ке од пле ме ни-
тог ме та ла. Сре бро мо же да се обо га ти 
по лу дра гим ка ме њем, пре све га ко ра лом 
и тир ки зом, али и ћи ли ба ром, оник сом, 
аме ти стом. У из ло гу је ду го ста јао ма ли 
спо ме ник Не зна ном ју на ку у фи ли гран-
ској тех ни ци. Био је по знат ге не ра ци ја-

ма, про ла зни ци су још као де ца за ста ја-
ли да га по гле да ју а ка сни је га по ка зи-
ва ли сво јим по том ци ма. Уни кат ни на кит 
је ипак не што по себ но. Ле по је што фи-
ли гран ском тех ни ком мо гу да се пра ве и 
та ба ке ре, ра мо ви за сли ке, му шти кле и 
дру ги пред ме ти. Сво је вре ме но сам ура-
дио та шну ко ја је те жи ла го то во пет ки-
ло гра ма – по но сан је Мар сел Чи вљак.

Текст и фо то: Је ле на Оцић

стари занати

РУЧ НА ИЗ РА ДА ФИ ЛИ ГРАН СКОГ НА КИ ТА 

Злат ни при ме ри Нај пре се то пи пле ме ни ти
ме тал, за тим се при пре ма
об ра да и пра ве де ло ви ко ји
се по том спа ја ју, об ра ђу ју,
тур пи ја ју, ку ју

Марсел 
Чивљак
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у посети

Ме ђу оних де сет од сто љу ди са 
ин ва ли ди те том по пу ла ци је сва-
ке др жа ве ниг де се тач но не зна 

пра ва струк ту ра – ни пол на, ни ста ро-
сна, ни ти по вр ста ма бо ле сти или дру гих 
узро ка ко ји су до то га до ве ли. Раз ло зи, 
ко ји ма се овог пу та не ће мо ба ви ти, број-
ни су, као и по сле ди це по ове љу де ко ји 
има ју исте по тре бе као оста ли део ста-
нов ни штва, са мо их на дру га чи ји на чин 
за до во ља ва ју. А тај дру га чи ји на чин, 
углав ном је те жи и зах тев ни ји.
Жи ве ти са ин ва ли ди те том ни је јед но-

став но ни у нај ра зви је ни јим др жа ва ма 
где су до бри за ко ни, ко ји се стрикт но 
по шту ју, пот кре пље ни и на ци о нал ним 
стан дар дом и мо гућ но сти ма за ква ли тет-
ни ји жи вот ових љу ди. 
У Ср би ји ко ја је, као члан Ује ди ње них 

на ци ја, пот пи сни ца број них де кла ра ци-
ја ме ђу ко ји ма и о осо ба ма са ин ва ли-
ди те том, пут од де кла ра тив ног до ре ал-
но при мен љи вог ви ју гав је и тр но вит. 
Осим ин сти ту ци ја у чи јој је над ле жно-
сти бри га о овом де лу по пу ла ци је, све 
је ви ше удру же ња ко ја оку пља ју осо бе 
са ин ва ли ди те том. Јед но од њих је ...Из 
кру га – Вој во ди на, жен ска не вла ди на 
ор га ни за ци ја, ко ја се ба ви за шти том 
пра ва и по др шком осо ба ма са ин ва ли-
ди те том из ло же ним на си љу и дис кри-
ми на ци ји. 

Мре жа ...Из кру га
– У Бе о гра ду већ 11 го ди на по сто ји ор-

га ни за ци ја ...Из кру га ко јој су се обра ћа-
ли и љу ди из Вој во ди не јер им је би ла по-
треб на прав на по моћ, за сту па ње на су ду 
и дру ге услу ге, та ко да смо, по угле ду 
на бе о град ску, 2007. го ди не по кре ну ли 
...Из кру га – Вој во ди на – при ча Свје тла-
на Ти мо тић, пред сед ни ца ове ор га ни за-
ци је чи је је се ди ште у Но вом Са ду. – Ми 
не ма мо спи сак са име ни ма чла но ва, ре-
дов на оку пља ња и дру же ња, не го пу тем 
на ших сер ви са по ма же мо свим осо ба ма 
са ин ва ли ди те том, по себ но же на ма и де-
ци. Осим кон крет не прав не по мо ћи и ор-
га ни зо ва ња од ла ска же на са ин ва ли ди-
те том на спе ци ја ли стич ке ги не ко ло шке 
пре гле де, наш је за да так и по ди за ње 
дру штве не све сти и ства ра ње пра вил них 
ста во ва о по тре ба ма, пра ви ма и по тен-
ци ја ли ма љу ди са ин ва ли ди те том – ка же 
Свје тла на, ко ју од ди пло ме про фе со ра 
срп ског је зи ка и књи жев но сти де ли још 
са мо не ко ли ко ис пи та. 
У Ни шу и Кра гу јев цу та ко ђе по сто је 

исто и ме не ор га ни за ци је, а су де ћи по де-

ло твор но сти њи хо вог ра да, ова мре жа 
ће се ши ри ти. 
На кон ма лог и не у слов ног про сто ра у 

ко ме су ра ди ли до ле та, Свје тла на и ге-
не рал ни се кре тар Мар ко Мир ко вић су, 
за хва љу ју ћи ви ше ме сеч ној по тра зи, ус-
пе ли да од По слов ног про сто ра из нај ме 
од го ва ра ју ћи ку так. Ла ко при сту пач но 
при зе мље без сте пе ни ца, на кон ва ља не 
адап та ци је, при ла го ђе но је по тре ба ма 
оних ко ји се те же кре ћу или су у ин ва-
лид ским ко ли ци ма. Осим кан це ла риј ског 
про сто ра, ту је и чај на ку хи ња, од го ва-
ра ју ћи са ни тар ни чвор и са ла за се ми на-
ре, кур се ве, ра ди о ни це...

Ва жни са др жа ји
У Ин фо цен тар сва ко днев но сти жу пи-

та ња те ле фо ном, меј лом, или обич ним 
пи смом; љу ди пи та ју ко ја су њи хо ва 
пра ва, бе не фи ци је, ка ко мо гу да до би ју 
бес плат ну прав ну по моћ или здрав стве-
ну за шти ту. Сва ке сре де од 16 до 19 са ти 
за њих де жу ра адво кат, чи ја бес плат на 
по моћ под ра зу ме ва прав но са ве то ва ње, 
пи са ње под не са ка и за сту па ње пред др-
жав ним и дру гим ор га ни ма.
До 2008. го ди не, ка да је на ини ци ја ти-

ву ове ор га ни за ци је, а уз по др шку Из вр-
шног ве ћа Вој во ди не, на Кли ни ку за ги-
не ко ло ги ју и аку шер ство сти гао пр ви хи-
дра у лич ни ги не ко ло шки сто, мно ге же не 
са ин ва ли ди те том ни кад ни су ни би ле на 
пре гле ду ове вр сте. Са да је дру га чи је, 
јер че тврт ком су три тер ми на ре зер ви-
са на за њих. О то ме Свје тла на Ти мо тић 
при ча са по себ ном ра до шћу:

– Из ла зак из ку ће за све осо бе са ин-
ва ли ди те том, па и за же не, ве ли ки је 
про блем. Има мо не при сту пач не ста но ве, 
та кве су згра де у ко ји ма жи ви мо, пре воз 
је не при сту па чан, као и ве ћи на ин сти ту-
ци ја и уста но ва у ко је тре ба да оде мо. 
Ов де смо ус пе ли да олак ша мо же на ма, 
да им скра ти мо тај пут. До вољ но је да 
она ко ја же ли на ги не ко ло шки пре глед 
на зо ве нас. Узме мо ње не по дат ке из 
здрав стве не књи жи це, и за хва љу ју ћи 

...ИЗ КРУ ГА – ВОЈ ВО ДИ НА 

Ме ња ти се, зна чи жи ве ти
Свје тла на Ти мо тић
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ра ни је до го во ре ној са рад њи са До мом 
здра вља, по ша ље мо их меј лом; они на-
пра ве упут ко ји ће са че ка ти же ну кад 
до ђе на пре глед. Обез бе ђу је мо и пре воз 
(ан га жу је мо на мен ски ком би), а по по-
тре би и пер со нал ног аси стен та. Уз љу ба-
зно ме ди цин ско осо бље и хи дра у лич ни 
сто, же не у ин ва лид ским ко ли ци ма или 
оне ко је се те же кре ћу осе ћа ју се мно го 
при јат ни је. У апри лу би и у Дом здра вља 
на Ли ма ну тре ба ло да стиг не хи дра у лич-
ни сто, ко ји ће по кло ни ти јед на фир ма, 
те ће се по ве ћа ти мо гућ но сти ре дов ни је 
кон тро ле и бри ге о здра вљу ових же на. 
Јер, то што има мо ин ва ли ди тет, не шти-
ти нас од ра ка дој ке или ре про дук тив них 
ор га на.

Не ви дљи ве жр тве на си ља
Ма да у Но вом Са ду по сто ји СОС те ле-

фон, у апри лу ће про ра ди ти и СОС те-
ле фон ...Из кру га – Вој во ди на, за же не 
са ин ва ли ди те том ко је су, пре ма ре чи ма 
пред сед ни це ове ор га ни за ци је, не ви-
дљи ве жр тве на си ља:

– Обич но су то же не са ве ћим сте пе-
ном ин ва ли ди те та, чи је сва ко днев но 
функ ци о ни са ње за ви си од по мо ћи и по-
др шке не ког дру гог, углав ном чла но ва 
по ро ди це, чи је на си ље и нај че шће тр пе. 
Ка да не мо же те да уста не те из кре ве та, 
за ви си те од њи хо ве до бре во ље – да ли 
ће вас по ди ћи, да ли ће вам да ти да је-
де те, да ли ће вас од ве сти у то а лет, и 
све оста ло. Та квој же ни, ако вам се ја-
ви на те ле фон, ако осе ти то што јој се 
де ша ва као на си ље (јер не ке ми сле да 
та ко тре ба и да су срет не и што то ма ло 
има ју), не мо же те ре ћи да спа ку је ства-
ри и да не где ма ло оде за про ме ну. Она 

не мо же ни да уста не из кре ве та без не-
чи је по мо ћи, па где то мо же оти ћи?! И 
еко ном ски су за ви сне јер, и ако до би ја ју 
ту ђу по моћ и не гу, рет ко ко ја рас по ла же 
тим сред стви ма. Њих по пра ви лу узи ма 
по ро ди ца и рас по ре ђу је за сво је по тре-
бе. То су спе ци фич но сти о ко ји ма су слу-
ша ле „по зајм ље не” во лон тер ке СОС те-
ле фо на, ко је су не дав но про шле обу ку и 
код нас – ка же Свје тла на.
Ин сти ту ци је су им не при сту пач не, 

ин фор ма ци је сла бо сти жу до њих, ни 
у си гур ним ку ћа ма их не ма – што због 
ар хи тек тон ских, што због оста лих ба ри-
је ра, же на ма са ин ва ли ди те том дру штво 
тра ди ци о нал но од ре ђу је по зи ци ју гу бит-
ни ца.
Ни је баш нај сјај ни је, ко мен та ри ше 

ело квент на пред сед ни ца, па се ми, ево, 
бо ри мо да бу де мо по др шка. Ми, ко ји 
има мо ис ку ства с ин ва лид но шћу мо же мо 
да раз у ме мо нај ве ћи део про бле ма, али 
пла но ве углав ном до но се они ко ји то ис-
ку ство не ма ју... Са ма не мам ис ку ство на-
си ља у по ро ди ци, али мо гу да раз у мем с 
ко јим се пре пре ка ма сва ко днев но су о ча-
ва мо. Не ки ро ди те љи се сти де што има ју 
де те са ин ва ли ди те том и те шко се сна ла-
зе у ор га ни за ци ји жи во та. Мај ка је та ко-
ја но си ве ћи ну те ре та – на пу шта по сао, 
бо ра ви у ку ћи, по све ћу је се том чла ну 
по ро ди це и за по ста вља све дру го; ро ди-
те љи ма тре ба ве ћа по др шка у си сте му.

– Дру ге по ро ди це пре за шти ћу ју де те, 
што је та ко ђе вр ста на си ља, јер ће стал-
но они да за вас ура де не што – лак ше им 
је, ефи ка сни је. Ни ко вас не ту че – све 
вам је да то, а ни шта вам не да ју, то ће 
не ко дру ги! Он да су они жр тве, а не из-
вла че из де те та оно што би оно мо гло 
– кон ста ту је на ша са го вор ни ца.

Ве ћи на ро ди те ља те шко се сна ла зи у 
збу њу ју ћем ла ви рин ту ме ди цин ске тер-
ми но ло ги је и про це ду ра, стра ха од на-
пре до ва ња бо ле сти, и у до но ше њу од-
лу ка о то ме шта је нај бо ље за де те, да 
че сто не по мог ну ма ли ша ну са ин ва ли-
ди те том да о се би фор ми ра по зи тив ну 
сли ку. 

Од по ро ди це до са мо стал но сти
Свје тла ни на по ро ди ца је, по свој при-

ли ци, би ла од лич но окру же ње:
– Брат и ја смо има ли под јед на ко 

оба ве за у ку ћи, и мај ка ни кад ни је ре-
кла: „Ја ћу, ти то не мо жеш!” Кад је по-
чео рат, до шла сам из Са ра је ва у Но ви 
Сад. Жи вим са ма у из најм ље ном ста ну. 
Све ра дим, ма да љу ди кад ме ви де ми-
сле да не мо гу ни шта. Али, нај ва жни је 
је да увек на ђем не ки свој на чин и не ке 
ства ри мо гу и бо ље да ура дим не го не ко 
дру ги. Не ми слим да је мој жи вот мно го 
друк чи ји. Је сте, по сто је не ке пре пре ке 
ко ји ма мо рам да се ба вим, а ба нал не су, 
по пут сте пе ни ца. Мно ги не раз ми шља ју 
хо ће ли мо ћи да уђу та мо где иду, а ми 
на то тро ши мо мно го енер ги је – при ча 
Свје тла на сво је ис ку ство. 

– Свој ин ва ли ди тет при хва там у сми-
слу да са ра ђу јем с њим. То сам на у чи ла 
на аики ду. Ра дим мно го на се би, на при-
хва та њу ин ва ли ди те та, али се по не кад 
на љу тим кад љу ди ка жу ка ко сам су пер 
по сти гла ово или оно, што ина че по сти-
же сва ко. То је са мо оно ка ко осо бе без 
ин ва ли ди те та ви де ин ва ли ди тет, то са мо 
го во ри о ва шем ста ву да је то не што те-
шко. Али, кад жи ви те с тим, при ла го ди те 
се, на вик не те се, тру ди те се, и ме ња те 
се. Јер, ме ња ти се, зна чи жи ве ти.

Ика Ми тро вићРа ди о ни ца у Сом бо ру
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здравствено око

Пре ви ше од пе де сет го-
ди на Нор ман Вин сент 
Пил об ја вио је бест-

се лер „Моћ по зи тив ног ми-
шље ња”. Иако ба зи ра на на 
анег до та ма и све до че њи ма 
дру гих љу ди, а не на на уч ним 
чи ње ни ца ма, књи га је про да-
та у пет ми ли о на при ме ра ка 
и по ста ла из да нак ве о ма по-
пу лар ног та ко зва ног по зи тив-
ног раз ми шља ња.
Да нас по сто ји не са мо не-

бро је но мно го књи га, не го и 
аудио-ви део про гра ма ко ји 
се ба ве пси хо ло шком са мо по-
мо ћи (ен гле ски из раз – self-
help). Те књи ге и про гра ми 
су на ме ње ни ши ро ком кру гу 
чи та ла ца. Под ову ли те ра-
ту ру се мо гу под ве сти ра зна 
шти ва из та ко зва не по пу лар-
не пси хо ло ги је и раз ли чи ти 
аудио-ви део кур се ви у ко ји ма 
ауто ри да ју прак тич не са ве-
те ка ко пре ва зи ћи од ре ђе не 
пси хо ло шке про бле ме. Та ква 
вр ста на сло ва пре пла ви ла је 
за пад на тр жи шта, пре све-
га аме рич ко, а овај вид по-
сла до но си ми ли он ске за ра де 
ауто ри ма и из да ва чи ма. Мно-
ге од та квих књи га пре ве де-
не су и на наш је зик. Ну де се 
и раз ли чи ти са др жа ји пре ко 
ин тер не та, у ви ду МП-3 кур-
се ва и ви део пре зен та ци ја. 
Про блем је, ме ђу тим, што је 
ова ква вр ста са др жа ја ла ич-
ка, и ни је у скла ду са са зна-
њи ма пси хо ло ги је као на у ке 
и прак се.
По сто је, да кле, опреч на ми-

шље ња о тех ни ка ма са мо по-

мо ћи. Ин те ре со ва ње и по тре-
ба за self-help ли те ра ту ром 
су вр ло ве ли ки, а мно ги пси-
хо ло зи сла жу се ка ко је она 
до не кле по жељ на, јер је реч 
о на ви ци ко ја је аутен тич-
на, на ро чи то код љу ди ко ји 
има ју по тре бу за из град њом 
са мо по у зда ња, као и код ин-
те ре со ва ња за дру га пи та ња, 
по пут здра вља, по ро ди це, ро-
ди тељ ства, ду хов но сти... Оно 

са чи ме се мно ги на уч ни ци 
не сла жу, је сте чи ње ни ца да 
је та ин ду стри ја, на жа лост, и 
вр ло ве штач ка.
Са свим је нор мал на по ја-

ва да су љу ди по вре ме но ту-
жни, не срећ ни, по ти ште ни и 
да пла чу, али да се по сте пе но 
опо ра вља ју и на кра ју пре бо-
ле гу бит ке и не во ље. Осе ћа-
ње по ти ште но сти и ту ге, ма 
ко ли ко сна жно и ду го трај но 
би ло, ни је исто што и де пре-
си ја. Де пре си ја је па то ло шко 
ста ње ко је мо же, али и не 
мо ра би ти про во ци ра но не-
ким бол ним до га ђа јем (мно-
ги љу ди су де пре сив ни иако 
ни су има ли на ро чи то стре сну 
си ту а ци ју). Док ту гу и бол не 
тре ба ле чи ти јер и ни су бо-
лест већ нор мал на људ ска 
осе ћа ња, у слу ча ју де пре си је 
по треб на је струч на по моћ.
Нај че шћи симп то ми де-

пре си је су ду го трај на по ти-
ште ност, пад кон цен тра ци је, 

про ме не апе ти та, не са ни ца и 
не ми ран сан. Де пре си ја ни је 
по ве за на ис кљу чи во са ста-
њем ума, че сто је у ве зи са 
фи зи о ло шким про ме на ма у 
мо згу, по ве за на је са не рав-
но те жом не у ро тран сми те ра, 
хе ми ка ли ја ко је но се сиг на ле 
у нер ве и мо зак. Ова бо лест 
је ком би на ци ја би о ло шких, 
ге не тич ких и пси хо фи зич ких 
фак то ра. Пси хо ло шки симп то-
ми укљу чу ју осе ћај без на ђа, 
бес по моћ но сти, ра њи во сти, 
стра ха и ни зак ни во са мо по-
у зда ња. Је дан од нај че шћих 
са ве та след бе ни ка по зи тив-
ног раз ми шља ња је сте да се 
тре ба на да ти и ве ро ва ти у 
до бро бит. Али де пре си ја је 
про у зро ко ва на по ре ме ћа јем 
рав но те же пре но сни ка нер-
вних им пул са и про ме на ма у 
бро ју и осе тљи во сти њи хо вих 
ре цеп то ра. Ти по ре ме ћа ји би-
о ло шки спре ча ва ју по зи ти ван 
осе ћај. Због то га ме ђу на уч-
ни ци ма све ви ше пре о вла ђу је 
стру ја ко ја се су прот ста вља 
по пу лар ној пси хо ло ги ји. Је-
дан од не до ста та ка про гра ма 
са мо по мо ћи је сте да су на пи-
са ни та ко да под ра зу ме ва ју 
исте ме то де ра да за сва ко га 
ко их чи та и при ме њу је, ни су 
при ла го ђе ни да том по је дин цу 
и спе ци фич но сти ма про бле-
ма. Ин ди ви ду ал ни пси хо ло-
шки трет ман увек по ла зи од 
зах те ва по је дин ца и ње го-
вих спе ци фич но сти, што да је 
знат но ве ће ефек те. То, на-
рав но, не зна чи да од са мо-
по мо ћи не ма ко ри сти.
За раз ли ку од ли те ра ту-

ре ко ја се ну ди на на шем тр-
жи шту, у за пад ним зе мља ма 
по сто је број не књи ге и при-
руч ни ци за ре ша ва ње раз ли-
чи тих емо ци о нал них про бле-
ма, по пут на па да па ни ке или 
пре на гла ше не сти дљи во сти. 
Ауто ри ова квих при руч ни ка су 
пре те жно пси хо ло зи и пси хо-
те ра пе у ти са ви ше го ди шњом 
прак сом и ис ку ством у да тим 
обла сти ма и та кви при руч ни-
ци са др же мно го број не, за и-
ста ко ри сне са ве те. Из ве сно је 

ТЕХ НИ КЕ ДУ ХОВ НОГ РА СТА

Му зи ка за ду шу
Из ре ком „му зи ка је лек за на ше ду ше” по чи ње књи-
га Пси хо ло ги ја и му зи ка из 1991. го ди не, не мач ког 
му зи ко ло га Кри сто фе ра Ро ге ра. Он опи су је раз ли чи те 
на чи не ко ји ма се уз по моћ му зи ке от кла ња ју про бле ми. 
У овој књи зи се на во ди да слу ша ње Бе то ве на по ма же у 
ле че њу де пре сив них осе ћа ња, а да Бах ума њу је про-
бле ме са спа ва њем. Нај по зна ти ји при мер ис тра жи ва-
ња о по зи тив ном деј ству му зи ке је сте чу ве ни Мо царт 
ефе кат ко ји је от кри вен 1993. ка да је ис пи ти ван ути цај 
слу ша ња Мо цар то ве му зи ке на успе шност из во ђе ња 
не ких за да та ка. По ка за ло се да је слу ша ње Мо цар то вих 
ком по зи ци ја до ве ло до бо љих ре зул та та на јед ном од 
за да та ка ко ји ма се ме ри ин те ли ген ци ја.

Све је ви ше
ли те ра ту ре са
прак тич ним
са ве ти ма ка ко
пре ва зи ћи
од ре ђе не
пси хо ло шке
про бле ме. Ипак, 
сва ки чо век 
тре ба да учи
да раз ми шља
о соп стве ним
емо ци ја ма,
ми сли ма
и по на ша њу,
јер упра во
та ква вр ста
са мо а на ли зе
до во ди до
же ље них
про ме на

ре ви ше од пе де сет го-
ди на Нор ман Вин сент
Пил об ја вио је бест-

про ме не апе ти та, не са ни ца и 
не ми ран сан. Де пре си ја ни је
по ве за на ис кљу чи во са ста-СвСвСвСве е ее јејејеје вв ввииии и шешшееше

Уко  ри  че  на  по  моћУко  ри  че  на  по  моћ
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да са мо по моћ че сто да је до-
бре ре зул та те код љу ди ко ји 
па те од не ких бла жих емо ци о-
нал них по ре ме ћа ја, и то обич-
но пре не го што се ства ри за-
ком пли ку ју, док код љу ди ко ји 
па те од озбиљ ни јих, че сто и 
ви ше го ди шњих емо ци о нал них 
про бле ма ова вр ста по мо ћи 
ни је од ве ли ке ко ри сти. 

Тре ба ре ћи и то да у окви ру 
са мог пси хо те ра пиј ског про-
це са са мо по моћ игра пре суд ну 
уло гу. Нео п ход но је ак тив но 

уче шће па ци јен та (за јед но са 
те ра пе у том или са вет ни ком) 
у ре ша ва њу сво јих про бле ма. 
Сва ки чо век тре ба да учи да 
раз ми шља о соп стве ним емо-
ци ја ма, ми сли ма и по на ша њу. 
Упра во та вр ста са мо а на ли зе 
до во ди до же ље них про ме на. 
Без об зи ра на раз ли чи тост у 
ми шље њи ма у ве зи са по пу-

лар ном пси хо ло ги јом, јед но 
је си гур но – књи га оста је чо-
ве ков при ја тељ. 

Је ле на Оцић

Смех као лек
„Да ни сам имао сми сла за ху мор, већ дав но бих из вр-
шио са мо у би ство”, го во рио је Ган ди.
У ства ри, ка да од ре ђе на ин фор ма ци ја стиг не до мо зга, 
ак ти ви ра се цен тар за смех. Том при ли ком се ан га жу-
је ви ше од сто ти ну ми ши ћа, по ве ћа ва се снаб де ва ње 
ће ли ја ки се о ни ком, по бољ ша ва се вен ти ла ци ја плу ћа, 
ме та бо лич ки про це си се убр за ва ју, ми ши ћи опу шта ју, 
ускла ђу је се рад ср ца. 
Исто вре ме но, мо зак пре ки да про из вод њу адре на ли на и 
кор ти зо на, хор мо на стре са, па се те ло осло ба ђа на пе-
то сти. Ка да се сме је мо, лу чи се се ро то нин, по знат као 
хор мон сре ће, па се за то они ко ји се че шће сме ју осе ћа-
ју бо ље. 
Смех та ко ђе ути че и на ја ча ње иму но ло шког си сте ма. 
Под ути ца јем сме ха ак ти ви ра ју се Т-лим фо ци ти, ко ји су 
ве о ма ва жни у иму но ло шкој од бра ни ор га ни зма.
Смех олак ша ва ко му ни ка ци ју ме ђу љу ди ма и раз ви ја 
бо ље од но се и осе ћај бли ско сти. Ве дри на отва ра мно га 
вра та, лак ше ре ша ва не спо ра зу ме и жи вот чи ни леп шим.

шио са мо у би с
У ства ри, ка д
ак ти ви ра се ц
је ви ше од ст
ће ли ја ки се о н
ме та бо лич ки 
ускла ђу је се р
Исто вре ме но,
кортизона, хо

Уко  ри  че  на  по  моћ

Обе ле жен Свет ски дан бу бре га
Свет ски дан бор бе за за шти ту бу бре га обе ле жен је и у на шој 

зе мљи 11. мар та ни зом при год них де ша ва ња. Ове го ди не био 
је по све ћен по ве за но сти из ме ђу ди ја бе те са и осла бље ног ра-
да бу бре га. На и ме, про це њу је се да пет од сто ста нов ни штва у 
све ту па ти од не ке бу бре жне бо ле сти чи ји је је дан од узро ка 
ше ћер на бо лест. 
Број обо ле лих од бу бре жних бо ле сти се стал но по ве ћа ва и 

уто ли ко је зна чај ни ја ре дов на кон тро ла ури на. От кри ва њем 
на вре ме мо же да се пред у пре ди раз вој бо ле сти ко ја је углав-
ном „ти ха” док не уз на пре ду је. Сто га су у окви ру обе ле жа ва-
ња овог да на мно ги до мо ви здра вља бес плат но кон тро ли са ли 
урин (присуство ал бу ми на), а упри ли че но је и низ пре да ва ња 
о ра ном пре по зна ва њу симп то ма обо ле ва ња и за шти ти од бу-
бре жних бо ле сти.
У Ср би ји по сто ји 56 цен та ра за хе мо ди ја ли зу, а, пре ма по-

да ци ма Ми ни стар ства здра вља, на ди ја ли зу тре нут но иде око 
3.700 љу ди. У на шој зе мљи го ди шње се ура ди до сто тран-
сплан та ци ја бу бре га, а по треб но је чак 500. До сад је по де ље-
но са мо 17.000 до нор ских кар ти ца, а тре ба ло би да их бу де око 
два ми ли о на. По бро ју ка да ве рич них тран сплан та ци ја Ср би ја 
је на по след њем ме сту у Евро пи.  Р. Милојевић

По во дом Ме ђу на род ног да-
на же на, град Кра гу је вац и 
при ват на фир ма „Ал фа” д.о.о. 
од 8. до 12. мар та ор га ни зо-
ва ли су бес плат не пре гле де 
слу ха за све за ин те ре со ва не 
Кра гу јев чан ке.

– Јед но од основ них на че ла 
стра те ги је по сло ва ња и ра-
да Град ске упра ве за здрав-
ство, со ци јал ну по ли ти ку и 
дру штве ну бри гу о де ци је сте 
упра во ства ра ње и раз ви ја ње 
све сти су гра ђа на о ре дов ној 
кон тро ли и пре вен ци ји здра-
вља – ис та кла је овим по во-
дом Ма ри ја Ђор ђе вић, на чел-
ни ца Оде ље ња за здрав ство.
Пре ма ста ти стич ким по да-

ци ма, у Ср би ји да нас жи ви од 
130.000 до 150.000 љу ди ко-
ји има ју про бле ма са слу хом. 
У Кра гу јев цу је ре ги стро ва но 
укуп но 236 чла но ва Са ве за 
глу вих и на глу вих, а са окол-

ним оп шти на ма има их око 
350. 

– Про шле го ди не, ка да је и 
по че ла на ша са рад ња са ло-
кал ном са мо у пра вом у окви ру 
ак ци је по во дом обе ле жа ва ња 
8. мар та, слух је про ве ри-
ло око 500 су гра ђан ки. Циљ 
ак ци је је да се на што бо љи 
на чин за шти те ин те ре си па-
ци је на та, да се обез бе де што 
бо љи усло ви за ле че ње, про-
мо ви ше ова про бле ма ти ка и 
еду ку ју ко ри сни ци слу шних 
апа ра та и по ма га ла, али и 
они ко ји жи ве у њи хо вој око-
ли ни – ка же Мар јан Ра до вић, 
пред став ник фир ме „Ал фа” 
д.о.о. 
По ред кон тро ле слу ха, Кра-

гу јев чан ке су има ле при ли ку 
и да се по са ве ту ју са ле ка ри-
ма о свим пи та њи ма из ове 
обла сти.

М. Сан трач

ПО КЛОН КРА ГУ ЈЕВ ЧАН КА МА

Бес плат на кон тро ла слу ха



здрав живот

Бо гат пи ри нач 
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 25 ми ну та
Са стој ци: 400 г пи рин ча (ба ре ног), 

200 г шар га ре пе, 200 г пра зи лу ка, 200 г 
па при ке (цр ве не и зе ле не), 300 г шам пи-
њо на, две ка ши ке ма сли но вог уља, со, 
би бер, бо си љак.
При пре ма: На ма сли но вом уљу крат-

ко про пр жи ти сит но се че но по вр ће. До-
да ти бо си љак, со и би бер. Про ме ша ти и 
по вр ће сер ви ра ти уз ба ре ни пи ри нач. 
Де ко ри са ти ли сти ћи ма бо сиљ ка.
На по ме на: Пра зи лук је вр ста лу ка од 

ко јег се нај че шће при пре ма ју чор бе, ва-
ри ва и са ла те. Оба ве зно ски ни те спољ не 
зе ле не ли сто ве јер се за ку ва ње узи ма ју 
бе ли де бе ли де ло ви ста бљи ке.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Ово је оброк са иде-

ал ним од но сом бе лан че ви на, ма сти и 
угље них хи дра та, те се пре по ру чу је свим 
осо ба ма.

Лиг ње у ма ри на ди
од сен фа

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 20 ми ну та
Са стој ци: 500 г лиг њи, 100 г цр ве ног 

лу ка, 200 г па ра дај за (ољу ште ног), 50 г 
зе ле них ма сли на, 50 г цр них ма сли на, 50 
г фе фе ро на, бо си љак, со, би бер, две ка-
ши ке ли му но вог со ка, ка ши ка сен фа, че-
ти ри ка ши ке ма сли но вог уља.
При пре ма: Лиг ње исе че не на ко лу-

то ве ку ва ти у сла ној во ди пет на е стак 
ми ну та. Ли му нов сок, сенф, би бер и со 
про ме ша ти а за тим до да ти уље. То пле и 
оце ђе не лиг ње пре ли ти ма ри на дом. Па-
ра дајз исе ћи на коц ке, лук на ко лу то ве 
те до да ти у лиг ње. Про ме ша ти и сер ви-
ра ти са ма сли на ма и фе фе ро ни ма.
На по ме на: Све же лиг ње по тро ши-

те у ро ку од два да на, а за мр зну те ко је 
сте прет ход но од- мр  зну  ли 
упо тре би те исти д а н . 
Ду бо ко смр зну те лиг ње 
мо же те да чу ва- те у 
за мр зи ва чу до три 
ме се ца. У ку ли нар-
ству се лиг ње нај че-
шће пр же и пе ку, док 
је ве ће ко ма де нај бо-
ље ку ва ти. Мо гу 
се пу ни ти раз-
ли чи тим на-
де ви ма, пе-
ћи на жа ру 
или дин ста-
ти у ви ну.
З Д Р А В 

Ж И  В О Т : 
Ма сли не и 
ма сли но во уље 
су ва жан из вор 
мо но не за си ће них 

ма сних ки се ли на. Чак 75 од сто ма сно ћа 
у ма сли но вом уљу чи ни оле ин ска ки се-
ли на, ко ја ути че на сма ње ње ни воа „ло-
шег” ЛДЛ хо ле сте ро ла. Овај оброк и по-
ред ве ли ког уде ла ма сти има ма ли про-
це нат за си ће них ма сти.

Фи ле ти осли ћа
са по вр ћем

(за четири осо бе)
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: осам фи ле та осли ћа, три гла-

ви це цр ног лу ка, осам ко ре на пер шу на, 50 
г це ле ра, осам шар га ре па, је дан пра зи лук, 
ли му но ва ко ра, 100 мл бе лог ви на, две ка-
ши ке ли му но вог со ка, со, би бер.
При пре ма: Фи ле те по со ли ти и пре-

ли ти ли му ном па оста ви ти да од сто је. 
Ољу шти ти цр ни лук и исе ћи га на тан ке 
ко лу то ве, ољу шти ти шар га ре пу и исе ћи 
је на коц ки це, та ко ђе и пер шун. Це лер 
ољу шти ти па и ње га исе ћи на коц ки це, а 
пра зи лук на тан ке ко лу ти ће. Ви но си па ти 
у ва тро стал ну по су ду од го ва ра ју ће ве ли-
чи не и ста ви ти у рер ну да се угре је. Рер-
ну по де си ти на 220 сте пе ни. Ка да је ви но 
за гре ја но, до да ти по вр ће у по су ду, и то 
пр во пра зи лук и цр ни лук, а за тим и це-
лер, шар га ре пу и пер шун. Вра ти ти у рер-
ну и оста ви ти још де се так ми ну та. На кон 
то га, до да ти рен да ну ко ру ли му на, по со-
ли ти и по би бе ри ти, па по ре ђа ти фи ле те. 
Вра ти ти у рер ну и пе ћи око 20 ми ну та.
На по ме на: Ка да, се при ли ком ку ва-

ња, ко ри сте ва тро стал не по су де, увек их 
ста ви ти у хлад ну рер- ну да би 
се по сте пе но за гре ва- ле. У 

про тив ном би се мо гло де си ти да по су да 
пук не.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Ри ба је из у зет но ва-

жан из вор бе лан че ви на, ко је се у од но су 
на бе лан че ви не ме са лак ше ва ре (са др-
же ма ње ко ла ге на) и ор га ни зам их бо ље 
ко ри сти. Ослић има до бар ами но ки се-
лин ски са став (по себ но кад су у пи та њу 
есен ци јал не ами но ки се ли не) и зна ча јан 
је из вор ви та ми на Бе1 и Бе2, ка ли ју ма, 
кал ци ју ма и фос фо ра.

Ре форм тор та
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 250 г ме да, 250 г ше ће ра, 

две шо ље ки се ле во де, јед на штан гла 
чо ко ла де, 300 г мле ве них ора ха, две шо-
љи це уља, 24 ка ши ке бра шна и ма ло со-
де би кар бо не (те сто).
Де сет ка ши ка ше ће ра, по ла ча ше во-

де, 200 г чо ко ла де и јед на ка ши ка бра-
шна (фил).
При пре ма: Са стој ке за те сто до бро 

сје ди ни ти и ис пе ћи че ти ри ко ре. Ску ва ти 
фил и фи ло ва ти тор ту из ну тра и спо ља 
и по су ти рен да ном чо ко ла дом или чо ко-
лад ним мр ви ца ма.
На по ме на: Ко ре се мо гу пе ћи у ве ли-

ком, плит ком пле ху за рер ну. У том слу-
ча ју тре ба ис пе ћи две ве ли ке ко ре ко је се 
по том исе ку на по ла. Та ко ће те скра ти ти 
по сту пак пе че ња, а тор та ће има ти ле пе 
и тан ке че ти ри ко ре. У фил мо же те до-
да ти ма ло биљ ног мар га ри на да би био 
ком пакт ни ји и сјај ни ји. Мар га рин до да ти 
ка да се фил ску ва и ма ло про хла ди.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Мед са др жи ви ше 

вр ста ше ће ра, али пре о вла ђу ју воћ ни и 
гро жђа ни ше ћер. То су про сти ше ће ри, 
ко ји по сле узи ма ња ве о ма бр зо до спе ва-
ју у крв без оп те ре ће ња ор га ни зма. За-
то је мед ве о ма ва жан из вор енер ги је. 
По го дан је за упо тре бу на ро чи то по сле 
бо ло ва ња, за спор ти сте и де цу. Осим 
ше ће ра, мед са др жи и про те и не, ами-
но ки се ли не, ен зи ме, ор ган ске ки се ли не, 

ми не рал не ма те ри је и дру го. Из у-
зет но је бо гат ви та ми ни ма, на ро чи-
то из гру пе Бе-ком плек са. 

Мед је из ван ред на суп стан ца, 
ко ју су у ан ти ци на зи ва ли „зла-
та сти бал зам” и био је хра на 

му дра ца и про ро ка. 
По знат је чо ве ку 
од нај ра ни јих вре-
ме на. На ђен је у 
пи ра ми да ма ста-
рог Егип та, где је 
сим бо ли зо вао бе-
смрт ност, ини ци-
ја ци ју и по нов-
но ра ђа ње.

При ре ди ла С. С.
(Из вор: www.zen ski ka fe.com;

www.be co ok.com)

ма сних ки се ли на. Чак 75 од сто ма сно ћа
у ма сли но вом уљу чи ни оле ин ска ки се-
лина која утиче на смањење нивоа ло-

про тив ном би се мо гло д
пук не.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Ри ба

жан из вор бе лан че ви на,
на бе лан че ви не ме са ла
же ма ње ко ла ге на) и ор
ко ри сти. Ослић има до
лин ски са став (по себ но 
есен ци јал не ами но ки се л
је из вор ви та ми на Бе1 
кал ци ју ма и фос фо ра.

Посно јеПосно је
укусноукусно
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ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Уби ја ње
у по јам

И за по сле ни ће пре ћи на здра ву ис хра ну
да би на шој при вре ди мо гли да слу же до
сво је се дам де се те, или ду же – ви де ће мо
ка ко ће се за ко ни до но си ти

лековита казивања

Не знам, че до мо је, да ли да ти пр во ди ва ним о јед ној 
сто го ди шњој ба би из Ен гле ске, или не ком Ки не зу, по ла 
ве ка мла ђем од ње, чи ји је жи вот по све му раз ли чит. 

Ско ро бе ше да је ова го спо ђа про сла ви ла сто ти ро ђен дан, и 
то уз ви ски и ци га ре те са ко ји ма „дру гу је” це лих 70 го ди на. 
Ка же да се увек тру ди ла да ужи ва у жи во ту, и да ни је до зво-
ља ва ла да је жи вот уби је у по јам!
А тај Ки нез, као да је оно мад слу шао не ког на шег дав ног 

по ли ти ча ра, већ две го ди не жи ви на тра ви и ли шћу. Не пи ше 
баш за ко ре ње (што је онај наш пре по ру чи вао), али до бро 
је да зна мо да се мо же жи ве ти без ле ба и мле ка, без ме са и 
сла ни ни це, без си ра и ко ла ча. По го то во што овај Ли при ча да 
от кад је де тра ву и ли шће и не иде код ле ка ра.
Ето, де те мо је, ја сам се не што ми сли ла да пи шем еко-

ном ском ми ни стру да по зо ве тог Ки не за да под у чи ма ло нас 
пен зи о не ре и све број ни ју си ро ти њу та квом на чи ну ис хра-
не. Јер, док оних ње го вих 28 мла дих еко ном ских ди пло ма та, 
што по сле обу ке у три ми ни стар ства од по пет да на прх ну ше 
да по све ту ја ча ју на ше при вред не по тен ци ја ле не до ве ду 
ин ве сти то ре у Ср би ју, ми ко ји оста је мо тре ба ло би ма ло да 
при ште ди мо.
Кад смо већ пре жи ве ли зи му мо гли би да, че рез здра вља, 

до бро ис ко ри сти мо про ле ће; тра ве већ има, а уско ро ће и 
оли ста ти. Док че ка мо ту бо га ту при род ну тр пе зу мо же мо, да 
нам здра вље не уда ри ома у гла ву, по ку пи ти из пу шни це оно 
ма ло што је јо ште пре те кло, по гре ба ти по за мр зи ва чу ако се 
не где шта за др жа ло, и за вр ши ти са тим штет ним на ви ка ма у 
ис хра ни. До ста смо ми би ли ме де цин ски за о ста ли са хо ле сте-
ро лом, три гли це ри ди ма и при ти ском.
Са мо се пла шим, че до мо је, да не по ква ри мо на шој Вла ди 

пла но ве око сма ње ња бро ја пен зи о не ра. Јер, кад се ми та ко 
оче ли чи мо од тог гво жђа из зе ле ни ша, па нам се про ду жи 
жи вот ни век, ужи ва ће мо у на шим пен зи ја ма још ко ју го ди ну 
при де. И за по сле ни ће пре ћи на здра ву ис хра ну ка ко би на-
шој при вре ди мо гли да слу же до сво је се дам де се те, или ду же 
– ви де ће мо ка ко ће се за ко ни до но си ти. И вре ме је, љу би те 
ба ба, да се не што ов де ме ња. Ваљ да ми је та скле ро за уда-
ри ла у мо зак па све гле дам у те ле ви зи ју, и слу шам их, ал све 
ма ње раз у мем шта го во ре. Ето, био је тај Је гер из Мо не тар-
ног фон да, ал ње га баш и ни сам ува ти ла на те ле ви зи ји. Са мо 
су на ши пре при ча ва ли шта је он њи ма ка зи во, ка ко смо на 
до бром пу ту, ка ко ће нам при вре да кре ну ти и опо ра ви ти се у 
2010. И још је онај глав ни за све ми ни стар ре као да ће се чак 
и пла те и пен зи је од мр зну ти у дру гом де лу го ди не, јер ве ру је 
да ће при вред ни раст би ти ви ши од оног ко ји је прог но зи рао 
Мо не тар ни фонд. Али, да би тај раст био одр жив, тре ба да 

се за сни ва на ре струк ту ри са њу при вре де и на из во зу, али и 
по др шци гра ђа на.
Ка ко ће он за сно ва ти ово пр во дво је, ја ти не би мо гла ка-

сти, че до мо је, али ако тре ба по др шка гра ђа на, ту сам. Е, али 
јед но је то што ја оћу, као гра ђа нин, да по др жим при вред ни 
раст, а дру го је то што не знам ка ко! За то сам, чим сам чу ла 
шта ми ни стру тре ба, оти шла до ку ма Сте ве да се по са ве ту јем 
шта ми, као оби чан на род мо же мо по мо ћи. И знаш шта ми је 
ре као, љу би те ба ба: да не тре ба да ви ше ле же мо по пру га ма, 
да не бло ки ра мо пу те ве трак то ри ма, ка ми о ни ма и сво јим те ли-
ма, да не на ва љу је мо на ка пи је про да тих фир ми и не тра жи мо 
пла те, и не оме та мо ра зна Вла ди на те ла док пра ве стра те ги је 
о из во зном тран спор ту до ма ће ро бе бр зим пру га ма и пут ним 
ко ри до ри ма. А он дак ми је под нос мет но сли ку тог Је ге ра, и 
ње го ву из ја ву да су се с на ши ма до го во ри ли да ће за ра де у 
јав ном сек то ру и пен зи је оста ти за мр зну те то ком це ле 2010. 
го ди не. А оно по сле апри ла 2011. го ди не, сла бо је шта раз у мео 
ове на ше. Јер, у но вем бру 2009. су се до го во ри ли о ин дек са ци-
ји пен зи ја, а на ши сад то ме ња ју – да се пен зи је ускла ђу ју са 
кре та њем за ра да у јав ном сек то ру то ком огра ни че ног вре мен-
ског пе ри о да од 18 ме се ци, по чев од апри ла 2011. го ди не, а да 
се у 2012. пре ђе на ин декс по тро шач ких це на.
Ма, ни је да он њих ни је раз у мео, али им је ре као да је то 

ве ли ки ри зик за ста бил ност бу џе та, јер не ма ја сног и кре-
ди бил ног до го во ра о то ме ка ко ће се раст за ра да у јав ном 
сек то ру за др жа ти у фи скал но од го вор ном окви ру то ком пред-
из бор ног пе ри о да.
Ово су ме ни, де те мо је, све не ке те шке ре чи, и ма да по ла 

ни сам раз у ме ла, ми слим да нам се не пи ше до бро, и да смо, 
за раз ли ку од оне ен гле ске ба бе, пу сти ли да нас сви уби ја ју у 
по јам.  Уну ка Ика
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Зе ле но све тло за за кон
ко јим су сни же не пен зи је
за око 40.000 при пад ни ка
не ка да шње тај не по ли ци је
ко је су, ина че, би ле за око 
по ло ви ну ви ше од про сеч них 

По сле ви ше од два ме се ца де ба-
те Устав ни суд Пољ ске пре су дио 
је да ума ње ње пен зи ја аген ти ма 

бив ше тај не ко му ни стич ке слу жбе без-
бед но сти ни је не у став но. Тај за кон се 
ти цао око 40.000 при пад ни ка ове слу-
жбе ко ја је у зе мља ма та ко зва ног со ци-
ја ли стич ког бло ка би ла за ду же на, пре 
све га, за по сло ве очу ва ња мо но по ла 
вла сти ко му ни стич ке пар ти је.
Ови пен зи о не ри од по чет ка го ди не, ка да 

је по чео да се при ме њу је за кон, при ма ју у 
про се ку 561 злот, то јест око 144 евра ма-
ње не го пре (је дан евро вре ди око 3,9 зло-
та). Њи хо ва про сеч на пен зи ја из но си ла је 
пре то га око 600 евра, док оста ли пен зи о-
не ри при ма ју у про се ку по 417 евра.
Ово сма ње ње ини ци ра ла је вла да ју ћа 

Гра ђан ска плат фор ма, по ла зе ћи од то га 
да је не прав да да аген ти тај не по ли ци је 
има ју ви ше пен зи је не го њи хо ве жр тве. 
Ма да се из ме ђу ко му ни стич ких и фа ши-
стич ких ре жи ма не мо же ста ви ти знак 
јед на ко сти, за ни мљи во пи та ње по ста-
вио је је дан уче сник у де ба ти – да ли 
бив ши ге ста пов ци до би ја ју ви шу пен зи ју 
од дру гих за то што је њи хов по сао био 
те жи и тра жио ви ше на по ра.
За кон је на па ла гру па по сла ни ка ле ви-

це на че лу с про фе со ром Ја ном Ви дац-
ким, по зна тим по себ но из вре ме на ка да 
је био по моћ ник ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва бур не 1990. Они твр де да за-
кон уво ди прин цип ко лек тив не кри ви це 
свих при пад ни ка слу жбе без бед но сти. 
По себ но их је ири ти ра ло што су пен зи-
је сни же не и по ли цај ци ма ко ји су по сле 
па да ко му ни стич ког ре жи ма про шли 
кроз све про ве ре и на ста ви ли да слу же 
де мо крат ским ин сти ту ци ја ма. „То зна чи 
да ни је ис по што ва на оба ве за пре ма тим 
љу ди ма”, ука зао је Ви дац ки.
Но, ње го ве при мед бе од ба цио је су-

ди ја из ве сти лац Анд жеј Ре плин ски, твр-

де ћи да то ни су до вољ ни раз ло зи да 
би се за кљу чи ло да је за кон не у ста ван. 
По ли тич ка по ли ци ја у Пољ ској, ис ти че 
се у из ве шта ју овог су ди је, има ла је за-
да так да одр жа ва на вла сти вла ду ко ја 
ни је по што ва ла људ ска пра ва, а од у зе ла 
је љу ди ма имо ви ну и сло бо ду из ра жа-
ва ња. „Вла да је ко ри сти ла и те рор, по-
ни жа ва ње, шпи ју ни ра ње, кр ши ла људ-
ска пра ва. А тај ној по ли ци ји на пр вом 
ме сту је увек би ло одр жа ва ње те вла-
сти”, за кљу чио је су ди ја, до да ју ћи да и 
ле ви ца при зна је „зло чи нач ки ка рак тер 
те вла сти”. И сам Ви дац ки, ка да је 1990. 
про ве ра вао при пад ни ке тај не по ли ци је, 
утвр дио је да мно ги од њих „не пра ве 
мо рал ну раз ли ку из ме ђу при слу шки ва-
ња стра ног шпи ју на и би ску па”.
Суд се ду го ба вио овом жал бом и од-

био је те сном ве ћи ном гла со ва, при че му 
је пред ност да та ар гу мен ти ма прав де, а 
не фор мал ног пра ва. Има ло се у ви ду 
и то што је Пољ ска при ли ком усва ја ња 
Ли са бон ског спо ра зу ма за се бе ис по-
сло ва ла из у зе так од при ме не Европ ске 
по ве ље пра ва и над ле жно сти но во о сно-
ва ног Су да ЕУ за људ ска пра ва ко ји би, 
мо жда, имао дру га чи је ми шље ње ка да 
се ра ди о сма њи ва њу пен зи ја, без об зи-

ра на то о ко јој ка те го ри ји пен зи о не ра 
се ра ди.
Суд је исто вре ме но ре ша вао и о ума-

ње њу пен зи је ге не ра ла Вој ће ха Ја-
ру зел ског, по след њег ко му ни стич ког 
пред сед ни ка Пољ ске, ко ји је од 1981. 
до 1983. то ком ван ред ног ста ња био 
на че лу Вој ног са ве та, као и осам чла-
но ва Са ве та ко ји је ре пре си јом угу шио 
по бу ну у бро до гра ди ли шти ма и не ми ре 
у зе мљи. Ја ру зел ски је имао пен зи ју од 
8.500 зло та (ви ше од 2.100 евра) ко ја му 
је ско ро пре по ло вље на, то јест сма ње на 
на 4.500 зло та. Чла но ви ма Са ве та, ко ји 
су при ма ли не што ма њи из нос, пен зи ја 
је та ко ђе ума ње на ско ро за по ло ви ну. 
За кон о ума њи ва њу њи хо вих пен зи ја је 
оце њен као не у ста ван и ста вљен ван 
сна ге. Суд је, на и ме, до шао до за кључ ка 
да члан ство у Вој ном са ве ту ни је до но-
си ло ни ка кве пред но сти, та ко да им не 
тре ба ума њи ва ти пен зи је. То је, ина че, 
ја ко за сме та ло јав но сти, јер се ра ди о 
љу ди ма ко ји су би ли нај од го вор ни ји за 
бру тал ну ре пре си ју то ком ван ред ног 
ста ња ка да је уби је но не ко ли ко де се ти-
на љу ди, а не ко ли ко хи ља да ухап ше но и 
по за тво ри ма про ве ло ви ше го ди на.

Ми лан Ла за ре вић

погледи са стране

УСТАВ НИ СУД ПОЉ СКЕ О ПЕН ЗИ ЈА МА ПРИ ПАД НИ КА ТАЈ НЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Ума ње ње пра вед но и 
– ни је не у став но
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Зва ли су их прин че ви ма и прин це-
за ма, јер су то уисти ну и би ли, ма-
же ни, па же ни, раз ма же ни. Про дукт 

ки не ске др жав не по ли ти ке јед ног де те та 
су и је дин ци у по ро ди ца ма ко је су дра-
стич не вла ди не ме ре, до не те пре три-
де сет го ди на, при мо ра ва ле да огра ни че 
сво је по том ство.
У ме ђу вре ме ну, на след ни ци су ста са ли 

и уло ге би тре ба ло да се про ме не. Са да 
је на њих ред да бри ну. Али, ства ри су 
бит но дру га чи је, а и ком пли ко ва ни је. За 
раз ли ку од не ка да шње мно го чла не ви ше-
ге не ра циј ске ки не ске по ро ди це, ту је са да 
са мо је дан син или ћер ка, оба ве зни, пре-
ма тра ди ци ји, да се ста ра ју о ро ди те љи ма 
а, за хва љу ју ћи про ду жет ку жи вот ног ве-
ка, нај че шће и о ро ди те љи ма сво јих ро-
ди те ља. Он је дан, а њих ше сто ро, био је 
упе ча тљив пот пис ис под јед не но вин ске 
фо то гра фи је ма лог „пре сто ло на след ни ка”, 

окру же ног сво јим бу ду ћим „шти ће ни ци-
ма”, ма мом, та том, ба ба ма и де да ма.
Ки на је оста ри ла пре не го што се обо-

га ти ла, оце њу ју знал ци (ана ли за ва-
шинг тон ског Цен тра за стра те гиј ске и 
ме ђу на род не сту ди је) су шти ну на ра ста-
ју ћих не во ља нај мно го људ ни је зе мље 
све та ко ја се на шла у де мо граф ском 
рас ко ра ку и не из бе жној опа сно сти да 
се тај не склад на ста ви и про ду би, по-

вла че ћи те шке со ци јал не и еко ном ске 
по сле ди це.
Упро шће но го во ре ћи, Ки на са др жи у се-

би два уза јам но су прот ста вље на еле мен та, 
при вре ду у успо ну, са иза зо ви ма и ци ље-
ви ма ка рак те ри стич ним за мла де зе мље 
(по по пу ла ци ји) и све ста ри је ста нов ни-
штво, што је обе леж је ви со ко раз ви је них, 
бо га тих дру шта ва, ко ја сво јим устрој ством 
и це ло куп ном струк ту ром со ци јал ног ста-
ра ња мо гу да под не су те рет збри ња ва ња 
не про дук тив не, ста рач ке по пу ла ци је.
А Ки на ће у на ред ним де це ни ја ма, по 

ста ро сном по стот ку, пре те ћи Сје ди ње не 
Др жа ве. Сва ки тре ћи ста нов ник, од но сно 
438 ми ли о на љу ди, би ће 2050. го ди не ста-
ри ји од 60 го ди на (од то га сто ми ли о на 
ста ри јих од 80), док ће у Аме ри ци тој ка те-
го ри ји при па да ти сва ки че твр ти гра ђа нин.
То је, ме ђу тим, са мо јед на стра на про-

бле ма. Док се на ки не ском по пу ла ци о-

ном гра фи ко ну кри ву ља ко ја обе ле жа ва 
удео нај ста ри јих ус пи ње, ни во уче шћа 
нај мла ђих дра ма тич но опа да. Пре 35 го-
ди на од нос де це (до 15 го ди на) и ста рих 
био је шест пре ма је дан за мла де. Сре-
ди ном ове де це ни је (2005) сма њен је на 
два пре ма је дан, а вр ло бр зо од нос ће се 
обр ну ти и оче ку је се да већ 2035. ста рих 
бу де ско ро дво стру ко ви ше, 393 ми ли о на 
65-го ди шња ка, а 208 ми ли о на де це.

Са ста но ви шта еко ном ског раз во ја по-
себ но за бри ња ва ју упо ред ни по да ци да је 
из ме ђу 1995. и 2005. го ди не рад но спо соб-
но ста нов ни штво би ло број ча но уве ћа но 
за 107 ми ли о на љу ди, док ће из ме ђу 2025. 
и 2035. би ти ума ње но за 79 ми ли о на.
Об ја шње ње је јед но став но. Ви ше њих 

оти ћи ће у пен зи ју не го што ће при сти ћи 
на тр жи ште ра да. Већ сад се у раз ви је ним 
при о бал ним под руч ји ма по ја вљу је не ста-
ши ца рад не сна ге. То је по твр дио и пре-
ми јер Вен Ђи а бао у из ја ви уочи по чет ка 
де ве то днев ног за се да ња Све ки не ског на-
род ног кон гре са (пар ла мен та), по чет ком 
мар та, на гла сив ши да ће 2010. би ти нај-
сло же ни ја го ди на за ки не ску еко но ми ју и 
да је при о ри тет „ба лан си ра ње ста бил ног 
и ре ла тив но бр зог еко ном ског ра ста”.
Урав но те же ње раз во ја и ка на ли са ње 

при род ног при ра шта ја је раз лог што Ки-
на, ка ко је зва нич но по твр ђе но, не на-

ме ра ва да од у ста не од по ли ти ке јед ног 
де те та у на ред них де сет го ди на. Про це-
њу је се, очи то, да су по зи тив ни ефек ти 
ве ћи од не га тив них, по пут чи ње ни це, 
ка ко се на ли цу ме ста у Пе кин гу уве рио 
ре пор тер Би-Би-Си ја, да се до мо ви за 
ста ре, као нај и спла ти ви ја ин ве сти ци ја, 
отва ра ју у не ка да шњим шко ла ма. И то је 
ре ал ност. Од ла зе ђа ци, до ла зе стар ци.

Д. Дра гић

КИ НА У ДЕ МО ГРАФ СКОМ РАС КО РА КУ

Бреме кинеске деце

Убр за но ста ре ње нај мно го људ ни је зе мље све та мо гло би
у ско рој бу дућ но сти да угро зи ки не ски еко ном ски раст 
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поводи

Три де сет дру ги ме ђу на-
род ни са јам ту ри зма у 
Бе о гра ду, одр жан од 

24. до 28. фе бру а ра, по чео 
је вал це ром Јо ха на Штра у са 
„На ле пом пла вом Ду на ву” 
и та ко сим бо лич но на ја вио 
глав ну те му ово го ди шње ма-
ни фе ста ци је. Ду нав, као ме-
та фо ру – ре ку са рад ње ко ја 
по ве зу је на ро де и кул ту ре, 
али и као нај ве ћи ин ве сти ци-
о ни по тен ци јал ју го и сточ не 
Евро пе. Јер, осим што је нај-
зна чај ни ја реч на тран свер за-
ла кон ти нен та и са о бра ћај ни 
ко ри дор 7, Ду нав је, кр ста ре-
ћи кроз де сет зе ма ља, од у-
век пло вио од За па да пре ма 
Ис то ку, а ула ском Бу гар ске и 
Ру му ни је у ЕУ он је и прак-
тич но по стао уну тра шњи 
плов ни пут Уни је. Исто вре-

НА УПРА ВО ЗА ВР ШЕ НОМ САЈ МУ ТУ РИ ЗМА

Дан Ду на ва
Ме ђу на род на ко ми си ја за за шти ту ове ре ке ини ци ра ла 
је 2004. го ди не да се 29. јун про гла си за Дан Ду на ва и 
од та да све зе мље у сли ву тај да тум обе ле жа ва ју мно-
го број ним ак тив но сти ма и ма ни фе ста ци ја ма. За јед нич-
ка про сла ва овог да на тре ба ло би да ути че на по ве ћа ње 
све сти гра ђа на о ме ђу соб ној по ве за но сти и де ље њу 
истог реч ног сли ва и да сти му ли ше со ли дар ност и са-
рад њу ме ђу зе мља ма По ду на вља. 

Ду нав – наш нај већи   адутДу нав – наш нај већи  
ме но, он је и чвр ста ве за и 
оп ште до бро овог ре ги о на.

Сим бол по сто ја но сти
Код нас одав но по сто ји 

свест о то ме да би Ду нав, ко-
ји ско ро че твр ти ном свог то ка 
про ла зи кроз Ср би ју, мо гао 
би ти наш нај ве ћи ту ри стич-
ки адут, али тај огро ман по-
тен ци јал још ни из бли за ни је 
ис ко ри шћен, као што, уоста-
лом, ни су ни ње го ве еко ном-
ске, енер гет ске и еко ло шке 
мо гућ но сти. По зна то је да Ду-
нав ни је нај ду жа ре ка у Евро-
пи, али је, ка да је о ту ри зму 
реч, сва ка ко нај по пу лар ни ја 
на све ту – од свих кр ста ре ња 
свет ским ре ка ма на Ду нав од-
ла зи чак 33 од сто. И то ни је 
слу чај но јер од Цр не шу ме до 
Цр ног мо ра овај нај зна чај ни-
ји во до ток кон ти нен та про ла-
зи кроз чак пет би о ге о граф-
ских ре ги о на чи ји спек та ку-
лар ни пеј за жи ства ра ју јед но 

од нај леп ших при о ба ља на 
све ту. Осим то га, у не рас ки-
ди вој ве зи са европ ском исто-
ри јом, Ду нав је че сто био не 
са мо при род на већ и ци ви ли-
за циј ска гра ни ца и око сни ца 
европ ске кул ту ре, па ње го ве 
во де и да нас очи та ва ју сла ву 
и про па сти мно гих цар ста ва.
Тра го ве та кве исто ри је, и 

ни шта ма ње ле пе пре де ле 

ту ри сти мо гу на ћи и на на-
шим оба ла ма, па ипак од тог 
огром ног бро ја ко ји кр ста ри 
Ду на вом у Ср би ју у се зо ни 
стиг не тек из ме ђу пе де сет и 
ше зде сет хи ља да.

Ре ке че ка ју
Не у ре ђе но при о ба ље, не-

до ста так ин фра струк ту ре, ма-
ло атрак тив них ту ри стич ких 
са др жа ја и не до во љан број 
ма ри на и при ста на за ма ле 
бро до ве нај ре чи ти је по ка зу-
ју ко ли ко ко ри сти мо ње го ве 
по тен ци ја ле и шта има мо да 
по ну ди мо ту ри сти ма. Да не 
спо ми ње мо раз вој на у тич ког 
ту ри зма ко ји би исто вре ме но 
зна чио и раз вој на у тич ке ин-
ду стри је. Ср би ја има са мо пет 
зва нич них при ста на од ко јих 

су два у Но вом Са ду, а за уре-
ђе ње бе о град ског при о ба ља 
још не по сто је ни до бри ур-
ба ни стич ки пла но ви. Реч не 
оба ле не ис пу ња ва ју ни кри-
те ри ју ме без бед но сти, а при-
ступ ту ри ста гра ду из Сав ског 
при ста ни шта је све са мо не 
јед но ста ван. По слов них пла-
но ва, сту ди ја и ак ци ја „Бе о-
град на ре ке” је по след њих 
де це ни ја би ло до ста, али се, 
углав ном, све и за вр ша ва ло 
на па пи ру.
На да мо се да ће се по сле 

ово го ди шњег сај ма ипак не-
што про ме ни ти и да опре-
де ље ње за Ду нав ни је са мо 
де кла ра тив но. У Ту ри стич кој 
ор га ни за ци ји Ср би је ка жу да 
се ства ри ипак по кре ћу, па 
је не дав но у Апа ти ну отво-
ре на нај мо дер ни ја ма ри на са 
плу та ју ћим пон то ни ма, ка ква 
по сто ји још са мо у Бе чу. Дуж 
це ле оба ле кроз Ср би ју ура-
ђе на је и обе ле же на ру та за 
би ци кли сте, ко ја је део ме ђу-
на род ног би ци кли стич ког пу-
та Евро ве ло 6, а та ко не што 
има ју још са мо три зе мље. 
Ру та из над До њег Ми ла нов-
ца има бро јач би ци ка ла ко ји 
је у сеп тем бру про шле го ди не 
из бро јао три хи ља де пет сто-
тог би ци кли сту ко ји је на овај 
на чин по се тио Ср би ју. Мно га 
ме ста уз ре ку ор га ни зу ју раз-
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BEO WI NE FA IR

Пу те ви 
срп ског 
ви на
У окви ру ово го ди шњег Ме-

ђу на род ног сај ма ту ри зма 
Удру же ње со ме ли је ра Ср би је 
ор га ни зо ва ло је ма ни фе ста-
ци ју по све ће ну ви ну и вин-
ском ту ри зму. На Сај му ви на 
је уче ство ва ло 50 из ла га ча, 
од ко јих је 95 од сто би ло до-
ма ћих. У окви ру Beo Wi ne fa ir 
одр жа но је так ми че ње за нај-
бо љег со ме ли је ра Ср би је по 
пра ви ли ма Ме ђу на род не асо-
ци ја ци је, а струч ња ци за ви на 
су се утр ки ва ли у шест ди сци-
пли на сла га ња пи ћа и хра не. 
Као део пра те ћег про гра ма, 
ор га ни зо ва но је над ме та ње 
за нај бо ље до ма ће ви но, нај-
бо ље ви но Сај ма, као и так-
ми че ње за из бор нај бо љег 
со ме ли је ра. На ред ног да на 
одр жа на је до на тор ска ве че-
ра на ко јој су аук циј ски про-
да ва на ар хив ска ви на. Две 
тре ћи не оства ре ног при хо да 
упу ће но је До му за де цу без 
ро ди тељ ског ста ра ња у Зве-
чан ској ули ци, а по кро ви тељ 
овог ху ма ни тар ног до га ђа ја 
би ла је Бе о град ска ко мо ра. 
Ова ма ни фе ста ци ја је зна-

чај на за исто ри ју срп ског ви-
нар ства ко ја је ду жа од 1.000 
го ди на, од но сно тра је од за-
че та ка срп ске др жа ве у 8. и 
9. ве ку. На ши вла да ри су по-
себ но не го ва ли кул ту ру га је-
ња ви но ве ло зе. У до ба ца ра 
Ду ша на до нет је за кон ко ји се 
од но сио на спра вља ње ви на 
и ње гов ква ли тет, о че му све-
до чи за пис из По ве ље Сте-
фа на Пр во вен ча ног. Срп ски 
вла да ри за слу жни су за раз-
вој срп ског ви но гра дар ства 
и ви нар ства и у мо дер ним 
вре ме ни ма, на ро чи то краљ 
Пе тар Пр ви Ка ра ђор ђе вић и 
ње гов син Алек сан дар. Под-
се ћа мо и да је ма ја 2009. го-
ди не усво јен За кон о ви ну, ко-
јим се уна пре ђу је и ре гу ли ше 
про из вод ња гро жђа и ви на, 
утвр ђу је ге о граф ско по ре кло 
и ства ра ју бо љи усло ви за из-
воз до ма ћег ви на на европ ско 
и свет ско тр жи ште. Ј. О.

Број ке
Пре ма по да ци ма Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ср би је и 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Бе о гра да, у глав ном гра ду 
је у про шлој се зо ни при ста ло 411 пут нич ких бро до ва, 
у Но вом Са ду 161, у До њем Ми ла нов цу 71 и у Ко стол-
цу 40. Ако то пре ве де мо у број ту ри ста – Бе о град је на 
овај на чин у 2009. по се ти ло око 50.000 стра на ца, Но ви 
Сад 15.230, До њи Ми ла но вац 11.700, а Ко сто лац 5.500. 
Ту ри сти углав ном сти жу из Не мач ке, САД, Фран цу ске и 
Скан ди на ви је, а про сеч на ста ро сна струк ту ра го сти ју је 
из ме ђу 65 и 68 го ди на.

не ма ни фе ста ци је, од ко јих 
не ке има ју и ме ђу на род ни 
зна чај. Да би се, ипак, кре ну-
ло у озбиљ ну из град њу и уре-
ђе ње оба ле, ка жу у Ту ри стич-
кој ор га ни за ци ји Ср би је, нео-
п ход но је ура ди ти пла но ве 
раз во ја од ре ђе ног под руч ја, 
тзв. ма стер пла но ве. Из ра ду 
ма стер пла но ва фи нан си ра ју 
ло кал не са мо у пра ве, па је ве-
ро ват но и то раз лог за што су 
раз вој и уре ђе ње ду нав ског 
при о ба ља та ко не у јед на че ни.

Пре чи ца до Евро пе
Мо жда је на ја ва бо љих да-

на за Ду нав и то што је, дан 
пред отва ра ње ово го ди шњег 
Сај ма, фор ми ран Ду нав ски 
цен тар ком пе тент но сти, ко-
ји ће има ти се ди ште у Ту ри-
стич кој ор га ни за ци ји Ср би је, 

Дел та
Пре ушћа у Цр но мо ре, Ду нав се гра на у три глав на ру-
кав ца и фор ми ра ве ли чан стве ну дел ту ко ја је ло ка ли тет 
свет ске при род не ба шти не. Укуп на по вр ши на за шти ће-
не обла сти из но си 675.000 хек та ра, укљу чу ју ћи ви ше 
од шестсто при род них је зе ра и не так ну те 
еко си сте ме са ве ли ким бро јем рет ких 
ди вљих вр ста.

цан као при о ри тет и мо гућ-
ност у ре ги о нал ној са рад њи, 
ко нач но и до био ту уло гу.
Још је дан ва жан по сао је 

не дав но при пао Ср би ји ка да 
је реч о Ду на ву, а то је из-
ра да стра те ги је ЕУ. На и ме, 
Европ ски пар ла мент је усво-
јио ре зо лу ци ју ко ја оба ве зу је 
Европ ску ко ми си ју да до кра ја 
2010. го ди не из ра ди Европ ску 
стра те ги ју за ду нав ски ре ги-
он. У ду нав ски ре ги он, осим 
10 европ ских зе ма ља кроз 
ко је ова ре ка про ти че, укљу-
чу ју ћи и Ср би ју, спа да ју и Че-

шка, Сло ве ни ја, Цр на Го ра и 
Бо сна и Хер це го ви на. 
Бу ду ћа стра те ги ја тре ба да 

по бољ ша тран спорт, ту ри зам, 
по љо при вре ду, одр жи ви еко-
ном ски раз вој, за шти ту жи вот-
не сре ди не, енер гет ску ефи ка-
сност, као и да омо гу ћи ве ћу 
са рад њу из ме ђу ре ги о на и ло-
кал них вла сти и ор га ни за ци ја 
у ду нав ском ре ги о ну, а ти ме 
што је од по чет ка укљу че на 
у ње ну из ра ду Ср би ја је пр ви 
пут тре ти ра на као чла ни ца ЕУ. 
Ова стра те ги ја тре ба да бу де 
ба зи ра на та ко да до при но-
си еко ном ском и дру штве ном 
раз во ју, а по сла ни ци Европ-
ског пар ла мен та су зах те ва ли 
да бу де оси гу ран еко ло шки 
ста тус Ду на ва, на гла ша ва ју ћи 
да се уз ре ку и око ње на ла-
зе ло ка ли те ти под за шти том 
Уне ска. Они су, та ко ђе, ис та-
кли да од Европ ске ко ми си је, 
др жа ва чла ни ца ЕУ и оста лих 
укљу че них у овај ва жан по сао 
оче ку ју да спро во де за јед нич-
ке про јек те на по љу енер гет-
ске ефи ка сно сти, об но вљи вих 
из во ра енер ги је и енер гет ске 
ин фра струк ту ре, као и да ја-
ча ју пло вид бу.
Ду нав ска стра те ги ја би-

ће до вр ше на до сеп тем бра, а 
фор мал но усво је на у пр вој по-
ло ви ни иду ће го ди не. То ком 
ње не из ра де Ср би ја би тре-
ба ло да бу де до ма ћин у два 
на вра та, и то у ју лу, за вре ме 
Ег зи та, и на је сен у Бе о гра ду, 
ка да би тре ба ло да се уоб ли чи 
и ко на чан текст до ку мен та.

Ми ле на Јо ва но вић

Ду нав – наш нај већи   адут адут
на чи ју ини ци ја ти ву је и осно-
ван. Овај цен тар ће про мо ви-
са ти ре ги о нал ну ту ри стич ку 
по ну ду и еко ном ски раз вој а у 
про јек ту је удру же но шест зе-
ма ља ре ги о на. Ср би ја ће би-
ти ко ор ди на тор ту ри стич ких 
про је ка та за сред ње и до ње 
По ду на вље та ко да је Ду нав, 
без број пу та вер бал но ис ти-
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Ка ме на Го ра уда ље на је 
два де се так ки ло ме та ра 
од При је по ља и јед но је 

од нај леп ших се ла у Ср би ји. 
Из ме ђу два свет ска ра та би ло 
је про гла ше но ва зду шном ба-
њом. Иако је окру же но Зла та-
ром, Ја дов ни ком и Озре ном, 
одав де по глед пу ца у бес ко-
нач ност. Још у ра но ју тро ме-
шта ни су од у век зна ли ка кав 
ће би ти дан. Ако од Дур ми-
то ра до пи ре ве дри на, би ли 
су си гур ни да им от ко си не ће 
за ки сну ти. Кре а ци ја при ро де 
на ви си ни од 800 до 1.500 ме-
та ра по мно го че му је је дин-
стве на. Кли ма је уме ре на, без 
ве тро ва. При род ни пеј за жи 
су из у зет ни, по себ но у је сен. 
Та кву иди лу мо же са мо при-
ро да да ство ри.
На зив се ла је од син таг ме 

„го ра на ка ме ну”. Али, се ло 
оби лу је во дом. Са мо на уз-
ви ши ци из над При бо ја има 
три де се так ја ких вре ла у чи-
јим би стрим по то ци ма има 
сит не ри бе, слич не па стрм-
ци. На вре ли ма је из гра ђен 
ба зен олим пиј ских раз ме ра а 
ме шта нин Ву ча та Глу шче вић 
по ди гао је јав ну че сму.

У овом из у зет но сто чар ском 
кра ју под јед на ко до бро успе-
ва ју хељ да, кром пир, шар га-
ре па и дру го по вр ће, али и 
во ће. Шум ских ја го да, ма ли-
на и бо ров ни ца има у из о би-
љу. Од пре не ко ли ко го ди на 
ме шта ни по ди жу ма ли ња ке 
ко ји да ју ква ли те тан при нос. 
Ли ва де, бес крај ни па шња ци 

оби лу ју ле ко ви тим тра ва ма, 
баш као и шу ме је сти вим гљи-
ва ма и дру гим пло до ви ма.
У ци љу очу ва ња и уна-

пре ђе ња ка ме но гор ског бо-
гат ства и остан ка мла дих на 
се лу, осно ван је Цен тар за 
одр жи ви раз вој, са Дра га ном 

Глу шче ви ћем на че лу. У сре-
ди шту се ла, на Гув ни шти ма, 
по диг ну та је ет но ку ћа, по-
вр ши не око 300 ме та ра ква-
драт них. У при зем ном де лу 
је са ла за на уч на пре да ва ња 
и би бли о те ка, ко ја у се лу по-
сто ји од 1927. го ди не. Ту је и 
ет но по став ка, ра ди о ни ца ста-
рих за на та, ку хи ња, а у пот-

кро вљу је шест апарт ма на са 
20 ле жа ја. Ку ћа је спој ста ре 
ар хи тек ту ре, ди зај на и из вор-
ног ства ра ла штва.
Ово се ло са 120 до ма ћин-

ста ва и 300 жи те ља опре де-
ли ло се за пру жа ње ту ри стич-
ких услу га. До са да је ка те го-

ри са но ви ше од 60 ле жа је ва. 
Спе ци ја ли те ти су про ја, сир, 
кај мак, ка ча мак, ку ва на јаг-
ње ти на, а из над све га хељ-
до пи та – пи та од хељ ди ног 
бра шна са пу но ма сним си-
ром, кај ма ком и ја ји ма. Днев-
ни пан си он ста је од 1.300 до 
1.500 ди на ра, а пре но ћи ште 
500 ди на ра. Ко же ли мо же да 
се хра ни у На ци о нал ном ре-
сто ра ну „Ру жа”, где, та ко ђе, 
мо гу да се из нај ме со бе.
Са ста ту сом за шти ће ног 

под руч ја, све што се у Ка ме-
ној Го ри про из ве де је бренд. 
На це ни је ов де, а и у све ту. 
Не дав но је про мо ви сан и Ту-
ри стич ки во дич овог кра ја. 
Пре зен та ци ја је об у хва ти-
ла књи ге, ма пе и ту ри стич ке 
пла нин ске ста зе за пе ша ке и 
би ци кли сте, укуп не ду жи не 
пре ко 80 ки ло ме та ра.
Сим бол и за штит ни знак Ка-

ме не Го ре је Све ти бор – бор 
над бо ро ви ма. Стар је ви ше 
од 400 го ди на и ве ру је се да 
је на ње му све све то. Што са 
ње га от пад не од ла же се на 
по себ но ме сто, да се не оскр-
на ви.

Ђ. Ми ло ва но вић

КА МЕ НА ГО РА

Оаза не дир ну те Оаза не дир ну те 
при ро депри ро де
Ово под руч је за шти ће но је као при род но
до бро у ци љу по спе ши ва ња раз во ја,
ства ра ња усло ва за оста нак мла дих
на се лу и по врат ка ра ни је од се ље них

Ет но ку ћа

Све ти бор

Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра „Тре ће 
до ба” из Ста ре Па зо ве ра до до ла зе у сво је 
ску че не про сто ри је у град ском пар ку. Удру-
же ње бро ји ви ше од че ти ри сто ти не чла но-
ва, а има их и из Но вог Са да и Мај дан пе ка. 
У окви ру „Тре ћег до ба” ве те ра ни мо гу да 
на ба ве од ре ђе не пре храм бе не про из во де и 
огрев по при сту пач ним це на ма и на кре дит. 

– Ор га ни зу је мо и че сте по се те по зо ри шти-
ма. Иде мо у На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, 
а и на из ле те по Ср би ји. Об и шли смо сва зна-
чај ни ја ме ста у Вој во ди ни, где су на ши чла-
но ви мо гли не што да ви де и да на у че. И за 

по зо ри ште и за из ле те је из у зет но ин те ре-
со ва ње па не кад ан га жу је мо по два ауто бу-
са. Умет ност опле ме њу је ду шу, по ма же да се 
чо век одво ји од сва ко днев них бри га. Сва ке 
су бо те одр жа ва мо игран ке и по ку ша ва мо да 
их на не ки на чин опле ме ни мо ре ци та ли ма и 
так ми че њи ма пле сних па ро ва – ка же Ми ло та 
Јан ко вић, пред сед ни ца Удру же ња пен зи о не-
ра „Тре ће до ба” из Ста ре Па зо ве. 
Ло кал на са мо у пра ва по др жа ва рад овог 

удру же ња из два ја ју ћи за то сред ства из 
бу џе та, а фи нан си ра и од ла зак чла но ва на 
из ле те.  А. Б.

Удру же ње 
„Тре ће
до ба” све 
ак тив ни је
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У хра ни ни кад не пре те ру је, 
код ле ка ра би ла са мо
два пу та

Жи вот сам про ве ла у овим бр ди ма 
и гу ду ра ма ко ја су у окру же њу 
Је ло ве го ре и ви со рав ни Ка ди-

ња че. Жи вот ме ни је ма зио. Ра ди ла сам 
све по сло ве ко ји по сто је на се лу. Би ла 
сам орач, ра ба џи ја, ко сац, чо ба ни ца, му-
зла ов це и кра ве, око па ва ла ку ку руз, ср-
пом же ла пше ни цу, се кла др ва, а бо га ми 
пе кла и ра ки ју шљи во ви цу. Без овог на-
пор ног по сла жи вот би ми био су мо ран, 
ка же На та Иг ња то вић ко ја је ро ђе на 20. 
ја ну а ра 1906, да кле има 104 го ди не.
На та је ве о ма креп ка, да нас жи ви са-

ма, оба вља ра до ве по ку ћи, чу ва де се так 
ова ца, има два де се так ко ко ша ка и – пле-
те без на о ча ра.

– Не мам по се бан ре цепт за ду го ве чан 
жи вот, а ве ру јем да је на мо је здра вље и 
ви тал ност нај ви ше ути ца ла здра ва хра на 
ко ја се про из во ди у се лу: про ја, мле ко, 
сир, кај мак, ра зно вр сно по вр ће. Ни сам 
ни кад пи ла ал ко хол ни ти сам пу ши ла. 
Имам до бар апе тит. Је ла не би рам, али 
са хра ном не пре те ру јем ни ка да. Ре дов но 

по стим и по сто ви ми про чи шћа ва ју ду шу 
и осве жа ва ју ор га ни зам. Код ле ка ра сам 
би ла у Ба ји ној Ба шти са мо два пу та, и 
то пре пе де се так го ди на за то што ми је 
де сно око има ло не ку упа лу па је су зи ло. 
Ни ка кву вак ци ну ни кад ни сам при ми ла. 
Здрав стве ну књи жи цу не мам, и не тре ба 
ми. Здра ва сам ко дрен. Пре ва ли ла сам 
не ко ли ко ра то ва, па и овај по след њи – 
хва ли се ба ка На та сво јим здра вљем и 
на ста вља:

– Ро ди ла сам се у се лу Је ло ви ку и уда-
ла се у 19. го ди ни у су сед но се ло Цер је 
за ста си тог вред ног мла ди ћа Бо го љу ба 
Иг ња то ви ћа ко ји је био до брог имућ ног 
ста ња. Са њим сам у бра ку из ро ди ла ше-
сто ро де це – че ти ри кћер ке, До бри лу, 
Сав ку, Ги ну и Сто јан ку и си но ве Слав ка и 
Ми ха и ла. Слав ко и Ми ха и ло ни су жи ви. 
Кћер ка Ги на ко ја је уда та у су сед но се-
ло Драг син и кћи Сто јан ка уда та у Цер је 
че сто ме оби ла зе. До ђу, сре де ми ку ћу, 
при пре ме хра ну. На вра те и ком ши је. Бо-
го љуб, мој муж, умро је у 90. го ди ни. 
Увек сам се са њим до бро сла га ла и ни-
кад га ни сам обру ка ла ни пот це ни ла. 
На кра ју раз го во ра ба ка На та нам ре-

че и ово:
– Ка жу ми да де вој ке и мла ди ћи са да из 

се ла на ве че од ла зе аутом у град у не ка кве 
ка фи ће. Не знам шта у њи ма ра де кад су у 
по врат ку умор ни, ка сно ле жу и спа ва ју до 
по под не. То ни је до бро. У се лу мо ра да се 
до бро ра ди да би ам ба ри би ли пу ни и да 
би се има ло до ста сто ке и жи ви не. А ка да 
има те све га то га у из о би љу, он да у се лу 
мо же без бри жно да се жи ви. А, бо га ми, 
кад не ко има до вољ но и кад је до бри чи на, 
он ће и дру гом ко ји је сла бог имућ ног ста-
ња да по мог не. И ја сам сва ком ко је био 
у не во љи при ска ка ла у по моћ. То чи ним и 
сад оно ли ко ко ли ко мо гу.

М. Ма ли шић

Цен тар за со ци јал ни рад у Ста рој Па-
зо ви се већ ско ро две де це ни је за ла же 
да се раз ви ја ју отво ре ни об ли ци за шти-
те ста ри јих љу ди, као и осо ба са ин ва ли-
ди те том у овој сре ди ни. Иде ја је би ла да 
им се омо гу ћи не ко днев но ан га жо ва ње 
ка да је у пи та њу клуб, или по моћ и не га 
у ста ну они ма ко ји не мо гу до клу ба да 
до ђу. На рав но, крај ња на ме ра све га то га 
је сте да се пред у пре ди од ла зак ста ри јих 
љу ди или осо ба са ин ва ли ди те том у дом, 
јер сва ко нај ви ше во ли да жи ви у сво јој 
сре ди ни.
Као ре зул тат тог на сто ја ња про шлог 

ле та је по чео да ра ди Клуб, ко ји је опре-
мљен сред стви ма Ми ни стар ства за рад 
и со ци јал ну по ли ти ку и Оп шти не Ста ра 
Па зо ва.

– Ва нин сти ту ци о нал на за шти та се, по 
за ко ну, фи нан си ра из оп штин ског бу џе та 
и ве ћи на оп шти на у Ср би ји има раз ви је-
не слу жбе и клу бо ве за днев ни бо ра вак. 

И ми од 2003. го ди не, пу тем кон кур са за 
до де лу сред ста ва, раз ви ја мо ове услу ге. 
Основ на услу га је сте по моћ и не га у ку ћи, 
а дру ги део је ве зан за днев ни бо ра вак. 
На рав но, би ло би до бро да у клу бо ви ма 
за днев ни бо ра вак има ме ста за сва ко га, 
али за са да је ово је ди ни клуб и он се 
на ла зи у Ста рој Па зо ви – ис ти че Мир ја на 
Со ко ло вић, со ци јал на рад ни ца при Цен-
тру за со ци јал ни рад у овом ме сту.
У рад Клу ба укљу чи ло се се дам де сет 

љу ди, ко ли ки је и ка па ци тет. Оп шти на 
Ста ра Па зо ва је у но вем бру про шле го-
ди не до не ла од лу ку о осни ва њу слу жбе 
при Цен тру за со ци јал ни рад и обез бе-
ди ла је по треб на сред ства да ова слу жба 
бу де тра јан об лик за шти те и по мо ћи љу-
ди ма у њи хо вој ку ћи и окру же њу. Оче ку-
је се да Оп штин ско ве ће до не се још не ка 
пра те ћа ак та где ће би ти тач но пре ци-
зи ран рад Клу ба, ко мо же би ти ње гов 
члан, пи та ње чла на ри не и др.

НА ТА ИГ ЊА ТО ВИЋ ИЗ ЦЕР ЈА КОД ЉУ БО ВИ ЈЕ

До жи ве ла 104 го ди не

СТА РА ПА ЗО ВА: КЛУБ ЗА ДНЕВ НИ БО РА ВАК СТА РИХ И ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Сви во ле да се дру же Мир ја на Со ко ло вић на гла ша ва да се ра-
ди на ома со вље њу ка ко би се у рад Клу ба 
укљу чи ли сви ко ји су за ин те ре со ва ни.

– Оче ку је мо да ће би ти мно го ви ше 
чла но ва. Клуб ра ди од про шлог ле та и 
у ме ђу вре ме ну је би ло до ста ак тив но-
сти – сва ког че тврт ка ме ри се при ти сак 
и ше ћер у кр ви, а за хва љу ју ћи Ме ђу оп-
штин ској ор га ни за ци ји глу вих и на глу-
вих у Срем ској Ми тро ви ци, „Си мен су” из 
Но вог Са да, на шој оп шти ни и Цен тру за 
со ци ја ли рад, гра ђа ни мо гу да про ве ре и 
слух бес плат но, и то сва ког дру гог утор-
ка – ка же Мир ја на Со ко ло вић.
У рад Клу ба укљу чи ло се и Дру штво за 

афир ма ци ју ин ва ли да „Фе никс” из Ста ре 
Па зо ве, та ко да се сва ког пр вог у ме се-
цу ор га ни зу је „Фе ник со во” по се ло ко је је 
из у зет но по се ће но. Ту је и „Де фи ле при-
ја тељ ства” и раз не дру ге ак тив но сти.
Клуб за днев ни бо ра вак ста рих љу ди 

и осо ба са ин ва ли ди те том на ла зи се у 
град ском пар ку, у при јат ном окру же њу, 
а омо гу ћен је при лаз осо ба ма у ин ва лид-
ским ко ли ци ма. А. Ба нић
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Пе тро ва ра дин ска твр ђа ва да нас је 
си но ним за умет ност због број них 
ате љеа ко ји су ту на шли сво је ме-

сто. Све ти слав Стан ко вић је за вр шио По-
љо при вред ни фа кул тет ко ји се у то вре ме 
та мо на ла зио, па ве ро ват но ни је слу чај но 
што му је Пе тро ва ра дин ска твр ђа ва би ла 
жи вот но од ре ди ште и за из бор хо би ја ко ји 
је у ме ђу вре ме ну по стао про фе си ја.

– Пр ви при род ни та ле нат, пр ву истин-
ску спо зна ју во ка ци је за умет ност, тј. цр-
та ње и ва ја ње, от крио сам још у род ном 
се лу По пов це, код Ле ба на, на ју гу Ср би-
је. Као мла до бо со но го чо бан че стал но 
сам но сио оштар но жић и не што де љао, 
ша рао шта по ве од ле ске, ре зба рио фи-
гу ре жи во ти ња по др ве ту, са ви јао тру бе 
од ко ре, знао чак и фру лу да на пра вим. 
Ка сни је, то ком шко ло ва ња мо ји ли ков ни 
ра до ви су ре дов но хва ље ни и из ла га ни. 
Ме ђу тим, то ни ко ме, па ни ме ни са мом, 
ни је био сиг нал да бих мо жда мо гао по-
ста ти до бар умет ник, па сам бес по го вор-
но по слу шао ро ди те ље и за вр шио По љо-
при вред ну шко лу у Ле сков цу, а по том и 
По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду 
– по чи ње сво ју при чу пе ни зи о ни са ни 
агро ном Све ти слав Стан ко вић.
При пре ма ју ћи се за пен зи ју раз ми-

шљао је шта би мо гао да ра ди и ско ро 
слу чај но до шао на „спа со но сну” иде ју:

– На пи ја ци, она ко у про ла зу, при ме-
тио сам ком плет алат ки за ре зба ре ње. 
Штрец нуо сам се и уз бу дио, јер као да 
ми је не што ка за ло – то је ство ре но за 

те бе, ку пуј, то ће ти ре ши ти све ди ле ме. 
Од мах по до ла ску ку ћи про на шао сам ко-
мад ора хо ви не и на ње му по чео да ре-
зба рим но ви грб СРЈ, ко ји је упра во тих 
да на био об ја вљен у свим но ви на ма. Ус-
пе ло је из над свих оче ки ва ња и схва тио 
сам да је у ме ни, жи вот ним оба ве за ма 
ду го по ти ски ван, та ле нат за ре зба ре ње 
про сто про кљу чао – об ја шња ва Све ти-
слав по нов ни су срет са сво јим да ром.
У тра же њу мо ти ва за сво је ства ра ла-

штво Све ти слав је, др же ћи се срп ске 
тра ди ци је и оби ча ја да сва ка ку ћа има 
ико ну кр сне сла ве, за по че так же лео да 
ура ди ко лек ци ју нај по зна ти јих све та ца.

– При ја те љи ма и ро ђа ци ма сам по кло-
нио же ље не ико не и у по чет ку ни сам ми-
слио да ћу ра до ве про да ва ти, али с вре ме-
ном сам по чео јер не мам до вољ но про сто-
ра да све ура ђе но из ло жим, а при ја те љи 
и кри ти ча ри су ме убе ди ли да је се бич но 

сво ју умет ност не ста ви ти на увид и у по-
сед дру ги ма – ка же Све ти слав.
Иако је по ста ту су умет ник ама тер, 

ње го во ства ра ла штво су ви де ли, про-
це њи ва ли и оце њи ва ли мно ги углед ни, 
по зна ти и при зна ти ли ков ни умет ни ци и 
кри ти ча ри. Ис ти ца ли су да ње го ву тех-
ни ку из ра де ико на у ду бо ре зу рет ко ко 
при ме њу је, а да је у бо је њу ико на ап со-
лут но уни ка тан, јер бо јом не бо ји др во 
већ јед но став но ис ти че ка рак те ри сти ке 
из ва ја ног. Ње го ве ра до ве кра се пре да-
ност, ма што ви тост и мај стор ска стр пљи-
вост, што по твр ђу је да је др во ре збар ство 
тех ни ком из во ђе ња не ка да би ло осло-
ње но на сто лар ски за нат. Ја сна гра ни ца 
из ме ђу сто ла ра и ва ја ра ни је по сто ја ла, 
те се ово уме ће мо же де фи ни са ти и као 
за нат ско-умет нич ка ди сци пли на.

– Овај по сао ми до но си и не што нов ца 
и не што ви ше по знан ста ва, гру бо би би-
ло ре ћи сла ве, али мно го бит ни је од то га 
је сте да ме овај рад ду хов но ис пу ња ва 
и фи зич ки ре лак си ра. У све му ужи ва и 
мо ја су пру га Ми ра, та ко ђе пен зи о ни са ни 
агро ном, ко ја ми је нај и скре ни ји и нај бо-
љи кри ти чар. Нај ви ше ужи вам док ства-
рам ико не, ма да у по след ње вре ме ра дим 
и мо но лит не ра мо ве, за штит не зна ко ве, 
уни кат не ам бле ме и гр бо ве, хри шћан ске 
ре ли кви је... Од кад су усво је ни но ви гр-
бо ви Ср би је и Вој во ди не, све ви ше ми их 
на ру чу ју, за слу жбе не про сто ри је, љу ди 
из про то ко ла ра зних др жав них уста но ва.
 Дра ган Пе јић

хроника

УМЕТ НИК У ПО ЗНИМ ГО ДИ НА МА

Га ле ри ја све ти те ља и гр бо ва

Све ти слав Стан ко вић
из Срем ске Ка ме ни це, 
агро ном у пен зи ји

и ак тив ни ико но ре збар, 
упра во је за вр шио 63 гр ба 
гра до ва и ме ста Вој во ди не 

ко је ће по кло ни ти
по кра јин ском Му зе ју
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БЕ О ГРАД

Обе ле жен Осми март
Ме ђу на род ни пра зник Дан же на обе ле жен је скром ни је не-

го до са да у ор га ни за ци ја ма Са ве за сле пих Ср би је. У Град ској 
ор га ни за ци ји Са ве за сле пих у Бе о гра ду же не су про сла ви ле 
пра зник уз пе сму, игру, дру же ње и по кло не. Да ме у При је по љу 
по во дом Осмог мар та ор га ни зо ва ле су из ло жбу руч них ра до ва 
сле пих же на, из ве ден је кул тур но-умет нич ки про грам, а же-
на ма су уру че ни по кло ни. Слич но је би ло и у Ужи цу, Ва ље ву, 
Пан че ву, Но вом Са ду, Зре ња ни ну, Ки кин ди...

А. Б.

БЕ О ГРАД

Дан же на на наш
на чин
Днев ни цен тар и клуб за ста ри је Чу ка ри ца и ове го ди не, 

сед ми пут за ре дом, био је ор га ни за тор осмо мар тов ског так ми-
че ња ко ри сни ца бе о град ских днев них цен та ра и клу бо ва. Ше-
зде сет де вет при пад ни ца леп шег по ла из 17 ге рон то ло шких 
клу бо ва над ме та ло се у ша ху, пи ка ду, ре кре а тив ном ви ше бо ју 
(на ба ци ва ње пло чи ца и ал ки) и „мо зга ли ца ма” (сла га ли ца, ре-
бус и игра ме мо ри је). 
Глав ни су ди ја так ми че ња Ми ло мир Ан то ни је вић уру чио је 

ди пло ме нај бо љи ма, а пред сед ни ца Ко ми си је за кре а ти ван 
руч ни рад Ра да Иса и ло вић и при год не уни кат не по кло не. У 
ша ху су би ле нај бо ље Ми лан ка Јан ко вић (клуб Чу ка ри ца), у 
ре кре а тив ном ви ше бо ју Ра да Ни ко лић (Чу ка ри ца), у пи ка ду 
Аци ка Икач (Др Ми ха и ло Сту пар 1), у мо зга ли ца ма Ми лан ка 
Бла го је вић (Сав ски ве нац 3), а у до при но су обе ле жа ва њу 100-
го ди шњи це уста но вља ва ња Ме ђу на род ног да на же на све уче-
сни це под јед на ко. 

АЛЕК СИ НАЦ

Ка ран фи ли за ба ке
По во дом 8. мар та – Ме ђу на род ног да на же на, уче ни ци и на-

став ни ци Тех нич ке шко ле „Про та Сте ван Ди ми три је вић”, ко ја 
ове го ди не обе ле жа ва ве ли ки ју би леј – 150 го ди на од осни ва-
ња, по се ти ли су Ге рон то ло шки цен тар „Је ле нац” у Алек син цу 
и за ста на ре ове уста но ве из ве ли при го дан ре ци тал. Уз че-
стит ке, ба ке су до би ле и по ка ран фил. 
Ка ко ка же Зве зда на Вељ ко вић, про фе сор у Тех нич кој шко-

ли, ини ци ја ти ву за ову ак ци ју по кре ну ли су са ми уче ни ци пре-
ко Ђач ког пар ла мен та. 

На свој на чин Дан же на обе ле жи ле су и оп штин ске ор га ни-
за ци је пен зи о не ра и ин ва ли да ра да. Пе де се так чла но ва Удру-
же ња пен зи о не ра по се ти ли су ко ле ги ни це и ко ле ге у Алек-
сан дров цу, док су чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да 
ра да при ре ди ли дру же ње уз пе сму, игру и му зи ку. Дру же њу 
је при су ство вао и пред сед ник Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је 
Бо жи дар Це кић.

С. И.

ТР СТЕ НИК

Учи те љи по кло ни ли 
ра чу на ре
Дру штво учи те ља Тр сте ни ка има 98 чла но ва и од сво је 

скром не чла на ри не по ма же оп штин ске шко ле. Не дав но су ку-
пи ли и по кло ни ли три ра чу на ра основ ним шко ла ма у Ме две ђи, 
Ве ли кој Дре но ви и ОШ „Све ти Са ва” у Пе јов цу. Тим по во дом 
пред сед ник овог дру штва Ве ро љуб Ми ле тић је ре као да ће се 
ове и дру ге ху ма не ак тив но сти на ста ви ти и у овој го ди ни.
− У пла ну нам је и из ра да ди пло ма за успе шне учи те ље због 

до брих ре зул та та оства ре них на так ми че њи ма. Има мо иде ју 
да об ја ви мо ра до ве уче ни ка тр сте нич ке оп шти не и да их пу-
бли ку је мо, то би би ли ли ков ни и ли те рар ни ра до ви – ка же 
Ве ро љуб Ми ле тић.
Ди рек тор ка ОШ „Све ти Са ва” Гор да на Вук ми ро вић за хва ли-

ла је у име свих на до би је ном по кло ну.
Д. И. 

Сва ка, и нај ма ња, ма ни фе ста ци ја жен ског уме ћа вред на је 
име на Кла ре Цет кин на ду гом пу ту жен ског осве шћи ва ња и 
схва та ња соп стве них вред но сти.

В. В.
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АПА ТИН

По се те и по кло ни
Апа тин ски Дом за ста ре и пен зи о не ре за Осми март су об и-

шли ак ти ви сти Цр ве ног кр ста и Омла дин ске ху ма ни тар не ор-
га ни за ци је овог бач ког гра ди ћа. Све ба ке су ужи ва ле у све ча-
но сти, а об ра до ва ле су се и го сти ма и уку сним по кло ни ма.

И. М.

ПРО КУ ПЉЕ

Уче ник над ма шио 
учи те ља
Да је до бра са рад ња увек кључ успе ха, при мер су пред сед-

ник и струч ни са рад ник про ку пач ког Удру же ње пен зи о не ра, 
Ми ро љуб Ко цић и Бо ра Ран ђе ло вић.
На про шло го ди шњој Олим пи ја ди спор та, здра вља и кул ту-

ре у Со ко ба њи пр ви чо век про ку пач ких пен зи о не ра Ко цић, у 
кон ку рен ци ји шестсто пен зи о не ра, про гла шен је за нај бо љег 
игра ча фол кло ра. Ле па ти ту ла, али да ни је би ло са да шњег 
струч ног са рад ни ка Удру же ња Ран ђе ло ви ћа, пи та ње је да ли 
би се Ко цић до мо гао овог при зна ња. Он је, на и ме, по чео да се 
ба ви фол кло ром под буд ним над зо ром учи те ља чи ка Бо ре.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

По моћ чла но ви ма
У оп шти ни Сме де рев ска Па лан ка жи ви 11.340 пен зи о не ра од 

че га је њих 3.000 учла ње но у пен зи о нер ску ор га ни за ци ју. 
Про шле го ди не па ла нач ка Ор га ни за ци ја пен зи о не ра ис по-

ру чи ла је чла но ви ма око 900 то на угља и 700 куб них ме та ра 
др ва, као и 1.288 па ке та су хо ме сна тих про из во да. Ове го ди не, 
ка ко нас је ин фор ми сао Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник ове 
ор га ни за ци је, уве ли ко су по че ли са упла том за угаљ „ко сто-
лац” и „ко лу ба ру” (око 4.000 ди на ра по то ни, на де сет ме сеч-
них ра та). Мо же да се по ру чи и су ше на „ко лу ба ра” (8.100 дин.) 
и „ба но вић” (9.800) уз от пла ту на че ти ри ме сеч не ра те, док се 
па ке ти су хо ме сна тих про из во да (че ти ри, осам и де сет ки ло-
гра ма) от пла ћу ју у две ра те.
За чла но ве је обез бе ђе но бес плат но ме ре ње при ти ска и ше-

ће ра у кр ви, као и бес пла тан пре воз на те ри то ри ји оп шти не. 
Сл. К.

ШИД

Ма скен бал
и ко ла чи ја да
На ово го ди шњем ма скен ба лу и ко ла чи ја ди Шид је, као и 

сва ке го ди не кра јем фе бру а ра, био до ма ћин број ним го сти ма 
из Ву ко ва ра, Ло зни це, Шап ца, Срем ских Кар ло ва ца, Бач ке Па-
лан ке, Шид ских Ба но ва ца, Бр ша ди на, Остро ва, Бо ро вог Се ла, 
Не го сла ва ца, Ер де ви ка и Ада ше ва ца. До шли су чла но ви брат-
ских ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да ове срем ске ва ро ши це – не-
ки с ко ла чи ма, а не ки под ма ска ма, на так ми че ње у ове две 
„ди сци пли не”. Мно ги су, ме ђу тим, као и ме шта ни, до шли са мо 
да се до бро за ба ве, јер ма скен ба ли углав ном и слу же за то.

Нај за ни мљи ви је ма ске на пра ви ли су уче ни ци ОШ „Бран ко 
Ра ди че вић” из Ши да и њи хо ва су гра ђан ка Сла ви ца Ко шар чић, 
а нај леп ше и нај у ку сни је слат ке и сла не ко ла че уме си ле су 
Гор да на Гр чић, та ко ђе из Ши да, и На да Пе ри шић из Срем ских 
Кар ло ва ца.

И. М.

– Учио сам и ве жбао код та да по зна тог про ку пач ког фол-
кло ри сте, на шег чи ка Бо ре, не слу те ћи да ће мо кроз не ко ли ко 
де це ни ја по но во да ра ди мо за јед но, овог пу та у пен зи о нер ској 
ор га ни за ци ји – ка же Ко цић, ко ји је фол кло ром по чео да се ба-
ви пре ви ше од че тр де сет го ди на. У ме ђу вре ме ну је био члан 
КУД Абра ше вић из Про ку пља, а ка сни је и сам учи тељ на род-
них ига ра.
Док слу ша при чу свог не ка да шњег уче ни ка, а са да ше фа, и 

чи ка Бо ра се при се ћа дав них да на.
– По сле играч ке ка ри је ре, ко ју сам за по чео још 1952. го ди-

не, опре де лио сам се да учим мла де овој игри. Ко цић је био 
је дан од мо јих уче ни ка, и то успе шни јих, и сре ћан сам што је 
ус пео да ме над ма ши – при ча Бо ра Ран ђе ло вић.
За и ста та ко и ми сли овај ве дри чо век, иако шеф зна по не кад 

да под вик не, а све да би се по сао бр зо и ефи ка сно за вр шио.
Ж. Д.

Ко цић и Ран ђе ло вић
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КИ КИН ДА

Ве че умет ника
Клуб књи жев ни ка „Ду шко Три фу но вић” са се ди штем у Ки-

кин ди го сто вао је не дав но у Клу бу пен зи о не ра ове оп шти не. 
Том при го дом гру па пи са ца чи та ла је сво је сти хо ве, а чла но ви 
КУД пен зи о не ра „Сун ча на је сен” уз вра ти ли су пе сма ма хо ра, 
во кал них и ин стру мен тал них со ли ста. 

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.

Ни ко ла Ва сић-То по ло вач ки, пред сед ник Клу ба књи жев ни ка 
„Ду шко Три фу но вић”, пред ста вио се, по ред по е зи је, и соп стве-
ним сли кар ским оства ре њи ма. Пре ма ње го вим ре чи ма, овај 
ко лек тив оку пља 82 чла на, 40 је са под руч ја ки кинд ске оп-
шти не, оста ли су из оп шти на Зре ња нин, Жи ти ште, Но ви Сад, 
а има их и у Бе о гра ду. Око 15 од сто члан ства су пен зи о не ри, 
с тим што је тај про це нат по сле ове ве че ри умет нич ких ду ша 
по ве ћан, јер су Клу бу при сту пи ли и но ви чла но ви.

С. З.
РУ МА

Под се ћа ње на чу ве не 
же не Ср би је
За Ме ђу на род ни дан же на у Ге рон то ло шком цен тру „Срем” 

у Ру ми упри ли че на је ле па све ча ност. Ме ђу 20 чу ве них же-
на Ср би је у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма, ко јих су се 
под се ћа ли, би ло је спи са те љи ца, сли кар ки, на уч ни ца, ле ка ра, 
спор тист ки ња. Чла но ви ли те рар не сек ци је чи та ли су де ло ве 
би о гра фи ја Ка та ри не Ива но вић, Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки-
ње, На де жде Пе тро вић, Ани це Са вић Ре бац и Де сан ке Мак си-
мо вић. Му зич ки уго ђај овом ле пом дру же њу до дао је са рад ник 
Ге рон то ло шког цен тра Дар ко Ђо кић, уз чи ју се хар мо ни ку пе-
ва ло и игра ло. И. М.

АРИ ЉЕ

Бри га о пен зи о не ри ма
У оп шти ни Ари ље има 2.400 пен зи о не ра. Ве ћи на је учла ње-

на у је дин стве ну ор га ни за ци ју – Удру же ње пен зи о не ра, ко је 
се вр ло ан га жу је да свом члан ству по мог не, ка же Све ле Бо јић, 
пред сед ник Удру же ња.

– Не ма мо до на ци ја, ни ти по мо ћи оп шти не и при вре де. Фи-
нан си ра мо се соп стве ном чла на ри ном. За про те клу зи му обез-
бе ди ли смо 580 ку би ка огрев ног др ве та, уз бес ка мат ну ше сто-
ме сеч ну от пла ту, по це ни од 2.750 ди на ра за ку бик. На ба вље-
но је 800 ки ло гра ма ме да, шест то на све же пи ле ти не, 1.200 
ки ло гра ма су хо ме сна тих про из во да, на тро ме сеч ну от пла ту, и 
то све знат но по вољ ни је у од но су на ло кал ну тр го ви ну.

Све ле Бо јић

Про шле го ди не ор га ни зо ва но је и пет из ле та, уз дру же ње и 
по се те зна ме ни тим ме сти ма. А пред сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра Бо јић је при ча за се бе. Од пен зи о ни са ња је на овој функ-
ци ји (ви ше од 15 го ди на), у кан це ла ри ји оста је до 14 ча со ва, 
баш као да је у рад ном од но су, и то све во лон тер ски. 

Ђ. М.
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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

ИЗ УГЛА ДУ ГО ГО ДИ ШЊЕГ СА РАД НИ КА „ГЛА СА ОСИ ГУ РА НИ КА”

Ра до чи та не но ви не
Из го ди не у го ди ну са др жа ји „Гла са оси гу ра-

ни ка” по ста ју све бо љи и зна чај ни ји. За сва ку 
по пу ла ци ју има по не што да про чи та и сма трам 
да би до бро би ло да се „Глас оси гу ра ни ка” по-
ја ви и на тра фи ка ма.
Имао сам при ли ке да про чи там ко мен та ре 

о за ко ни ма из обла сти ПИО, здрав ства, ис ку-
ства дру гих фон до ва здрав ства на ших су се да, 
о ли ко ви ма ле ка ра, фар ма це у та, а ве о ма до-
бра ру бри ка је и „При ча ла ми мо ја ба ка”. За-
бав на стра на ће сва ко га за сме ја ти. Ве сти из 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра и ин ва ли да ра да су 
увек при сут не у ли сту и то је до бро. 
При ме ћу јем да је здрав ство ма ње за сту-

пље но на стра ни ца ма „Гла са оси гу ра ни ка”. 
Лист по све ћу је ве ли ку па жњу ста ри ма. То је 
са свим до бро, а пра ти се и ак тив ност ге рон-
то ло шких цен та ра. Ру бри ка „Пи сма” тре ба ло 
би да има нај ма ње две стра ни це, а од го во ри 
прав ни ка та ко ђе при вла че па жњу, јер „Глас 

оси гу ра ни ка” у овој ру бри ци 
да је од го во ре за све оно што 
ти шти пен зи о не ре у оства ри-
ва њу њи хо вих пра ва. Ве о ма 
је по хвал но што лист ре дов но 
об ја вљу је ин фор ма ци је о ис-
пла та ма пен зи ја у ре пу бли ка-
ма бив ше Ју го сла ви је. 
До бро би би ло ка да би сте 

одр жа ли са ста нак са до пи сни-
ци ма (не тра ћи мо днев ни це), јер то би б и  л а 
при ли ка за про ду бљи ва ње са рад ње и обо га-
ћи ва ње ли ста но вим са др жа ји ма. Пред ла жем 
ру бри ку „Од гра да до гра да” где би се об ја-
вљи ва ле ин фор ма ци је о ак тив но сти ма пен зи о-
не ра, ху ма но сти, до бро чин стви ма.
Уз же љу да „Глас оси гу ра ни ка” бу де још чи-

та ни ји, по здра вља Вас ко ле га 
Ми о драг Не го ва но вић, 
но ви нар из Љу бо ви је

Че ти ри сто де вет став ки
При но си у не сре ћи не од ме ра ва ју се са мо од обез бе ђе не 

над ни це, пре ма при но сној та ри фи, не го за ви се и од по стот-
ка опа сно сти, у ко ји је по сао пре ма про сеч ној опа сно сти 

по сла од не сре ће увр штен. По сто так опа сно сти од ре ђу је се 
у гра ни ца ма раз ре да опа сно сти утвр ђе ног за до тич ни по сао 
у Та бли ци опа сно сти по сла, пре ма спе ци јал ним при ли ка ма 
си гур но сти у по је ди ном по слу. Са да ња Та бли ца опа сно сти 
има 409 ста во ва и по себ ну та ри фу за оси гу ра ње по љо при-
вред них рад ни ка код вр ши ли ца и по љо при вред них стро је-
ва. Про сеч ни по сто так опа сно сти за све по сло ве не што је 
ма њи од 25 од сто. Рад нич ко оси гу ра ње у сво је три гра не 
оси гу ра ва рад ни ка и ње го ву по ро ди цу пот по ра ма у нов цу 
и на ра ви за слу ча је ве про ла зног или трај ног гу бит ка рад не 
спо соб но сти. Ако је гу би так рад не спо соб но сти по сле ди ца 
не сре ће ра да на по слу, пот по ре про ши ре не и по ве ћа не да је 
гра на оси гу ра ња за слу чај не сре ће. Као не срећ ни слу ча је-

ви ва же и обрт на тро ва ња, а за мор на ре и из ве сна троп ска 
обо ље ња. Оште ћу је се и не сре ћа на пу ту на рад и са ра да.

(Оси гу ра ње рад ни ка у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, 
1937, За греб)

Ма ње бе не фи ци ја
Јед на од из ме на За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу-

ра њу под ра зу ме ва и по ме ра ње гра ни ца на ви ше код бе не фи-
ци ра ног рад ног ста жа. Уме сто до са да шње 53 го ди не жи во та 
и 20 го ди на ста жа са уве ћа ним тра ја њем уз ми ни мум 10 го-
ди на ефек тив ног ра да на овим по сло ви ма, за пен зи о ни са ње 
ће би ти по треб но нај ма ње 25 го ди на ста жа, од че га ми ни мум 
15 го ди на ефек тив ног ра да на ова квим по сло ви ма, и 55 го-
ди на жи во та, по сте пе но од сле де ће па до 2021. го ди не. Но-
ве тех но ло ги је 
и по бољ ша ње 
усло ва ра да 
усло ви ли су 
уки да ње ста ту-
са бе не фи ци-
ра ног рад ног 
ста жа за мно га 
рад на ме ста. 
За ру да ре, ба-
ле ри не, ке со-
ни сте и слич на 
те шка за ни ма-
ња, гра ни ца 
за од ла зак у 
пен зи ју оста је 
50 го ди на жи-
во та. Нај ви ше 
бе не фи ци ја ће 
из гу би ти за по-
сле ни у МУП-у.

Ј. О.
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

На кна да за не гу и по моћ

Не у пла ће ни до при но си мо ра ју 
да се из ми ре

Пот пу ни гу би так рад не
спо соб но сти

Ка ко до „пу не” пен зи је

?Бо сиљ ка Јо ва но вић, Ужи це: Мо ја мај ка је ста ра 
88 го ди на. Па ла је 2008. го ди не и том при ли ком 
по ло ми ла кук. Би ла је у бол ни ци, али ни је ра ђе на 

опе ра ци ја, па је са мим тим не по крет на. До би ла је ту ђу 
не гу и по моћ у из но су од 6.200 ди на ра. Ин те ре су је ме 
да ли је тај из нос мо жда тре ба ло да бу де ве ћи, с об зи-
ром на ње но здрав стве но ста ње?

?Де сан ка Дра жић, Ло зни ца: Ра ди ла сам у фа бри ци 
„Ви ско за” до 2002. го ди не. На ста ви ла сам да упла-
ћу јем стаж до 2005. го ди не, ка да сам пре ста ла јер 

ви ше ни сам би ла у мо гућ но сти. У апри лу 2009. го ди не 
до би ла сам опо ме ну да упла тим 186.000 ди на ра. Од то-
га је 101.000 би ла глав ни ца, ко ју сам на је дви те ја де 
ус пе ла да упла тим. Пре пет ме се ци сам упу ти ла жал бу 
над ле жном ми ни стар ству да ми от пи ше оста так ду га, 
али ни до да нас ни сам до би ла од го вор. Жи вим са су-
пру гом ко ји је та ко ђе не за по слен, та ко да смо по ста ли 
со ци јал ни слу чај. Као та кви при ма мо 3.800 ди на ра, а 
за ле ко ве тре ба да пла ти мо мно го ви ше. Ин те ре су је ме 
да ли же не још иду у пен зи ју са 35 го ди на ста жа и 53 
го ди не жи во та. Мо лим вас за са вет шта је нај бо ље да 
ура дим.

?Ра дој ка Ива но вић, Вра ње: Обра ћам вам се у име 
свог си на Не на да, ро ђе ног 1964. го ди не. Он има 11 
го ди на рад ног ста жа. Остао је без по сла због из др-

жа ва ња за твор ске ка зне, а по сле се за по слио код при-
ват ног по сло дав ца. На по слу је 2007. го ди не пао у не-
свест. Ди јаг но за је ане у ри зма мо зга. Не спо со бан је за 
по сао. Мо лим вас да нас по са ве ту је те шта је нај бо ље да 
ура ди мо и ка ква су пра ва мог си на из рад ног од но са.

?Ра да С., Ча чак: Ин ва лид сам ра да од 1993. го ди не. 
Имам 27 го ди на рад ног ста жа. Фир ма ми је оти-
шла у сте чај 2007. го ди не. При ма ла сам на кна ду 

са За во да за за по шља ва ње, а од ма ја 2008. го ди не при-
мам пен зи ју у ви си ни 50 по сто. Здрав стве но ста ње ми 
се по гор ша ло и кон зи ли јум ле ка ра ме ша ље на опе ра-
ци ју. Да ли мо гу, у ме ђу вре ме ну док се не опе ри шем, 
да под не сем зах тев за „пу ну” пен зи ју и шта ми је све 
по треб но од до ку мен та ци је?

По ро дич на пен зи ја

?Ве ља Жур кић, Не ре сни ца: Отац ми је умро 7. 7. 2000. 
го ди не. Имао је 23 го ди не рад ног ста жа. Мај ка је ро-
ђе на 7. 12. 1957. го ди не. Ин те ре су је ме ка ква су ње-

на пра ва ка да је у пи та њу по ро дич на пен зи ја?

Од го вор: Уз на по ме ну да се 
при ли ком од лу чи ва ња о пра ву 
на пен зи ју при ме њу ју про пи-
си ко ји су на сна зи у мо мен ту 
под но ше ња зах те ва, на Ва шу 
мај ку би се при ме ни ли про пи-
си ко ји са да ва же. То зна чи да 
је у 2010. го ди ни за при зна ва-
ње пра ва на по ро дич ну пен зи-
ју удо ви по треб но да има 49 
го ди на и шест ме се ци жи во та 
и да је у мо мен ту смр ти су пру-
га има ла 44 го ди не и шест ме-

се ци жи во та. Уко ли ко је не ко 
од де це ко ри стио пра во на по-
ро дич ну пен зи ју, те ако је Ва-
ша мај ка у тре нут ку пре стан ка 
пра ва де те та има ла по треб них 
44 го ди не и шест ме се ци жи во-
та или ви ше, не ће би ти смет-
ња да јој се при зна пра во на 
по ро дич ну пен зи ју. Ако то ни је 
слу чај, на жа лост Ва ша мај ка 
не ће мо ћи да оства ри пра во, 
без об зи ра на то ко ли ко са да 
има го ди на жи во та.

Од го вор: Ва ша мај ка је 
оства ри ла на кна ду за не гу и 
по моћ дру гог ли ца пре ко над-
ле жног цен тра за со ци јал ни 
рад у за кон ском из но су ко ји јој 
при па да. У слу ча ју да сма тра те 
да код ње мо же да се утвр ди 
и те ле сно оште ће ње 100 од сто 
по јед ном осно ву, под не ће те 

зах тев над ле жном цен тру за со-
ци јал ни рад да се утвр ди пра во 
на уве ћа ни из нос на кна де за 
не гу и по моћ дру гог ли ца. 
Ако ор ган ве шта че ња утвр-

ди да та кво те ле сно оште-
ће ње по сто ји Ва ша мај ка ће 
оства ри ти знат но ве ћи из нос 
на кна де. 

Од го вор: Же не још има ју 
пра во на ста ро сну пен зи ју са 
53 го ди не жи во та и 35 го ди на 
ста жа оси гу ра ња. Ово ће сва-
ка ко тра ја ти док не сту пи на 
сна гу но ви За кон о ПИО, што 
ће нај ве ро ват ни је би ти од 1. 
1. 2011. го ди не, ка да ће по че-
ти по сте пе но да се по ве ћа ва 
и ста ро сна гра ни ца и го ди не 
ста жа оси гу ра ња за по че ти ри 
ме се ца на го ди шњем ни воу. 
Што се ти че ду го ва ња на име 

не у пла ће них до при но са по 
осно ву до бро вољ ног при сту па 
оба ве зном оси гу ра њу, с об зи-
ром на то да сте пре ста ли са 
овим оси гу ра њем у 2005. го-
ди ни, мо ра ће те да из ми ри те 
ово ду го ва ње. Ако га не из ми-
ри те са да, дуг ће се на пла ти-
ти кроз об у ста ву од пен зи је 
ка да је оства ри те. Све ово, 
на рав но, ва жи под усло вом да 
се јед ног да на про пис у овом 
сми слу не из ме ни.

Од го вор: Пре ма Ва шим ре-
чи ма, Ваш син је пот пу но не-
спо со бан за рад. Бу ду ћи да 
има 11 го ди на рад ног ста жа, 
то је до вољ но за оства ри ва ње 
пра ва на ин ва лид ску пен зи-
ју. Не ка ње гов ор ди ни ра ју ћи 
ле кар при пре ми ме ди цин ску 
до ку мен та ци ју и пред лог за 
утвр ђи ва ње пот пу ног гу бит ка 

рад не спо соб но сти. Уко ли ко 
ор ган ве шта че ња на осно ву 
све га што сте из не ли и не по-
сред ног уви да утвр ди да код 
Ва шег си на за и ста по сто ји пот-
пун гу би так рад не спо соб но-
сти, мо ћи ће да оства ри ин ва-
лид ску пен зи ју и на тај на чин 
обез бе ди основ ну ег зи стен ци-
ју се би и сво јој по ро ди ци.

Од го вор: Ви сва ка ко као 
ко ри сник на кна де у ви си ни 
50 од сто ин ва лид ске пен зи-
је има те пра во да под не се те 
зах тев за оства ри ва ње ин ва-
лид ске пен зи је, с об зи ром на 
то да је до шло до знат ног по-
гор ша ња Ва шег здрав стве ног 
ста ња. О то ме да ли се ра ди о 
пот пу ном гу бит ку рад не спо-
соб но сти од лу чу је ис кљу чи во 
ор ган ве шта че ња при Фон ду 

ПИО, а на осно ву ме ди цин ске 
до ку мен та ци је и не по сред ног 
уви да у Ва ше здрав стве но 
ста ње. До ку мен та ци ју нео п-
ход ну за од лу чи ва ње о пра ву 
фор ми ра ће те уз по моћ ле-
ка ра оп ште прак се при до му 
здра вља са свим спе ци ја ли-
стич ким на ла зи ма уз оба ве-
зну прет ход ну кон тро лу ко-
ми си је при над ле жном до му 
здра вља.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

РАНИЈЕ
ВЛАСНИК 
РАНЧА

ИМЕ РАНИЈЕ 
ГЛУМИЦЕ 
ВИЛИЈАМС

ЛИКОВНИ 
УМЕТНИК

ВРСТА ЈАКОГ 
ЕКСПЛОЗИВА

ВРСТА
ПАДАВИНЕ

КОШЕЊЕ И 
СКУПЉАЊЕ 
ЖИТА

УГЛЕД У 
ДРУШТВУ

БИЉНИ СВЕТ, 
БИЉЕ

СУШТИНА, 
БИТНОСТ 

(ЛАТ.)

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ЗАСЕДА
У ЛОВУ

БИТКА, БОРБА

ОЗНАКА ЗА 
ВОЛТ

ЛЕП, КРАСАН

СТАНОВНИЦА 
БЕРАНА

ОРЕГОН 
(СКР.)

РЕКА
(ШПАНСКИ)
СТРМИНА 
БРДА

РАШИТИ СЕ

СИМБОЛ ЗА 
ЈОД

СИМБОЛ
ЗА АЗОТ
БИЧ, 

КАМЏИЈА

ТЕХНИЧКИ 
НОКАУТ
ВОЗИТИ СЕ 
ПО ЛЕДУ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ГЛАВИЦА 
БРДА
ОЗНАКА 
ПАНЧЕВА

ЈУНАЧКА 
ПЕСМА
ГРАД У 
ГРЧКОЈ

ПОЗЛАЋИ-
ВАЊЕ

СУДИЈА 
(ЛАТ.)

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ХИТРИНА, 
БРЗОСТ

СУЖАЊСТВО

ПЛАНИНА У 
СРБИЈИ

ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ

КУХИЊСКО 
ПОСУЂЕ

ИЗГОВОРИТИ 
МОЛИТВУ

ОЗНАКА
ЗА ПОНД

ЦАНКАР ИВАН

ТЕЛО

ПРВАК, 
ШАМПИОН
ПРЕВОЈ НА 
ВЕЛЕБИТУ

РАЗВИЈАЊЕ
У СТАСУ

ТРЕМОЛО 
(СКР.)

ИМЕ
ФИНЦИЈА
ПРЕДЛОГ: 
ПРЕМА

АЕРОКЛУБ 
(СКР.)

КУРЈАК

ВРСТА
ПАПАГАЈА
СИМБОЛ 
СУМПОРА

ОПАСАН 
ЧОВЕК

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: Кембриџ, анализа, зглавак, алеја, 
Мер, лан, аз, Гиле, Тимотеј, улема, почетак, осим, н, стоик, е, тан, 
Рим, отирати, Лаца, ан, акапела, р, Оми, кирија, контраш.

СКАНДИНАВКА
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До ско ци
Учи ни те ми услу гу. Не мој те ми ви ше ни шта чи ни ти!
Ор га ни ма го ње ња су мно ги за пе та ма.
Ла ко је ван Ср би је жи ве ти као сав нор ма лан свет.
Ка да смо спу сти ли лоп ту на зе мљу, схва ти ли смо 

да је про бу ше на.
Ре ши ли смо про блем не за по сле них. Из бри са ли смо их 

из еви ден ци је!
Исти на је па ла на ис пи ту. Ни је мо гла да из др жи 

ла жну кон ку рен ци ју.
Жа ли те се на те жак жи вот. А где вам је кре а тив ност?

Ра де Ђер го вић

Мо лим за реч
У Бе о гра ду по сто ји Аген ци ја за за по шља ва ње, ко ја 

ме сеч но за по сли тро је љу ди. Мно го ефи ка сни ја би ла би 
Аген ци ја за от пу шта ње.
Иза шли смо из кри зе. Пра во у ла ви ринт.
Кад је реч о кри ми на лу, цр ква ни је одво је на од др жа ве.
Ме те о ро ло зи на ја вљу ју вре ло ле то, али у вла ди 

твр де да се и по ред то га за мр зну те пен зи је не ће 
ис то пи ти.
За су но врат ди на ра кри ви су ко шар ка шки на ви ја чи. 

Они стал но на утак ми ца ма скан ди ра ју „Хо ће мо стот ку” и 
евро им је ис пу нио же љу.
У Ср би ји има 1,6 ми ли о на пен зи о не ра. Сви су, 

углав ном, у за мр зну том ста њу.
Иако го во ре да је Ср би ја тр жи ште бу дућ но сти, ми ли он 

не за по сле них ви ше бри не са да шњост.
Функ ци о не ри ма је то ли ко тан ка и си ро ма шна 

имо вин ска кар та, да ће Вла да Ср би је под хит но за 
њих ор га ни зо ва ти до на тор ску ве че ру.
Обо жа ва о ци „Ве ли ког бра та” оче ки ва ли су за Дан же на 

шоу „Ве ли ка се стра”.
Де јан Па та ко вић

Миленко Косановић
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(Х) у м о р н е  м и с л и

Бо ље је што ће мо има ти сто по ску-
пље ња не го са мо јед но. За ср це је 
ма ња опа сност сто ма лих се ки ра ци ја 
не го јед на ве ли ка!
Ма да смо на Бал кан сти гли тек 

пре хи ља ду и по го ди на, већ смо 
у фа зи ста би ли за ци је.
Ми се по но си мо сво јим ме стом у 

све ту. На пу ту смо за Ази ју, а ни од 
Афри ке ни смо да ле ко.
Ако из у зме мо при вре ду, здрав-

ство и кул ту ру, до бро смо. Ко је и 
дру ги ма же ли мо.
Раз не ме ре спро во ди мо, али нам 

спро вод пре ду го тра је.
У Евро пи смо на за че љу, али у 

све ту је наш по ло жај не што бо-
љи.
На до бром смо пу ту. Још са мо да 

кре не мо.
Сва ког да на по чи ње мо бит ку за 

но во су тра. А сва ки по че так је те-
жак.
Наш план раз во ја има све ве ћу по-

др шку. Не ки му при сту па ју из уве ре-
ња, оста ли – из са жа ље ња.

Ви то мир Те о фи ло вић

… да нај ду же жи ве ста нов ни ци остр ва 
Оки на ва, Сар ди ни ја и Крит, а њи хо ва ду-
го веч ност се при пи су је ге не ти ци, ис хра-
ни и од но су пре ма жи во ту?

… да је нај ви ша це на 
за је дан стрип по стиг-
ну та не дав но у САД 
ка да је пр ви стрип 
у ко ме се по ја вљу је 
Су пер мен, из 1938. 
го ди не, не по зна ти 
ку пац пла тио рав но 
ми ли он до ла ра?

… да по вр ши на Ти хог 
оке а на из но си 179.603 ква-
драт на ки ло ме тра, што је 35 
од сто це ло куп не Зе мљи не по вр ши не, 
од но сно 18 пу та је ве ћи од по вр ши не 
Евро пе?

... да је је ди ни драм ски пи сац ко ји је 
умро глу ме ћи свог ју на ка Мо ли јер? У 
ко ме ди ји „Уобра же ни бо ле сник” он је 
умро на сце ни игра ју ћи уобра же ног бо-
ле сни ка.

... да су нај ве ћи и нај гла сни ји ин стру-

мент на све ту ор гу ље у Ауди то ри ју му 
Атлан тик Си ти ја, у аме рич кој др жа ви Њу 
Џер си? Њи хов звук ра ван је зву ку 25 ду-
вач ких ор ке ста ра.

… да Ески ми има ју 
пре ко пет на ест ре чи 
за снег а ни јед ну за 
рат?

... да нај ви ше сце на на си ља на фил му 
са др жи филм „Рам бо 3” – у 109 ми ну та 
при ка за но је 123 сце не смр ти и 245 сце-
на ра зор ног на си ља?

... да је, са сво јих 188 де ци бе ла, зви-
ждук пла вог ки та нај гла сни ји звук ко ји 
про из во ди јед на жи-
во ти ња?

... да је нај по се-
ће ни ја гра ђе ви на на 
све ту Ај фе ло ва ку ла 
у Па ри зу?

... да Ги ни со ва 
књи га ре кор да др жи 
ре корд као нај че-
шће кра де на књи га 
из књи жа ра?

Да ли сте зна ли ...




