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Пре не ког вре ме на аутор овог тек ста 
при су ство вао је нео бич ном раз го во ру 
у град ском пре во зу, је дан од оних слу-

ча је ва ка да сте не вољ ни ак те ри си ту а ци је у 
ко јој лич ни раз го во ри по ста ну јав но до бро. 
Али ово га пу та је би ло дру га чи је – те ма, етич-
ка и без ма ло фи ло зоф ска, при ву кла је оп шту 
па жњу при сут них. Раз го вор дво ји це са пут ни-
ка ти цао се људ ске при ро де и то га да ли је 
чо ве ку, као дру штве ном би ћу, има нент но да-
ва ње − вре ме на, па жње, до ба ра, и де ље ње 
са дру гим љу ди ма, од но сно да ли је да на шњи 
чо век, ова кав ка кав је сте (его и сти чан, окре-
нут сам се би), по сле ди ца ци ви ли за циј ских и 
исто риј ских де ви ја ци ја. Ис ход раз го во ра био 
је за кљу чак да онај ко не ма спо соб ност да-
ва ња, мо ра да ве жба да то ра ди све док та 
осо би на не по ста не са став ни део ње го ве при-
ро де, и то не због дру гих, већ због се бе, јер је 
то ег зи стен ци јал на људ ска по тре ба чи је не ис-
пу ња ва ње има по сле ди це по мен тал но, али и 
фи зич ко здра вље.
Ова при ча о ле ко ви то сти да ва ња мо гла би 

да по слу жи као рав но те жа пре о вла ђу ју ћим 
те о ри ја ма оту ђе но сти чо ве ка као жр тве тех-
но ло шки раз ви је ног дру штва ко је је сам ство-

рио. Да ли је тем по жи во та ко ме смо се пре-
пу сти ли да би смо се би и сво ји ма омо гу ћи ли 
иоле нор мал ну ег зи стен ци ју уни штио осе ћај 
за јед ни штва и бри гу за дру ге љу де, те ви ше 
не ма мо вре ме на ни да слу ша мо, а ка мо ли да 
по мог не мо? Је ли ово вре ме ни чо век не где за-
ту рио сво ју ху ма ни стич ку при ро ду па за то у 
са вре ме ном све ту ре чи чо ве ко љу бље и ми ло-
ср ђе зву че ар ха ич но, а и ем па ти ја нам је до-
ста стра на?
Ве ру јем да се људ ска при ро да ме ња ла мно-

го ма ње не го што су са вре ме на на уч на и тех-
но ло шка до стиг ну ћа тран сфор ми са ла све око 
нас. Ни је се увек у том дра ма тич ном раз во ју 
до вољ но про мо ви са ла људ ска до бро бит ни 
бри га за дру ге, али по што ва ње и при ја тељ-
ство зна че не пре ста ни рад, пр вен стве но на 
се би, и оп ста ју са мо ако се с па жњом во ди 
ра чу на о ту ђим же ља ма и по тре ба ма. Тре ба 
по че ти од не по сред ног окру же ња, од оних са 
ко ји ма сва ко днев но де ли мо рад ни и жи вот ни 
про стор. А спа са за мо дер но дру штво си гур но 
има − не по зна јем ни ко га ко би ода брао да 
жи ви без при ја те ља ма ко ли ко дру гих до ба ра 
имао.

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка
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Ус крс је нај ве ћи хри шћан ски пра зник. То га 
да на је Исус Хри стос, према верском учењу,  
вас кр сао из мр твих, по бе дио смрт и да ро вао 
свим људима веч ни жи вот. Вас крс спа да у по-
крет не пра зни ке, и пра зну је се по сле је вреј-
ске Пас хе, у пр ву не де љу по сле пу ног ме се ца 
ко ји па да на дан про лећ не рав но-
дне ви це, или не по сред но 
по сле ње. Нај ра ни-
је мо же да пад не 
4. апри ла (као 
ове го ди не), 
а нај ка сни је 
8. ма ја по 
но вом ка-
лен да ру. 
За Ус-

крс су 
в е  з а  н и 
м н о  г о -
број ни ле-
пи оби ча ји. 
У це лом хри-
шћан ском све-
ту, па и код нас 
Ср ба, зе ка са ко ша-
ри цом пу ном ша ре них ја-
ја не из о став ни је део ус кр шњег 
ве се ља. Ја је је сим бол об на вља ња при ро де 
и жи во та. Фар ба ње ја ја во ди по ре кло још из 
пре хри шћан ског пе ри о да јер су она од дав ни-
на би ла ве за на за култ плод но сти и ра ђа ња 
на про лећ ним свет ко ви на ма. На ро чи то цр ве-

но ја је зна чи ра дост, и за оне ко ји га да ју и за 
оне ко ји га при ма ју. Цр ве на бо ја пред ста вља 
Хри сто ву не ви но про ли ве ну крв на Гол го ти, а 
то је ујед но и бо ја вас кр се ња, јер ње га не мо-
же би ти без стра да ња и смр ти.
Зна чај на је и сим бо ли ка оста лих бо ја – жу-
та озна ча ва сун че ву све тлост; зе ле на 

– при ро ду, жи вот, плод ност; 
пла ва – не бо, здра вље, ва-

здух; љу би ча ста – кра-
љев ство, пост, ве ру; 
сме ђа – мај ку Зе-
мљу, же тву, да-
ро ве итд.
Де ца се из-
у зет но ра ду ју 
Ус кр су и ша-
ре ним ја ји ма, 
ко ји ма се ту-
ца ју. Чи је се 
ја је раз би је, тај 
гу би и пре да је 
га оно ме ко ји има 

ја че. Пр во офар ба-
но ја је чу ва се у ку ћи 

го ди ну да на и на зи ва се 
чу вар ку ћа.

Пра во слав ни хри шћа ни се тог да-
на по здра вља ју са „Хри стос вас кре се”, на шта 
се од го ва ра „Ва и сти ну вас кре се”.
Ове го ди не и пра во слав ни и ка то лич ки вер-

ни ци обе ле жа ва ју овај благ дан истог да ту ма.
Р. М.

Ус крс
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Пред не ко ли ко сто ти на 
по сло да ва ца у Ср би-
ји ко ји су упра во са 

„днев ног ре да” ски ну ли ни-
ма ло јед но ста ван по сао из-
ра де и пре да је за вр ше ног 
ра чу на, као „мач над гла вом” 
сто ји и оба ве за пре да ва ња 
обра сца М-4 Фон ду ПИО. 
Реч је о за кон ској оба ве зи 
пре да је по да та ка о ста жу, 
за ра да ма и пла ће ним до при-
но си ма за рад ни ке ко је за по-
шља ва ју, са свим по треб ним 
по да ци ма ко је тре ба пре да ти 
над ле жној фи ли ја ли Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње на 
чи јој се те ри то ри ји на ла зи 
се ди ште фир ме.
Да под се ти мо, рок за пре-

да ју М-4 обра за ца за 2009. 
го ди ну је крај ма ја ове го-
ди не. По сло дав ци су до са да 
мо гли пре да ва ти за о ста ле 
М-4 фор му ла ре за прет ход не 
го ди не, уко ли ко то ни су учи-
ни ли на вре ме. Обра сце за 
„за бо ра вље не го ди не”, ка жу 
у Оде ље њу ма тич не еви ден-
ци је Фон да, по сло дав ци ће 
по но во мо ћи да пре да ју по-
сле 30. сеп тем бра ове го ди не. 
Према последњим подацима 
послодавци закључно са 
31. децембром 2009. за 
доприносе за пензијско и 
инвалидско осигурање дугују 
око 200 милијарди динара.
Иако су све сни да без 

ПРЕД ПО СЛО ДАВ ЦИ МА НО ВИ ЗА ДА ТАК

Вре ме за пре да ју
обра сца М-4

Бла го вре ме но до ста вља ње 
по да та ка о ста жу
за по сле них и пла ће ним
до при но си ма је ди ни
је на чин за оства ри ва ње 
њи хо ве бу ду ће пен зи је

пот пу не еви ден ци је о пла ће ним до при-
но си ма за све од ра ђе не го ди не њи хо ви 
рад ни ци, ка да до ђе вре ме, не ће мо ћи да 
оства ре пра во на за слу же ну пен зи ју, по-
сло дав ци већ по сло вич но ка сне или на 
шал те ре фи ли ја ла Фон да ПИО до но се 
не пот пу ну до ку мен та ци ју.
Пре ма ис ку ству за по сле них ко ји у Фон-

ду ра де на овим по сло ви ма, га зде нај че-
шће не по шту ју рок за пре да ју по да та ка. 
И по ред прет њи пре кр шај ним при ја ва ма 
(ко је су ина че је ди но сред ство за бор бу 
про тив не са ве сних по сло да ва ца), они и 
да ље ка сне. А њи хо ви рад ни ци, чак и у 
си ту а ци ји ка да су пот пу но све сни ка квих 

ће про бле ма има ти при ли ком пен зи о ни-
са ња ако се утвр ди да су им го ди не ра да 
„по је ли ска кав ци”, и у вре ме ка да свет-
ска кри за све ве ћи број љу ди свр ста ва 
ме ђу не за по сле не, нај че шће су за до-
вољ ни док са мо има ју по сао и ко ли ко-
то ли ко ре дов ну пла ту. Исти ни за во љу, 
они и не ма ју ни ка кву мо гућ ност да на те-
ра ју по сло дав це да их уред но при ја ве и 
пла ћа ју им до при но се (сем при ја вљи ва-
ња ин спек ци ји ра да, на шта се ма ло ко 
од лу чу је).
По ред не по што ва ња за кон ског ро ка 

за пре да ју обра сца М-4, че сте су и гре-
шке и до ста вља ње не пот пу них „па пи ра”. 

Обич но је то не пра вил но 
утвр ђен стаж оси гу ра ња 
и бе не фи ци ран стаж, из-
нос бо ло ва ња до 30 да на 
ко ји ни је из дво јен из бру-
то за ра де, по гре шно по-
пу њен ре ги стар ски број 
(раз ли чит је за осни ва че и 
за по сле не)... До са да шње 
ис ку ство го во ри да се у 
ве ћим фир ма ма овај по-
сао, уз до бру са рад њу са 
ре фе рен ти ма ма тич не фи-
ли ја ле, углав ном ко рект но 
оба вља. Мно го ви ше гре-
ша ка пра ве раз не аген ци је 
ко је об ве зни ци до при но са 
ан га жу ју да би им оба ви ле 
по сао, јер оне ма те ри ју не 
по зна ју до вољ но, а и не 
тру де се пре те ра но да је 
са вла да ју.
Рад ни ци ма оста је да 

се на да ју да ће њи хо ви 
по сло дав ци ове го ди не 
би ти знат но ефи ка сни ји 
и мар љи ви ји не го прет-
ход них го ди на и да не ће 
до че ка ти да им уме сто 
пен зи је по штар до не се 
оба ве ште ње о го ди на ма 
не у пла ће них до при но са. 
Али и да су ди је за пре кр-
ша је, ко ји су, као што смо 
већ ре кли, је ди ни ко ји мо-
гу не са ве сним га зда ма да 
ста ну на пут, не ће ола ко 
пре ла зи ти пре ко при ја ва 
про тив њих, про гла ша ва-
ју ћи се не на дле жни ма (на 

ово се че сте жа ле фи ли ја ле ко је су би-
ле при ну ђе не да при бег ну и овој ме ри), 
или ка жња ва ју ћи их са три хи ља де, пет 
или де сет хи ља да, иако је за кон за пре-
тио ка зна ма и до 800.000 ди на ра за овај 
пре кр шај (не у пла ћи ва ње до при но са за 
го ди не ко је су њи хо ви рад ни ци по ште но 
од ра ди ли).
Да под се ти мо, по сло дав ци по дат ке фи-

ли ја ла ма Фон да мо гу да до ста ве у елек-
трон ској фор ми или на па пи ру. По љо при-
вред ни ци ове обра сце, ина че, не пре да ју 
за се бе сва ке го ди не већ се за њих они 
по пу ња ва ју пре од ла ска у пен зи ју.

Ве сна Ана ста си је вић
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између два броја

Из ло жба о об но ви 
Хи лан да ра
У га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и 

умет но сти отво ре на је из ло жба „Об но ва 
Хи лан да ра шест го ди на на кон по жа ра”. 
Ова нео бич на по став ка, из ме ђу оста-
лог, са др жи део са при ка зом Све те го ре 
и Хи лан да ра и про јек те об но ве, од ко-
јих су нај зна чај ни ји ра до ви на Си но ди ку 
(1814) и Ве ли ком ко на ку (1816–1821). За 
по тре бе из ло жбе до би је но је одо бре ње 
све то гор ских вла сти да се са Хи лан да ра 
до не су пред ме ти оште ће ни по жа ром или 
спа се ни у по след њем тре нут ку, као што 
су ико не из па ра кли са „Све ти Ни ко ла”, 
из XVII ве ка, цар ске две ри и део ула зне 
ка пи је од ко ва ног гво жђа. По се ти о ци ће 

мо ћи да ви де и ре кон струк ци ју де та ља 
јед не ма на стир ске ке ли је у при род ној 
ве ли чи ни, ма ке те Све те го ре, Хи лан да-
ра, али и пећ из ко је је по жар бук нуо.
Из ло жба ће би ти отво ре на до 2. ма ја 

ове го ди не. Пла ни ра но је да осим по-
став ке у Бе о гра ду ова из ло жба го сту је и 
у дру гим гра до ви ма Ср би је и Ре пу бли ке 
Срп ске.

Од ма ја ви ше по сло ва за ин ва ли де 
За кон 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 је усво јен про шле го ди не и чи ја је при ме на би ла од ло же на не ко ли ко ме се ци, сту-
па на сна гу 23. ма ја ове го ди не. Уко ли ко се бу ду по што ва ле ње го ве од ред бе, би ће то 
шан са за осо бе са ин ва ли ди те том да до би ју по сао ко ји су до са да те шко на ла зи ли.

– На дам се да по сло дав ци не ће до зво ли ти да се при ме њу ју пе на ли и да ће 
по ка за ти да су дру штве но од го вор ни – из ја ви ла је тим по во дом Љи ља на Џу вер, 
по моћ ни ца ми ни стра еко но ми је и за по шља ва ња.
За ко ном 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 пред ви ђе но је да сва ки по сло да вац са ви ше од 20 за по сле них има оба ве зу 
да при ми јед ну ин ва лид ну осо бу.

Цен тар за за шти ту 
по тро ша ча
У Бе о гра ду је сре ди ном мар та ове го-

ди не отво рен Цен тар за за шти ту по тро-
ша ча чи ји је за да так да гра ђа ни ма пру-
жи бес плат ну по моћ у ви ду тач них ин-
фор ма ци ја ко ме и ка ко да се обра те да 
би ре ши ли про блем са тр гов ци ма.
Цен тар се на ла зи на 19. спра ту „Бе о-

гра ђан ке”, а фор ми ран је при Оде ље њу 
за за шти ту по тро ша ча Ми ни стар ства тр-
го ви не и услу га. Ње го ва уло га је ра зно-
ли ка – од са ве то дав не до еду ка тив не. 
Гра ђа ни мо гу да се ја ве на бес пла-

тан те ле фон 0800-103-104, ко ји ће би ти 
отво рен за по зи ве од 10 до 14 ча со ва, да 
би до би ли са вет шта да ра де. На кон што 
са слу ша ју њи хо во пи та ње, опе ра те ри ће 
им да ти тач ну ин фор ма ци ју о то ме ко је 
над ле жан за ре ша ва ње да тог про бле ма 
или ће пи та ње про сле ђи ва ти над ле жним 
уста но ва ма. 

Запослених 1,85
ми ли о на
Уку пан број за по сле них у Ср би ји из-

но сио је у ја ну а ру 1.850.871, об ја вље но 
је у бил те ну При вред не ко мо ре Ср би је 
„Кон јунк тур ни трен до ви Ср би је”.
У пу бли ка ци ји су на ве де ни по да ци Ре-

пу блич ког за во да за ста ти сти ку ко ји по-
ка зу ју да је, у од но су на де цем бар 2009, 
број за по сле них сма њен за 0,4 од сто, 
док у од но су на ја ну ар про шле го ди не 
пад за по сле но сти из но си 6,7 од сто. У ја-
ну а ру ове го ди не у Ср би ји је укуп но би-
ло еви ден ти ра но 751.590 не за по сле них 
и њи хов број је за 1,67 од сто по ве ћан у 
од но су на исти ме сец ла не, а у од но су на 
де цем бар 2009. за чак 2,91 од сто.
Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе за 

за по шља ва ње, сто па ре ги стро ва не не за по-
сле но сти у ја ну а ру 2010. из но си ла је 26,5 
од сто и по ра сла је у од но су на прет ход ни 
ме сец, ка да је из но си ла 25,89 од сто.

Бра јев ред 
во жње
Јав но пред у зе ће Же-

ле зни це Ср би је и ове 
го ди не је штам па ло ред 
во жње и на Бра је вом пи-
сму. По ре чи ма Го ра на 
Ви да ко ви ћа, из вр шног 
ме на џе ра за пут нич ки 
са о бра ћај, Бра јев ред во-
жње се, по ред ста ни це 
Бе о град, мо же на ба ви ти 
на свим ста ни ца ма у Ср-
би ји. Же ле зни це Ср би је 
чи не на по ре да по мог-
ну сле пим љу ди ма да се 
што лак ше кре ћу, па је 
та ко на глав ном ула зу у 
Же ле знич ку ста ни цу Бе-
о град по ста вље на и ре-
љеф на ста за ко ја во ди 
до пунк та са Бра је вим 
ре дом во жње. Слич но је 
и на же ле знич ким ста ни-
ца ма у Но вом Са ду и Су-
бо ти ци.
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Вој во ђан ски ИКТ кла стер
Ра ди ус по ста вља ња ја чих ве за из ме ђу фир ми ко је се ба ве ин фор ма ци о ним тех но-

ло ги ја ма и раз во ја ИТ сек то ра у Вој во ди ни, као и ра ди за јед нич ког на сту па у апли ци-
ра њу за фон до ве ЕУ, пра вље ња кон зор ци ју ма за на сту пе на тен де ри ма и ло би ра ња 
код за ко но да ва ца, сре ди ном мар та у Но вом Са ду осно ван је пр ви ИКТ кла стер у По-
кра ји ни. На че лу овог еснаф ског удру же ња при вред ни ка у на ред ном пе ри о ду би ће 
др Во јин Шенк, про фе сор на Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са ду.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог 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 25. мар та.
Бив шим по љо при вред ни ци ма дру ги 

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

Ко му нал на по ли ци ја Бе о гра да
Кон тро ла ко му нал ног ре да, од но сно одр жа ва ња јав них по вр ши на, од ла га ња от па да, 

за шти те жи вот не сре ди не и од во ђе ња от пад них во да, ка ко је од лу че но на не дав ној сед-
ни ци Скуп шти не Бе о гра да, убу ду ће ће би ти за да так ко му нал не по ли ци је. Она ће су зби-
ја ти и не ле гал ну про да ју, над зи ра ти укла ња ње сне га и ле да, кон тро ли са ти по што ва ње 
кућ ног ре да у стам бе ним згра да ма и тра ја ње рад ног вре ме на уго сти тељ ских обје ка та. 
Пред ви ђе но је и да ко му нал на по ли ци ја оба вља над зор у јав ном град ском и при град-
ском са о бра ћа ју, а би ће за ду же на и за спре ча ва ње не ле гал ног пар ки ра ња, кон тро лу 
са о бра ћај них озна ка и сиг на ли за ци је, ло кал них пу те ва и ули ца. Пла ни ра но је да те 
по сло ве оба вља око 320 по ли ца ја ца. На ис тој сед ни ци до не та је и од лу ка о из гле ду уни-
фор ми и озна ка ко му нал не по ли ци је, о бо ји и озна ча ва њу њи хо вих во зи ла и опре ме.

Главни град
про тив бе ле ку ге
По ред на кна де од 35 од сто до пу не 

пла те за труд ни це и јед но крат не по мо-
ћи од по 50.000 ди на ра не за по сле ним 
по ро ди ља ма, Скуп шти на гра да Бе о гра да 

је усво ји ла још јед ну ме ру. 
На и ме, у Бе о гра ду има пу-
но љу ди ко ји ра де, а чи ја су 
при ма ња из у зет но ни ска и 
где ро ђе ње де те та, уз сре-
ћу, до но си и фи нан сиј ске 
про бле ме. За то ће сва ка 
за по сле на по ро ди ља ко ја 
жи ви у до ма ћин ству где су 
ме сеч ни при хо ди по чла ну 
ни жи од 10.000 ди на ра до-
би ти јед но крат ну по моћ од 
25.000 ди на ра. 
Пре ма ре чи ма чла на Град-

ског ве ћа Жељ ка Оже го ви-
ћа, по ро ди ље на ту по моћ 
мо гу да ра чу на ју уко ли ко 
нај ка сни је три ме се ца на кон 
по ро ђа ја под не су зах тев 
град ској слу жби над ле жној 
за со ци јал ну за шти ту.
У про шлој го ди ни у глав-

ном гра ду сто па при род ног 
при ра шта ја би ла не га тив-
на, из но си ла је -2,5 про-
ми ла, и ово је још је дан од 
по ку ша ја да се по ве ћа на-
та ли тет.

За ра де ви ше
7,5 од сто
Про сеч на бру то за ра да, ис пла ће на у 

фе бру а ру, из но си 44.871 ди нар, са оп-
штио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 
што је но ми нал но 7,7, а ре ал но 7,5 од сто 
ви ше од про се ка ис пла ће ног у ја ну а ру.
Не то за ра да, без по ре за и до при но са, 

у фе бру а ру из но си 32.336 ди на ра и но-
ми нал но је ви ша за осам а ре ал но за 7,8 
од сто од ја ну ар ске не то пла те.
Да под се ти мо, од про шле го ди не РЗС 

је за из ра чу на ва ње про сеч них пла та по-
чео да узи ма у об зир и за ра де ко је ис-
пла ћу ју пред у зет ни ци, на осно ву по да-
та ка По ре ске упра ве.

Са вет за ма ла и 
сред ња пред у зе ћа
Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал-

ног раз во ја Ср би је осно ва ло је По слов-
ни са вет за ма ла и сред ња пред у зе ћа у 
чи јем ће ра ду уче ство ва ти 80 срп ских 
пред у зе ћа. Ово те ло је оформ ље но на 
ини ци ја ти ву Асо ци ја ци је ма лих и сред-
њих пред у зе ћа и пред у зет ни ка да би се 
ус по ста ви ла ди рект на ко му ни ка ци је са 
Вла дом Ср би је ко ја ће на овај на чин из 
пр ве ру ке мо ћи да се упо зна са њи хо вим 
про бле ми ма.
При ли ком осни ва ња Са ве та ре че но је 

да су ма ла и сред ња пред у зе ћа, ко ја за-
по шља ва ју ми ли он љу ди у Ср би ји, нај-
флек си бил ни ји и нај зна чај ни ји сек тор са 
аспек та за по шља ва ња и при вред ног раз-
во ја, а пред ста вље ни су и фи нан сиј ски 
под сти ца ји ко ји ма је др жа ва спрем на да 
пот по мог не овај део при вре де. На осни-
вач ком са стан ку је до го во ре но и да се 9. 
апри ла у Вр њач кој Ба њи одр жи пр ва сед-
ни ца но во фор ми ра ног те ла, а на днев ном 
ре ду ће се на ћи нај ак ту ел ни ји про бле ми 
ко ји оп те ре ћу ју рад ових фир ми.
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у жижи

За око де сет хи ља да 
ко ри сни ка пен зи ја
из це ле Ср би је
тро шко ве бо рав ка
у РХ цен три ма
и ба ња ма сно си ће
РФ ПИО

Од пр вог до 15. апри ла 
пен зи о не ри чи ја при-
ма ња ни су ви ша од 

19.825,00 ди на ра мо ћи ће да 
се при ја вљу ју за ово го ди шњи 
бес пла тан бо ра вак у ба ња ма 
и РХ цен три ма. За ту на ме ну 
из дво је но је 246,57 ми ли о на 
ди на ра. 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 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. 
За опо ра вак пен зи о не ра из 
ре до ва за по сле них пла ни ра-
но је 226,64 ми ли о на ди на-
ра, за ко ри сни ке пен зи ја из 

ка те го ри је са мо стал них де-
лат но сти 17,8, а за бив ше по-
љо при вред ни ке 2,13 ми ли о на 
ди на ра. 
Као и прет ход них го ди на, 

нај ста ри ји ће при ја ве за бес-
пла тан бо ра вак у срп ским ба-
ња ма и ле чи ли шти ма мо ћи да 
пре да ју на ред них пет на ест 
да на оп штин ским ор га ни за ци-
ја ма пен зи о не ра на чи јој те-
ри то ри ји жи ве, али члан ство 
у ор га ни за ци ји ни је оба ве зно 
да би ко ри сник мо гао да кон-
ку ри ше за бес пла тан бо ра вак 
у ба њи. Да кле, и они ко ји ни-
су чла но ви оп штин ске ор га-
ни за ци је пен зи о не ра мо гу да 
се при ја ве за од ла зак у ба њу 
о тро шку Фон да. Услов за све 
за ин те ре со ва не је да им ме-
сеч на при ма ња не пре ла зе 
19.825,00 ди на ра (као до каз 
при ла же се пен зиј ски чек за 
март или фе бру ар 2010. го ди-
не), да ни су ову по год ност ко-
ри сти ли прет ход не три го ди-
не, као и то да не ма ју дру гих 
при хо да – од са мо стал не де-
лат но сти или пен зи ју из ино-
стран ства, на при мер. Пен зи о-
ни са ни по љо при вред ни ци, по-

ред на ве де ног, тре ба да има ју 
нај ма ње де сет го ди на ста жа 
по кри ве ног до при но си ма.
Уз при ја ву пен зи о не ри тре-

ба да при ло же и ме ди цин ску 

до ку мен та ци ју ко ју има ју да 
би ле кар ска ко ми си ја мо гла 
да од ре ди ко ја би им ба ња 
нај ви ше од го ва ра ла за опо-
ра вак и ле че ње. Ни је по треб-
но да због при ја вљи ва ња за 
бес пла тан бо ра вак у ба њи 
ко ри сни ци пен зи ја иду на но-
ве пре гле де, до вољ но је да 
до ста ве оно што има ју од ме-
ди цин ских на ла за. 
Као и про шле го ди не, у 

окви ру сва ке ка те го ри је пен-
зи о не ра – за по сле ни, са мо-
стал ци и по љо при вред ни ци 
– би ће пра вље не по себ не ли-
сте за ста ро сне, ин ва лид ске 
и по ро дич не пен зи о не ре. На 
ова кав на чин ранг-ли сте се 
пра ве од про шле го ди не због 
ис ку ства из 2008. ка да су на 
бес пла тан опо ра вак у срп-
ске ба ње од ла зи ли углав ном 
ауто бу си пу ни удо ви ца јер 
по ро дич ни пен зи о не ри нај че-
шће има ју нај ни жа при ма ња. 

Тре ба ре ћи да и тро шко ве 
пре во за до ба ње та ко ђе сно-
си РФ ПИО, а ре фун ди ра се 
це на по врат не ауто бу ске кар-
те од ме ста бо рав ка до ба ње 
или це на по врат не во зне кар-
те дру гог раз ре да. 
Ранг-ли сте ће би ти об ја-

вље не на огла сним та бла ма 
оп штин ских ор га ни за ци ја и 
ис по ста ва, слу жби или фи-
ли ја ла Ре пу блич ког фон да 
ПИО. Уко ли ко не ко од пен-
зи о не ра не бу де за до во љан 
ран ги ра њем мо ћи ће да уло-
жи при го вор у ро ку од осам 
да на од да на об ја вљи ва ња 
ранг-ли сте на огла сној та-
бли. Ко ми си ја је оба ве зна да 
у ро ку од три да на пре гле да 
све жал бе и са чи ни ко нач ну 
ранг-ли сту пен зи о не ра ко ји 
ће ове го ди не бо ра ви ти у ба-
ња ма и ле чи ли шти ма Ср би је 
о тро шку Фон да.

В. Ана ста си је вић

И ОВЕ ГО ДИ НЕ У БА ЊЕ О ТРО ШКУ ФОН ДА

Пен зи о не ри бес плат но
на опо ра вак

Нишка бања

Златибор
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Na osnovu ~lana 7 Pravilnika o dru{tvenom standardu korisnika penzija Repub-
li~kog fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe („Slu`beni glasnik RS”, broj
29/08 od 21. 3. 2008. godine i izmene i dopune broj 24/09 od 7. 4. 2009. godine) i
Odluke o izdvajawu sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija za 2010. godinu
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 12/10 od 10. 3. 2010. godine)

Republi~ki fond za penzijsko i invalidsko osigurawe
raspisuje 

O  G  L  A  S  

za prijem zahteva za upu}ivawe korisnika penzija 
na rehabilitaciju za 2010. godinu

1. Pravo na besplatan oporavak u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i pri-
rodnim le~ili{tima, u trajawu od 10 dana, imaju korisnici starosnih, inva-
lidskih i porodi~nih penzija, ~ija je penzija za februar, odnosno mart ni`a od
iznosa prose~ne penzije u Fondu, odnosno od 19.825,00 dinara.

2. Mogu}nost da se jave na oglas imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samo-
stalnih delatnosti i poqoprivrednici koji, osim penzije ni`e od navedenog
iznosa, nemaju druga li~na primawa (penzije iz inostranstva ili redovnu za-
radu, kao i primawa od obavqawa samostalne delatnosti) i koji u posledwe tri
godine nisu koristili besplatnu rehabilitaciju. Penzionisani poqoprivred-
nici, osim navedenog, moraju da imaju i najmawe 10 godina sta`a po osnovu
obavqawa poqoprivredne delatnosti. 

3.   Uz prijavu, potrebno je podneti:
- penzijski ~ek za mart ili februar 2010. godine,
- fotokopiju li~ne karte,  
- postoje}u medicinsku dokumentaciju, 
- pisanu izjavu, na propisanom obrascu prijave, o drugim li~nim primawima i

o tome da u prethodne tri godine nisu koristili rehabilitaciju o tro{ku
Fonda. 

4.   Prijave se podnose op{tinskim organizacijama penzionera, prema mestu pre-
bivali{ta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija ispostavi ili fil-
ijali Fonda u mestu prebivali{ta.

5.   ^lanstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za kori{}ewe ovog prava. 

6.   Oglas je otvoren do 15. aprila 2010. godine.

7.   Komisija, koju imenuje direktor filijale Fonda posebno za svaku op{tinsku
organizaciju penzionera, sastavqa rang-listu prema kriterijumima iz Pravil-
nika (za svaku kategoriju posebno – a u okviru kategorije po vrsti penzije) i
objavquje je na oglasnim tablama op{tinskih organizacija penzionera i ispo-
stava, slu`bi ili filijala Fonda.

8.   Prigovor na objavqenu rang-listu podnosi se komisiji, u roku od 8 dana od dana
objavqivawa na oglasnoj tabli. Komisija u roku od tri dana razmatra prigovore
i sastavqa kona~nu rang-listu korisnika penzija koji se upu}uju na oporavak.
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По чет ком мар та у Ди-
рек ци ји Фон да ПИО 
одр жан је са ста нак на 

ко ме су ру ко во ди о ци ма фи-
ли ја ла Фон да ПИО пре до-
че ни ци ље ви и за да ци ра ди 
по сти за ња ви шег ни воа ра да 
уну тра шњих ор га ни за ци о них 
је ди ни ца. Ово оку пља ње био 
је ло ги чан на ста вак свих до 
са да учи ње них на по ра да се 
на ста ви са ажур ни јим и ефи-
ка сни јим ре ша ва њем зах-
те ва за оства ри ва ње пра ва 
из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња. Кра јем но вем бра 
про шле го ди не пи са ли смо да 
из ве шта ји о до не тим пр во-
сте пе ним ре ше њи ма, у ко ји-
ма се од лу чу је о пра ви ма из 
ПИО, по ка зу ју да је све ви ше 
ре ше них и све ма ње не ре ше-
них зах те ва. Шта је ура ђе но 
на ускла ђи ва њу по сло ва и 
бо љој са рад њи ка ко у са мим 

ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма, 
та ко и из ме ђу фи ли ја ла и Ди-
рек ци је, пи та ли смо Вла ди-
ми ра Стан ко ви ћа, ди рек то ра 
Сек то ра за оства ри ва ње пра-
ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња Ре пу блич ког 
фон да ПИО.

– На са стан ку са ру ко во-
ди о ци ма фи ли ја ла је ин си-
сти ра но да од 15. ма ја ове 

го ди не сва ка ор га ни за ци о-
на је ди ни ца Фон да по диг не 
ни во ажур но сти на 60 од сто 
бро ја ре ше них зах те ва у од-
но су на уку пан број зах те ва, 
на кра ју сва ког дво ме сеч ног 
пе ри о да. За фи ли ја ле чи ја је 
ажур ност до са да би ла на ни-

воу јед на ком или ви шем од 
60 од сто по ста вљен је циљ да 
са ме де фи ни шу тај про це нат 
из над 60 од сто да би за по-
сле ни мо гли да га по стиг ну. 

С об зи ром на то да је ни во 
ажур но сти свих зах те ва (из-
да ва ње уве ре ња и до но ше ње 
ре ше ња за ко ја ни је по тре-
бан ду жи вре мен ски пе ри од 
за утвр ђи ва ње чи ње ни ца) 
ко ји се об ра ђу ју у Фон ду 80 
од сто, про це нат од 60 од сто 

се од но си са мо на нај ва жни је 
зах те ве – об ја шња ва Вла ди-
мир Стан ко вић.
Има ју ћи у ви ду сма ње ње 

бро ја за по сле них у Фон ду, a 

да би смо гра ђа ни ма омо гу ћи-
ли бр же ре ша ва ње под не тих 
зах те ва, ру ко во ди о ци ма ор-
га ни за ци о них је ди ни ца је по-
ве ре но да ор га ни зу ју слу жбу 
та ко да се укљу че сви рас по-
ло жи ви ка дров ски ка па ци те-
ти, као и да се, у од но су на 
по сто је ћу, при ме ни дру га чи ја 
про стор на и фи зич ка ор га ни-
за ци ја уко ли ко то бу де нео-
п ход но.

– Же ли мо да по стиг не мо 
да фи ли ја ле са ме са гле да-
ју сво је мо гућ но сти да би се 
што бо ље ор га ни зо ва ле. За то 
смо ру ко во ди о ци ма по ну ди-
ли мо гућ ност да са ми са чи не 
пред ло ге ин тер них упут ста-
ва за сво је ор га ни за ци о не 
је ди ни це. Реч је о сво је вр-
сној де цен тра ли за ци ји. Пр ви 
пред лог би са др жао опис бу-
ду ћих по слов них про це са ра-
ди ефи ка сни јег, ажур ни јег и 
упро шће ни јег ра да, и ели ми-
ни са ња ду плих и не по треб-
них рад њи. Дру ги пред лог би 
ре гу ли сао и утвр ђи вао по сту-

актуелно

РАЗ ГО ВОР СА ВЛА ДИ МИ РОМ СТАН КО ВИ ЋЕМ, ДИ РЕК ТО РОМ СЕК ТО РА ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА ИЗ ПИО

По ди ћи ни во ажур но сти

Има ју ћи у ви ду сма ње ње бро ја
за по сле них у Фон ду, ру ко во ди о ци ма
фи ли ја ла је по ве ре но да ор га ни зу ју
слу жбу та ко да се укљу че сви

рас по ло жи ви ка дров ски ка па ци те ти,
као и да се при ме ни дру га чи ја

ор га ни за ци ја уко ли ко то бу де нео п ход но

Но ви про пи си
При ба вља њу нео п ход них 
до ка за за оства ри ва ње 
пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња 
у по ступ ку пред РФ ПИО 
до при не ће и но ви За кон о 
ма тич ним књи га ма. Чла-
ном 82 тог за ко на, чи ја је 
при ме на омо гу ће на од по-
чет ка мар та, пред ви ђе но 
је да из во ди из ма тич них 
књи га (ро ђе них, умр лих и 
вен ча них) има ју нео гра-
ни чен рок ва же ња, с тим 
да ће за упо тре бу из да тог 
из во да ко ји не са др жи 
нај но ви је по дат ке упи са-
не у ма тич ну књи гу би ти 
од го вор но ли це ко је га 
ста ви у прав ни са о бра ћај.
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пак ка да је под нет зах тев за 
оце ну рад не спо соб но сти па-
ра лел ним од ви ја њем по ступ-
ка утвр ђи ва ња не до ста ју ћег 
ста жа оси гу ра ња и по ступ ка 
оце не рад не спо соб но сти. 
Овај си стем већ функ ци о ни-
ше у Фи ли ја ли за град Бе о-
град и по ка зао је до бре ре-
зул та те. Та ко ђе, да би смо 

убу ду ће мо гли објек тив но да 
оце њу је мо, ка ко рад ор га ни-
за ци о них је ди ни ца у це ли ни, 
та ко и по је ди на ца, Ди рек ци-
ји Фон да ће би ти до ста вља-
ни дво ме сеч ни из ве шта ји о 
ни воу ажур но сти. Раз ли ка у 

од но су на до са да шњи рад је 
у то ме што су од по след њих 
ме се ци 2009. го ди не при сти-
за ли тро ме сеч ни из ве шта ји, 
а прет ход них го ди на су би ли 
на го ди шњем ни воу. Фи ли ја-
ле су од са да у оба ве зи и да 
сед мич но из ве шта ва ју о ра ду 
сва ког по је дин ца. Ве о ма је 
ва жна и тре ћа вр ста из ве-
шта ја ко ји ће се ажу ри ра ти 
у кон ти ну и те ту. Они тре ба 
хро но ло шки да са др же спи-
сак за о ста лих не ре ше них, 
од но сно спор них пред ме та 
из прет ход них го ди на да би 
се њи хо вом ре ша ва њу при-
сту пи ло с при о ри те том. То 
ће ујед но би ти и по ка за тељ 
да ли је про блем у не са ве-
сно сти рад ни ка или су раз-
ло зи на стра ни под но сила ца 
зах те ва или дру гих фи зич ких 
ли ца, по сло да ва ца, др жав них 
ор га на или дру гих прав них 
ли ца. За раз ли ку од прет ход-
ног пе ри о да, из ве шта ји ће се 
са чи ња ва ти и у елек трон ској 
фор ми кроз ИТ си стем – на-
во ди ди рек тор Сек то ра за 
ПИО.
Ра ди што ефи ка сни јег ра да, 

ра ци о на ли за ци је вре ме на, 
али и ко рект ни јег од но са пре-

ма стран ка ма, ин си сти ра ће се 
и на још не ким но ви на ма.

– Тре ба ре ћи да ће се у на-
ред ном пе ри о ду од лу чи ти о 
то ме да се, по ис те ку ро ка 
од два ме се ца од под но ше ња 
зах те ва (за кон ски рок у ко-

јем је нео п ход но од лу чи ти о 
зах те ву), стран ке слу жбе ним 
пи са ним пу тем оба ве шта ва ју 
о раз ло зи ма ко ји спре ча ва-
ју до но ше ње ре ше ња. Та ко-
ђе, на су ге сти ју за штит ни ка 
гра ђа на, убу ду ће ће се Фонд 
ПИО оба ве зи ва ти пре ма ом-
буд сма ну да у од ре ђе ном ро-
ку, ко ји са ми од ре ди мо, про-
блем у спор ном пред ме ту за-
и ста бу де от кло њен. Јед на од 
но ви на је и да су од ок то бра 

про шле го ди не ажу ри ра ни 
спи ско ви кон такт осо ба ко-
ји ма рад ни ци фи ли ја ла мо гу 
да се обра те те ле фон ски или 
пу тем елек трон ске по ште, да 
би, у нај кра ћем ро ку, до би ли 

ин струк ци је, упут ства и обра-
зло же ња у ве зи с при ме ном 
про пи са – ис ти че Вла ди мир 
Стан ко вић, ди рек тор Сек то-
ра за оства ри ва ње пра ва из 
ПИО.

Је ле на Оцић

Два шал те ра за
је дин стве ну 
при ја ву
Пред лог За ко на о цен-

трал ном ре ги стру ко ји је 
вла да усво ји ла и упу ти ла 
у скуп штин ску про це ду ру 
тре ба ло би да се уско ро 
на ђе пред по сла ни ци ма. 
За ко ном ће би ти пре ци зи-
ран де ло круг и на чин ра-
да Цен трал ног ре ги стра 

оба ве зног со ци јал ног оси-
гу ра ња. Би ће фор ми ра на 
је дин стве на елек трон ски 
во ђе на ба за по да та ка о 
об ве зни ци ма до при но са 
за со ци јал но оси гу ра ње и 
оси гу ра ним ли ци ма. Ба за 
ће са др жа ва ти све по дат ке 
о по сло дав ци ма и оси гу ра-
ни ци ма, би ће ре дов но ажу-
ри ра на и чу ва на трај но.
Док за кон не бу де усво-

јен и Цен трал ни ре ги стар 
не поч не да оба вља пла-
ни ра не по сло ве, пре ла зно 
ре ше ње је је дин стве ни 
обра зац ко ји ће са др жа ва-
ти све ре ле вант не по дат ке 
за при ја ву или од ја ву оси-
гу ра ни ка, а ко ји ће, ка ко је 
пред ло гом за ко на утвр ђе-
но, мо ћи да се пре да је на 
шал те ри ма Ре пу блич ког 
фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње или Ре-
пу блич ког за во да за здрав-
стве но оси гу ра ње. То прак-
тич но зна чи да по сло дав ци 
ви ше не ће мо ра ти да иду 
у не ко ли ко уста но ва да би 
оба ви ли по сао око при ја ве 
или од ја ве за по сле ног. До-
вољ но ће би ти да по пу не 
је дин стве ну при ја ву у ко јој 
су са др жа ни сви ва жни по-
да ци о оси гу ра ни ку и да је 
пре да ју на шал те ру јед не 
од ових ин сти ту ци ја. В. А.

Пре те ча
цен трал ног
ре ги стра
Од мар та ове го ди не у 
при ме ни је Про то кол о 
раз ме ни по да та ка о оси-
гу ра ни ци ма и под но ше-
њу при ја ве на оба ве зно 
здрав стве но оси гу ра-
ње, про ме не и од ја ве са 
здрав стве ног оси гу ра ња 
за оси гу ра ни ке за ко је 
Фонд ПИО пла ћа до при-
но се за оба ве зно здрав-
стве но оси гу ра ње, ко ји 
је за кљу чен из ме ђу РФ 
ПИО и РЗ ЗО. Про то кол 
под ра зу ме ва елек трон ску 
раз ме ну по да та ка ко ји се 
од но се на по сту пак оства-
ри ва ња оба ве зног здрав-
стве ног оси гу ра ња.

Картотеке постају далека прошлостКартотеке постају далека прошлост
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актуелно

По кра јин ски син ди кал ци
тра же по ве ћа ње ми ни мал ца
и ре ви зи ју ло ше ура ђе них 
при ва ти за ци ја

У тре нут ку ка да Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је (СССС), као за сад 
је ди ни син ди кат ко ји је по твр дио 

ре пре зен та тив ност са ви ше од 505.000 
чла но ва, зах те ва при јем код пре ми је ра 
срп ске Вла де да би се до го во ри ли о по-
ве ћа њу ми ни мал не це не ра да у Ср би ји, 
у Но вом Са ду је одр жа на Два де се та из-
бор на кон фе рен ци ја Са ве за са мо стал них 
син ди ка та Вој во ди не (СССВ). На Кон фе-
рен ци ји у Рад нич ком до му по но вљен је 
син ди кал ни зах тев, ко ме се про ти ви Уни-
ја по сло да ва ца Ср би је, да се ми ни ма лац, 
ко ји ни је ме њан ви ше од го ди ну да на, са 
15.138 ди на ра по ве ћа на 16.008 ди на ра, 
то јест, да се рад ни ци ма ви ше не ис пла-
ћу је 87 већ 92 ди на ра по са ту ра да.
Овај зах тев, уз онај за но ви „су штин ски 

со ци јал ног ди ја лог” у ко ме ће сви уче сни-
ци у пу ном ка па ци те ту при хва ти ти до го-
во ре на ре ше ња, тре нут но је нај ва жни ји 
циљ де ло ва ња овог син ди ка та пре ма 
вла сти ма и по сло дав ци ма у Ср би ји. 
На и ме, др Ми ло рад Ми ја то вић, ко ји је 

на овој кон фе рен ци ји по но во иза бран за 
пред сед ни ка СССВ, по тру дио се да од-
сли ка до са да шњи при вред ни ам би јент у 
на шој др жа ви из син ди кал не пер спек ти-
ве. Пре ма ње го вим ре чи ма, у про те клом 

пе ри о ду ова син ди кал на ор га ни за ци ја 
је де ло ва ла у усло ви ма не до гра ђе но сти 
ин сти ту ци ја прав не др жа ве и не е фи ка-
сно сти прав ног си сте ма у за шти ти по је-
ди нач них и ко лек тив них пра ва за по сле-
них. Та ко ђе је, по ње го вом ми шље њу, 
при ли ком ус по ста вља ња но вог дру штве-
ног си сте ма у Ср би ји би ло до ста лу та ња 
и не си гур но сти, без ја сног ду го роч ног 
кон цеп та раз во ја, уз де кла ра тив ну со-
ци јал ну функ ци ју др жа ве. По ло жај за по-
сле них се по гор ша вао кроз ре стрик ци ју 
ра ни је сте че них пра ва, ка ко кроз за ко не, 
та ко и кроз ак те по сло да ва ца. 
С дру ге стра не, не а де ква тан и че сто по-

гре шан про цес при ва ти за ци је про у зро ко-
вао је про па да ње пред у зе ћа и ар ми ју не-
за по сле них. А лош при вред ни ам би јент, 
свет ска еко ном ска кри за и фи нан сиј ска 
ис цр пље ност на ших пред у зе ћа ре зул ти-
ра ли су по ја вом ве ли ког бро ја не ли квид-
них фир ми и пред у зе ћа у сте ча ју, што се 
од ра зи ло на да љи пад жи вот ног стан дар-
да рад ни ка. Би ло је и кон фли ка та но вих 
вла сни ка са син ди ка ти ма, чак се де ша ва-
ло да су га зде оп стру и са ле син ди кал но 
ор га ни зо ва ње у сво јим фир ма ма.
На рав но, у та квим усло ви ма ни је ни 

би ло су штин ског со ци јал ног ди ја ло га, 
ко ји је основ ко му ни ка ци је све та ра да и 
све та ка пи та ла у раз ви је ним зе мља ма. 
Из лаз из ове си ту а ци је, по ми шље њу др 
Ми ло ра да Ми ја то ви ћа, је сте у но вом при-
вред ном раз во ју и за по шља ва њу. Та ко-
ђе, да би се амор ти зо ва ли ефек ти ло ших 
при ва ти за ци ја, на шта је овај син ди кат, 
пре ма ре чи ма ње го вог ре пу блич ког ли-
де ра Љу би са ва Ор бо ви ћа, од по чет ка 
ука зи вао, на Кон фе рен ци ји је пред ло же-
но да се ура ди ком плет на ре ви зи ја оних 

при ва ти за ци ја ко је ни су би ле до бре – и 
то из ме ном за кон ских про пи са, и да се 
од ре ди да но во ком по но ва ни бо га та ши 
и тај ку ни га ран ту ју сво јом имо ви ном за 
оно што су уни шти ли. У при лог то ме на-
ве ден је по да так да је до сад од 2.291 
при ва ти зо ва ног пред у зе ћа у Ср би ји ско-
ро код че твр ти не рас ки нут уго вор о ку-
по ви ни пред у зе ћа – то јест рас ки ну то је 
513 уго во ра, а те фа бри ке су ско ро већ 
уни ште не.
На ску пу у Но вом Са ду Љу би сав Ор-

бо вић је на ја вио и ме ђу на род ну пер-
спек ти ву овог син ди ка та, што по твр ђу-
је и одо бре ни ста тус по сма тра ча СССС 
у Европ ској кон фе де ра ци ји син ди ка та 
(од ок то бра 2009. го ди не). На рав но, на 
Из бор ној кон фе рен ци ји би ло је, осим 
функ ци о не ра из ре пу блич ке и по кра јин-
ске син ди кал не цен тра ле, из у зет но мно-
го го сти ју из син ди ка та ско ро свих зе ма-
ља у окру же њу, као и син ди ка ла ца из 
Швед ске и Дан ске. При су тан је био Ро-
ланд Фајхт из Фон да ци је Фри дрих Еберт. 
Кон фе рен ци ји су при су ство ва ли и вој во-
ђан ски со ци јал ни парт не ри − Ми ро слав 
Ва син, по кра јин ски се кре тар за рад, за-
по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва, 
Слав ко Но ва ко вић, пред сед ник Уни је по-
сло да ва ца Вој во ди не, и Ни ко ла Стој шић, 
пред сед ник При вред не ко мо ре Вој во ди-
не. На ску пу су би ли и Ми лан Не на дић, 
пред сед ник по кра јин ског Са ве за пен зи-
о не ра, и Ста на Сви ла ров, пред сед ник 
Са ве за ин ва ли да ра да Вој во ди не, ко ји 
су сво је со ци јал не „са ве зни ке” из Син ди-
ка та по зва ли на да љи на ста вак са рад ње 
при ли ком ре ша ва ња пи та ња из обла сти 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.

Ми ро слав Мек те ро вић

ДВА ДЕ СЕ ТА ИЗ БОР НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА СА ВЕ ЗА СА МО СТАЛ НИХ СИН ДИ КА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

По зив на со ци јал ни ди ја лог

Убла же не раз ли ке 
око пред ло га
За ко на о ПИО
Пред сед ник СССС Љу би сав Ор-
бо вић на ја вио је да је до шло до 
при бли жа ва ња ста во ва Син ди ка та 
и оста лих со ци јал них парт не ра око 
до но ше ња но во г За ко на о ПИО, па 
се оче ку је да ће то ком на ред них 
са ста на ка то пи та ње на за до во ља-
ва ју ћи на чин би ти и ре ше но. Ме ђу-
тим, ка да је реч о по чет ку при ме не 
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 и зах те ва из Уни је 
по сло да ва ца да се од ло жи при ме на 
овог за ко на, Ор бо вић је ре као да 
ту си ту а ци ју, ипак, мо ра ју да ре ше 
за ко но дав ци. 

Ми ло рад Ми ја то вић
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СРЕД СТВА ЗА ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР ЗРЕ ЊА НИН

Кон курс за но ве 
про јек те
По кра јин ски се кре та ри јат за со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра-

фи ју из дво јио је – кроз про је кат „По др жи мо ак тив ну ста рост” 
– 2,2 ми ли о на ди на ра за уна пре ђе ње со ци јал не за шти те у Ге-
рон то ло шком цен тру Зре ња нин. Пла ни ра но је да се овај но вац 
по тро ши за на бав ку опре ме за рад Клу ба за днев ни бо ра вак 
од ра слих и ста рих, као и за ак тив но сти ње го вих чла но ва. Део 
нов ца ће би ти утро шен за на бав ку пут нич ког во зи ла за пру жа-
ње кућ не не ге, као и за фи нан си ра ње уса вр ша ва ња струч ног 
осо бља у Цен тру.
Нов ка Мо јић, по кра јин ски се кре тар за со ци јал ну по ли ти ку и 

де мо гра фи ју, на ја ви ла је у Зре ња ни ну да ће тај се кре та ри јат 
до кра ја мар та рас пи са ти оглас на ко ме ће 27 уста но ва за сме-
штај ста рих, до мо ва за де цу и уста но ва за мен тал но обо ле ла 
ли ца из Вој во ди не мо ћи да кон ку ри ше за до би ја ње фи нан сиј-
ске по др шке за при о ри тет не про јек те. М. М.

СПО РА ЗУМ ИЗ МЕ ЂУ ФОН ДА ЗА РАЗ ВОЈ
ВОЈ ВО ДИ НЕ И МЕ ТАЛС БАН КЕ 

За кре ди те три
ми ли јар де ди на ра
Не дав ним за кљу чи ва њем Спо ра зу ма о стра те шком парт-

нер ству из ме ђу Фон да за раз вој АП Вој во ди не и Ме талс 
бан ке а.д. Но ви Сад ство ре ни су фи нан сиј ски усло ви за по-
ве ћа ње ефи ка сно сти и ли квид но сти вој во ђан ске при вре де, 
што ће, кроз ње ну бо љу кон ку рент ност на тр жи шту и раст 
из во за, ути ца ти и на по ве ћа ње бро ја за по сле них. На и ме, 
Фонд и Ме талс бан ка су за ову на ме ну обез бе ди ли ко ри сни-
ци ма кре дит не ли ни је у укуп ној вред но сти од три ми ли јар-
де ди на ра до кра ја го ди не.

Ка мат на сто па ових ди нар ских кре ди та је тре нут но нај ни-
жа на тр жи шту: из но си 10 до 11 од сто на го ди шњем ни воу 
(бан кар ске ка ма те до сти жу и до 30 од сто).
При ја вљи ва ње за кре дит ни је вре мен ски огра ни че но, већ 

ће за ин те ре со ва ни мо ћи да кон ку ри шу то ком це ле го ди не, 
или док се пла ни ра на сред ства не утро ше. Кре ди ти ће се 
одо бра ва ти по је ди нач но, у из но си ма од је дан ми ли он до 50 
ми ли о на ди на ра, уз рок вра ћа ња од шест до 12 ме се ци.
Кре ди ти ће би ти одо бра ва ни у свих 45 вој во ђан ских оп-

шти на, и то за ду го роч не раз вој не про гра ме у обла сти при-
вре де и по љо при вре де, као и за из град њу, адап та ци ју и 
опре ма ње скла ди шних ка па ци те та у по љо при вред ној про-
из вод њи и пре храм бе но-пре ра ђи вач кој ин ду стри ји. Мо ћи 
ће да се ко ри сте и за фи нан си ра ње из во за.
При о ри тет ће има ти про јек ти ко ји омо гу ћа ва ју за по шља-

ва ње ве ћег бро ја рад ни ка, као и они ко ји оства ру ју из во зно 
ори јен ти са не про гра ме, обез бе ђу ју уна пре ђе ње за шти те 
жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја, или се ре а ли зу ју у 
не раз ви је ним и не до вољ но раз ви је ним оп шти на ма и обез-
бе ђу ју ве ћу енер гет ску ефи ка сност.

М. Мек те ро вић

У окви ру ре ги о нал ног про јек та „Бу дућ ност за све”, ко ји фи-
нан си ра Европ ска уни ја, у Кра гу јев цу је не дав но одр жа на ра-
ди о ни ца о про бле ми ма со ци јал не ис кљу че но сти се о ског ста-
нов ни штва у Шу ма ди ји. Ра ди о ни ца је ор га ни зо ва на у мул ти-
ме ди јал ном ауто бу су на тр гу код Кр ста, а циљ овог про јек та 
је при ку пља ње по да та ка о узро ци ма си ро ма штва у Ср би ји, Хр-
ват ској и Сло ве ни ји, на осно ву ко јих би се са чи ни ле пре по ру ке 
за ефи ка сно ре ша ва ње тог ре ги о нал ног про бле ма.
О кључ ним про бле ми ма се о ске сре ди не и узро ци ма со ци јал-

не ис кљу че но сти овог де ла ста нов ни штва раз го ва ра ли су пред-
став ни ци сек то ра со ци јал не по ли ти ке и агра ра гра да Кра гу јев-
ца, На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње и дру гих удру же ња и 
ор га ни за ци ја ко је се ба ве ру рал ним раз во јем у Шу ма ди ји. 

У скло пу про јек та „Бу дућ ност за све” у про шлој го ди ни је 
одр жа но пет на ест ра ди о ни ца у Шу ма диј ском и Ја бла нич ком 
окру гу, ис точ ној Ср би ји и Вој во ди ни. Мул ти ме ди јал ни ауто бус 
об и шао је Де спо то вац, Ре ко вац, За је чар, Ле ско вац, Вра ње и 
Ужи це, а по след ње од ре ди ште био је Зре ња нин. На осно ву 
ин фор ма ци ја ко је бу ду при ку пље не на те ре ну о про бле ми ма 
у се ли ма Ср би је, у Бе о гра ду ће 20. ма ја би ти пред ста вљен де-
та љан из ве штај. 

М. Сан трач

РЕ ГИ О НАЛ НИ ПРО ЈЕК ТИ

 Ауто бус Ауто бус
 ра ди о ни ца ра ди о ни ца
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запажања

При бли жа ва се дан од ла ска у пен-
зи ју: да ли му се тре ба ра до ва ти 
или од то га стра хо ва ти? На ово 

пи та ње да ју се, на рав но, раз ли чи ти од-
го во ри. За јед не то је сте не што ду го оче-
ки ва но, ду го при жељ ки ва но осло ба ђа ње 
од оба ве за на по слу ко је су за ро бља ва-
ле и ис цр пљи ва ле. За дру ге, то је до ба 
не из ве сно сти (не са мо ма те ри јал них), 
стра ха од но вог и не по зна тог, пре пла ше-
но сти због гу бит ка ослон ца ко је је пру-
жа ло рад но окру же ње, гу би так са мо по у-
зда ња због то га што ви ше не ма ју ти ту ле, 
под ре ђе не и над ре ђе не и јед на не де фи-
ни са на ег зи стен ци јал на стреп ња.

У све оп штој за о ку пље но сти еко ном-
ском стра ном ко ју до но си пре ста нак рад-
ног ве ка, ка ко за по је дин це, та ко и за 
ор га ни за ци је, па и за це ло дру штво, ин-
ди ви ду ал не ди ле ме, пси хо ло шке кри зе, у 
не ким слу ча је ви ма и пра ве тра у ме оних 
ко ји ма пре ста је до та да шње жи вот но по-
гла вље а за по чи ње но во – не ка ко су у 
дру гом пла ну. А то је увек она ва жни ја 
стра на, јер ве ли ки дру штве ни про бле ми 

се сву да са сто је од мно штва ма лих, по-
је ди нач них.
У Аме ри ци је не дав но об ја вље на јед на 

ве о ма за ни мљи ва књи га по све ће на баш 
овој те ми, ко ја је на и шла на јед но ду шне 
по хва ле као до бра ли те ра ту ра и дра го це-
ни са вет ник о то ме ка ко спро ве сти мо жда 
нај ва жни ју жи вот ну тран зи ци ју, је дан не 
увек лак пси хо ло шки про цес ко ји под ра-
зу ме ва при ла го ђа ва ње но вим жи вот ним 
ре ал но сти ма и но вој си ту а ци ји, уз на пу-
шта ње ста рих, ду го ства ра них на ви ка.
На слов књи ге је „Тре ће по гла вље: стра-

сти, ри зи ци и аван ту ре у 25 го ди на по сле 
50”. Аутор ка је Са ра Ло ренс Лај тфут, про-

фе сор ка со ци о ло ги је са Хар вар да, ко ја 
го во ри ка ко о соп стве ном ис ку ству, та ко 
и o при ме ри ма че тр де се так лич но сти раз-
ли чи тих за ни ма ња и дру штве ног ста ту са 
и њи хо вим ис ку стви ма по сле пре стан ка 
рад не ка ри је ре.

„Тре ће по гла вље” жи во та је ина че пе-
ри од из ме ђу 50. и 75. го ди не, да кле за-
вр шне го ди не рад ног ве ка и пр ве го ди не 
пен зи о ни са ња, до ба у жи во ту кад не ко 

ни је ни млад ни стар, али је ипак све стан 
да иза се бе има ви ше не го пред со бом. 
Да нас се, на рав но, под ра зу ме ва да по-
сто ји и че твр то по гла вље, оно по сле 75, 
ко је се стал но про ду жа ва, јер је већ на-
сту пи ло до ба ду го веч но сти, ка да сва ка 
ге не ра ци ја жи ви ду же од прет ход не.
Глав на по ру ка аутор ке је да, упр кос 

са вре ме ној кул ту ри ко ја је „оп сед ну та 
мла до шћу”, и те ка ко има усло ва да и 
жи вот у пен зи ји бу де про дук ти ван, кре а-
ти ван, уз бу дљив и свр сис хо дан као онај 
пре ђа шњи, али са но вим ди мен зи ја ма и 
у дру га чи јим окол но сти ма. Али, да би се 
до тле сти гло, тре ба про ћи кроз не баш 

ма лу кри зу и ис ку ше ња, кроз про цес из-
град ње мо ста из ме ђу ста рог жи во та и 
но вог, би ра ју ћи при том па жљи во шта 
ће се из ста рог жи во та пре ко тог мо ста 
пре ба ци ти у но ви.
Од ла зак у пен зи ју и пр ва фа за пен зи о-

нер ског жи во та, ка же аутор ка, по пра ви-
лу су обе ле же ни ве ли ким олак ша њем, па 
до не кле и еуфо ри јом – осе ћај за до вољ-
ства због но во сте че не сло бо де је ја чи од 

ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊЕ НО ВИМ ЖИ ВОТ НИМ РЕ АЛ НО СТИ МА

Има жи во та и по сле   

Пен зи о ни са ње не мо ра да бу де 
не из бе жан крај свих иза зо ва, 
стра сти и аван ту ра
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 ка ри је ре
ме лан хо ли је због гу бит ка ста ре ру ти не и 
на ви ка. Отва ра ју се но ва вра та и све је у 
пр ви мах но во и уз бу дљи во.
Али та фа за је углав ном крат ко трај на 

и бр зо би ва за ме ње на осе ћа њем гу бит ка 
и мањ ком са мо по у зда ња због из гу бље не 
ва жно сти. Мно го го ди на иден ти тет – то 
шта смо и ко смо – био је од ре ђен оним 
што ра ди мо. А, од јед ном као да је не-
ко све то отео: не ма ви ше сва ко днев них 
кон та ка та са ко ле га ма, ди на ми зма ко ји 
су ства ра ле оба ве зе, не ма ви ше ка ри-
јер них сте пе ни ца, јер смо са по след ње 
си шли чим смо се на њу по пе ли, и са-
да нас гле да ју кроз на о ча ре пред ра су да 
и до жи вља ва ју као до ко ну гру пу ко ја у 
пар ко ви ма кад је ле по вре ме игра шах.
Од јед ном је про блем – ка ко да се 

пред ста ви мо они ма са ко ји ма се упо зна-
је мо. „Пен зи о нер” ни шта не зна чи, свом 
за ни ма њу до да ти оно „бив ши” не ка ко је 
не при клад но и сва ка ко не ла год но.
Ве о ма бр зо до ла зи и до су о ча ва ња са 

про бле мом ка ко да се зја пе ћој пра зни ни 
сло бод ног вре ме на пру жи свр ха и сми-
сао, кад по не де љак ли чи на пе так: у по-
не де љак ни шта не по чи ње, а у пе так се 
ни шта не за вр ша ва. Су бо та и не де ља су 
исти као и оста ли да ни.
То тра ће ње вре ме на ко је је у по чет-

ку из гле да ло као при ви ле ги ја, по чи ње 
да оп те ре ћу је – као да ни шта ви ше не ма 

по че так, сре ди-
ну и крај. Жи вот 
из гле да из ба чен 
из ко ло се ка и 
као да не зна мо 
где смо се за пу-
ти ли и ка ко ће-
мо та мо сти ћи.
Ка ко то пре-

ва зи ћи и но вом 
жи во ту вра ти ти 
сми сао?

„Ми мо ра мо 
да умре мо у јед-
ном жи во ту пре 
не го што уђе мо 
у дру ги”, ци ти ра 
Са ра Ло ренс је дан па саж Ана то ла Фран са. 
То „уми ра ње” је, на рав но, ме та фо ра: го ре 
опи са на осе ћа ња су за пра во са мо фа за ка-
да се жи ви у „не у трал ној зо ни”, на „ни чи јој 
зе мљи” из ме ђу ста рог и но вог жи во та.
Кад се тај пут пре ђе, тре ба се, пре по-

ру чу је аутор ка, окре ну ти но вој жи вот ној 
аван ту ри: по че ти са от кри ва њем ле по те 
успо ра ва ња, по све ти ти се умет но сти за-
па жа ња, стр пље ња и слу ша ња, уоча ва ти 
ства ри ко је пре то га, ка да је цео жи вот 
био са мо по сао, ни су би ле при ме ћи ва-
не. Ста ро зна ње и на го ми ла но ис ку ство 
пре ба ци ти на но ви те рен, ство ри ти но-
ва ин те ре со ва ња, про на ћи но ве хо би је. 

Има, пи ше у „Тре ћем по гла вљу”, и то се 
до ка зу је при ме ри ма, и те ка ко ме ста за 
но ве стра сти и но ве аван ту ре. За оне ко-
ји оста ну са ми, чак и за но ве љу ба ви...

„По треб но је до ста го ди на да се по ста-
не млад”, ре као је јед ном Па бло Пи ка со, 
док је је дан дру ги умет ник кон ста то вао 
ка ко мла дост је сте сјај но до ба, али да до-
ла зи пре ра но у жи во ту. Ни кад, уоста лом, 
ни је ка сно за срећ но де тињ ство и ни кад 
ни смо то ли ко ста ри, ка ко ре че Ме Вест, 
да не би смо би ли мла ђи. Уоста лом, ста ра 
је пре по ру ка да сва ко тре ба да се за пи та 
ко ли ко би имао го ди на кад не би знао ко-
ли ко има го ди на. Ми лан Бе кин

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ О РЕ ФОР МИ ПЕН ЗИЈ СКОГ СИ СТЕ МА

Угра ди ти за штит не ме ха ни зме
Чла но ви Из вр шног од бо-

ра Са ве за пен зи о не ра Вој-
во ди не раз го ва ра ли су, на 
не дав но одр жа ној сед ни ци, 
и о ре фор ми пен зиј ског си-
сте ма. Ува жа ва ју ћи ак ту-
ел не дру штве но-еко ном ске 
усло ве и нео п ход ност да 
дру штве ни бру то про из вод 
мо ра има ти ви шу го ди шњу 
сто пу ра ста од за ра да, пен-
зи ја, со ци јал них да ва ња и 
јав не по тро шње, Из вр шни 
од бор је пред ло жио Кон фе-
рен ци ји ста во ве ко је ће за-
сту па ти Са вез пен зи о не ра 
Вој во ди не.
У пред сто је ћим из ме на-

ма За ко на о ПИО по треб но 

је обез бе ди ти да се пен зи је 
ускла ђу ју са кре та њем за ра-
да; да се угра ди за штит ни 
ме ха ни зам уче шћа нај ни жег 
из но са пен зи је у про сеч ној 

за ра ди или не то за ра ди Ср-
би је, као што је утвр ђе но 
у ак ту ел ном за ко ну; да се 
утвр ди за штит ни ме ха ни зам 
уче шћа про сеч не пен зи је 

ка те го ри је за по сле ни у про-
сеч ној, или не то за ра ди.
Ови за штит ни ме ха ни зми 

су нео п ход ни да би се спре-
чи ло опа да ње уче шћа пен-
зи ја у за ра да ма Ср би је.
Над ле жни др жав ни ор га-

ни мо ра ју да обез бе де бо љу 
на пла ту по ре за и до при но са 
где по сто је знат не ре зер ве у 
по ве ћа њу об у хва та ња си ве 
еко но ми је за кон ском ре гу ла-
ти вом, што би олак ша ло фи-
нан сиј ску си ту а ци ју бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је и фи нан-
си ра ња пра ва из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња у 
на ред ном пе ри о ду.

И. М.
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актуелно

У пр вом тро ме сеч ју 2010. 
го ди не при о ри тет у ра-
ду Заводa би ли су раз го-

во ри са Ре пу бли ком Сло ве ни-
јом, по што је по сле пу них 18 
го ди на од пре стан ка по сто ја-
ња за јед нич ке др жа ве, кра-
јем сеп тем бра 2009, пот пи сан 
Спо ра зум о со ци јал ном оси гу-
ра њу из ме ђу Ре пу бли ке Ср-
би је и Ре пу бли ке Сло ве ни је. 
У ве зи с тим тре ба ло је раз ре-
ши ти и ве ли ки број прав них и 
фи нан сиј ских пи та ња да би, 
чим сту пи на сна гу, Спо ра зум 
мо гао да се при ме њу је у пу-
ној ме ри. За то су 14. и 15. ја-
ну а ра у Љу бља ни и 10. и 11. 
мар та и 31. мар та и 1. апри ла 
у Бе о гра ду одр жа ни раз го во-
ри са сло ве нач ким но си о ци ма 
оси гу ра ња у обла сти пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња, здрав стве ног оси гу ра ња 
и оси гу ра ња за слу чај не за по-
сле но сти – ка же за наш лист 
Зо ран Па но вић, ди рек тор За-
во да за со ци јал но оси гу ра ње 
Ср би је. 
Том при ли ком утвр ђе ни су 

дво је зич ни обра сци нео п ход-
ни за при ме ну Спо ра зу ма, 
раз ме ње ни спи ско ви пен зи о-
не ра и раз ре ше на дру га пи та-
ња бит на за ње го ву при ме ну. 
Та ко су ство ре не све прет-
по став ке нео п ход не за нор-
мал но функ ци о ни са ње свих 
ин сти ту ци ја две ју др жа ва у 
ње го вој при ме ни. По сла ни ци 
Скуп шти не Ср би је ра ти фи ко-
ва ли су Спо ра зум кра јем де-
цем бра про шле го ди не, док 
се ра ти фи ка ци ја у сло ве нач-
ком пар ла мен ту оче ку је ових 
да на.

– Ка да је у пи та њу при ме-
на Спо ра зу ма са Бо сном и 
Хер це го ви ном, пла ни ра но је 

да се од 20. до 22. апри ла 
у Бе о гра ду одр же раз го во ри 
ор га на за ве зу две ју зе ма ља 
у обла сти пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња. По след-
њи су срет пред став ни ка ових 
фон до ва одр жан је још 2005. 
го ди не. Има ју ћи у ви ду про-
бле ме ко ји су се ја ви ли у при-
ме ни Спо ра зу ма, пред сто је ћи 
са ста нак ће би ти при ли ка да 
се до го во ри ре ша ва ње свих 
отво ре них пи та ња и про бле-
ма, по го то во ка да је реч о 
по ступ ку пре ра чу на пен зи ја. 
По себ но на по ми ње мо да је 
по кре ну та ини ци ја ти ва, ко-
ју су по др жа ли пот пред сед-
ник вла де Јо ван Кр ко ба бић 
и ре сор ни ми ни стар Ра сим 
Ља јић, да се из ме ни од ред ба 
Ад ми ни стра тив ног спо ра зу ма 
о спро во ђе њу Спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу ко јом 
је про пи са но да се у по ступ ку 
по нов ног од ре ђи ва ња пен зи-
ја од штет ни зах тев но си о-
ца јед не др жа ве уго вор ни це 
нaмирује не са мо из до спе-
лих, а не ис пла ће них из но са 
пен зи је ко ју је од ре дио но си-
лац дру ге др жа ве уго вор ни-
це, већ и ума ње њем пен зи је 
ко ри сни ка у скла ду са на ци-
о нал ним про пи си ма две ју др-

жа ва (тре ћи на из но са пен зи-
је). Оче ку је се да у нај ско ри је 
вре ме та ква од ред ба бу де из-
ме ње на, од но сно да се убу-
ду ће ово ума ње ње пен зи ја 
не при ме њу је – оп ти ми ста је 
Зо ран Па но вић.
Са парт не ри ма из БиХ пла-

ни ра ни су и раз го во ри у 
обла сти здрав стве ног оси гу-
ра ња на ко ји ма ће се, по ред 
оста лих пи та ња, раз мо три ти 
и текст но вог до го во ра о на-
кна ди па у шал них тро шко ва 
здрав стве не за шти те.
Су срет са Хр ват ским за во-

дом за ми ро вин ско оси гу ра ње 
би ће одр жан у Бе о гра ду од 7. 
до 10. ју на. На ње му ће би ти 
ре чи о при ме ни Спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу из ме-
ђу две др жа ве у обла сти пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња, о из ме ни дво је зич них 
обра за ца за при ме ну Спо ра-
зу ма, а би ће ана ли зи ра на и 
ре а ли за ци ја по стиг ну тих до-
го во ра и пре у зе тих оба ве за 
са по след њих раз го во ра одр-
жа них у За гре бу, ју на 2008. 
го ди не.
У дру гој по ло ви ни ове го ди-

не пла ни ра ни су раз го во ри са 
ма ке дон ским фон до ви ма пен-
зиј ско-ин ва лид ског и здрав-

стве ног оси гу ра ња на ко ји ма 
ће би ти раз ма тра ни по стиг-
ну ти до го во ри и ре а ли за ци ја 
пре у зе тих оба ве за са по след-
њих раз го во ра одр жа них ју ла 
2008, од но сно ју на 2009. го-
ди не.
Раз го во ри са пред став ни-

ци ма Цр не Го ре тре ба ло је да 
бу ду одр жа ни у фе бру а ру ове 
го ди не, али су, на зах тев цр-
но гор ске стра не, од ло же ни и 
на кнад но ће се утвр ди ти но ви 
тер мин.
За вод за со ци јал но оси гу-

ра ње је по сти гао до го вор да 
се нај ма ње јед ном у две го-
ди не, а по по тре би и че шће, 
одр жа ва ју ре дов ни раз го во ри 
и кон так ти са но си о ци ма со-
ци јал ног оси гу ра ња др жа ва 
на ста лих на про сто ру бив ше 
Ју го сла ви је, има ју ћи пре све-
га у ви ду ве ли ки број ко ри-
сни ка пра ва и про бле ме ко ји 
по сто је у при ме ни спо ра зу ма 
о со ци јал ном оси гу ра њу.
Ка да су у пи та њу зе мље 

Европ ске уни је са ко ји ма Ре-
пу бли ка Ср би ја има за кљу че-
не уго во ре о со ци јал ном оси-
гу ра њу, до го во рен је су срет 
са пред став ни ци ма Ре пу бли-
ке Аустри је, од 5. до 7. ма ја 
ове го ди не у Бе о гра ду. На 

ЗА ВО Д ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ СР БИ ЈЕ 

Оче ку је се
и из ме на од ред бе
Ад ми ни стра тив ног 
спо ра зу ма са
БиХ та ко да 

убу ду ће пен зи је
не бу ду ума њи ва не

за тре ћи ну
као са да

Из ве сне пен зи јеИз ве сне пен зи је
из Сло ве ни јеиз Сло ве ни је



15ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. март 2010.

тим раз го во ри ма ће се утвр-
ди ти ко нач на вер зи ја дво је-
зич них обра за ца за при ме ну 
Спо ра зу ма из ме ђу Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре-
пу бли ке Аустри је о со ци јал-
ном оси гу ра њу, ана ли зи ра ће 
се успе шност ре а ли за ци је 
по стиг ну тих до го во ра и пре-
у зе тих оба ве за са по след њих 
до го во ра, као и дру га пи та-
ња од зна ча ја за спро во ђе ње 
Спо ра зу ма, ка ко у обла сти 
пен зиј ског и ин ва лид ског, та-
ко и у обла сти здрав стве ног 
оси гу ра ња.
Пре ма ре чи ма Зо ра на Па-

но ви ћа, до го во ре но је да се 
кра јем ју на одр же и раз го-
во ри са ор га ном за ве зу Не-
мач ке у обла сти здрав стве ног 
оси гу ра ња на ко ји ма ће би-
ти раз ма тран текст не мач ког 
пред ло га но вог спо ра зу ма о 
на кна ди па у шал них тро шко-
ва здрав стве не за шти те.
По кре ну те су ини ци ја ти ве 

за са стан ке са пред став ни-
ци ма Лук сем бур га, Грч ке и 
Швај цар ске ко ји су пла ни ра-
ни за дру гу по ло ви ну ове го-
ди не.
У ок то бру 2009. за кљу чен 

је Спо ра зум из ме ђу Ср би је 
и Тур ске о со ци јал ној си гур-
но сти. Оче ку је се да тур ска 
стра на од го во ри на пред лог 
да се за крај го ди не за ка же 
са ста нак на ко ме би се по че-
ло са при пре ма ма за при ме ну 
Спо ра зу ма.
Пред став ни ци За во да за со-

ци јал но оси гу ра ње уче ство ва-
ли су и на пре го во ри ма ра ди 
за кљу че ња но вих спо ра зу ма 
о со ци јал ном оси гу ра њу чи је 
је одр жа ва ње у над ле жно сти 
ре сор них ми ни стар ста ва. С 
тим у ве зи на по ми ње мо да су 
до са да одр жа не дру га рун да 
пре го во ра са Швај цар ском, 
на ко јој је уса гла шен текст 
Спо ра зу ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу и текст Ад ми ни стра-
тив ног спо ра зу ма за спро во-
ђе ње Спо ра зу ма, као и пр ва 
рун да пре го во ра са Ки пром, 
ра ди за кљу чи ва ња Спо ра зу-
ма о со ци јал ном оси гу ра њу. 
Уско ро се оче ку је и пот пи си-
ва ње Спо ра зу ма о со ци јал ној 
си гур но сти из ме ђу Ср би је и 
Ка на де, ко ји об у хва та област 
пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња.

При ре ди ла В. А. 

ди ти ко нач н
зич них обра
Спо ра зу ма 
Ре пу бли ке Ј
пу бли ке Аус
ном оси гу ра
се успе шн
по стиг ну тих
у зе тих оба ве
до го во ра, к
ња од зна ча
Спо ра зу ма, 

ј

Из ве сне пен зи је
из Сло ве ни је

СА ЈАМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА „КОН ТЕХ 10” 

По сао за мла де 
ин же ње ре
На Фа кул те ту тех нич ких на у ка (ФТН) у Но вом Са ду 17. и 18. 

мар та одр жан је „Кон тех 10”, Са јам за по шља ва ња и струч них 
прак си. Ге не рал ни по кро ви тељ сај ма би ла је ам ба са да САД, а по-
др жа ли су га по кра јин ски се кре та ри ја ти за рад, за по шља ва ње и 
рав но прав ност по ло ва и за омла ди ну и спорт, као и На ци о нал на 
слу жба за по шља ва ња и Уни вер зи тет у Но вом Са ду. Са јам је, осим 
при ли ке за за по шља ва ње сту де на та и ди пло ма ца, пр ви пут мла-
ди ма по ну дио и мо гућ ност оба вља ња струч не прак се.
Или ја Ћо сић, де кан ФТН-а, на отва ра њу Сај ма под се тио је при-

сут не да је до сад у ви ше од пе де сет ин ку ба тор-пред у зе ћа осно-
ва них на овом фа кул те ту по сао до би ло око 2.000 мла дих ин же-
ње ра, али и да у на ред ном пе ри о ду тре ба за по сли ти још око 
12.000 ди пло ма ца и ин же ње ра са Но во сад ског уни вер зи те та. 

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Пр ва 
шан са 
за две 
сто ти не 
мла дих
За про грам „Пр ва шан-

са” фи ли ја ли На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње 
у Кра гу јев цу при ја ви ло се 
200 мла дих са сред њом и 
ви со ком струч ном спре-
мом, ко ји че ка ју пр ви по-
сао. На кон курс се при ја-
ви ло и око 170 по сло да ва-
ца из Шу ма ди је ко ји ће ко-
ри сти ти под сти цај не ме ре 
др жа ве за овај про грам.
Реч је о про гра му ко ји 

фи нан си ра др жа ва да би 
мла ди ко ји има ју до три-
де сет го ди на лак ше до шли 
до пр вог за по сле ња.
Ода бра ни кан ди да ти ће 

три ме се ца ра ди ти во лон-
тер ски, уз де сет хи ља да 
ди на ра на док на де, док ће 
по сле то га за сно ва ти рад-
ни од нос на нео д ре ђе но 
вре ме. У пр вој го ди ни од 
за по сле ња за ра ду ће им 
ис пла ћи ва ти На ци о нал на 
слу жба за за по шља ва ње, 
док ће упла та по ре за и до-
при но са би ти оба ве за по-
сло дав ца.
По сло дав ци ко ји се од-

лу че на за по шља ва ње 
мла дих по про гра му „Пр-
ва шан са” има ју оба ве зу 
да по ис те ку пр ве го ди не 
рад ног од но са са ми фи-
нан си ра ју за ра де и до при-
но се за за по сле ног још го-
ди ну да на.
У фи ли ја ли НСЗ у Кра-

гу јев цу ка жу да ће уско ро 
би ти пот пи са ни пр ви уго-
во ри о за по шља ва њу по 
овом про гра му, а ова фи-
ли ја ла ће у 2010. уло жи ти 
ско ро 250 ми ли о на ди на ра 
за пр во за по шља ва ње 802 
при прав ни ка са те ри то ри-
је Шу ма диј ског управ ног 
окру га.

М. Сан трач

Сту дент ска во лон тер ска ор га ни за ци ја EEC TEC, као су ор га-
ни за тор Сај ма, по тру ди ла се да ко ле га ма отво ри пер спек ти ву 
за по сле ња и струч ног уса вр ша ва ња у софт вер ским фир ма ма 
„Мај кро софт”, „Ле ви 9”, „Хин тек” и „Про зон”, за тим у Но во сад-
ској то пла ни, „Ин фор ма ти ци”, „Дел та ђе не ра ли ју” и Нафт ној 
ин ду стри ји Ср би је.
То ком тра ја ња овог сај ма ком па ни је су по ка за ле нај ви ше ин-

те ре со ва ња за за по шља ва ње про гра ме ра и ин же ње ра ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја, ма шин ских ин же ње ра, али и ди пло-
ми ра них прав ни ка и еко но ми ста. НИС је, осим ди пло ми ра них 
тех но ло га, по тра жи вао и про фе со ре ру ског је зи ка.
Ам ба са дор ка САД Ме ри Вор лик ка за ла је да аме рич ке ком-

па ни је ко је по слу ју у Ср би ји за по шља ва ју око 8.000 љу ди, а 
је дан део њих по сао је до био баш на прет ход ним сај мо ви ма 
„Кон тех”. М. Мек те ро вић
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у посети

Ње на ба ка сти гла је, тр бу хом за 
кру хом, са има ња не ког гро фа 
у Че шкој, у Кру шчи цу код Бе ле 

Цр кве где су, осим Че ха, жи ве ли Ср би, 
Хр ва ти, Нем ци и Ма ђа ри. Основ ну шко-
лу за вр ши ла је у Кру шчи ци на че шком, а 
Гра ђан ску, ко ја је би ла у ран гу гим на зи-
је, у Бе лој Цр кви на срп ском је зи ку. 

– По што је нај ви ше би ло Не ма ца – при-
ча те та Ан то ни ја – они су учи ли на свом 
је зи ку, а ми оста ли би ли смо у раз ре ду 
где се учи ло на срп ском. Мо ја ма ма је 
за вре ме Аустро у гар ске ишла у ма ђар ску 
шко лу, та та је био за ро бљен у Ру му ни-
ји, па је, осим че шког, срп ског, не мач-
ког и ма ђар ског, на у чио и ру мун ски. Ро-
ди те љи су, кад би го во ри ли о ства ри ма 
за ко је ми де ца ни смо сме ли да зна мо, 
раз го ва ра ли на ма ђар ском, ко ји, ваљ да 
због те дав не не за до во ље не деч је ра до-
зна ло сти, ни кад ни сам ни на у чи ла.
Та да су „на шко ле” ишла де ца из до-

бро сто је ћих по ро ди ца – тр го вач ких, 
све ште нич ких, по ро ди ца бе ле жни ка и 
под бе ле жни ка, а би ло их је не ко ли ко и 
из се љач ких. Тр го вач ка по ро ди ца Ве сел 
же ле ла је да њи хо ва Ан то ни ја стек не 
што ви ше зна ња, па су је, на Ве ли ку го-
спо ји ну 1936. го ди не, по сла ли у Ба ва ни-
ште код Пан че ва, у јед но го ди шњу До ма-
ћич ку шко лу за де вој ке.

Ра ди ло се по цео дан
До ма ћич ка шко ла би ла је чу ве на у 

Кра ље ви ни, и ње не уче ни це сти за ле су 
из свих кра је ва, же ле ћи не са мо да на у че 
ку ва ње и руч не ра до ве, не го и ле по по-
на ша ње у свим при ли ка ма, и дру га зна-
ња и ве шти не по треб не го спо ђи ца ма. У 
све до чан ству те та Ан то ни је, ко ја је у ову 
шко лу је ди на сти гла са ма лом ма ту ром 
(оста ле де вој ке има ле су основ ну шко лу), 
све са ме пе ти це из мно го број них пред-
ме та. Срп ско хр ват ско сло ве нач ки је зик, 
те ле сно и ду шев но вас пи та ње, зе мљо пис 
и исто ри ја, хи ги је на, фи зи ка с хе ми јом, 
ра чун, до ма ће га здин ство, жи ви нар ство, 
сто чар ство, мле кар ство, гра ди нар ство, 
во ћар ство, сви лар ство, пче лар ство, ку-
ва ње, ме ше ње и дру ги прак тич ни ра-
до ви, руч ни рад, вла да ње и вред но ћа – 
зах те ва ли су це ло днев ни рад.

– До ма ћич ка шко ла је – при се ћа се те-
та Ан то ни ја – би ла сме ште на на јед ној 
еко но ми ји, и нас 30 де во ја ка жи ве ле смо 
ту, учи ле и ра ди ле це лу го ди ну, као у 
ин тер на ту. Сва ка је од ку ће мо ра ла да 
до не се две бе ле ке це ље и две бе ле ма-
ра ме да их ве же мо у ку хи њи, или кад 
под ли ва мо мле ко и учи мо ка ко се пра ве 
си ре ви. Учи те љи ца ку ва ња би ла нам је 
Ми ња Обре но вић. Уве че би нам из дик-
ти ра ла ре цеп те, ко је смо он да кра сно-
пи сом пре пи си ва ле у ве ли ку све ску, ко ју 
сам са чу ва ла до да нас, и мно га је ла при-
пре ма ла по њој.

АН ТО НИ ЈИ ПУ ЛИЋ, ПЕН ЗИ О НЕР КИ ИЗ НО ВОГ СА ДА

Гле да ти жи вот   

У шко ли се по цео дан не што ра ди ло – 
пре под не прак тич но, у ку хи њи, шта ли, ба-
шти, кро јач кој ра ди о ни ци, а по под не на-
ста ва у учи о ни ци. Има ле смо од мор по сле 
руч ка за шет њу по еко но ми ји и де во јач ке 
при че, ка же те та Ан то ни ја ли ста ју ћи свој 
До ма ћич ки ку вар из 1936. го ди не.
По по врат ку ку ћи по че ла је, због јед-

не ре кла ме Ла бо ра то ри је Су шак ко ја је 
би ла за ле пље на на вра ти ма њи хо вог ду-
ћа на, да ма шта о ра ду са ми кро ско пом и 
епру ве та ма, да по ста не ла бо рант. Дру ги 
свет ски рат, ко ји јој је „од нео” бу ду ћег 
мла до же њу, од ло жио је и ње не ла бо-
рант ске сно ве.

Курс за ми кро ско пи сте
Кад год је из Кру шчи це ишла у Бе лу 

Цр кву ку по ва ла би но ви не, оза ре ног ли-
ца при ча ова ви тал на ба ка. 

– Кад, јед но га да на, у По ли ти ци ви дим 
кон курс за ми кро ско пи сте за курс у Шап-
цу. Под не сем мол бу и из Ми ни стар ства 
ми ја ве да сам при мље на. На кон шест 
ме се ци по ста ла сам ми кро ско пи ста, што 
је би ло оства ре ње мо јих сно ва. По што 
сам за вре ме кур са упо зна ла дру га ри-
цу са Ко со ва и Ме то хи је, же ле ла сам 
да идем та мо да ра дим, али су ре кли да 
не мо же, по што ме Вој во ди на шко ло ва-
ла. Та ко сам 1948. го ди не до шла у Но ви 
Сад, на по сао ми кро ско пи сте у Хи ги јен-
ском за во ду. С вре ме ном сам на у чи ла и 
оста ле ла бо ра то риј ске по сло ве и по ста-

ла пра ви ла бо рант – ка же са сме шком 
Ан то ни ја Пу лић.
Се ћа се ка ко су тих го ди на ишли по 

те ре ну и пр ска ли ди ди ти јем око ка на ла 
ДТД, јер је би ло мно го ко ма ра ца, а ме-
ђу њи ма и ма ла ри ча ра. Као ру ко во ди лац 
еки пе се ци ра ла је ко мар це, про ве ра ва-
ла крв ста нов ни штва у Без да ну и Бач ком 
Мо но што ру и, оне ко је је тре ба ло, упу-
ћи ва ла на ле че ње.

Пу то ва ња за памћење
Цео рад ни век про ве ла је у том ко лек-

ти ву. Би ло је то вре ме кад се це нио рад, 

Ро ђе на 1922. го ди не, тек не ко ли ко го ди на на кон ства ра ња 
из Но вог Са да жи ве ла је у ви ше др жа ва, не по ме рив ши се 

Ма ту ран ти Гра ђан ске шко ле (Ан то ни ја        

Ку вар из
До ма ћич ке шко ле
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  с леп ше стра не

а рад ни ке шти тио син ди кат у ко ме се 
Ан то ни ја до ста ан га жо ва ла. Би ло је то 
вре ме си гур ног жи во та, ре дов них пла-
та и ве ли ког угле да Ју го сла ви је у све ту. 
Би ло је то вре ме ка да су на ши љу ди по-
чи ња ли да ле ту ју на Ја дра ну, а они са 
бо љим пла та ма и же љом да упо зна ју и 
дру ге на ро де, пу то ва ли су и у ино стран-
ство.

– По што сам ра ди ла на бак те ри о ло ги ји 
где је по сао опа сан по жи вот и здра вље, 
има ла сам до бру пла ту. Мо је ко ле ги ни це 
су ку по ва ле зе мљу и гра ди ле ви кен ди це, 
а ја сам пу то ва ла. Где све ни сам сти гла! 

Во ле ла сам да ле ту јем на Ја дра ну, а дру-
ги део од мо ра про ве дем у Ин ди ји, Сри 
Лан ки, Ту ни су, Кар ло вим Ва ри ма, Ни ци, 
Ка ну, Ве не ци ји, Ри му, Бар се ло ни, Ан до-
ри, Тур ској, Бу дим пе шти, Мон те Кар лу, 
Бра ти сла ви, Бр ну, Тр сту, Бе чу... На ова 
да ља пу то ва ња ишла сам као пен зи о-
нер ка, од 1976. го ди не. Та да сам се и 
уда ла. Муж у по чет ку ни је био оду ше-
вљен иде јом да пу ту је по све ту, али је 
убр зо за во лео. Ни смо има ли де це, а вре-
ме до ње го ве смр ти за и ста смо ле по про-
жи ве ли, упу ће ни јед но на дру го – сет но 
прича те та Ан то ни ја.
Ни је сти гла до Ја па на, а ни у Па риз, 

ма да је же ле ла. Ни у Вр њач ку Ба њу још 
ни је оти шла. Али за то са чла но ви ма клу-
ба пен зи о не ра „23. ок то бар” – ре дов но 
пу ту је на из ле те по Вој во ди ни.

– Пу то ва ња су обе ле жи ла мој жи вот 
– сме ши се ова ба ка чи ји стас и у 88. 
го ди ни над ви су је 1,80 ме тара. – Кад сам 
се, у мла ђим го ди на ма, спре ма ла на пут, 
чи та ла сам о тој зе мљи или гра ду, и чим 
би смо сти гли, ку по ва ла сам раз глед ни це 
за по не ти. И увек са во ди чем. Шта вре ди 
да гле дам гра ђе ви не ако не знам ко их 
је по ди гао, или ко је у њи ма жи вео, и по 
че му су зна чај не. Та ко и да нас. Пред сед-
ни ца на шег клу ба ор га ни зу је са др жај не 
из ле те до ма на сти ра, гра до ва или ре-
зер ва та при ро де; увек је ту во дич ко ји 
нам при ча о том ме сту. Чак смо и Но ви 
Сад упо зна ва ли – не ке исто риј ски ва жне 

ули це или ку ће, и то за хва љу ју ћи јед ној 
див ној про фе сор ки ко ја нас је во ди ла.

Вре ме за лак ше те ме
Ан то ни ја Пу лић жи ви са ма. Иде у па-

зар, ку ва, дру жи се и свој дво соб ни стан 
са ма спре ма. Је ди но за за ве се за мо ли 
не ко га мла ђег. Кад јој је до дру штва, 
про ше та до клу ба. До руч ку је па ужи на, 
а уз ру чак оба ве зно по пи је ча шу цр ног 
ви на. Он да ма ло при лег не, па по пи је 
шо љи цу ка фе. Сло бод ног вре ме на има 
на пре тек, и у ње му ужи ва уз укр ште ни-
це и љу бав не ро ма не.

– Ла ка ли те ра ту ра – сме је се на ша до-
ма ћи ца, ко ја је у мла ђим да ни ма чи та ла 
ис под ду ње уз ба те риј ску лам пу. – Ни-
шта ви ше те шко и озбиљ но ме не за ни-
ма. Све у сво је вре ме. Жи вот сам увек 
гле да ла с леп ше стра не и мој при ступ је 
да се не тре ба се ки ра ти, по го то во не за 
оно на шта не мо же да се ути че. Ужи-
вам у ма лим ства ри ма. Кад по гле дам ове 
руч не ра до ве, за до вољ на сам што сам их 
не кад хе кла ла и ве зла – то ле до, ажу ри, 
ко сов ски и кла сич ни вез. Имам и јед ну 
ку хињ ску гар ни ту ру из До ма ћич ке шко-
ле, ви ди те ка ко су ови цве ти ћи ле пи – 
по ка зу је те та Ан то ни ја ве же не сал ве те.
Пред крај по се те ва ди мо ве ли ку фи о ку 

из ре га ла. Пу на је раз глед ни ца са да ле ких 
и бли жих де сти на ци ја. Иза сва ке сто је се-
ћа ња, и не ка при ча. Има и фо то гра фи ја, 
ула зни ца за му зе је и дру гих сит ни ца ко је 
су, због ва жно сти за на шу до ма ћи цу, го ди-
на ма чу ва ле ме сто у фи о ци. 

– Ка да ја одем, то ни ко ме не ће би ти 
по треб но – го во ри на ша до ма ћи ца, ну-

де ћи ком пле те раз глед ни ца са да ту ми ма 
од пре по ла ве ка на по клон јед ној ко лек-
ци о нар ки, ку сто су му зе ја. – Ме ни оста ју 
се ћа ња – ка же Ан то ни ја Пу лић пра те ћи 
ва шег ре пор те ра до вра та, обе ћа ва ју ћи 
по зив ни цу за про сла ву 90. ро ђен да на.

Ика Ми тро вић

Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, ова пен зи о нер ка
при том ниг де из Ср би је

         сто ји из ме ђу на став ни ка)

Ис пред Таџ Ма ха ла у Ин ди ји

Ве же но у
До ма ћич кој шко ли
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здравствено око

Сре ди ном мар та у Ин сти ту ту 
за кар ди о ва ску лар не бо ле сти 
у Ка ме ни ци пр ви пут из ве ден 
ова кав хи рур шки за хват на 
па ци јент ки њи из Но вог Са да

Ком пли ко ва ни кар ди о хи рур шки за-
хват тран сплан та ци је ху ма ног ср-
ча ног за ли ска успе шно је ура дио 

свет ски при зна ти кар ди о ва ску лар ни хи-
рург, проф. др Афк сен ди ос Ка лан гос, 
шеф Кар ди о хи рур ги је Уни вер зи тет ске 
бол ни це у Же не ви, уз аси стен ци ју хи-
рур га др Жи во ји на Јо ње ва и ме ди цин-
ског осо бља Ин сти ту та у Ка ме ни ци. 
Три де сет пе то го ди шња па ци јент ки ња, 

ко ја је до сво је де се те го ди не два пу та 
опе ри са на у Лон до ну, а ср ча ни за ли стак 
јој је оне мо гу ћа вао нор мал но снаб де ва-
ње плу ћа кр вљу, до би ла је хо мо графт 
– ху ма ни ср ча ни за ли стак спе ци јал но 
при пре мљен за ову опе ра ци ју, ко ји је 
до ни ра ла Фон да ци ја прин це зе Ка та ри не 
Ка ра ђор ђе вић. 

– За хва љу ју ћи до би је ном ср ча ном 
за ли ску овој па ци јент ки њи је омо гу ће-
но нор мал но снаб де ва ње плу ћа кр вљу. 
Ин сти тут у Ка ме ни ци стал но еду ку је 
сво је струч ња ке и уна пре ђу је хи рур ги-
ју уро ђе них ср ча них ма на, у ко рак са 
свет ским трен до ви ма. Че ти ри го ди не 
са ра ђу јем са бол ни ца ма у Ср би ји и при-
ме ћу јем да по сто ји со ли дан број па ци је-
на та ко ји че ка ју на ова кву ин тер вен ци-
ју. Из у зет но је зна чај но што је Ин сти тут 
од лич но тех нич ки опре мљен и што има 
ле ка ре струч но еду ко ва не и спрем не да 
се укљу че у Ин тер на ци о нал ни про је кат 
за ле че ње ових ве о ма ком пли ко ва них 
па ци је на та, у са рад њи са Фон да ци јом 
њ. к. в. прин це зе Ка та ри не, ко ја је већ 
по мо гла ра зним до на ци ја ма у опре ма њу 
бол ни ца и ле че њу ова квих бо ле сни ка. 
При ли ком до ла ска у Ср би ју пре гле дао 
сам не ко ли ко ве о ма мла дих па ци је на та 
од 14 и 15 го ди на ко ји зах те ва ју тран-
сплан та ци ју, и њи хо во збри ња ва ње ће 
би ти мој сле де ћи иза зов – из ја вио је 
на кон тран сплан та ци је проф. Ка лан гос, 
ле кар са три де се то го ди шњем ис ку ством 
у деч јој кар ди о хи рур ги ји и опе ра ци о ном 
ле че њу уро ђе них ср ча них ма на.
Ње го ва за па жа ња по твр дио је и др 

Јо њев ко ји је грч ком хи рур гу аси сти рао 
при ли ком ове опе ра ци је:

– По сле знат ног вре ме на ко је сам про-
вео у Аме ри ци ра де ћи у нај е ми нент ни јим 
на уч ним и струч ним ин сти ту ци ја ма од го-
вор но мо гу да твр дим да у Ср би ји по сто-
ји ве о ма ква ли те тан и стру чан кар ди о хи-
рур шки ка дар. Мно ге опе ра ци је се ов де 
ра де и бо ље од свет ског стан дар да, што 
мо же да по твр ди зва нич на ста ти сти ка, 
али и на ши па ци јен ти. На рав но, у сва ком 
по слу по сто је успе шни и ма ње успе шни 
по је дин ци и због то га тре ба ин си сти ра ти 
на пер со на ли за ци ји стру ке. Уку пан број 
кар ди о хи рур га у Ср би ји је до во љан за 

на ше тре нут не по тре бе, али је про блем 
у бол нич ким ка па ци те ти ма и опре ми. У 
16 кар ди о хи рур шких са ла у Ср би ји – КЦС 
има три, „Де ди ње” пет, ВМА две, Ка ме-
ни ца три, при ват ни кли нич ко-бол нич ки 
цен тар у Бе о гра ду две, а у Ни шу је у фа-
зи опре ма ња јед на кар ди о хи рур шка са ла 
– са по сто је ћим ка дром и ка па ци те том 
ин тен зив не не ге, го ди шње мо же да се 
ура ди 9.600 опе ра ци ја на ср цу, од но сно 
дво стру ко ви ше не го што се ра ди. Ви ше-
де це ниј ско иг но ри са ње на ших зах те ва 
за по ве ћа ње ка па ци те та и отва ра ње но-
вих кар ди о хи рур шких про гра ма до ве ло 
је до чи ње ни це да у Ср би ји по сто ји ли-
ста че ка ња за опе ра ци је на ср цу, што је 
за ме не, као кар ди о хи рур га, ап со лут но 
не при хва тљи во – ка же dr sc. med. Жи во-
јин Јо њев, на чел ник Оде ље ња за ко ро-
нар ну хи рур ги ју Ин сти ту та.

Зна чај са рад ње
Ме ђу на род на са рад ња, као је дан од 

нај ва жни јих на чи на за стал но на пре до-
ва ње и усва ја ње но вих про це ду ра, уз 
обез бе ђи ва ње ме ди цин ских услу га вр-
хун ских свет ских струч ња ка до ма ћим 
па ци јен ти ма, је дан је од на чи на на ко ји 
Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти 
Вој во ди не успе ва да стал но бу де ме ђу 
нај у спе шни ји ма у тој обла сти и јед на од 
во де ћих уста но ва у ре ги о ну. У са мо не-
ко ли ко да на, на Ин сти ту ту је опе ри сао, 
по ред проф. Афк сен ди о са Ка лан го са, и 
проф. др Еду ард Ки фер из Па ри за, ко ји 

НО ВИ УСПЕХ НА ШЕ КАР ДИ О ХИ РУР ГИ ЈЕ – ТРАН СПЛАН ТИ РАН ХУ МА НИ СР ЧА НИ ЗА ЛИ СТАК

Ср це не мо же да че ка

Др Жи во јин Јо њев

Др Јоњев асистира проф. др Калангосу
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је ура дио из у зет но ком пли ко ва ну опе ра-
ци ју ар те риј ског лу ка жи вот но угро же-
ној па ци јент ки њи.

– До бра ме ђу на род на са рад ња, стал на 
еду ка ци ја ка дро ва и кон ти ну и ра ни тех-
но ло шки на пре дак омо гу ћа ва ју да Ин-
сти тут у Ка ме ни ци по мог не и оним бо ле-
сни ци ма ко ји че ка ју да бу ду опе ри са ни 
у ино стран ству. Стал но пра ти мо ви со ке 
свет ске стан дар де, а до ла зак ова квих 
име на при ли ка је да се на ли цу ме ста 
упо зна мо са тех ни ка ма и ра дом ве ли ка-
на кар ди о ва ску лар не хи рур ги је – ре кла 
је проф. др На да Че мер лић Ађић, ди рек-
тор ка Ин сти ту та, и до да ла: 

– На рав но, осим го сту ју ћих хи рур га 
нај ви шег европ ског и свет ског ран га, ми 
већ тра ди ци о нал но са ра ђу је мо и са бол-
ни цом Ле ко из Ита ли је и Ка ро лин ским 
ин сти ту том у Швед ској. На ши ле ка ри су 
по зи ва ни да уче ству ју у по је ди ним за-
хва ти ма у ин сти ту ци ја ма ши ром Евро пе, 
САД и у дру гим де ло ви ма све та. Та вр ста 
ме ђу соб ног про жи ма ња је је ди ни мо гу ћи 
на чин са вре ме ног ле че ња на ших бо ле-
сни ка, јер ме ди ци на у све ту иде то ли ко 
бр зо на пред да ју је мо гу ће пра ти ти са мо 
не по сред ним уче шћем.
При ме њу ју ћи нај но ви је ме ди цин ске 

про це ду ре и за хва те, Ин сти тут у Ка ме-

ни ци сва ко днев но до при но си сма ње њу 
сто пе мор та ли те та кар ди о ва ску лар них 
бо ле сни ка. Де ве де сет спе ци ја ли зо ва них 
ле ка ра, за јед но са ком плет ним осо бљем 
бол ни це, по сти же за вид не ре зул та те, 
на ро чи то у по след ње че ти ри го ди не ка-
да је ли ста че ка ња кар ди о хи рур шких ин-
тер вен ци ја сма ње на са шест го ди на на, у 
про се ку, шест ме се ци. Сма њен је и број 
да на ле че ња, а за 42 од сто је по ве ћан 
број при мље них па ци је на та ко ји ма је 
пру же на по моћ.

По ра жа ва ју ћи по да ци
За оне ко ји су већ обо ле ли од не ке 

кар ди о ва ску лар не бо ле сти нај ва жни ја је 
пра во вре ме на ин фор ма ци ја где и ка ко 
мо гу да се ле че и шта мо гу да оче ку ју 
од ви со ко спе ци ја ли зо ва них уста но ва у 
Ср би ји.
О тре нут ном здрав стве ном ста њу на-

ци је и мо гућ но сти ма са вре ме ног ле че ња 
др Жи во јин Јо њев ка же:

– Ин те ре со ва ње за ле че ње бо ле сти 
ср ца по сто ји већ де це ни ја ма, бу ду ћи 
да, на жа лост, ве ли ки број љу ди има бар 
не ки кар ди о ва ску лар ни про блем. На на-
шем под не бљу си ту а ци ја је још дра ма-
тич ни ја. Ло ши ји со ци јал но е ко ном ски 
усло ви, ра то ви, изо ла ци ја и де гра да ци-

ја дру штва у свим сег мен ти ма до при не-
ли су да здрав стве не кул ту ре го то во и 
не ма, а ср ча них бо ле сни ка је све ви ше. 
По ра жа ва ју ћа је и чи ње ни ца да ра сте 
број обо ле лих у мла ђој по пу ла ци ји (до 
45 го ди на) ко ја пред ста вља рад но спо-
соб но ста нов ни штво и осло нац сва ког 
дру штва. Пси хич ко оп те ре ће ње, ци га-
ре те, ви сок крв ни при ти сак и по ви ше не 
ма сти у кр ви нај у че ста ли ји су фак то ри 
ко ји оп те ре ћу ју здра вље сва ког од нас и 
по себ но не га тив но ути чу на ср це и крв-
не су до ве.
За др Јо ње ва не при хва тљи во је ду го 

че ка ње на опе ра ци ју:
– Ср це је ор ган ко ји не ма за ме ну и у 

слу ча ју по тре бе за опе ра ци јом мо ра хит-
но да се ре а гу је. Ли сте че ка ња у Ср би ји 
не тре ба по ре ди ти са ли ста ма че ка ња у 
раз ви је ним зе мља ма јер су њи хо ва ге не-
за, ду жи на и на чин ре ша ва ња пот пу но 
дру га чи ји. На ше ли сте че ка ња у ме ди-
ци ни су про из вод не спо соб ног и сла бо 
ор га ни зо ва ног дру штва и дру гих не пра-
вил но сти ко је су де це ни ја ма то ле ри са не. 
У по след ње вре ме пу но се пи ше и го во ри 
о про ме ни си сте ма вред но сти дру штва и 
по што ва њу ква ли те та по је ди на ца, па се 
на дам да ће се то де си ти и у кар ди о хи-
рур ги ји. Дра ган Пе јић 

ЗДРАВ СТВЕ НА ЗА ШТИ ТА У ПРО КУ ПЉУ

Бес плат ни
пре гле ди за же не
У окви ру по спе ши ва ња здрав стве не за шти те, Дис-

пан зер за за шти ту же на До ма здра вља у Про ку пљу 
ор га ни зо вао је ги не ко ло шке си сте мат ске пре гле де у 
че ти ри се о ске сре ди не – Жит ном По то ку, Бе ло љи ну и 
Ма лој и Ве ли кој Пла ни. У ову ак ци ју су укљу че не же-
не ко је рет ко или уоп ште не од ла зе код ги не ко ло га, 
а основ ни циљ пре гле да је ра но от кри ва ње ма лиг них 
бо ле сти.
Већ је оба вље но око 120 пре гле да же на ста ро сти из-

ме ђу 50 и 70 го ди на.
– За до вољ ни смо од зи вом же на ко је су при хва ти ле 

да на њи хо вом пра гу, у се о ским ам бу лан та ма, оба ви мо 
пре гле де. Чим се вре ме по бољ ша, оба ви ће мо пре гле-
де и у оста лим се ли ма на под руч ју про ку пач ке оп шти-
не – ка же др Бра ни слав Ив ко вић, на чел ник Слу жбе за 
за шти ту же на До ма здра вља у Про ку пљу.
Пре гле ди су бес плат ни, а же не ко је же ле да се пре-

гле да ју мо гу то да ура де и ако не ма ју здрав стве ну књи-
жи цу.
Од пре гле да них же на чак 73 од сто ни је има ло ги не-

ко ло га као свог иза бра ног ле ка ра, а не ке су пр ви пут 
у жи во ту ги не ко ло шки пре гле да не. Та кав је и при мер 
же не из при град ског се ла Бе ри ље, мај ке че тво ро де це, 
ко ја се сва че ти ри пу та по ро ди ла у сво јој ку ћи, без по-
мо ћи ле ка ра.

Ж. Д.

ПО КЛОН ЈА ПАН СКЕ АМ БА СА ДЕ НО ВОЈ ВА РО ШИ

Са вре ме ни ви део 
кол по скоп

Ам ба са да Ја па на у Ср би ји по кло ни ла је Дис пан зе ру за же не 
До ма здра вља у Но вој Ва ро ши са вре ме ни ви део кол по скоп, вре-
дан око 4.500 евра. 

– Од оп шти не Но ва Ва рош до би ли смо и ра чу нар по мо ћу ко-
га ди рект но уоча ва мо евен ту ал не про ме не на гр ли ћу ма те ри це. 
За хва љу ју ћи но вој апа ра ту ри са да мо же мо да фор ми ра мо ба зу 
по да та ка и да кон ти ну и ра но пра ти мо здрав стве но ста ње па ци-
јент ки ња у сег мен ту ги не ко ло ги је – ка же др Го ран Ми хај ло вић, 
на чел ник Дис пан зе ра за же не. Ж. Д.



здрав живот

Зе ле ни ро лат
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: Ко ра – пет ја ја, по ла ка ши-

чи це биљ ног за чи на, две ка ши ке па вла-
ке, пет ка ши ка оба ре ног спа на ћа, пет 
ка ши ка бра шна, две ка ши ке уља, по ла 
ка ши чи це со ли. Фил – 250 г шун ке, два 
ку ва на жу ман ца, три ка ши ке рен да ног 
кач ка ва ља, осам ка ши ка срем ског 
си ра, ма ло со ли. 
При пре ма: Раз дво ји ти 

жу ман ца од бе ла на ца. 
Бе лан ца улу па ти у 
чврст снег. У жу-
ман ца до да ти со, 
биљ ни за чин, па-
вла ку, уље, пи-
ре од спа на ћа. 
Све по ме ша ти у 
ујед на че ну ма су. 
До да ти бе лан ца 
и бра шно, па ла-
га но из ме ша ти. На 
плех ста ви ти па пир за 
пе че ње и из ли ти сме су. 
Ста ви ти у рер ну за гре ја ну 
на 180 сте пе ни и пе ћи 25 ми ну та. 
Врућ ро лат ис тре сти на мо кру ку хињ ску 
кр пу и уро ла ти. Док се ро лат хла ди при-
пре ми ти фил. Ку ва на жу ман ца из гње чи-
ти ви љу шком, по со ли ти, до да ти рен да ни 
кач ка ваљ, по ло ви ну срем ског си ра и све 
из ме ша ти. Охла ђен ро лат по ла ко од мо-
та ти. Пр во пре ма за ти фи лом од жу ма на-
ца, за тим по ре ђа ти шун ку па пре ма за ти 
остат ком срем ског си ра. Уро ла ти ро лат 
та ко да бу де чвр сто сти снут, об мо та ти га 
са мо ле пљи вом фо ли јом и ста ви ти у фри-
жи дер пре ко но ћи да се уку си сје ди не.
На по ме на: Ако же ли те ма ње ро ла те 

пе че но те сто уро лај те по ши ри ни с оба 
кра ја пре ма сре ди ни. Пре фи ло ва ња 
пре се ци те те сто и та ко раз двој те ро ла-
те. Ро лат мо же те од о зго пре ма за ти уму-
ће ном па вла ком и укра си ти сец ка ним 
пер шу ном.

Пу ње на ус кр шња ја ја
(не ко ли ко пред ло га за ша ре ну ус кр-

шњу тр пе зу)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: Твр до ку ва на ја ја и још по-

не што.
При пре ма: Ја ја исе ћи на по ло ви не, 

из ва ди ти жу ман ца и ви љу шком их из-
гње чи ти, па бе лан ца на пу ни ти раз ли чи-
тим фи лом. У жу ма на ца до да ти:

• ви љу шком из дро бље ну сар ди ну, па-
вла ку, сит но исец ка не ки се ле кра став чи-
ће и ма ло пер шу на; 

• до бро уму ћен крем сир (јед ну ку ти-
ју), две ка ши ке мле ве них ора ха, две ка-
ши ке ки се ле па вла ке и две че на из гње-
че ног бе лог лу ка; 

• две ка ши ке ма јо не за, две ка ши ке 
крем си ра. Од о зго ста ви ти по ко ма дић 
сла не сар де ле или по јед ног ра чи ћа из 
кон зер ве;

• ма ло крем си ра, са свим сит но исец-
кан пер шун или ми ро ђи ју;

• две ка ши ке ма јо не за, ка ши ку сен фа 
и ка ши ку ки се ле па вла ке. 
На по ме на: Број ја ја и ко ли чи ну по-

треб них са сто ја ка при ла го ди те бро ју го-
сти ју на све ча ном руч ку.

Јаг ње ћи ко тле ти на 
фран цу ски на чин
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 800 г јаг ње ћих ко тле та, 80 

грама пу те ра, 100 г цр ног лу ка, ма ло со-
ли, дл бе лог ви на, 30 мл слат ке па вла ке, 
два че на бе лог лу ка.
При пре ма: Јаг ње ћу пе че ни цу с де лом 

ре ба ра исе ћи на 20 ко тле та. Ко тле те из лу-
па ти туч ком за ме со, од стра ни ти жи ли це, 
по со ли ти, по би бе ри ти и сло жи ти у по су ду, 
до да ти ли сти ће су вог ру зма ри на. Све пре-
ли ти уљем и пу сти ти да од сто ји два са та. 
Ко тле те ис пе ћи на жа ру. За сос од па вла ке 
за гре ја ти пу тер, до да ти сит но исец кан цр-
ни лук и со па дин ста ти док лук не поч не 
да ме ња бо ју. За ли ти бе лим ви ном, а ка-
да ис па ри вин ска ки се ли на, до да ти слат ку 
па вла ку. На за гре јан та њир ста ви ти ма ло 
со са, а за тим ко тле те и на кра ју гар ни ра ти 
кне дли ца ма од кром пи ра.
На по ме на: Сос до бро про ку ва ти и ис-

па си ра ти да би био пот пу но гла дак. По 

же љи, до да ти сок од два че на бе лог лу ка 
и по би бе ри ти.

Ро ло ва на те ле ти на
Вре ме при пре ме: 100 ми ну та
Са стој ци: ки ло грам те ле ти не, 200 г 

сла ни не, 100 г шар га ре пе, ка ши ка сен-
фа, би бер, со. На ба ви ти и ка нап за ме со 
или ра фи ју.
При пре ма: Ко мад те ле ћег ме са по-

со ли ти и по би бе ри ти, па пре ма за ти 
сен фом. Сла ни ну и шар га ре пу исе ћи на 
коц ки це, ста ви ти их по сре ди ни ме са, а 

он да ме со уви ти у ро лат и 
ве за ти ка на пом у раз ма-
ку од јед ног цен ти ме тра. 

Ро ло ва ну те ле ти ну 
ста ви ти у плех, 
по кри ти алу 
фо ли јом и пе-
ћи у рер ни сат 
вре ме на на 180 
сте пе ни. Ка да 
бу де пе че но, ски-
ну ти фо ли ју и пе-
ћи још по ла са та 
док не по ру ме ни. 
На по ме на: Да 

би сте лак ше се кли 
ле пе ко ма де ро ла та, ме-

со се ци те по ме сти ма на ко-
ји ма је ка нап.

Пра знич на тор та
Са стој ци: Ко ре – 10 ја ја, 200 г ше-

ће ра, 150 г пу те ра или мар га ри на, пет 
ка ши ка бра шна, ко ра ли му на, ма ло со де 
би кар бо не. Фил – 60 г мле ве них ора ха, 
ке си ца ва ни лин ше ће ра, две ка ши ке ру-
ма, 200 г мар га ри на, 200 г ше ће ра, ку-
ва на ка фа.
При пре ма: Жу ман ца уму ти ти пе на сто 

са ше ће ром. Ис то пи ти пу тер (мар га рин) 
па га до да ти уму ће ним жу ман ци ма, као 
и ко ру од ли му на, бра шно, чврст снег од 
пет бе ла на ца и на врх но жа со де би кар-
бо не. Све ла ко из ме ша ти и пе ћи у два 
ка лу па ја ја стог об ли ка прет ход но под-
ма за на пу те ром и по су та пре зла ма. Ис-
пе че но те сто исе ћи на две ко ре па их 
фи ло ва ти. 
Фил: Пу тер (мар га рин), ше ћер, ва ни-

лин ше ћер, рум и ора хе до бро уму ти ти, а 
за тим до да ти не ко ли ко ка ши чи ца ку ва не 
ка фе. Фи ло ва ти ко ре и ре ђа ти јед ну на 
дру гу та ко да се до би је тор та у об ли ку 
ја је та. Тор ту пре ма за ти фи лом и сне гом 
од пре о ста лих пет бе ла на ца. Укра си ти 
сец ка ним ба де мом. 
На по ме на: Уме сто сне га од бе ла на-

ца тор ту мо же те пре ма за ти шла гом од 
слат ке па вла ке и по су ти мр ви ца ма чо-
ко ла де и сец ка ним ба де ми ма ства ра ју-
ћи ша ру.

При ре ди ла С. С.

Зе ле ни ро лат
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та

• до бро уму ћен крем сир (јед ну ку ти-
ју), две ка ши ке мле ве них ора ха, две ка-
шике киселе павлаке и две чена изгње-

же љи, до да ти сок од
и по би бе ри ти.

Ро ло ва на те
Вре ме при пре ме: 
Са стој ци: ки ло гр

сла ни не, 100 г шар
фа бибер со Наба

Ускршња трпезаУскршња трпеза
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ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Шта да ра ди на род ко ји има и ко а ли ци је
и опо зи ци је, па му јед ни по ру чу ју да ште ди,
а дру ги га са ве ту ју да узи ма кре ди те
и тро ши – све за рад до ма ће при вре де
и про тив про па сти др жа ве

лековита казивања

Ни си, че до мо је, си гур но про чи та ла ка ко је оној ки не ској 
ба би, по што је на пу ни ла 100 го ди на, по чео да ра сте 
рог на че лу – пра ви прав ца ти рог. У то су се уве ри ли 

док то ри ко ји су је пре гле да ли, а иза шла је и у но ви на ма, па 
смо се и ми са шо ра чу дом чу ди ли. Ду га чак је, ка жу, шест 
цен ти ме та ра и нај слич ни ји ко зјем. По че ше ови мо ји са клу-
пи це да на га ђа ју от куд ба би рог по сред че ла (ма да бих ја по 
сли ки ре кла да је ма ло ви ше на де сну стра ну), и уда ри ше да 
па ме ту ју ме де цин ски. Те ма то ра је, па јој се ће ли је збу ни ле и 
ша љу кал ци јум пре ма мо згу, уме сто у ко сти; те мо жда је па-
ла, па јој кри во сра ста че о на кост, или, ка ко кум ре че, да је у 
пи та њу фо то мон та жа. Та, ди ће че ља де ту да из ра сте рог?!
Са мо сам их слу ша ла, љу би те ба ба, и ни сам се ме ша ла у 

њи не ди ва не. До бро сам раз гле да ла ту ба бу из Ки не. Из бо ра-
но, мр ша во ли це, упа ле очи, без ијед ног зу ба, чи ни ми се, а 
уста сти сну та у цр ту. Та ко бих мо гла и ја из гле да ти, са мо кад 
бих до че ка ла ње не го ди не.
Ни је то, де те мо је, аме рич ка ба ба – до бро ухра ње на уз те-

ле ви зи ју и бр зу хра ну, са пор це лан ским зу би ма ко ји ко шта ју 
чи та во бо гат ство. Ки не ска је, а они, ко што и са ма знаш, ра де 
по цео дан на ша ки пи рин ча. Гра де и че ка ју тај ко му ни зам, ко 
што смо и ми не кад ве ро ва ли да ће до ћи.
За ми шљам ба бу од пре пе де сет го ди на ка ко се, ста вив ши 

длан из над очи ју да их за шти ти од сун ца, окре ће по пи рин-
ча ном по љу и из гле да с ко је ли ће стра не до ћи ко му ни зам. 
Па да и она поч не да ра ди пре ма сво јим мо гућ но сти ма, а да 
до би је пи рин ча, и уз пи ри нач, пре ма по тре би. И та на да да 
ће ипак до че ка ти ко му ни зам, њу је одр жа ла још по ла ве ка. 
Е, сад, је сте да јој, по мом ми шље њу, ро го ви ра сту од че ка ња 
на бо љи жи вот, али она ве ру је сво јој Ко му ни стич кој пар ти ји 
да ће тај дан до ћи.
Ла ко је њој, че до мо је, да сад се ди у за пећ ку и че ка бо ље, 

што је на ро ду обе ћа ла КП. Шта ми да ра ди мо кад има мо ко а-
ли ци је и опо зи ци је, па јед ни у евро пеј ску де мо кра ти ју, а дру-
ги у ро бо вла сни штво; јед ни по ру чу ју на ро ду да ште ди, дру ги 
са ве ту ју да узи ма мо кре ди те и тро ши мо – а све че рез до ма ће 
при вре де и про тив про па сти др жа ве.
Тек што су ис пра ти ли оне из Мо не тар ног фон да, ови на ши 

за у зе ше Ко па о ник, док још снег ни је окоп нио. Ви де ка ко им 
на род коп ни, али до то га им је ко до лањ ског сне га. Дај да 
ува те још ово го ди шњег!
А на том Би знис фо ру му, где се оку пља ју ми ни стри и дру-

ги по ли ти ча ри, успе шни би зни сме ни, ана ли ти ча ри и ува же-
ни стран ци, не мо гу баш да ка жем ону на род ну – да се ни је 

зна ло ни ко пи је ни ко пла ћа, јер то до бро зна мо. Али не ки 
пра вац опо рав ка на ше при вре де из њи хо вих го во ра и за кљу-
ча ка се и не на зи ре. Онај што нај ви ше при ча и све нај бо ље 
зна (чак и да се ски ја) пред ло жио је да Ср би ја од мах кре не 
са сти му ли са њем до ма ће по тро шње, и то да ва њем ве ли ких 
по тро шач ких кре ди та гра ђа ни ма, уз јед но ци фре ну ка ма ту, са 
ро ком от пла те на три го ди не, и да ка ма ту у пр вој го ди ни пла-
ћа др жа ва (не Арап ски Еми ра ти, не го Ср би ја)!
Онај дру ги, што је слу жбо вао по ме ђу на род ним ор га ни-

за ци ја ма па се вра тио да по ма же до мо ви ни, за ла же се да 
Ср би ја под сти че ду го роч ну штед њу у ди на ри ма, и да та ко 
ство ри ду го роч не из во ре фи нан си ра ња, а не да се осла ња 
на кре ди те.
Па сам се не што ми сли ла, љу би те ба ба, да по слу шам оног 

пр вог и узмем тај кре дит, ако би и ме ни на мо ју пен зи ји цу да-
ли, па те исте па ре ста вим на штед њу да по мог нем ства ра њу 
ду го роч них из во ра фи нан си ра ња.
Али, на Ко па о ни ку је био и је дан го спо дин из Свет ске бан ке 

ко ји је из ја вио да је про шло вре ме ка да је Ср би ја за сни ва ла 
свој раст на по зај ми ца ма од ме ђу на род них фи нан сиј ских ин-
сти ту ци ја и ди рект них ин ве сти ци ја, та ко да ће у бу дућ но сти 
мо ра ти да се осла ња на сво је ка па ци те те. 
На кон рас про да је нај бо ље др жав не имо ви не и од ла ска 

струч ња ка и мла дих из зе мље, на ма су, че до мо је, пре о ста ли 
је ди но још ко а ли ци о ни ка па ци те ти.
За то раз у мем ону ба бу са ко зјим ро гом. Код нас, већ одав-

но, отво ре но ла жу и ко за и рог!
Уну ка Ика

ИКО ЗА
РОГ
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погледи са стране

Ула га ти у при ват не пен зиј ске фон-
до ве у Че шкој се ви ше не ис пла-
ти. Слич на си ту а ци ја је и у дру гим 

пост ко му ни стич ким зе мља ма – но вим 
чла ни ца ма ЕУ, али је кри за ових фон до-
ва нај ви ше из ра же на у Че шкој за то што 
се до бро вољ но до пун ско пен зиј ско оси-
гу ра ње нај ви ше раз ви ло упра во у овој 
зе мљи и об у хва ти ло нај ве ћи део ста нов-
ни штва.
Пр ви про бле ми са при ват ним пен зиј-

ским фон до ви ма у Че шкој по ја ви ли су се 
2008. го ди не са из би ја њем свет ске еко-
ном ске кри зе ка да је ве ћи на кли је на та 
мо ра ла да се за до во љи нул тим при но сом 
из фон до ва. За про шлу го ди ну мо гли су 
ула га чи ма да при пи шу из над два по сто 
са мо нај ма њи фон до ви, ко ји су по след-
њи осно ва ни (Ге не ра ли ПФ и Али анз 
ПФ), а ина че је про сек при но са био 1,5 
од сто. Та ко пен зиј ски фон до ви у Че шкој 
пре ста ју да бу ду атрак тив ни и не мо гу 
да кон ку ри шу дру гим фи нан сиј ским про-
дук ти ма на тр жи шту. Чак ни бан ка ма, 
где је про сеч на го ди шња ка ма та око три 
од сто, али ка да се ра ди о ду го роч ни јем 
оро ча ва њу мо же би ти и ви ша од пет од-
сто. У ак циј ским фон до ви ма (са уде лом) 
ла не је, по пра ви лу, при нос из но сио из-
над пет по сто. 
Пен зиј ски фон до ви на ро чи то гу бе 

при влач ност за мла де љу де ко ји тре ба 
де це ни ја ма на мен ски да ула жу за пен-
зи је. Да кле, дру ги стуб пен зиј ског оси гу-
ра ња и со ци јал не си гур но сти за ста рост 
је озбиљ но уз др ман. У Че шкој, на и ме, 
не по сто ји оба ве зно при ват но пен зиј ско 
оси гу ра ње, па се ово до бро вољ но оси гу-
ра ње ко је сти му ли ше др жа ва (са мак си-
мал но 150 кру на ме сеч но, од но сно шест 
евра за уло ге пре ко 500 кру на) сма тра 
дру гим сту бом оси гу ра ња за ста рост. За 
око де сет од сто уго во ра упла те за сво је 
за по сле не до ти ра ју по сло дав ци и сва та 
сред ства ко ја се ис пла ћу ју из над ме сеч-
ног ми ни му ма од 20 евра осло бо ђе на су 
по ре за. Као тре ћи стуб со ци јал не си гур-
но сти ов де се узи ма жи вот но оси гу ра ње 
ко је је у Че шкој нај ра ши ре ни је од свих 
пост ко му ни стич ких зе ма ља, али је и да-
ље до ста сла би је раз ви је но од оси гу ра-
ња у за пад ној Евро пи. Жи вот но оси гу ра-
ње је, та ко ђе, осло бо ђе но по ре за у укуп-
ном го ди шњем из но су од 12.000 кру на, 
тј. око 480 евра.
При влач ност фон до ва би се, на рав но, 

мо гла по ве ћа ти ка да би др жа ва по ве ћа-
ла сти му ла ци ју за уло ге – ра ни је је би ло 
пред ло га да се она по ве ћа дво стру ко, за 

ко ли ко би се мо ра ли по ве ћа ти и уло зи 
да би се до би ла мак си мал на сти му ла ци-
ја. Али, ту мо гућ ност у усло ви ма све ве-
ћег де фи ци та бу џе та, ко ји ће ове го ди не 
пре ћи се дам ми ли јар ди евра, ни ко се са-
да не усу ђу је ни да спо ме не.
Но вих уго во ра је ла не би ло ма ње не го 

ра ни јих го ди на. А по ис те ку уго во ра све 
је ви ше слу ча је ва да се це ла уште ђе на 

су ма по диг не од јед ном уме сто да се ис-
пла ћу је сва ког ме се ца као до дат на пен-
зи ја, то јест она ко ка ко је дру штве но и 
еко ном ски нај оп ти мал ни је.
У при ват ним фон до ви ма тре нут но 

ште ди око 4,4 ми ли о на Че ха (зе мља има 
не што ви ше од 10 ми ли о на ста нов ни ка), 
а до сад је у овај вид оси гу ра ња упла ће-
но око 196 ми ли јар ди кру на (ско ро осам 
ми ли јар ди евра). По бољ ша ње си ту а ци је 
ни је на ви ди ку.

– Уко ли ко се не про ме ни си стем, при но-
си ће на ред них го ди на у ве ћи ни фон до-
ва би ти ни ски као што су са да – оце њу је 
је дан од нај у глед ни јих че шких струч ња-
ка за пен зиј ски си стем, шеф пен зиј ског 
фон да Аегон Вла ди мир Без дјек.
То ком кри зе 2008. го ди не пен зиј ски 

фон до ви су се осло бо ди ли нај ри зич ни јег 
де ла свог порт фо ли ја, углав ном ак ци ја 
ко је су ра ни јих го ди на ра сле и омо гу ћа-
ва ле им ви со ке при но се. Са да се фон до-
ви ори јен ти шу, углав ном, на та ко зва не 
кон зер ва тив не ин ве сти ци је, пре све га 
на др жав не об ве зни це ко је, ме ђу тим, 
да ју знат но ни же при но се. Па дом ак ци-
ја 2008. при ват ни фон до ви су из гу би ли 
то ли ко да су осни ва чи мо ра ли да их до-
пу њу ју – по че шким за ко ни ма сред ства 
у пен зиј ским фон до ви ма су га ран то ва на 
јер иза то га, у крај њој ли ни ји, сто ји др-
жа ва. До пу ње на су из гу бље на сред ства 
у ви си ни од чак осам ми ли јар ди кру на 
(око 320 ми ли о на евра). Ни ски при но-
си су, у не ким слу ча је ви ма, и да нак за 
си гур ност ин ве сти ци је, од но сно да уло-
же ни но вац кли је на та не ће ни у јед ној 
го ди ни из гу би ти на вред но сти. Про ме ну 
би мо гла до не ти са мо ду бља ре фор ма 
пен зиј ског оси гу ра ња о ко јој се у Че-
шкој го во ри ду же од де сет го ди на али 
је до сад ре ла тив но ма ло ура ђе но, осим 
што се по ступ но про ду жу је гра ни ца за 
од ла зак у пен зи ју на 65 го ди на и што је 
уве де но до бро вољ но до пун ско пен зиј ско 
оси гу ра ње. У ви ше при ли ка и Европ ска 

У ЧЕ ШКОЈ УЗ ДР МАН ДРУ ГИ СТУБ ПЕН ЗИЈ СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА 

Кри за при ват них фон до ва

Са из би ја њем свет ске
еко ном ске кри зе 2008. 
го ди не ве ћи на кли је на та 
мо ра ла је да се за до во љи 

нул тим при но сом
из фон до ва, док је про шле 
го ди не про сек при но са 
био тек 1,5 од сто 



23ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. март 2010.

Ни смо ра чу на ли да ће оста ти, не вољ но при зна ју да нас 
Нем ци и ка да то ка жу тач но се зна на ко га се кон ста-
та ци ја од но си – на га стар бај те ре, по себ но тур ске, чи ја 

је тро ми ли он ска за јед ни ца нај број ни ја ими грант ска ску пи на у 
Не мач кој. Ујед но и нај ста ри ја.
Они из пр ве ге не ра ци је уве ли ко су за вр ши ли рад ни век, али 

ни су се вра ти ли ку ћи, ка ко су ми сли ли њи хо ви до ма ћи ни, а и 
они са ми пла ни ра ли. До че ка ли су ста рост у дру гој до мо ви ни 
ко ја их ни кад ни је истин ски при хва ти ла, а са да је су о че на са 
озбиљ ним про бле мом њи хо вог збри ња ва ња.
За Не мач ку је то пот пу но но во ис ку ство. „Ни шта слич но ни-

кад ра ни је ни смо има ли, да се ба ви мо то ли ким бро јем ими гра-
на та у по зним го ди на ма”, оце њу је (пре ма на во ду из Њу јорк 
тај мса) Рај нер Клинг холц, ди рек тор бер лин ског Ин сти ту та за 
по пу ла ци ју и раз вој.
Не мач ка пре сто ни ца, ина че, ва жи за нај ве ћи тур ски град 

ван Тур ске, а кварт Кројц берг на зи ва се „ма лим Ис тан бу лом”. 
Осим рад нич ких ста но ва, у Бер ли ну и дру гим гра до ви ма где 
је кон цен тра ци ја тур ских до шља ка ве ли ка, по чи њу да ни чу и 
до мо ви за ста ре, сме штај но и ор га ни за ци о но при ла го ђе ни спе-
ци фич ним по тре ба ма и на ви ка ма ко ри сни ка. Хра на је ха лал 
(за до ру чак ко зји сир и ма слин ке), ода је за мо ли тве окре ну те 
су ка Ме ки, осо бље та ко рас по ре ђе но да же не бри ну о же на ма, 
а му шкар ци о му шкар ци ма.
Пр ви при ват ни дом на ме њен са мо Тур ци ма, са 155 кре ве-

та, отво рен је у Бер ли ну пре три го ди не, док су „му сли ман-
ски одељ ци” већ по сто ја ли при 
мно гим стан дард ним пен зи о-
нер ским уста но ва ма. Та прак-
са је на ста вље на у скла ду са 
све ве ћом тра жњом, а сме штај 
под истим кро вом пру жа при-
ли ку за ин те ре сант на со цио-
пси хо ло шка за па жа ња.
По сле де це ни ја хо да одво је-

ним жи вот ним ко ло се ци ма, без 
истин ске до дир не тач ке, Тур ци 
и Нем ци са да пр ви пут упо зна-
ју по јам за јед ни штва. Ста рост 
је учи ни ла да су и про бле ми 
срод ни, што је и по сле ди ца 
ши ре ња за пад њач ког мо де ла 
на тур ске по ро ди це. Без об зи-
ра на кул тур но на сле ђе и тра-
ди ци ју ко ја под ра зу ме ва по ко-
ра ва ње мла дих во љи ста ри јих 

и до жи вот ну бри гу о њи ма, оста ре ли тур ски оче ви и мај ке у 
ту ђи ни све су ви ше пре пу ште ни са ми се би.
До го ди не се на вр ша ва по ла ве ка от ка ко су пр ви рад ни ци 

из си ро ма шног тур ског ма ло а зиј ског обо да Евро пе при спе ли у 
Не мач ку да би, на осно ву ме ђу др жав ног спо ра зу ма, по пу ни ли 
на хи ља де сло бод них рад них ме ста и, ан га жо ва њем на нај те-
жим по сло ви ма, уче ство ва ли у по сле рат ној из град њи зе мље.
Тур ска је, по сле Ита ли је и Грч ке, би ла тре ћа др жа ва са ко-

јом је та да шња за пад но не мач ка вла да у Бо ну ушла у ова кав 
аран жман. По сле су, по истом прин ци пу, на про спе ри тет ни се-
вер кре ну ли рад ни ци из Ма ро ка, Пор ту га ли је, Ту ни са и Ју го-
сла ви је. Тур ска за јед ни ца је број ча но нај бр же ра сла, по што су 
вр ло бр зо за оче ви ма кре ну ле и по ро ди це.
По чет ком се дам де се тих у Не мач кој је би ло бли зу ми ли он Ту-

ра ка. Већ та да је бон ска вла да по ку ша ла да за у зда ими грант-
ски та лас, јер су по тре бе за до дат ном рад ном сна гом сла би ле. 
То је, ме ђу тим, те шко ишло, чак и ка да је га стар бај те ри ма 
ка сни је по ну ђе на фи нан сиј ска на док на ду за ре па три ја ци ју (по 
де сет и по хи ља да ма ра ка за од ра сле чла но ве по ро ди ца и хи-
ља ду и по за де те). Од зив је био ма ли, јер су ма, ма ка ко при-
влач на, ни је би ла до вољ на за но ви жи вот у до мо ви ни у ко јој, 
при том, ни је би ло по сла.
Го ди не су про ла зи ле, де ца у ме ђу вре ме ну ста са ва ла, ро ди-

те љи стал но од ла га ли по вра так, че ка ју ћи бо ље да не. Та ко су 
до че ка ли и ста рост. Пре ма не пре ци зним по да ци ма, од бли зу 
три ми ли о на Ту ра ка или гра ђа на тур ског по ре кла у Не мач-

кој, 350.000 је у ста ри јем до бу, 
а ра чу на се да ће тај број би ти 
удво стру чен до 2020. го ди не.
При том, за раз ли ку од сво јих 

не мач ких вр шња ка, то су љу-
ди знат но сла би јег здрав стве-
ног ста ња, фи зич ки ис тро ше-
ни, због те шких по сло ва ко је су 
оба вља ли, из ра ђе ни и по треб-
на им је ви со ко ква ли тет на не га. 
А усло ва за то не ма ни бо га та 
не мач ка др жа ва. Ста ри ма сто-
га пру жа то што мо же, по тај но 
осе ћа ју ћи мо рал ни дуг пре ма 
њи ма. А оста ре ли и уса мље ни 
не ка да шњи га стар бај те ри не-
ма ју дру гог из бо ра већ да узму 
то што им се пру жа, бол но све-
сни не ис пу ње ног сна о по врат-
ку ку ћи. Д. Дра гић

ко ми си ја је апе ло ва ла на вла ду и пар ла-
мент у Пра гу да се по ду хва те те мељ ни је 
пен зиј ске ре фор ме, пре све га пре ла ска 
са си сте ма те ку ћег фи нан си ра ња ис пла-
та пен зи је на си стем пен зиј ских фон до-
ва. Не ке вла де су, исти ни за во љу, то и 
по ку ша ле, али без ве ћег жа ра јер је то 
те шко про ла зи ло кроз пар ла мент и би ло 
је не по пу лар но у би рач ком те лу.
У Че шкој је упра во по че ла кам па ња за 

но ве из бо ре ко ји ће се одр жа ти у ма ју, 
и у њој ве ћи на стра на ка из бе га ва те му 

пен зи ја. У ме ђу вре ме ну, при во ди кра-
ју рад и ко ми си ја ко ја је фор ми ра на да 
бу ду ћој вла ди пред ло жи не ко ли ко ва-
ри јан ти пен зиј ске ре фор ме. Је дан од 
пред ло га би ће да се омо гу ћи фор ми ра-
ње не ко ли ко вр ста пен зиј ских фон до ва у 
ко ји ма би љу ди ште де ли ин ди ви ду ал но, 
ми мо др жав ног те ку ћег фи нан си ра ног 
оба ве зног си сте ма. У не ким фон до ви ма 
би се мо гло ште де ти без га ран ци је очу-
ва ња уло га и у њи ма би био мо гућ ви-
ши при нос, али уз ри зик крат ко роч них 

ма њих гу би та ка, у дру ги ма би ри зик го-
ди шњег па да био огра ни чен на из ве стан 
кра ћи пе ри од, а оста ли би и кла сич ни 
кон зер ва тив ни фон до ви. То се, иако до-
ста сти дљи во, по ми ња ло у из бор ној кам-
па њи али кључ ну иде ју ре фор ме си сте-
ма др жав ног оси гу ра ња – омо гу ћа ва ње 
сва ко ме да део сред ста ва ко ја упла ћу је у 
др жав ни фонд, из ко га се со ли дар но фи-
нан си ра ју пен зи је, пре ба ци у при ват ни 
пен зиј ски фонд, ни ко не спо ми ње.

Ми лан Ла за ре вић

И ГА СТАР БАЈ ТЕ РИ ОД ЛА ЗЕ У ПЕН ЗИ ЈУ

Ста рост у ту ђи ни
Тур ски ими гран ти у по зним
го ди на ма нео че ки ва ни
про блем за Не мач ку
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на лицу места

Ово го ди шње, два де се то по ре ду Но-
во сад ско про ле ће, опет је сви ма ко ји су 
ових мар тов ских да на би ли у при ли ци да 
до ђу у Спорт ски и кул тур ни цен тар у Но-
вом Са ду при у шти ло ва тро мет бо ја и бег 
од си ви ла сва ко дне ви це. Укра сне сад ни-
це, ба штен ско и сак сиј ско цве ће, фон та-
не и укра си за вр то ве, ху мус и све вр сте 
пре хра не за биљ ке, на пра ви су на чин 
по зи ва ли по се ти о це.
Као и ра ни јих го ди на, сво је про из во-

де су по ну ди ли и пче ла ри, ор га ни за ци је 
се о ских же на и умет ни ци ко ји се вра ћа-
ју тра ди ци о нал ним за на ти ма овог под-
не бља.
Су ор га ни за тор ма ни фе ста ци је, 

По крет го ра на Ср би је, ове го-
ди не обе ле жа ва 50 го-
ди на по сто ја ња 
и ра да, те 

ЦР ВЕ НИ КРСТ КРА ГУ ЈЕВ ЦА

О младима
Но во сад ски ху ма ни тар ни цен тар, у 

са рад њи са Град ском ор га ни за ци јом 
Цр ве ног кр ста Кра гу јев ца, ор га ни зо-
вао је тре нинг о пре вен ци ји ауто де-
струк тив ног по на ша ња мла дих. Тре-
нинг је оства рен у окви ру про јек та 
„Мла ди на клац ка ли ци жи во та”, чи ји 
је циљ уна пре ђе ње мен тал ног здра-
вља омла ди не.
Тре нинг о пре вен ци ји ауто де струк-

тив ног по на ша ња мла дих об у хва тио 
је те ме по пут са мо по вре ђи ва ња, де-
пре си је, са мо у би ства и дру гих об ли ка 
угро жа ва ња соп стве ног жи во та и здра-
вља. Уче сни ци су има ли при ли ку да 
се упо зна ју и са из во ри ма по др шке и 
ор га ни за ци ја ма за по моћ на по љу уна-
пре ђе ња мен тал ног здра вља мла дих. 
Но во сад ски ху ма ни тар ни цен тар де-

фи ни сао је и нај ва жни је ци ље ве тог 
про гра ма, а на тре нин гу одр жа ном у 
клу бу „Ду га” Цр ве ног кр ста Кра гу јев ца 
уче ство ва ли су уче ни ци и про фе со ри 
не ко ли ко сред њих шко ла, као и пси-
хо ло зи, пе да го зи, со ци јал ни рад ни ци и 
ак ти ви сти не вла ди ног сек то ра.

М. Сан трач

У окви ру про сла ве ју би ле ја – 50 го-У окви ру про сла ве ју би ле ја – 50 го-
ди на од осни ва ња На ци о нал ног пар-ди на од осни ва ња На ци о нал ног пар-
ка „Фру шка го ра”, у Ин фор ма тив ном ка „Фру шка го ра”, у Ин фор ма тив ном 
цен тру на Ири шком вен цу отво ре-цен тру на Ири шком вен цу отво ре-
на је ме ђу на род на из ло жба фо то-на је ме ђу на род на из ло жба фо то-
гра фи ја под на зи вом „На ци о нал ни гра фи ја под на зи вом „На ци о нал ни 
пар ко ви Евро пе”. При ка за ни су пар ко ви Евро пе”. При ка за ни су 
кра јо ли ци из 43 европ ска на ци о-кра јо ли ци из 43 европ ска на ци о-
нал на пар ка – од ве ли чан стве них нал на пар ка – од ве ли чан стве них 
пла ни на до шу ма и пе шча них пла-пла ни на до шу ма и пе шча них пла-
жа. Из ло жба је ујед но и део про-жа. Из ло жба је ујед но и део про-
сла ве сто го ди шњи це на ци о нал них сла ве сто го ди шњи це на ци о нал них 
пар ко ва Евро пе, ко ју ор га ни зу је пар ко ва Евро пе, ко ју ор га ни зу је 
Еуро парк фе де ра ци ја, а тра је до 7. Еуро парк фе де ра ци ја, а тра је до 7. 

апри ла, ка да се се ли у Ле то ни ју. По-апри ла, ка да се се ли у Ле то ни ју. По-
се ти о ци мо гу да ви де ову за ни мљи ву се ти о ци мо гу да ви де ову за ни мљи ву 
по став ку сва ког да на од 9 до 17 ча-по став ку сва ког да на од 9 до 17 ча-

со ва.со ва.
Ра до ван Нин ко вић, ди рек тор ЈП Ра до ван Нин ко вић, ди рек тор ЈП 

На ци о нал ни парк „Фру шка го ра”, На ци о нал ни парк „Фру шка го ра”, 
ре као је на отва ра њу из ло жбе ре као је на отва ра њу из ло жбе 
да ће це ла го ди на би ти по све-да ће це ла го ди на би ти по све-
ће на обе ле жа ва њу овог ју би ле ја ће на обе ле жа ва њу овог ју би ле ја 
– мно го број ним ак ци ја ма, еду ка-– мно го број ним ак ци ја ма, еду ка-
тив ним про гра ми ма и те мат ским тив ним про гра ми ма и те мат ским 
из ло жба ма, а би ће на ста вље на из ло жба ма, а би ће на ста вље на 
и ре ви та ли за ци ја шу ма хра стом и ре ви та ли за ци ја шу ма хра стом 
кит ња ком.  кит ња ком.  М. М.М. М.

НА ФРУ ШКОЈ ГО РИ

На ци о нал ни пар ко ви Евро пе

Су ор га ни за тор ма ни фе ста ци је,
По крет го ра на Ср би је, ове го-
ди не обе ле жа ва 50 го-
ди на по сто ја ња 
и ра да, те 

НА ФРУШКОЈ ГОРИ

су, 
у окви ру 

Но во сад ског про-
ле ћа, одр жа ни и све ча ни 

ску по ви чла но ва ове не вла ди не 
ор га ни за ци је.
По крет Мла ди го ра ни је од 1960. го-

ди не, ка да су омла дин ци уче ство ва ли у 
ве ли ким ак ци ја ма по шу мља ва ња, сво је 
ак тив но сти усме ра вао ка по ди за њу зе-
ле них по вр ши на у град ским сре ди на ма, 
као и др во ре да по ред пу те ва, ре ка и у 
по љи ма, ра ди за шти те од ве тра.
У го ди ни ју би ле ја чла но ви овог по кре-

та за са ди ће у ве ћи ни гра до ва по 50 ста-
ба ла. И. Ми тро вић

Но во сад ско про ле ћеНо во сад ско про ле ће
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Осим фи скал них ка са, у овим 
про дав ни ца ма ни шта ни је
на лик са вре ме ном до бу

Бри га о ста рим за на ти ма као да се 
стро по шта ла низ стр му Бал кан ску 
ули цу у Бе о гра ду. По ред не ко ли ко 

про дав ни ца бр зе хра не, мно го број них 
рад њи за про да ју и сер ви си ра ње мо бил-
них те ле фо на и у мно штву бу ти ка, још 
се, баш она ко ка ко су из гле да ле пре ви-
ше де це ни ја, из два ја са мо не ко ли ко за-
нат ских про дав ни ца. Не ка да је ова ули-
ца би ла пра ви за нат ски цен тар у ко ме 
су се ни за ле ра ди о ни це и по сто ја ла за-
нат ска удру же ња. Осим фи скал них ка са, 
у ка па џиј ским про дав ни ца ма ни шта ни је 
на лик са вре ме ном до бу. За то и стран ци, 
ко је при вла че ћи ри лич ни нат пи си, че сто 
на вра ћа ју у њих и ку пу ју ка пе.

– Ми слим да им је за ни мљив из глед про-
дав ни це али и мо де ли ка па у из ло гу. Не 
же лим да ме њам ен те ри јер, а та ко раз ми-
шља ју и мо је ко ле ге. Ова рад ња је по че ла 
да ра ди 1950. го ди не, а по сао је осно ван 
још пре Дру гог свет ског ра та. Ако и да ље 
ра ди мо на исти на чин као та да, и ако сам 
пе та ге не ра ци ја ко ја ко ри сти је дан исти 
ка луп, за што бих он да ме њао би ло шта 
дру го. У мо ју рад њу сва ко днев но до ла зи и 

оби чан свет, али и ко сти мо гра фи, глум ци, 
пи сци. Го то во да не ма по зо ри шта са ко јим 
ни сам са ра ђи вао. Ра дио сам за пред ста ве 
„Ма ра тон ци”, „Чи ка го мју зикл”, „Шва би ца”, 
„Дер виш и смрт” и мно ге дру ге. Мо је ка пе 
су и екра ни зо ва не у „Тур не ји”, „Чарлс то ну 
за Ог њен ку”, „Рав ни ци”, „Ра ње ном ор лу”, 
„Евро ви зи ји”. Упра во ра дим тро ро ге ше-
ши ре за На род но по зо ри ште. Из ра ђи вао 
сам и ве штич је ка пе, ха уб ци лин дре и по-
себ не ка пи це за из ло жбу „Ђач ко оде ва ње 
у Ср би ји од сре ди не 19. ве ка” – ка же ка па-
џи ја Го ран Ми ло ше вић. 
Го ран је слу чај но по чео да се ба ви 

овим за на том, на пред лог та ста Бран ка 
Сте ва но ви ћа ко ји је, на ста вља ју ћи очев 
по сао, ра дио све до 2005. го ди не. 
У по сле рат ном пе ри о ду ов де су се про-

да ва ли са мо кач ке ти – беј збол, ден ди и 
кла си чан мо дел, и та да је то био уно сан 
по сао.

– У вре ме ка да сам и ја хтео да по ку-
шам да из у чим за нат сни мао се филм о 
Ор со ну Вел су у Цр ној Го ри, и за по тре бе 
фил ма су ми на ру че не мор нар ске ка пи-
це. Уз по моћ по кој ног Ђу ре Кне же ви ћа 
те ка пе сам и на пра вио и та ко схва тио да 
мо гу да на ста вим по сао. Из ра ду кач ке та 
сам на у чио од Сло бо да на Да би ћа, а што 
се ти че ше ши ра, бу квал но сам са мо ук. 
То је био по се бан иза зов. Ин те ре сант-
но је да је мој таст об у ча вао и ка па џи ју 
Бо шка Вал де ви та чи ја ћер ка са да др жи 
рад њу у су сед ству – при ча Го ран.
И На та ша Вал де вит је упо зна ла тај не 

ка па џиј ског за на та, за во ле ла га и на ста-
ви ла по ро дич ну тра ди ци ју.

– Ова ули ца је мо гла да бу де бе о град-
ска атрак ци ја да се мно ге про дав ни це 
ни су уга си ле. Ми се, на жа лост, во ди мо 
као мод ни са лон, иако му ни смо ни на-
лик, и пла ћа мо ве ћи по рез. Из ра да кач-
ке та ни је ла ка, сва ка ка па се са сто ји из 
нај ма ње че ти ри де ла и исто то ли ко де-
ло ва пра те ћег ма те ри ја ла, у за ви сно сти 
од то га о ком је мо де лу реч. До ла зе нам 
и ста ри и мла ди. Пр ви ку пу ју кла сич не 
мо де ле, а дру ги ку бан ке и ен гле ске кач-
ке те. Вре ме на се ме ња ју, та ко да кла си-
чан мо дел ни је исто у очи ма ста рих и у 
очи ма мла дих љу ди. Об ли ци су раз ли-
чи ти и сва ки има сво ју му стру. Но ви ји 
тип кла сич ног кач ке та смо до би ли од 
куп ца ко ји је по ну дио да ње гов мо дел 
ра ши је мо и та кав и на пра ви мо. На чин 
из ра де, ме ђу тим, остао је исти као ка да 
је мој отац Бо шко ра дио. Про цес из ра де 
под ра зу ме ва че ти ри фа зе. Пр ва је кро-
је ње, по том сле ди при пре ма пра те ћег 
ма те ри ја ла, за тим ши је мо и на кра ју пе-
гла мо на ка лу пу. Та ко ђе, по сто је раз ли-
чи те ве ли чи не ка па, пре ма оби му гла ве, 
од 53 до 60. Се стра их ши је на ста рој 
оче вој ма ши ни. Ка па џи је ин те ре су ју са-
мо глав на го ди шња до ба, ле то и зи ма. 
За зим ске ка пе ко ри сти мо чо ју, твид и 
ве лур, а за ле то па мук. Са да је основ-
ни про блем на бав ка тка ни на, јер се у 
Ср би ји го то во ви ше и не про из во де. На-
пра ви ти ше шир и кач кет ни је исто, ми 
је смо срод ни за на ти, али по сто ји раз ли-
ка у на чи ну из ра де – об ја шња ва На та ша 
Вал де вит.

Текст и фото: Јелена Оцић

стари занати

ТРА ДИ ЦИ ЈА КА ПА ЏИЈ СКОГ ЗА НА ТА – ЈЕ ДАН КА ЛУП ЗА ПЕТ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА

Под ка пом по ро дич ног
на сле ђа

Бал кан ска ули ца
Пе де се тих го ди на два де се тог ве ка 
Бал кан ску ули цу је кра си ло је да-
на ест ка па џиј ских рад њи, али је и 
кул ту ра обла че ња би ла дру га чи ја 
– и да ме и го спо да су но си ли ка пе 
и ше ши ре. О су ко бу про шло сти и 
са да шњо сти у овој ули ци све до чи 
њен из глед јер је до по ла ас фал ти-
ра на, а њен дру ги део је пре кри вен 
кал др мом. Јед на од нај ста ри јих 
згра да пре сто ни це на ла зи се упра-
во у овој ули ци. Са зи да на дав не 
1876. го ди не, са ма ка за ма на про-
че љу ко је су ре кла ми ра ле кро јач ку 
рад њу, ова гра ђе ви на све до чи да 
је тај део гра да био за нат ско-тр го-
вач ки цен тар. Пре жи ве ле су са мо 
три ка па џиј ске рад ње, са рач, та-
шнер, кр знар и по сла сти чар.

На та ша Вал де витГо ран Ми ло ше вић
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У грн чар ској ра ди о ни ци Љу би са ва Па вло ви ћа Би се у Че шље вој Ба-
ри код Ве ли ког Гра ди шта, по зна те 

срп ске лич но сти, а по себ но вој ско во ђе 
Сте па Сте па но вић и Жи во јин Ми шић жи-
ве свој дру ги жи вот. Њи хо ве би сте од 
гли не у при род ној ве ли чи ни већ де це ни-
ја ма пра ви овај нео бич ни умет ник сма-
тра ју ћи то вра ћа њем ду га не за бо рав ним 
срп ским ју на ци ма.

– Ва јам их руч но и по ин ту и ци ји, обич-
но два до три са та – ка же Би са, ко ји се 
при пре ма да у при род ној ве ли чи ни на-
пра ви и би сту Мар ка Кра ље ви ћа. – Ура-
дио сам и Ка ра ђор ђа, по ла се ла је до шло 
да га ви ди, али кад ми је је дан ком ши ја 

ре као да ни је аутен ти чан, на љу тио сам 
се и на ње га и на се бе и раз био сам би-
сту, и сад ми је жао. Као да он зна ка ко 
је ствар но из гле дао Ка ра ђор ђе!
Ско ро сви ко ји су ви де ли ове гли не не 

би сте твр де да је Би са про ма шио про фе-
си ју, јер је уме сто за грн ча ра тре ба ло да 
се опре де ли за ва ја ра.

– Гли на је та ко зва на бе ла зе мља и има 
је у Ли по ва чи крај мог се ла, али се нај-
ква ли тет ни ја на ла зи у око ли ни Аран ђе-

лов ца, то је ду ша од гли не, ла ка за об ра-
ду, ма чи сто зла то – твр ди Љу би сав.
Чим на ба ви све жу гли ну, Би са је нај-

пре за ли је во дом, па из ма ши не за мле-
ве ње зе мље са два ваљ ка гли на из ла зи 
у тан ким ли сти ћи ма, от кри ва нам тај ну 
свог за на та. По сле се гли на ме си као те-
сто, као хлеб, од ре ђу ју се „гу ке”, то су 
лоп ти це од гли не у же ље ној ве ли чи ни 
и гру два се ста вља на то чак са но жним 
окре та њем. Тог тре нут ка грн чар, са мо ук 
као пра ви умет ник, за по чи ње сво је грн-
чар ско де ло, ва ја и об ли ку је све што му 
на ум пад не.

– Ура дио сам на сто ти не би ста по зна-
тих лич но сти. Ти та су ми нај ви ше на ру-
чи ва ли, по сле и Сло бу, би ли су вла да ри, 
баш ни сам мо гао да се од бра ним од до-
сад них му ште ри ја, а ево већ ду го их не 
ва јам. Ка же ми пре не ки дан мо ја уну ка, 
де до, што не ура диш и свој пор трет, ма, 
ура ди ћу га, па ма кар ме не би ло, што да 
га не ура дим – до да је за до вољ но Би са. – 
Са мо нај пре тре ба са мом се би да узмем 
оти сак ли ка, а то се ра ди уз по моћ тај не 
сме се.
У Би си ној фу ру ни, у ко јој се пе ку ва зе, 

лон ци, сак си је и, с вре ме на на вре ме, би-
сте по зна тих срп ских лич но сти, тем пе ра-
ту ра из но си 800 сте пе ни. Пе че ње гли не 
тра је 24 са та, хла ђе ње 12, а ва ља ње се 
оба вља за штит ном ку ком и спе ци јал ним 
ва тро стал ним ру ка ви ца ма.

И бо је ње гли не них про из во да је грн-
чар ска „слат ка му ка”. Оба вља се фар бом 
ко ју у на ро ду зо ву глеђ, ко ја сја ји и не 
про пу шта во ду.
Би са че сто са ста вља цр ну и зе ле ну 

глеђ, ко ју уво зи из Бу гар ске и Ру му ни је, 

за тим го ри ба кар, а ша ре по гли не ним 
пред ме ти ма пра ви пр сти ма и ро гом или 
гушч јим пе ром.

– Још као де те ухва тио сам се за гли-
не ни кр чаг – ка же Би са. – Мој отац Ми-
хај ло др жао је грн чар ску рад њу на Ба-
но вом бр ду, ра ди ли смо ду го и у Бе лој 
Цр кви, а ја сам на ста вља ју ћи очев за нат 
сте као и пен зи ју, иако ни је ве ли ка.
Ње го вим сто па ма на ста вио је и син 

Жи во слав, чи ја је спе ци јал ност из ра да 
ћу по ва у ко ји ма су хај ду ци у ис точ ној 
Ср би ји не кад са кри ва ли злат не ду ка те, а 
ко ји су на ва ша ри ма нај тра же ни ји.

Љ. На ста си је вић

Ва ја ока ри не
На пра вио је грн чар Би са за јед ног 
куп ца ве ли ки ло нац за свад бар-
ски ку пус од 50 ли та ра, за сто ти ну 
сва то ва. На пра вио је и без број 
гли не них ока ри на.
– Знам да сви рам на овом ин стру-
мен ту а пра ви је под виг ускла ди ти 
то но ве на ока ри ни – ка же чи ка 
Љу би сав.

ВЕ ЛИ КО ГРА ДИ ШТЕ

Вој ско во ђе 
од гли не

Го ди шњи шах тур нир Град ског удру-
же ња пен зи о не ра Ша бац одр жан је 
по чет ком мар та. Осам пр во пла си ра них 
игра ча са чи ња ва ће ре пре зен та ци ју ко ја 
ће ово удру же ње пред ста вља ти на ме-
ђу оп штин ским и ме ђу ре пу блич ким су-
сре ти ма и тур ни ри ма.
На ша бач ком тур ни ру уче ство ва ло је 

16 пен зи о не ра по Бер ге ро вом си сте му 
у 15 ко ла. По сле за ни мљи вих и ква ли-
тет них пар ти ја по бе дио је са 11 по е на 
Во ја То до ро вић, а са по 10 и по по е на 
дру го, тре ће и че твр то ме сто по де ли ли 
су Мом чи ло Га јић, Ста ни мир Пан те лић 
и Ан дри ја Сто ја нац.

Б. Р.

ША БАЦ

Успе шан
ша хов ски
тур нир
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Пе снич ка ма ни фе ста ци ја „Ноћ бо е-
ма”, осма по ре ду, ко ју Књи жев ни 
клуб „Ми ро слав – Ми ка Ан тић” у 

Ин ђи ји ор га ни зу је у мар ту по во дом ро-
ђен да на по зна тог пе сни ка, по при ми ла је 
ме ђу на род ни ка рак тер, јер су ово га пу та 
ра до ве по сла ли пе сни ци не са мо из Ср-
би је, већ и из Ре пу бли ке Срп ске, Бо сне 
и Хер це го ви не, Хр ват ске, Цр не Го ре, Не-
мач ке, Швај цар ске и Аустри је. У ве ли кој 
са ли Кул тур ног цен тра пред ста ви ла су 
се 73 ауто ра за сту пље на са по три пе-
сме у за јед нич ком збор ни ку под на зи вом 
„Ноћ бо е ма”. Та ко је Ин ђи ја по ста ла је-
дин стве ни цен тар пе сни ка. 
Глав но обе леж је ове збир ке пе са ма је-

сте нај ве ћа и нај вред ни ја осо би на пра вог 
бо е ма – љу бав. Мно го је при ме ра да су 
пе сни ци уз ча шу ви на у ка фа ни до би ја ли 
ин спи ра ци ју за де ла ко ја су по ста ла ан-
то ло гиј ска. Сва ки чо век, пе сник по себ но, 
по же ли да по не кад бу де бо ем, да се отрг-
не од гру бе сва ки да шњи це и да на крат ко 
бу де са сво јим ми сли ма и осе ћа њи ма.

– Уко ли ко би се као мо то ове књи ге узе-
ла ми сао „У во ди се огле да ли це, а у ви ну 
ду ша”, он да би се мо гло ре ћи да је ду ша 
бо е ма нај чи сти ја, нај све ти ја и нај бе за-
зле ни ја... Та ко, не са мо да се „не мо же мо 
на гле да ти људ ског ли ца”, не го се не мо-
же мо ни одво ји ти од оних ко ји су жи вот 
при хва ти ли као сло бо дан, соп стве ни из-
бор ко јим не упра вља ју дру ги, ко ји ни чим 
ни је спу тан, жи вот без око ва и без ма ски 
– ис та као је ре цен зент књи ге, књи жев ник 
и про фе сор Не над Ра дош.
Ин ђиј ској пу бли ци су се пред ста ви ли 

пе сни ци сво јим де ли ма, а у про гра му су 
уче ство ва ли и Вељ ко Гру јић, по зна ти 
ин ђиј ски ре ци та тор, ко ји је го во рио Ми-
ки ну по е зи ју, и ор ке стар „При ја те љи”.

– Ја ко нам је дра го што смо ов де уче-
ство ва ли. Ма ни фе ста ци ја је ле по и ква-
ли тет но ор га ни зо ва на. Сви смо до би ли 
књи ге у ко ји ма су на ше пе сме. Вр ло смо 
срећ ни што смо мо гли да чу је мо пе сме 
дру гих ко ле га и на да мо се да ће мо и да-
ље уче ство ва ти – ре кла је Ја дран ка Кла-
бу чар-Грос ко ја је пред во ди ла пе сни ке 
из Бе ча.

– Пр ви пут сам на ова квој ма ни фе ста-
ци ји и ути сци су из ван ред ни. Див ни су 
љу ди, див на је ат мос фе ра. Си гур но ћу 
по но во до ћи у Ин ђи ју да се дру жим са 
ова квим љу ди ма – ис та кла је Зо ра Ко-
ва че вић Вер ме зо вић из Ужи ца, ко ја има 
об ја вље ну књи гу, а за сту пље на је у ви-
ше збор ни ка.
Од лич не ути ске но си и Јо сип Ма те ја 

Би лић из Оси је ка ко ји је и ла не уче-
ство вао на овој пе снич кој ма ни фе ста-

ци ји за ко ју ка же да је нај ја ча у це лој 
ре ги ји.
За до вољ на је и Би ља на Ђу рић из Чач-

ка ко ја је у Ин ђи ји пр ви пут иако има 
већ три об ја вље не збир ке, а До брин ка 
Об ров ски из Но вог Са да ис ти че:

– Пре срећ на сам. Кад год до ђем ов де 
ужи вам у дру же њу и по знан стви ма, но-
вим и ста рим. Ра ду јем се сва ком су сре-
ту!
По за вр шет ку при ред бе пе сни ци су се 

пре се ли ли у клуб пен зи о не ра где су на-
ста ви ли дру же ње уз там бу ра ше, пе сму и 
ви но. И ово га пу та Књи жев ни клуб „Ми-
ро слав Ми ка Ан тић”, на че лу са агил ним 
и пред у зи мљи вим пред сед ни ком Зла то-
ми ром Бо ров ни цом, био је до бар ор га ни-
за тор и до ма ћин.

А. Ба нић

Кон курс „Га ра ви
со как” до 30. ма ја
Књи жев ни клуб „Ми ро слав – Ми-
ка Ан тић” рас пи сао је 21. Ме ђу на-
род ни пе снич ки кон курс „Га ра ви 
со как”. За ин те ре со ва ни, ко ји су 
ста ри ји од че тр на ест го ди на, тре ба 
да по ша љу три пе сме по сло бод ном 
из бо ру у три при мер ка на адре су 
пред сед ни ка клу ба: Зла то мир Бо-
ров ни ца, за кон курс, 22320 Ин ђи ја, 
Кне за Ла за ра 14/25, до 30. ма ја. 
Пе сме се мо гу сла ти и елек трон-
ском по штом на адре су: zla to mir_
bo rov ni ca @vek tor.net
Уз пе сме оба ве зно до ста ви ти адре су 
и кра ћу би о гра фи ју.

ОСМА МЕ ЂУ НА РОД НА ПЕ СНИЧ КА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „НОЋ БО Е МА”

Ин ђи ја – цен тар пе сни ка
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Гво зден Ми лу ти но вић из 
пла нин ског се ла Гор ње 
Ко шље код Љу бо ви је, 

ко ји је пен зи ју за ра дио ба-
ве ћи се зе мљо рад њом, је-
ди ни је се љак у овој оп шти-
ни ко ји је члан би бли о те ке 
„Ми ло ван Гли шић” и до са да 
је про чи тао ви ше од 1.500 
књи га. Он се, та ко ре ћи, не 
раз два ја од књи га. Стал но 
дру гу је са њи ма.

– Члан сам би бли о те ке 
„Ми ло ван Гли шић” у Љу бо-
ви ји ви ше од 17 го ди на и 
до ско ро ни сам знао да сам 
је ди ни се љак учла њен у 
ову би бли о те ку, из ко је сам 
до са да узео и про чи тао ви-
ше од хи ља ду књи га. Љу бав 
пре ма чи та њу сам на сле дио 
од де де Об ра да, ко ји је био 
до бар до ма ћин и је ди ни у се-
лу је чи тао По ли ти ку. Жао ми 
је што, иако сам био од ли чан 
ђак, ни сам имао при ли ку да 
за вр шим не ку ви со ку шко лу. 
Али, вре ме на су би ла та ква, 
ро ди те љи ни су би ли за ин те-
ре со ва ни за шко ло ва ње де це 
као да нас – ка же Гво зден и 
на ста вља при чу:

– Да чи там бу квар на у чио 
сам у ше стој го ди ни. Пр ва 
књи га ко ју сам за пам тио да 

сам је це лу про чи тао био је 
ро ман „Хај дук Стан ко”, и та-
ко се код ме не, ма ло-по ма ло, 
раз ви ла љу бав за чи та ње. 
Чи там све жан ро ве, а нај ви-
ше во лим исто риј ске ро ма не, 
бе ле три сти ку. А, бо га ми, и 
но ви не. Сва ку књи гу чи там с 
ве ли ком па жњом и са жи вим 
се с глав ним ју на ком, са њим 
пре жи вља вам ње го ве ра до-
сти и ту ге – при по ве да Гво-
зден. 
Ка же да је обо жа вао књи ге 

о Ди вљем за па ду.

– Ве ро ват но за то што су 
ми, по ред књи га, ве ли ка љу-
бав ко њи. Да бих до шао до 
до бре књи ге, мо рам да одем 
до Љу бо ви је ко ја је од мог 
се ла уда ље на ско ро 50 ки-
ло ме та ра. Ме ђу тим, и то 
ре ша вам уз по моћ ком ши ја. 
Ка да због по сла не мо гу да 
скок нем до Љу бо ви је, за мо-
лим не ког од ком ши ја ко ји 
иду у ва рош да са це ду љом 
на ко јој су ис пи са ни на сло-
ви књи га оде у би бли о те ку и 
до не се ми. Они ми до не су и 

но ви не. У ку ћи имам и сво-
ју би бли о те ку са ви ше од 450 
књи га. Ве о ма ми сме та што у 
Љу бо ви ји ви ше од 20 го ди на 
не по сто ји књи жа ра у ко јој 
би мо гле да се ку пе књи ге, 
па сам их ку по вао у Ва ље ву, 
Шап цу, Бе о гра ду ка да сам у 
ове гра до ве од ла зио – ка же 
наш љу би тељ књи ге.
О то ме да је Гво зден нај-

вред ни ји и нај мар љи ви ји чи-
та лац љу бо виј ске би бли о те-
ке го во ри и Бран ка Ја но ше-
вић, про фе сор срп ског је зи ка 
и би бли о те кар: 

– За и ста мо гу да ка жем да 
је Гво зден наш нај ста ри ји чи-
та лац. У ње го вим се ру ка ма 
књи га та ко ре ћи и не за гре-
ва. Ве о ма је ди сци пли но ван, 
бр зо про чи та књи гу и од мах 
је вра ти. Знам да је про чи тао 
до ста де ла, и то оних нај бо-
љих и нај вред ни јих.
На кра ју овај вред ни чи та-

лац по ру чу је:
– Би ћу до кра ја жи во та 

члан би бли о те ке „Ми ло ван 
Гли шић”, јер књи ге су ми 
нај дра же. Мо гу са мо да се 
при дру жим ми сли Мак си ма 
Гор ког – за све што је ле по у 
ме ни за хва љу јем књи га ма.

М. Ма ли шић

Је дан од нај ста ри јих Про-
куп ча на, Че да Пан то вић, 
про фе сор у пен зи ји, осни-

вач сред ње По љо при вред не 
шко ле „Ра дош Јо ва но вић Се-
ља” и по зна ти ху ма ни ста, 8. 
мар та је на пу нио 90 го ди на, 
а за ро ђен дан је до био леп 
по клон – и да ље мо же да шо-
фи ра, и то још две го ди не. На 
те сту за ле кар ско уве ре ње 
био је без прем ца и до био зе-
ле но све тло да и да ље се ди 
за во ла ном.
Ка да Про куп ча ни и То пли-

ча ни угле да ју бра он ка дет, 
зна ју да то во зи њи хов чи ка 
Че да, ка ко га од ми ла осло-
вља ва ју. А ње го ва љу бав 

пре ма ли му зи на ма ду жа је од 
по ла ве ка.

– Дав не 1964. го ди не по-
ло жио сам во зач ки ис пит, и 
то из пр ве. То ми је по шло 
за ру ком јер сам имао бо га то 
де се то го ди шње ис ку ство по-
што сам во зио и пре сти ца ња 
до зво ле. Ни ко ме за све то 
вре ме ни је за у ста вио. Та да, 
до ду ше, ни је би ло ово ли ко 
во зи ла као да нас. Са о бра-
ћај ци су има ли ма ло по сла, 
па сам та ко про ла зио – при-
ча чи ка Че да и до да је да је 
има ти ауто мо бил ше зде се-
тих го ди на двадесетог века 
у Про ку пљу би ло пра во ма ло 
бо гат ство.

То ком ду гач ке во зач ке ка-
ри је ре ни је имао озбиљ ни ју 
са о бра ћај ну не зго ду, а и ко ла 
су га до бро слу жи ла. Кр ште-
ни ца је, ка же, баш по жу те ла, 
али се не да.

– Во зи ћу ја и да ље. Са да 
имам пра во још две го ди не 
али све, уства ри, за ви си од 
здра вља. Ако оно по слу жи, 
ето ме не за во ла ном и по сле 
92. го ди не. Во жња је мо ја ве-
ли ка љу бав – до да је чи ка Че-
да, чо век ко ји је обра зов ним и 
ху ма ни тар ним ра дом из у зет но 
за ду жио Про куп ча не и То пли-
ча не, ко ји га по шту ју и же ле 
му још ду го до бро здра вље.

Ж. Дим кић

ГВО ЗДЕН МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, ИЗ СЕЛА ГОР ЊЕ КО ШЉЕ, ПРО ЧИ ТАО ВИ ШЕ ОД 1.500 ДЕ ЛА

Не пре су шна глад за књи гом

ЉУ БАВ ДУ ЖА ОД ПО ЛА ВЕ КА

Во зи у де се тој де це ни ји
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СУ БО ТИ ЦА

За хвал ни це
кре а тив ци ма
Су бо тич ки Ге рон то ло шки цен тар је уста но ва ко ја, осим 

основ не де лат но сти – со ци јал но-здрав стве не за шти те ста рих 
ли ца, под сти че и њи хо ву кре а тив ност. Ко ри сни ци сме ште ни у 
до мо ве, али и чла но ви клу бо ва за днев ни бо ра вак, оку пи ли су 
се у ре а ли за ци ји про јек та „Еко-тор бе” ко ји су по др жа ли Ми ни-
стар ство жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња и ло кал на 
за јед ни ца.
То ком кре а тив них ра ди о ни ца на ста ја ле су еко ло шке тор бе 

од плат на, уни кат но осли ка не, та ко да је сва ка од њих „при ча 
за се бе”.

По во дом успе шно за вр ше ног про јек та, у тр пе за ри ји До ма у 
Ду до вој шу ми, упри ли че на је све ча ност на ко јој су сви уче-
сни ци до би ли за хвал ни це за до при нос раз во ју и афир ма ци ји 
Ге рон то ло шког цен тра Су бо ти ца. При зна ња им је уру чио ди-
рек тор уста но ве мр Не над Ива ни ше вић, ко га је ко лек тив та ко-
ђе на гра дио за хвал ни цом. 

И. М.

КИ КИН ДА

Су ве ни ри ма до по сла
Из ра да су ве ни ра пред ста вља при ли ку за мно ге мај сто ре да 

про ши ре обим по сло ва ња. По ла зе ћи од те чи ње ни це, Оп ште 
удру же ње пред у зет ни ка у Ки кин ди ини ци ра ло је са рад њу са 
ло кал ном са мо у пра вом, ту ри стич ком ор га ни за ци јом, Ре ги о-
нал ном при вред ном ко мо ром и за ин те ре со ва ним фир ма ма ка-
ко би се ство ри ли усло ви да из ра да су ве ни ра по ста не ор га ни-
зо ва на а њи хов пла сман си гу ран. По след њих го ди на са рад ња 
ових ор га ни за ци ја је већ да ла ре зул та те у ак ци ји ожи вља ва ња 
ста рих за на та на овом под руч ју.

С. З.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

„Ду га” за тре ће до ба
При оп штин ској ор га ни за ци ји Цр ве ног кр ста у Ве ли кој Пла-

ни успе шно ра ди клуб „Ду га” ко ји је на ме њен пре све га пен-
зи о не ри ма. По ред њих, клуб оку пља и глу ве и на глу ве, сле пе 
и сла бо ви де, као и дру ге осо бе са ин ва ли ди те том. Ка ко нас 
је оба ве сти ла Сне жа на – Не на Цвет ко вић, се кре тар Цр ве ног 
кр ста у овом ме сту, за чла но ве клу ба „Ду га” ор га ни зу ју се пре-
да ва ња из здрав ства, прав не по мо ћи и свих обла сти ко је њих 
ин те ре су ју. По ред то га, ор га ни зу ју се и јед но днев не екс кур зи-
је и из ле ти, а не рет ко се про сла вља ју и злат не свад бе.
Оп штин ска ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста у Ве ли кој Пла ни не-

дав но је успе шно окон ча ла и про је кат „По моћ у ку ћи”.
Сл. К.
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РЕ КО ВАЦ

По моћ угро же ним
по ро ди ца ма
Ре ко вац је ме ђу че тр де сет не раз ви је них оп шти на у Ср би ји 

ко ји ма је ре пу блич ка вла да упу ти ла ху ма ни тар ну по моћ за со-
ци јал но нај у гро же ни је по ро ди це. По де ље ни су ху ма ни тар ни 
па ке ти у вред но сти по три хи ља де ди на ра, ко ји, осим пре храм-
бе них на мир ни ца, са др же и хи ги јен ска сред ства.

СУ БО ТИ ЦА

Још јед на 
из ло жба
Ли ков на сек ци ја СЛАП већ 

де сет го ди на, при Оп штин-
ском удру же њу пен зи о не ра 
Су бо ти це, оку пља пен зи-
о ни са не ли ков не ама те ре. 
Не дав но отво ре на из ло жба 
њи хо вих ра до ва у Га ле ри-
ји Отво ре ног уни вер зи те та 
у Су бо ти ци 15. је по ре ду. 
По се ти о ци мо гу да ужи ва ју 
у 130 ра до ва у ра зним тех-
ни ка ма сли ка ња.

И. М.

ТР СТЕ НИК

Са мо тре ћи на пла ћа 
чла на ри ну
Ру ко вод ство Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да у Тр-

сте ни ку, пре ма ре чи ма пред сед ни ка Ве ли ми ра Си ми ћа, ра ди 
по про гра му за ову го ди ну. У скла ду са но вим За ко ном о удру-
же њи ма гра ђа на, из вр ши ће се из ме не и до пу не Ста ту та, као и 
пре ре ги стра ци ја ор га ни за ци је.
Пре ма еви ден ци ји, ова ор га ни за ци ја има око хи ља ду ре ги-

стро ва них чла но ва, али због ло шег ма те ри јал ног ста ња са мо 
тре ћи на ре дов но упла ћу је чла на ри ну. 

– У по след ње вре ме нај ви ше се ра ди ло на по мо ћи члан ству. 
На ши чла но ви, на осно ву спо ра зу ма оп шти не са ауто-пре во зни-
ци ма, има ју по вла шћен пре воз: ста ри ји од 65 го ди на не пла ћа ју, 
док они ма ло мла ђи пла ћа ју 30 од сто. Ти ме их мо ти ви ше мо да 
бу ду у ор га ни за ци ји, али ни смо за до вољ ни да на шњим по ло жа-
јем ове по пу ла ци је. Ин ва ли ди ра да у Тр сте ни ку не ма ју од го ва-
ра ју ћи про стор за оку пља ње и дру же ње, а из ле ти су са мо ле пе 
успо ме не из про шло сти... – ис ти че Ве ли мир Си мић. 
Фи нан сиј ска по моћ оп шти не Тр сте ник не ће из о ста ти ни ове 

го ди не, као ни прет ход не ка да је ор га ни за ци ја у два на вра та 
до би ла но вац за нај хит ни је по тре бе, али је то не до вољ но за 
ре ша ва ње свих про бле ма. Д. И.

ТР СТЕ НИК

Но ви КУД на сце ни
По ред већ по сто је ћих кул тур но-умет нич ких дру шта ва у тр-

сте нич кој оп шти ни, пре че ти ри ме се ца фор ми ра но је но во 
под на зи вом „Све ти Ни ко ла”. Умет нич ки ди рек тор је Зве здан 
Ђу рић, је дан од нај по зна ти јих срп ских ко ре о гра фа. У са ста ву 
овог КУД-а су тре нут но три ан сам бла – пр ви и два деч ја. Пре-
ма утвр ђе ном про гра му, ви ше од 70 чла но ва уве ли ко уве жба ва 
игре из цен трал не Ср би је, из око ли не Бе о гра да и бо сиљ град-
ског кра ја, а у пла ну су кон цер ти у зе мљи и ино стран ству. КУД 
„Све ти Ни ко ла” ће на сту пи ти и на пр вом свет ском фе сти ва лу 
фол кло ра свих Ср ба на ко ме ће се оку пи ти ан сам бли ко ји су 
по сти гли зна чај не ре зул та те код нас и у ди ја спо ри. 

Д. И. 

ША БАЦ

Убу ду ће Град ско 
удру же ње
На осно ву но вог За ко на о удру же њи ма, од 5. мар та ове го-

ди не ша бач ка ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Аген ци ји за ре ги стре 
упи са на је као Град ско удру же ње пен зи о не ра Ша бац. На рав-
но, прет ход но је ура ђе на из ме на Ста ту та овог удру же ња на 
осно ву Ста ту та Са ве за пен зи о не ра Ср би је.
У окви ру Град ског удру же ња пен зи о не ра Ша бац и да ље по-

сто је ме сни од бо ри, а уко ли ко се на под руч ју гра да фор ми ра ју 
оп шти не, при сту пи ће се и осни ва њу оп штин ских ор га ни за ци ја 
пен зи о не ра. Б. Р.

Ба ле ри на Сне жа не Нео р чић

Вла да Ре пу бли ке Ср би је je оп шти ни Ре ко вац, пре ко ре сор-
ног Ми ни стар ства ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, 
до де ли ла укуп но 400 па ке та. Цен тар за со ци јал ни рад у Ре-
ков цу и Оп штин ска ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста по бри ну ли су 
се за њи хо ву рас по де лу, а осим 120 ко ри сни ка ма те ри јал не 
по мо ћи, па ке те су до би ле и нај у гро же ни је по ро ди це, углав ном 
са ру рал ног под руч ја.

М. С.
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КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

При зна ња Цр ве ног 
кр ста
Као за хвал ност за со ли дар ност у спа са ва њу људ ских жи во-

та, Град ска ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста Кра гу јев ца упри ли чи-
ла је све ча ност у част же на, до бро вољ них да ва ла ца кр ви и 
ор га ни за то ра ових ак ци ја.
На све ча но сти су уру че на и тра ди ци о нал на при зна ња – Сре-

бр ни и Злат ни знак за слу жним до на то ри ма и по је дин ци ма за 
до при нос у оства ри ва њу ци ље ва Цр ве ног кр ста, као и на гра де 
„Злат но пе ро” и „Злат ни објек тив” за етич ко из ве шта ва ње о 
ра ду ове ху ма ни тар не ор га ни за ци је.
Цр ве ни крст Кра гу јев ца је у 2009. го ди ни ор га ни зо вао 94 

ак ци је до бро вољ ног да ва ња кр ви у ко ји ма је при ку пље но бли-
зу 7.500 је ди ни ца. Пр ви пут је у овим ак ци ја ма уче ство ва ло 
хи ља ду да ва ла ца, а за па же но ме сто има ли су мла ди и же не. 
Ху ма не ак ци је су на ста вље не и у овој го ди ни, та ко да је од 
по чет ка 2010. у де вет на ест ак ци ја у Кра гу јев цу при ку пље но 
ви ше од 1.700 је ди ни ца кр ви. У про мо ци ји до бро вољ ног да-
ва ла штва кр ви у овом гра ду уче ство ва ли су по зна ти глум ци и 
му зи ча ри, као и чла но ви ФК „Еко но мац”.

М. С.

ПРИ ЈЕ ПО ЉЕ

Умет ни ци об на вља ју 
јав не че сме
Из це ви пет пре са хлих јав них че са ма у град ском је згру При-

је по ља уско ро ће опет по те ћи во да, док ће две че сме ко је и 
са да жу бо ре би ти уми ве не и до би ти пот пу но но ви из глед. Уре-
ђе не и отрг ну те од за бо ра ва, оне ће опет хлад ном из вор ском 
во дом и жу бо ром кре пи ти про ла зни ке и на мер ни ке и као за ни-
мљи ва це ли на обо га ти ти ту ри стич ку по ну ду гра да на Ли му.
Ак ци ју уре ђе ња и вра ћа ња у жи вот јав них че са ма на те ри-

то ри ји гра да за по че ла је гру па ен ту зи ја ста из Удру же ња за 
улеп ша ва ње и умет нич ко уре ђе ње При је по ља „Лим Арт”, а 
про је кат ће са 15.000 евра по мо ћи Ми ни стар ство ино стра них 
по сло ва Хо лан ди је.
У окви ру ак ци је ко ја ће тра ја ти го ди ну да на би ће уре ђен и 

чи тав про стор око јав них че са ма и по ста вље не жар ди ње ре за 
цве ће, лам пи о ни за осве тље ње, тип ске огла сне та бле и клу пе 
за од мор про ла зни ка.

Ж. Д.

КЊА ЖЕ ВАЦ

Огрев и намирнице
на рате
У оп шти ни Кња же вац има ви ше од 5.000 ин ва лид ских пен-

зи о не ра, а њи хо ва оп штин ска ор га ни за ци ја је вр ло агил на у 
по кре та њу ра зно вр сних ак тив но сти, по себ но ху ма ни тар них 
ак ци ја. Чла но ви Ко ми си је за со ци јал ну ху ма ни тар ну де лат ност 
оби ла зе ста ре и бо ле сне и пру жа ју им нео п ход ну по моћ, за-
ви сно од мо гућ но сти. Уру че но је и 38 па ке та хра не и нов ча на 
по моћ у из но су од 500 до 2.000 ди на ра.

По ред ове де лат но сти, ор га ни за ци ја ин ва ли да омо гу ћи ла 
је сво јим чла но ви ма и по вољ но снаб де ва ње на мир ни ца ма и 
огре вом, што је, пре ма ре чи ма се кре та ра Жи во ра да Бо го је ви-
ћа, глав ни об лик по мо ћи јер под ра зу ме ва пла ћа ње на ви ше 
ра та. Ор га ни зо ва но снаб де ва ње ко ри стио је ве ли ки број чла-
но ва, та ко да је ис по ру че но око 650 то на угља и 147 куб них 
ме та ра др ва, али и ско ро 29 то на раз ли чи тих на мир ни ца.
Не дав но је ООИ Кња жев ца одр жа ла са ста нак са пред сед ни-

ци ма ме сних ор га ни за ци ја пен зи о не ра на ко ме се раз го ва ра ло 
о за јед нич ким про бле ми ма, а до го во ре но је и одр жа ва ње ре-
дов них из бо ра. 

Д. Ђ.
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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

Ко ме да се обра тим
Док тор ка у До му здра вља у Зе му ну да ла ми 

је упут за ре ха би ли та ци ју и ре кла да га ове рим 
у со ци јал ном на Но вом Бе о гра ду, та мо где су 
пре би ли са мо стал ци. Ка да сам оти шао та мо, 
об ја сни ли су ми да се мој 
упут од но си на здрав ство 
и да се то ове ра ва са мо у 
Не ма њи ној. Мо ја док тор-
ка, опет, ми сли да са да 
то за нас „с ове стра не 
Са ве” све мо же да се за-
вр ши на Но вом Бе о гра ду 
по што су сви фон до ви 
са да ује ди ње ни. Да ли је 
то тач но или ипак мо рам 
у Не ма њи ну?

М. Т., Зе мун

Од го вор: Тач но је 
да су фон до ви спо је ни, 
али реч је о фон до ви ма 
пен зиј ског и ин ва лид-

ског оси гу ра ња и све што је из ове обла сти Ви 
за и ста и мо же те да оба ви те у Но вом Бе о гра-
ду, у Слу жби 1 Фи ли ја ле Бе о град у Бу ле ва ру 
умет но сти 10. Ме ђу тим, ка да је реч о За во ду 

за здрав стве но оси-
гу ра ње, фи ли ја ла за 
град Бе о град се на ла-
зи са мо у Не ма њи ној 
ули ци, у ис тој згра ди 
где и фи ли ја ла Фон-
да ПИО, па до ла зи до 
за бу не јер љу ди ми-
сле да ако оно што је 
ве за но за пен зиј ско 
оси гу ра ње мо гу да 
за вр ша ва ју у Но вом 
Бе о гра ду, мо гу и за 
здрав стве но. Да кле, 
упу те за ре ха би ли та-
ци ју мо ра те да ове ри-
те у фи ли ја ли РЗ ЗО у 
Не ма њи ној ули ци.

Од бра на за ко на

За кон о оси гу ра њу рад ни ка од 14. ма ја 1922. го ди не из-
јед на чио је це ло куп но за ко но дав ство рад нич ког оси гу ра ња 
на под руч ју Кра ље ви не Ју го сла ви је, ко је је до та да би ло 
раз ли чи то у бив шим по кра ји на ма Сло ве ни ји и Дал ма ци ји, 
Хр ват ској и Сла во ни ји, Вој во ди ни, Бо сни и Хер це го ви ни, те 
Ср би ји.
За кон јед на ко од го ва ра са да шњим по тре ба ма со ци јал ног 

оси гу ра ња на под руч ју це ле др жа ве, он још ни је за ста рео и 
вањ ски свет га по шту је и ува жа ва. Ме ђу на род ни би ро ра да 
у Же не ви свр ста ва га ме ђу нај зна ме ни ти је за ко не о со ци јал-
ном оси гу ра њу, а ино стра на струч на кри ти ка ка же да је тај 
наш за кон си гур но је дан од нај пот пу ни јих и нај бо ље сми-
шље них за ко на о со ци јал ном оси гу ра њу.

(Од го вор на прет став ку Сре ди шњег уре да за оси гу-
ра ње рад ни ка, 1934, За греб, стра на 6)

Со ци јал но
оси гу ра ње
По јам со ци јал ног оси гу ра ња под ра зу ме ва све гра не тог 

оси гу ра ња, а у окви ру прав них про пи са на ше зе мље об у-
хва та обла сти здрав стве ног, пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња и оси гу ра ња за слу чај не за по сле но сти. У обла сти 
со ци јал ног оси гу ра ња на сна зи су За кон о здрав стве ном 
оси гу ра њу, За кон о здрав стве ној за шти ти, За кон о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, За кон о за по шља ва њу и 
оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти, За кон о усло ви ма за 
за сни ва ње рад ног од но са са стра ним др жа вља ни ма и За кон 
о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. Област 
со ци јал ног оси гу ра ња уре ђе на је и ме ђу на род ним би ла те-
рал ним уго во ри ма о со ци јал ном оси гу ра њу ко је је Ср би ја 
за кљу чи ла са дру гим зе мља ма, као и кон вен ци ја ма и ак ти ма 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја, ме ђу ко ји ма су Ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја ра да и Са вет Евро пе. Ј. О.
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ВИ ПИТАТЕ
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Утвр ђи ва ње сте пе на те ле сног 
оште ће ња

?Не над Ме то ди јев, Сур ду ли ца: Ро ђен сам 1981. го ди-
не. Опе ри сао сам кук на Ин сти ту ту за ор то пе ди ју Ба-
њи ца 1998. го ди не. Имам не ки про це нат ин ва лид но-

сти, али не знам ко ли ко. Осло бо ђен сам слу же ња вој ног 
ро ка. Чуо сам да имам пра во на те ле сно оште ће ње или 
не ку дру гу ма те ри јал ну по моћ. Да ли је то тач но?

Од го вор: По За ко ну о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу, са мо ли ца код ко јих 
је узрок на стан ка те ле сног 
оште ће ња не сре ћа на по слу 
или про фе си о нал но обо ље ње 
мо гу оства ри ти на кна ду за те-
ле сно оште ће ње. 
Бу ду ћи да сте у вре ме опе-

ра ци је има ли 17 го ди не жи во-
та, а про блем са ку ком је ве-
ро ват но да ти рао од ра ни је и 
ни је по сле ди ца про фе си о нал-
ног обо ље ња ни ти не сре ће на 
по слу, не ма за кон ског осно ва 
за при зна ва ње пра ва на на-
кна ду за те ле сно оште ће ње.
Без об зи ра на ово, са ве ту-

је мо да под не се те зах тев за 

утвр ђи ва ње сте пе на те ле-
сног оште ће ња, ка да по ста не-
те оси гу ра ник, од но сно ка да 
се за по сли те или поч не те да 
оба вља те са мо стал ну или по-
љо при вред ну де лат ност. Ово 
из раз ло га што ако ор ган ве-
шта че ња утвр ди 70 од сто и 
ви ше те ле сног оште ће ња, без 
об зи ра на то што не ће те до-
би ти на кна ду, ра чу на ће Вам 
се стаж са уве ћа ним тра ја њем 
за све вре ме док сте у оси-
гу ра њу или ће те има ти не ке 
дру ге по вла сти це, као што су 
ца рин ске олак ши це при уво зу 
ауто мо би ла или код до би ја ња 
бо до ва при ран ги ра њу за кон-
ку ри са ње за стан итд. 

Ви ша на кна да за по вре ду
на ра ду

?Мо мир М. Ми ло ше вић, Ниш: Утвр ђен ми је IV сте-
пен те ле сног оште ће ње од 70 од сто по осно ву бо-
ле сти. Нов ча на на кна да ми се ре дов но ис пла ћу је. 

Ин те ре су је ме да ли би нов ча на на кна да би ла ве ћа да 
је те ле сно оште ће ње утвр ђе но по осно ву по вре де на 
ра ду?

Од го вор: Да је узрок Ва шег 
те ле сног оште ће ња не сре ћа 
на по слу, или про фе си о нал-
но обо ље ње, на кна да за те-
ле сно оште ће ње би из но си ла 
3.918,37 ди на ра за IV сте пен 
те ле сног оште ће ња, од но сно 

70 од сто од осно ва 5.597,67 
ди на ра. Ускла ђен основ за на-
кна ду за те ле сно оште ће ње 
ко ме је узрок бо лест, од но-
сно по вре да ван по сла из но-
си 2.021,08 ди на ра, а 70 од сто 
из но си 1.414,76 ди на ра.

Об ра чу на ва ње ста жа

?Дра ги Ђор ђе вић, Пан че во: За об ра чун го ди шњег 
лич ног ко е фи ци јен та не узи ма ју се за ра де, на кна-
де и осно ви це оси гу ра ња из 1993. го ди не, али Вас 

мо лим да ми раз ја сни те да ли се 1993. го ди на ра чу на у 
пен зиј ски стаж као јед на го ди на или се из о ста вља при-
ли ком збра ја ња го ди на пен зиј ског ста жа?

Од го вор: Уко ли ко сте ра-
ди ли це ле 1993. та го ди на се 

об ра чу на ва у стаж оси гу ра ња 
као и сва ка дру га го ди на.

Пен зи ја и школ ска спре ма

?До бри Ко стић, Ниш: Да ли је, и ка да, уки ну та мо-
гућ ност из бо ра пен зи је на осно ву школ ске спре ме 
и за што?

Од го вор: До 1. 1. 1965. 
го ди не пен зи је су се об ра чу-
на ва ле пре ма оси гу ра нич ким 
раз ре ди ма ко јих је би ло 20, а 
за ви си ли су од про сеч не ме-
сеч не пла те; оси гу ра нич ки 
раз ре ди су мо гли да се раз-
вр ста ју у пет ка те го ри ја рад-
ног ме ста, за ви сно од струч не 
спре ме. Од 1. 1. 1965. го ди-
не пре шло се на од ре ђи ва ње 
пен зи је за ви сно од лич ног 
до хот ка, та ко што се утвр ђи-
вао де се то го ди шњи, од но сно 
пе то го ди шњи про сек за ра де, 
тј. лич ног до хот ка од ко га се 
као пен зиј ског осно ва утвр ђи-
вао из нос пен зи је за ви сно од 
го ди на рад ног, од но сно пен-
зиј ског ста жа. 

Пре ла зак на од ре ђи ва ње 
пен зи је од лич ног до хот ка оси-
гу ра ни ка сма трао се ре ал ни јим 
на чи ном за од ре ђи ва ње ви си-
не пен зи је ко ја би тре ба ло да 
за ви си ди рект но од ула га ња у 
Фонд ПИО, тј. од до при но са, а 
не од дру гих фак то ра ко ји су 
огра ни ча ва ју ће де ло ва ли на 
ви си ну пен зи је.  Од 2003. го-
ди не но вим За ко ном о ПИО се 
оти шло још да ље у овом сме-
ру, те се пен зи ја об ра чу на ва 
на ба зи за ра да из це ло куп ног 
рад ног ве ка, али нај ра ни је од 
1970. го ди не, јер је те го ди не 
зва нич но по че ло во ђе ње ма-
тич не еви ден ци је, те се од та да 
рас по ла же по да ци ма о за ра да-
ма и осно ви ца ма оси гу ра ња. 

По ро дич на пен зи ја

?Ја сми на И., Ниш: Су пруг ми је пре ми нуо 2009. го-
ди не и та да сам има ла 42 го ди не и шест ме се ци 
жи во та. Имам тро је де це. Пра во на по ро дич ну 

пен зи ју оства ри ла сам за се бе и си на ко ји је уче ник 
осмог раз ре да и до би ла при вре ме но ре ше ње за пен-
зи ју. Ка да син на пу ни 20 го ди на, као уче ник сред ње 
шко ле, да ли ћу ја мо ћи да оства рим пра во на по ро-
дич ну пен зи ју? То ће би ти 2013. го ди не и ја ћу та да 
има ти 46 го ди на жи во та. Имам 12 го ди на ста жа оси гу-
ра ња а ни је ми ура чу нат стаж по осно ву ро ђе ња тре-
ћег де те та; да ли ћу по том осно ву оства ри ти пра во на 
пен зи ју и ка да?

Од го вор: Ако Ва шем де те ту 
пре ста не пра во на по ро дич ну 
пен зи ју 2013. го ди не ка да Ви 
на вр ши те 46 го ди на жи во та, 
и Ви ће те оста ти без пен зи је 
јер за удо ву ће та да би ти по-
треб на 51 го ди на жи во та. То 
прак тич но зна чи да ће те мо-
ћи по но во да оства ри те пра-
во на по ро дич ну пен зи ју ка да 
на пу ни те 53 го ди не жи во та. 
Нај бо ље би би ло да де те на-
ста ви шко ло ва ње и да што ду-
же за јед но са њим ко ри сти те 
по ро дич ну пен зи ју.
Што се ти че ста жа од 12 

го ди на, он би био до во љан 
са мо за слу чај да се до Ва ше 

60. го ди не раз бо ли те, та ко 
да пр во сте пе ни ор ган ве шта-
че ња кон ста ту је да код Вас 
по сто ји пот пун гу би так рад не 
спо соб но сти, те да оства ри те 
пра во на ин ва лид ску пен зи ју. 
Пра во на ста ро сну пен зи ју не 
би сте мо гли да оства ри те ни 
са две го ди не по себ ног ста-
жа по осно ву ро ђе ња тре ћег 
де те та за то што је услов за 
ста ро сну пен зи ју 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња ка да на вр-
ши те 60 го ди на жи во та, уз 
на по ме ну да по се бан стаж 
ни је стаж оси гу ра ња, те да 
Вам не до ста је три го ди не 
ста жа оси гу ра ња.
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ФИЛМ.КОМП.
ПРЕПАРА-
ЦИЈА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ПЛАНИНЕ У 
ЕВРОПИ
ПИТЕР 
СЕЛЕРС

ОЗНАКА ЗА 
ВОЛТ
САЛА ЗА 
ВЕЖБАЊЕ

ЧУВАР ПАСА

СИМБОЛ 
ТИТАНА
ОДЛИКО-
ВАЊЕ

УЗЕНГИЈА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ГОДИНЕ 
ЖИВОТА

АМЕРИЧКИ 
ПАЦОВ, 
ТОРБАР

ПЕТАР 
ОДМИЛА

ТОПИТИ

ДОРАЂИВАТИ
ИКАВСКИ 
ГОВОР

РАШИТИ 
САШИВЕНО

ВРСТА 
МИРИШЉАВЕ 

БИЉКЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ПАДИНА, БОК

ВРСТА 
ЦВЕТОВА

ВРСТА 
ИНСЕКТА, 
МУХА

АВЕНИЈА 
(СКР.)

СПОРТСКИ 
ТИМ

ИМЕТАК, 
ИМОВИНА

30. СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ
ПОЛЕТ, 
ЗАНОС

ОЗНАКА
ЗА МЕТАР

ТЕНИСКИ 
ПРИБОР

ПОКЛОН

ПОХВАЛНА 
ПЕСМА

РАСТАВНА 
СВЕЗА
РАДНА

ЈЕДИНИЦА

ПОКРИВЕН 
ЗЕМЉОМ

ЖЕНСКО ИМЕ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: Престиж, растиње, ентитет, чека, 
в, Беранка, ор, рио, ј, н, тко, кик, еп, позлата, арбитар, брзина, 
Радан, т, очитати, п, ци, ас, стасање, тр, Ели, вук, ара, опасник.

СКАНДИНАВКА

Д
еј
ан

 П
ат
ак
ов
ић

Брана Николић

Пу сто остр во
Тај ку ни ју ре на пред. Си ро ти ња не мо же да их 

стиг не.
Бо же, пен зи о не ри, мно го сте осла би ли. Ни ММФ ин фу-

зи ја не ће вам по мо ћи.
Уме сто да ис пли ва мо, ми смо се на су ка ли на пу-

сто остр во.
Због јеф ти не стру је же на ми во ди ноћ ни жи вот.
Не гла сам ни за Кур ту ни за Мур ту и ви ше ме не 

бо ле ле ђа.
Због гло бал ног за гре ва ња ди нар нам се то пи.

Ра до мир Ста ној ко вић

Ра бош
На род ну му дрост у бај ка ма чу ва мо.
Се ме раз бо ра та во ри по ред се ме на раз до ра.
Ка мен те ме љац че сто нам ка мен спо ти ца ња.
До кле ће мо да трам пи мо па мет за па ме то ва ње?
Вре ме је ро вац на шег стр пље ња.
Ора то ри нам ору мо жда ну ко ру.
Ушан че ни су на ви кли на во ду до гр ла.
Све из бе гле из се ла са че ка ће гло бал но се ло.
Те шко гла ви у ко ју се црв угла ви!

Бра ни слав – Ба не Јо ва но вић

Мућ ка ње гла вом 
И у ша ху коњ мо же да узме да му.
Ин ди ци је го во ре да ни је сва ки до каз ве ро до сто-

јан.
Мућ ка ње ко је си гур но до но си ко рист је – мућ ка ње гла-

вом.
По ве ре ње гра ђа на је из и гра но. Пу сти те му зи ку!
По раз је из во је ван у ре корд ном вре ме ну, а по бе да се 

оте гла у не до глед.
Ву ко са ва Ден чић
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До ско ци
Ми во ди мо бри гу о си ро ма шни ма. 

Сва ки сле пац ће до би ти гу сле.
Док смо би ли свет ска вој на си-

ла, на ули це смо из во ди ли тен ко-
ве. И да нас би смо да их има мо.
Ни сте ро би ја ли? Па, ка ко ми сли те 

да по ста не те члан на ше по ли тич ке 
пар ти је?
Кад не знаш ку да идеш, све јед-

но је кад ћеш та мо где си на у мио 
сти ћи.
По ли ти ча ри су нај о па сни ји ло по ви. 

Они нам кра ду жи во те.
Ла ко је бес кућ ни ку. Ње му меч-

ка не мо же да игра пред ку ћом.
Они што нам обе ћа ва ју бо љи жи-

вот, ни кад бо ље ни су жи ве ли.
И но ви нар ко ји објек тив но из-

ве шта ва је у стал ном стра ху. Пла-
ши се да не умре од гла ди.
Да нам све ра ди као на род не ку хи-

ње, где би нам био крај.
Др жа ва гу би утак ми цу у бор би 

про тив ко руп ци је. Има сла би ји 
тим.

Ра де Ђер го вић

... да је Ја пан по бро ју сто го ди шња-
ка пр ви у све ту? Ја пан ско ми ни стар ство 
здра вља на ве ло је да у овој зе мљи жи ви 
око 28.500 осо ба ста ри јих од 100 го ди на. 
Ме ђу сто го ди шња ци ма же на има чак 85 
од сто.

... да је нај ста ри ји за бав ни парк по зна-
ти Пра тер у Бе чу, по диг нут 1766. го ди-
не? Пра тер, чи ји је сим бол ве ли ки то чак, 
и да нас је оми ље но сте ци ште Беч ли ја и 
ту ри ста.

… да сва ки краљ у кар та-
ма пред ста вља јед ног ве-
ли ког кра ља из исто ри је: 
пик – кра ља Да ви да, треф 
– Алек сан дра Ве ли ког, ка-
ро – Ју ли ја Це за ра и херц 
– Кар ла Ве ли ког?

… да ној има ве ће око од мо зга?
… да чо век чи та текст са ком пју тер-

ског екра на 25 од сто спо ри је не го са па-
пи ра?

... да ен гле ска реч „сет”, за ко ју се у 
реч ни ци ма као пр во зна че ње на во ди 
„при бор” и „ком плет”, има као име ни ца 

58, као при дев 10, а као гла гол 126 зна-
че ња?

... да је На по ле он пи сао 
до бре и нео бич не ро ма не? 
Ње гов ро ман „Вој во да од 
Есек са” де ло је о утва ра ма 
ко је под се ћа на при че Ед га-
ра Ала на Поа, а на пи сао је, 
у ис точ њач кој тра ди ци ји, и 
ро ман „Про ро ко ва ма ска”.

… да је сце на у ко јој Џе нет Ли уми ре 
из бо де на но жем под ту шем, у култ ном 
три ле ру „Пси хо” Ал фре да Хич ко ка из 
1960. го ди не, про гла ше на за „нај бо љу 
сце ну смр ти” у исто ри ји ки не ма то гра-
фи је? Филм ски кри ти ча ри, са ста вља чи 
„мрач не” ли сте, сма тра ју да ова ан то-
ло гиј ска сце на и по сле 44 го ди не ули ва 
страх у ко сти гле да о ци ма.

… да су 
сви ла бу-
до ви у Ен-
г л е  с к о ј 
вла сни штво 
кра љи це?

Да ли сте зна ли ...


