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У стал ној тр ци за бла го де ти ма са вре ме ног жи во та и сва ком вр стом до ба ра чо век је-
сте ус пео да ство ри огро ман број по год-

но сти да жи ви ком фор ни је али не и лак ше, јер 
је се би на мет нуо на пор ко ји је не кад ско ро не-
мо гу ће сле ди ти. Али пре не го што смо и схва-
ти ли да по су ста је мо, тај убр за ни тем по нас је 
већ узео „под сво је”, по ста вив ши нам раз не 
им пе ра ти ве и ис цр пљу ју ћу тр ку за свим што 
се мо ра, и то од мах. Жи вот нам је углав ном 
по стао не у ре дан, про жет стре сом и не пра вил-
ном ис хра ном, а фи зич ка ак тив ност се упра-
жња ва је ди но ка да по тр чи мо за ауто бу сом.
Кад-тад схва ти мо да је те шко оста ти здрав у 

та квим усло ви ма и се ти мо се при ро де. Обич но, 
до ду ше, о пра зни ци ма, кад има мо ма ло вре ме на 
да се осло бо ди мо „за гр ља ја” ци ви ли за ци је, али 
то ни је до вољ но. Мо ра мо бри ну ти ви ше о сво јој 
гла ви и те лу ко је се, умор но од сва ко днев них 
гу жви, све сла би је но си са број ним за да ци ма, а 
про ле ће ко је је ко нач но ис ко чи ло око нас тре ба 
да по слу жи као мо тор на сна га за про из вод њу 
ви тал но сти и до брог рас по ло же ња.
Јер, на ша су осе ћа ња под сна жним ути ца јем 

ам би јен та и ни је по треб но би ти ве ли ки пси-
хо лог или зна лац да би се уочи ло бла го твор-

но деј ство при ро де и кли ме на њих. Је се ња 
ме лан хо ли ја, зим ска де пре си ја, без вољ ност и 
тро мост, уз не ми ре ност и нер во за ко ју до но-
се ве тро ви, окре пљу ју ће бу ђе ње ор га ни зма у 
про ле ће, лет ње до бро рас по ло же ње и чи лост 
ни су тек слу чај ни пра ти о ци го ди шњих до ба. 
Зна мо сви ка ко нам се про ме ни укуп ни до жи-
вљај све га ако је око ло бли став и ве дар дан. 
Бо ра вак у при ро ди има исти ефе кат – гле да ју-
ћи у њу мо же мо осе ти ти вред ност но вог да на, 
по че так уз ла за енер ги је, мо же мо до би ти мо-
тив за да ље, сна гу за вла сти то по кре та ње.
Упи ја ње чи стог ва зду ха, ти ши не и ја сних бо-

ја пре де ла не у пр ља них смо гом по мо ћи ће да 
се опу сти мо и лак ше су о чи мо са стре сом, да 
об но ви мо здра вље и по бољ ша мо сво је мен-
тал не функ ци је. Не ка ис тра жи ва ња по ка зу ју 
да пам ће ње ја ча и са мо по сма тра ње пре кра-
сних пеј за жа. За то бо ра вак у при ро ди, жи вот 
с про сто ром око се бе уз пот пу но од су ство бу-
ке, по ста је све ак ту ел ни ја и акут ни ја по тре ба 
свих нас та ко зва них ур ба них. Кад год ка же те 
да не ма те до вољ но вре ме на, са мо по ми сли те 
– би ло би ште та сву ту ле по ту гле да ти са мо 
кроз про зор.

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка
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При ја ве за ба ње до 25. апри ла

Као што смо пи са ли у про-
шлом бро ју, Ре пу блич ки фонд 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње 1. апри ла је рас-
пи сао оглас ко јим по зи ва пен-
зи о не ре да се ја ве за од ла зак 
на бес пла тан де се то днев ни 
од мор у јед ној од 25 ба ња Ср-
би је. Од лу ком Управ ног од бо-
ра РФ ПИО за то је из дво је-
но 246,6 ми ли о на ди на ра, та 

сред ства ће се рас по де ли ти 
фи ли ја ла ма, пре ма бро ју ко-
ри сни ка, што ће омо гу ћи ти 
да на бес пла тан опо ра вак оде 
ви ше од 10.000 ста ро сних, ин-
ва лид ских и по ро дич них пен-
зи о не ра свих ка те го ри ја.
Пра во да се ја ве на кон-

курс ко ји ће би ти отво рен 
до 25. апри ла има ће сви чи-
је су пен зи је ни же од 19.825 

ди на ра. Уз ово, услов је да 
не ма ју дру га лич на при ма ња 
и да ни су ко ри сти ли бес пла-
тан опо ра вак о тро шку Фон да 
у по след ње три го ди не, а за 
по љо при вред ни ке и нај ма ње 
де сет го ди на „по љо при вред-
ног“ ста жа. 
Члан ство у пен зи о нер ским 

ор га ни за ци ја ма ни је услов за 
ко ри шће ње овог пра ва. 



До са да шњи пред сед ник УО РФ ПИО, 
Ђу ро Пе рић, под нео је остав ку на 
ову функ ци ју из лич них раз ло га 

та ко да је на сед ни ци Управ ног од бо ра 
одр жа ној 13. апри ла јед но гла сно раз-
ре шен ду жно сти. На ме сто но вог пред-
сед ни ка УО иза бран је Дра го слав Ђу ка-
но вић, пред став ник Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је, и на ду жно сти ће би ти до 3. фе-
бру а ра 2012. го ди не.
Чла но ви Управ ног од бо ра су на овој 

седници усво ји ли и Из ве штај о по сло ва-
њу Фон да ПИО у 2009. го ди ни.

– Ре зул та ти ко ји су у про те клој го ди ни 
по стиг ну ти у основ ној де лат но сти, до-
но ше њу ре ше ња, бо љи су не го у 2008. 
го ди ни, али је рад на оп ти мал ној ор га ни-
за ци ји Фон да за крат ко за у ста вљен тре-
нут ном од лу ком вла де. Овај део по сла 
ће сва ка ко би ти на ста вљен у што ско ри је 
вре ме. У Фон ду се по себ на па жња по кла-
ња фор ми ра њу је дин стве ног ин фор ма-
ци о ног си сте ма, што пра ти и еду ка ци ја 
рад ни ка и рад на ка дров ској струк ту ри 
за по сле них – на гла си ла је Дра га на Ка ли-
но вић, в.д. ди рек то ра Фон да.

актуелно
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Драгослав 
Ђукановић

Са седнице Управног одбора РФ ПИО

Изабран нови 
председник УО

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

При хо ди Фон да у 2009. го ди ни из но си ли 459,5 
ми ли јар ди ди на ра, а рас хо ди 466 ми ли јар ди,
што зна чи да је би ло де фи ци та од 500 ми ли о на 
ди на ра ко ји је по кри вен сред стви ма
из при ва ти за ци је

Но ви чла но-
ви УО су Зо ран 
Стој ко вић, пред-
став ник Уни је 
по сло да ва ца, и 
Ра до ван Бо-

ља но вић, ис пред Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је. Имо ви на Фон да је суд бин ско 
пи та ње ко ме тре ба по све ти ти по себ ну 
па жњу на зах тев чла но ва УО, а, пре ма 
за кључ ци ма усво је ним на прет ход ним 
сед ни ца ма, то мо ра да бу де те ма по-
себ не сед ни це УО, на гла си ла је Сла ви-
ца Са вић, за ме ник пред сед ни ка Управ-
ног од бо ра. По себ на сед ни ца тре ба, 
та ко ђе, да бу де по све ће на и из ме на ма 
За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу.

За вр шни ра чун Фон да био је та ко ђе на 
днев ном ре ду ове сед ни це УО. Иван Ми-
мић, фи нан сиј ски ди рек тор, ре као је да су 
при хо ди Фон да у 2009. го ди ни из но си ли 
459,5 ми ли јар ди ди на ра, а рас хо ди 466 
ми ли јар ди, што зна чи да је би ло де фи-
ци та од 500 ми ли о на ди на ра. Де фи цит је 
по кри вен сред стви ма из при ва ти за ци је, и 
то не са мо за ову већ и за про шлу го ди-
ну, оста ло је и 3,73 ми ли јар де за евен ту-
ал ни ово го ди шњи де фи цит, на гла сио је 
Ми мић. Бу џет ска сред ства су у при хо ди ма 
Фон да уче ство ва ла са 46 од сто, 51 про-
це нат нов ца обез бе ђен је из ре дов них 
до при но са, а раз ли ка је на док на ђе на из 
при ва ти за ци о них сред ста ва. Ве ћи рас хо-
ди про у зро ко ва ни су и по ве зи ва њем ста-
жа, али је то од лу ка вла де и не мо гу уна-
пред за то да се пла ни ра ју сред ства, јер 
се уна пред и не зна ка да ће та ква од лу ка 
би ти до не та, ис та као је Иван Ми мић. 
Пред чла но ви ма УО на шао се и пред-

лог Ко ми си је за уки да ње не ких рад них 
ме ста са уве ћа ним тра ја њем у про из вод-
њи ме та но ла и сир ћет не ки се ли не, уз 
обра зло же ње да су усло ви ра да знат но 
по бољ ша ни уво ђе њем но ве тех но ло ги је. 
Ипак, чла но ви Управ ног од бо ра су по сле 
кра ће ди ску си је ста ли на ста но ви ште да 
је овај пред лог не до вољ но обра зло жен 
и вра ти ли ко ми си ји  да по но во пре и спи-
та и обра зло жи пред лог пре не го што га 
УО РФ ПИО усво ји и про сле ди ре сор ном 
ми ни стар ству.

Весна Ана ста си је вић
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За хва љу ју ћи но вој 
ор га ни за ци ји ра да, 
стран ке са да све
по сло ве мо гу да
за вр ше у при зе мљу 
згра де 

Пре тач но ме сец да на, 
15. мар та, рад ни ци 
пан че вач ке фи ли ја ле 

Фон да ПИО по че ли су пр ви 
рад ни дан у но вој згра ди и 
на но вој адре си. Иако но ви 
обје кат ни је од мах пу штен у 
рад у пу ном ка па ци те ту, ру-
ко во ди о ци Фон да – Дра га на 
Ка ли но вић, в.д. ди рек то ра, 
Слав ко Имрић, ди рек тор По-
кра јин ског фон да, и мр Сло-
бо дан Гам бер, по моћ ник ди-
рек то ра По кра јин ског фон да, 
при ли ком не дав ног за јед нич-
ког оби ла ска овог но вог про-
сто ра сло жи ли су се да се као 
зва нич ни по че так ра да Фи ли-
ја ле Пан че во у но вој згра ди 
бе ле жи по ме ну ти да тум, јер 
су оси гу ра ни ци и ко ри сни ци 
услу га већ та да у њој мо гли 
да оства ре сва сво ја пра ва.
Та ко ђе, по ка за ло се да ни су 

са мо ме наџ мент Фон да, за по-
сле ни у Фи ли ја ли и љу ди из 
ло кал не са мо у пра ве жељ-
но иш че ки ва ли овај до га ђај, 

већ је и око 81.000 оси гу ра-
ни ка и око 40.000 ко ри сни ка 
пра ва, као и гра ђа ни из свих 
пет оп шти на – Пан че ва, Ко-
ва чи це, Ко ви на, Али бу на ра и 
Опо ва, ко је су у над ле жно сти 
ове фи ли ја ле, с олак ша њем 
до че ка ло тај тре ну так на кон 
ви ше де це ниј ског бо рав ка у 
ста рој и не у слов ној згра ди из 
прет про шлог ве ка.
Пре ма ре чи ма Са ше Др че-

лић, ди рек тор ке Фи ли ја ле 
Пан че во, ста ти сти ка по ка зу је 
да је у пр вих не ко ли ко да на 
око 450 љу ди у про се ку днев-

но про ла зи ло кроз но ви обје-
кат, што је знат но ви ше не го 
у ста рој згра ди. Она сма тра 
да је од ре ђе ни број стра на-
ка при ву кло и но во зда ње, тј. 
же ља да га оби ђу и по бли же 
раз гле да ју. Та по зи тив на ат-
мос фе ра у 1.245 ква дра та но-
вог про сто ра као да зра чи на 
за по сле не, али и на ко ри сни-
ке услу га: на сва ком ко ра ку 
љу ди су рас по ло же ни, љу ба-
зни и не ма нер во зе.

– Сва ка но ва згра да зна чи 
и но ви по че так и под стрек за 
бо љи рад у бо љим усло ви ма. 

Оче ку је мо да ће и на ши ко ри-
сни ци би ти за до вољ ни пру-
же ним услу га ма, а та да ће мо 
и ми би ти још за до вољ ни ји 
– ре кла је ди рек тор ка Фон-
да Дра га на Ка ли но вић то ком 
раз го во ра са за по сле ни ма.
Она је, ме ђу тим, под се ти ла 

да око но ве згра де ни је све 
ишло баш та ко „глат ко”:

– По ја вљи ва ли су се про-
бле ми у ве зи са ква ли те том 
ра до ва то ком из град ње објек-
та, али смо ус пе ли нај ве ћим 
де лом да их са ни ра мо, а за-
тим и да на ве де мо гра ди те ље 

РУ КО ВОД СТВО ФОН ДА ПО СЕ ТИ ЛО ФИ ЛИ ЈА ЛУ У ПАН ЧЕ ВУ

Но вом згра дом за до вољ ни 
и ко ри сни ци и за по сле ни

Драгана Калиновић у обиласку радног простора
Драгана Калиновић, Саша Дрчелић, Славко Имрић
и Слободан Гамбер
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да по бољ ша ју рад и до стиг ну 
мак си ма лан ква ли тет. 
За по сле ни у Фи ли ја ли ни су 

се „по но ви ли” са мо згра дом, 
већ су оп ти мал но снаб де ве ни 
и но вом ин фор ма ци о ном тех-
но ло ги јом и кан це ла риј ским 
на ме шта јем. Пре ма ре чи ма 
Сло бо да на Гам бе ра, рад ни ци 
су „по кри ве ни” но вим ра чу на-
ри ма и штам па чи ма 92 од сто 
од пред ви ђе ног пла на.

– Са да сва ки рад ник, за чи-
ји је по сао то нео п ход но, има 
обез бе ђен ра чу нар, а но ве 
штам па че смо обез бе ди ли на 
сва ка два до три рад ни ка, и 
све то од лич но функ ци о ни ше. 
Оче ку је мо још да Ре пу блич ки 
фонд ПИО уско ро пре ђе на 
но ву плат фор му за цен трал-
ни ра чу нар, па ће и ова но ва 
ин ста ли ра на ин фор ма ци о на 
опре ма би ти још функ ци о-
нал ни ја – по ја снио је Сло бо-
дан Гам бер. 
Са ша Др че лић је са сво-

јим са рад ни ци ма, у ин те ре су 
ко ри сни ка услу га, устро ји ла 
и но ву ор га ни за ци ју ра да. 

Функ ци о нал ност но вог по-
слов ног објек та са да до зво-
ља ва да стран ке, углав ном, 
све по сло ве при ли ком оства-
ри ва ња пра ва из ПИО мо гу 
да за вр ше у при зе мљу згра-
де. На и ме, ту се на ла зи са ла 
у ко јој ра ди шест шал те ра, 
са два ре зер вна уко ли ко се 
по ве ћа ју гу жве. Да кле, ко ри-
сни ци ма је на рас по ла га њу 
шал тер за при јем свих вр ста 
зах те ва за оства ри ва ње пра-
ва из ПИО, за тим шал тер за 

из да ва ње по твр да ко је се од-
но се на ис пла ту ко ри сни ка 
пра ва (пен зи је, те ле сна не-
га и по моћ, те ле сно оште ће-
ње), на два шал те ра се ра де 
при ја ве и од ја ве ко ри сни ка 
свих ка те го ри ја оси гу ра ни-
ка, на услу зи је сва ко днев но 
и шал тер за пру жа ње прав не 
по мо ћи, где де жу ра ди пло ми-
ра ни прав ник, и, на кра ју, на 
јед ном шал те ру су гра ђа ни ма 
сва ко днев но на рас по ла га њу 
де жур ни на чел ник или ко ор-
ди на тор оде ље ња. 
Ин ва лид ска ко ми си ја је та-

ко ђе у при зе мљу, са одво је-
ним ула зом, а ло кал на са мо-
у пра ва је одо бри ла два бес-
плат на сло бод на пар кинг ме-
ста, да би во зи ла ко ја до во зе 
не по крет не и те шко бо ле сне 
љу де на ве шта че ње мо гла 
не сме та но да се пар ки ра ју ис-
пред ула за у по слов ну згра ду. 
Алек сан дра Бо бе ра, ле кар ве-
штак, спе ци ја ли ста не у роп си-
хи ја тар, ка же да је очи гле дан 
ве ли ки на пре дак у усло ви ма 
ра да ин ва лид ске ко ми си је. 

Ко ри сни ци услу га Фон да са-
да има ју још јед ну по год ност, 
на и ме, ако су до шли у згра ду 
Фи ли ја ле са мо да би пре у зе-
ли не ки од зах те ва за оства-
ри ва ње пра ва из ПИО, то мо-
гу да учи не већ на кон ула ска 
у згра ду, код пор ти ра, без че-
ка ња на шал те ри ма.
За до вољ ство но вим рад ним 

усло ви ма ви дљи во је код за-
по сле них на сва ком ко ра ку. 
Ми ле на Ми шко вић, ко ор ди на-
тор за ПИО, ка же да се обим 

њи хо вог по сла ни је сма њио, 
али је ком фор и за рад ни ке 
и за стран ке ве ћи, а ура ђе на 
је и до бра ор га ни за ци је по-
сла. Рад ни ци Фи ли ја ле Пан-
че во с по но сом ис ти чу да је 
пре се ље ње оба вље но вр ло 
ефи ка сно, па се за стој у по-
сло ва њу ни је ни осе тио. Све 
је оба вље но то ком ви кен да, а 
слу жба је у пу ном ка па ци те ту 
би ла на услу зи ко ри сни ци ма 
већ у по не де љак.
За до вољ ни су и пен зи о не ри 

из Пан че ва и окол них оп шти-
на. До бри во је Влај ко вић из 
Пан че ва, ко га смо за те кли у 
шал тер са ли, при ме тио је да 
је шал тер ска слу жба бо ља и 
функ ци о нал ни ја, као и да се 
стран ке лак ше сна ла зе не-
го у ста рој згра ди. Сло бо дан 
Па ви ће вић из Ко ва чи це ка же 
да је но ва згра да Фи ли ја ле 
при сту пач ни ја за стран ке, а 
по себ но за оне ко ји из ла зе на 
ин ва лид ску ко ми си ју, јер мо-
же ла ко да јој се при ђе и у 
ин ва лид ским ко ли ци ма. Ис ку-
сним оком за па зио је и да је 

рас по ло же ње код слу жбе ни-
ка све бо ље и бо ље, и да су 
ја ко при јат ни у ра ду са стран-
ка ма. Ма те ја Илић, пен зи о нер 
из Опо ва, сма тра да је но ва 
ло ка ци ја згра де Фи ли ја ле 
Пан че во са свим при хва тљи ва 
за ко ри сни ке услу га.
Ди рек тор ка фи ли ја ле Са ша 

Др че лић ин фор ми са ла нас 
је да је ди но ар хи ва ни је још 
пре се ље на у но ву згра ду, али 
ће и то уско ро би ти ре ше но.

Ми ро слав Мек те ро вић

НО ВИ БЕ ЧЕЈ 

По зи тив но 
по сло ва ње 
Сед ни ци го ди шње Скуп-

шти не ОУП Но ви Бе чеј, одр-
жа ној по след њег да на мар-
та, при су ство ва ли су, осим 
чла но ва ме сних ор га ни за-
ци ја из Ку ма на, Но вог Ми-
ло ше ва, Бо ча ра и до ма ћи-
на из Но вог Бе че ја, и го сти 
Ми лан Не на дић и Ра до ван 
Те ме ри нац, пред сед ник и 
се кре тар Са ве за пен зи о не-
ра Вој во ди не, за тим Сте ван 
Ра ди шић из Са ве за ин ва ли-
да ра да Вој во ди не и Ми ли-
ја на Жи ва но вић, на чел ник 
Оде ље ња за фи нан сиј ске и 
оп ште по сло ве у Фи ли ја ли 
РФ ПИО Зре ња нин.
Са да шње ру ко вод ство 

ОУП Но ви Бе чеј по себ ну 
па жњу по све ти ло је фи-
нан сиј ском по сло ва њу, јер 
су у прет ход ном пе ри о ду, 
због не до ма ћин ског од но са 
бив шег ру ко вод ства из МО 
Ку ма не и мањ ка у бла гај ни, 
би ли ка жње ни са 400.000 
ди на ра.
Зо ран Пе тро вић, пред-

сед ник ОУП Но ви Бе чеј, ра-
ди до во ђе ња у ред фи нан-
си ја Удру же ња, под нео је 
11 ту жби про тив ду жни ка и 
оне су пре су ђе не у ко рист 
Удру же ња.
Са да шње по сло ва ње ове 

ор га ни за ци је је по зи тив но и 
од ви ја се у скла ду са но вим 
За ко ном о удру же њи ма гра-
ђа на и оста лим про пи си ма. 
Сте ван Цу цин, пред сед ник 
Над зор ног од бо ра у ОУП-у 
(ина че, пен зи о ни са ни на-
чел ник фи нан си ја у Оп шти-
ни Но ви Бе чеј), до брим де-
лом је за слу жан за то, јер 
сав про мет нов ца др жи под 
струч ном кон тро лом.
Пен зи о не ри из Но вог Бе-

че ја по себ но су за хва ли-
ли Ми ли ја ни Жи ва но вић 
и Све тла ни Пан то вић, на-
чел ни ци Оде ље ња за људ-
ске ре сур се, за сту па ње и 
имо вин ско прав не по сло ве 
у Ди рек ци ји По кра јин ског 
фон да ПИО, на струч ној по-
мо ћи око ле га ли за ци је про-
сто ри ја ко је са да ко ри сте.

М. Мек те ро вић
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између два броја

Све ак ци је до кра ја го ди не 
Пре ма ре чи ма Мла ђа на Дин ки ћа, ми ни стра еко но ми је, гра ђа ни Ср би је ће у 

скла ду са из ме на ма За ко на о по де ли бес плат них ак ци ја до кра ја го ди не до би-
ти бес плат не ак ци је Те ле ко ма Ср би је, Аеро дро ма „Ни ко ла Те сла” и об је ди ње ну 
ак ци ју Ак ци о нар ског фон да, ко ја на ста је спа ја њем порт фе ља Ак циј ског фон да и 
При ва ти за ци о ног ре ги стра.
Су шти на из ме не за ко на о бес плат ним ак ци ја ма је да се ове го ди не гра ђа ни ма 

по де ле све ак ци је, осим ак ци ја ЕПС-а, ко је ће се по де ли ли сле де ће го ди не. Нај-
ве ћа но ви на у за ко ну је та што ће гра ђа ни мо ћи да стек ну бес плат не ак ци је и 
пре при ва ти за ци је.

Ску пљи жи вот
у мар ту
Це не на ма ло ро бе и услу га у Ре пу бли-

ци Ср би ји у мар ту 2010. го ди не би ле су 
у про се ку за 1,6 од сто ви ше у од но су на 
прет ход ни ме сец. У мар ту 2010. у од но су 
на исти ме сец 2009. го ди не це не на ма ло 
су по ве ћа не за 7,4, а у од но су на де цем-
бар 2009. за 3,0 од сто. 
Тро шко ви жи во та у Ре пу бли ци Ср би ји 

у мар ту 2010. го ди не у од но су на прет-
ход ни ме сец у про се ку су би ли ви ши за 
1,1 од сто. У мар ту 2010. у од но су на исти 
ме сец про шле го ди не тро шко ви жи во та 
су по ве ћа ни за 4,4, а у од но су на де цем-
бар 2009. го ди не за 2,0 про цен та.

Обе ле жен Дан Ро ма
Ни зом ма ни фе ста ци ја ма у Ср би ји је 8. апри ла обе ле жен Свет ски дан Ро ма ко ји је 

уста но вљен још 1971. го ди не да би се скре ну ла па жња јав но сти на те жак по ло жај 
и си ро ма штво ром ског на ро да. На број ним ску по ви ма ис так ну то је да је си ро ма штво 
глав ни раз лог со ци јал не и еко ном ске ис кљу че но сти Ро ма и да су у тој по пу ла ци ји 
нај ви ше угро же не же не, али је на гла ше но и да је ове про бле ме не мо гу ће пре ва зи ћи 
без си стем ских ре ше ња и ак тив ног уче ство ва ња ром ске за јед ни це у њи хо вом до но-
ше њу и спро во ђе њу.
Пре ма по пи су ста нов ни штва из 2002. го ди не, у Ср би ји жи ви око 108.000 Ро ма, док 

се, пре ма не зва нич ној ста ти-
стици УНИ ЦЕФ-а, про це њу је да 
их је од 400.000 до 700.000. 
Пре ма по да ци ма Ром ског ин-

фор ма тив ног цен тра, око 49 од-
сто ром ске по пу ла ци је у Ср би ји 
угро же но је си ро ма штвом, док 
око 60 про це на та не ма за вр ше ну 
основ ну шко лу. Велики део не-
за по сле них у Ср би ји чи не Ро ми. 
Је дан од њи хо вих нај ве ћих про-
бле ма су не ле гал на на се ља у ко-
ји ма жи ве у усло ви ма опа сним по 
здра вље и жи вот.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла мар тов ског че ка 

пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них 
по че ла је 10. апри ла.
Пен зи о ни са ним вој ним ли ци ма пр ви 

део пен зи ја за март ис пла ћен је 1. апри-
ла, ка да су и пен зи о не ри са мо стал них 
де лат но сти при ми ли це ле мар тов ске 
пен зи је.
Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део 

мар тов ских при на дле жно сти ис пла ћу је 
се од 7. апри ла.

Ви ше пред у зе ћа
у Ср би ји
По да ци Ре пу блич ког за во да за ста ти-

сти ку по ка зу ју да су у Ср би ји про шле 
го ди не би ле ре ги стро ва не 353.894 фир-
ме, од ко јих је нај ви ше би ло пред у зет-
ни ка. Уку пан број фир ми и број пред-
у зет ни ка по ве ћан је у од но су на прет-
ход ну, 2008. го ди ну, ка да су би ле ре-
ги стро ва не 339.042 фир ме, од ко јих су 
217.353 би ла пред у зет нич ка пред у зе ћа. 
По сле пред у зет ни ка, по број но сти до-
ла зе дру штва са огра ни че ном од го вор-
но шћу, ко јих је ла не би ло 108.640, а у 
2008. го ди ни 98.353.

По хек та ру 14.000 ди на ра
Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де Ср би је ове го ди не ће 

по ве ћа ти ди рект на да ва ња по љо при вред ни ци ма са 12.000 на 14.000 ди на ра по хек-
та ру за се ја них кул ту ра. Уз по др шку и кон тро лу ЕУ, би ће из дво је на и до дат на сред-
ства аграр ном сек то ру у Ср би ји, пре све га за на бав ку по љо при вред не ме ха ни за ци је. 
По до но ше њу но вог за ко на о во да ма, др жа ва ће, уз де ли мич ну фи нан сиј ску по др шку 
од 50 до 60 од сто, по мо ћи по љо при вред ни ци ма ко ји ула жу у си сте ме за на вод ња-
ва ње. Они ко ји бу ду угра ђи ва ли ове си сте ме пла ћа ће ма ње на кна де од оних ко ји 
их не ма ју.
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Јав ни по зив 
за при јем 
при прав ни ка 
Град ске вла сти Но вог Са да 

рас пи са ле су Јав ни по зив по-
сло дав ци ма за струч но оспо-
со бља ва ње и за по шља ва ње 
при прав ни ка на од ре ђе но 
вре ме од 12 ме се ци. Пред-
ви ђе но је да град са де вет 
ми ли о на ди на ра фи нан си ра 
струч но оспо со бља ва ње и 
за по шља ва ње 25 при прав-
ни ка са ви со ком струч ном 

спре мом. Кон крет но, по сло да вац ко ји оства ри то пра во до би ја ће из град ског бу џе та 
28.952 ди на ра бру то ме сеч но по при прав ни ку.
За ин те ре со ва ни по сло дав ци и не за по сле на ли ца мо гу да се при ја ве Град ској упра-

ви за при вре ду до 17. апри ла.

Бес плат но из најм љи ва ње књи га уз „65+”
Гра ђа ни ста ри ји од 65 го ди на без на кна де ће мо ћи да ко ри сте би бли о теч ки књи жни фонд 

Бе о гра да. Из ме ђу Се кре та ри ја та за со ци јал ну за шти ту и Би бли о те ке гра да Бе о гра да пот пи-
сан је Про то кол о са рад њи пре ма ко ме би бли о те ке отва ра ју вра та за су гра ђа не ста ри је од 65 
го ди на. Они ће уз члан ску кар ту, без огра ни че ња, мо ћи бес плат но да ко ри сте књи ге. 
По ред то га, два де сет клу бо ва за ста ре до би ће од ре ђе ни број на сло ва, тач ни је по пет 

сто ти на књи га, што ће с вре ме ном би ти об на вља но ка ко но ви на сло ви бу ду при сти за ли. 
За ову по ну ду кре и ра на је спе ци јал на члан ска кар та са озна ком „65+”, ко ја ће се из да ва-

ти у Кнез-Ми ха и ло вој 56. За упис је по треб но до не ти фо то гра фи ју, лич ну кар ту или па сош 
и 150 ди на ра за тро шко ве. Јед ном из да те, ове члан ске кар те има ју трај но ва же ње и омо гу-
ћи ће ко ри сни ци ма да без на кна де, у 76 обје ка та на те ри то ри ји три на ест град ских оп шти на, 
мо гу да по зај ме до де сет књи га или дру гу би бли о теч ку гра ђу на пе ри од од 20 да на. 

За сте чај спрем но 
око 11.000 фир ми
На род на бан ка Ср би је об ја ви ла је спи-

сак од 10.977 прав них ли ца чи ји су ра чу-
ни ви ше од три го ди не у бло ка ди и у ко-
ји ма је фор мал но за по сле но 58.093 рад-
ни ка. По но вој про це ду ри, ко ја ва жи од 
31. мар та, за прав на ли ца чи ји је ра чун 
ду же од три го ди не у бло ка ди ауто мат-
ски на сту па сте чај (ка ко је ре гу ли са но 
но вим за ко ном о сте ча ју ко ји се при ме-
њу је од 23. ја ну а ра ове го ди не). 
На овај на чин не ста ће не ак тив не и та-

ко зва не фан том ске фир ме ко је по слу ју 
ми мо за ко на и зло у по тре бом пре ко па-
ра лел них ра чу на из бе га ва ју пла ћа ње 
оба ве за. 
Из ве сно је да ће нај ве ћи удар би ти на 

При вред ни суд у Бе о гра ду где ће 30-ак 
су ди ја са мо у пр вом ро ку мо ра ти да об-
ра ди ви ше од 3.000 пред ме та, а за тим 
сле де Но ви Сад, Ниш... 
Без об зи ра на то што се про це њу је 

да по сто ји ве ли ки број фик тив них фир-
ми, не мо же се по у зда но ре ћи ка ко ће 
при ме на ауто мат ског сте ча ја ути ца ти на 
сто пу не за по сле но сти и ко ли ко ће рад-
ни ка оста ти без по сла.

Ви ше од две ста хи ља да не за по сле них
На еви ден ци ји вој во ђан ских фи ли ја ла На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње у фе-

бру а ру ове го ди не би ло је 204.070 љу ди ко ји тра же по сао. У од но су на прет ход ни 
ме сец то је 2,3 од сто или 4.482 ви ше. Од тог бро ја, 58,3 од сто, од но сно 118.906 че ка 
на по сао ду же од го ди ну да на, а ве ћи на су же не.
Од укуп ног бро ја љу ди ко ји у Вој во ди ни тра же но во за по сле ње, нај ви ше је оних 

ко ји има ју из ме ђу 25 и 29 го ди на (12,5 од сто), за тим од 45 до 49 (12,4), сле де они 
ко ји су из ме ђу 50. и 54. го ди не (12,2), па не за по сле ни ста ро сти од 40 до 44 го ди не 
(12,2), док су нај ма ње за сту пље ни они из ме ђу 30. и 34. го ди не (12 про це на та).
На еви ден ци ји НСЗ у По кра ји ни, пре ма струч ној спре ми, нај ма ње је нај о бра зо-

ва ни јих: са VI II сте пе ном – 10, са VII2 – 137, са VII1 – 9.086, са VI – 7.877, са 
V – 1.948, са IV – 53.325, 
са III сте пе ном – 53.032, 
са II – 12.452, док је са I 
сте пе ном нај ви ше не за по-
сле них – 66.203.
Нај ви ше љу ди без по-

сла жи ви у Но вом Са ду, 
иако је ту, с об зи ром на 
број ста нов ни ка, нај ни жа 
сто па не за по сле но сти, за-
тим у Зре ња ни ну, Пан че ву 
и Су бо ти ци, док је сто па 
не за по сле но сти нај ви ша у 
Опо ву – 52,2 од сто, за тим 
у Срем ским Кар лов ци ма 
– 50,6 про це на та, Бе лој 
Цр кви – 49,5 и Ср бо бра ну 
– 49,4 од сто. 

Про ду жа ва се рок 
важења ис пра ва 
Ма да је отво ре но ви ше пунк то ва за 

из да ва ње но вих би о ме триј ских па со ша, 
ан га жо ва но још 300 љу ди на по сло ви ма 
из да ва ња овог до ку мен та, ра ди се су бо-
том и у две сме не, гу жве су и да ље ве-
ли ке. Због то га је на ја вље на мо гућ ност 
про ду же ња ва же ња пла вих па со ша ко-
је, ина че, ис ти че кра јем ове го ди не. До 
са да је ура ђе но 1,9 ми ли о на но вих би о-
ме триј ских па со ша, а са мо у мар ту ове 
го ди не из да то је око 150.000, што се 
сма тра по сле ди цом уво ђе ња ви зне ли-
бе ра ли за ци је.
Раз ма тра се и мо гућ ност да се рок за 

из да ва ње лич них ка ра та, ко је тре ба да 
бу ду за ме ње не до 2012. го ди не, та ко ђе 
про ду жи.
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По се бан софт вер
омо гу ћа ва обу ке
и за сло же ни је
и тех но ло шки
са вре ме ни је по сло ве

На ша др жа ва је и до сад, 
ра зним сти му ла тив ним 
ме ра ма за по шља ва ња, 

по ку ша ва ла да у свет ра да 
укљу чи око 22.000 осо ба са 
ин ва ли ди те том ко је се на ла-
зе на еви ден ци ји На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње 
(с об зи ром на број ин ва ли да 
у Ср би ји, њи хо во уче шће на 
тр жи шту ра да је ни ско). Зна-
чај ни ји ре зул та ти на том пла-
ну оче ку ју се од 23. ма ја ка да 
по чи ње при ме на но вог За ко-
на о про фе си о нал ној ре ха би-
ли та ци ји и за по шља ва ну осо-
ба са ин ва ли ди те том. Ипак, 
пре ма ре чи ма Ми ро сла ва 
Шо вљан ског, глав ног и од го-
вор ног уред ни ка звуч них ча-
со пи са и тон ског сни ма те ља 
у Са ве зу сле пих и сла бо ви дих 

Вој во ди не, код њи хо вих чла-
но ва по сто ји из ве сна стреп ња 
да се код „квот ног” за по шља-
ва ња не ће увек во ди ти ра чу-
на о сра змер ном уче шћу свих 
струк ту ра осо ба са ин ва ли ди-
те том, па ће сле пи и сла бо-
ви ди у тим си ту а ци ја ма би ти 
оште ће ни.

Ма њак од го ва ра ју ћих 
по сло ва
На и ме, ови љу ди су се до сад 

углав ном за по шља ва ли као 
те ле фо ни сти на цен тра ла ма 
или на слич ним по сло ви ма, 
а са да је (уво ђе њем ауто мат-

ских те ле фон ских цен тра ла 
итд.) на тр жи шту ра да остао 
ма ли број за ни ма ња за ко ја су 
они оспо со бље ни.
Иако су се мно го пу та до-

ка за ли као вред ни и ква ли-
тет ни рад ни ци, по зна то је да 
је за њи хо во за по шља ва ње 
по треб но обез бе ди ти по себ-
не усло ве на рад ном ме сту, 
а че сто и пра ти о ца до рад-
ног ме ста. То у тран зи ци о ним 
вре ме ни ма, ру ку на ср це, оте-
жа ва њи хо во за по шља ва ње.
Та ко ђе, сле пим и сла бо ви-

дим се мо ра по све ти ти ви ше 
вре ме на и тру да то ком оспо-

со бља ва ња за не ке ква ли-
фи ка ци је и ве шти не ко је се 
тра же код са вре ме них тех но-
ло ги ја при вре ђи ва ња.
У над ле жним ре пу блич ким 

и по кра јин ским ми ни стар-
стви ма су уочи ли про бле ме 
ових осо ба и фи нан сиј ски су 
по мо гли раз вој и ре а ли за ци ју 
Про гра ма пре тва ра ња пи са-
ног сиг на ла у звуч ни сиг нал 
(син те тич ки го вор) на срп-
ском је зи ку, да би им олак ша-
ли рад на ра чу на ри ма и учи-
ни ли их кон ку рент ни јим при 
тра же њу по сла. Про грам је 
осми шљен на Фа кул те ту тех-
нич ких на у ка у Но вом Са ду, а 
во ђа ти ма про фе сор др Вла до 
Де лић о то ме ка же:

– Ми већ де сет го ди на раз-
ви ја мо го вор не тех но ло ги је. 
Јед на од њих пре тва ра пи са-
ни текст у син те ти зо ван го-
вор и вр ло је ин те ре сант на за 
осо бе ко је не ви де, јер им се 
на срп ском је зи ку са оп шта ва, 
ре ци мо, не ки но вин ски чла-
нак са ин тер не та, не ка књи га 
или пи смо. Они са да мо гу да 
се са мо стал ни је и рав но прав-
ни је обра зу ју и оспо со бља ва-
ју за мно ге но ве по сло ве, да 
се бо ље ин фор ми шу, да во де 
и пи са ну ко му ни ка ци ју меј ло-
ви ма. На кон што је др жав на 
ад ми ни стра ци ја при хва ти-
ла наш софт вер као зва нич-
но по ма га ло за сле пе осо бе, 
и по че ла да суб вен ци о ни ше 
ње го во ин ста ли ра ње пре ко 
на шег здрав стве ног си сте ма, 
он је по стао до сту пан сва ком 
сле пом и сла бо ви дом ли цу у 
Ср би ји. Ди стри бу ци ју, ин ста-
ли ра ње и одр жа ва ње про гра-
ма ра ди пред у зе ће ко је је по-
ни кло на на шем фа кул те ту – 
по ја снио је др Вла до Де лић.

„Раз го вор” с ра чу на ром
Про грам син те ти зо ва ног 

го во ра об је ди нио је зна ња из 
лин гви сти ке, фо не ти ке, про-
гра ми ра ња, об ра де сиг на ла, 
ма те ма ти ке, аку сти ке... Са др-

СИН ТЕ ТИ ЗА ТОР ГО ВО РА ПО МА ЖЕ ОСО БА МА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ 

На у ка у слу жби љу ди 
са хен ди ке пом

Проф. др
Владо Делић

Мирослав Шовљански
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жи по дат ке о пра вил ном из-
го во ру ви ше од два ми ли о на 
ре чи. Пра вил но чи та и ци фре 
(да ту ме, нов ча не из но се, те-
ле фон ске бро је ве и др.). Ко-
рект но чи та и стра не ре чи 
ко је се по ја вљу ју у срп ском 
тек сту, а мо же да чи та и ре чи 
без ди ја лек тич ких зна ко ва. 
Има угра ђе на два гла са: жен-
ски – Ма ри ја и му шки – Сте-
ва, па ко ри сник мо же да би ра 
ко ји глас ће му чи та ти текст. 
Мо же да би ра и да ли ће му 
се чи та ти зна ко ви ин тер пунк-
ци је, а мо же зах те ва ти и да 
му се чи та сло во по сло во.
Овај мул ти ди сци пли нар ни 

про грам омо гу ћа ва и лак шу 
при ме ну но вих тех но ло ги ја на 
на шем је зи ку. При ме ра ра ди, 
мо же те на свом је зи ку из да-
ти ко ман ду ра чу на ру. Мо же те 
и да „при ча те” са ра чу на ром 
(од го ва ра усме но на од ре ђе-
не зах те ве), а пре ко ње га и 
са апа ра ти ма у до ма ћин ству, 
са ра зним по ма га ли ма, уре ђа-
ји ма у ин ду стри ји, у ко ли ма; 
пре ко те ле фо на мо же те да 
„раз го ва ра те” са уда ље ним 
ра чу на ром, мо же те да „при-
ча те” са ро бо том итд. Ја сно 
је да услу ге овог про гра ма 
мо гу да ко ри сте и оста ли хен-
ди ке пи ра ни љу ди (по себ но је 
по го дан за не ме осо бе), као и 
сви гра ђа ни на ше зе мље.
Тех но ло ги ја пре по зна ва ња 

го во ра, где се он пре тва ра у 
пи са ни текст, по год на је за 
ко му ни ка ци ју осо ба ко је не 
чу ју. Овај, дру ги, про грам за-
сад има ка па ци тет од не ко-
ли ко хи ља да ре чи. Уско ро ће 
ино ва то ри са овог фа кул те та 
лан си ра ти но ви, са вр ше ни ји 
син те ти за тор го во ра.
Ми ро слав Шо вљан ски ка же 

да су не дав но у Са ве зу сле-
пих и сла бо ви дих Вој во ди-
не, при ли ком обу ке њи хо вих 
чла но ва за рад на ра чу на ру, 
ин те зив но ко ри сти ли син те-
ти за тор го во ра на срп ском 
је зи ку. По мо ћу ин струк ци ја 
овог про гра ма, ко ри сте ћи та-
ста ту ру, они су се „кре та ли” 
по деск то пу, пи са ли тек сто-
ве, а во ди ли су и пре пи ску 
меј ло ви ма. На кон та кве обу-
ке ови љу ди су се би отво ри ли 
мо гућ ност да се ба ве сло же-
ни јим и тех но ло шки са вре ме-
ни јим по сло ви ма не го до сад. 

Ми ро слав Мек те ро вић

У окви ру обе ле жа ва ња 7. апри ла, Свет ског 
да на здра вља, у Ва ље ву је на ини ци ја ти ву 
Пар ти је удру же них пен зи о не ра, на кон па у зе 
од две го ди не, у згра ди Фи ли ја ле ПИО по но-
во по че ла да ра ди ам бу лан та, ко ја је не ка да 
бро ја ла ви ше од 3.000 здрав стве них кар то на. 
При год ној све ча но сти је при су ство вао и др-
жав ни се кре тар у Ми ни стар ству здра вља др 
Жељ ко Ми ло ше вић.

– Је дан од ва жних прин ци па ре фор ме здрав-
стве ног си сте ма у Ср би ји је да се здрав стве не 
услу ге при бли же ко ри сни ци ма. Од ли чан при-
мер та квог по на ша ња је на ста вак ра да ам бу-
лан те у До му пен зи о не ра у ва шој сре ди ни – 
ре као је Жељ ко Ми ло ше вић и при сут ним пен-
зи о не ри ма пред ло жио да усво је здрав стил 

жи во та, да во де ра чу на о пра вил ној ис хра ни, 
да ви ше вре ме на про во де у при ро ди и да се 
ре дов но кон тро ли шу код иза бра ног ле ка ра.
Од не дав но пр ви чо век фи ли ја ле у Ва ље ву 

Љу би ша Дам ња но вић ре као је овом при го дом 
да је отва ра ње ам бу лан те са мо је дан од пла-
ни ра них ко ра ка у ор га ни зо ва њу ак тив но сти у 
згра ди фи ли ја ле:

– Је дан од сле де ћих ко ра ка је пре у ре ђе ње 
про сто ра за дру же ње пен зи о не ра и ор га ни зо-
ва ње при ме ре ни јих кул тур но-за бав них са др-
жа ја. У пла ну је фор ми ра ње клу ба за пен зи о-
не ре за тво ре ног ти па, у ко ји ће се ула зи ти са 
члан ском кар том – ре као је ди рек тор Дам ња-
но вић и до дао да ће мо то бу ду ћих са др жа ја у 
овом клу бу нај ве ро ват ни је би ти исти као на зив 
по пу лар не те ле ви зиј ске еми си је на ме ње не ста-
ри јим гра ђа ни ма – „До да ти жи вот го ди на ма”.

Ми ле на Ку зма но вић

На из бор ној сед ни ци Скуп шти не Са ве за 
пен зи о не ра Вој во ди не јед но гла сно је за 
пред сед ни ка иза бран до са да шњи ли дер 

Ми лан Не на дић из Но вог Са да, а за пот пред-
сед ни ка, та ко ђе јед но гла сно, Бе ла Јур ко вић, 
пред сед ник Оп штин ског удру же ња пен зи о не-
ра Су бо ти ца. Иза бра ни су и чла но ви Из вр шног 
од бо ра и оста лих ор га на Са ве за.
Осим чла но ва Скуп шти не, сед ни ци су као 

го сти при су ство ва ли и Ђу ро Пе рић, в.д. пред-
сед ни ка Са ве за пен зи о не ра Ср би је, Ми ло рад 
Ми ја то вић, пред сед ник Са ве за са мо стал них 
син ди ка та Вој во ди не, Ста на Сви ла ров, пред-
сед ник Са ве за ин ва ли да ра да Вој во ди не, и 
Сло бо дан Гам бер, по моћ ник ди рек то ра По кра-
јин ског фон да ПИО.
Ми ло рад Ми ја то вић је ре као да син ди ка ти и 

пен зи о не ри увек мо ра ју би ти за јед но, са чи ме 
су се сви при сут ни на сед ни ци сло жи ли. Са да-
шњи рад ни ци по ста ће јед ног да на пен зи о не-
ри и сто га, ако ми сле на сво ју бу дућ ност, по-
треб но је да се за ло же за ства ра ње ду го роч но 
одр жи вог пен зиј ског си сте ма да би у ста ро сти 
жи ве ли до сто јан стве но.

У том ци љу, за јед нич ки став свих при сут них 
био је да је по треб но да се део нов ца до би је-
ног од при ва ти за ци ја (ми сли се и на Те ле ком) 
пре у сме ри за кон со ли да ци ју Фон да ПИО, да 
би он по стао ин ве сти ци о ни фонд. Та да би ова 
ин сти ту ци ја „ста ла на сво је но ге” и мо гла би 
да се од у пре нео ли бе рал ном кон цеп ту ко ји се 
тру ди да пен зи је све де на со ци јал ну по моћ. 
На тај на чин би се са чу ва ла вред ност ду го го-
ди шњих ула га ња рад ни ка, кроз упла ту до при-
но са, у си гур ну ста рост.
Ста на Сви ла ров је, та ко ђе, апе ло ва ла на је-

дин ство пен зи о не ра у оства ри ва њу ових за-
јед нич ких ци ље ва, а Сло бо дан Гам бер је по-
звао пен зи о не ре да на ста ве до са да шњу до бру 
са рад њу са слу жба ма По кра јин ског фон да за 
пензијско и инвалидско осигурање.

М. Мек те ро вић

У ВА ЉЕ ВУ ОТВО РЕ НА АМ БУ ЛАН ТА ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ 

Бри га о ста ри ма

ИЗ БОР НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

По тре бан ду го роч но одр жив По тре бан ду го роч но одр жив 
пен зиј ски си стемпен зиј ски си стем
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актуелно

Обе ле жа ва ње 28. апри ла, Свет-
ског да на без бед но сти и здра-
вља на ра ду, ко ји је Свет ска 

ор га ни за ци ја ра да уста но ви ла 2003. 
го ди не, би ће још јед на при ли ка да се 
јав ност под се ти, а за по сле ни и по сло-
дав ци опо ме ну на зна чај ове те ме. Од 
ове го ди не овај да тум и за нас до би-
ја „на ци о нал ни” зна чај, бу ду ћи да је 
од лу ком вла де 28. април уста но вљен 
као Дан без бед но сти и здра вља на ра-
ду и у Ре пу бли ци Ср би ји. Из ве сно је 
да обе ле жа ва ње овог да на не ће би ти 
је ди ни „под сет ник” о зна ча ју за шти те 
на ра ду, јер то ско ро сва ко днев но чи-
не ме ди ји из ве шта ва ју ћи о по ги би ја ма 
и не сре ћа ма на по слу.

Ма ње не сре ћа са смрт ним
ис хо дом
Не дав но је мо гло да се про чи та да 

је рад ник про пао кроз нео бе збе ђен 
отвор на лиф ту са де се тог спра та, а 
ње го ве ко ле ге про на шле су те ло тек 
по сле не ко ли ко са ти, ка да су при ме-
ти ли да га не ма. У дру гој не сре ћи, чо-
век је по ги нуо ка да се пре вр ну ла ма ши на на ко јој је ра дио и 
по кло пи ла га, а још је дан рад ник је стра дао ка да се на ње га 
стро по штао зид ко ји је ру шио.

– У пр ва три ме се ца ове го ди не при ја вље не су че ти ри по-
вре де са смрт ним ис хо дом (две у обла сти ин ду стри је, јед на у 
про из вод њи хра не и јед на у гра ђе ви нар ству), две ко лек тив не 
по вре де и 142 те шке по вре де, од ко јих је нај ве ћи број, чак 
65 про це на та, за бе ле жен у ин ду стри ји – на во ди Ма ја Илић из 
Ин спек то ра та за рад. – Не за хвал но је про це њи ва ти ко ли ко се 
до кра ја го ди не мо же оче ки ва ти те шких по вре да и по вре да са 
смрт ним ис хо дом, али по ре де ћи 2009. са 2008. го ди ном, за 12 
про це на та је сма њен број рад ни ка ко ји су из гу би ли жи вот на 
по слу. У 2008. го ди ни по ги ну ла су 42 рад ни ка, а ре ги стро ва не 
су чак 1.043 те шке по вре де, док је у 2009. го ди ни 37 рад ни ка 
има ло по вре де са смрт ним ис хо дом, би ло је 1.004 те шких по-
вре да и 22 ко лек тив не – ре зи ми ра Ма ја Илић.
По сле усва ја ња За ко на о без бед но сти и здра вљу на ра ду, 

2005. го ди не, свест за по сле них о уна пре ђе њу ме ра за шти те на 
по слу се по ве ћа ла, али не до вољ но, ис та кла је, при ли ком про-
шло го ди шњег обе ле жа ва ња овог да на, Сне жа на Ла ки ће вић-

У СУ СРЕТ ДА НУ БЕЗ БЕД НО СТИ И ЗДРА ВЉА НА РА ДУ 

Пр во ту жба па од ште та
По ро ди це љу ди ко ји су по ги ну ли на рад ном ме сту нај-
че шће (ка ко прак са по ка зу је) мо ра ју при ват но да ту же 
по сло дав ца, да са ме пла те адво ка та и да се по том на 
су ду до ка зу је ко је крив за не сре ћу. Да кле, пр во ту жба 
па он да од ште та. Не рет ко се све за вр ша ва до го во ром 
да по сло да вац де ци стра да лог рад ни ка сти пен ди ра 
шко ло ва ње до пу но лет ства и да их он да за по сли, а 
не ка да се по стиг не и до го вор да пла ти од ре ђе ну су му 
нов ца, ко ја ни ка да ни је до вољ на ни аде кват на за пре-
тр пље ни бол и гу би так чла на по ро ди це. 

Сто ја чић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству ра да и со ци јал не 
по ли ти ке, на во де ћи да је у Ср би ји по стиг нут ма ли на пре дак у 
за шти ти на ра ду и да је у тој обла сти на ша зе мља ис под про-
се ка зе ма ља у окру же њу.

Не до вољ на бри га дру штва
На ре гу ла тив ном по љу ова област је по кри ве на по треб-

ним до ку мен ти ма – За ко ном о без бед но сти и здра вљу на ра-
ду, Стра те ги јом без бед но сти и здра вља на ра ду у Ср би ји за 
пе ри од 2009–2012. и Ак ци о ним пла ном за ње но спро во ђе ње. 
Не до ста је још за кон о оси гу ра њу од по вре да на ра ду и про фе-
си о нал них бо ле сти, не по сто ји цен тар за еду ка ци ју, а ни до бар 
ре ги стар по вре да на ра ду.
Ка да се рад ник по вре ди или стра да на рад ном ме сту, вест 

о то ме иза зи ва „оп шту за бри ну тост” – ме ди ји из ве шта ва ју, на 
ли цу ме ста се по ја вљу ју ин спек то ри са шле мо ви ма ко ји утвр-
ђу ју не пра вил но сти, од го вор ност се пре ба цу је са јед них на 
дру ге, са из во ђа ча на по ди зво ђа че итд. Уне сре ће не по ро ди це 
по ги ну лих рад ни ка че сто су на иви ци ег зи стен ци је, по себ но 
ако је пре ми ну ли био је ди ни хра ни тељ, оси гу ра ва ју ћа дру шта-
ва из бе га ва ју да пла те по ли се, син ди ка ти ис ти чу да не ма ју 
нов ца да по мог ну, а по сло дав ци гле да ју да не пла те од ште ту 
уко ли ко рад ник ни је био оси гу ран.
Ко ли ко ко шта ле че ње по вре ђе ног рад ни ка, ње го во од су ство 

са по сла, бо ло ва ње, ре ха би ли та ци ја – за са да не ма пре ци зних 
по да та ка. Јед но је из ве сно а то је да ка да се до го ди не сре ћа 
на рад ном ме сту, и ка да рад ник стра да, на гу бит ку су и по-
сло да вац и дру штво. Уз ово го ди шњи сло ган за обе ле жа ва ња 
Да на без бед но сти у Ср би ји „Ра ди мо без бед но и здра во” тре ба-
ло би до да ти ре чи Ке ни чи Хи ро зеа, струч ња ка Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ра да: „При сто јан и до сто јан ствен рад мо ра би ти 
без бе дан”.

Ми лан ка Иван ча јић

У пр ва три ме се ца ове го ди не у Ср би ји за бе ле же не че ти ри 
по вре де са смрт ним ис хо дом и 142 те шке по вре де
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Фи ли ја ле Пен зиј ског фон да на 
сво јим шал те ри ма обез бе ђу ју 
гра ђа ни ма нај ра зли чи ти је вр сте 

услу га, из да ва ње до ку ме на та и уве ре ња 
ра ди оства ре ња не ких пра ва, олак ши ца 
и суб вен ци ја код дру гих ин сти ту ци ја. Бу-
ду ћи да је за ве ћи ну тих пра ва по треб но 
нај пре утвр ди ти прав ни и ма те ри јал ни 
ста тус ко ри сни ка, Пен зиј ски фонд је у 
оба ве зи да од го во ри на сва ки зах тев за 
из да ва ње од го ва ра ју ћих уве ре ња, би ло 
на зах тев фи зич ког или прав ног ли ца, 
од но сно над ле жне ин сти ту ци је ко ја на 
осно ву ове ре не по твр де Фон да обез бе-
ђу је пра во.
По твр де се из да ју ли ци ма ко ја ис пу ња-

ва ју усло ве за ко ри шће ње по вла сти ца у 
јав ном град ском пре во зу, за тим за ове-
ру здрав стве не књи жи це и осло ба ђа ње 
од пар ти ци па ци је, за ма те ри јал но обез-
бе ђе ње, ко ри шће ње пра ва из обла сти 
бо рач ко-ин ва лид ске за шти те, олак ши ца 
за об ве зни ке при ли ком пла ћа ња Ин фо-
ста на и дру гих тро шко ва, пла ћа ња об-
да ни шта, као и за ре ша ва ње стам бе них 
пи та ња, кре ди та и слич но.
У пи та њу је, да кле, чи тав низ зна чај-

них пра ва ко ја ни је мо гу ће оства ри ти 
без од го ва ра ју ћих по твр да ПИО фон да. 
Та ко, на при мер, за ове ру здрав стве не 
књи жи це и ре гу ли са ње бо ло ва ња на 
шал те ри ма Фон да се нај че шће тра жи по-
твр да да је по кре нут по сту пак за оства-
ри ва ње пра ва на ин ва лид ску пен зи ју. 
С об зи ром на то да је за оце ну рад не 
спо соб но сти нео п ход но раз ма тра ње ме-
ди цин ске до ку мен та ци је и од го ва ра ју ћи 
на лаз ле ка ра-ве шта ка (тзв. НОМ), над-
ле жна фи ли ја ла ко јој је под нет зах тев у 
оба ве зи је да сва ког ме се ца на тра же ње 
стран ке из да је по твр ду да је по сту пак у 
то ку (ра ди ре фун да ци је на име бо ло ва-
ња) док се не до не се од лу ка, од но сно 
по зи тив но или не га тив но ре ше ње о ин-
ва лид ској пен зи ји.
За на ве де ну по твр ду ни је по тре бан ни-

ка кав пи са ни зах тев, она се мо же до би ти 
од мах на шал те ру на усме но тра же ње, 
а уко ли ко је под но си лац зах те ва за ин-
ва лид ску пен зи ју спре чен због бо ле сти, 
по твр да се мо же из да ти и дру гом ли цу 
без по себ ног овла шће ња. 
Што се ти че ко ри шће ња пра ва на 

осло ба ђа ње од пар ти ци па ци је, обич но 
се зах те ва из да ва ње уве ре ња да ли це не 
ко ри сти не ко од пра ва из ПИО – пра во 
на пен зи ју или на на кна ду по осно ву ту-
ђе не ге и по мо ћи или те ле сног оште ће-
ња. Исто уве ре ње се та ко ђе обез бе ђу је 
за по тре бе ко ри шће ња пра ва на бо рач-

ко-ин ва лид ску за шти ту, за тим пра ва на 
пен зи ју код Фон да вој них оси гу ра ни ка 
или за ре гу ли са ње ма те ри јал ног обез бе-
ђе ња, да ва ња јед но крат не по мо ћи итд. 
По твр де да се не оства ру ју пра ва из ПИО 
да ју се и на тра же ње ино стра них фон до-
ва из су сед них ре пу бли ка са ко ји ма на ша 
зе мља има спо ра зум о со ци јал ном оси гу-
ра њу. Стра ни фон до ви мо гу да се обра-
те слу жбе ним до пи сом на шем фон ду, 
али че шће од сво јих ко ри сни ка тра же да 
са ми при ба ве и до ста ве уве ре ње да не 
при ма ју пен зи ју од фи ли ја ле на чи јој те-
ри то ри ји има ју пре би ва ли ште или при-
вре ме ни бо ра вак. Уз та кву по твр ду иде 
обич но и ове рен ли стинг ра ди пру жа ња 
до ка за о оси гу ра њу, ко ји стран ка ша ље 
над ле жном за во ду пре по ру че но по штом 
или пре ко до ма ће фи ли ја ле (ра ди уште-
де тро шко ва).
Уче сни ци ма ра то ва ко ји ма је по осно ву 

то га ре ше њем Фон да при зна то пра во на 
по се бан стаж, или они ма ко ји су би ли у 
за ро бље ни штву или на ме ди цин ској ре-
ха би ли та ци ји, ра ди ре гу ли са ња ума ње-
ног пла ћа ња Ин фо ста на Фонд не из да је 
по себ ну по твр ду, већ је до вољ но да са 
ре ше њем о упи са ном по себ ном ста жу у 
рад ној књи жи ци под не су зах тев за суб-
вен ци ју над ле жни ма у Ин фо ста ну. По се-
бан стаж по том осно ву, у јед но стру ком 
или дво стру ком тра ја њу, ина че, упи су је 
се у рад ну књи жи цу тек по ис те ку ро ка 
пра во сна жно сти (15 да на).
Ко ри сни ци ко ји ис пу ња ва ју усло ве за 

јед но крат ну нов ча ну по моћ ко ју обез бе-
ђу је Скуп шти на гра да че сто се обра ћа ју 
рад ни ци ма на шал те ри ма и прав ној по мо-
ћи да им се из да уве ре ње о ме сеч ним из-
но си ма пен зи је, што је не по треб но. На и-
ме, да ва о цу нов ча не по мо ћи до ступ ни су 
по да ци о ви си ни при ма ња пре ко ис плат-
не слу жбе Пен зиј ског фон да, те не ма по-
тре бе да се на шал те ри ма ис пла те тра же 
по твр де о ме сеч ним при ма њи ма.
Има си ту а ци ја ка да стран ке са ме не 

зна ју шта да тра же, од но сно ка да не до-
би ју пре ци зне ин фор ма ци је о то ме ко ју 
од раз ли чи тих вр ста по твр да тре ба да 
при ба ве од Пен зиј ског фон да. На пи са-
ним оба ве ште њи ма о по треб ној до ку-
мен та ци ји че сто се на во ди са мо да је 
по треб на „по твр да из Фон да ПИО”, без 
пре ци зни јег од ре ђе ња. У та квим слу ча-
је ви ма, по сле про ве ре у ра чу на ру, рад-
ни ци Фон да мо гу је ди но да по ну де по-
твр ду о ко ри шће њу пра ва из ПИО и ли-
стинг из ко јег се ви ди да ли је ли це у 
оси гу ра њу или не.

С. Мар се нић

ИЗ ДА ВА ЊЕ ПО ТВР ДА ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ ПРА ВА

Вра та Фон да отво ре на за свеВра та Фон да отво ре на за све
Пен зиј ски фонд

сва ко днев но пру жа
услу ге и гра ђа ни ма
ко ји ни су оси гу ра ни ци

ни ти ко ри сни ци
пра ва из ПИО, ра ди
до би ја ња раз ли чи тих
по вла сти ца, суб вен ци ја

и ма те ри јал ног обез бе ђе ња 
код дру гих ин сти ту ци ја

иза шалтера
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Ра ни је се малтретирање
тр пе ло и по пет на е стак
го ди на, док да на шњим
мла дим же на ма тре ба
мно го ма ње вре ме на
да на пу сте на сил ни ка

Го спо ђа А. Р. је у бра ку про ве ла 23 
го ди не тр пе ћи фи зич ко и пси хич ко 
мал тре ти ра ње су пру га. Ни је ту као 

са мо њу већ и њи хо вог нај ста ри јег си на 
ко ји је са са мо че ти ри го ди не осе тио ла-
нац на свом те лу и цре во од веш-ма ши-
не на соп стве ној ко жи. По што ниг де ни је 
ра ди ла и фи нан сиј ски је пот пу но за ви-
си ла од му жа, тр пе ла је и ћу та ла и си ну 
са ве то ва ла да ћу ти док га отац ту че да 
га не би до дат но раз бе снео и до био још 
ви ше ба ти на. Тек ка да је син за вр шио у 
за тво ру, схва ти ла је да мо ра оста ло дво-
је де це да из ба ви из тог па кла. На шла 
је број те ле фо на Са ве то ва ли шта про тив 
на си ља у по ро ди ци у Бе о гра ду, сту пи ла 

с њи ма у кон такт и тра жи ла са вет ка ко 
да по бег не на си гур но. Рекли су јој да 
са де цом кре не ка да је су пруг на по слу 
и по че ла је да се при пре ма. За ле пи ла је 
три хи ља де ди на ра у фи о ку ор ма на за 
ци пе ле и кар ти цу са но вим бро јем те ле-
фо на. Ис ко ри сти ла је тре ну так ње го ве 
не па жње (ка да ју је по слао у про дав ни-
цу), узе ле при пре мље ни но вац и кар ти-
цу, згра би ла де цу и са њи ма пре тр ча ла 
два ки ло ме тра до ауто бу ске ста ни це. Ка-
да је већ кре ну ла, по чео је да зо ве те ле-
фо ном да чу је где је, али је по ло ми ла и 
ба ци ла ста ру кар ти цу, ста ви ла при пре-
мље ну са но вим бро јем и кре ну ла у но ви 
жи вот без ба ти на. 

– Иза шла сам са си ном и ћер ком из ку-
ће, на шла сме штај, хра ну, мир, по др шку, 
по моћ у си гур ној ку ћи и кре ну ла на пред. 
Тек смо на по чет ку но вог жи во та и нај-
ва жни је ми је што су де ца са мном и уз 
ме не. Без њих жи вот не би имао сми сла. 
Ми слим да сам до вољ но ја ка да идем да-
ље. Све што се де ша ва ло ни је тре ба ло 
да тра је и ни смо сме ли да тр пи мо то ли-
ко ду го. Али ја ни сам има ла хра бро сти 
да кре нем. Ни са ма не знам ка ко сам ус-
пе ла да жи вим та квим жи во том то ли ко 
го ди на. Све ово је тре ба ло да ура дим 
мно го ра ни је па мо жда ми ни син не би 
био та мо где је са да. Ми слим и знам да 
ће мо ус пе ти јер смо са да мно го срећ ни-
ји, мир ни ји... Знам да је жи вот у ми ру 
и здра вљу не што нај вред ни је – ис по вест 
је же не ко ја је ско ро че тврт ве ка тр пе-
ла мал тре ти ра ње и гле да ла уни шта ва ње 
свог де те та. 

За што је же на ма по треб но то ли ко вре-
ме на и ба ти на да од лу че да то ви ше не 
мо гу да тр пе? Ве сна Ста но је вић, ко ор ди-
на тор у Са ве то ва ли шту про тив на си ља у 
по ро ди ци, има об ја шње ње:

– Основ ни раз лог је фи нан сиј ска и еко-
ном ска за ви сност тих же на од брач них 
дру го ва. Зна ју да не ма ју где да оду, не-
ма ју од че га да жи ве и из др жа ва ју де цу 
и го ди на ма тр пе зло ста вља ње сма тра ју-
ћи да не ма ју дру ги из бор. Ипак, мо рам 
да ка жем да се си ту а ци ја ме ња. До пре 
де се так го ди на на си ље се тр пе ло мно-
го ду же, нај ма ње по 10-15 го ди на док се 
не што не пре ду зме. Да на шњим мла дим 
же на ма тре ба мно го ма ње вре ме на да 
схва те да су се уда ле за на сил ни ка и да 
ни оне ни де ца то не мо ра ју и не тре ба да 
тр пе. Си гур на ку ћа ни је пр во ме сто где 
же не тра же за шти ту. Пр ви пут обич но са 
де цом пред на сил ни ком по бег ну код ро-
ди те ља. Он да он до ђе, мо ли да се вра те, 
обе ћа ва „бр да и до ли не”, за кли ње се да 
се не ће по но ви ти и оне по пу сте и вра-
те се. Не ко, обич но крат ко вре ме бу де 
ма ло ми ра, а он да све кре ће ис по чет ка, 
не рет ко у још го рем об ли ку – об ја шња ва 
на ша са го вор ни ца.

актуелно

ИЗ БА ВЉЕ ЊЕ И ОПО РА ВАК ЖР ТА ВА ПО РО ДИЧ НОГ НА СИ ЉА ДУГ И БО ЛАН ПРО ЦЕС

За што је же на ма по треб но то ли ко вре-
ме на и ба ти на да од лу че да то ви ше не

Жи вот у ми ру   нај вред ни јиЖи вот у ми ру  

На сил ник у сво јој, 
жр тве у си гур ној ку ћи
• Са мо 12 од сто же на успе да се 
спа се и поч не но ви жи вот, без на-
си ља. Мно ге од у ста ју и од по ми сли 
да на пу сте на сил ни ка јер, по сле 
ви ше го ди шњег зло ста вља ња, гу бе 
са мо по у зда ње и ве ру у по моћ ин-
сти ту ци ја си сте ма.
• У Ср би ји по сто ји де вет си гур них 
ку ћа за жр тве на си ља, а у две ма у 
Бе о гра ду жи ви пе де се так же на и 
де це. Но ви про стор је нео п хо дан да 
би жи вот шти ће ни ка и те ра пи је би-
ли ква ли тет ни ји.
• Про шле го ди не са мо дво ји ца на-
сил ни ка исе ље на су из по ро ди це, 
а у истом пе ри о ду Са ве то ва ли шту 
се за по моћ обра ти ло го то во 5.000 
жр та ва. Док на сил ни ци оста ју код 
ку ће, си гур не ку ће, је ди на уто чи-
шта за же не и де цу, стал но су пу не. 
Про блем је и у пра во су ђу јер же не 
ме се ци ма че ка ју на обич ну од лу ку о 
за бра ни при ла ска на сил ни ка, док се 
о раз во ду и по де ли имо ви не од лу-
чу је го ди на ма.

Ве сна Ста но је вић
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Ни је ре дак слу чај ни да же не бу ду 
усред но ћи из ба че не из ку ће и да у спа-
ва ћи ци и па пу ча ма стиг ну у Са ве то ва ли-
ште, без до ку ме на та, нов ца и без де це.

– Та да, по што је сме сти мо у си гур ну 
ку ћу, пре ко цен та ра за со ци јал ни рад на-
ба вља мо по треб на до ку мен та и мо рам да 
ка жем да је то углав ном до бра са рад ња 
и да за вр ши мо по сао – до би је мо тра же не 
из во де из ма тич них књи га, ура ди мо но ве 
лич не кар те, здрав стве не књи жи це, јед-
но став но, омо гу ћи мо же ни да не оста не 
без иден ти те та, да мо же да узме и де-
цу код се бе, евен ту ал но да се за по сли и 
поч не жи вот без стра ха од мал тре ти ра-
ња – ис ти че Ве сна Сто ја но вић.
Си гур на ку ћа је ме сто где же не ко је се 

скло не пред на па сни ком мо гу да про ве-
ду од ре ђе но вре ме у ми ру и без бри ге 
за сво је основ не по тре бе и по тре бе сво је 
де це:

– У си гур ној ку ћи же на ма је све обез-
бе ђе но бес плат но. Од оног основ ног: 
сме шта ја, ис хра не и одр жа ва ња хи ги је-
не, до по мо ћи со ци јал них рад ни ка, пси-
хо ло га, де фек то ло га, ан дра го га, реч ју 
струч ња ка са ко ји ма увек мо гу да по раз-
го ва ра ју о сво јим про бле ми ма, до би ју од 

њих са вет, али и по др шку и по моћ при-
ли ком за по чи ња ња но вог жи во та у ко-
ме их ни ко не ће ту ћи. У окви ру си гур не 
ку ће са да ра ди и об да ни ште да би мај ке 
мо гле то ком да на да оба вља ју нео п ход-
не при пре ме за жи вот ван ње. Јер, док 
су ту, же не су за и ста си гур не по што је 
обје кат ја ко до бро обез бе ђен, та ко да се 
те шко ре ша ва ју да иза ђу и за поч ну са-
мо ста лан жи вот. Не ки оп ти ма лан пе ри од 
бо рав ка у си гур ној ку ћи је око три ме се-
ца, али и то за ви си од мно гих окол но сти: 
пре све га од про це не да ли је же на без-
бед на у спољ ном све ту и да ли је пси-
хич ки спрем на за са мо ста лан жи вот. Ако 
је угро же на и до кле год је та ко, мо ра 
да оста не у ку ћи. Ипак, пре дуг бо ра вак 
у си гур ној ку ћи мо же да бу де и кон тра-
про дук ти ван јер сва ка же на јед ном ипак 
мо ра да пре у зме бри гу о соп стве ном жи-
во ту и жи во ту сво је де це – об ја шња ва 
Ве сна Ста но је вић. 
У про сто ри ја ма Са ве то ва ли шта про тив 

на си ља у по ро ди ци, у Дал ма тин ској ули-
ци 47а у Бе о гра ду, што је ина че пр ва и 
је ди на по зна та адре са на ко ју мо гу да се 
обра те же не са про бле ми ма у по ро ди ци, 
сва ко днев но се мо гу сре сти же не ко је су 

про ме ни ле жи вот на пу стив ши на сил ни-
ка ко ји их је мал тре ти рао. То су че сто 
мла де же не са ма лом де цом ко ја су већ 
за бо ра ви ла на та ти не ба ти не и ма ми не 
су зе по што са да жи ве мир но, окру же ни 
мај чи ном љу ба вљу и бри гом. Свра те че-
сто у Са ве то ва ли ште и ни кад не мо гу да 
на ђу до вољ но ре чи да за хва ле они ма ко-
ји у ње му ра де на по мо ћи и по др шци у 
нај те жим жи вот ним ис ку ше њи ма и у тре-
ну ци ма те шких жи вот них од лу ка. Од ла зе 
оза ре них ли ца и ру ку пу них по кло на.

– Ни је ипак увек све иди лич но. Мла ђе 
же не се лак ше сна ђу, за по сле, оса мо-
ста ле, ра де и по два по сла да би мо гле 
да из др жа ва ју де цу. Али, по што су за по-
сле не и има ју при ход, не мо гу, ре ци мо, 
да до би ју бес пла тан бо ра вак у об да ни-
шту за сво ју де цу, а при ват но мо ра ју 
да ста нују и пла ћа ју ки ри ју, па је ја ко 
те шко фи нан сиј ски иза ћи на крај. То је 
и основ ни раз лог због ко га се по је ди не 
ипак вра те ку ћи, му жу, где се све по сле 
не ког вре ме на по на вља. На ро чи то је то 
че сто код же на ко је су пре шле пе де се ту 
го ди ну. Оне се те шко за по шља ва ју, де-
ца су углав ном већ од ра сла, жи ве сво-
јим жи во том и оне оста ју са ме без по сла 
и при хо да, па им је је ди ни из лаз да се 
вра те оно ме од че га су по бе гле – објек-
тив на је Ве сна Ста но је вић, ко ор ди на тор 
у Са ве то ва ли шту про тив на си ља у по-
ро ди ци. 

Ве сна Ана ста си је вић

Ни је ре дак слу чај ни да же не бу ду
усред но ћи из ба че не из ку ће и да у спа-
ваћици и папучама стигну у Саветовали

њих са вет, али и по др шку и по моћ при-
ли ком за по чи ња ња но вог жи во та у ко-
ме их нико неће тући У оквиру сигурне

Жи вот у ми ру   нај вред ни ји нај вред ни ји
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поводи

По во дом обе ле жа ва ња сто го ди-
шњи це европ ских на ци о нал них 
пар ко ва и пе де се то го ди шњи це ју-

би ле ја На ци о нал ног пар ка Фру шка го ра, 
на исто и ме ној пла ни ни је не дав но упри-
ли че на ме ђу на род на из ло жба фо то гра-
фи ја. Са мо ме сто одр жа ва ња из ло жбе 
би ло је на Ири шком вен цу ко ји је, по сле 
Цр ве ног Чо та, дру га тач ка по ви си ни на 
овој пла ни ни.
У све ту по сто ји око 6.500 на ци о нал-

них пар ко ва ко ји су под руч ја са нај бо ље 
очу ва ним де ло ви ма при ро де, из у зет ним 
бо гат ством жи вог све та и кул тур ним на-
сле ђем. На кон што је Фру шка го ра 1960. 
го ди не увр шће на у ка те го ри ју нај ви шег 
об ли ка за шти те при ро де, на ци о нал ни 
пар ко ви по ста ју и Ђер дап, Та ра, Ко па-
о ник и Ша ра. Сво јим вред но сти ма ова 
под руч ја пре ва зи ла зе окви ре Ср би је и 
по ста ју део Европ ске фе де ра ци је на-
ци о нал них пар ко ва (Еуро парк). Ина че, 
пр ви за пис ко ји све до чи о ду гој тра ди-
ци ји за шти те жи вот не сре ди не у Ср би ји 
је из Ду ша но вог за ко ни ка, из 14. ве ка. 
Чла ном 123 овог За ко ни ка би ла је за бра-
ње на пре ко мер на се ча шу ма у 
Срп ском цар ству.

Жи ви при род њач ки
му зеј
Бо гат ство Фру шке го ре je ра-

зно ли ко, а са мо шу ме чи не 90 
од сто по вр ши не за шти ће ног 
пар ка. Ње ни ви со ви из над 300 
ме та ра и се вер не па ди не об ра-
сли су шу мом, нај ви ше бу ко вом, 
али и ба гре мо вом, хра сто вом и 
ли по вом. Ју жне и ис точ не па-
ди не пре кри ве не су воћ ња ци ма 
и ви но гра ди ма, ко ји ра ђа ју још 
из вре ме на Рим ског цар ства, 
та ко да је Фру шка го ра по зна та 
и по вин ским по дру ми ма. При-
род ни ка пи тал ове пла ни не чи-

ни и 1.500 биљ них вр ста од ко јих ви ше 
од 40 пред ста вља ју при род ну рет кост у 
Ср би ји. Чак 30 вр ста ор хи де ја кра си овај 
на ци о нал ни парк у Вој во ди ни, а 18 их је 
зна чај но у свет ским раз ме ра ма. Срем ска 
пла ни на је и уто чи ште за угро же не вр сте 
жи во ти ња: гми зав це, во до зем це, си са ре, 
и то пре те жно гло да ре, али и ди вље сви-
ње, ср не, ша ка ле и ди вље мач ке. Сли ку 
фло ре и фа у не на Фру шкој го ри упот пу-
њу је и по да так да њу на ста њу је 200 вр-
ста пти ца, ме ђу ко ји ма су орао кр стач, 
па ту ља сти орао, со ко, де тлић и си ва се-
ни ца.
Ста ри ка ме но лом је вре ме ном ис пу ни-

ла во да те је та ко на ста ло при род но је зе-
ро у Ле дин ци ма, јед но од де се так је зе ра 
на Фру шкој го ри. У ме сту Врд ник на ла зи 
се ба ња Тер мал, а пла ни на је по зна та и 
по мно го број ним из ле ти шти ма и од ма ра-
ли шти ма. О број ним на уч ним ис тра жи-
ва њи ма у ве зи с овом пла ни ном го во ре 
и по да ци да су ов де про на ђе не 164 жи-
во тињ ске фо сил не вр сте, ко је су ста ре 
око 123 ми ли о на го ди на. Про у ча ва ње 
Фру шке го ре у Ма ти ци срп ској за по че то 

је још то ком јед ног од пр вих про је ка та 
ове нај ста ри је кул тур но-на уч не ин сти ту-
ци је у Вој во ди ни, a тра је и да ље у окви-
ру про јек та у ко ме је об ја вље но ви ше од 
два де сет књи га. Фру шка го ра је би ла и 
на дах ну ће мно гим умет ни ци ма, на ро чи-
то пе сни ци ма, по пут Бран ка Ра ди че ви ћа, 
Чи ка Јо ве Зма ја и Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње.

Кул тур но-исто риј ско на сле ђе
По сма тра но од за па да пре ма ис то-

ку, ни же се ше сна ест фру шко гор ских 
ма на сти ра: При ви на гла ва, Див ша, Ку-
ве ждин, Пет ко ви ца, Ши ша то вац, Бе ше-
но во, Ма ла Ре ме та, Бе о чин, Ра ко вац, 
Ја зак, Врд ник, Ста ро Хо по во, Но во Хо по-
во, Гр ге тег, Ве ли ка Ре ме та и Кру ше дол. 
По диг ну ти у ка сном сред њем ве ку, они 
да нас пред ста вља ју кул тур но до бро од 
из у зет ног зна ча ја за Ср би ју. Ши ре под-
руч је Фру шке го ре је од у век би ло по зна-
то по пра во слав ним хра мо ви ма, а са мо 
је то ком 16. и 17. ве ка по диг ну то 35 ма-
на сти ра. Од вре ме на њи хо вог на стан ка 
не бро ја но пу та су пљач ка ни и ру ше ни, а 

на ро чи то су стра да ли за вре ме 
Дру гог свет ског ра та. Ни бом-
бар до ва ње НА ТО 1999. го ди-
не ни је по ште де ло је дан број 
ових ма на сти ра ко ји су та да 
те шко оште ће ни. По зна то је да 
ову пла ни ну због мно го број них 
ма на сти ра на зи ва ју и Срп ском 
Све том го ром.
Са на уч ног, кул тур ног и дру-

штве ног аспек та, на ци о нал ни 
пар ко ви има ју ве ли ки зна чај за 
зе мљу а и за сва ког од нас по-
је ди нач но. Оби ље ин фор ма ци-
ја о Фру шкој го ри би, ако смо 
у мо гућ но сти, тре ба ло да упот-
пу ни мо и до жи вља јем са пу то-
ва ња на ову пре ле пу пла ни ну.

Је ле на Оцић

ЈУ БИ ЛЕЈ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПАР КО ВА

Фру шко гор ско бла го
Не ка да остр во у Па нон ском мо ру, Фру шка го ра је са да не са мо је ди на пла ни на у Вој во ди ни не го
и ту ри стич ки бренд Ср би је, пр ви наш на ци о нал ни парк и зна чај на кул тур но-исто риј ска вред ност
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У Кра љев ци ма, се лу у рум-
ској оп шти ни, ор га ни зо-
ва на је три би на о по-

љо при вре ди, на ко јој су уче-
ство ва ли Жељ ко Ра до ше вић, 
др жав ни се кре тар за по љо-
при вре ду, Ра ди вој Над лач ки 
из истог ми ни стар ства и Жи ка 
Гој ко вић, по сла ник у На род ној 
скуп шти ни РС. Го сти из Ми ни-
стар ства за по љо при вре ду го-
во ри ли су о про те клој и о овој 
го ди ни, као и о уред ба ма ко је 
ће омо гу ћи ти зе мљо рад ни ци-
ма да и у 2010. ко ри сте суб-
вен ци је и ре гре се.

– У сеп тем бру про шле го ди-
не за вр ше на је ис пла та обе-
ћа них 12.000 ди на ра. Ла не је 
уве ден „ПИО услов” за ко ри-
шће ње кре ди та и суб вен ци ја, 
чи ја се при ме на на ста вља и у 
овој го ди ни. То зна чи да ће 
по вољ но сти ко је ну ди др жа-
ва мо ћи да ко ри сте са мо они 
про из во ђа чи ко ји су ре ги-
стро ва ни у Фон ду ПИО уко ли-
ко до 30. апри ла из ми ре ду го-
ва ња за 2009. го ди ну. Ре гре се 
ће мо ћи да ко ри сте и фи зич ка 
ли ца ко ја се бу ду при ја ви ла, 
а до са да ни су би ла у ПИО си-
сте му, без оба ве зе да пла ћа ју 
до при но се у овој го ди ни – ре-
као је на три би ни Жељ ко Ра-
до ше вић.
Ова сред ства ће би ти усме-

ре на ка ре ги стро ва ним по ро-

дич ним по љо при вред ним га-
здин стви ма са по вр ши ном до 
100 хек та ра.

– Зе мљо рад ни ци ће до-
би ти 6.000 ди на ра за ми не-
рал но ђу бри во, 4.000 за ди-
зел го ри во и 4.000 ди на ра 
по хек та ру за де кла ри са но 
се ме – на гла сио је Ра ди вој 
Над лач ки. – Да би оства ри-
ли ре гре се, про из во ђа чи ће 
мо ра ти да при ло же ра чу не, 
и то 9.000 ди на ра по хек та ру 
за ђу бри во и по 4.000 ди на ра 
за го ри во и се ме.
Пред став ни ци Ми ни стар-

ства за по љо при вре ду су у 
Кра љев ци ма ре кли и да ће 
сви они ко ји су зло у по тре би-
ли и не на мен ски по тро ши ли 
ра ни је до би је на сред ства би-
ти ту же ни, та ко да ће мо ра-
ти да их вра те са за те зном 
ка ма том. Ре че но је, та ко ђе, 
и да ће Ми ни стар ство на сва-
ки „оп штин ски ди нар” до да ти 
свој за раз вој по љо при вре де, 
али и да се у не ким оп шти на-
ма фон до ви за раз вој ове гра-
не тро ше не на мен ски.
Да кле, и у овој го ди ни ће 

би ти крат ко роч них и ду го роч-
них зај мо ва, кре ди та за ку по-
ви ну ме ха ни за ци је, но вац ће 
сти ћи и до сто ча ра, а би ће 
ре гре си ра но и оси гу ра ње усе-
ва и до ма ћих жи во ти ња.

Г. Ву ка ши но вић

Се дам зре ња нин ских мо то-клу бо ва у са-
рад њи са Асо ци ја ци јом мо то ци кли ста Ср би-
је, ко ји ма су се при дру жи ли и са мо стал ни 
мо то ци кли сти и чла но ви мо то-клу бо ва из 
Бе о гра да, Но вог Са да, Но вог Бе че ја, Вр шца, 
Ста ре Па зо ве, Еле ми ра, у уло зи мо то-зе ка, 
да ро ва ли су 3. апри ла де цу и мла де са ин ва-
ли ди те том из зре ња нин ског Днев ног цен тра 
„Ал тер на ти ва” ус кр шњим по кло ни ма. Пре ма 
ре чи ма Ве сне Стан ков, ди рек тор ке град ског 
Цен тра за со ци јал ни рад, мла ди ма са хен-
ди ке пом по кло ње не су ба штен ске сто ли це и 
сто ло ви, број на учи ла и при бор при ла го ђен 
њи хо вим по тре ба ма, као и по кло ни ко је су 
бај ке ри са ми на пра ви ли.

М. М.

ЗРЕ ЊА НИН

Две ста мо то-зе ка до не ло по кло не за Ус крс

КРА ЉЕВ ЦИ

Три би на за зе мљо рад ни кеТри би на за зе мљо рад ни ке
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Го ди не 2005. Са вет Евро пе 
по кре нуо је ини ци ја ти ву за 
за бра ну фи зич ког ка жња-

ва ња де це, ко ја је пред ви ђа ла 
да се у за ко не зе ма ља чла ни ца 
уне су од ред бе ко ји ма ће се из-
ри чи то за бра ни ти ова кав об лик 
вас пи та ва ња. У Ср би ји је исте 
го ди не усво јен За кон о по ро ди ци ко ји 
је уте ме ље ње на шао у Кон вен ци ји УН о 
пра ви ма де те та, али ни је екс пли цит но 
за бра њи вао фи зич ко ка жња ва ње.
Пре ма ис тра жи ва њу ко је је спро вео 

УНИ ЦЕФ, 70 од сто де це у Ср би ји тр пи 
фи зич ко или пси хич ко на си ље, и то нај-
че шће од нај бли жих срод ни ка – 61 од-
сто тр пи пси хич ко зло ста вља ње, док је 
се дам про це на та де це из ло же но те шком 
фи зич ком ка жња ва њу. Од до но ше ња 
Кон вен ци је о пра ви ма де те та, чи ји је 
пот пи сник и Ср би ја, пра ва де це се ви ше 
по шту ју, али по да ци ипак по ка зу ју да је 
на си ље над нај мла ђи ма у по ра сту. Са мо 
у 2008. го ди ни ви ше од 3.000 де це у Ср-
би ји би ло је жр тва на си ља, а цен-
три за со ци јал ни рад су од у зе ли 
600 ма ли ша на због зло-
у по тре ба ро ди тељ ског 
пра ва ко је угро жа ва-
ју нор ма лан раст и 
раз вој де те та.
У ок то бру 2007. 

го ди не у Ср-
би ји је по-
кре ну та ак-
ци ја „Увек ми лом 
– ни кад си лом”, ко-
ја је као глав ни циљ 
има ла уво ђе ње за-
кон ске за бра не и 
спре ча ва ње фи-
зич ког ка жња-
ва ња де це у 
свим окру-
же њи ма, 
а по-
с е б  н о 
у при-
мар ним и 
хра ни тељ ским 
по  ро  ди  ца  ма . 
За бра на фи зич-
ког ка жња ва ња 
на сна зи је већ у 
20 зе ма ља ЕУ.

– На кон не пу них пет го ди на при ме не 
За ко на о по ро ди ци, при пре ма ју се ње-
го ве из ме не и до пу не; про шле го ди не је 
фор ми ра на и рад на гру па ко ја је по че ла 
рад на њи ма, те оче ку је мо да За кон на 
је сен уђе у скуп штин ску про це ду ру – на-
гла ша ва Дра ган Ву ле вић из Ми ни стар-
ства ра да и со ци јал не по ли ти ке. 
Из ме на ма и до пу на ма, по ре чи ма на-

шег са го вор ни ка, пред ви ђа ју се про ме не 
од ред би ко је су ри гид не и не пра те жи-
вот – од ред бе о про ме ни лич ног име на и 
пре зи ме на; по сту пак и на чин од у зи ма ња 
по слов не спо соб но сти и ста вља ња под 
ста ра тељ ство; про це ду рал не из ме не 
у по ступ ку усво је ња, по себ но ка да је у 
пи та њу пра во ро ди те ља да озна че ко ме 

де те да ти на усво је ње, јер по-
сто ји ве ли ка опа сност од зло-
у по тре ба, и дру ге.

Ба ти ни и ни је би ло
ме сто у ра ју... 
Ипак, јед на од нај че шће 

спо ми ња них но ви на у За-
ко ну, за бра на фи зич ког 
ка жња ва ња де це, иза-
зва ла је нај ве ће 
ин те ре со ва-
ње јав-
н о -

сти. Чи-
ње ни ца да би 
ро ди те љи ма ко ји 
фи зич ки ка жња ва-
ју де цу мо гла да бу ду 
од у зе та ро ди тељ ска пра ва, отво ри ла је 
низ пи та ња и за ро ди те ље и за струч ња-
ке. Ро ди те љи ко ји при ме њу ју „тра ди ци-
о нал не” ме то де вас пи та ва ња, али и они 

ко ји „ба ти ни” ни су скло ни, твр де да 

је ово пре ве ли ко ме ша ње др жа ве 
у при ват ност по ро ди це и од лу ку 
ро ди те ља ка ко ће по ди за ти сво је 
де те. Струч ња ци са сво је стра не 
по здра вља ју до но ше ње ова квог 
за ко на, али ин си сти ра ју на то ме 
да би тре ба ло ја сно де фи ни са ти 
раз ли ку из ме ђу „пљу ске по гу зи” 

и фи зич ког ка жња ва ња, као и пру жа ње 
ве ће по др шке ро ди те љи ма. 
Дра ган Ву ле вић на гла ша ва да ову од-

ред бу не тре ба схва та ти бу квал но:
– Сва ка ко да ни је циљ да се де ца од у-

зи ма ју од за кон ских ста ра те ља и ро ди те-
ља и сва ка ко да је у про це ни по тре бе за 
ова квом ме ром из у зет но ва жан став слу-
жби цен та ра за со ци јал ни рад ко је пра те 
та кве слу ча је ве и про це њу ју ин тен зи тет 
и уче ста лост фи зич ког ка жња ва ња и 
дру гих об ли ка за не ма ри ва ња де це. Ова 
од ред ба је под сти цај но-раз вој на нор-
ма ко ја тре ба да во ди про ме ни све сти и 
ста ва у дру штву. Кроз ак тив но сти пре-
вен тив ног над зо ра цен та ра за со ци јал ни 
рад и дру гих ин сти ту ци ја оче ку је мо да 
ће се став пре ма фи зич ком ка жња ва њу 
де це про ме ни ти. Ова ква про ме на ста ва 
уоче на је у ве ћи ни зе ма ља ко је су у за-
ко но дав ство уве ле ову за бра ну.
За кон о по ро ди ци, из 2005. го ди не, 

пред ви-
део је 
п о -
с еб -
н у 
уло -
гу за 

цен  тре 
за со ци јал ни 

рад и са ве то ва ли шта 
за брак и по ро ди цу, 
и то уло гу ме ди-
ја ци је. При ме на 
ове ме то де, ко ја 

има све ве-
ћи зна чај у 
сва ко днев-
ном ре ша ва-

њу кон фли ка та у 
прак си со ци јал не 
за шти те, по че ла 
је 2006. го ди не. 
За кон пред ви ђа 
и ко ри шће ње 
ме ди ја ци је у 

раз  ре -
ша  ва -
њу по-

НА ЈЕ СЕН ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА О ПО РО ДИ ЦИ

Увек ми лом, ни кад   
Чи ње ни ца да би они ма ко ји фи зич ки
ка жња ва ју де цу мо гла да бу ду од у зе та
ро ди тељ ска пра ва, отво ри ла је низ

пи та ња и за ро ди те ље и за струч ња ке 
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си лом
ро дич них и ван по ро дич них су ко ба, као 
и то да ова кав по сту пак по сре до ва ња 
мо же спро во ди ти, осим су да, и ор ган 
ста ра тељ ства и брач но или по ро дич но 
са ве то ва ли ште. Ме ди ја ци ја се нај че шће 
при ме њу је у бра ко ра звод ним спо ро ви ма 
и у ра ду са ма ло лет ним пре ступ ни ци ма и 
њи хо вим жр тва ма. 

– Из ме не и до пу не За ко на о по ро ди ци 
пред ви ђа ју још зна чај ни ју уло гу цен та-
ра и са ве то ва ли шта, и то кроз низ пре-
вен тив них и ко рек тив них ме ра пра ће ња 
ро ди тељ ског ста ра ња и по мо ћи при ре-
ша ва њу по ро дич них про бле ма, пу тем 
по ро дич не те ра пи је, али и кроз ак тив ну 
еду ка ци ју – на гла сио је наш са го вор ник 
из Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли-
ти ке. 

Зна чај са ве то ва ли шта
за брак и по ро ди цу 
Ова кве ме ре већ се спро во де кроз 

пре вен тив ни над зор над вр ше њем ро ди-
тељ ског пра ва и ко рек тив ни над зор, ко ји 
под ра зу ме ва и оба ве зну те ра пи ју у са ве-
то ва ли шту ко ја тре ба да обез бе ди бо љу 
вас пит ну уло гу кроз ко ри го ва ње ро ди те-
ља у оба вља њу ро ди тељ ске ду жно сти. 
Све су ово ме ре ко је тре ба да по мог ну 
при ре ша ва њу про бле ма и да спре че 
сва ки об лик на си ља у по ро ди ци, а на ро-
чи то пре ма де ци, пре не го што бу де нео-
п ход но да се по сег не за суд ским ме ра ма 
спре ча ва ња на си ља у по ро ди ци.

– Са ве то ва ли ште за брак и по ро ди-
цу по сто ји од 1985. го ди не, као град ска 
пси хо те ра пиј ска су жба, и од та да ра ди 
на по др шци по ро ди ци у пре вла да ва њу 
парт нер ских и по ро дич них кон фли ка та. 
Ве о ма је чест слу чај да упра во ло ша ко-
му ни ка ци ја из ме ђу парт не ра до те ме ре 
оку пи ра ро ди те ље да они ни су ви ше у 
ста њу да ква ли тет но и од го вор но спро-
во де ро ди тељ ску ду жност, па та ко мо же 
до ћи и до за не ма ри ва ња и дру гих об ли-
ка зло ста вља ња де це – ка же Ве ра Де-
спо то вић, ру ко во ди лац Са ве то ва ли шта 
за брак и по ро ди цу при Град ском цен тру 
за со ци јал ни рад. 
У са ве то ва ли шти ма се нај че шће ра ди 

са па ро ви ма, по ро ди ца ма и по је дин ци-
ма, али се спро во ди и груп ни рад и дру ге 
ме то де за ре ша ва ње парт нер ских и по-
ро дич них кон фли ка та.

– Све је ве ћи број брач них кри за ко је 
ре зул ти ра ју раз во дом – на гла ша ва на ша 
са го вор ни ца – па је пре вен ти ва мо жда 
нај ва жни ји об лик ра да да би се спре чи-

ли и из бе гли озбиљ ни кон флик ти у по-
ро ди ци ко ји до во де до те шких об ли ка 
зло ста вља ња де це. 
На жа лост, пре ма ре чи ма на ше са го-

вор ни це, пре вен ти ву ни ко не фи нан си ра 
и пре о вла ђу је став да ми ни смо до вољ но 
бо га то дру штво за то, већ сва сред ства 
од ла зе на „га ше ње по жа ра”, тј. ре ша-
ва ње го ру ћих, акут них, про бле ма. Ово 
ука зу је на оп шти став дру штва ко је ни-
је у ста њу да уви ди зна чај пре вен ти ве, 
ни ре ал ни обим по тре ба за ова квом по-
др шком по ро ди ци у усло ви ма у ко ји ма 
жи ви мо. Чи ње ни ца ко ја го во ри у при лог 
овој тврд њи је сте и са мо рад но вре ме Са-
ве то ва ли шта (од 8 до 15.30 ча со ва) што 
је, по ре чи ма Ве ре Де спо то вић, још јед-
но ве ли ко огра ни че ње за по ро ди це ко је 
ре ше да по тра же по моћ. Па ро ви и по је-
дин ци ко ји су све сни по те шко ћа и до бро-
вољ но до ла зе у са ве то ва ли шта основ су 
сва ког пре вен тив ног ра да, али због ова-
квог рад ног вре ме на чест је слу чај од у-
ста ја ња. Шти те ћи соп стве ну при ват ност, 

кли јен ти ни су спрем ни да у по слов ном 
окру же њу из но се сво је про бле ме ка ко би 
до би ли пра во на од су ство са по сла због 
од ла ска на по ро дич ну те ра пи ју.
У 2009. го ди ни Са ве то ва ли шту се 

обра ти ло 1.500 по ро ди ца, што пред ста-
вља око 3.000 кли је на та, од ко јих је две 
тре ћи не до шло до бро вољ но, а са мо јед-
на тре ћи на по пре по ру ци цен та ра, шко-
ла или дру гих ин сти ту ци ја ко је су уочи-
ле про бле ме у функ ци о ни са њу по ро ди це 
и бри ге о де ци.

– Још јед на оте жа ва ју ћа окол ност је 
и то што у са ве то ва ли шти ма у Бе о гра-

ду ра ди са мо 14 пси хо те ра пе у та ко ји су 
при ну ђе ни да кли јен ти ма за ка зу ју те ра-
пи ју на две или три не де ље, док је на 
по чет ку те ра пи је, ка да је и мо ти ви са-
ност и по тре ба нај ве ћа, по треб но до ла-
зи ти јед ном не дељ но. При ват на прак са 
је у овој обла сти из у зет но ску па па је 
нај ве ћи број гра ђа на усме рен са мо на 
бес плат не услу ге са ве то ва ли шта – ка же 
Ве ра Де спо то вић.

Уме сто ка зне – по хва ла
и до след на пра ви ла
Ве ћи на струч не јав но сти и ор га ни за-

ци ја ко је се ба ве за шти том пра ва де те та 
по др жа ва уво ђе ње ове за бра не јер „ба-
ти на” не тре ба да бу де основ на вас пит-
на ме ра. Пси хо ло зи об ја шња ва ју да се 
сва ко фи зич ко ка жња ва ње мно го ефи-
ка сни је мо же за ме ни ти ме ха ни зми ма по-
хва ле/на гра де и аде кват не ка зне, као и 
до след но шћу у по ста вља њу пра ви ла и 
по што ва њем де те та. За мно ге ро ди те ље 
ова кво раз ми шља ње је но ви на, а по сто-

ји и зна тан број по ро ди ца где већ по сто-
је про бле ми у вас пи та ва њу де це. Пи та-
ње је ка ко ће се ова кав за кон до след но 
при ме њи ва ти и ко ли ко је др жа ва ре ал но 
спрем на да по мог не ро ди те љи ма у пре-
вла да ва њу про бле ма. Чи ни се да, бар за 
са да, из о ста је ши ра ак ци ја по др шке и 
еду ка ци је, а, по ре чи ма Дра га на Ву ле ви-
ћа, због не до стат ка сред ста ва ни је пла-
ни ра на ре фор ма ра да Са ве то ва ли шта за 
брак и по ро ди цу, чи ме би пре вен тив ни и 
са ве то дав ни рад по стао до ступ ни ји они-
ма ко ји ма је по тре бан.

Алек сан дра Стан ков-Ми ја то вић
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Узрок ре у ма то ид ног 
ар три ти са је још
не по знат, а сма тра
се да ле жи
у ком би на ци ји
ин фек ци је и уро ђе не 
под ло жно сти бо ле сти

Иако хлад ни и вла жни 
да ни ни су узрок ре у мат-
ских бо ле сти, знат но по-

гор ша ва ју те шко ће обо ле лих. 
Код по је ди них љу ди ве о ма је 
из ра же но и ре а го ва ње ор га-
ни зма на вре мен ске про ме не, 
па се че сто мо же чу ти ка ко 
бо ло ви у ко сти ма пред ска зу ју 
про ме ну вре ме на. 
Тер мин „ре у ма” се не ко ри-

сти у ме ди ци ни већ у на ро ду 
и по гре шно се ве зу је за не ке 
бо ле сти. Ка да не ко ка же да 
има ре у му, то нај че шће зна-
чи да бо лу је од јед ног од два 
ти па обо ље ња: за па љен ских 

ре у мат ских бо ле сти, ко је има-
ју ло ши ју прог но зу, или де-
ге не ра тив них, ко је су мно го 
че шће и ви ше ве за не за го ди-
не жи во та. За на ста нак ових 
бо ле сти ге не ти ка има ве ли ки 
зна чај, али их узро ку је и не-
здрав стил жи во та, као и низ 
спо ља шњих фак то ра. Све ре-
у мат ске бо ле сти су хро нич не, 
про гре сив не, бол не и до во де 
до гу бит ка функ ци је, а не ка-
да и до ин ва ли ди те та. Оне у 
ве ли кој ме ри по га ђа ју нај про-
дук тив ни ји део по пу ла ци је 
ста ро сти до 65 го ди на. 

– Од ре у ма то ид ног ар три-
ти са обо ле ва око 0,5 од сто 
ста нов ни штва и то је нај че-
шћа хро нич на упа ла згло бо ва 
у људ ском ро ду. У Ср би ји је 
тре нут но обо ле ло око 30.000 
љу ди што је чи тав је дан ма ли 
град. То је ауто и му нска бо-
лест, што зна чи да ор га ни зам 
сам се бе на па да, у овом слу-
ча ју соп стве не згло бо ве из 
ме ди цин ски још не до вољ но 
по зна тих раз ло га. Нај че шће 
су то згло бо ви ша ка и сто па-
ла, на ро чи то у по чет ку бо ле-
сти, али стра да ју и ве ћи згло-
бо ви – лак то ви, ко ле на, ра ме-
на. Ја вља се бол и уко че ност 
у згло бо ви ма, а ка сни је до-
ла зи до де фор ма ци је ко сти ју 
– ка же за наш лист про фе сор 
док тор Не ма ња Да мја нов, ди-
рек тор Ин сти ту та за ре у ма то-
ло ги ју у Бе о гра ду.
Пре вен ци је за ову вр сту бо-

ле сти на жа лост не ма, али је 
из у зет но ва жно ње но ра но 
от кри ва ње:

– Ка да се ре у ма то ид ни ар-
три тис (РА) на вре ме от кри је 
мо же да се ле чи мно го ефи ка-
сни је и бр же. При ме ном истих 
ле ко ва по сти жу се бр жи и бо-
љи ре зул та ти на за у ста вља њу 
то ка бо ле сти. Али то упра во и 
је сте нај ве ћи про блем са овом 
хро нич ном и до жи вот ном бо-
ле шћу, што по чи ње по ла ко и 

под му кло и ле ка ри у при мар-
ној здрав стве ној за шти ти је 
пре по зна ју ре ла тив но ка сно, 
тек после не ко ли ко ме се ци 
од ње ног по чет ка. То зна чи 
и да пра во ле че ње, код ре у-
ма то ло га спе ци ја ли зо ва них 
за ова кву вр сту обо ље ња, не 
по чи ње на вре ме већ ка да 
оште ће ње згло бо ва ка рак те-
ри стич но за ре у ма то ид ни ар-
три тис већ поч не. Тре ба зна-
ти да, ако се ово обо ље ње не 
ле чи ефи ка сно, по ло ви на обо-
ле лих у пр вих пет го ди на од 
по чет ка бо ле сти из гу би рад ну 
спо соб ност, а у на ред них пет 
чак 80 од сто обо ле лих ви ше 
ни је рад но спо соб но. По ред 
то га што ка сно и не е фи ка сно 
ле че ње зна чи гу би так рад не 
спо соб но сти, зна тан про це нат 
обо ле лих гу би и спо соб ност 
оба вља ња основ них сва ко-
днев них ак тив но сти: че шља-
ња, ку па ња, обла че ња – на-
гла ша ва др Да мја нов.
Узро ци ко ји до во де до обо-

ле ва ња још су не до вољ но по-
зна ти са вре ме ној ме ди ци ни, 
ис ти че наш са го вор ник:

– По сто је љу ди ко ји су то ме 
скло ни, ма да пра ве на след не 
скло но сти ни су пот пу но до ка-
за не. Не зна чи, на и ме, да ако 
је не ко од чла но ва по ро ди це 
бо ло вао од РА да ће са свим 
си гур но обо ле ти и ње го ви по-

УКО ЧЕ НОСТ И БОЛ У ЗГЛО БО ВИ МА МО ГУ ДА ЗНА ЧЕ И ДА ЈЕ РЕЧ О ОЗБИЉ НОМ ОБО ЉЕ ЊУ

Ра но от кри ва ње за у ста вља 
бо лест Пра вил но се де ње и ви ше

кре та ња
Са вре ме ни стил жи во та, у ко јем је за сту пље но углав-
ном се де ње а све је ма ње фи зич ких ак тив но сти, 
до при но си бр жем на стан ку ре у мат ских бо ле сти. То 
по твр ђу ју и по да ци да све ви ше мла дих љу ди па ти од 
кр сто бо ље, бо ла у ле ђи ма ко ји мо же да се ши ри дуж 
но ге.
Ду же се де ње пра ви при ти сак на кич ме ни стуб, а 
кр сто бо ља се не ја вља са мо због то га, већ за то што 
осла бе и тр бу шни ми ши ћи, ко ји има ју уло гу одр жа-
ва ња пра вил ног по ло жа ја кич ме ног сту ба. Ка да је 
по ло жај кич ме не пра ви лан, до ла зи до оште ће ња ин-
тер вер те брал ног – ме ђу пр шљен ског ди ску са. Фи зич-
ки рад, не пра вил но ди за ње те го ва у те ре та ни та ко ђе 
мо гу да иза зо ву кр сто бо љу.
Ре у мат ске бо ле сти су хро нич не и углав ном не мо гу да 
се из ле че. Про ме ном жи вот них на ви ка не ке од ових 
бо ле сти мо гу да се пред у пре де и да се за у ста ви њи хов 
про гре сив ни ток. 

Др Не ма ња Да мја нов



19ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. април 2010.

ЛО ЗНИ ЦА
Вред ни апа ра ти
на по клон
Ме ди цин ски цен тар ,,Др Ми-

лен ко Ма рин” у Ло зни ци ко ји 
пру жа бол нич ке услу ге и ста нов-
ни ци ма три сред њо по дрињ ске 
ошти не (Љу бо ви ја, Ма ли Звор-
ник и Кру пањ), до био је вред ну 
до на ци ју – три са вре ме на ме ди-
цин ска апа ра та за пра ће ње свих 
ви тал них функ ци ја код нај те жих 
па ци је на та у је ди ни ца ма ин тен-
зив не не ге. Апа ра те, вред но сти 
20.000 евра, по кло ни ло је Дру-
штво срп ских ле ка ра и сто ма то-
ло га из Не мач ке.

М. Ма ли шић

При Дис пан зе ру за ле че-
ње плућ них бо ле сти До ма 
здра вља у Но вој Ва ро ши 
не дав но је по че ло да ра ди 
Са ве то ва ли ште за бор бу 
про тив пу ше ња. Са ве то ва-
ли ште ра ди сва ког рад ног 
да на, а тре нут но два де-
се так гра ђа на уз струч ну 
ме ди цин ску и са ве то дав ну 
по др шку за по сле них у дис-
пан зе ру по ку ша ва ју да ис-
тра ју у на ме ри да оста ве 
ци га ре те.

– Од око 250 па ци је на та 
ко ји се у Дис пан зе ру сада 
ле че од аст ме и оп струк тив-
них бо ле сти и ра ка плу ћа, 
око 90 од сто су пу ша чи. То 
на нај бо љи на чин илу стру је 
чи ње ни цу ко ли ко ду ван ски 
дим угро жа ва здра вље и 
скра ћу је жи вот сва ког пу ша-
ча – ка же др Мил ка Ба ждар, 
на чел ник слу жбе за ле че ње 
плућ них бо ле сти Дис пан-
зе ра До ма здра вља у Но вој 
Ва ро ши. Ж. Д.

Струч ни са вет тр сте нич-
ког До ма здра вља „Др 
Са ва Ста но је вић”, на 

чи јем је че лу др Жа кли на Ри-
стић, спе ци ја ли ста ин тер не 
ме ди ци не и на чел ни ца спе-
ци ја ли стич ких слу жби, до био 
је за да так да до кра ја ове 
го ди не оба вља акре ди та ци ју 
пре да ва ња чи ји су ор га ни за-
то ри Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
и Срп ско ле кар ско дру штво. 
На осно ву при су ства здрав-
стве них рад ни ка и пре да ва ча 
до би ја ју се по е ни по треб ни за 
об на вља ње ли цен це.
− Ми прак тич но кре ће мо 

од ну ле. За го ди ну да на тре-
ба са ку пи ти 24 по е на да би-
смо об но ви ли ли цен це. Наш 
Струч ни са вет по слао је де сет 
пре да ва ња за одо бре ње, од-
но сно њи хо ву ре а ли за ци ју, и 
одо бре но нам је па ће се она 
одр жа ти до сеп тем бра ове го-

ди не – ка же др Ри стић, ко ја 
је исто вре ме но и пред сед ник 
по дру жни це СЛД и Удру же ња 
ди ја бе ти ча ра.
Те ме ових пре да ва ња су 

ра зно ли ке, пре да ва чи су 
ле ка ри До ма здра вља, ко ји 
та ко до би ја ју по два, а уче-
сни ци по је дан по ен. Већ су 
одр жа на пре да ва ња „Пре-
вен ци ја це ре бро ва ску лар них 
бо ле сти”, пре да вач је би ла 

др Ја сми на Па лић, спе ци-
ја ли ста оп ште ме ди ци не, 
затим „При ме на ан ти би от ске 
те ра пи је”, пре да вач  др Би-
ља на Про кић, пе ди ја тар, а о 
го ја зно сти је говорио др Ми-
лош Пот кра јац, спе ци ја ли ста 
оп ште ме ди ци не.
− Он да ће нам до сеп тем-

бра оста ти још се дам одо-
бре них пре да ва ња, а оба ве за 
Са ве та и ме не као пред сед-
ни ка је да већ са да од ре ди мо 
де сет но вих пре да ва ња ко ја 
би се, по сле одо бре ња СЛД и 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ре-
а ли зо ва ла од сеп тем бра ове 
до апри ла иду ће го ди не. Уче-
шћем на пре да ва њи ма ван 
Тр сте ни ка оства ри ли би смо 
још 12 по е на. Због то га мо ра-
мо да пра ти мо де ша ва ња ве-
за на за се ми на ре, еду ка ци је, 
кон гре се. Има мо оба ве зу да 
три ме се ца ра ни је Ле кар ској 
ко мо ри у Бе о гра ду и СЛД на-
ја ви мо ова до га ђа ња, да би 
они то еви ден ти ра ли, од но-
сно по ен ти ра ли. Та ко ђе смо у 
оба ве зи да им по сле одр жа-
ног пре да ва ња по ша ље мо из-
ве шта је о те ми, пре да ва чи ма 
и бро ју уче сни ка, да би смо на 
осно ву то га до би ли сер ти фи-
кат. Тр сте ник има 210 ле ка ра 
и ме ди цин ских се ста ра, да кле 
пред на ма је озби љан и од го-
во ран рад – ка же на кра ју др 
Жа кли на Ри стић.

Д. Ива но вић

том ци, ни ти су сви обо ле ли 
има ли бо ле сне чла но ве по-
ро ди це. Зна се да хро нич не 
ин фек ци је мо гу да до ве ду да 
ова кве ауто и му не ре ак ци је 
ор га ни зма, као и ис цр пљи ва-
ње ор га ни зма пре ко мер ним 
ра дом, ума ра њем. Бо лест 
мо гу да про у зро ку ју и ве ли-
ки стре со ви: фи зич ки, зна чи 
из ла га ње ор га ни зма ве ли кој 
хлад но ћи или то пло ти у ду-
жем вре мен ском пе ри о ду, али 
и хро нич ни пси хич ки стре со-
ви та ко ђе по спе шу ју обо ле-
ва ње. Бо лест мо же да се за у-
ста ви у ра ној фа зи ка да се на 
вре ме поч не ле че ње (пот пу-
ног из ле че ња за са да не ма), 
али код нас се ди јаг но за нај-
че шће по ста ви тек по сле го-
ди ну да на од по чет ка бо ле сти 
и та да по чи ње и ле че ње. Мо-
рам да на гла сим да у Ср би ји 
по сто је сви са вре ме ни ле ко ви 
ко ји се и у све ту ко ри сте за 
ле че ње ре у ма то ид ног ар три-
ти са и да смо има ли раз у ме-
ва ње над ле жних за њи хо ву 
на бав ку. То је ја ко ва жно јер 
љу ди обо ле ли од ове бо ле сти 
за ре ла тив но крат ко вре ме 
по ста ју ин ва ли ди и ти ме су 
про блем не са мо се би и сво јој 
по ро ди ци, већ и дру штве ни, 
со ци јал ни про блем – ка же др 
Да мја нов.
За то је, да по но ви мо, ја ко 

ва жно по ста ви ти пра ву ди јаг-
но зу на са мом по чет ку бо ле-
сти јер та да она мо же да се 
за у ста ви. Сто га је нео п ход-
на обу ка ле ка ра у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти и, пре-
ма ре чи ма док то ра Да мја но-
ва, та ква јед на ве ли ка ак ци ја 
је и пла ни ра на. То би под ра-
зу ме ва ло обу ку ле ка ра оп ште 
прак се да у ра ном, по чет ном 
ста ди ју му ди јаг но сти ци ра ју 
ре у ма то ид ни ар три тис и па-
ци јен та од мах упу те у од го ва-
ра ју ћу здрав стве ну кли ни ку 
код спе ци ја ли сте ре у ма то ло-
га. За тим би то зна чи ло да се 
код спе ци ја ли сте не че ка по 
две-три не де ље на пре глед, 
већ да истог да на усле ди при-
јем, по ста вља ње ди јаг но зе и 
по че так ле че ња. Са мо на тај 
на чин мо же би ти спре че но да 
бо лест узме ма ха и до ве де у 
ста ње ин ва лид но сти и гу бит-
ка рад не спо соб но сти то ли ко 
ве ли ког про цен та обо ле лих.

Ве сна Ана ста си је вић

НО ВА ВА РОШ

Са ве то ва ли ште за бор бу 
про тив пу ше ња

ДОМ ЗДРА ВЉА У ТР СТЕ НИ КУ

Об на вља ње ли цен ци

Др Жа кли на Ри стић



здрав живот

Омлет са ра жа ним 
хле бом

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та

Са стој ци: де вет ја ја, 500 г ра жа ног 
бра шна, 250 г бе лог бра шна, 80 г гор-
гон зо ле, све жи ква сац, ка ши ка ме ша ви-
не за чи на, две ка ши ке мле ка, 200 г спа-
на ћа, со и мле ве ни цр ни би бер
При пре ма: У ду бљи суд ста ви ти ра-

жа но и бе ло бра шно. На сре ди ни бра шна 
на пра ви ти уду бље ње и ста ви ти на ра сли 
ква сац. По со ли ти и ме си ти те сто, по сте-
пе но до да ју ћи во ду. Оста ви ти да на ра сте. 
Те сто ста ви ти у под ма зан и пре зла ма по-
сут ка луп, пре ма за ти уљем и оста ви ти да 
опет на ра сте. Пе ћи 45 ми ну та на 200 сте-
пе ни. Улу па ти једно ја је, до да ти мле ко и 
по со ли ти. Из ва ди ти хлеб из рер не, пре ма-
за ти ја је том и вра ти ти да се до пе че.
Прет ход но ску ван спа наћ про це ди ти, 

сит но исец ка ти и ста ви ти у ду бљи суд. 
До да ти осам ја ја, гор гон зо лу, ме ша ви ну 
за чи на и че твр ти ну сме се пр жи ти на за-
гре ја ном уљу. На исти на чин при пре ми-
ти че ти ри омле та.
На по ме на: Ако же ли те да је ло за ни-

мљи ви је из гле да, омле те сер ви рај те на 
др ве ној да сци и до дај те кри шке ра жа ног 
хле ба.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Бра шно од ра жи са-

др жи ма њу ко ли чи ну глу те на. Због то га 
је ра жа ни хлеб гу шћи и жи ла ви ји не го 
пше нич ни. Ово бра шно од ли ку је се ви-
шим са др жа јем кал ци ју ма, гво жђа, као и 
бе лан че ви на ма ве ће хран љи ве вред но-
сти у од но су на пше нич но бра шно. Хлеб 
од са мог ра жа ног бра шна има ви ше вла-
ге и ду же за др жа ва све жи ну.

Јаг ње ћа ка па ма
са ко при ва ма

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 минута
Са стој ци: 500 г јаг ње ћег ме са, 600 г 

мла де ко при ве, 200 г мла дог лу ка (4-6 
стру ко ва), две ка ши ке уља, ка ши ка бра-

шна, ка ши чи ца але ве па при ке, два че на 
бе лог лу ка, со, би бер.
При пре ма: Ко при ву очи сти ти и опра-

ти, по па ри ти кљу ча лом во дом и оце ди ти. 
Мла ди лук исец ка ти на шта пи ће, ду жи не 
око два сан ти ме тра. Јаг ње ће ме со исец-
ка ти на осам јед на ких ко ма да и про дин-
ста ти у ве ли ком ду бо ком ти га њу. При 
кра ју до да ти сец ка ни мла ди лук, але ву 
па при ку и исец ка не ко при ве. Дин ста-
ти док омек ша ју. До да ти из гње чен или 
исец кан бе ли лук при кра ју дин ста ња. 
Ку ва ти док се не згу сне.
На по ме на: Ко при ве не мо ра ју да се 

сец ка ју већ она ко це ле, оце ђе не мо гу да 
се до да ју у ти гањ. Ка па му слу жи ти уз цр-
ни хлеб и ки се ло мле ко.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Ко при ве са др же 

знат ну ко ли чи ну хло ро фи ла, ми не рал-
них со ли (кал ци јум, ка ли јум, фос фор, 
гво жђе), ви та ми на Це и про ви та ми на А. 

Осим то га, у њи ма је мно го фла во но и да, 
три тер пе на, сте ро ла и дру гих са сто ја-
ка ко ји по зи тив но де лу ју на ор га ни зам. 
Пре по ру чу ју се ма ло крв ним осо ба ма јер 
ути чу на ства ра ње ве ћег бро ја цр ве них 
крв них зр на ца.

Јаг ње ти на у фи ном
со су
Вре ме при пре ме: 110 ми ну та
Са стој ци: 1,5 кг јаг ње ти не од плећ ке 

(без ко сти ју), 2,5 л су пе, две шар га ре пе, 
гла ви ца цр ног лу ка, ка ран фи лић, ло во-
ров лист, пер шун, ма ло мај чи не ду ши це, 
300 гр шам пи њо на, ве зи ца мла дог лу ка, 
де ци ли тар слат ке па вла ке, три жу ман це-
та, ка ши ка сен фа, ма ло ли му но вог со ка.
При пре ма: Од стра ни ти ма сно ћу с ме-

са, исе ћи га на круп не коц ке и ста ви ти 
да се ку ва у су пи. Очи сти ти лук, за бо сти 
у ње га ка ран фи лић и ста ви ти у ло нац. 
Исец ка ти шар га ре пу, па и њу са за чи ни-
ма до да ти у су пу. Кад су па про ври, ски-
ну ти пе ну, по кло пи ти и ку ва ти на ни ској 
тем пе ра ту ри 75 ми ну та (40 ми ну та у екс-
прес лон цу). Пе чур ке исе ћи на круп ни је 

ко ма де па, са исец ка ним мла дим лу ком, 
до да ти у је ло по ла са та пре ис те ка вре-
ме на за ку ва ње. Оце ди ти су пу и ку ва ти је 
на ви со кој тем пе ра ту ри док по ло ви на не 
ис па ри. По ме ша ти жу ман ца с па вла ком, 
сен фом и ли му но вим со ком, па до да ти у 
оста так су пе. Ку ва ти на ни ској тем пе ра-
ту ри, уз не пре кид но ме ша ње, да се сос 
згу сне. До со ли ти по уку су, по би бе ри ти и 
пре ли ти пре ко ме са и по вр ћа.
На по ме на: Пре слу же ња атрак тив но 

је је ло по су ти и укра си ти мр вље ним су-
ше ним пер шу ном и мај чи ном ду ши цом.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Јаг ње ће ме со са др жи 

ва жне ви та ми не и ми не ра ле, па је од ли-
чан из вор бе лан че ви на, гво жђа, цин ка, 
ка ли ју ма и ви та ми на Бе. Мла да јаг ње ти-
на, до три ме се ца ста ро сти, мо ра да има 
све тло ру жи ча сту бо ју и да је са мо де ли-
мич но по кри ве на ма сним тки вом. 

Ба ја де ра са ви шња ма
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: три штан гле цр не чо ко ла-

де, две ка ши ке ру ма, 500 г мле ве ног кек-
са, 250 г мар га ри на, два дл мле ка, 300 г 
ше ће ра, 500 г ви ша ња.
При пре ма: Ше ћер ото пи ти у мла ком 

мле ку, за тим до да ти уму ћен мар га рин, 
мле ве ни кекс и рум. Све до бро за ме си-
ти па по де ли ти на два де ла. У је дан део 
ста ви ти ото пље ну чо ко ла ду, а у дру ги 
део оце ђе не ви шње. Пр во раз ву ћи чо ко-
лад ну ко ру, па пре ко ко ру са ви шња ма. 
Од о зго пре ли ти гла зу ром од чо ко ла де 
или шла гом.
На по ме на: По ло ви ну на ве де не ко ли-

чи не мар га ри на мо же те за ме ни ти пу те-
ром да би ко лач био још уку сни ји.

ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Нај но ви ја ис тра жи ва-
ња ука зу ју да цр на чо ко ла да има бла го-
тво ран ути цај на ар те ри је јер олак ша ва 
про ток кр ви. Цр на чо ко ла да је бо га та 
фла во но и ди ма, гру пом ан ти ок си да на та 
ко ји по ма жу у бор би про тив кар ди о ва ску-
лар них обо ље ња. На рав но, тре ба ипак 
обра ти ти па жњу на ко ли чи ну ма сно ћа и 
ше ће ра ко ји се на ла зе у овом про из во ду.

При ре ди ла С. С.

Омлет са ра жа ним 
хле бом

шна, ка ши чи ца але ве па при ке, два че на
бе лог лу ка, со, би бер.
Припрема: Коприву очистити и опра

ко ма де па, са исец ка
до да ти у је ло по ла с
ме на за ку ва ње. Оце д
на ви со кој тем пе ра ту
ис па ри. По ме ша ти ж
сен фом и ли му но вим
оста так су пе. Ку ва ти
ту ри, уз не пре кид но 
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ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Из зо не жи вље ња вра тих се и пре пла на у ову 
на шу зо ну пре жи вља ва ња, по оној на род ној 
„Сву да по ђи...”, а и ко ме је до лук су зи ра ња 
по сле де це ни ја са ста вља ња кра ја с кра јем

лековита казивања

Да ти при по ве дам, че до мо је, ка ко сам се ис про ва ђа ла 
у Бе чу и окол ним гра ди ћи ма и се ли ма. О ва ђе њу но-
вог па со ша не ћу ни ре чи, јер сте ме ти и тво ја ма тер 

во да ле ди је тре ба ло – да ми по ни ште онај ста ри цр ве ни, и 
на пра ве овај но ви цр ве ни. Пла ви сам пре ско чи ла, као и оно 
че ка ње пред ам ба са да ма за ви зе, и њи не упит ни ке где идеш, 
за што идеш, код ко га, ко ли ка му је пла та и ка кав стан...
Елем, мет но ме твој ујак у ко ла, и пра вац Беч. Не да де ми 

да по не сем ни шун ке, ни сла ни не, ни до ма ћег си ра, кај ма ка и 
ја ја. Све они та мо има ју, ка же, са не ких здра вих фар ми, без 
хо ле сте ро ла и штет них хе ми ка ли ја што се уз га ја. Ни чо ко ла-
де де чи ци не по не сох – уво зе они из Швај цар ске и Бел ги је. 
Ни че га они ни су жељ ни – све га има ју, са мо ме не ду го ни су 
ви де ли. Раз гра на ла се на ша фа ми ли ја та мо – ви ше нас је не-
го ов де, па је лак ше да јед ну ме не од ве де та мо, не го да сви 
до ла зе код ме не у се ло.
Знам ја, љу би те ба ба, да су они та мо на у чи ли на бо љи жи-

вот, и да би им би ло те сно у мо јој ку ћи ци; и ди бих ја њи ма 
на ба вља ла хра ну ка кву они је ду – био, лајт, еко и ка ко ли је 
све већ зо ву...
За Вас крс се сви оку пи ли код мо га Ра де та. Од се лио се он 

из Бе ча у не ко се ло чуд ног име на, ку пио ле пу ку ћу, па на по-
сао пу ту је 80 ки ло ме та ра. Има и про стра но дво ри ште у ком 
је снај ка на са ди ла цве ћа, а мно ге је сак си је у цва ту баш и 
ку пи ла тих да на. Све се ша ре ни од тих цве то ва, фи гу ра па-
ту ља ка и ра зних жи во ти ња ко ји ма је дво ри ште укра ше но. Ја 
са мо гле дам и ми слим се ко ли ко ли је све то пла ће но! И дру га 
су дво ри шта та ко укра ше на, као и про зо ри на ку ћа ма где у 
гне зди ма се де зе ке, ко ко ши, ов чи це, па чи ћи и још не ке жи-
во ти њи це од пли ша, чо ко ла де или сла ме. Све је уред но и 
уре ђе но, не ма шта. Сва ко је сво ју авли ју очи стио и у њу се 
за тво рио.
А онај мој Ра де од не ког та мо се ља ка на ба вио и по ве ће 

пра се ман гу ли це па га мет но на елек трич ни ра жањ. Уз ње га 
фла ша шљи во ви це, и тро ји ца на ших што по ли ва ју пра сен це 
пи вом, по ма ло ва та ју мо чу, па ума чу ону мо ју по га чу у ту 
маст без хо ле сте ро ла. Дру штво на том пар ти ју – та ко они 
на зи ва ју слич не ску по ве, би ло је ра зно ли ко – и на ших и њи-
них, и де це по лу та на, и оних што баш во лу да је ду, а и оних 
што ни су ис пу шта ли шнапс из ру ку стал но го во ре ћи зер гут, 
зер гут...
Ме не су пред ста вља ли не по зна ти ма, а и ко ји су ми би ли 

по зна ти про ме ни ли ми се, а и ја њи ма, па сам, кад је по чео 
ју риш на пра се ти ну, са ла те, при ло ге, ви но и ко ла че, ис ко ри-
сти ла гу жву и оти шла у со бу да се, као, од мо рим. Шта ћу та-
мо да бле нем у све те љу де, да се сме шкам ко луд на бра шно, 
кад сла бо раз у мем те њи не ре чи.

На ред них су ме да на во да ли и где ми се ни је ни ишло. Кад 
уђу у оне огром не про дав ни це хра не сви то ва ре у ко ли ца ко 
да су по бе гли из гла ди. А све ју ре око оних ра фо ва са про из-
во ди ма да ни сам сти гла ни да раз гле дам ко свет! Има пе ци ва 
и хле бо ва па мет да ти ста не: ру ме ни та ман ко ли ко тре ба, са 
се мен ка ма, ма сли на ма, си ром, по вр ћем, мар ме ла да ма и не 
знам са чи ме их не ма; си ре ва, са ла ма, ме са ова квог и она-
квог. А во ћа и по вр ћа, не ких са ла та и тра ва баш сам се на гле-
да ла. Не што сам и про ба ла што ни кад ра ни је ни сам а и не ћу, 
осим ако ме по но во до ве ду у Евро пу.
Не по је ду они, љу би те ба ба, то све што на ку пу ју. Кад сле-

де ћи пут кре ну у ве ћу на бав ку гле да ју да ту ме на оно ме што 
има ју у фри жи де ру, и ако ће за ко ји дан ис те ћи рок – по ба-
ца ју. У био кан ту за сме ће хра ну, у ону за пла сти ку фла ше од 
во де, у тре ћу ба ца ју ста ри па пир, а за ста кло и елек тро ни ку 
мо ра ју да тра же од го ва ра ју ће кон теј не ре. Ма да, ре ко ше, да 
им та ре ци кла жа и не ште ди др жа ви бог зна шта, али те ра 
на род да раз ми шља ди ће шта ба ца ти, и у ко ји дан ће ко ју 
кан ту из не ти пред авли ју.
Го то во сви има ју ке ро ве и мач ке ко ји не је ду што оста не од 

руч ка, не го са мо ону ку пов ну хра ну и кон зер ве. Па шам по ни, 
чет ке, играч ке, ве те ри на ри – на то тро ше, бо же ме опро сти, 
ви ше не го ми да ис хра ни мо и об у че мо де цу.
Али, че до мо је, то је зо на жи вље ња, док смо ми још у зо ни 

пре жи вља ва ња. И по што смо у ових не ко ли ко де це ни ја сви-
кли на то, вра тих се ја и пре пла на, ма да ти уја ку ни је би ло 
пра во. Ни је за ме не да се у овим го ди на ма на ви ка вам на та-
кво лук су зи ра ње. А и она на ша на род на ка же: „Сву да по ђи, 
ал ку ћи до ђи”!

Уну ка Икa

Ал ку ћи до ђи!
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погледи са стране

Не ди рај те нас, бор бе ни 
је по клич пен зи о не ра 
са свих ме ри ди ја на кад 

год њи хо ве вла сти, у бу џет ској 
сти сци из ра зних раз ло га, за-
кљу че да не ма ју дру гог из ла за 
не го да ус кра те не ка од сте че-
них пра ва со ци јал но нај ра њи-
ви јем де лу ста нов ни штва.
Ко ли ко је то де ли кат но, 

по след њих ме се ци се мо жда 
нај бо ље ви ди у Грч кој, ко ја 
је из не на да зва нич но от кри ла 
оно што је, по све му су де ћи, 
од у век зна ла: да као др жа ва 
у це ли ни тро ши из над сво јих 
мо гућ но сти. Пред крај про шле 
го ди не, по сле из бор не сме не 
вла да, у Ати ни је са оп ште на 
гор ка исти на да је бу џет ски 
де фи цит, да кле раз ли ка из-
ме ђу оно га што се у др жав ни 
бу џет сли ло и оно га што се, 
по ра зним осно ва ма, из ње-
га од ли ло, не до пу сти вих 12,7 
од сто од бру то на ци о нал ног 
про из во да, да кле све га што се 
у зе мљи за го ди ну да на про-
из ве де или кроз услу ге раз-
ме ни. Не до пу сти вих по стан-
дар ди ма евро зо не Европ ске 
уни је, чи ји је и Грч ка члан, 
ко ји на ла жу да се фи скал на 

у з  б у  н а 
п о  д и  ж е 
чим ма-
њак у др-
жав ној ка си 
до стиг не три 
од сто БНП-а.
А бу џет ска ру-

па та мо је ве ли-
ка и због из да шне 
по ли ти ке пен зиј-
ског си сте ма. Гр ци 
да нас мо гу у пен зи-
ју, по за ко ну ко ји је 
тек не дав но сту пио на 
сна гу, већ са 63 го ди не 
жи во та (до ско ра су мо-
гли да пре ста ну да ра де и 
кад на пу не 61). Да ли ће им 
Уни ја по мо ћи да пре ва зи ђу 
кри зу за ви си ло је по нај ви ше 
од нај бо га ти је зе мље тог дру-
штва, Не мач ке. А у Не мач кој 
мо ра да се ра ди до 67 го ди на, 
па су Нем ци с раз ло гом по ста-
ви ли пи та ње за што они тре ба 
да ра де че ти ри го ди ну ду же 
да би Гр ци мо гли да у пен зи ји 
ужи ва ју че ти ри го ди не ра ни је.
Иако по ли тич ка бит ка око 

ре фор ме пен зиј ског си сте-
ма, сма њи ва ња мно го број них 
фон до ва и уки да ња мно гих 

е к о  н ом -
ским ре ал-
но сти ма не-
при ме ре них 
бе  не  фи  ци  ја 
та мо тра је већ 
не ко ли ко го ди-
на, Гр ци су, за 
сва ки слу чај, као 
и до сад у слич ним 
си ту а ци ја ма, опет 
иза шли на ули це. 
Ни је им по мо гло – 
не ма се ви ше куд, ка-
иш се сте за ти мо ра.
Ни је, ме ђу тим, ова кво 

су о ча ва ње са ну жно шћу 
да се пен зи је сма ње про-
блем са мо „у зе мља ма где 
успе ва ју по мо ран џе”, да кле, 
кад је у пи та њу Евро па, са мо 
на Ме ди те ра ну. На сто ти не хи-
ља да де мон стра на та – по ли ци-
ја је њи хов број про це ни ла на 
380.000, док син ди ка ти твр де 
да их је би ло бар 800.000, сли-
ло се кра јем мар та на ули це 
180 фран цу ских гра до ва у знак 
про те ста про тив Сар ко зи је вог 
пла на да се про ме ни на ци о-
нал ни пен зиј ски си стем.
Фран цу ски пред сед ник, чи ја 

се по пу лар ност, ка ко су по ка за-

ли не дав ни ре ги о нал ни из бо ри, 
при лич но сро за ла, ни је до ду ше 
имао на ме ру да сни зи пен зи је, 
јер су и по ње го вом ми шље њу 
оне су ви ше ни ске, не го са мо 
да, као и у грч ком слу ча ју, мал-
чи це по ме ри број го ди на то ком 
ко јих се мо ра упла ћи ва ти у 
пен зиј ске фон до ве.
До ба за пен зи о ни са ње у 

Фран цу ској са да је 60 го ди на, 
ни же да кле не го у Грч кој, а 
ме ђу нај ни жим је од свих 27 
ста рих и но вих чла ни ца ЕУ. 
Због то га се зе мља на шла у 
си ту а ци ји да у про се ку јед ног 
пен зи о не ра из др жа ва че тво-
ро оних ко ји ра де, с тен ден-
ци јом да се у сле де ће две де-
це ни је то про ме ни на го ре: да 
јед ног пен зи о не ра из др жа ва 
са мо дво је за по сле них.
У Фран цу ској, ме ђу тим, го-

ди не жи во та ни су при мар ни 
кри те ри јум за пен зи о ни са ње, 
већ го ди не ста жа то ком ко јих 
се упла ћу је пен зиј ски до при-
нос. Циљ ре фор ме је да се он 
са са да шњих 37,5 го ди на до 
2012. про ду жи на 41 го ди ну, 
од но сно на 42 до 2020.
Сли чан за плет је по чет ком 

ове го ди не ви ђен и у Шпа ни ји 

ПРО БЛЕ МИ И У ЗЕ МЉА МА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Не ди рај теНе ди рај те
у пен зи јеу пен зи је

Сва ки по ку шај
да се ума ње пра ва
оних ко ји жи ве
од свог ми ну лог
ра да сву да је

по вод
да се то
спре ча ва
из ла ском
на ули це
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От кри ва ње
пред но сти жи во та
у гру пи по ве за ној
за јед нич ким
ре ша ва њем пи та ња 
сва ко дне ви це

Же ли те ли да жи ви те у 
су сед ству и дру жи те 
се са осо ба ма срод-

них уве ре ња и стре мље ња, 
да вам дру штве ни жи вот бу де 
за ни мљив и ис пу њен, без оба-
ве зног пла ни ра ња из ла за ка и 
из ла га ња тро шко ви ма, да вам 
се де ца сло бод но игра ју око 
ку ће, без стра ха од ауто мо би-
ла, да бо ра ви те у еко ло шки 
здра вом окру же њу, да ужи ва-
те фи нан сиј ску ко рист за хва-
љу ју ћи за јед нич ком уче шћу у 
тро шко ви ма...?
Зву чи при ма мљи во а ни је 

уто пиј ски нео ства ри во. На-
про тив, на до хват је ру ке. Та ко 
бар твр де твор ци и уче сни ци 
ве ли ког стам бе но-ко му нал ног 
про јек та на се ве ру Ен гле ске, 
у око ли ни Лан ке сте ра, а на-
ве де на пи та ња узе та су из 
упит ни ка (до ступ ног и на ин-
тер не ту), на ме ње ног по тен-
ци јал ним куп ци ма пре о ста лих 
од три де се так пла ни ра них 
еко-ку ћа, од ко јих је ве ћи на 
про да та још у из град њи.
Оче ку је се да се кра јем ове 

или по чет ком иду ће го ди не 
пр ве по ро ди це усе ле у но ве 
до мо ве, про јек то ва не по нај-
ви шим стан дар ди ма чи стих 
тех но ло ги ја, и за поч ну жи вот 
у спе ци фич ној фор ми за јед-
ни це у ко јој ће не што има ти 
за се бе, али мно го то га де ли-
ти са дру ги ма, по чев, ре ци мо, 
од ауто мо би ла, па до за јед-
нич ких про сто ри ја, тр пе за-
ри ја и днев ног бо рав ка, или 
спорт ских те ре на и огром ног 
окол ног зе ле ног про стран-
ства од два и по хек та ра.
По што би цео ком плекс 

функ ци о ни сао као вр ста ко-
о пе ра ти ве, ви зи ја об у хва та 
и да ља за јед нич ка ула га ња у 

еко ло шке енер гет ске ре сур се, 
ко ри шће њем со лар не енер ги-
је, а по том и хи дро по тен ци ја-
ла из обли жње ре ке. Ка ко по 
оби му, та ко и по ам би ци ја ма 
уче сни ка, про је кат из Лан ке-
сте ра је при ча за се бе, али 
ујед но пред ста вља и при мер 
ја ча ња трен да за јед ни штва 
но вог до ба уоч љи вог у САД, 
Скан ди на ви ји, за пад ној Евро-
пи, Аустра ли ји. У све ту да нас 
по сто ји ви ше хи ља да ша ро ли-
ких за јед ни ца, а њи хо ве чла-
но ве спа ја ју ин те ре со ва ња и 
ин те ре си, од но сно прак тич на 
ре ше ња сва ко днев них про бле-
ма. Ко му на је ов де не из бе жна 
и нај при клад ни ја реч, ма да у 
до пу ње ном зна че њу од уоби-
ча је ног. Сва ка ко то ни је ко му-
на ко ју ће мо по и сто ве ти ти са 
гру пом екс цен три ка, при пад-
ни ка не ке вер ске сек те или хи-
пи по кре та ка рак те ри стич них 
за ше зде се те и се дам де се те 
го ди не про шлог ве ка, а не мо-
же се по ре ди ти ни са изра ел-
ским ки бу ци ма.
По јед но ста вље но гле да но, 

те мо дер не ко му не су за пра во 
јед но ста ван од го вор на све 
ком пли ко ва ни ји и све ску пљи 
жи вот. И жи вот пун па ра док-
са. Ко му ни ка ци ја је основ да-
на шњег све та, а љу ди ни кад 
ни су би ли уса мље ни ји.

– Ве ли ка је ствар што зна те 
да увек има не ког у бли зи ни. 
Чим иза ђем из сво је со бе, ту 
је не ко по знат, а и ка да би 
ми се не што до го ди ло, знам 
да би имао ко да се по бри не 
– за бе ле жио је ре пор тер Ва-
шинг тон тај мса ути ске јед не 
ста нар ке (од укуп но 28 ко ри-

сни ка) ре зи ден ци јал ног ком-
плек са „Ки стон” у Чи ка гу.
Осим пси хо ло шки уми ру ју-

ћег деј ства, жи вот у ко му ни 
олак ша ва и ег зи стен ци јал не 
бри ге. Као што сви зна мо из 
сва ко днев ног ис ку ства, нај-
ма њи тро шак је за јед нич ки 
тро шак, од но сно кад се но вац 
ску пи на го ми лу. У овом чи ка-
шком мно го чла ном до ма ћин-
ству на рав не ча сти де ле се не 
са мо ра чу ни за стру ју, во ду и 
оста ле ко му на ли је, не го и за 
хра ну. Па та ко, уме сто 200 до-
ла ра по чла ну, ко ли ко је пре ма 
зва нич ним по да ци ма ме сеч но 
по треб но да се не ко пре хра ни, 
ста на ри ма „Ки сто на” до вољ но 
је из ме ђу сто и сто пе де сет. А 
ако се то ме до да и по да так да 
ве ћи на њих не ко ри сти ауто-
мо бил већ би цикл, он да је до-
бит још знат ни ја.
Мно го је, да кле, раз ло га 

што се не ки не по зна ти љу-
ди у јед ном тре нут ку од лу че 
да про ба ју да жи ве за јед но. 
Исто вре ме но, за ни мљи во је 
за па жа ње ис тра жи вач ког 
цен та Пју да у САД осет но ра-
сте број ви ше ге не ра циј ских 
по ро дич них до ма ћин ста ва. 
Од ра сла де ца вра ћа ју се у 
ро ди тељ ске до мо ве. Про це-
њу је се да је дан од шест Аме-
ри ка на ца, от при ли ке њих 49 
ми ли о на, са да жи ви у та квом 
аран жма ну, док је осам де се-
тих го ди на тај број био ма њи 
од 30 ми ли о на. Али, то не ма 
ве зе са ко му на ма већ са еко-
ном ском си ту а ци јом. Си лом 
кри зе, ис ки да не по ро дич не 
ни ти се по но во по ве зу ју.

Д. Дра гић

(где ра сту по мо ран џе): та мо-
шња пен зи о нер ска удру же ња 
су по зва ла пар ла мент да од-
ба ци вла ди не пред ло ге да се 
до ба за пен зи о ни са ње по ме-
ри на 67 го ди на и ти ме ауто-
мат ски по ве ћа и број го ди на 
на осно ву ко јих се об ра чу на-
ва из нос пен зи је. Вла да сво-
је пред ло ге бра ни ну жно шћу 
јер, по ста ти сти ци, Шпа ни ја 
ни је у мно го бо љој си ту а ци ји 
од Грч ке – њен бу џет ски де-
фи цит је око 11 од сто БНП-а, 
уз ве ли ку не за по сле ност (око 
20 од сто рад но спо соб них или 
4,3 ми ли о на љу ди) и не до во-
љан еко ном ски раст.
Да ли је удар на пен зи је и 

та мо је ди ни из лаз? На рав но 
да ни је, али је ја ко уве ре ње 
да и пен зи о не ри тре ба да 
по не су део те ре та. Око то га 
се сла жу сви, осим, на рав но, 
пен зи о не ра.
У Бри та ни ји не ра сту по мо-

ран џе, али и та мо се над ле жни 
хва та ју за гла ву због укуп ног 
тро шка за пен зи је: на ци о нал-
ни ма њак у том по гле ду се 
при бли жио сво ти од би ли он 
(хи ља ду ми ли јар ди) фун ти, 
што је око 1,14 би ли о на евра. 
Због то га је и та мо на днев ном 
ре ду ре фор ма већ ре фор ми са-
ног пен зиј ског си сте ма ко ја та-
ко ђе под ра зу ме ва да се ду же 
ра ди пре не го што пре ста не да 
се ра ди. У оп ти ца ју је пред лог 
да сви чи је се пла те обез бе ђу-
ју из бу џе та у пен зи ју од ла зе 
ка сни је не го Нем ци – чак са 68 
го ди на (са са да шњих 65). Ово 
се не би од но си ло је ди но на 
по ли цај це, вој ни ке и ва тро га-
сце ко ји би би ли до не кле бе-
не фи ци ра ни.
Де ба та о овој те ми от кри ла 

је и чи ње ни цу ко ја ни је баш 
по хвал на за др жа ву јер ру ши 
уве ре ње да су сви пен зи о не ри 
јед на ки у то ме да су им пен зи-
је ни ске. На осно ву та мо шњег 
за ко на о до ступ но сти ин фор-
ма ци ја до шло се до по да тка 
да је чак 17.150 др жав них на-
ме ште ни ка у пен зи ју оти шло 
са фон дом од ми ли он фун ти, 
што им обез бе ђу је го ди шње 
пен зи је од бар 33.000 фун ти. 
Ни је реч о то ме да је то не-
за слу же но, не го јед но став но 
о чи ње ни ци да пен зиј ска рав-
но прав ност не под ра зу ме ва и 
пен зи о нер ску јед на кост.

Ми лан Бе кин

КО МУ НЕ МО ДЕР НОГ ДО БА

За јед но је лак ше
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на лицу места

ИИако је број го сти ју из Ср би је ко-
ји по след њих ме се ци по се ћу ју 
аустриј ску пре сто ни цу уве ћан не-

ко ли ко пу та у од но су на прет ход ни пе-
ри од, ве ро ват но су и са ме Беч ли је би ле 
при јат но из не на ђе не при ли вом на ших 
ту ри ста ко ји су ре ши ли да ус кр шње пра-
зни ке про ве ду у овом пре ле пом гра ду. 
На ше љу де, ко ји су очи глед но је два до-
че ка ли да мо гу да пу ту ју као не ка да – да 
ста ве па сош у џеп и кре ну пут оми ље не 
де сти на ци је, за Беч је углав ном опре-
де ли ла не ве ли ка уда ље ност, при стој не 
це не и, на рав но, мно го то га што тре ба 
ви де ти.
Нај ве ће ин те ре со ва ње ту ри ста вла да-

ло је, пре ма оче ки ва њу, за Хоф бург и 
Шен брун – двор це ди на сти је Хаб збург, 
ка те дра лу све тог Сте фа на, фу ту ри стич ки 

УС КРШЊИ ВИКЕНД У БЕ ЧУ

Пра знич на раз глед ни цаПра знич на раз глед ни ца

то рањ До на у турм, Пра тер, згра ду Опе ре, 
као и за ко ла че у хо те ли ма „Са хер” и „Им-
пе ри јал”, али и у тр го вач кој че твр ти се 
нај че шће мо гао чу ти срп ски је зик. Пра-
во слав ни вер ни ци мо гли су на Ус крс да 
при су ству ју и слу жби у цр кви Све ти Са ва 
ко ја се на ла зи у не по сред ној бли зи ни чу-
ве ног пар ка и двор ца Бел ве де ре.
Ме ђу тим, и по ред рас ко шних и из ван-

ред но очу ва них ре зи ден ци ја аустриј ских 
вла да ра, чи ји из глед, пар ко ви и пот пу но 
аутен тич ни ен те ри јер још оди шу ду хом 
не ка да шње ца ре ви не, нај шар мант ни ји 
пра знич ни до га ђај у Бе чу био је пра ви 
се о ски ус кр шњи са јам ор га ни зо ван у 
лет њем двор цу Шен брун, ко ји је ве се-
лом ва шар ском ат мос фе ром осво јио све 
ту ри сте.

Текст и фото: М. Јо ва но вић
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стари занати

Ико на је сте и де ко ра тив на, 
али је пре све га бит на ње на 
мо ли тве на на ме на

Ико но пи сци никадa не пот пи су ју 
сво ја де ла. Они по себ ном тех ни-
ком, пре ма цр кве ним ка но ни ма, 

осли ка ва ју ли ко ве све ти те ља. Њи хо во 
ства ра ла штво, ме ђу тим, ти ме ни је спу-
та но. Сва ка ико на је сте и де ко ра тив на, 
али је пре све га бит на ње на ли тур гиј ска 
и мо ли тве на на ме на. О то ме ка ко је у са-
вре ме ном до бу би ти ико но пи сац, све до-
че пре све га ико не Је ле не Хи нић, ко ја 
се, по што је за вр ши ла Ака де ми ју СПЦ за 

умет ност и кон зер ва ци ју, пре ви ше го-
ди на искре но и ду бо ко по све ти ла ико но-
пи су.

– Не ко то зо ве на дах ну ћем, али се 
сма тра да ико ну пре ко ико но пи сца сли ка 
Све ти дух. Мој пр ви су срет са ико но пи-
сом би ла је пу ка ко пи сти ка. Ни сам зна-
ла ко ји су те о ло шки усло ви за сли ка ње 
ико на, ма да сам од у век би ла ре ли ги о зна 
и има ла умет нич ку цр ту. Тек сам на Ака-
де ми ји на у чи ла тех но ло ги ју из ра де ко ја 
ни је јед но став на. Да ска се им прег ни-
ра тут ка лом, за тим се за те же плат но а 
пре ко ње га под ло га за сли ка ње ко ја се 
фи но из бру си. Сле де ћи ко рак је цр та ње, 
а по том се да ска при пре ма за по зла ту и 
по зла ћу је. Сли ка се пиг мен ти ма и јај ча-
ном емул зи јом. Са ма при пре ма да ске је 

озби љан про цес ко ји тра је се дам да на – 
при ча Је ле на.
На кон што је 1998. го ди не ди пло ми-

ра ла, од лу чи ла је да на до гра ђу је осно ву 
сте че ну на сту ди ја ма.

– Из нај ми ла сам ате ље у ком сам учи-
ла ђа ке, на пре до ва ла и са ма, а уче ћи и 
ја од њих, раз ви ја ла сам се као ико но пи-
сац. Ми слим да сам на пре до ва ла на кон 
две, три го ди не. За ни мао ме пор трет у 
ико но гра фи ји, јер пре ма мом ми шље њу 
ни је до бро ис тра жен у са вре ме ном ико-
но пи су. Ин те ре сант не су ми пор трет не 
од ли ке, то да све тац увек мо же да се 
пре по зна без об зи ра на то по узо ру на 

ко ју ико ну је осли кан – по ја шња ва Је ле-
на Хи нић.
На пре дак у ње ном ико но пи са њу пред-

ста вљен је и за јав ност 2005. го ди не, 
ка да је при ре ди ла са мо стал ну из ло жбу 
„Све ти Ср би”.

– Иде ја је по те кла од про фе со ра Оли-
ве ра То ми ћа. То је био ве ли ки по ду хват 
и у фи нан сиј ском сми слу. Ура ди ла сам 
ше зде се так ико на ма лог фор ма та, а у 
ор га ни за ци ји и ре а ли за ци ји до бро твор-
не стра не из ло жбе ве о ма је по мо гла глу-
ми ца Ива на Жи гон. Ду хов ни ру ко во ди-
тељ сле де ћег про јек та је био та да шњи 
на сто ја тељ ма на сти ра Ђур ђе ви сту по ви, 
отац Пе тар. На ба ви ли смо од го ва ра ју ћи 
ма те ри јал нај ви шег ква ли те та и да ску 
ши ри не 112 сан ти ме та ра и ви си не ско-
ро два ме тра да бих на сли ка ла кра ља 
Дра гу ти на у го то во при род ној ве ли чи ни. 
Мо ра ла сам да ку пим ве ли ки шта фе лај, 
де ло ве ико не сам сли ка ла са мер де ви-
на. Са мо по зла ћи ва ње, ко је сам ра ди ла 
с при ја те љем, тра ја ло је три де сет да на. 
Ра ди ла сам ефек тив но го ди ну да на, а да 
бих за вр ши ла ико ну би ло је по треб но две 
го ди не – об ја шња ва млада уметница.
У ра ди о ни ци Је ле не Хи нић по сто је 

за јед нич ки про јек ти за слич не жи теј не 
ико не дру гих Ср ба – све ти те ља: све тог 
Са ве, све тог кра ља Уро ша и све тог де-
спо та Сте фа на.
То је про је кат ко ји че ка не ке бо ље да-

не.
– Во ле ла бих да осли кам све тог Са ву 

за ма на стир Ко виљ, с об зи ром на то да 
је он и осно вао овај ма на стир. Брат ство 
ма на сти ра Ђур ђе ви сту по ви је пре у зе ло 
ико ну кра ља Дра гу ти на – пре по доб ног 
Те ок ти ста, где је он пре ма сво јој же-
љи и са хра њен. На ша на ме ра и је сте 
да ико не при пад ну ма на сти ри ма. Бу ду-
ћи да сам мај ка два си на, не мам мно го 
вре ме на, иако ми је са да ате ље у Ка-
лу ђе ри ци где и жи вим, а ико не овог 
фор ма та су ве о ма ску пе и осли ка ва ње 
тра је ду го. Ико на се раз ли ку је од сли-
кар ског пор тре та јер пред ста вља лик 
све ти те ља, има ли тур гиј ску функ ци ју, 
а вер ни ци јој се обра ћа ју у мо ли тва ма. 
Сли ка ње све та ца не тр пи ра се ја ног чо-
ве ка и ма ко ли ко ико но пи сац био вешт, 
то се увек ви ди на ико ни. Ми слим да је 
ве о ма ва жно одр жа ва ти кон ти ну и тет у 
ра ду, та ле нат не по ма же ако се стал но 
не сли ка, чи ни ми се да то ва жи за све 
умет ни ке. Упр кос свим пре пре ка ма, не 
бих мо гла да ра дим ни шта дру го – ка же 
Је ле на Хи нић.

Текст и фо то: Је ле на Оцић

КА НО НИ ЗО ВА НО СТВА РА ЛА ШТВО – ИКО НО ПИ СА ЊЕ 

Тра га ње за пор тре том
Је ле на 
Хи нић
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Со пот ни ца је пр во се ло 
из при је пољ ског кра ја 
на ту ри стич кој ма пи Ср-

би је. Атрак тив на ре чи ца истог 
име на на чи ни ла је од ње га 
је дин стве ни дар при ро де. Од 
При је по ља је уда ље но 17 ки-
ло ме та ра, а у ње га се мо же 
до ћи из два прав ца – пре ко 
Ива ња, или са ма ги страл ног 
пу та за Цр ну Го ру, пре ко Лу-
чи ца. Би ло са ко је стра не да 
по ђе те, не ће те се по ка ја ти 
јер се у оба слу ча ја про ла зи 
кроз пре де ле не дир ну те при-
ро де. Се ло је на над мор ској 
ви си ни од 800 до 1.200 ме-
та ра, а ми кро кли мат ски кон-
тра сти из ме ђу ви ших и ни жих 
де ло ва ја ко су из ра же ни.
Ви со ко над Со пот ни цом уз-

ди же се пла ни на Ја дов ник, а 
са со пот нич ких ви со ва се ско-
ро чи та вог да на ви де вр хо ви 
Бје ла си це, Си ња је ви не, Дур-
ми то ра, Љу би шње и Ма гли ћа. 
На су прот ној стра ни ли ни ју 
хо ри зон та па ра ју ста ро вла-
шке пла ни не Го ли ја, Ја вор и 
Зла тар.
По ле ген ди, се ла Пе ште-

ри с дру ге стра не Ја дов ни ка 
би ла су без вод на. За то су се 
чо ба ни, у по тра зи за во дом, 

стал но се ли ли. Нај зад, во-
ду су про на шли на су прот ној 
стра ни пла ни не, у да на шњој 
Со пот ни ци, али је и тај из вор 
убр зо пре су шио. Чо ба ни би 
и ово ме сто на пу сти ли да их 
чу де сно ми то ло шко би ће ни је 
ста ви ло пред из бор шта им је 
по треб ни је – во да или сре ћа. 
По што су се чо ба ни од лу чи ли 
за во ду, сте не су се рас кло-
пи ле и во да уз со пот сру чи-
ла низ стр ми ну, оста вља ју ћи 
бе ле за ве се во до па да. Та ко 
су ре чи ца и се ло до би ли исто 
име.
Со пот ни ца је по све еко ло-

шко се ло. Ов де ни кад ни ко 
ни је ко ри стио угаљ за огрев, 
а ни кон зер ве са хра ном. Не-
ма ин ду стри је ни дру гих за-
га ђи ва ча. Је ди на фа бри ка је 
ре ка Со пот ни ца ко ја сво јом 
во дом, креч ња ком, све тло шћу 
и то пло том сун ца не ком чу де-
сном тех но ло ги јом ства ра си-
гу – из ван ре дан гра ђе вин ски 
ма те ри јал. Пре осам де сет го-
ди на ме шта ни су си гом ози да-
ли шко лу. Од овог ма те ри ја-
ла са гра ђен је ма на стир Ми-
ле ше ва и чу ве на ћу при ја на 
Дри ни у Ви ше гра ду а ко ри сти 
се и у но ви је вре ме.

Во до па ди Со пот ни це, ви со-
ки из над 20 ме та ра, за вре ђу ју 
па жњу из ви ђа ча, пла ни на ра, 
ту ри ста и дру гих љу би те ља 
из да шне при ро де. Са знав ши 
за ле по те и ча ри ове ре чи це, 
др Дра ги ша За рић, по ре клом 
из Гор њег Ми ла нов ца, ко ји 
жи ви и ра ди у Швај цар ској, 
на из во ри шту је са гра дио ви-
кенд ку ћу, об но вио во де ни це 
и ва ља ри це и та ко са чу вао 
древ ну ар хи тек ту ру не про це-
њи ве вред но сти.
Обо жа ва о ци Со пот ни це 

осно ва ли су и кул тур но-умет-
нич ку ма ни фе ста ци ју „Со пот-
нич ки из во ри” са ци љем да се 
у при род ном ам би јен ту, кроз 
пе сму, игру, на род не умо тво-

ри не и ста ро ку ли нар ство, ис-
ка зу је и афир ми ше ет но ло ги ја 
се ла и на род но ства ра ла штво.
У по след њих де се так го-

ди на по је ди на до ма ћин ства 
у Со пот ни ци су се опре де ли-
ла и за ба вље ње ту ри змом. 
На тај на чин сво је про из во де 
про да ју код ку ће. У се лу има 
60 ка те го ри са них ле жа је ва, а 
за го сте по сред ник ни је по-
тре бан – већ до ла зе као код 
сво је га. Хра на је, на рав но, 
до ма ћа а днев ни пан си он ста-
је од 1.200 до 1.500 ди на ра. 
Нај че шћи го сти су Бе о гра ђа-
ни и Вој во ђа ни, али ни стран-
ци ни су рет кост. До са да их је 
би ло са свих кон ти не на та.

Ђ. Ми ло ва но вић

ПР ВА ТУ РИ СТИЧ КА ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА У ОП ШТИ НИ ПРИ ЈЕ ПО ЉЕ

Со пот ни ца – 
је дин стве ни 
дар при ро де
За хва љу ју ћи истоименој ре чи ци и ње ним 
сла по ви ма ко ји пред ста вља ју сво је вр сну 
атрак ци ју, ме сто је про гла ше но
за шти ће ним до бром од из у зет ног зна ча ја
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Ис ку ство, зна ње
и љу бав пре ма овом 
за на ту пре нео на
мно ге ге не ра ци је
да нас успе шних
ин же ње ра и
мај сто ра ма шин ске 
стру ке у Пи ро ту

Ка да се у мла до сти иза-
бра ни по зив за и ста во-
ли, он да се он во ли до 

кра ја жи во та. Да је та ко го-
во ри слу чај Сре те на Ви да но-
ви ћа, пен зи о не ра из Пи ро та. 
Ње го ва би о гра фи ја је при ча 
о та лен то ва ном чо ве ку ко ји 
је још од ра не мла до сти пре-
ма ме та ло стру гар ском и ма-
шин ском за на ту имао по се бан 
афи ни тет.
У овај за нат Сре тен се за љу-

био пре не го што се за љу био 
у де вој ку, јер је тек био на пу-
нио два на ест го ди на. Вред ног 
и по слу шног ма ли ша на у ко ме 
је отац Бо го љуб, и сам рад-
ник, ви део бу ду ћег мај сто ра 
за стру гом, од вео је код, у то 
вре ме нај бо љег и на да ле ко 
чу ве ног ме та ло стру га ра, Бо го-
љу ба Ћи ри ћа Ћир ка. Мај стор 
га је при мио, Сре тен је остао 
на из у ча ва њу за на та, и ни је-
дан ни дру ги се ни ка да ни су 
по ка ја ли. Сре тен је вр ло бр зо 
са вла дао све тај не овог по сла, 
за во лео га и ни је се слу чај но 
на шао у гру пи ме та ло стру га ра 
– уче ни ка у вој ној ауто-ра ди-
о ни ци у јед ној ни шкој ка сар-
ни кра јем 1944. го ди не, где се 
по пра вља ни тен ко ви.
Кра јем 1947. у Пи ро ту је 

са дру га ри ма већ фор ми рао 
сре ску ма шин ску бра вар ску 

лив ни цу, је ди ну у овом гра-
ду. Био је њен шеф. Иза бра ле 
су га ко ле ге, зна ју ћи ко ли ко 
је вре дан и спо со бан, и као 
шеф по ка зао се из ван ред ним. 
Пра во мај стор ско уме ће Сре-
тен је по ка зао 1954. го ди не 
до ла ском у ДП „Сар лах”, у чи-
јем фор ми ра њу је и сам уче-
ство вао. Го ди ну да на ка сни је 
по ста вљен је за тех нич ког 

ру ко во ди о ца и у пред у зе ћу је 
остао до кра ја 1961. ка да, на 
зах тев та да шњих по ли ти ча-
ра, од ла зи у но во фор ми ра но 
пред у зе ће „По лет”. 
Ишао је Сре тен та мо где је 

био нај по треб ни ји, ни је му би-
ло прем ца у гра ду на Ни ша ви. 
Се ћа се и да нас 83-го ди шња 
ста ри на ка ко је не ка да би ло. 
У ша ли зна да ка же: 

– И наш пред сед ник је не ка-
да био ме та ло стру гар (ми сле-
ћи на Ти та), па за што не и ја?
За Сре те на ме тал има ду шу, 

па се та ко и по на шао пре ма 
ње му. По чео је да се ба ви 
ино ва ци ја ма. Кон стру и сао 
је пре су на па ру за шпри ца-
ње, за тим ма ши ну за об ра ду 
др ве та, ала те за шпри ца ње 
пла сти ке, ком пре со ре и још 
мно го то га.
Је да на ест го ди на је био на-

став ник прак тич не на ста ве 
ме тал ске стру ке за руч ну об-
ра ду у Шко ли уче ни ка у при-
вре ди, ка ко се не ка да зва ла 
да на шња Тех нич ка шко ла у 
Пи ро ту.
Мно ге ге не ра ци је уче ни ка 

су про шле кроз ње го ву ме-
та ло стру гар ску ра ди о ни цу, 
мно го је мла ди ћа за хва љу ју-
ћи ње го вом ис ку ству и зна њу 
до бро са вла да ло овај за нат 
и от кри ло све ње го ве тај не. 
Мно го је да нас ма шин ских 
тех ни ча ра и ин же ње ра ко ји 
су пр ва ис ку ства на стру гу и 
оста лим ма ши на ма до би ли од 
де да Сре те на.
Сре тен се за пра во љу ти ако 

му ка же те да је пен зи о нер.
– Не, ни сам – ка же са ши-

ро ким осме хом на ли цу. – 
Сва ко га да на, чим уста нем, 
по пи јем пр ву ју тар њу ка фу 
са су пру гом Ру жом, са ко јом 
сам у бра ку 62 го ди не, а он-
да она иде у ку хи њу сво јим 
по слом, а ја у ра ди о ни цу за 
струг или би ло ко ју дру гу ма-
ши ну. Рад за стру гом чи ни ме 
срећ ним. Рад ме и одр жа ва – 
твр ди Сре тен, чи јим сто па ма 
су кре ну ли без раз ми шља ња 
и си но ви Бо го љуб и Ми ло рад, 
као и унук Цве тан, ма шин ски 
тех ни чар, ко ји го то во не из-
ла зи из ра ди о ни це.

Сте ва Па на ки јев ски

ИЗ МЕ ТА ЛО СТРУ ГАР СКЕ РА ДИ О НИ ЦЕ СРЕ ТЕ НА ВИ ДА НО ВИ ЋА

И ме тал
има ду шу

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра у 
Ки кин ди из да ло је про спект ко јим упо-
зна је пен зи о не ре са по год но сти ма ко-

је пру жа учла ње ње у ову ор га ни за ци-
ју. До по чет ка ове го ди не Удру же њу је 
при сту пи ло око 5.760 од пре ко 14.500 
пен зи о не ра, ко ли ко их има у ки кинд-
ској оп шти ни. Удру же ње ве те ра на ра да 
у овом де лу Вој во ди не по сто ји ви ше од 
по ла ве ка. И у прет ход ним де це ни ја ма 
ни је био ве ли ки од зив за учла ње ње, 
што је углав ном по сле ди ца не до вољ-
не ин фор ми са но сти, јер чла на ри на ни је 
пре ви со ка. Са да из но си 200 ди на ра го-
ди шње.

Про спект, илу стро ван фо то гра фи ја-
ма, о ра ду пен зи о нер ског удру же ња у 
се ди шту Се вер но ба нат ског окру га, про-
жет је са же тим оба ве ште њи ма о ње-
го вим де лат но сти ма на уна пре ђи ва њу 
жи во та пен зи о не ра свих ка те го ри ја.
Ве ли зар Сил ве стер, пред сед ник Удру-

же ња, ис ти че да, осим у јед ном се лу од 
укуп но де вет у ки кинд ској оп шти ни, 
сву да по сто је ме сне ор га ни за ци је пен-
зи о не ра и ве ћи на има про сто ри је за 
оку пља ње чла но ва. С. За ви шић

КИ КИН ДА

Про спект
Удру же ња
пен зи о не ра



28 15. април 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

хроника

Са ви дом
очу ва ним све га
је дан одсто, ства ра 
уни кат не пред ме те од 
чо ко та ви но ве ло зе, а 
пра ви и де ло ве
ко мад ног на ме шта ја

Још као мла ди ћу вид му 
је био сла би ји од оста ле 
де це, а ка ко је вре ме од-

ми ца ло, ви дљи вост је по че ла 
да се сма њу је, и у три де сет 
дру гој го ди ни, на по ла га њу 
ис пи та за ша хов ског мај сто-
ра, фи гу ри це на та бли су по-
ста ле мут не.

– Док то ри су уста но ви ли 
да имам не из ле чи ву оч ну бо-
лест, али сам ипак оти шао на 
две опе ра ци је у Ру си ји и та ко 
за у ста вио то тал но сле пи ло. 
Во лео сам да ра дим са др ве-
том. Пу них се дам го ди на био 
сам вла сник сто лар ске рад ње, 
имао и рад ни ке. То ком го ди на 
из рад ње су не ста ја ле вред-
не алат ке јер су ти рад ни ци 
схва ти ли да имам слаб вид и 
да то не при ме ћу јем. Ме ђу-
тим, пре ва ри ли су се. Да бих 
ово спре чио, за тво рио сам 
рад њу и са да са мо стал но пра-

вим ко ма де на ме шта ја. Пр во 
у сво јој ма шти ви дим оно што 
ћу ра ди ти, па та ко на ста ју ра-
зни пред ме ти од др ве та или 
чо ко та ви но ве ло зе – по чи ње 
жи вот ну при чу мај стор Ти хо-
мир Пе тро вић из Ку че ва. 
На пра вио је два де сет фи гу-

ра од чо ко та ви но ве ло зе ко је 
су уни ка ти. 

– Ка да лег нем, ја за ми слим 
фи гу ре, сва ки де таљ и сва-
ку ру пи цу, све то до бро за-
пам тим и су тра чим уста нем, 
кре нем са ра дом. За из ра ду 
јед ног пред ме та по тре бан ми 
је све га је дан дан, јер ја не 
пра тим про јек те и на цр те, не 
ко ри стим ме тар јер ми ни шта 
не зна чи, све ра дим на до дир 

и сва ку фи гу ру про сто ми лу-
јем, та ко да ми је ја ко те шко 
да се ка сни је одво јим од ње. 
У мом мра ку ро дио се и је-
дан „ра ње ни орао” ко га сам 
на звао по исто и ме ној се ри-
ји. Ко год га је ви део, био је 
оду ше вљен, пре ко ин тер не та 
су ми ну ди ли ве ли ке па ре да 
га про дам, али ја сам од био, 
жао ми је да га се од рек нем и 
дао бих га је ди но ако се ука-
же при ли ка да се ко ри сти у 
јав но сти и да мо гу по вре ме-
но да га ви ђам. Све пред ме те 
спа јам др ве ним ти пло ви ма и 
по том их ле пим, ни шта гво-
зде ни ек се ри и слич но. Во лим 
свећ ња ке та ко да ћу на пра ви-
ти је дан ко ји ће би ти ви ши од 

ме тра и по кло ни ћу га не ком 
ма на сти ру – об ја шња ва мај-
стор тај ну ства ра ња. 
Ти хо мир ка же и да би нај-

ви ше во лео да му се оства ри 
иде ја да у свом дво ри шту на-
пра ви ет но ку ћу у ко јој би ра-
ди ли ин ва ли ди – та ко би до-
ка зао да су ипак ко ри сни за 
дру штво.

– Нас се се те са мо ка да је 
тај чу ве ни дан ин ва ли да и та-
ко, по мом ми шље њу ци нич-
но, обе ле же тај да тум, а већ 
су тра смо ба че ни у за бо рав. 
Си гу ран сам да се дам де сет 
по сто ин ва ли да же ли и мо же 
да по мог не у раз ли чи тим по-
сло ви ма јер и ми по ку ша ва мо 
да до ка же мо да ипак вре ди-
мо. Оче ку јем да ми уско ро 
стиг не ве ћа ко ли чи на ма те-
ри ја ла од ко јег ћу има ти по-
сла це ле го ди не, та ко да ни 
сам не знам шта ће се све из 
мог „све тлог” мра ка ро ди ти, 
јер се де ти у та ми а бо ље ви-
де ти од оних ко ји су на сун цу, 
ве ли ка је пред ност и спо соб-
ност. Ко зна ка кве тај не кри-
је зе мља у ко јој су тре нут но 
ко ре ни чо ко та ко ји че ка ју да 
бу ду ис ко па ни и до ђу до ме-
не да бих им удах нуо жи вот 
– ка же на кра ју на ше по се те 
нео бич ни мај стор Ти хо мир 
Пе тро вић.

Љ. На ста си је вић

ИАКО НЕ ВИ ДИ, МАЈ СТОР ТИ ХО МИР ПЕ ТРО ВИЋ ИЗ РА ЂУ ЈЕ УМЕТ НИЧ КЕ ЕКС ПО НА ТЕ

С

ме тра и по кло ни ћу га не ком 
ма на сти ру – об ја шња ва мај-
стор тај ну ства ра ња.
Т б ј

П о  г л е д  и з  м р а  к аП о  г л е д  и з  м р а  к а

БЕ О ГРАД

Не за бо ра вља мо 
нај ста ри је
То ком Све тле не де ље, а по во дом нај све ча ни јег пра зни ка 

– Ус кр са у Днев ном цен тру и клу бу за ста ри је „Ста ри град 
1” упри ли че но је дру же ње са ко ри сни ци ма ко ји су ушли у 
„че твр то до ба”. У име Про грам ског од бо ра ве те ра не су по-
здра ви ли Ми ле Ка та ли нић, члан Ко ми си је за ко му ни ка ци-
је, и Мил ка Љу би чић, пред сед ни ца Ко ми си је за со ци јал но-
здрав стве не ак тив но сти по же лев ши им ду го веч ност и до бро 
здра вље. 
За про грам су се по бри ну ли ма ли ша ни „Ду нав ског об да ни-

шта” ко је је ове го ди не про сла ви ло се дам де сет го ди на ра да. 
Ко лаж тра ди ци о нал них ига ра и пе са ма ко ји су пред школ ци 
из ве ли иза звао је то пли апла уз. От кри ли су нам да ве о ма 
во ле да се дру же са ба ка ма и де ка ма и да их по зи ва ју пр вом 

при ли ком у го сте. Ни је из о ста ло ни уоби ча је но ту ца ње ја ји-
ма, а Ус крс је и овог пу та по ве зао ге не ра ци је и био при ли ка 
да се ис ка же ху ма ност. В. Ви те зо вић
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П о  г л е д  и з  м р а  к а
КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Но ва рад на ме ста
За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу 

осо ба с ин ва ли ди те том, ко ји ће по че ти да се при ме њу је од 
ма ја ове го ди не, пред ви ђа да све ком па ни је, сход но ве ли чи ни, 
има ју оба ве зу да за по сле од ре ђен број ин ва ли да са еви ден-
ци је На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. То је био и не по-
сре дан по вод за одр жа ва ње Сај ма за по шља ва ња осо ба с ин-
ва ли ди те том, ко ји су у хо те лу „Но ва Си ци ли ја на” у Кра гу јев цу 
ор га ни зо ва ли Цен тар за са мо стал ни жи вот ин ва ли да Ср би је и 
НСЗ – Фи ли ја ла Кра гу је вац, уз по др шку CRS-a и УСА ИД-а.
Са јам је оку пио де вет на ест по сло да ва ца ко ји су ис ка за ли 

по тре бу за 78 рад них ме ста.

РА ЧА

Ста но ви за из бе гли це
У Ра чи је, у бли зи ни Основ не шко ле „Ка ра ђор ђе”, по че ла 

из град ња згра де за сме штај ин тер но ра се ље них ли ца. Град њу 
фи нан си ра Дан ски са вет за из бе гли це ко ји је оба вио и из бор 
из во ђа ча ра до ва. У згра ду ће би ти пре се ље но де сет по ро ди-
ца са Ко со ва и Ме то хи је, ко је су тре нут но сме ште не у До му 
„Ка ра ђор ђе”, а два ста на на ме ње на су за со ци јал но угро же не 
по ро ди це из Ра че. Ова оп шти на је обез бе ди ла зе мљи ште и 
ин фра струк тур ни план, а укуп на ин ве сти ци ја вред на је бли зу 
21 ми ли он ди на ра.
Бу ду ћа на ме на нај по зна ти је згра де у Ра чи – До ма „Ка ра ђор-

ђе”, из гра ђе ног по сле Пр вог свет ског ра та, би ће по зна та на кон 
до го во ра чел ни ка ло кал не са мо у пра ве и пред став ни ка За во да 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. Ра ни је је пред ла га но да се у 
на ве де ни обје кат сме сти Бо го сло ви ја, али је она у ме ђу вре-
ме ну пре се ље на у Кра гу је вац. По сто ји и пред лог да се у Дом 
„Ка ра ђор ђе” сме сте ар хи ва Пећ ке па три јар ши је и му зеј во жда 
Ка ра ђор ђа, а раз ми шља се и о вра ћа њу пр во бит не на ме не 
овог зда ња – до ма за не збри ну ту де цу.

М. С. 

СТА РА ПА ЗО ВА

Из ло жба ус кр шњих 
ја ја
Удру же ње же на при КУД „Хе рој Јан ко Чмел ник” у Ста рој Па-

зо ви, у са ли Сло вач ког до ма по тре ћи пут је ор га ни зо ва ло из-
ло жбу ус кр шњих ја ја. Из ло жбу је отво рио Алек сан дар Ба ко, 
ди рек тор Цен тра за кул ту ру у овом ме сту, ко ји је го во рио о 
тра ди ци ји и исто ри ји осли ка ва ња ја ја за Ус крс.
Уче ство ва ло је ви ше од три де сет же на ко је су при ка за ле 

сво јих ру ку де ло – укра сна ја ја до те ра на осли ка ва њем, ре зба-
ре њем и гра ви ра њем. Из ло жба је би ла про дај на и вла да ло је 
ве ли ко ин те ре со ва ње – ко кош ја, пач ја и гушч ја ја ја су се про-
да ва ла за 800 до чак 5.000 ди на ра.

– То ком зи ме, ка да не ма мо по сла, при пре ма мо укра сна ја ја. 
Ја ја се из ду ва ју, а за тим се, по по тре би, љу ска фар ба. Ма лим 
бру си ли ца ма се ре зба ре, за шта тре ба мир на и ве шта ру ка, 
ина че љу ска пук не. Нај че шћи мо ти ви на ја ји ма су цве ти ћи и 
углав ном се нај пре фар ба ју ауто лак бо јом, а тек он да се цр та. 
За ме не је то хо би и на овај на чин сам при пре ми ла ви ше од 
три сто ти не ја ја – ка же Вла ста Ухе ли, јед на од уче сни ца.

А. Б.

Де јан Јо ва но вић, ди рек тор На ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње, ис та као је на отва ра њу сај ма да су ова кви ску по ви зна-
чај ни као охра бре ње за што ве ћи број по сло да ва ца да по ну де 
рад на ме ста осо ба ма с ин ва ли ди те том, ко је су се по ка за ле као 
до бри и од го вор ни рад ни ци, али и да би, с дру ге стра не, охра-
бри ли ин ва ли де да се при ја ве на еви ден ци ју НСЗ. У Кра гу јев цу 
је тре нут но на тр жи шту ра да при ја вље но око две хи ља де осо-
ба с ин ва ли ди те том. М. С.

БЕ О ГРАД

Нај ја че јаје
У Днев ном цен тру и клу бу за ста ри је „Чу ка ри ца” по во дом 

Ус кр са одр жа на је ту ца ни ја да на ко јој се над ме та ло ше сна ест 
так ми ча ра. Чла но ви жи ри ја Рад ми ла Иса и ло вић и Зо ра Лон чар 
већ на по чет ку так ми че ња су ин тер ве ни са ли од у зев ши јед но 
не ре гу лар но ја је – но је во. По сле три кру га у фи на ле су ушли 

Јо жи ца Ви шић По по вић и Дра ган Ме да ко вић. По свим пра ви-
ли ма, пр во су се куц ка ли вр хо ви ма ја ја, а за тим је Јо жи ца по-
ку ша ла да „из ву че” не ре шен ре зул тат, али „шот ка” Дра га но вог 
цр ве ног ја је та је оста ла не са ло мљи ва. Жи ри ни је имао не до-
у ми цу, про гла сио га је за по бед ни ка и уру чио му сим бо лич ну 
на гра ду – по сто ље за ја је, ко је је из ра ди ла клуп ска Ко ми си ја 
за кре а ти ван руч ни рад.  В. В.
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МО КРИН

Ју би лар на ту ца ни ја да
У Мо кри ну код Ки кин де на Ус крс је одр жа но 20. свет ско пр-

вен ство у ту ца њу фар ба ним ко кош јим ја ји ма. На ју би лар ној 
ту ца ни ја ди уче ство ва ло је око 150 так ми ча ра, ме ђу њи ма и 
го сти из ино стран ства, ма хом они ко ји су до шли да про сла ве 
пра зник у за ви ча ју.
По бед ник је био Мо крин ча нин Жи ви ца Бла жић ко ји је у фи-

на лу над ма шио Са ву Тер зи ћа, та ко ђе из Мо кри на.
За ни мљи во је да су до са да са мо дво ји ца уче сни ка ко ја ни су 

из овог ме ста ус пе ла да осво је шам пи он ску ти ту лу. 
С. З.

ЗА ЈЕ ЧАР

Ле ка ри код 
пен зи о не ра
Удру же ње пен зи о не ра у За је ча ру и Здрав стве ни цен тар у 

овом гра ду успе шно оства ру ју још јед ну ак тив ност. Јед ном не-
дељ но у свим град ским и ве ћим се о ским ме сним за јед ни ца ма 
ле ка ри и ме ди цин ске се стре су на услу зи пен зи о не ри ма.

– Дом здра вља у За је ча ру је до ста уда љен од гра да и на ши 
пен зи о не ри су по здра ви ли ини ци ја ти ву да ле кар и се стра до ђу 
у њи хо ву ме сну за јед ни цу. Ме сеч но се та ко, ван ле кар ске ор-
ди на ци је, оба ви ви ше од хи ља ду основ них ме ди цин ских пре-
гле да – нај че шће је реч о ме ре њу крв ног при ти ска. Ра ди мо на 
из на ла же њу но вих ви до ва са рад ње са Здрав стве ним цен тром 
да би на ши пен зи о не ри – а има их ви ше од 18.000 – има ли што 
бла го вре ме ни ју здрав стве ну за шти ту – ка же пред сед ник Удру-
же ња пен зи о не ра у За је ча ру Сто јан Не шић.

И у Здрав стве ном цен тру су за до вољ ни са рад њом са пен-
зи о не ри ма. Ка жу да је ово још је дан на чин при бли жа ва ња 
здрав стве них рад ни ка па ци јен ти ма, у овом слу ча ју – пен зи о-
не ри ма.  Б. Д.

ПРО КУ ПЉЕ

Дру же ње „ју жне
пру ге”
Тра ди ци о нал но про лећ но дру же ње шест пен зи о нер ских 

удру же ња с ју га Ср би је овог пу та одр жа но је у Про ку пљу. Око 
250 пен зи о не ра из Сур ду ли це, Ле сков ца, Вла со тин ца, Вла ди-
чи ног Ха на, Гр де ли це и Про ку пља јед но ду шни су у оце ни да је 
ово јед но днев но дру же ње би ло из ван ред но.
Нај пре је у са ли би о ско па „То пли це” при сут не оду ше ви ла 

фол клор на сек ци ја пен зи о не ра из Ле сков ца ко ја је та ко обе ле-
жи ла ма ли ју би леј – пет го ди на по сто ја ња. По себ но се ис та кла 
77-го ди шња чла ни ца фол клор не сек ци је Љу би ца Ђор ђе вић, а 
бур не апла у зе до би ли су и из во ђа чи на род не му зи ке Ра до ван 
Илић, Рад ми ла Пе шић и Мир ја на Јо ва но вић.
Ле сков ча ни су, ина че, за ди ви ли Про куп ча не и ти ме што су 

по сле кон цер та про ше та ли гра дом у на род ним но шња ма, све 
до ре сто ра на „Тро феј” где је одр жа но „дру го по лу вре ме”.
Го сти су оду ше вље но ре кли да су за тре ну так ус пе ли да за-

бо ра ве све бри ге и ма ле пен зи је и за хва ли ли Про куп ча ни ма на 
вр ло при ја тељ ском и ср дач ном до че ку. Ж. Д.
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ЉУ БО ВИ ЈА

Усво јен но ви ста тут
На ре дов ној го ди шњој скуп шти ни пен зи о не ри из Љу бо ви је 

не дав но су усво ји ли но ви ста тут и про ме ни ли име па се ова 
ор га ни за ци ја са да зо ве Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Љу-
бо ви ја.
На го ди шњој скуп шти ни је ре че но да су у 2009. ис пу ње ни 

сви пла ни ра ни за да ци – за пен зи о не ре је на ба вље но ви ше од 
450 то на угља, 300 па ке та зим ни це и су хо ме сна тих про из во-
да, и то на шест ра та. Пет на е стак пен зи о не ра се о тро шку 
Фон да ПИО опо ра вља ло у ба ња ма. Ме сна се о ска удру же ња су 
ор га ни зо ва ла јед но днев не екс кур зи је, па је ве ли ки број пен-
зи о не ра овог кра ја про шле го ди не био на из ле ти ма у Ва ље ву, 

Фру шкој го ри, Аран ђе лов цу, Оплен цу, Мач ко вом ка ме ну, Вр-
њач кој Ба њи, ба њи Вруј ци, ма на сти ру Бо го ва ђи и Со ко-гра ду.

– Фи нан сиј ско по сло ва ње на ше ор га ни за ци је у 2009. го ди-
ни је би ло за до во ља ва ју ће. По ма га ли смо си ро ма шне, ста ре и 
бо ле сне са ма лим пен зи ја ма, а њих на под руч ју на ше оп шти не 
има по до ста, и то ће мо чи ни ти и убу ду ће. Уче ство ва ли смо на 
ре ги о нал ном дру же њу пен зи о не ра у Ва ље ву, а по се ти ли смо 
и Ма ли Звор ник. Би ли смо и до ма ћи ни – на дру же ње у Љу бо-
ви ју пр ви пут су до шли пен зи о не ри из Ужи ца, Ма лог Звор ни-
ка, Ло зни це, Вла ди ми ра ца, Круп ња и Би је љи не и Угље ви ка из 
Ре пу бли ке Срп ске. Пред сед ни штво је од лу чи ло да наш дан и 
сла ва бу де 14. ок то бар – По кров пре све те Бо го ро ди це, па смо 
у на шем клу бу про шле го ди не пр ви пут про сла ви ли и кр сну 
сла ву – при ча Ми ли сав Ђо кић, пред сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра у Љу бо ви ји.

М. М.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Вас крс у Или ној во ди
Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја „Вас крс у Кра гу јев цу” одр жа-

на је и ове го ди не, осми пут, у Еко-пар ку кра гу је вач ког на се ља 
Или на во да.
По сле Вас кр шњег уран ка, сим бо лич ним пу ца њем из тре-

шње вог то па за по че ла су глав на де ша ва ња, ко ја су оку пи ла 
ви ше хи ља да Кра гу јев ча на. При ред бу је за чи нио бо гат кул тур-
но-умет нич ки про грам у ко ме су уче ство ва ле пе вач ке гру пе и 
фол клор на дру штва из Ста ре Па зо ве, Ра че, Гор њег Ми ла нов ца 
и гра да до ма ћи на, док су за вр шну тач ку про гра ма из ве ли шти-
ће ни ци За во да за збри ња ва ње од ра слих „Ма ле пче ли це”.
Тач но у под не ор га ни зо ва но је так ми че ње у ку ца њу вас кр-

шњим ја ји ма у окви ру ко га је иза бра но нај леп ше и нај ја че ја је.

Вас кр шњи про грам у Или ној во ди ове го ди не је обо га ти ла 
и из ло жба Ми ло ва на Па вло ви ћа Ми пе, ва ја ра из Кра гу јев ца, 
чи ја је скулп ту ра „Ус крс” већ по ста ла сим бол Еко-пар ка. Ово-
го ди шња по став ка би ла је ин спи ри са на ста рим ала ти ма, оруж-
јем ко је ни је у упо тре би и дру гим за бо ра вље ним пред ме ти ма 
од ме та ла, а одр жа не су и дру ге за ни мљи ве ма ни фе ста ци је 
– из ло жба цве ћа, смо тра фи ћа и гу ла ши ја да. М. С.

КУР ШУ МЛИ ЈА

Па ке ти као по моћ
У оп шти ни Кур шу мли ја, чи је удру же ње пен зи о не ра бро ји 

око три хи ља де чла но ва, ве ли ки број њих при ма пен зи је ко је 
су ис под де сет хи ља да ди на ра. Због то га је оп штин ска ор га-
ни за ци ја, по тра ди ци ји, од лу чи ла да и ове го ди не обез бе ди 
скром ну по моћ за нај у гро же ни је.

– За хва љу ју ћи на по ри ма удру же ња, као и по мо ћи до на то ра, 
обез бе ди ли смо 300 па ке та за чла но ве са нај ни жим при ма-
њи ма. Вред ност сва ког па ке та је 700 ди на ра – ре као је Ми ша 
Илић, пред сед ник кур шу млиј ских пен зи о не ра.
Па ке ти са др же ле ко ве, хи ги јен ска сред ства и не ко ли ко вр-

ста на мир ни ца. По моћ ће пр во до би ти бо ле сни, а за тим и нај-
у гро же ни ји пен зи о не ри. Ж. Д.
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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

Имам ли пра во на ба њу
Ви дим да је и ове го ди не отво-

рен кон курс за бес пла тан од мор 
и опо ра вак пен зи о не ра у ба-
ња ма Ср би је. То је за и ста 
пра ва ствар за све нас 
ко ји има мо ја ко ма ла 
при ма ња, а ни је нас 
баш ни ма ло. Ко ли ко ја 
ви дим, до бар део пен зи о не ра је 
са при ма њи ма ис под про се ка. И 
ис под сва ког ми ни му ма за нор-
ма лан жи вот. 
Па по што је два не ка ко успе-

ва мо да се скр пи мо од јед ног 
до ду гог де ла пен зи је, не ма 
ни ка квих мо гућ но сти да оде-
мо у не ку ба њу на опо ра вак и 
ма ло од мо ра. А тре ба и те ка ко. 
До бро нам до ђе и да са мо бу-
де мо та мо, а још и ма ло ле че ња 
и про ве ре здрав стве ног ста ња је 
од лич но. 

Ја сам пре че ти ри го ди не била 
бес плат но у ба њи и не знам да ли 
са да уоп ште имам пра во да по но-
во под не сем зах тев са до ку мен-

та ци јом од че га бо лу јем. Па по што 
ви дим да ов де по не кад од го ва ра те на 
пи та ња, мо лим вас да ми ка же те имам 
ли пра во да ове го ди не кон ку ри шем за 

ба њу по што ми је пен зи ја ис под 14. 000 
ди на ра.
Уна пред хва ла, 
И. Ди ми три је вић, Бе о град

Од го вор ре дак ци је: Има те пра во 
да се ове го ди не при ја ви те за бес пла-
тан од ла зак у ба њу по што прет ход не 
че ти ри ни сте ишли о тро шку Фон да, а 
мо же те да кон ку ри ше те сва ке че твр те 
го ди не. При ја ву и ме ди цин ску до ку мен-
та ци ју мо же те да под не се те у сво јој оп-

штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра до 25. 
апри ла.

Уби ра ње сред ста ва за оси гу ра ње рад ни ка
Јед но од на че ла за ко-

на о оси гу ра њу рад ни ка 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
од но си ло се и на уби ра-
ње сред ста ва.
При ку пља ње сред ста-

ва при но си ма рад ни-
ка и по сло да ва ца, ко је 
упла ћу је по сло да вац уз 
пра во од бит ка од рад ни-
ка, при но си у бо ле сти и 
из не мо гло сти, ста ро сти 
и смр ти те ре те рад ни ке 
и по сло дав це у по ла, a 
при но си у не сре ћи са мо по сло дав це. Др жав на суб вен ци ја у из не мо гло сти, ста ро сти и смр ти 
има се од ре ди ти у др жав ном бу џе ту.
Пот по ре у нов цу и на ра ви одмеренe су у до вољ ној ви си ни за све вр сте оси гу ра ња. Од ред-

бе за ко на о оси гу ра њу су у скла ду са кон вен ци ја ма Ме ђу на род ног би роа ра да.
(Оси гу ра ње рад ни ка у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, 1937, За греб, стра на 6)

Обра зац М-4
Пла ћа ње до при но са ре гу ли са но је За ко ном о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 

(„Сл. гла сник РС” број 84/04 и 61/05 и 62/06) и под за кон ским ак ти ма. По сло да вац је ду жан 
да до при но се об ра чу на и упла ти исто вре ме но са ис пла том за ра де, по про пи си ма ко ји 
ва же у мо мен ту ње не ис пла те. 
До при нос се пла ћа на осно ви цу ко ју чи ни ис пла ће на за ра да 

за по сле ног са по ре зи ма и до при но си ма (бру то за ра да) с тим 
што за ра да не мо же би ти ни жа од нај ни же, ни ти ви ша од нај-
ви ше ме сеч не осно ви це. Од 1. апри ла у то ку је пре да ја М-4 
обра за ца на шал те ри ма РФ ПИО. Са мо уз овај обра зац Фонд 
има ком пле ти ра ну еви ден ци ју о ста жу и упла ће ним до при но-
си ма за рад ни ка. 

Ј. О.
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

По ве ћа ње те ле сног оште ће ња

Пен зи о ни са ње по чла ну 15

По себ на пен зи ја за део
ста жа из БиХ

Пра во на здрав стве но
оси гу ра њеПо ро дич на пен зи ја и из ме не 

За ко на о ПИО

?Слав ко Гр бо вић – Лу ча ни: Од 1978. го ди не имам 
те ле сно оште ће ње IV сте пен ко је ме сеч но из но си 
2.800 ди на ра. Са да имам 83 го ди не жи во та. Ин-

те ре су је ме да ли имам пра во на по ве ћа ње те ле сног 
оште ће ња јер ми се ста ње по гор ша ло – не чу јем. Имам 
ли пра во на слу шни апа рат и да ли због го ди на и ло шег 
здрав стве ног ста ња имам пра во на не гу и по моћ?

?Не бој ша Ми тро вић – Ла за ре вац: Пет на ест го ди на 
упла ћу јем до при нос за ПИО, по чла ну 15. Имам 46 
го ди на жи во та и укуп но 20 го ди на ста жа оси гу ра-

ња. Ка ква су мо ја пра ва за оства ри ва ње пен зи је? Шта 
би се до го ди ло ако бих пре ки нуо упла ту по чла ну 15 
За ко на о ПИО, шта би би ло са упла ће ним нов цем?

?Ог њан Ми тић – Тр сте ник: Од 2000. го ди не сам у 
ста ро сној пен зи ји, ко ју уред но при мам. Имао сам 
де вет го ди на ста жа у БиХ, ко ји ми је та ко ђе ура чу-

нат у уку пан стаж оси гу ра ња. На мо је из не на ђе ње, до-
био сам ре ше ње Фон да ПИО из Ре пу бли ке Срп ске ко јим 
ми се утвр ђу је пен зи ја за део ста жа у БиХ. Оба ве штен 
сам да ће ми ре ше ње ко је имам би ти по ни ште но и да ће 
би ти до не то но во, не по вољ ни је за ме не ка ко сам схва-
тио. Да ли је то мо гу ће?

?Удру же ње пен зи о не ра – Ме две ђа: Пен зи о нер сам 
од 2005. го ди не. Су пру га се тре нут но на ла зи на За-
во ду за за по шља ва ње где до ма ја ове го ди не има 

здрав стве но оси гу ра ње. Има 28 го ди на ста жа и 52 го-
ди не жи во та. Бо ле сна је и узи ма ле ко ве. Ин те ре су је ме 
да ли мо же би ти оси гу ра на пре ко мог оси гу ра ња?

?Рад ми ла Ћир ко вић – Ша бац: Удо ви ца сам од 2009. 
го ди не. У сеп тем бру ћу на пу ни ти 48 го ди на жи во-
та, не за по сле на сам и без при хо да. Знам да по ва-

же ћем за ко ну не мам пра во на по ро дич ну пен зи ју док 
не на пу ним 50 го ди на. Ин те ре су је ме, кад 2011. го ди не 
сту пи на сна гу про ме на за ко на, да ли пра во на по ро-
дич ну пен зи ју оства ру јем по са да шњем За ко ну из ПИО 
или по но вом. Да ли да већ са да под не сем зах тев за 
по ро дич ну пен зи ју?

Од го вор: За до би ја ње слу-
шног апа ра та мо ра те се обра-
ти ти свом ле ка ру јер то спа да 
у до мен здрав стве ног оси гу-
ра ња. 
С об зи ром на го ди не и здрав-

стве но ста ње, не ма сум ње да 
је до шло до по гор ша ња не кад 
утвр ђе ног те ле сног оште ће-
ња. Ме ђу тим, од 1997. го ди не 
про ме нио се За кон о ПИО, по 
ко ме мо же да се при зна пра-
во на на кна ду по осно ву те ле-
сног оште ће ња са мо ка да је 
узрок те ле сног оште ће ња не-
сре ћа на по слу или про фе си о-
нал но обо ље ње, а то код Вас 

си гур но ни је слу чај, јер је до 
по гор ша ња те ле сног оште ће-
ња до шло у пе ри о ду од ка да 
сте у пен зи ји, па узрок мо же 
би ти са мо бо лест. 
Што се ти че на кна де за не-

гу и по моћ, њу мо гу да до би ју 
они ко ји ни су спо соб ни да се 
са ми о се би ста ра ју, тј. ко ји не 
мо гу са мо стал но да оба вља ју 
основ не жи вот не рад ње, хра-
ње ње, обла че ње, одр жа ва ње 
хи ги је не итд. Ако сма тра те 
да Ва ше здрав стве но ста ње 
од го ва ра овом опи су, под не-
си те зах тев за до би ја ње ове 
на кна де.

Од го вор: Оси гу ра ње ко је 
упла ћу је те, за јед но са рад ним 
ста жом ко ји има те, омо гу ћа ва 
Вам да јед но га да на оства ри те 
пра во из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња. Ако већ има те 
укуп но 20 го ди на ста жа оси гу-
ра ња то Вам је до вољ но да ка-
да на вр ши те 65 го ди на жи во та 
оства ри те пра во на ста ро сну 
пен зи ју, а до вољ но је и 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња.
У слу ча ју да код Вас на сту-

пи пот пун гу би так рад не спо-
соб но сти, мо же те оства ри ти и 

ин ва лид ску пен зи ју, јер Вам је 
за њу до вољ но и пет го ди на 
ста жа оси гу ра ња. 
Да ља упла та до при но са мо-

гла би са мо да уве ћа не ка од 
Ва ших бу ду ћих пра ва из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња. У слу ча ју да пре ки не те 
упла ту до при но са има те до-
вољ но ста жа да са че ка те не ко 
од сво јих бу ду ћих пра ва. 
За са да не мо же те да оства-

ри те ни јед но пра во из ПИО. 
По вра ћај упла ће них до при но-
са ни је мо гућ.

Од го вор: На жа лост, 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 БиХ сту пио је 
на сна гу 1. 6. 2004. го ди не и 
пре ма чла ну 42 тог спо ра зу ма 
они ма ко ји су оства ри ли пра-
во на пен зи ју од 6. 3. 1992. до 
1. 6. 2004. го ди не пре ра чу на-
ће се сте че на пен зи ја по ста-
жу на вр ше ном у БиХ и пре ма 
ста жу на вр ше ном у Ср би ји. Ви 

сте пен зи о ни са ни 2000. го ди-
не и спа да те у ову ка те го ри ју 
ко ри сни ка пен зи је. Са да мо-
же те оче ки ва ти и ре ше ње о 
пен зи о ни са њу од Фон да ПИО 
у Ср би ји, та ко да ће те убу ду-
ће при ма ти две пен зи је. По-
зна то је да су пен зи је из БиХ 
не што не по вољ ни је од оних у 
Ср би ји, те Вас нај ве ро ват ни-
је оче ку је не што ни жи из нос 
пен зи је. 

Од го вор: Ка да Ва ша су пру-
га оста не без здрав стве ног оси-
гу ра ња ко је са да ко ри сти, има 
пра во на здрав стве ну за шти ту 
пре ко Вас као ко ри сни ка пен-
зи је. Оно што тре ба да ура ди те 
је сте да је при ја ви те ис по ста-

ви здрав стве ног оси гу ра ња на 
те ри то ри ји оп шти не где има те 
пре би ва ли ште. Са на вр ше них 
60 го ди на жи во та, Ва ша су пру-
га ће оства ри ти пра во на сво ју 
пен зи ју и са мо стал но ће би ти и 
здрав стве но оси гу ра на.

Од го вор: Бу ду ћи да у сеп-
тем бру пу ни те 48 го ди на жи-
во та, Ви ће те мо ћи да оства-

ри те пра во на по ро дич ну 
пен зи ју тек 2013. го ди не ка да 
на вр ши те 51 го ди ну. Ово из 

раз ло га што ће при ме ном но-
вог про пи са ко ји ће сту пи ти 
на сна гу 2011. го ди не по че ти 
и по ди за ње ста ро сне гра ни-
це за удо ву, па би Вам 2012. 
го ди не тре ба ло 50 го ди на и 
шест ме се ци, што је за Вас 

не мо гу ће, јер сте ро ђе ни у 
сеп тем бру, па услов ис пу ња-
ва те 2013. го ди не ка да на вр-
ши те 51 го ди ну жи во та. Ово 
све на во ди мо услов но, јер но-
ви За кон о ПИО тек тре ба да 
сту пи на сна гу.
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РЕКА У 
АУСТРИЈИ
ИЗВРШИТИ 
ПРОБУ

СИМБОЛ 
АЗОТА
СТРАНА 
ТРОУГЛА

НАШ 
ИСТОРИЧАР, 
АЛЕКСА

БИЛИЈАРСКИ 
ШТАП
КРАСТИ
НА МЕРИ

ОЗНАКА 
ТОНЕ

ОЗНАКА 
СЕВЕРА

САЖАЉЕЊЕ

ЗАНАТЛИЈА 
(СКР.)

РАН. ГОЛМАН, 
ДАСАЈЕВ

ОПРАТИ 
ТКАНИНУ
У ВОДИ

ДЕО ЛАНЦА, 
АЛКА (МН.)

ПРКОСАН

ОКАМЕЊЕНИ 
ГЛАВОНО-
ШЦИ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ГРАД У 
НИГЕРИЈИ

ИСПРАВЉЕН

МЕСЕЧНА 
ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТ

ОЗНАКА 
АМПЕРА

СВЕТА (ТУР.)

РЕКА У 
АУСТРИЈИ, 
ПРИТОКА 
ДУНАВА

ЛОПОВ

ГРЧКО СЛОВО

СТАРА
ДРЖАВА
У АЗИЈИ

ИНИЦИЈАЛИ 
ГЛУМИЦЕ 
ТРИВАЛИЋ

СИМБОЛ 
КИСЕОНИКА

НЕМАЧКИ 
ПРЕДЛОГ 

(НА)

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: опстати, вокатив, ора, РКО, Алпи, 
в, псар, ти, стремен, Пера, дораде, опарати, босиљак, страна, 
мува, ав, имање, ш, м, рекет, ода, или, затрпан, Аријана.

СКАНДИНАВКА

М
ил
ен
ко

 К
ос
ан
ов
ић

Д
еј
ан

 П
ат
ак
ов
ић

Мо лим за реч
Пен зи о не ри сла ве ју би леј: још го ди ну да на до 

од мр за ва ња пен зи ја.
Ју че сам ру чао и ве че рао, али сад имам про блем са 

ле га ли за ци јом.
По што нам је при вре да у буб њу, гра ђа ни с не-

стр пље њем иш че ку ју из вла че ње.
Пен зи је ће би ти од мр зну те 1. апри ла 2011. го ди не, па 

се пен зи о не ри пла ше да им вла да та да не ка же „Апри-
ли ли ли...”
Све је по ску пе ло, али то не ће ути ца ти на стан-

дард гра ђа на чи ја су при ма ња ви ша од 2.000 
евра.
У ви ну је исти на, па по сла ни ци на са стан ци ма пар ла-

мен та пи ју ис кљу чи во ка фу и со ко ве.
Пр ви април би смо уско ро мо гли да сла ви мо као 

дан но вих рад них ме ста.
Кли нац се љу ти на оца: „Бре, ћа ле, за то ли ке па ре ко-

ли ко си дао на мо је уџ бе ни ке, мо гао си да ми отво риш 
при ват ну фир му”.

Дejaн Па та ко вић

До ско ци
Не из но си те свој пр љав веш. По ква ри ла нам се ма ши на 

за пра ње.
Пу кла је бру ка. Број на стра да лих још ни је утвр-

ђен.
По бе ди ће мо си ле мра ка. Па ли све ћу!
Крив ци су ме ђу на ма. Др же нам лек ци је о прав ди.
До че ка ни су на ве ли ка зво на, а ис пра ће ни на ма ла вра-

та.
Де ра ти за ци ја ни је ус пе ла. Па цо ви су на вре ме 

по бе гли са бро да.
Ни сам шпи јун. Ја са мо пра тим мо ду.

Ра де Ђер го вић
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(Х) у м о р н е  м и с л и
Ми смо по ста ли та ко озбиљ но 

дру штво да нам ни пр вог апри ла 
ни је до ша ле!

Мо гли би смо све да ра ди мо бо ље, 
али за што кад смо нај бо љи?!

Не ке по ли ти ча ре пам ти мо по 
де лу, не ке по је лу и оде лу.

Што не стиг не мо ове го ди не, ура ди-
ће мо то ком де це ни је или ве ка. Не ма 
раз ло га за жур бу – но ви ми ле ни јум 
тек је по чео!

Ни јед на не во ља ни је то ли ко 
ве ли ка да не би мо гла да се ве-
ли ча! 

Ни је дан див ни је то ли ко ве ли ки да 
га па ту љак не мо же узе ти на зуб!

Ја сам чо век ми ра. Сва ког да на 
је дем хлеб и со.

У но ви на ма ми је нај дра жа ру бри ка 
ИЗ ГУ БЉЕ НИ – СНА ЂЕ НИ.

Витомир Те о фи ло вић

... да се нај ве ћи под вод ни из во ри наф-
те на ла зе у Ин диј ском оке а ну? На ње го-
вом дну на ла зи се ви ше од 40 од сто свих 
мор ских из во ра наф те.

… да је нај ве ћи на ци о нал ни парк на све-
ту Вуд Ба фа ло у Ка на ди, ко ји се про сти ре 
на 45.480 ква драт них ки ло ме та ра?

... да је, су де ћи по Ги ни со вој књи зи 
ре кор да, нај ду жа ве рид ба тра ја ла 67 го-
ди на?! Срећ ни пар вен чао се у 82. го ди-
ни жи во та.

... да су 23. априла 1616. године умрла 
два велика писца, Вилијем Шекспир и 
Мигел де Сервантес, и да је тај датум 

установљен као Светски дан књиге и 
ауторских права?

... да је прву кредитну картицу објавио 
Америкен експрес још 1951. године?

... да наш 
Б е о г р а д 
није једини 
у свету 
са тим 
именом – 
само у САД 
има четири 
Београда, 
од којих се најмањи налази у Небраски 
и има свега 134 становника?

... да у Пољској ничу два мала града 
у којима може да купи стан или кућу ко 
год хоће, али ће моћи да се усели у њих 
под условом да има 55 година или ће 
морати да сачека свој 55. рођендан?

... да су двојица ронилаца на мексичком 
полуострву Јукатан открили до сада 
најдужу подземну реку на свету, чија 
је укупна дужина 153,6 километара, а 
највећа дубина 72 метра?

... да лавица обави више од деведесет 
одсто лова?

Да ли сте зна ли ...


