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Не ма, ве ро ват но, да на да се сва ко од нас 
бар јед ном не за пи та где се из гу би ла 
при стој ност и да ли је до бро вас пи та-

ње, као пре ва зи ђе на ка те го ри ја, пот пу но не-
ста ло из на шег си сте ма вред но сти. Љу ди ко ји 
уме ју да ка жу „хва ла” и „мо лим”, ко ји се по-
ме ре да би про пу сти ли дру го га, ко ји љу ба зно 
по здра вља ју ком ши је и ба ца ју ђу бре у кан те и 
кон теј не ре, не пљу ју по ули ци, не мал тре ти-
ра ју жи во ти ње и не де мо ли ра ју (са из ра зи тим 
за до вољ ством и не ком вр стом по но са) ту ђу 
имо ви ну не са мо да су, из гле да, иза шли из 
мо де, већ су че сто из ло же ни и под сме ху. Али 
за то ло ше на ви ке, не кул ту ра, при ми ти ви зам, 
па и отво ре на ба ха тост и агре си ја ука зу ју да 
има мно го оних ко је ни је бри га ни за про стор 
где жи ве ни за оне са ко ји ма жи ве.
Због то га, док сва ки по је ди нац не раз ви је 

свест да тре ба да во ди ра чу на и о јав ном, а не 
са мо о свом лич ном про сто ру, на ја вље на ко-
му нал на по ли ци ја тре ба да има сву на шу по-
др шку. Од ње се оче ку је мно го ‒ да про ме ни 
из глед на ших гра до ва и да у њих уве де ред, 
али у тим оче ки ва њи ма тре ба би ти уме рен. 
Ако се има у ви ду ко ли чи на ових про бле ма и 
ко е фи ци јент ис по ље не не кул ту ре, би ће по-
треб но мно го вре ме на и још ви ше ко му нал них 

по ли ца ја ца да се и код нас спре чи прак ти ко ва-
ње не хи ги јен ских на ви ка и стиг не до за до во-
ља ва ју ћег ни воа при стој ног по на ша ња. Бу ду 
ли нас, ме ђу тим, че шће „уда ра ли по џе пу”, тај 
ће про цес би ти бр жи. Јер, и дру ге eвропскe 
зе мље има ју ко му нал не по ли ци је за хва љу ју ћи 
чи јим ка зна ма су чи сте и уре ђе не, а гра ђа ни 
кул тур ни и ци ви ли зо ва ни.
Ја сно је да ко му нал на по ли ци ја не мо же да 

вас пи та ва али мо же да за шти ти од не ва спи-
та них и да све нас при мо ра да во ди мо ра чу на 
о свом по на ша њу, она ко ка ко то чи ни мо ка да 
оде мо у ино стран ство. Ва жан је и по да так да 
ће ко му нал ни по ли цај ци во ди ти еви ден ци је 
свих под не тих при ја ва, пред ло га али и пе ти-
ци ја гра ђа на.
Да се, ипак, не би све све ло са мо на санк ци-

ју, тре ба се вра ти ти на при чу о до ма ћем вас пи-
та њу јер ‒ пот це њи ва ње зна ча ја вред но сних 
ста во ва ко ји тре ба да се стек ну у де тињ ству 
не мо же се ка сни је на док на ди ти ни ка квим фа-
кул тет ским ни дру гим ди пло ма ма. Ге не ра ци је 
ко је до ла зе мо ра ју се еду ко ва ти од ма лих но-
гу да во де ра чу на о сре ди ни у ко јој жи ве, а 
еко ло шки је зик се, као и оста ли, нај лак ше и 
нај бо ље учи у де тињ ству.

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка
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Још пре че тр де сет го ди на, ка да је ве ли ким 
про те сти ма ко ји су има ли за циљ да скре ну 
па жњу на зна чај очу ва ња жи вот не сре ди не 
пр ви пут обе ле жен Дан пла не те Зе мље, чо-
ве чан ство је по ка за ло да је све сно да тре ба 
озбиљ но да се за бри не због бу дућ но сти ме ста 
на ко ме жи ви мо, па, ипак, да нас смо у ве ћој 
опа сно сти не го ика да. А уко ли ко на ста ви мо са 
са да шњим ни во ом тро ше ња при род них ре су-
ра са, по про це ни струч ња ка, за још че ти ри де-
це ни је би ће нам по треб на не ка но ва Зе мља.
Та кав за кљу чак је из нет и у не дав ном из-

ве шта ју ор га ни за ци је World Wildlife Found 
(WWF) ко ја се ба ви про у ча ва њем здра вља 
на ше пла не те. Из ве штај се фо ку си рао на два 
основ на ин ди ка то ра  ин декс жи вог 
све та ко ји се од ра жа ва на здра-
вље еко си сте ма и еко ло шки 
оти сак ко ји при ка зу је ути-
цај људ ског де ло ва ња на 
ста ње пла не те. Ин декс 
жи вог све та је, из ме ђу 
оста лог, по ка зао да се 
по пу ла ци ја кич ме ња ка 
сма њи ла за јед ну тре-
ћи ну од 1970. го ди не, а 
не га ти ван ути цај чо ве ка 
на еко си сте ме се у по-
след њих пе де сет го ди на 
утро стру чио и тре нут но над-
ма шу је ре ге не ра тив не ка па ци-
те те Зе мље за око 25 од сто. 

Де сет зе ма ља ко је пред ња че у тро ше њу Зе-
мљи них ре су р са су Ује ди ње ни Еми ра ти, САД, 
Фин ска, Ка на да, Ку вајт, Ауста ли ја, Есто ни ја, 
Швед ска, Но ви Зе ланд и Нор ве шка.
Са дру ге стра не, ја ча ње све сти о ефек ти-

ма кли мат ских про ме на мо же пред ста вља ти 
је дин стве ну при ли ку за из град њу здра ве и 
про спе ри тет не при вре де чи ја ће осно ва би ти 
ко ри шће ње чи сти јих тех но ло ги ја. Због то га је 
циљ про сла ве Да на пла не те Зе мље, ко ји је 22. 
апри ла обе ле жен ши ром све та, за шти та, очу-
ва ње и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не, али и 
про ме на по на ша ња, ко ја под ра зу ме ва ак тив-
но уче шће љу ди у ре ша ва њу ових про бле ма. 
Овај дан под се ћа да је по след њи час за оства-

ре ње кључ них по ма ка у кли мат ској по-
ли ти ци, ко ри шће њу об но вљи вих 
из во ра енер ги је и ства ра њу 
тзв. зе ле них рад них ме ста, и 
тре ба да под стак не ми ли о-
не љу ди ши ром све та на 
пред у зи ма ње ма лих ко-
ра ка у сво јим до мо ви ма, 
шко ла ма и пред у зе ћи-
ма ко ји ће, сви за јед но, 
пред ста вља ти огро ман 
ко лек ти ван до при нос 
раз во ју зе ле не еко но ми је. 
Је ди но та ко ће на ши са да-

шњи за јед нич ки на по ри у бу-
дућ но сти зна чи ти пре крет ни цу 

пре ма одр жи вом раз во ју. Г. О.

ДАН ПЛА НЕ ТЕ ЗЕ МЉЕ



Иако је рок за пре да ју М 4 
обра за ца о ста жу, за ра-
да ма и пла ће ним до при-

но си ма за за по сле не по чео да 
те че 1. апри ла, уста ље на прак са 
по сло да ва ца да че ка ју по след-
њи мо не нат и ове го ди не се ни је 
про ме ни ла. За пр вих пет на ест 
да на од ка да су вра та РФ ПИО 
отво ре на вла сни ци ма фир ми за 
пре да ју ових по да та ка за око 
два ми ли о на за по сле них у Ср-
би ји, гу жви на шал те ри ма још 
не ма, ка же Жељ ко Си мић, на-
чел ник ма тич не еви ден ци је у 
Сек то ру за оства ри ва ње пра ва 
из ПИО:

– Као и сва ке го ди не, пра ву 
гу жву оче ку је мо тек у дру гој по-
ло ви ни ме се ца. За са да углав-
ном до ла зе љу ди из аген ци ја, 
они ко ји во де књи ге и нај че шће 
се рас пи ту ју о ства ри ма ко је 
им ни су са свим ја сне или тра-
же ин фор ма ци је и са вет од нас 
око по пу ња ва ња М 4 обра сца. 
Ина че, про шле го ди не је Фон ду 
под не то укуп но бли зу три ми ло-
на М 4 обра за ца за 2009. и ра-
ни је го ди не, уко ли ко ни су би ли 
пре да ти на вре ме. До га ђа се и 
да је по сло да вац уред но упла-
тио до при но се за по сле ни ма, 
али ни је пре дао до каз о то ме, 
то јест М 4, та ко да ми у ма-
тич ној еви ден ци ји о то ме не ма-
мо по дат ке. Јер, са мо са овим 
ком пле ти ра ним обра сцем ми 
има мо тач ну еви ден ци ју о ста-
жу и пла ће ним до при но си ма за 
рад ни ке. Од укуп ног бро ја М 
4 обра за ца пре да тих про шле го-
ди не, ско ро 2,7 ми ли о на би ло је за 
за по сле не, не што ви ше од 114.000 за 
са мо стал це и око 200.000 за по љо при-
вред ни ке – об ја шња ва Жељ ко Си мић.
Про шле го ди не при мљен је знат но ве-

ћи број свих вр ста при ја ва на оси гу ра-
ње и од ја ва са оси гу ра ња не го ра ни јих 
го ди на, па је и М 4 обра за ца при мље-
но 12 од сто ви ше не го у 2008. го ди ни. 
По љо при вред ни ци, ина че, ове обра сце 
не пре да ју за се бе сва ке го ди не већ се 
за њих они по пу ња ва ју пре од ла ска у 
пен зи ју.
Иако је ово по сао ко ји по сло дав це че-

ка сва ке го ди не и по пи та њу овог обра-
сца се ни шта ни је про ме ни ло од јед не до 
дру ге го ди не, увек по сто је не ке не до у-
ми це код оних ко ји их пре да ју, та ко да 

пр ва по ло ви на ро ка обич-
но про ђе у рас пи ти ва њи-
ма и кон сул та ци ја ма, а за-
тим по чи ње гу жва на ко ју 
су у ма тич ној еви ден ци ји 
Фон да ПИО већ на вик ну-
ти. Јер, увек је при су тан 
исти про блем: до но ше ње 
не пот пу не до ку мен та ци је 
и не по што ва ње ро ко ва. 
Не а жур ност по сло да ва ца 
ка да је у пи та њу еви ден-
ци ја о за ра да ма, ста жу и 
пла ће ним до при но си ма 
рад ни ка већ је по сло вич-
на, иако су ови по да ци је-
ди ни на чин за оства ри ва-
ње пра ва за по сле них на 
за слу же ну пен зи ју.

– Упра во не пот пу на до-
ку ме та ци ја о ста жу и је-
сте је дан од нај ва жни јих 
раз ло га што се на ре ше-
ње о пен зи о ни са њу не ка-
да ду го че ка. Јер, док све 
го ди не ста жа ни су по кри-
ве не пла ће ним до при но-
си ма, оно не мо же би ти 
до не то. Док се, при ли ком 
пен зи о ни са ња, све ове 
„кри ве дри не” ис пра ве, 
бу ду ћи пен зи о нер че сто 
из гу би и жив це и стр пље-
ње, а за по сле ни у ма тич-
ној еви ден ци ји Фон да ни 
на ко ји на чин не мо гу 
да убр за ју по сту пак без 
пот пу не и ком плет не до-
ку мен та ци је о пла ће ним 
до при но си ма – на гла ша-
ва Жељ ко Си мић.

При ја ве по сло дав ци под но-
се ис по ста ви, од но сно фи ли ја ли 
Фон да на чи јој те ри то ри ји се на ла-
зи се ди ште фир ме. По дат ке мо гу да 
до ста ве у елек трон ској или пи са ној 
фор ми. Не по што ва ње ро ка за пре да ју 
ових по да та ка сма тра се, пре ма сло ву за-
ко на, пре кр ша јем за ко ји су пред ви ђе не 
нов ча не ка зне – од 10.000 до 800.000 ди-
на ра за по сло дав це и од 2.500 до 50.000 
ди на ра за од го вор ног рад ни ка ко ји во ди 
по сло ве еви ден ци је и при ја вљи ва ња за-
по сле них. По ис те ку ро ка за под но ше ње 
М 4 обра за ца, у Фон ду ће би ти сал ди ра-
но ста ње, то јест би ће про ве ре но ко је 
од по сло да ва ца ове го ди не „за бо ра вио” 
сво ју оба ве зу и про тив та квих ће у ју ну 
би ти под не те прек шај не при ја ве.

В. А.
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Не че ка ти по след њи час

До га ђа се и да
по сло да вац упла ти
до при но се, али не
пре да при ја ву,
та ко да у Фон ду
не ма по да та ка
о пла ће ном
ста жу за
рад ни ке
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актуелно

Чла но ви Ве ћа Са ве за са мо стал них 
син ди ка та Вој во ди не су на сво јој кон-
сти ту тив ној сед ни ци, ко јом су прак тич-
но окон ча ни из бо ри у овој син ди кал ној 
ор га ни за ци ји, име но ва ли че ти ри пот-
пред сед ни ка ко ји ће у на ред ном пе то го-
ди шњем ман да ту би ти за ду же ни за раз-
ли чи те обла сти де ло ва ња.

– Дра го Ђо кић ба ви ће се уре ђе њем и 
ор га ни за ци о ном из град њом Са ве за, Је-
ле на Че шље вић од го вор на је за уна пре-
ђе ње за шти те на ра ду и зна чај ни је де-
ло ва ње же на и мла дих у Син ди ка ту, То-
ми слав Ста јић за ду жен је за дру штве не 
де лат но сти и еду ка тив ни рад, а Ми лан ко 
Бо ди ро га за пра ће ње и раз вој со ци јал-

ног ди ја ло га. За но вог се кре та ра Ве ћа 
иза бран је Го ран Ми лић – са оп штио је 
ме ди ји ма оба ве зе но вих пот пред сед ни ка 
и се кре та ра ове син ди кал не ор га ни за-
ци је, ак ту ел ни пред сед ник, др Ми ло рад 
Ми ја то вић.

Чла но ви Ве ћа су на сед ни ци за кљу-
чи ли да је син ди ка ли зам да нас мо жда 
у нај те жем по ло жа ју од свог по сто ја-
ња, јер прак тич но не ма пра вог со ци-
јал ног ди ја ло га у зе мљи. За мр знут је 
Оп шти ко лек тив ни уго вор, а не рет ко 
се за бра њу је и рад син ди ка та ко ји у 
не ким пред у зе ћи ма и не по сто је. Ра-
ди оства ри ва ња рад нич ких пра ва и 
за ка сне лих ис пла та за ра ђе них пла та 
и со ци јал них до при но са, штрај ко ви и 
про те сти по ста ли су сва ко днев ни ца, а 
чла но ви Син ди ка та све че шће оста ју 
без по сла упра во због син ди кал ног ан-
га жо ва ња.

Ми ро слав Мек те ро вић

ИЗ БО РИ У СА МО СТАЛ НОМ СИН ДИ КА ТУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Син ди кал ци на ме ти

Фи нан сиј ско по сло ва ње 
Фон да у 2009. го ди ни 
оба вље но је у скла ду 

са пла ни ра ним, ре че но је на 
сед ни ци Управ ног од бо ра РФ 
ПИО при ли ком усва ја ња Из-
ве шта ја о фи нан сиј ском по-
сло ва њу за про шлу го ди ну, 
о ко ме је де таљ ни је го во рио 
Иван Ми мић, ди рек тор Сек то-
ра за фи на си је:

– Пла ни ра ни и оства ре-
ни при хо ди из но си ли су 
462,69 ми ли јар ди ди на ра, 
што је 100,05 од сто пла ни ра-
них сред ста ва за ту го ди ну. 
Оства ре ни из нос при хо да и 
при ма ња у 2009. но ми нал но 
је ви ши за 19,09 од сто од из-
но са оства ре ног у 2008. го ди-
ни. Ве ћим де лом, не што ви ше 
од по ло ви не, ре а ли зо ван је 
од на пла те до при но са – 235,4 
ми ли јар де ди на ра, што је на 
ни воу пла ни ра не ре а ли за ци-
је од до при но са (100,25 од сто 
од пла на). Исто вре ме но, рас-
хо ди су из но си ли 463,5 ми-
ли јар ди ди на ра што зна чи да 
је оства рен де фи цит од 511 
ми ли о на ди на ра. Та раз ли ка 
је по кри ве на при хо ди ма од 
при ва ти за ци је ко јих је би ло 
са свим до вољ но, та ко да је и 
оста ло 3,73 ми ли јар де ди на-
ра за по кри ва ње евен ту ал ног 
ово го ди шњег де фи ци та – об-
ја снио је Иван Ми мић.

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

Бу џет ска сред ства су у при-
хо ди ма Фон да уче ство ва ла са 
46 од сто а 51 про це нат нов ца 
обез бе ђен је из ре дов них до-
при но са. 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.
На овај на чин обез бе ђе на 

су сред ства за два на ест пла-
ни ра них ис пла та пен зи ја у 
2009. го ди ни, та ко да су све 
на вре ме оба вље не, на гла сио 
је Ми мић:

– За ко ри сни ке пен зи ја из 
ка те го ри је за по сле них ис-
пла ће не су пен зи је за де цем-
бар 2008. и је да на ест ме се ци 
2009. го ди не. Бив ши са мо-

стал ци при ми ли су пен зи је за 
два на ест про шло го ди шњих 
ме се ци, а пен зи о ни са ни по-
љо при вред ни ци су при ми-
ли дру ги део де цем бар ских 
пен зи ја за 2008. и је да на ест 
и по пен зи ја за 2009. го ди ну 
– обра зло жио је ди рек тор фи-
нан сиј ског сек то ра.
Ка да је о оства ре њу при хо-

да од до при но са реч, по сто је 
раз ли ке у упла та ма по ка те-
го ри ја ма оси гу ра ни ка. На и ме, 
од оси гу ра ни ка из ка те го ри је 
за по сле них оства ре ни су при-
хо ди од до при но са од 215,95 
ми ли јар ди ди на ра, од но сно 
100,35 од сто у од но су на пла-
ни ра ни из нос. У од но су на 
2008. го ди ну оства ре ни при-
хо ди од до при но са но ми нал-
но су ви ши за 3,02 про цен та. 
За ка те го ри ју оси гу ра ни ка са-

мо стал них де лат но сти оства-
ре ни су при хо ди у из но су од 
17,10 ми ли јар ди ди на ра што 
је за 2,62 од сто ма ње у од-
но су на пла ни ра ни из нос и 
1,70 од сто но ми нал но ви ше 
у од но су на из нос оства рен 
у 2008. го ди ни. За ка те го ри ју 
оси гу ра ни ка по љо при вред ни-
ка оства ре ни су при хо ди од 
до при но са у из но су од 2,36 
ми ли јар ди ди на ра, што је за 
14,4 од сто ви ше у од но су на 
пла ни ра ни из нос, док је у од-
но су на 2008. оства ре но 38,38 
од сто при хо да ви ше.
Чла но ви УО усво ји ли су и 

Ин фор ма ци ју о оства ре ним 
при хо ди ма од про да је ак ци ја, 
про да је дру штве ног ка пи та ла 
и ди ви ден ди ко ји су из но си ли 
1,239 ми ли јар ди ди на ра.

В. А.

и нан сиј ско по сло ва ње
Фон да у 2009. го ди ни
оба вље но је у скла ду

са пла ни ра ним, ре че но је на
сед ни ци Управ ног од бо ра РФ
ПИО при ли ком усва ја ња Из-
ве шта ја о фи нан сиј ском по-
сло ва њу за про шлу го ди ну,
о ко ме је де таљ ни је го во рио
Иван Ми мић, ди рек тор Сек то-
ра за фи на си је:

Ис пла та пен зи ја на вре меИс пла та пен зи ја на вре ме
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СРЕД СТВА ЗА ПРО ЈЕК ТЕ 
СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Уз из ве штај
о утро ше ним 
па ра ма
По кра јин ски се кре та ри јат за 

со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра-
фи ју обез бе дио је 61 ми ли он и 
620 хи ља да ди на ра из бу џе та 
за фи нан си ра ње и су фи нан си-
ра ње про је ка та из обла сти со-
ци јал не по ли ти ке и де мо гра фи-
је у 2010 го ди ни. Сред ства ће 
би ти по де ље на оним ко ри сни-
ци ма ко ји су се при ја ви ли на 
рас пи са не кон кур се об ја вље не 
то ком апри ла ове го ди не.
За фи нан си ра ње и су фи-

нан си ра ње про гра ма и про-
је ка та удру же ња гра ђа на у 
обла сти со ци јал не по ли ти ке 
и де мо гра фи је пред ви ђе но је 
да, од укуп но 11.520.000 ди-
на ра, ко ри сни ци ма из обла сти 
бо рач ко-ин ва лид ске за шти-
те при пад не че ти ри ми ли о на 
ди на ра, из обла сти со ци јал не 
по ли ти ке 4.520.000 ди на ра, а 
из обла сти де мо гра фи је три 
ми ли о на ди на ра.
На кон кур су за су фи нан-

си ра ње и фи нан си ра ње про-
гра ма и про је ка та из обла сти 
со ци јал не по ли ти ке ко ји ма се 
оства ру ју по себ ни об ли ци со-
ци јал не за шти те пред ви ђе на 
су сред ства за по де лу ко ри-
сни ци ма у укуп ном из но су од 
50.100.000 ди на ра.
Од тог из но са, уста но ве со-

ци јал не за шти те до би ће 18 ми-
ли о на ди на ра, удру же ња гра-
ђа на 12 ми ли о на и100 хи ља да 
ди на ра, а ко ри сни ци ко ји су 
кон ку ри са ли са про гра ми ма и 
про јек ти ма ко ји ма се ре а ли зу-
ју ме ре и ак тив но сти уста но ва 
со ци јал не за шти те за сме штај 
ко ри сни ка у АП Вој во ди ни и 
уна пре ђе ње усло ва њи хо вог 
жи во та до би ће укуп но 20 ми-
ли о на ди на ра.
Нов ка Мо јић, по кра јин ски 

се кре тар за со ци јал ну по ли ти-
ку и де мо гра фи ју, на гла си ла 
је на кон фе рен ци ји за но ви на-
ре да се не ће ува жи ти при ја ве 
ко ри сни ка ко ји ни су у пред ви-
ђе ном ро ку до ста ви ли из ве-
шта је о утро ше ним сред стви-
ма до би је ним на прет ход ним 
кон кур си ма, на ро чи то због ак-
ту ел них афе ра. 

Ми ро слав Мек те ро вић

Фи дан чо Пе тров ски, до ско ра шњи рад ник 
Ди рек ци је По кра јин ског фон да ПИО, опро стио 
се не дав но од сво јих ко ле га, са рад ни ка из 
Град ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста, За во да 
за тран сфу зи ју кр ви Но ви Сад, и Клу ба 100 ко-
ји оку пља ви ше стру ке да ва о це кр ви. На све-
ча но сти упри ли че ној тим по во дом ре че но је 
мно го то плих и бла гих ре чи о Фи дан чу ко ји је 
до са да крв да ро вао 150 пу та, да ју ћи при мер 

и оку пља ју ћи у тој жи во та вред ној ак тив но-
сти не са мо ко ле ге из свог окру же ња, не го и 
из це лог Фон да ПИО. О број ним ху ма ни тар ним 
ак тив но сти ма ко је је ини ци рао и у њи ма уче-
ство вао, по го то во у вре ме ну рас па да зе мље и 
ег зо ду са ци вил ног ста нов ни штва, го во ри ли су 
пред став ни ци Цр ве ног кр ста да ру ју ћи му сли-
ку Бе лог ан ђе ла.

И. М.

У Бе о гра ду су од 20. до 22. 
апри ла одр жа ни раз го во-
ри пред став ни ка Ср би је 

и Бо сне и Хер це го ви не у обла-
сти пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња. Де ле га ци ју Ср би је 
чи ни ли су пред ста ви ци За во да 
за со ци јал но оси гу ра ње и Ре-
пу блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, док 
су де ле га ци ју БиХ са чи ња ва ли 
пред став ни ци фон до ва за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
Фе де ра ци је БиХ и Ре пу бли ке 
Срп ске, ко ји су исто вре ме но и 
ор га ни за ве зу.
У при ме ни Спо ра зу ма из-

ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је и Бо сне и Хер це го-
ви не о со ци јал ном оси гу ра њу 
има до ста про бле ма и не ре-
ше них пи та ња, на ро чи то за то 
што су по след њи раз го во ри 
на ни воу др жав них де ле га ци ја 
одр жа ни апри ла 2005. го ди не 
у Бе о гра ду, а на ни воу над-
ле жних но си ла ца пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња две 
др жа ве де цем бра исте го ди не 
у Би је љи ни.

На раз го во ри ма у Бе о гра ду 
по себ на па жња по све ће на је 
пи та њу по ступ ка пре ра чу на 
пен зи ја. До го во ре но је да се 
од стра не над ле жних фон до ва 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња две др жа ве овај по сту-
пак у на ред ном пе ри о ду убр за, 
ка ко би се за по че ти по ступ ци 
пре ра чу на окон ча ли у што кра-
ћем ро ку. Та ко ђе су раз ма тра-
на и пи та ња ве за на за из ми ри-
ва ње тзв. од штет них зах те ва 
из ме ђу над ле жних но си ла ца 
оси гу ра ња две др жа ве.
Две де ле га ци је су раз мо три-

ле и пред ло же ну из ме ну Ад-
ми ни стра тив ног спо ра зу ма за 
спро во ђе ње Спо ра зу ма из ме ђу 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
и Бо сне и Хер це го ви не о со-
ци јал ном оси гу ра њу, ко јом се 
пред ви ђа да се у по ступ ку пре-
ра чу на пен зи ја, при из ми ри-
ва њу од штет них зах те ва због 
пре пла ће них из но са пен зи ја, 
убу ду ће то не чи ни ума њи ва-
њем до тре ћи не од пен зи је ко-
ри сни ка, већ да се од штет ни 
зах те ви на ми ру ју са мо до ви си-

не за о ста лих да ва ња. Има ју ћи 
у ви ду да по сто ји са гла сност 
обе стра не да до ђе до из ме на 
Ад ми ни стра тив ног спо ра зу-
ма, оче ку је се да у нај ско ри је 
вре ме над ле жни ми ни стри две 
др жа ве пот пи шу из ме не овог 
спо ра зу ма, чи ме ће се сте ћи 
усло ви да фон до ви пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња две 
др жа ве, у по ступ ку пре ра чу на, 
пре ста ну са ума њи ва њем тре-
ћи не пен зи је ко ри сни ци ма.
На раз го во ри ма су раз ме ње-

не и ин фор ма ци је о про ме на ма 
у за ко но дав стви ма две ју др жа-
ва, а раз ме ње ни су и кон крет-
ни слу ча је ви ко је је по треб но 
раз ре ши ти.
До го во ре но је да се убу ду ће 

раз го во ри над ле жних ор га на 
за ве зу две др жа ве одр жа ва-
ју нај ма ње је дан пут го ди шње 
ра ди ефи ка сни јег ре ша ва ња 
отво ре них пи та ња и про бле ма 
у при ме ни Спо ра зу ма.
Де ле га ци је ор га на за ве-

зу при мио је и пот пред сед ник 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, др Јо-
ван Кр ко ба бић.

ДИ РЕК ЦИ ЈА ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА ПИО

Ис пра ћај пре да ног ху ма ни сте

РАЗ ГО ВО РИ ПРЕД СТАВ НИ КА СР БИ ЈЕ И БиХ О ПРИ МЕ НИ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

Без ума ње ња тре ћи не пен зи је?

Изменoм Ад ми ни стра тив ног спо ра зу ма у по ступ ку пре ра чу на
пен зи ја при из ми ри ва њу од штет них зах те ва убу ду ће пен зи је
ко ри сни ка не би би ле ума њи ва не за тре ћи ну

Ис пла та пен зи ја на вре ме
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Пре ми је ра 
фил ма „Као 
ра ни мраз”
По во дом но во сад ске 

и бе о град ске пре ми је ре 
фил ма Ђор ђа Ба ла ше ви ћа 
„Као ра ни мраз“, сни мље-
ног по по зна тој ба ла ди о 
Ва си Ла дач ком, одр жа на 
је сре ди ном апри ла про-
мо тив на кон фе рен ци ја за 
но ви на ре у хо лу згра де 
Вла де АП Вој во ди не. Том 
при ли ком при сут ни ма су 

између два броја

На пла та пен зи ја 
про ду же на за
пет го ди на
Пред ло гом из ме на и до пу на За ко на о 

до бро вољ ним пен зиј ским фон до ви ма, 
ко је је ура ди ло Ми ни стар ство фи нан-
си ја, пред ви ђе но је да се за пет го ди на 
по ме ри ста ро сна гра ни ца за по вла че ње 
нов ца ‒ са 53 на 58 го ди на. Та ко ђе, овим 
Пред ло гом за ко на пред ви ђе но је да се 
чла но ви ма фон да из нос јед но крат ног 
по вла че ња нов ца огра ни чи на 30 од сто 
при ку пље них сред ста ва, док ће јед но-
крат но по вла че ње це ло куп ног из но са 
би ти омо гу ће но са мо чла но ви ма до бро-
вољ них пен зиј ских фон до ва ко ји по ста-
ну трај но не спо соб ни за рад. Пред ло же-
ним из ме на ма ума њу је се и на кна да ко ју 
чла но ви фон да пла ћа ју, са два на 1,25 
од сто, али тек ка да укуп на имо ви на свих 
фон до ва до стиг не 0,75 од сто бру то до-
ма ћег про из во да Ср би је. Пре ма ре чи ма 
Сло бо да на Или ћа, др жав ног се кре та ра у 
Ми ни стар ству фи нан си ја, све ове из ме не 
су пред ви ђе не да би се де сти му ли са ло 
по вла че ње сред ста ва из до бро вољ них 
пен зиј ских фон до ва и да би се ста ро сна 
гра ни ца ускла ди ла са пла ни ра ни ма из-
ме на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу. Пред лог За ко на би ће 
упу ћен Скуп шти ни кра јем апри ла а ње-
го во усва ја ње оче ку је се то ком ле та.

Пун то у Афри ци
Ком па ни ја Фи ат ауто мо би ли Ср би ја из ве зла је пр-

ви кон ти гент од 220 ауто мо би ла пун то кла сик у Еги-
пат и Ма ро ко. У то ку су пре го во ри око де фи ни са ња 
слич них уго во ра и са дру гим уво зни ци ма у се вер ној 
Афри ци.
У Фи а то вој фа бри ци за скла па ње во зи ла пун то у 

Кра гу јев цу у то ку је про ши ре ње про из вод них ли ни ја, а од 4. до 7. ма ја би ће об у-
ста вље на про из вод ња ка ко би се омо гу ћи ло по ди за ње кро ва у не ким ха ла ма.

Бе о град ски ма ра тон 
Ово го ди шњи Бе о град ски ма ра тон, 23. по ре ду, одр жан је у не де љу, 18. апри ла, 

са не што ма њим бро јем атле ти ча ра од оче ки ва ног, због по зна тих про бле ма са 
от ка за ним ави он ским ле то ви ма. Без об зи ра на то, и овај ма ра тон са 249 уче сни ка 
био је на ни воу ре но меа нај пре сти жни је спорт ске ма ни фе ста ци је код нас.
Ке ниј ски тр ка чи, ко ји ове се зо не вла да ју ма ра тон ским ста за ма, за у зе ли су се-

дам пр вих ме ста, а нај бо љи ме ђу њи ма био је Џон стон Ки бет Ма и јо. И нај бо ља 
ма ра тон ка ‒ Хе лен Ва њи ку Му го сти гла је из Ке ни је, а на ша Оли ве ра Јев тић за-
бе ле жи ла је сед му по бе ду у по лу ма ра то ну. Пет ми ну та на кон стар та ма ра то на и 
по лу ма ра то на кре ну ла је, као и сва ке го ди не, Тр ка за до вољ ства у ко јој су хи ља де 
ре кре а ти ва ца сво јим уче шћем по сла ла ли у свет нај ле шу сли ку Бе о гра да. Про мо-
тер ово го ди шњег ма ра то на био је чу ве ни пољ ски сприн тер, Ма ри јан Во ро њин.
Да под се ти мо, пр ви Бе о град ски ма ра тон одр жан је 8. ма ја 1988. го ди не на 

ини ци ја ти ву Ђо ка Вје шти це, но ви на ра Сту диа Б, а све је по че ло као иде ја гру пе 
ен ту зи ја ста да се об но ви тр ка ко ја се по чет ком два де се тог ве ка тр ча ла од Обре-
нов ца до Бе о гра да.

Еко но ми сти
нај тра же ни ји
На Сај му за по шља ва ња, одр жа ном сре-

ди ном апри ла у За пад ном хо лу но во сад-
ског СПЕНС-а, ви ше од три де сет по сло да-
ва ца по ну ди ло је не за по сле ни ма са еви-
ден ци је На ци о нал не слу жбе за по шља ва-
ња пре ко 270 сло бод них рад них ме ста.
Нај ви ше су би ли тра же ни рад ни ци еко-

ном ске, ко мер ци јал не, тр го вач ке, прав не, 
ма шин ске, елек тро тех нич ке, др во пре ра ђи-
вач ке,тех но ло шке, пре храм бе не и уго сти-
тељ ске стру ке, а по сао су мо гли про на ћи 
и ин фор ма ти ча ри, ди зај не ри, ар хи тек те, 
про фе со ри срп ског је зи ка, де фек то ло зи, 
со ци јал ни рад ни ци, вој ни ци, за ва ри ва чи, 
ме са ри, во за чи и фи зич ки рад ни ци.
Пре ма ста ти стич ким по да ци ма, у про-

шлој го ди ни је око 10.000 љу ди у Ср би ји 
по че ло да ра ди за хва љу ју ћи сај мо ви ма 
за по шља ва ња, а у Вој во ди ни је та ко про-
на шло по сао око 3.000 не за по сле них.
Де јан Јо ва но вић, ди рек тор НСЗ Ср би-

је, из ја вио је на сај му у Но вом Са ду да 
др жа ва же ли да по сло дав ци ма олак ша 
и ти ме што сма њу је не по треб ну ад ми ни-
стра ци ју при ли ком при ја вљи ва ња но вих 
рад ни ка, јер ће све убу ду ће оба вља ти 
са мо на јед ном шал те ру.

се обра ти ли Ми ло рад Ђу рић, по кра јин-
ски се кре тар за кул ту ру, за тим ком плет-
ни аутор Ђор ђе Ба ла ше вић и не ко ли ко 

про та го ни ста фил ма: Ми ра Ба њац, Во јин 
Ћет ко вић, Јо ва на Ба ла ше вић и Да ни јел 
Ко ва че вић.
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Ни же осно ви це оси гу ра ња
Гра ђа ни ко ји са ми пла ћа ју до при нос за пен зи је од упла те за мај пла ћа ће по но вим 

осно ви ца ма оси гу ра ња ко је су за 4,57 од сто ни же од до са да шњих (због ускла ђи ва ња 
са кре та њем за ра да у прет ход ном квар та лу).
Гра ђа ни мо гу да се опре де ле за јед ну од 13 осно ви ца оси гу ра ња, не за ви сно од 

струч не спре ме ко ју има ју. По За ко ну о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње, нај ни жа осно ви ца из но си 35 од сто про сеч не ре пу блич ке за ра де из прет ход ног 
тро ме сеч ја, што је 15.509 ди на ра, а нај ви ша пет про сеч них пла та, од но сно 221.560 
ди на ра.
До при нос за пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра ње из но си 22 од сто, што зна чи да ће 

се ме сеч ни из да так за гра ђа не ко ји са ми пла ћа ју кре та ти у ра спо ну од 3.411,98 до 
48.743,20 ди на ра. Ови из но си при ме њи ва ће се за упла те за мај, јун и јул ме сец ове 
го ди не.

На 34. ме сту
у Евро пи 
Са 329 евра (32.336 ди на ра), ко ли ко 

је из но си ла про сеч на пла та у фе бру а ру, 
Ср би су по ку пов ној мо ћи на 34. ме сту 
у Евро пи, чак иза Цр но го ра ца. Ка ко по-
да ци го во ре, нај ве ћа ку пов на моћ је у 
бе о град ским оп шти на ма Сав ски ве нац и 
Ста ри Град где је за го ди шње тро ше ње 
про сеч ном гра ђа ни ну на рас по ла га њу 
4.624 евра, док нај ма ње нов ца за ку по-
ви ну има ју жи те љи Бој ни ка – тек 1.342 
евра за го ди ну да на.

За ра де не знат но 
повећaнe 
Про сеч на бру то за ра да, ис пла ће на у 

мар ту, из но си 46.457 ди на ра ди на ра, 
са оп штио је Ре пу блич ки за вод за ста-
ти сти ку, што је но ми нал но 3,5 а ре ал но 
2,4 од сто ви ше од про се ка ис пла ће ног 
у фе бру а ру.
Не то за ра да, без по ре за и до при-

но са, у мар ту из но си 33.508 ди на ра и 
но ми нал но је ве ћа за 3,6 а ре ал но за 
2,5од сто од фе бру ар ске не то пла те.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла фе бру ар ског 

че ка пен зи о не ри ма из ка те го ри је 
за по сле них по че ла је 24. апри ла.
Бив шим по љо при вред ни ци ма дру-

ги део за март ис пла ћу је се од 20. 
апри ла, док су пен зи о ни са ним вој-
ним ли ци ма при на дле жно сти за дру-
ги део мар та ис пла ће не 21. апри ла.

Зах те ви за ре грес 
у два тер ми на
По осно ву Уред бе о ре гре си ра њу ре-

про ма те ри ја ла за ра тар ске и по вр тар-
ске кул ту ре у 2010. го ди ни, по љо при-
вред ни про из во ђа чи ко ји су у пе ри о ду 
од 1. фе бру а ра до 15. апри ла об но ви ли 
ре ги стра ци ју по ро дич ног по љо при вред-
ног га здин ства, мо ћи ће у Упра ви за 
тре зор где су ре ги стро ва ли га здин ство 
да под не су зах тев за ре гре си ра ње ре-
про ма те ри ја ла. Зах те ви ће се под но си-
ти у два тер ми на ‒ пр ви је од 1. ма ја до 
30. ју на, а дру ги од 1. до 30. сеп тем бра 
2010. го ди не.
Је дан од основ них усло ва за оства ри-

ва ње ре гре са је да по љо при вред ни ци из-
ми ре оба ве зе пре ма Ре пу блич ком фон ду 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње у 
ви си ни из но са за 2009. го ди ну (осим под-
но си ла ца са под руч ја Ко со ва и Ме то хи је 
и под руч ја са оте жа ним усло ви ма ра да 
у по љо при вре ди – мар ги нал на под руч ја 
за по вр ши не до 5 ha). То је нео п ход но 
да учи не до 30. апри ла, ка да је по след-
њи рок ако же ле да оства ре суб вен ци је 
Mинистарства по љо при вре де.

Ка зне због не за по шља ва ња ин ва ли да 
Ка да 23. ма ја поч не при ме на За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по-

шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, оче ку је се да би знат но ве ћи број ин ва ли да не го 
до са да мо гао да на ђе ухље бље ње. На и ме, про це њу је се да ће, уко ли ко се бу де по-
што вао квот ни си стем утвр ђен у за ко ну, а пре ма ко ме све фир ме са ви ше од 20 рад-
ни ка има ју оба ве зу да за по сле по јед ну осо бу са ин ва ли ди те том, а по том на сва ких 
на ред них 49 за по сле них по још јед ну, на тај на чин по сао до би ти око 37.000 ли ца. За 
по сло дав це ко ји не бу ду по што ва ли квот ни си стем и не бу ду за по сли ли ин ва лид ну 
осо бу пред ви ђе не су нов ча не ка зне. 
Про це њу је се да у Ср би ји жи ви око 800.000 осо ба са ин ва ли ди те том. Њих 160.000 

је у рад ном уз ра сту, а све га 21.000 за по сле но. 
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актуелно

Фонд има уго во ре
са ве ћи ном ба ња
у Ср би ји о пла ћа њу 
бо рав ка и ле че ња
на ра те, од пен зи је

Уко ли ко ни по ком осно-
ву не спа да те ме ђу оних 
10.000 пен зи о не ра ко ји 

ће овог ле та бес плат но мо ћи 
да иду на бањ ски опо ра вак, 
а од мор и по не ка те ра пи ја у 
при род ном окру же њу су вам 
пре ко по треб ни, мо жда ни је 
ло ше да зна те да по сто ји ва-
ри јан та у ве ћи ни срп ских ба-
ња да бо ра вак мо же те да пла-
ти те на ви ше ме сеч них ра та и 
то та ко што ће се оне од би ја ти 
од пен зи је. Фонд за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње скло-
пио је уго во ре са ви ше од два-
де сет ба ња ко је пен зи о не ри ма 
омо гу ћа ва ју да од мор пла те 
на шест ме сеч них ра та. Уко-
ли ко сте за ин те ре со ва ни за 
ова кав вид од мо ра и опо рав-
ка, ва ше је да ода бе ре те ба њу 
ко ја вам од го ва ра и по зо ве те 

их ра ди до го во ра о тер ми ну у 
ком би сте та мо бо ра ви ли, те-
ра пи ја ма ко је би сте ко ри сти-
ли и, од по ну ђе ног, ода бе ре те 
хо тел и со бу чи ја вам је це на 
нај при сту пач ни ја. Из ба ње ће 
на ва шу кућ ну адре су сти ћи 
обра зац ко ји тре ба ове ри ти 
у ма тич ној фи ли ја ли Фон да 
(пре ко ко је при ма те пен зи ју) 
и по сла ти у ода бра но ле чи-
ли ште. Он да мир но са че ка те 
дан ка да вам по чи ње од мор 
и при ли ком при ја ве на ре цеп-
ци ју хо те ла у од ма ра ли шту, 
уз лич ну кар ту и здрав стве ну 
књи жи цу, при ло жи те и по-
след њи чек од пен зи је. Сле де-
ћих де сет да на ва ше је да се 
опу сти те, од ма ра те и ужи ва те 
у све му што та ба ња мо же да 

вам по ну ди – од го ва ра ју ће те-
ра пи је, куп ке, шет ње...

Бе о дан или пан си он
Це не у ба ња ма са ко ји ма 

је Фонд скло пио уго во ре о 
пла ћа њу на ра те углав ном се 
од но се на та ко зва ни бе о дан, 
што зна чи пун пан си он са три 
обро ка днев но, но ће ње у дво-
кре вет ној со би, уз све вр сте 
те ра пи ја ко је ба ња ну ди. Мо-
гу ће је упла ти ти и са мо пун 
пан си он, без те ра пи ја али, 
ка ко ка ко ка жу у свим ле чи-
ли шти ма, љу ди углав ном во-
ле да, ка да су већ у ба њи, 
ис ко ри сте све мо гућ но сти ко-
је им се ну де. На рав но да се 
те ра пи је, уко ли ко су по треб-
не, до го ва ра ју са бањ ским 

ле ка ром ко ји, по сле пре гле да 
и евен ту ал них ана ли за, са-
ве ту је шта је ко ме по треб но 
од ле че ња, од но сно шта ко ме 
нај ви ше од го ва ра.

– Код нас у Со ко ба њи то су 
углав ном ин ха ла ци је, куп ке, 
а љу ди обич но би ра ју ба њу 
пре ма од ре ђе ним здрав стве-
ним про бле ми ма ко је има ју, 
па за то и мла ђи, а пен зи о не-
ри по го то во, че шће упла ћу ју 
бо ра вак на ба зи бе о да на, а не 
пан си о на. Ина че, пун пан си-
он код нас ко шта од 2.150, а 
бе о дан од 2.350 ди на ра. Пен-
зи о не ри су упо зна ти с тим да 
мо гу од мор да пла те на ра те, 
кон крет но код нас на шест 
ме се ци. И ми по са ве ту је мо 
љу де ка да се ја ве, пре до чи мо 
им ову мо гућ ност ако не зна-
ју, па ће их очи глед но би ти 
све ви ше – сма тра Дра ги ша 
Ву лић из Слу жбе мар ке тин га 
Спе ци јал не бол ни це за ле че-
ње и ре ха би ли та ци ју плућ них 
бо ле сти у Со ко ба њи.
Слич но го во ре и у дру гим 

ба ња ма. У За во ду за пре вен-
ци ју, ле че ње и ре ха би ли та-
ци ју бо ле сти кр ви „Ива њи ца“ 
у Ива њи ци, це на бе о да на је 

ДА ПОД НЕ СЕ И ПЕН ЗИ О НЕР СКИ ЏЕП

Пр во од мор,
па пла ћа ње
на ра те
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2.053 ди на ра, ка же Зо ри ца 
Тан ко сић, ру ко во ди лац слу-
жбе мар ке тин га у За во ду:

– Код нас по сто ји мо гућ ност 
пла ћа ња на шест ме сеч них 
или два на ест по лу ме сеч них 
ра та, ко је се од би ја ју од пен-
зи је ‒ од сва ког де ла по по ла 
ра те, или це ла од јед ног де ла, 
ка ко ко ме од го ва ра. До ла зи ле 
су нам про шле го ди не и ор га-
ни зо ва не гру пе пен зи о не ра и 
они углав ном же ле и све те-
ра пи је ко је им ба ња пру жа, а 
ле кар одо бри. По сту пак је као 
и у дру гим ба ња ма: за ин те ре-
со ва ни по зо ве, до го во ри мо 
тер мин, по ша ље мо обра сце 
ко је ове ри у ма тич ној фи ли-
ја ли Фон да и уго во ре ног да на 
до ђе са лич ном кар том и пен-
зиј ским че ком. То ком бо рав ка 
ми од ра ди мо ра чун, та ко да 
от пла та прак тич но по чи ње 
по по врат ку из ба ње, ка же 
Зо ри ца Тан ко сић.

Негде и уз попуст
У Ма та ру шкој ба њи бе о дан 

из но си 2.700 ди на ра уз от пла-
ту на шест ра та.

– Код нас се углав ном ле че 
ре у мат ска и не у ро ло шка обо-
ље ња, као и пост тра у мат ска 
ста ња. У це ну су ура чу на ти 
пре глед ле ка ра и све нео п-
ход не те ра пи је, а пен зи о не ри 
тре ба да по зо ву да до го во ри мо 
тер мин, и ка да до ђу да по не су 

са со бом лич ну кар ту, здрав-
стве ну књи жи цу и по след њи 
чек од пен зи је. Ов де им на пра-
ви мо об ра чун и по ша ље мо фи-
ли ја ли Фон да ко јој при па да ју, 
а по по врат ку из ба ње по чи њу 
да от пла ћу ју бо ра вак и ле че ње 
– об ја шња ва др Го ран Ко стић, 
на чел ник у За во ду „Агенс” у 
Ма та ру шкој Ба њи.
У Ба њи Ба да њи још крат ко 

вре ме (до по чет ка пу не се-
зо не) уз упла ће них де сет да-
на бо рав ка и ле че ња пет се 
до би ја гра тис. Це на је 2.250 
ди на ра за бе о дан и то под ра-
зу ме ва пре глед ле ка ра и ку-
па ња, док се оста ле те ра пи је 
(под вод на или руч на ма са жа) 
по себ но пла ћа ју.
Пен зи о не ри су, пре ма по да-

ци ма ко је смо до би ли од за по-
сле них у ба ња ма, али и у ди-

рек ци ји РФ ПИО, нај за ин те ре-
со ва ни ји за бо ра вак у Про лом 
ба њи та ко да и овог про ле ћа 
већ уве ли ко зо ву и ре зер ви шу 
ме ста за од мор ко ји ће пла ти ти 
на ра те, од пен зи је, ка же Вла-
ди мир Бран ко вић, ре фе рент:

– Ми пен зи о не ри ма да је-
мо, по ред мо гућ но сти пла-
ћа ња на шест ра та, и де сет 
од сто по пу ста. Це не пан си о-
на се кре ћу, ре гу ла ра но, без 
по пу ста, 2.100 ди на ра днев-
но до 1. ма ја, а 2.300 по сле 
1. ма ја, што под ра зу ме ва три 
обро ка днев но, ле кар ски пре-
глед и кон тро ле. Бе о дан смо 
ове го ди не по де ли ли на бе о-
дан плус, ко ји је 600 ди на ра 
ску пљи од основ не це не, и 
бе о дан екс тра за ко ји тре ба 
до пла ти ти 800 ди на ра. Зна-
чи, ово су пу не це не на ко је 

пен зи о не ри има ју де сет од сто 
по пу ста и мо гућ ност пла ћа-
ња на ра те. Ово је, на рав но, 
за ле жај у дво кре вет ној со би 
са ку па ти лом, док онај ко же-
ли да бу де сам у со би или у 
апарт ма ну са те ле ви зо ром, 
кли мом, мо ра да ра чу на да ће 
то ску пље пла ти ти – под се ћа 
Вла ди мир Бран ко вић.
Је ди на ту ри стич ка аген-

ци ја ко ја ор га ни зу је од мор 
у ба ња ма за пен зи о не ре је 
„Ре кре а турс”, ко ји у по ну ди 
има ве ћи ну ба ња у Ср би ји, 
уз ви ше мо гућ но сти пла ћа-
ња на ра те: кре дит ним кар-
ти ца ма, че ко ви ма или пре ко 
Удру же ња пен зи о не ра и РФ 
ПИО, од би ја њем од пен зи је. 
У овој аген ци ји пен зи о не ри ма 
се у објек ти ма „Ре кре а тур са“ 
у Ча њу, Ра фа и ло ви ћи ма код 
Бе чи ћа, на Зла та ру, Ко па о ни-
ку, у Ива њи ци и на Сре бр ном 
је зе ру, одо бра ва по пуст од 10 
од сто. Це не за бо ра вак на мо-
ру кре ћу се од 2.100 у ван се-
зо ни до 3.000 ди на ра у се зо ни 
по осо би днев но, за ле жај у 
дво кре вет ној со би. Ре зер ва-
ци је и упла та се мо гу из вр-
ши ти у „Ре кре а тур су” у свим 
ве ћим гра до ви ма у Ср би ји. 
Да би од мор пла ти ли на ра те, 
пен зи о не ри тре ба са со бом да 
по не су лич ну кар ту и по след-
њи чек од пен зи је.

Ве сна Ана ста си је вић

1. „Пла нин ка“, Кур шу мли ја, Про лом ба ња 027-381-344
2. „Бо ро Шко рић“, Ба ња Ба да ња 015-863-190
3. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Агенс“, Ма та ру шка ба ња 036-412-124
4. За вод за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју бо ле сти кр ви „Ива њи ца“, Ива њи ца 032-662-261
5. За вод за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ју на ко вић“, Апатин 025-772-311
6. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ко ви ља ча“, Ба ња Ко ви ља ча 015-818-270
7. Здрав стве на уста но ва за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Вре ло“, Бу ја но вач ка ба ња 017-653-459
8. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ка њи жа“, Ка њи жа 024-874-445
9. Спе ци јал на бол ни ца за ор то пед ска, ко шта но-зглоб на и де ге не ра тив на обо ље ња, Ри бар ска ба ња 037-865-270

10. Спе ци јал на бол ни ца за не у ро ло шка обо ље ња „Др Бо ри во је Гња тић“, Ста ри Слан ка мен 022-591-127
11. За вод за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју кар ди о ва ску лар них обо ље ња „Зла тар“, Но ва Ва рош 033-61-777
14. Ин сти тут за ре ха би ли та ци ју „Сел терс“, Мла де но вац 011-8236-898
15. Ин сти тут „Ра дон“, Ни шка ба ња 018-502-046
16. Спе ци јал на бол ни ца „Мер кур“, Вр њач ка Ба ња 036-611-147
17.  За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју де ге не ра тив ног ре у ма ти зма „Врањ ска ба ња“, Врањ ска ба ња 017-546-284
18. Спе ци јал на бол ни ца „Ру сан да“, Ме лен ци 023-731-050
19. Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње ми шић них бо ле сти „Но во па зар ска ба ња“, Но ви Па зар 020-371-559
20. Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње и ре ха би ли та ци ју плућ них бо ле сти, Со ко ба ња 018-830-144
21. За вод за ре ха би ли та ци ју „Про лом ба ња“, Про лом ба ња 027-88-022

Уко ли ко же ли те да ко ри сти те од мор уз мо гућ ност пла ћа ња на ра те ко је се од би ја ју од пен зи је, 
пр ви ко рак је ваш – мо ра те по зва ти ба њу и од ма ра ли ште са ко ји ма Фонд ПИО има уго вор. Да би смо 
вам олак ша ли, да је мо спи сак са по треб ним те ле фо ни ма:
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актуелно

ОБ ЈА ВЉЕН ПРА ВО ПИ СНИ РЕЧ НИК СРП СКО ГА ЈЕ ЗИ КА

Бисер је зич ке кул ту ре
Пра во пи сни 
реч ник

др Ми ла на 
Шип ке, ко ји
је раз ре шио
мно ге је зич ке 
не до у ми це,
рав но прав но 
тре ти ра
ека ви цу

и ије ка ви цу

Др Ми лан Шип ка, тво рац пр вог срп-
ског стан дард но је зич ког при руч-
ни ка у по след њих сто ти ну го ди на, 

на гла сио је при ли ком про мо ци је Пра во-
пи сног реч ни ка, ко ја је сре ди ном апри ла 
одржа на у хо лу згра де Вла де Вој во ди не, 
да је он на ме ње на свим за ин те ре со ва-
ним ко ри сни ци ма, као и из вор ним го вор-
ни ци ма срп ског је зи ка.

– Пре све га, на ме њен је они ма ко ји су 
по сво јој про фе си ји ду жни да го во ре и 
пи шу пра вил но: но ви на ри ма, спи ке ри-
ма, пре во ди о ци ма, вас пи та чи ма, лек то-
ри ма, слу жбе ни ци ма у ад ми ни стра ци ји, 
глум ци ма, кул тур ним и јав ним рад ни ци-

ма, укљу чу ју ћи ту и по ли ти ча ре, као и 
они ма ко ји дру ге под у ча ва ју ка ко ва ља 
го во ри ти и пи са ти (да кле, на став ни ци-
ма срп ског је зи ка у основ ним и сред њим 
шко ла ма). За тим и они ма ко ји се спре ма-
ју за по зив на став ни ка ма тер њег је зи ка 
(сту ден ти ма учи тељ ских, пе да го шких, 
фи ло ло шких и фи ло зоф ских фа кул те та 
на срп ском го вор ном про сто ру у це ли ни), 
али и сви ма дру ги ма ко ји же ле да уса-
вр ше сво је је зич ко зна ње и сво ју је зич ку 
кул ту ру по диг ну на ви ши ни во – пре по-
знао је пре ци зно Ми лан Шип ка оне ко-
ји ће „Пра во пи сни реч ник срп ског је зи ка 
са пра во пи сно-гра ма тич ким са вет ни ком“ 
нај ви ше и нај че шће упо тре бља ва ти.
Пре ма ње го вим ре чи ма, и са др жај об-

ја вље ног при руч ни ка је при ла го ђен по-
ме ну тој на ме ни. У ње му не ма ре чи и об-
ли ка ко ји не при па да ју срп ском је зич ком 
стан дар ду, не ма не по треб ног срп ско-хр-
ват ског ду бле ти зма, за тим, ба ла ста вла-
сти тих ар ха и за ма, ма ње по зна тих ди ја-
лек ти за ма, жар го ни за ма, уско струч не 
тер ми но ло ги је, али ни срп ских ре чи ко је 

су у сва ко днев ној упо тре би а из го ва ра ју 
се без гре шке.
С дру ге стра не, об у хва ће не су ре чи ко је 

се у срп ском је зи ку ко ри сте у ди ја ле кат-
ски и на ци о нал но раз ли чи тим сре ди на ма 
(Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни, Цр ној Го ри 
и Хр ват ској) и ко је, иако су ра зно ли ке и 
де ли мич но се не кад по ду да ра ју с дру гим 
срод ним је зич ким стан дар ди ма, ипак при-
па да ју срп ском стан дард ном је зи ку. При-
ме ра ра ди, као рав но прав ни ду бле ти да те 
су раз ли чи те ре чи и об ли ци као што су: 
спа наћ и шпи нат, па суљ и грах, шар га ре-
па и мр ква, сре ћан и сре тан итд., да кле, 
ко ри сни ци Реч ни ка мо гу би ра ти и упо тре-
бља ва ти онај из раз, реч, или об лик ко ји 
од го ва ра њи хо вом је зич ком осе ћа њу, или 
је уоби ча јен у сре ди ни у ко јој жи ве. Та ко-
ђе, мо гу пи са ти и го во ри ти срп ским екав-
ским или ије кав ским стан дард ним из го во-
ром, све јед но.
Основ на свр ха овог Реч ни ка је и да 

ин фор ми ше ко ри сни ке о пра во пи сној, 
гра ма тич кој и ак це нат ској пра вил но сти 
у окви ру срп ског је зич ког стан дар да и да 

упо зо ри на број не гре шке ко је се у ве зи 
са тим ја вља ју у прак си. Та квих ин фор-
ма ци ја и упу та на пра вил не, или упо зо-
ре ња на не пра вил не об ли ке и ак цен те, 
има на око 8.000 у овој књи зи.
Иван Клајн, ака де мик и наш вр сни 

струч њак за је зик, „за чи нио“ је ду го-
го ди шње парт нер ство са др Ми ла ном 
Шип ком – кроз за јед нич ки рад на не-
ким прет ход ним реч ни ци ма, пру жа ју ћи 
му по др шку и по моћ то ком пи са ња овог 
аутор ски са мо ста лног де ла. А тре ба зна-
ти да је то те жак, ви ше го ди шњи по сао 
са днев ним рад ним вре ме ном од око 
10-12 са ти. Но, Иван Клајн сма тра да се 
ова „жр тва“ ис пла ти ла, јер смо до би ли 
реч ник ко ји је по пу нио ви ше де це ниј ске 
пра зни не на ста ле услед не до стат ка ак-
це нат ског реч ни ка, као и оне на по љу 
нор ма тив не гра ма ти ке, та ко ђе, у не до-
стат ку ор то еп ског при руч ни ка. Ње го ва 
оце на је да ће овај Реч ник ко ри сти ти сви 
они ко ји ма је ва жно да ре чи свог ма тер-
њег је зи ка пи шу и из го ва ра ју по пра ви-
ли ма је зич ког стан дар да.
Јо ван Ћи ри лов, наш по зна ти дра ма тург 

и ли гви ста, и са рад ник при ли ком пи са ња 
Реч ни ка, сма тра да је зна чај ове књи ге 
и у то ме што је раз ре ши ла мно ге је зич-
ке не до у ми це, на ро чи то ка да су у пи та њу 
је зич ки ду бле ти, али и у то ме што рав но-
прав но тре ти ра ека ви цу и ије ка ви цу.
И ма да су на про мо ци ји Реч ни ка из ре-

че не оце не да је ова књи га о је зи ку ка мен 
те ме љац срп ске кул ту ре и срп ског иден-
ти те та у де це ни ја ма ко је су пред на ма, 
ве ћи на при сут них из ра зи ла је оче ки ва ње 
да Ми лан Шип ка, ка ко то у овом по слу би-
ва, при пре ми у на ред ном пе ри о ду и но ва 
до пу ње на из да ња сво га де ла.

Ми ро слав Мек те ро вић

др Ми ла н Шипка
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Ро шти ља ње уз хлад но пи во на не-
ком од по пу лар них из ле ти шта не ма 
мно го ве зе са обе ле жа ва њем Пр-

вог ма ја по све ће ног чи ка шким жр тва ма 
(1886), али је тра ди ци ја ко ја, ве ро ват но, 
не ће би ти из не ве ре на ни ове го ди не
У ви ше од 150 др жа ва све та и ове 

го ди не ће се обе ле жи ти, а у не ким зе-
мља ма и зва нич но про сла ви ти Пр ви мај 
– Ме ђу на род ни пра зник ра да. И ма да 
на ша др жа ва ни је зва нич но од у ста ла 
од ви ше де це ниј ске тра ди ци је зва нич не 
про сла ве Пр вог ма ја, ути сак је да ви ше 
и не по ку ша ва мо да га по зи ци о ни ра мо 
у дру штве ни кон текст већ се са мо спо-
ра дич но по ми ње по вод пра зни ка ко ји се 
углав ном сво ди на про ду же ни ви кенд. 
Та ко је за оче ки ва ти да ће, упр кос еко-
ном ској кри зи и ако вре ме бу де ле по, 1. 
мај би ти дан за ура нак, по ро дич ни од-
мор, ро штиљ и дру же ње на по пу лар ним 
из ле ти шти ма. Сле де ћи до са да шњу прак-
су, мо гу ће је оче ки ва ти да овај дан бу де 
обе ле жен (према досадашњим на ја вама) 
и син ди кал ним про гла си ма, ак ци ја ма 
и про тест ним шет ња ма, по ла га њем ве-
на ца на спо ме ни ке бо ра ца за рад нич ка 
пра ва итд., од стра не ра зних ор га ни за-
ци ја и удру же ња.

Пр ва про сла ва 1894. го ди не
При хва та ју ћи од лу ку Пр вог кон гре са 

II Ин тер на ци о нал е (1889) да 1. мај бу-
де за јед нич ки пра зник свих зе ма ља на 
ко јем рад нич ка кла са тре ба да ма ни фе-
сту је је дин ство сво јих зах те ва и сво ју 
кла сну со ли дар ност, Ср би ја је пр ви пут 
1894. го ди не ор га ни зо ва ла ње го ву про-
сла ву, и на ста ви ла да га обе ле жа ва до 
да нас.
Под се ћа ња ра ди, исто ри јат овог пра-

зно ва ња се же до 1884. го ди не ка да су 
аме рич ки син ди ка ти, ин спи ри са ни по-
бе дом сво јих ка над ских дру го ва, зах-
те ва ли до но ше ње за ко на ко јим би се 
уста но ви ло мак си мал но рад но вре ме од 
осам ча со ва. За кон је тре ба ло да се до-
не се до 1. ма ја 1886. го ди не, а ка ко се 
то ни је до го дило, до шло је до ве ли ког 
штрај ка ‒ из ла ска сто ти на хи ља да аме-
рич ких рад ни ка на ули це Чи ка га. Пр ва 
два да на штрај ка про те кла су ре ла тив-
но мир но, али је 3. ма ја у Мек Кор мик 
Ри пе ру до шло до су ко ба из ме ђу рад-
ни ка, чла но ва син ди ка та ко ји су би ли 
спре че ни да до ђу на по сао, и оних ко ји 
ни су при па да ли син ди ка ту а ко је је Мек 

Кор мик за по слио уме сто њих. Уме ша-
ла се по ли ци ја и че тво ри ца рад ни ка су 
уби је на а ве ли ки број њих је био по вре-
ђен. Огор че на та квом ин тер вен ци јом 
по ли ци је гру па анар хи ста, пред во ђе на 
Ав гу стом Спај сом и Ал бер том Пар сон-
сом, по зва ла је рад ни ке да се и са ми 
на о ру жа ју. Три хи ља де рад ни ка, ко ји су 
на ме ра ва ли да се су про ста ве на о ру жа-
ној по ли ци ји на тр гу Хеј мар кет у Чи ка гу, 
ни је се чи ни ло као не ка си ла, али на кон 
што је јед на бом ба екс пло ди ра ла и уби-
ла 7 а ра ни ла 61 по ли цај ца (сма тра се 
да је то учи нио је дан по ли циј ски про-
во ка тор), до шло је до ве ли ких су ко ба. 
Осмо ри ца де мон стра на та су осу ђе на, 
че тво ри ца од њих по гу бље на, а ме дју 
њи ма Пар сонс и Спајс, чи ју је по греб ну 
по вор ку ис пра ти ло 250.000 рад ни ка и 
грађа на Чи ка га.

Ути цај иде о ло ги је
Од то га да на Пр ви мај се у мно гим 

зе мља ма све та обе ле жа ва у спо мен на-
стра дли ма на Хеј мар ке ту. На кон Ок то-
бар ске ре во лу ци је, Пр ви мај је по стао 
др жав ни пра зник нај пре у СССР-у, а 
по том и у дру гим ко му ни стич ким и со-
ци ја ли стич ким зе мља ма, а као др жав ни 
пра зник уста но ви ла га је и Хи тле ро ва 
Не мач ка. На сто је ћи да овом пра зни ку 
оду зме се ку лар ни ка рак тер, Ка то лич ка 
цр ква је пр ви дан ма ја про гла си ла Да-
ном Св. Јо си фа рад ни ка, а због ко му ни-
стич ке ко но та ци је рад нич ки по крет се у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма од ре-

као 1. ма ја и као пра зник ра да сла ви се 
пр ви по не де љак у сеп тем бру.
Про ле те ри свих зе ма ља, ује ди ни те се, 

сло ган Ме ђу на род ног да на ра да уста но-
вљен пре мно го го ди на, ко ји ука зу је на 
по тре бу ује ди ње но сти, со ли дар но сти и 
за јед ни штва рад нич ке кла се у за шти-
ти сво јих пра ва, у вре ме ни ма еко ном ске 
кри зе као да је из гу био на зна ча ју и по-
што ва њу уме сто да бу де обр ну то. Код нас 
у вре ме ну тран зи ци је, са но вим по сло-
дав ци ма, не рет ко до ла зи до не по што ва-
ња и пре ра спо де ле фор му ле 8х8х8 (осам 
са ти ра да, осам са ти спа ва ња и осам са ти 
од мо ра), јер је рад но вре ме че сто мно-
го ду же од утвр ђе ног, те мо же мо ре ћи да 
ни у 21. ве ку још у пот пу но сти ни је ис-
по што ва но оно за шта су се бо ри ли и ги-
ну ли рад ни ци Чи ка га. Сем то га, и по ред 
за ко ни ма утвр ђе них рад нич ких пра ва, у 
прак си су она све угро же ни ја, па по зи ва-
ње на сло ган о про ле тер ском ује ди ња ва-
њу по при ма при звук гор ке иро ни је, јер 
ро шти ља ње уз хлад но пи во на не ком од 
по пу лар них из ле ти шта или би ра ње ту ри-
стич ких де сти на ци ја за од ла зак на кра-
ћи пр во мај ски од мор не ма мно го ве зе 
са се ћа њем на Хеј мар ке тов ске жр тве. И 
за то не би тре ба ло да чу ди што је сло-
ган „Про ле те ри свих зе ма ља, ује ди ни те 
се” у СМС по ру ка ма за ме њен ду хо ви тим 
афо ри змом ‒ „Про ле те ри свих зе ма ља, 
уозби љи те се”! Ако за не ма ри мо до зу ху-
мо ра, афо ри зам се мо же сма тра ти озбиљ-
ним и при ме ре ним да том тре нут ку.

Ми лан ка Иван ча јић

У СУ СРЕТ ПР ВОМ МА ЈУ ‒ МЕ ЂУ НА РОД НОМ ПРА ЗНИ КУ РА ДА

Про ле те ри свих зе ма ља,
уозбиљ ите се!
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на лицу места

Ни је ла ко би ти де те у све ту од ра-
слих, а у све ту си ро ма шних од ра-
слих ве о ма је те шко. То нај бо ље 

зна ју ма ли ша ни ко ји су при ну ђе ни да при-
вре ђу ју. Ви ђа мо их сва ко днев но на ве ћим 
рас кр сни ца ма у бли зи ни се ма фо ра ка ко 
во за чи ма ну де пра ње ста ка ла на ауто мо-
би ли ма, или јед но став но про се. Нај че шће 
об у че ни и обу ве ни у не скла ду с вре мен-
ским при ли ка ма, бо ре се за ка кав ‒ та кав 
ди нар ко ји ће по не ти ку ћи, или од ра сли-
ма ко ји не где у бли зи ни мо тре на њих.
За та кву и де цу ко ја жи ве у ло шим 

окол но сти ма, Еку мен ска ху ма ни тар на 
ор га ни за ци ја по кре ну ла је Днев ни цен-
тар, по пу лар но на зван Свра ти ште. Од 
кад је, 23.фе бру а ра, отво рио сво ја вра-
та, овај ку так на Бу ле ва ру осло бо ђе ња 
бр. 28 из да на у дан бро ји све ви ше де це 
ко ја ту на вра ћа ју.

Па у за од по сла
Пси хо лог Све тла на Мар ко вић, ина че 

су пер ви зор на овом про јек ту, опи су је 
ка ко су де цу упо зна ва ли са отва ра њем 
Свра ти шта: 
‒ Док смо при пре ма ли Днев ни цен тар, 

на ши “те рен ци” су ишли на ме ста где је 
би ло нај ви ше ове де це, упо зна ва ли се с 
њи ма, при ча ли о све му, па и о то ме да се 
при пре ма овај ку так, и по зва ли их да до-
ђу у до го во ре ни дан. За ова два ме се ца 
има мо око 40 ре ги стро ва них по се ти ла ца, 
од че га их је 20 стал них. Свра ти ште ра ди 
од 9 до 16 ча со ва. Де ца до ђу ују тро на 

до ру чак, па иду на свој по сао. На вра те 
ка сни је и на ру чак, или да се по и гра ју. 
Не ки же ле да их на у чи мо да пи шу, па да 
ста ве сво је име на цр теж. Мно ги се оку-
па ју и пре сву ку у чи сто, а сво ју гар де ро-
бу оста ве на пра ње. О то ме и о ис хра ни 
бри не на ша до ма ћи ца Ели за бе та.
У Днев ном цен тру је сва ког да на при-

сут но тро је за по сле них, а нај че шће до ђе 
и бар је дан во лон тер.
‒ Јед ном не дељ но до ла зе прав ник, со-

ци јал ни рад ник и пе ди ја тар. На ша на ме-
ра је да их уве же мо са ин сти ту ци ја ма, где 
мо гу да оства ре не ка основ на пра ва, по-
пут здрав стве не за шти те. Ју че смо дво је 
де це во ди ли код зу ба ра, да нас во дим јед-
ног мом ка код ле ка ра ‒ ка же Све тла на.

Тре ба им мно го ви ше
У ве ли ком днев ном бо рав ку сто ло ви 

на ко ји ма се је де, цр та, пи ше и игра ју 
дру штве не игре. Зи до ви укра ше ни цр-
те жи ма. Де ца до ла зе у сва ко до ба – не 
узи ма ју па у зу сви у исто вре ме. На вра ћа-
ју и те рен ци. До го ва ра ју се са Ни ко лом 
Цр ни ћем, ко га де ца сма тра ју глав ним јер 
је по цео дан са њи ма. Он је пси хо лог 
при прав ник у Еку мен ској ху ма ни тар ној 
ор га ни за ци ји, са ду гим и ра зно вр сним 
во лон тер ским ис ку ством.

‒ Да јем им љу бав, љу бав ми се вра ћа ‒ 
сме шка се овај кр шни мо мак, ко ји са тим 
ма ли ша ни ма не гра ди од нос стра хо по што-
ва ња, не го обо стра ног по што ва ња. Циљ 
нам је да по мог не мо овој де ци, па уско са-
ра ђу је мо са Цен тром за ин те гра ци ју мла-
дих у Бе о гра ду и Цен тром за по моћ де ци у 
Ни шу ко ји ра де исто ово. Нај ви ше је ром-
ске по пу ла ци је, али ни су са мо Ро ми. На ма 
је у све му бит но да ли је не ко на ули ци а 
не ко је је на ци о нал но сти, и да се овај про-
је кат да ље раз ви ја у прав цу це ло днев ног, 
па и ноћ ног ра да, јер су и по тре бе де це 
стал не. Има мо мно го пла но ва и иде ја за 

рад с на шом де цом, али по ла ко. Би ће ту 
и вр шњач ких еду ка ци ја о хи ги је ни и здра-
вљу, ра зних кур се ва и кре а тив но ис пу ње-
ног вре ме на ‒ оп ти ми ста је Ни ко ла.
Но вом Са ду и овој де ци већ је ду го 

био по тре бан ова кав цен тар. Од ра ста-
ње ни је ла ко ни у нор мал ним усло ви ма, 
ака мо ли де ци ко ја цео жи вот про во де 
на ули ци. Омла ди на ЈА ЗАС-а је по мо гла, 
град је обез бе дио про стор, до на то ри да-
ју пе ци ва за де чи је обро ке, а мо жда ће 
из ку хи ње “Ра до сно де тињ ство” сти за ти 
и ку ва ни ру чак. Гра ђа ни до но се гар де ро-
бу и обу ћу, а до бро би до шле и дру штве-
не игре, ма те ри јал за цр та ње и не што 
ве ша. И по ко ји осмех свих ко ји су има ли 
сре ћу да не бу ду де ца ули це.

Ика Ми тро вић

НО ВИ САД

Никола 
Црнић 
(стоји)

Деца долазе на доручак

Светлана 
Марковић

и је ла ко би ти де те у све ту од ра-
слих, а у све ту си ро ма шних од ра-
слих веома је тешко То најбоље

  Ку так заКу так за
де цу ули цеде цу ули це
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Carеer days

Не дав ним ис тра жи ва њем у окви ру 
На ци о нал не су жбе за за по шља ва-
ње утвр ђе но је да је око 200.000 

љу ди, ко ји су услед тран зи ци је и про це-
са при ва ти за ци је оста ли без по сла, но во 
за по сле ње про на шло у ма лим и сред-
њим пред у зе ћи ма. Др жа ва, сто га, кроз 
ви ше ак ту ел них кон кур са, по ку ша ва да 
по мог не при ват ном сек то ру да за по сли 
што ви ше но вих рад ни ка.
Је дан део фи нан сиј ске по мо ћи за те 

на ме не пру жа им кроз кон кур се НСЗ (за 
са мо за по шља ва ње, за суб вен ци о ни са ну 
обу ку рад ни ка за по тре бе по сло да ва ца, 
јав не ра до ве ...), за тим ра зним ре пу блич-
ким (старт-ап кре ди ти, за по шља ва ње при-
прав ни ка “Пр ва шан са”...) и по кра јин ским 
ме ра ма и фон до ви ма ( са мо за по шља ва ње, 
за по шља ва ње при прав ни ка, јав ни ра до ви 
итд.), опет у са рад њи са НСЗ.
Пре ма ре чи ма Вла ди ми ра Ср ди ћа, ди-

рек то ра По кра јин ске слу жбе за за по-
шља ва ње, и у про шлој и у овој го ди ни 
суб вен ци је НСЗ за са мо за по шља ва ње и 
но во за по шља ва ње иза зва ле су ве ли ко 
ин те ре со ва ње не за по сле них и у Ре пу-
бли ци и у по кра ји ни. Ре ци мо, на ово го-
ди шњем кон кур су за са мо за по шља ва ње 
до сад је под не то 996 зах те ва за суб вен-
ци ју др жа ве за отва ра ње фир ми у Вој-
во ди ни, а 350 под но си о ца су же не. На 
кон курс за са мо за по шља ва ње Ро ма при-
ја ви ло се 22 кан ди да та, док је на кон-
курс за при јем при прав ни ка у при ват ном 
сек то ру већ при сти гло 1.705 зах те ва.
Си ни ша Над бан тић, ди рек тор но во сад-

ске Фи ли ја ле НСЗ, ка же да је у Ју жно-
бач ком окру гу про шле го ди не отво ре но 
759 ма лих пред у зе ћа и рад њи про из вод-
не и услу жне де лат но сти, и оче ку је да ти 
по сло дав ци у на ред ним го ди на ма, отва-
ра њем но вих рад них ме ста, по бољ ша ју 
сто пу за по сле но сти у овом окру гу.

С дру ге стра не, и га зде има ју сво је 
кри те ри ју ме ка да пре у зи ма ју рад ни ке са 
еви ден ци је На ци о нал не слу жбе за по-
шља ва ња. Они углав ном оче ку ју да но ви 
рад ни ци по се ду ју: по у зда ност, тач ност, 
пред у зи мљи вост, по зи ти ван став, спо соб-
ност тим ског ра да, флек си бил ност, кре а-
тив ност, мо ти ви са ност за уче ње и на пре-
до ва ње у стру ци, спо соб ност ис пу ње ња 
на ло же них за да та ка. Сма тра ју, та ко ђе, да 
им је то по зна то, па и не спро во де тре нинг 
про гра ме. Али, при ват ни по сло дав ци оче-
ку ју и по моћ др жа ве за ре ша ва ње не ких 
спе ци фич них про бле ма у ве зи са ан га жо-
ва њем рад не сна ге са еви ден ци је НСЗ.
Дра ган Ста но је вић, вла сник ка фе-по-

сла сти чар ни це у Но вом Са ду, твр ди да, 
ка да се по ја ви по ве ћа на, се зон ска тра-
жња за тим услу га ма у лет њим ме се ци-
ма, не успе ва да про на ђе од го ва ра ју ћу 
ква ли фи ко ва ну и струч ну рад ну сна гу 
са еви ден ци је НСЗ. Сма тра да би др-
жа ва тре ба ло да по мог не и сти му ли ше 
оспо со бља ва ње и за по шља ва ње се зон-
ске рад не сна ге у де лат но сти ма у ко ји ма 
је то по треб но, и ка же да је спре ман да 
по је ди ним рад ни ци ма, ко ји се до ка жу на 

ова квим рад ним ме сти ма, по ну ди и трај-
но „ухле бље“.
И На да Вр би ца, прав ни ца у јед ној 

успе шној но во сад ској при ват ној фир ми 
ко ја за по шља ва 243 рад ни ка, оче ку је 
по моћ др жа ве у струч ном оспо со бља-
ва њу (углав ном због но вих тех но ло ги ја) 
по сто је ћих, за те че них рад ни ка, ко је су 
углав ном за по сли ли кроз кон кур се НСЗ 
и за до вољ ни су њи хо вим ра дом, ка ко их 
не би по но во као тех но ло шке ви шко ве 
вра ћа ли на би ро ра да. По је ди не фир ме 
спрем не су да др жа ви за про грам пре-
ква ли фи ка ци је и до ква ли фи ка ци је рад-
ни ка за за ни ма ња ко ја су им по треб на 
усту пе и сво је опре мље не ра ди о ни це.
Из По кра јин ског се кре та ри ја та за рад 

и за по шља ва ње на ја вљу ју да су спрем-
ни да оства ре сво је ра ни је про јек те ка да 
је у пи та њу сти му ли са ње се зон ског за-
по шља ва ња рад ни ка, на рав но са ма њим 
сред стви ма не го код ме ра за трај ни је 
за по шља ва ње, и да осну ју По кра јин ски 
цен тар за обу ку и пре ква ли фи ка ци ју за-
по сле них, ка да се ста би ли зу је еко ном ска 
си ту а ци ја.

Ми ро слав Мек те ро вић

СПЕ ЦИ ФИЧ НЕ ПО ТРЕ БЕ ПРИ ВАТ НОГ СЕК ТО РА 

Пре ква ли фи ка ци ја стал но за по сле них

Не дав но је у Бе о гра ду одржан 16. са јам за по шља ва ња Carеer 
days, док је са јам у Но вом Са ду от ка зан због ма лог бро ја за ин-
те ре со ва них по сло да ва ца. Carеer days ће се одр жа ти и у Ни шу 
4. и 5. ма ја.
Са мо у про те клих пет го ди на Carеer days је по се ти ло 50.000 

љу ди, а ви ше од 250 нај у спе шни јих ком па ни ја по ну ди ло је за-
по сле ње мла ди ма ко ји су тек за вр ши ли фа кул тет или су при 
кра ју сту ди ја. Већ 15 го ди на AIESEC, ме ђу на род на сту дент ска 
ор га ни за ци ја при сут на на 1.700 уни вер зи те та у 107 зе ма ља, 
успе шно ор га ни зу је ове сај мо ве за по шља ва ња.
Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра у Ср би ји је тре нут но 200.000 

мла дих без по сла, а упра во на ова квим сај мо ви ма они мо гу на 
јед ном ме сту да до ђу у ди рек тан кон такт са по сло дав ци ма и 
та ко на ђу по сао. Ни ко ле Хе ра ка, са рад ник у ти му за од но се 
с јав но шћу Carеer days, ре као нам је да је ове го ди не са мо 
на Бе о град ском сај му би ло 7.000 по се ти ла ца и да је око 150 

сло бод них рад них ме ста по ну ди ло 37 ком па ни ја. Осим рад них 
ме ста у по ну ди су би ле и про фе си о нал не прак се ко је су при-
ву кле па жњу ве ли ког бро ја ди пло ма ца. Оп шти је ути сак, ка же 
наш са го вор ник, да су за ин те ре со ва ни би ли за до вољ ни по ну-
дом по сло ва и ква ли те том ком па ни ја ко је су уче ство ва ле на 
сај му, али и да су по сло дав ци за до вољ ни кан ди да ти ма ко ји су 
их кон так ти ра ли. На овом сај му нај тра же ни ји су би ли са рад ни-
ци и ме на џе ри за људ ске ре сур се, аген ти про да је и опе ра те ри 
у кон такт цен тру. Пре ма ми шље њу по се ти ла ца нај по жељ ни-
је ком па ни је за бу ду ће за по сле ње су: Coca-cola, Вип, Те ле нор, 
KPMG, Erns & Young...
Је дан од парт не ра Carеer days би ло је и Ми ни стар ство еко-

но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, а Вла да Ср би је ће и убу ду ће на-
ста ви ти да по др жа ва сај мо ве јер су они је дан од нај у спе шни јих 
на чи на да се на ђе по сао.

Алек сан дра Стан ков-Ми ја то вић
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у посети

Ко се, од љу ди при кра ју 
рад ног ве ка, ни је за пи-
тао чи ме ће, кад пен зи-

ја за ку ца на вра та, ис пу ни ти 
да не ко ји до ла зе? До ко ли ца 
је до бра и по треб на у сва ком 
пе ри о ду жи вље ња, али не 
мо же би ти стил жи во та. Бар 
не они ма ко ји су на рад сви-
кли још од мла да лач ких да на, 
по пут Мир ја не Мар ко вић, ко ју 
су слич не ми сли оп се да ле пре 
че тврт ве ка.
Та да је још би ла ре дов ни 

про фе сор на Фа кул те ту тех-
нич ких на у ка у Но вом Са ду, 
где је про ве ла го то во цео 
рад ни век уче ћи ге не ра ци-
је сту де на та елек тро тех ни ке 
елек трич ним ме ре њи ма.
Ро ђе на 1928. го ди не у Но-

вом Са ду, има ла је „сре ћу” да 
јој рат уде си сред њо школ ске 
да не. Отац, про фе сор ма те ма-
ти ке, скло нио је су пру гу и тро-
је де це у Ша бац, а Мир ја на је, 
као од ли чан ђак и ма те ма ти-
чар, да ва ла ча со ве и по ма га ла 
по ро ди ци да пре жи ви.
Пр ви хо но рар је био у на-

ту ри – ме тар др ва, сме шка се 
на ша до ма ћи ца при се ћа ју ћи 
се тог вре ме на у ко ме је на у-
чи ла да сва ко зна ње има ве-
ли ку вред ност, али још ве ћу 
ако се пре но си дру ги ма.
И ма да ни је сту ди ра ла ма-

те ма ти ку (да по пут оца не би 
је ла по не кад гор ки про све-
тар ски хлеб) ни је јој би ло да-
то да бу де ин же њер елек тро-
тех ни ке у при вре ди, бар не 
за ду го. На кон пет го ди на ра-
да на те ле ко му ни ка ци ја ма у 
По шти, иза бра ла је да пре да-
је уче ни ци ма тех нич ких шко-
ла ко је су кра јем пе де се тих 
отва ра не у Но вом Са ду, да би 
1962. го ди не пре шла на Ма-
шин ски фа кул тет, за аси стен-
та, а ка сни је по ста ла и про-
фе сор елек тро тех ни ке. По сле 
су фор ми ра ни дру ги од се ци и 
но ви фа кул те ти, сва ке го ди не 
сти за ли но ви сту ден ти, ко ји-

ма је Мир ја на пре но си ла зна-
ња све до пре два де се так го-
ди на, ка да се пен зи о ни са ла.

Раз бој са та ва на
‒ Че сто смо ‒ при ча Мир ја на 

‒ од ла зи ли у род но се ло мог 
оца, у Мар тин це у Сре му. Та-
мо је жи ве ла мо ја стри на, ви-
спре на се љан ка, ко ја је мно го 
во ле ла руч не ра до ве. Још као 
сту дент на у чи ла сам од ње да 

штри кам ча ра пе и јак не, али 
је у њој, као и у мно гим же-
на ма те ге не ра ци је, оста ла 
љу бав пре ма тка њу. Та ко је 
ле по при ча ла о том вре ме ну 
кад је тка ла, ма да је то, у том 
до бу, до ла зи ло као још не ки 
по сао – по сле свих оста лих. 
То је баш она ко као што на-
род на пе сма ка же: „По дој же-
но де те, па чук-чук уз раз бој; 
по му зи же но кра ву, па чук-чук 

уз раз бој; по ме ти же но ку ћу, 
па чук-чук уз раз бој...” Ни је 
на род ни пе сник ре као да јој и 
то бу де по сао, не го је про сто 
ре као, по сле сам схва ти ла, да 
се од мо ри уз тај раз бој, уз то 
чук-чук. И за и ста је то у же на-
ма тог до ба оста ло као не што 
ле по; оне су не што ства ра ле, 
оне су ту се бе осе ти ле, и та 
не ка љу бав, ето, пре шла је и 
на ме не. Стри на је, сва срет на 
због мог ин те ре со ва ња, ски-
ну ла с та ва на је дан ста рин-
ски раз бој, уз по моћ стри ца је 
оспо со бљен, и ја сам, под ње-
ним буд ним оком, по че ла да 
ткам ‒ се ћа се Мир ја на.
‒ Од у век сам зна ла да има 

мно го ства ри ко ји ма пен зи-
о не ри мо гу да се ба ве, ко је 
мо гу да ра де, да ре а ли зу ју 
свој но ви жи вот у тре ћем, чак 
рад ном ве ку. Тка ње је по ста-
ло мо ја пре о ку па ци ја, а не 
са мо хо би. За не ко ли ко го ди-
на на у чи ла сам мно го о ма те-
ри ја ли ма, ала ти ма и опре ми, 
ста рин ским тех ни ка ма тка ња, 
ра зним вр ста ма пре пле та ја и 

КОД МИР ЈА НЕ МАР КО ВИЋ

По кре ни мо ни ти ‒
до дај мо ле по ту жи во ту
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по че ла да на ба вљам ли те ра-
ту ру из ино стран ства, по што 
ов де, на кон тра же ња по му-
зе ји ма и ар хи ви ма, ни сам на-
шла баш мно го пи са них тра-
го ва из на шег под не бља ‒ об-
ја шња ва ова ви тал на тка ља у 
тре ћем до бу.

Шко ла тка ња
На кон што је по ста ла члан 

Удру же ња ли ков них умет ни-
ка при ме ње них умет но сти и 
ди зај на Вој во ди не осно ва ла 
је Шко лу тка ња, у ко јој је до 
са да бли зу пет сто ти на де во-
ја ка, же на ко је ра де, пен зи о-
нер ки и не ко ли ко пред став-
ни ка му шког ро да са вла да ло 
абе це ду овог за на та. Основ на 
обу ка тра је 60 са ти – три ме-
се ца по два да на у не де љи. 
Мно ги ко ји је за вр ше ку пу ју 
раз бо је и на ста вља ју да се 
ба ве овим древ ним за на том, 
овом умет но шћу.
Пре 15 го ди на осно ва но 

је и Удру же ње тка ља Но вог 
Са да ко је је, при ча на ша до-
ма ћи ца, све до про шле го ди-
не кон ку ри са ло код град ских 
и по кра јин ских ин сти ту ци ја 
вла сти за сред ства и од го ва-
ра ју ћи про стор за стал ну по-
став ку, уз пла ћа ње за ку па. 
Мно го је енер ги је по тро ше но 
на мр ша ве ре зул та те (јед ном 
је Из вр шно ве ће Вој во ди не 
при по мо гло на бав ку раз бо-
ја), а од би је ни це уз по хвал не 
ре чи за њи хо ва по стиг ну ћа 
би ли су нај че шћи од го во ри. 
На кон што је Му зеј Вој во ди-
не ход ник у ко ме је би ло 16 
раз бо ја „ко ји су жи ве ли”, јер 
су на њи ма ра ди ли по ла зни ци 
шко ле, пре тво рио у ма га цин-
ски про стор, тка ље су ме сто 
под сун цем на шле у Отво ре-
ном уни вер зи те ту. 
Го ди шњи це ра да Шко ле и 

Удру же ња би ће обе ле же не 
ве ли ком из ло жбом ко ја ће, од 
25. ма ја, у но во сад ском Сту-
ди ју М тра ја ти се дам да на.
‒ По зва ли смо број не шко-

ле и удру же ња тка ља да из-
ло же део сво јих ра до ва ‒ ка-
же Мир ја на ‒ да се на јед ном 
ме сту ви ди из о би ље оно га 
што се ра ди у Ср би ји. Ра ди-
мо раз ли чи то и у то ме је на-
ше бо гат ство. Мо ја шко ла иде 
на екс клу зи ву. Ра ди мо одев-
ни тек стил (блу зе, ха љи не, 
му шке са кое), де ко ра тив ни 

(за ве се и про стир ке) и мод-
не де та ље (ешар пе, ша ло ве, 
тор би це). Сма трам да је тка-
ње да нас умет ност, ма да је то 
од у век и би ло али се ни је увек 
та ко гле да ло; оно да нас мо ра 
да се про би је као вр хун ска 
умет ност, као што се у све ту 
про би ја и мно го вре ди. Зна ју 
и на ши љу ди шта је вред но и 
ле по, али то углав ном не мо гу 
да пла те ‒ са жа ље њем при-
ме ћу је пред сед ни ца Удру же-
ња тка ља Но ви Сад. 

Ду го че ка на књи га 
Мир ја на Мар ко вић је, тра-

же ћи а не на ла зе ћи ли те ра-
ту ру на срп ском је зи ку, сво-
је зна ње и ис ку ство сте че но 
и уз по моћ стра них књи га и 
ча со пи са са вре ме ног тка ња, 
пре то чи ла у пр ви наш уџ бе-
ник ове вр сте, ко ји је про мо-
ви сан у Ет но граф ском му зе ју 
у Бе о гра ду пре две го ди не. 
За хвал ност што је не дав но и 
но во сад ска пу бли ка има ла за-
до вољ ство да ви ди књи гу „По-
кре ни мо ни ти на у чи мо тка ти”, 
ова вр сна учи те љи ца из ра жа-
ва Ду шан ки Мар ко вић, ви шем 
ку сто су Му зе ја гра да, ко ја је, у 
окви ру из ло жбе Вез по пи сму 
– пи смо по ве зу, упри ли чи ла 
про мо ци ју књи ге и ра ди о ни це 
тка ња за де цу и од ра сле.
Осим де таљ ног упут ства 

за руч но тка ње у 13 лек ци-
ја, фо то гра фи ја див них тка-
ни на и одев них пред ме та, те 
ра зних вр ста раз бо ја и алат-
ки, у књи зи су на ве де не ре чи 

исто ри ча ра и пу то пи са ца из 
на ших, али и да ле ких кра је-
ва ко ји су још од пе тог ве ка 
„сре та ли вар вар ке (сло вен ске 
же не) ка ко ве зу ша ре не бо је 
у бе ло као снег руч но тка но 
ла не но плат но”.
‒ То бо гат ство ко је се оти ма 

од за бо ра ва, мно га по знан-
ства и при ја тељ ства про ис-
те кла због тка ња, ра дост што 
у овим го ди на ма имам за ни-
ма ње ко је во лим и зна ње да 
пре не сем дру го ме, не на док-
на ди во је ма те ри јал ним – нов-
цем, ко је ме ни и ни је по треб-
но. Имам пен зи ју од ко је мо гу 
да жи вим, по ро ди цу и уну ке 

са ко ји ма сам бли ска; имам 
сво је уче ни це од ко јих су ме, 
на сре ћу, не ке и пре ва зи шле, 
и мно го при ја те ља. Во ле ла 
бих да се ло Ду бац, у ко ме је 
не дав но осно ва но Удру же ње 
тка ља Ср би је, опет, као што 
не кад бе ше, по ста не чу ве но 

по сво јим тка ља ма и њи хо вим 
ру ко тво ри на ма, и да не бу де 
ви ше „се о ска за бит” под но 
Гу че. Во ле ла бих и да се у на-
ше кра је ве опет вра ти сви ле-
на бу ба, јер тим нај пле ме ни-
ти јим пре ди вом кроз тка љи не 
пр сте те че жи вот сам. За то се 
то ли ко и ра ду јем но вем бру 
ка да ће мо у Ет но граф ском 
му зе ју у Бе о гра ду при ре ди ти 
из ло жбу пред ме та тка них од 
чи сте сви ле ‒ до да је Мир ја на 
Мар ко вић на кра ју.

„Руч но тка ње је пра ви иза-
зов са вре ме ном, бр зом тем-
пу и на чи ну жи во та. Све се 
у ње му од и гра ва сми ре но и 

ла га но. За из ра ду тка ни на ко-
ри сте се при род ни ма те ри ја-
ли. Раз бој је и да нас, као и у 
пра ста ра вре ме на, од др ве та 
и у са вр ше ном скла ду с при-
ро дом.” А ону ко ја тка, уво ди 
и у склад са са мом со бом.

Ика Ми тро вић
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сусрети

Пре ко че ти ри де це ни је 
Све тла на Бој ко вић је 
при сут на на на шој глу-

мач кој сце ни. У им пре сив ној 
би о гра фи ји сто ји да је од и-
гра ла ви ше од 200 уло га на 
те а тар ским сце на ма, у број-
ним те ле ви зиј ским се ри ја ма и 
дра ма ма, фил мо ви ма, а то ком 
де ве де се тих би ла је и пред-
сед ни ца еснаф ског удру же ња 
‒ Са ве за драм ских умет ни ка, 
бо ре ћи се за пра ва сво јих ко-
ле га. То ком ка ри је ре овен-
ча на је мно гим при зна њи-
ма ‒ Ок то бар ском на гра дом, 
на гра да ма „Жан ка Сто кић“, 
До бри чин пр стен… Иако је у 
пен зи ји од 2003. го ди не и да-
ље је ве о ма ак тив на, а ових 
да на у Под го ри ци сни ма филм 
„Ма ли Бог љу ба ви“.
‒ Од ка ко сте оти шли у 

пен зи ју, не пре ста је те да 
ра ди те. Глу ма ни ка ко да 
Вас оста ви?
‒ Да, то је тач но. Оче ки-

ва ла сам да ћу има ти ма ње 
по сла, али ра дим баш до ста. 
Као и да ни сам у пен зи ји!

‒ Још док сте би ли пред-
сед ни ца Са ве за драм ских 
умет ни ка Ср би је го во ри ли 
сте да су глу мач ке пен зи је 
ве о ма ма ле. Чи ни се да је 
и да ље та ко?
‒ Та ко је. Др жа ва је сте не-

што учи ни ла до де лив ши на-
ци о нал не пен зи је ис так ну тим 
умет ни ци ма, одво ји ла је из ве-
сну су му нов ца ко ја ће се вре-
ме ном ис то пи ти, с об зи ром на 
раст це на. Али, мо же се ре ћи 
да су глу мач ке пен зи је из у зет-
но ма ле, као и пла те уоста лом.
‒ Око тих на ци о нал них 

пен зи ја би ло је до ста по-
ле ми ке у јав но сти?
‒ Ка да је до не та од лу ка о 

до де ли на ци о нал них пен зи ја 
и уста но вље на ко ми си ја ко ја 
је од лу чи ва ла ко ће их до би-
ти, тре ба ло је јав но обе ло да-
ни ти кри те ри ју ме и он да би 
љу ди зна ли да ли да је оче-
ку ју или не. Али, у стар ту је 
на пра вље на гре шка.
‒ Као пред сед ни ца Са-

ве за драм ских умет ни ка 
бо ри ли сте се за пра ва 

свих сво јих ко ле га, не са-
мо оних у пен зи ји. Са ове 
вре мен ске дис тан це, да 
ли сма тра те да је то би ла 
бор ба про тив ве тре ња ча, 
или сте ипак ус пе ли не-
што да ура ди те?
‒ У оно вре ме би ло је по ма-

ка. Али, зна те то је не што што 
тре ба стал но да се ра ди. Та 
бор ба мо ра би ти без пре да ха 
јер увек вре ба ју раз не ства ри 
ко је уни шта ва ју диг ни тет на-
ше про фе си је, па и са мо по-
зо ри ште. 
‒ То ком ка ри је ре би ли 

сте члан два ве ли ка ан-
сам бла, Ју го сло вен ског 
драм ског и На род ног по-
зо ри шта. Али, 1993. го ди-
не по ста ли сте сло бо дан 
умет ник. Ко ли ко та кав 
ста тус но си не из ве сност 
за умет ни ка?
‒ У вре ме ка да сам ја по ста ла 

сло бо дан умет ник, за ме не то 
ни је но си ло не из ве сност за то 
што сам већ има ла из гра ђе но 
име. При том та да ни је по сто-
јао овај на ка рад ни за кон, ко ји 
је до нет пре че ти ри го ди не, а 
по ко ме су сло бод ни умет ни ци 
из јед на че ни са ма лим при вред-
ни ци ма и так си сти ма, и др жа-
ва им не пла ћа до при но се, већ 
то мо ра ју са ми. Умет ник тре ба 
се бе да тре ти ра као пред у зе-
ће. Ко је пред у зе ће? Ње гов 
ор га ни зам. Зар је то фир ма?! 
Ми слим да је учи ње на ве ли ка 
не прав да и бу ни ла сам се про-
тив то га ко ли ко сам мо гла. Од 
та да је вр ло ри скант но оти ћи у 
сло бод не умет ни ке. Има мо још 
је дан огро ман про блем ‒ све 
је ма ње рад них ме ста и мла ди 
љу ди се све те же за по шља ва ју 
у по зо ри шту. Чак и да де се так 
љу ди оде у пен зи ју, то не зна-

чи да ће мла ди до ћи на њи хо-
ва рад на ме ста. Вр ло је гад но 
вре ме.
‒ Че сто сте кри ти ко ва ли 

власт, пре вас ход но због 
од но са пре ма кул ту ри. Да 
ли је и да нас кул ту ра „по-
след ња ру па на сви ра ли“?
‒ Ап со лут но, и све је го ре. 

Ево, са да се зах те ва да се у 
ин сти ту ци ја ма кул ту ре от пу-
сти од ре ђен број љу ди, а при 
том опет ни су уста но вље ни 
кри те ри ју ми на осно ву ко јих 
се от пу шта ју. За што др жа ва 
не от пу сти свој енорм ни чи-
нов нич ки апа рат, јер они има-
ју мно го ве ће пла те од љу ди у 
по зо ри шту. Ако ће да уште де 
на кул ту ри, ‘алал им ве ра!
‒ Ка ко об ја сни ти да се 

глу ма раз ли ку је од чи нов-
нич ког по сла?
‒ По ли ти ча ри ма не мо же те 

ни шта да об ја сни те по што су 
об у зе ти згр та њем нов ца или 
соп стве ном сла вом, а из у зе ци 
су рет ки. Са мо би да па ра ди-
ра ју у јав но сти, не раз ми шља-
ју озбиљ но о др жа ви, па ка ко 
ће он да да ми сле о кул ту ри?!
‒ Ви ше од че ти ри де-

це ни је се ба ви те глу мом. 
Ка да се освр не те уна зад, 
шта сма тра те нај ве ћим 
до стиг ну ћем?
‒ Има не ко ли ко ства ри ко је 

ми слим да сам ура ди ла нај бо-
ље што сам мо гла. По но сна 
сам на те ле ви зиј ску дра му 
„Смрт го спо ђе ми ни стар ке“, 
где сам игра ла Жан ку Сто кић, 
по но сна сам на не ко ли ко по-
зо ри шних уло га ме ђу ко ји ма 
су Ели за бе та од Ен гле ске у 
„Ма ри ји Стју арт“, за тим го-
спо ђа ми ни стар ка ко ју играм 
са ан сам блом Ба ња луч ког по-
зо ри шта већ че ти ри го ди не…

Жељ на   
обич ног  
Ви ше од че тр де сет го ди на стал но 
ка лен дар и сат ни цу и без об зи ра 

СВЕ ТЛА НА БОЈ КО ВИЋ
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‒ На ша по зо ри шта су пу-
на. Да ли је на род же љан 
не чег дру га чи јег?
‒ Си гур но. Али, Бе о град је 

дво ми ли он ски град и пи та ње 
је ко ли ко љу ди ствар но иде у 
по зо ри ште. Љу ди су ве за ни за 
ку ћу, ра ди је гле да ју те ле ви-
зи ју. Али, по зо ри шта су пу на, 
ве ро ват но за то што љу ди же-
ле да ви де не што бо ље, за ни-
мљи ви је, мо жда и да се под се-
те на ову ствар ност из јед ног 
дру гог угла ко ји и кад је го рак, 
на не ки на чин је уте шан.
‒ И Вас је пу бли ка при-

лич но гле да ла на те ле-
ви зи ји. Ко ли ко би глум ци 
би ли по зна ти да ни је ве-
ли ких ТВ се ри ја?
‒ Те ле ви зи ја је нај моћ ни ји 

ме диј и ула зи у сва ку ку ћу. А, 
по што ма ли број љу ди иде у 
по зо ри ште, ја сно је да глум ци 
не би би ли по зна ти да ни су 
ви ђе ни на те ле ви зи ји.
‒ За раз ли ку од те а тра 

филм ске уло ге су Вас за-
о би ла зи ле. Али, ни је Вам 
жао?
‒ Не. Не во лим тех но ло ги-

ју ра да на фил му. Прет по ста-
вљам да је у не ким раз ви је ним 
зе мља ма, где је и филм ска 
ин ду стри ја раз ви је ни ја, све 
дру га чи је и удоб ни је, али код 
нас је то при лич но не ком фо-
ран по сао. А и у на шем фил му 
је све ва жни је од глум ца.
‒ Ка да глу мац на сце ни 

зна да је до жи вео вр ху-
нац?
‒ Ка да пот пу но за бо ра ви на 

се бе и пу сти да уло га из ње га 
те че као не ка бо жан ска му-
зи ка. По зо ри ште је за глум ца 
ра до сна, али и на пор на игра, 
јер до ра до сти не мо же ла ко 
да се до ђе. Увек по сто ји је дан 

пе ри од док се глу мац не про-
би је кроз уло гу, ко ји је му чан. 
Али, то су слат ке му ке. Што 
ка жу Ру си ‒ глу ма ни је про-
фе си ја, то је ди јаг но за!
‒ По след њих го ди на сте 

и про фе сор на Ака де ми ји 
ле пих умет но сти. Ко ли-
ко је за Вас био иза зов да 
пре не се те зна ње мла дим 
ге не ра ци ја ма?
‒ Ве ли ки иза зов. Во дим 

кла су са Ми ли цом Краљ и мо-
ји сту ден ти су че твр та го ди на 
и уско ро ће ди пло ми ра ти. Би-
ло ми је за ни мљи во да при су-
ству јем то ме ка ко су се тих 11 
мла ди ћа и де во ја ка раз ви ли 
од пр ве до че твр те го ди не. 
То је дир љи во и охра бру ју ће. 
Ме ђу тим, то ми је на пор но и 
ис цр пљу је ме. Ми сли ла сам 
да ћу има ти ма ње по сла, па 
ћу мо ћи да се по све тим пе да-
го ги ји, али ни је се та ко де си-
ло. За то не ве ру јем да ћу на-
ста ви ти са пе да го шким ра дом 
ка да из ве де мо ову кла су. 
‒ Да нас има до ста при-

ват них фа кул те та са ко јих 
из ла зи и мно го глу ма ца. 
Има ли за њих по сла ов де?
‒ За све мла де је те жак тре-

ну так, ка ко за оне ко ји из ла зе 
са др жав не Ака де ми је, та ко и 
за оне са при ват них шко ла. 
Ово је са да про фе си ја ве ли-
ког ри зи ка. Не го во рим о та-
лен ту, већ о за по шља ва њу. 
Не ки од њих ће има ти по сла 
у без ве зним ТВ са пу ни ца ма, 
ре кла ма ма и не ким ске чо ид-
ним еми си ја ма на те ле ви зи ји, 
али то не ма ни ка кве ве зе са 
озбиљ ном глу мом.
‒ Би ли сте емо тив но 

ве за ни за љу де из сво је 
бран ше (Ми лош Жу тић и 
Љу бо мир Му ци Дра шкић). 

Ко ли ко је то мач са две 
оштри це?
‒ Ме ни је би ло до бро. Ми-

лош Жу тић је био осам го ди-
на ста ри ји од ме не, зре ли ји, 
оства ре ни ји у свом по слу ка-
да сам ја по чи ња ла, та ко да 
ми је био ве ли ка по др шка. 
Код ме не је све не ка ко би ло 
за јед но ‒ љу бав пре ма по зо-
ри шту и љу бав у жи во ту. Ка-
да смо се Ми лош и ја раз ве ли, 
уда ла сам се за Му ци ја Дра-
шки ћа ко ји је опет при па дао 
по зо ри шту. Про сто, то је био 
је дан за тво рен круг у ко ме 
сам се кре та ла, би ла сам упу-
ће на на љу де из про фе си је, и 
у та квим бра ко ви ма по сто ји 
ме ђу соб но раз у ме ва ње.
‒ При ча ли сте о зам ка ма 

ко је че ка ју мла де глум це. 
Ка да Вам је ћер ка Ка та-
ри на Жу тић ре кла да же-
ли да упи ше глу му, да ли 
сте је упо зо ри ли на све те 
опа сно сти?
‒ Она је упи са ла Ака де ми ју 

1990. го ди не, а та да је би ло 
дру га чи је. Ка та ри на је про-

шла кроз све му ке, и док ни је 
до би ла ан га жман би ла је сло-
бод њак. И њу је за ка чио тај 
за кон о сло бод ним умет ни ци-
ма. За њу је би ло не мо гу ће да 
са ма пла ћа до при но се, па сам 
јој по ма га ла. Ка да је тај за кон 
усво јен, оти шла сам у пен зи-
ју иако ни сам мо ра ла. Ни сам 
има ла го ди не ста ро сти, већ 
ста жа и ма кла сам се да се не 
бих нер ви ра ла. 
‒ Ка да ни сте на сце ни, 

шта Вас ис пу ња ва?
‒ Жељ на сам обич ног жи-

во та. Имам ути сак да је тај 
оби чан жи вот ве ли ким де лом 
про шао по ред ме не. За то и 
же лим да ма ло успо рим. Ни-
сам се за си ти ла не ких обич них 
ства ри, ужи вам у њи ма. Идем 
на пи ја цу, мно го ви ше чи там, 
ужи вам у не ким ле жер ни јим 
ства ри ма. Пре ко че тр де сет 
го ди на стал но имам не ке оба-
ве зе, у гла ви имам ка лен дар 
и сат ни цу и, без об зи ра што 
сам утре ни ра на, до ста је!

Вла ди мир Ђур ђић
Фо то: В. Ми ка ча

 сам 
 жи во та
имам не ке оба ве зе, у гла ви имам
што сам утре ни ра на, до ста је
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С по ја вом ле пог
вре ме на сти жу
и пр ви про бле ми
за све скло не
алер ги ја ма, ко је је су 
нај че шће у про ле ће 
али го то во да не ма 
ме се ца у го ди ни ка да 
ни смо из ло же ни
не ком од
по тен ци јал них
по лен ских алер ге на

Се зон ске, про лећ не алер-
ги је нај че шће иза зи ва ју 
биљ ке ко је не цве та ју, 

по пут ле ске, бре зе и не ке вр-
сте вр бе. По лен ових би ља ка, 
но шен ве тром, ла ко се пре но-
си ки ло ме три ма да ле ко. Иза-
зи ва чи алер гиј ске ки ја ви це, 
ме ђу тим, мо гу се на ћи и у 
ко ре ну ири са, ве штач ким ђу-
бри ви ма, та па ци ра ном на ме-
шта ју, па сти за зу бе... Уче ста-
лост по ја ве алер ги је се уве-
ћа ла у по след њих два де се так 

го ди на и ско ро да сва ка пе та 
осо ба па ти од ње. Про блем је 
и што код 30 од сто бо ле сни ка 
са алер гиј ским ри ни ти сом до-
ла зи до алер гиј ске брон хи јал-
не аст ме. Док тор ка Ја смин ка 
Шо јић-Рај чић из Кли ни ке за 
алер го ло ги ју и иму но ло ги-
ју об ја шња ва да по сто је две 
гру пе алер гиј ског ри ни ти са, 
та ко зва ни се зон ски и пе ре ни-
јал ни (трај ни).

– Пр ву гру пу чи не оне алер-
ги је ко је су иза зва не алер ге-
ни ма по ле на, бу ђи и ин се ка та. 

Пе ри од цве та ња 
по ле на по чи ње 
у ра но про ле-
ће, са сезоном 
цветања полена 
дрвећа. Вр ху-
нац цве та ња 
по ле на тра ва је 
од ка сног про-
ле ћа до сре ди-
не ле та, након 
чега почиње 
цветање полена 
амброзије. Ка-
рак  те  ри  сти  ка 
алер ге на по ле-
на је да се пре-
но си ве тром, 
осим ка да па да 
ки ша ко ја их 
укла ња. Они мо-
гу би ти од го вор-
ни и за на ста нак 
ко прив ња че и 
не ких бо ле сти 
ко је ви тал но 

угро жа ва ју ор га ни зам. За на-
ста нак дру ге гру пе алер ги ја 
нај од го вор ни ји су кућ на пра-
ши на, буђ, епи тел жи во ти ња 
или биљ ни про дук ти. Ма ло се 
го во ри о жи во тињ ским алер-
ге ни ма, који су врло снажни 
алергени. По себ но тре ба спо-
ме ну ти буђ, јер се она мо же 
на ћи и у за тво ре ним про сто-
ри ја ма и на отво ре ном. Нај-
че шће је има у по дру ми ма, у 
по сте љи ни и вла жним и за-
тво ре ним про сто ри ја ма – об-
ја шња ва др Ја смин ка Шо јић-
Рај чић.
Алер гиј ски ри ни тис (алер-

гиј ско за па ље ње слу зо ко же 
но са) је сте имун ска ре ак ци ја 
код ге нет ски пре ди спо ни ра-
них осо ба. Кон такт са од ре-
ђе ним алер ге ном до во ди до 
по ја ве симп то ма ове бо ле сти. 
Као и код дру гих обо ље ња, 
ва жна је са мо ди сци пли на па-
ци је на та и опрез.

– Кон такт са од ре ђе ним 
алер ге ном до во ди до осло-
ба ђа ња суп стан ци од го вор-
них за ис по ља ва ње кли нич ке 
сли ке алер гиј ског ри ни ти са. 
Симп то ми су ки ја ње, се кре ци-
ја из но са, а до ла зи и до свра-
ба, за пу ше но сти но са и оте-
жа ног ди са ња. Ве о ма је би тан 
на чин жи во та ко ји во ди осо ба 
ко ја зна да је обо ле ла. Нео-
п ход но је но ше ње по год них 
ма ски при ли ком ко ше ња тра-
ве и слич них ак тив но сти. Кад 
је за сту пље на се зо на оних 

здравствено око

НАЈ О ПА СНИ ЈЕ 
ЖИ ТА РИ ЦЕ, 
МЛЕ КО, ЈА ЈА

Алер ги ја на хра ну је сва-
ка не же ље на ре ак ци ја на 
ина че без о па сну хра ну или 
ком по нен ту хра не у ко ју 
је укљу чен иму ни си стем 
ор га ни зма. Ове алер гиј-
ске ре ак ци је су ве о ма ра-
зно ли ке. Мо гу да иза зо ву 
ре ак ци је опа сне по жи вот 
(ана фи лак тич ки шок) или 
да за хва те је дан од ор га на.
Нај че шће су ко жне ре ак-
ци је (ур ти ка ри ја, ан ги о е-
дем, ато пиј ски дер ма ти-
тис). Не рет ко, алер ги ја 
на хра ну се ма ни фе сту је 
са мо тзв. орал ним алер-
гиј ским син дро мом, од-
но сно осе ћа њем пе че ња 
или свра бе жа је зи ка, ото-
ком је зи ка, уса на, неп ца 
или ждре ла. За хва ће ност 
ди сај ног си сте ма мо же се 
ма ни фе сто ва ти симп то-
ми ма аст ме и алер гиј ског 
ри ни ти са. Симп то ми алер-
ги је на хра ну у си сте му за 
ва ре ње су гр че ви, муч ни-
на, по вра ћа ње и ди ја ре ја.
Нај че шћи алер ге ни у хра-
ни су спо је ви ко ји са др же 
ше ће ре и ма сно ће. На мир-
ни це ко је нај че шће узро-
ку ју алер ги је су жи та ри це, 
мле ко, ја ја, ри бе, ра ко ви 
и шкољ ке, со ја, ки ки ри ки, 
ора си, ба де ми, ле шни ци, 
ја го де и ки ви. Код од ра слих 
је чак око 90 од сто алер-
гиј ских ре ак ци ја на хра ну 
узро ко ва но ки ки ри ки јем, 
ора си ма, ри бом и шкољ-
ка ма, а код де це ја ји ма, 
мле ком, со јом и бра шном. 
Код бо ле сни ка алер гич них 
на пе луд бре зе че ста је и 
алер ги ја на ја бу ку, си ро ви 
кром пир, шар га ре пу, це-
лер, гра шак.

ПО СЛЕД ЊИХ ДЕ ЦЕ НИ ЈА ПРИ МЕ ТАН ВЕ ЛИ КИ ПО РАСТ АЛЕР ГИЈ СКИХ РЕ АК ЦИ ЈА КО ЈЕ             

Цвет ни прах пу ни             

алер ге на ко ји про во ци ра-
ју симп то ме код па ци је на та, 
нео п ход но је одр жа ва ти хи-
ги је ну, зна чи ре дов но се ту-
ши ра ти и пра ти ко су да би се 
алер ге ни спра ли. По треб но је 
за тва ра ти про зор при ли ком 
во жње ко ли ма, сем у слу ча-
ју кад па да ки ша. Про сто ри је 

др Ја смин ка Шо јић-Рај чић
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ЉУ БО ВИ ЈА

Бес пла тан пре глед за же не
У Дис пан зе ру за же не До ма здра вља у Љу бо ви ји по чео је 

пре вен тив ни пре глед же на у ци љу ра ног от кри ва ња кар ци-
но ма гр ли ћа ма те ри це. За же не ко је има ју ове ре ну здрав-
стве ну књи жи цу пре глед је бес пла тан, док оне без ове ре не 
књи жи це пла ћа ју са мо пар ти ци па ци ју.

– Пре гле ди се оба вља ју сва ког рад ног да на и од зив је ве о-
ма до бар – ка же др Зо ран Си мић, ру ко во ди лац Дис пан зе ра за 
же не у љу бо виј ском До му здра вља. М. Ма ли шић

Ло зни ца би, ако не до ђе 
до не пред ви ђе них те шко ћа, 
уско ро тре ба ло да до би је са-
вре ме но бол нич ко зда ње, 
по вр ши не 6.000 ква драт них 
ме та ра, уре ђе но по нај ви шим 
европ ским стан дар ди ма. На-
и ме, Скуп шти на гра да је од-
лу чи ла да са 20 од сто нов ца 
уче ству је у за вр шет ку из град-
ње но вог Здрав стве ног цен-
тра „Др Ми лен ко Ма рин”, чи ја 
је укуп на пред ра чун ска вред-
ност 300 ми ли о на ди на ра!

– Уз по моћ др жа ве и ло кал-
не вла сти на ша уста но ва је 
већ до би ла мно ге са вре ме не 
са др жа је – с по но сом ис ти че 
др Сла во љуб Мар ко вић, ге не-
рал ни ди рек тор ЗЦ „Др Ми лен-
ко Ма рин”, и на гла ша ва да ће 
уско ро би ти ин ста ли ран но ви 
ренд ген апа рат, уме сто са да-
шњег ста рог 35 го ди на, као и 
ске нер нај но ви је ге не ра ци је.
Због не до стат ка сред ста ва 

и из дру гих раз ло га ра до ви 
на из град њи но вих бол нич ких 
ка па ци те та су ста ли још пре 
24 го ди не, а це ну су пла ћа ли 
па ци јен ти ко ји су би ли при мо-
ра ни да пу ту ју до здрав стве-
них уста но ва у дру гим ме сти-
ма, гу бе ћи вре ме и из ла жу ћи 

се ве ли ким тро шко ви ма. Њи-
хо вим му ка ма ће, на да мо се, 
уско ро до ћи крај.

– При пре ма мо и ра ци о на-
ли за ци ју бол ни це, а је дан 
од пред ло га је да се из Ба ње 
Ко ви ља че пре се ли Оде ље ње 
фи зи кал не ме ди ци не и па-
ра пле ги је, ко је са да ко ри сти 
про стор од 2.500 ква драт них 
ме та ра, окру же но шу мом по-
вр ши не 3,5 хек та ра – от кри-
ва др Мар ко вић. – То зда ње 
је ста ро, ње го во одр жа ва ње 
ску по, а у ње му је са мо 30 
ле жа ја. Уме сто то га, згра да 
би мо гла да бу де из ван ре дан 
ге рон то ло шки цен тар, за ко ји 
вла да ве ли ко ин те ре со ва ње.
У упра ви овог здрав стве ног 

цен тра, ко ји по кри ва љу бо-
виј ску, ма ло звор нич ку, кру-
пањ ску и ло знич ку оп шти ну, 
на сто је да што пре, уз по др-
шку ло кал не вла сти и над ле-
жног ми ни стар ства, ре ше и то 
пи та ње. Ка жу да у ло знич ком 
здрав ству за сад не ма „пре ко-
број них” и до да ју да пред сто-
ји раз два ја ње бол ни це и До-
ма здра вља. Та да ће до ћи и 
до не из бе жне пре ра спо де ле 
ка дро ва.

З. Ђу рић

     ПО ПРИ МА ЈУ ЕПИ ДЕ МИЈ СКЕ РАЗ МЕ РЕ

 ор ди на ци је
је та ко ђе по треб но чи сти ти 
и одр жа ва ти, а пра ши ну је 
по жељ но бри са ти вла жном 
кр пом. Ко ри сни су и елек тро-
ста тич ки фил те ри јер мо гу да 
су зби ју кон цен тра ци ју по ле на 
у кли ма-уре ђа ји ма, а у до ма-
ћин ству по ма же и ко ри шће ње 
апа ра та за чи шће ње на па ру. 
Тре ба ре дов но про ве тра ва ти 
про сто ри је, али углав ном то-
ком да на јер је ују тру кон цен-
тра ци ја по ле на ве ћа – на во ди 
алер го лог Ја смин ка Шо јић-
Рај чић.

Три су основ на пра ви ла ле-
че ња алер гиј ског ри ни ти са и 
она под ра зу ме ва ју из бе га ва-
ње кон так та са алер ге ни ма 
ко ли ко је мо гу ће, фар ма ко те-
ра пи ју, ко ја је основ ни осло-
нац ле че ња, и иму но те ра пи ју. 
На Кли ни ци за алер го ло ги ју и 
иму но ло ги ју при Кли нич ком 
цен тру Ср би је те ра пи ја је за-
сно ва на и на прин ци пу „ми сли 
гло бал но, де луј гло бал но”.

– Што се ти че ле ко ва, при-
ме њу је мо ан ти хи ста ми ни ке, 
кор ти ко сте ро и де и ста би ли за-
то ре ће ли ја од го вор них за ис-
по ља ва ње алер гиј ских ре ак-
ци ја. У ле че њу примењујемо 
и иму но те ра пи ју која се 
спроводи код пацијената 

код којих фармакотерапија 
није довела до побољшања 
или нису желели да узимају 
лекове. Те ра пи ја тра је три 
до пет го ди на, а у по чет ку се 
до ла зи је дан пут не дељ но, за-
тим јед ном у ме сец да на. Ре-
зул та ти ле че ња ме ди ка мен-
ти ма су од лич ни јер до ла зи 
до по бољ ша ња и сма ње ња 
по тре бе за узи ма њем ле ко ва 
у про се ку за 45 од сто. Мо рам 
да на гла сим и да је ле че ње 
алер гиј ског ри ни ти са бит но 
и у пре вен ци ји брон хи јал не 

аст ме – ка же др Шо јић-Рај-
чић.
Су шти на ова квог при сту-

па је да се ле че њем гор њих 
ди сај них пу те ва ути че и на 
алергијску инфламацију до-
њих ди сај них пу те ва. Па ци-
јен ти тре ба да зна ју да се од 
2000. го ди не у Ср би ји спро-
во ди и мо ни то ринг ин ха ла-
тор них алер ге на (ме ре ња 
кон цен тра ци је по ле на др ве-
ћа, тра ва и ко ро ва у ва зду ху), 
и то на под руч ју Бе о гра да, 
Но вог Са да и Ру ме. По чи ње 
од сеп тем бра, ка да је се зо на 
цве та ња ле ске и јо ве, а тра-
је до но вем бра у вре ме за вр-
шет ка се зо не ам бро зи је.

Је ле на Оцић

У ЛО ЗНИ ЦИ УСКО РО СА ВРЕ МЕ НО БОЛ НИЧ КО ЗДА ЊЕ

По нај ви шим 
стан дар ди ма



здрав живот

Про лећ на чор ба
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: 100 г шар га ре пе, 1 ма њи 

це лер, 1 ма ња гла ви ца цр ног лу ка, ма ло 
гра шка (ка фе на шо љи ца), 2 су пе не ка-
ши ке па ра дајз пи реа, 1 ма ња ти кви ца, 
по ла кар фи о ла, по ла гла ви це бро ко ли ја, 
со, би бер, осу шен бо си љак, пер шун, 30 г 
те сте ни не (шкољ ки це), 1 су пе на ка ши ка 
уља.
При пре ма: У ду бљој шер пи на уме-

ре но за гре ја ном уљу дин ста ти шар га-
ре пу, це лер и цр ни лук (по вр ће опра ти 
и исец ка ти на коц ки це). До да ти гра шак 
и уз до да ва ње во де дин ста ти око 10 ми-
ну та. По со ли ти и до да ти па ра дајз пи ре. 
На ли ти 1 л мла ке во де. Кад ово про ку-
ва, оста ви ти 15 ми ну та на ва три и до-

да ти ти кви це се че не на коц ки це, кар-
фи ол очи шћен и одво јен у цве ти ће и 
на по ла пре се чен бро ко ли. На по слет ку 
до да ти те сте ни ну. Ку ва ти 7-8 ми ну та. 
За чи ни ти по уку су – до да ти бо си љак и 
пер шун.
На по ме на: По вр ће већ са др жи оби ље 

ми не рал них со ли, па и на три јум-хло рид 
(ку хињ ску со), за то му при ли ком при пре-
ме не тре ба до да ва ти пре ви ше со ли.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Бро ко ли са др жи ве-

ли ку ко лич ну ан ти ок си дант них ви та ми-
на А, Ц и Е, ко ји успо ра ва ју оште ће ње 
ће ли ја иза зва но сло бод ним ра ди ка ли ма. 

Ово по вр ће са др жи го то во дво стру ко 
ви ше ви та ми на Ц не го по мо ран џа. Бро-
ко ли се по себ но пре по ру чу је труд ни-
ца ма јер са др жи ве ће ко ли чи не фол не 
ки се ли не и ви та ми не из гру пе Б, са др-
жи кал ци јум, маг не зи јум, као и знат не 
ко ли чи не гво жђа.

Про лећ ни ра гу
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 35 ми ну та
Са стој ци: 100 г со је у ко ма ди ћи ма, 

2 гла ви це сец ка ног цр ног лу ка, 450 г 
исец ка не цр ве не па при ке, 2 ка ши ке 
ма сли но вог уља, 3 че шња ис па си ра ног 
бе лог лу ка, 450 г ти кви ца сец ка них 
на коц ке, 450 г пла вог па-
тли џа на у коц ки ца ма, 750 г 
п а  р а  д а ј - за, ма ло биљ ног 
з а - чи на.

При пре ма: На уљу про пр жи ти лук 
и па при ку око 5 ми ну та, па зе ћи да не 
по ру ме ни. До да ти бе ли лук, ти кви це, 
пла ви па тли џан, па ра дајз и ко ма ди ће 
со је. Про ме ша ти, по кло пи ти и дин ста-
ти 20-25ми ну та док сво по вр ће омек ша. 
До да ти па ра дајз и ку ва ти от кло пље но 
још 5 ми ну та док и па ра дајз бу де го тов. 
За чи ни ти по уку су и по су ти сец ка ним 
пер шу ном.
На по ме на: По уку су сва ко мо же у 

свој та њир до да ти још ма ло ли му но вог 
со ка или би бе ра. Слу жи ти то пло.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Со ји но зр но ве о ма је 

бо га то про те и ни ма, ви та ми ни ма и ми не-
ра ли ма, па су и про из во ди ко ји се до би-
ја ју ње го вом пре ра дом бо гат из вор ових 
са сто ја ка. Про из во ди од со је не мо гу 
би ти за ме на за дру ге вред не пре храм-
бе не ар ти кле, по го то во не за на мир ни це 
жи во тињ ског по ре кла (ме со, мле ко, ја-
ја, ри ба), већ се сма тра ју на мир ни ца ма 
ко је има ју сво је по себ но ме сто у ис хра-
ни. Про те и ни со је су нај де ло твор ни ји и 
нај бо љи ка да се упо тре бља ва ју у ком би-
на ци ји са про те и ни ма жи во тињ ског по-
ре кла, при че му се за сту пље ност про из-
во да од со је кре ће од 10 до 30 од сто. Са 
про из во ди ма од со је, у ком би на ци ји са 
ра зним по вр ћем, при пре ма ју се ква ли-
тет на и уку сна је ла. 

Ко лач од ја го да
и чо ко ла де
Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци:100 г бра шна, 25 г ка каа, 70 

г ма сла ца, жу ман це, 80 г ше ће ра у пра-
ху, 2 дл слат ке па вла ке, 250 г ја го да, 80г 
чо ко ла де и ма ло со ли.
Поме ша ти бра шно и ка као, до да ти 50 г 

прах ше ће ра, пу тер и ма ло со ли. Му ти ти 
мик се ром ‒ ма са не ће би ти пот пу но сје-
ди ње на. До да ти жу ман це и му ти ти мик се-
ром док се ма са не сје ди ни, умо та ти у фо-
ли ју и оста ви ти у фри жи де ру по ла са та. 
По том раз ву ћи те сто на де бљи ну око по ла 
сан ти ме тра, њи ме по дну и иви ца ма об ло-
жи ти пли ћи окру гли плех, по кри ти алу ми-
ни јум ском фо ли јом и пе ћи 20 ми ну та. Те-
сто оста ви ти да се охла ди, па га из ва ди ти 
из пле ха. Исец ка ти ја го де, 200г ста ви ти у 
блен дер са пре о ста лим прах ше ће ром и 
уму ти ти. Мик се ром до бро уму ти ти слат ку 
па вла ку, по ме ша ти је са из блен ди ра ним 
ја го да ма и си па ти у пе че но те сто.
Од о зго ста ви ти оста так ја го да и из рен-

да ну чо ко ла ду.
На по ме на: Уме сто да из рен да те са-

мо чо ко ла ду за ку ва ње мо же те је дан део 
за ме ни ти млеч ном чо ко ла дом и та ко по-
сти ћи још бо љи укус.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Плод ја го де са др жи 

знат ну ко ли чи ну фе но ла и оста лих ан-
ти ок си да на та. Та ко ђе, са др жи ви та мин 
Б1, Б2, ми не ра ле, ка ли јум, кал ци јум, 
фос фор, маг не зи јум и гво жђе. То је ни-
ско ка ло рич но во ће ‒ 100 г ја го да са др жи 
све га 35 до 40 кцал, па се мо же увр сти ти 
у све ди је те за мр ша вље ње.

Ја го де са др же и ве ли ку ко ли чи ну ви-
та ми на Ц. Упра во за хваљ ују ћи Ц ви та ми-
ну ја го де чи сте крв не су до ве од на сла га 
ма сно ће. Ре дов но кон зу ми ра ње ја го да 
сма њу је ко ли чи ну сло бод них ра ди ка ла 
ко ји ЛДЛ хо ле сте рол (лош хо ле сте рол) 
чи не ток сич ним и опа сним.
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Ово по вр ће са др жи го то во дво стру ко
ви ше ви та ми на Ц не го по мо ран џа. Бро-

Ко лач од ја го да
и чоколаде

Пролећни ручакПролећни ручак

При ре ди ла С. С.
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Ни сра мо та их не би што бе ру оно ко је ни-
су ни по са ди ле, ни за ли ва ле ни оре зи ва ле... 
Ма да во лу, не би ло ми ле, већ би пред сво јом 
згра дом по са ди ле!

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

лековита казивања

Ових да на цео свет је, че до мо је, обе ле жио 22. април, 
Дан пла не те Зе мље. Би ло је ску по ва – све ча них и про-
тест них, чи шће ња ди вљих де по ни ја и реч них ко ри та, 

так ми че ња ђа ка у пи са њу и цр та њу еко ло шких те ма, а мно ги 
су са ди ли др ве ће и дру го зе ле ни ло. И сла вље ни ца, мај чи ца 
Зе мља, при дру жи ла се љу ди ма у обе ле жа ва њу свог пра зни-
ка. Осим што је из не дри ла ову про лећ ну ле по ту, гром ко се 
на ка шља ла кроз онај вул кан, про тре сла не ке сво је де ло ве, и 
за пла ка ла сил ним по пла ва ма над сви ме што јој чо ве чан ство, 
у тр ци за про фи том и мо ћи, већ де це ни ја ма чи ни.
И на ши су се по тру ди ли да обе ле же овај да тум, што је при-

ка за ла и те ле ви зи ја, а би ло је и у но ви на ма. Баш сам у јед-
ним, љу би те ба ба, чи та ла ка ко је у глав ни град сти гла и ЊКВ 
кне ги ња – Бар ба ра од Лих тен штај на, да јој уру че при зна ње 
због по др шке кра љев ских ку ћа Лих тен штајн, Бур бон, Ор ле ан 
и Кра ђор ђе вић, као и ху ма ни тар ног Ре да ви те зо ва све тог Ла-
за ра про јек ту „Ср би ја – зе мља јор го ва на”.
Та се ак ци ја во ди већ три го ди не и до са да је у до ли на ма 

го то во свих ве ћих гра до ва Ср би је по са ђе но око 4.000 ста ба ла 
јор го ва на. Пред ви ђе но је да у не ко ли ко пред сто је ћих го ди на 
број сад ни ца до стиг не сто ти ну хи ља да, па да Ср би ја по ста не 
пре по зна тљи ва као до ли на јор го ва на Евро пе.
Е, че до мо је! Не пам тим ја, али сам чи та ла да је Ср би ја, још 

за вла да ви не кра ља Ми лу ти на, би ла по зна та као зе мља јор-
го ва на. Јер кад је он се би за же ну ис про сио Је ле ну Ан жуј ску, 
на ре дио је да се дуж пу та ко јим ће ње го ва мла да и сва то ви 
на про ле ће про ћи, за са де јор го ва ни.
Кне ги ња Бар ба ра је, ка жу, об и шла јор го ва не на но во бе о-

град ској оба ли Са ве и, за до вољ на што ће оних сто ти нак сад-
ни ца ко је се ни су при ми ле би ти об но вље не, из ра зи ла ра дост 
што је сва ко др во по са дио дру ги чо век, што ја ча еко ло шку 
свест на ших љу ди.
Е, мо ја кне ги њо, ми слим се ја. Хва ла тој омла ди ни из Еко-

ло шког цен тра „Вра ти мо ле по ту ре ка ма” ко ја је за чет ник овог 
про јек та, али шта ће мо с ба ба ма!?
С оним ба ба ма, че до мо је, ко је сва ког про ле ћа кад про цве та 

јор го ван ко ји је Љу би ца, Ми ле си на кћер, по са ди ла ис пред згра-
де у ко јој жи ви, на ва ле ко сан ске ко зе да га бр сте и ло ме!
Ишле смо не ки дан код ушног док то ра у град, па свра ти-

смо код ње на ка фу. А она сва ки час из ви ру је на те ра су, ко 
да не ког по гле да да јој до ђе, а ни је си гу ран у атре су. И од-
је да ред из ле ти кроз она вра та, па по ви ка на не ко га. Про ви-
ри смо и ми, кад има шта и да ви ди мо. Две ба бе, до те ра не 

за по по днев ни шпа ци рунг, ву ку гор ње гра не од оног јад ног 
јор го ва на, не би ли до ва ти ле оно ма ло цве та што њи хо ве 
прет ход ни це још ни су отр га ле. Ни сра мо та их не би што бе ру 
оно ко је ни су ни по са ди ле, ни за ли ва ле ни оре зи ва ле. Као, 
баш во лу јор го ва не. Ма да во лу, не би ло ми ле, већ би пред 
сво јом згра дом по са ди ле!
Пре се де Љу би ци ка фа, а и на ма. Не мо же она да се на чу ди 

шта је тим ба ба ма ко је вре ба ју на ово ста бло чим се по ја ви 
пла вет ни ло пр вих пу по ља ка. Чак је раз ми шља ла и не ку ке ру 
да при ве же за др во, да не при ла зе!
Ше та ју се ту и мла ди, и ро ди те љи са сит ном де цом. За ста-

ну, по ми ри шу, чи сто им дра го да усред гра да на и ђу на тог 
љу би ча стог ле по та на. А ове, на зо ви го спо ђе ба бе, чак и кад 
иду са уну ци ма, бе ру и ло ме. Пру жа ју при мер де ци ко ју већ 
од вр ти ћа уче да др ве ће, цве ће и оста ло зе ле ни ло тре ба не-
го ва ти!
Оста ви смо Љу би цу да ра ту је са град ским ба ба ма, ко је, ка ко 

ре че Ми ле са, има ју бес плат не кар те за ауто бус, и си гур но уче 
ре ду и по на ша њу омла ди ну ко ја им, чим се по мо ле у пре воз, 
не усту па ме сто.
Ни су, де те мо је, све град ске ба бе та кве, да ле ко од то га. 

Али, по оно ме што Љу би чин јор го ван сва ког про ле ћа тр пи, 
ре кло би се да отим шо ром ве ћи ном ше та ју баш та кве.
И знаш шта, че до мо је. Во ле ла бих да у на шој Ср би ји ус пе-

ју да од га је те јор го ва не ко ји ће улеп ша ти дол ме крај ре ка и 
ше та ли шта, где ће оби чан на род мо ћи да ужи ва у ле по ти; па 
да сва ки град, уме сто што има „до ли ну ло по ва”, до би је до ли-
ну јор го ва на. А и др жа ви то же лим.

Уну ка Ика

До ли на
јор го ва на,
или...

ПРИ ЧА ЛА МПролећни ручак



22 30. април 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

погледи са стране

Ази ја је на пу ту да 
по ста не део све та са 
нај ви ше ста рих, али 
то ни је са мо про блем, 
не го и по слов на
при ли ка

У ве ћи ни азиј ских кул ту ра па жљи во се би ра ју ре чи 
за не ку по ја ву или фе-

но мен. Та ко, кад у том де лу 
све та го во ре о ста ри ма, он да 
нај че шће упо тре бља ва ју по-
јам „сре бро”. Се де ко се та мо 
су „сре бр не”, ре зе р ви са на се-
ди шта за ста ри је у ја пан ским 
и син га пур ским во зо ви ма и 
ме тро и ма су та ко ђе „сре бр-
на”. По след њих го ди на, ка-
да се у мно гим та мо шњим 
зе мља ма го во ри о про бле му 
ста ре ња ста нов ни штва – за то 
што они ко ји од ла зе у пен зи ју 
све ду же жи ве, док је, на дру-
гој стра ни, не до вољ но мла дих 
да их за ме не – та мо се го во ри 
и о „сре бр ном цу на ми ју”.
Цу на ми је ве ли ки пу сто шни 

та лас ко ји ру ши све пред со-
бом, али у овом слу ча ју ме та-
фо ра је ма ње дра стич на. Реч 
је јед но став но о то ме да ће, 
пре ма по да ци ма Ује ди ње них 
на ци ја, де мо граф ска сли ка 
кон ти нен та до сре ди не овог 

Сре бр ни цу на миСре бр ни цу на ми

ве ка би ти дра стич но про ме-
ње на. Прог но за је да ће се 
број оних са 65 и ви ше го ди на 
уче тво ро стру чи ти: са са да-
шњих 201 ми ли он на 857 ми-
ли о на 2050. го ди не.Та ко ће 
Ази ја, пре све га њен ис точ ни 
део, по пр ви пут има ти ви ше 

оних пре ко 65 не го оних 
ис под пет, и по ста ће део 
све та са нај ви ше ста рих.
То и у Ази ји – као и 

сву где дру где ‒ под ра зу-
ме ва еко ном ске и со ци-
јал не иза зо ве, као и нео-
ход ност да се про ме на ма 
ин сти ту ци ја и со ци јал не 
по ли ти ке спре чи „кри за 
ста ре ња”. Али, са ста но-
ви шта еко но ми је, то не 
мо ра да бу де са мо про-
блем, не го и при ли ка.
Ово је уства ри по ру-

ка са ре ги о нал не кон-
фе рен ци је ко ја је, под 
на зи вом „Ин ве сти ци о ни 
фо рум ста ре ња Ази је”, 
по чет ком апри ла одр жа-
на у Син га пу ру, острв-
ској др жа ви са око 4 ми-
ли о на ста нов ни ка, ко ја 
се са овим про бле мом 
су о ча ва у ме ри не што 
ве ћој не го дру ге зе мље. 
Већ до 2030. је дан од 

пет Син га пу ра ца има ће пре ко 
65 го ди на, чи ме ће овај ге о-
граф ски не ве ли ки град-др-
жа ва би ти ме ђу пр вих де сет 
у све ту по ра пид ном ста ре њу 
сво јих жи те ља. У истом дру-
штву су ина че и Ја пан и Ју-
жна Ко ре ја.
На кон фе рен ци ји су уче-

ство ва ли пред став ни ци вла да 
и по слов ног све та из укуп но 
14 зе ма ља. Ни је том при ли-
ком, на рав но, из не то ни шта 
но во, али је ова област са-
гле да на из не што дру га чи јег 
угла и са оп ти ми стич ки јим за-
кључ ци ма.
‒ Ми ну ли, 20. век је био век 

мла до сти, а овај ће би ти век 
зре ло сти ‒ ре као је у свом 
увод ном го во ру по ча сни гост 
кон фе рен ци је др Кван џа лит 
Со ин, пот пред сед ник Фон да-
ци је „Хел пејџ ин тер не ше нел”, 
уз на по ме ну да ће ме ђу ста-
ри ма у сва кој од зе ма ља же не 
би ти мно го број ни је од му шка-
ра ца – јер су ду го веч ни је. Он, 
ме ђу тим, сма тра да је по јам 
ста ро сти да нас већ уве ли ко 
про ме њен: да на шње 70-те су 
ју че ра шње 60-те.
Глав но по ла зи ште на овом 

ску пу био је дру штве ни тренд 
ко ји под ри ва не ке ста ре те ме-

ље тра ди ци је у свим зе мља ма 
овог де ла све та. Оби чај да 
де ца бри ну о оста ре лим ро-
ди те љи ма по ла ко не ста је под 
дик та том мо дер ног вре ме-
на, дру га чи јег тем па жи во та 
и ра сту ћег ин ди ви ду а ли зма. 
Сме сти ти их у ста рач ки дом 
до ду ше још иза зи ва дру штве-
не осу де и со ци јал ну сра мо ту, 
али се то убла жа ва кад се на 
та ко не што од лу че са ми пен-
зи о не ри, све сни да ће сво ји-
ма би ти са мо те рет.

„Ду го веч ност мо же да бу-
де и из вор про спе ри те та и 
бо гат ства за це ло дру штво”, 
гла си је дан од за кљу ча ка ску-
па уз об ја шње ње да бри га за 
ква ли те тан жи вот ста ри је по-
пу ла ци је под ра зу ме ва отва-
ра ње но вог услу жног сек то ра 
и ства ра ње но вих рад них ме-
ста у здрав стве ној за шти ти, 
не зи и „пот по мог ну том” пен-
зи о нер ском жи во ту.
У мно гим зе мља ма, од 

Аустра ли је, пре ко Син га пу-
ра, Ма ле зи је и бо га ти јег де ла 
Ки не све је по пу лар ни ји кон-
цепт „пен зи о нер ских на се ља” 
ко ја се зо ву и „се ла”, али у 
дру га чи јем сми слу од на шег. 
То су спе ци јал не за јед ни це у 
ко ји ма је све под ре ђе но удоб-
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Да ли се ше зде сет пе то-
го ди шњем во за чу ауто-
бу са, ко ји на рав но има 

спо ри је ре флек се и бр же се 
ума ра, мо же ста ви ти на од-
го вор ност и ду шу ауто бус пун 
љу ди? Или, ко ли ко ква ли тет но 
мо же да и да ље ра ди са де цом 
учи те љи ца чи је је здра вље 
на ру ше но то ком 40 го ди на 
на пе тог и од го вор ног 
по сла? А ка ко мо же да 
ко па 65-го ди шњак чи-
ји су згло бо ви то ком 
де це ни ја уни шта ва-
ни те шким фи зич ким 
ра дом? Ни је мо гао 
сва ко да бу де до бро 
пла ће ни ме на џер па 
да уште ди до вољ но 
за без бри жну и ма те-
ри јал но обез бе ђе ну 
ста рост.
На дру гој стра ни, 

по сто је ћи пен зиј ски 
си сте ми су све ма ње 
у ста њу да др же ове 
при на дле жно сти на 
до стиг ну том ни воу. 
Евро па ста ри бр же 
не го што се оче ки ва-
ло – жи вот се про ду-
жу је ви ше не го што 
се пред ви ђа ло и због 
то га се већ не ко ли ко 
го ди на во де ве ли ке 
рас пра ве о ре фор ма-
ма пен зиј ских си сте ма. По не-
што се и пред у зи ма.
Прет ход на не мач ка вла да 

ве ли ке ко а ли ци је од лу чи ла 
је да се од ла зак у пен зи ју, 
то ком на ред не две де це ни је, 
по ступ но про ду жи са са да-
шњих 65 на 67 го ди на. Та да 
су се у јав но сти и по ја ви ла 
пи та ња ко ја смо на ве ли на 
по чет ку овог члан ка. Пред лог 
ко ји је био шо кан тан за мно ге 
Нем це из нео је по чет ком про-
шлог ме се ца бив ши со ци јал-
де мо крат ски кан це лар Хел-
мут Шмит. Он пред ла же да 
се у пен зи ју иде са 70 го ди на! 
Ни су, ипак, сви та ко здра ви 
и бо дри као овај ве ро ват но 
нај у спе шни ји не мач ки кан це-
лар у њи хо вој но ви јој исто ри-
ји, ко ји са да има 91 го ди ну и 
ак ти ван је не са мо фи зич ки, 
већ се и ре дов но из ја шња ва о 

свим кључ ним по ли тич ким и 
дру штве ним пи та њи ма.
У Бри та ни ји је на рас пра ви 

(и има до ста ја ку по др шку) 
пред лог да се ова гра ни ца по-
диг не на 68 го ди на. А фран цу-
ски пред сед ник Ни ко ла Сар ко-
зи је на ја вио да ће на сто ја ти 
да се већ до кра ја овог по лу-
го ђа при хва ти ини ци ја ти ва да 

ми ни мал ни број од ра ђе них го-
ди на за до би ја ње пу не пен зи-
је бу де че тр де сет.
И Аустри јан ци су све сни да 

се мо ра про ду жи ти ова гра ни-
ца, иако су они ме ђу на ро ди ма 
ко ји нај ра ни је од ла зе у пен зи-
ју, углав ном пре 60. го ди не. 
Та мо се, на при мер, му шкар ци 
у про се ку пен зи о ни шу са 58,9, 
а жи ве про сеч но ду же од 77 
го ди на. Тек ла ни је по стиг-
нут тзв. три пар тит ни до го вор 
(син ди ка ти, по сло дав ци и др-
жа ва) о то ме ка ко да се љу ди 
мо ти ви шу да што ка сни је од-
ла зе у пен зи ју, а да се гра ни-
ца утвр ди на 65 го ди на. Рад 
по сле ше зде се те, ипак, те шко 
са вла да ва ју мно ги љу ди, на-
ро чи то у не ким про фе си ја ма. 
За то се у овим зе мља ма до ста 
њих пре ква ли фи ку је за рад на 
лак шим по сло ви ма, или би-

ра ју кра ће или флек си бил но 
рад но вре ме.
У пи та њу су, на рав но, ве ли-

ка сред ства – уко ли ко зе мља 
успе да по диг не про се чан од-
ла зак у пен зи ју на 62 го ди не, 
сва ке го ди не би се уште де ло 
нај ма ње пет ми ли јар ди евра, 
тј. по ло ви на су ме ко ја мо ра 
до дат но да се ули ва у пен зиј-

ски си стем да би функ-
ци о ни сао. Не ке по ли-
тич ке стран ке лан си ра-
ју за ни мљи ве пред ло ге 
да се за сва ку го ди ну 
ко ја се од ра ди пре ко 
гра ни це за пен зи о ни-
са ње пен зи ја уве ћа 
за шест од сто. Ако би 
не ко, на при мер, ра-
дио до се дам де се те, а 
та квих има до ста ме ђу 
ме на џе ри ма, ин те лек-
ту ал ци ма, по ли ти ча ри-
ма, до био би за ско ро 
тре ћи ну ви шу пен зи ју.
Још 2000. го ди не је 

у зе мља ма Европ ске 
уни је по ста вљен циљ 
да се по диг не про це-
нат за по сле них из ме ђу 
55 и 64 го ди не, али он 
још ни је пот пу но оства-
рен. По сто так љу ди у 
тим го ди на ма ко ји још 
ра де у ме ђу вре ме ну је 
је два ма ло уве ћан и 

са да у Уни ји из но си 45,6 од-
сто, док је у Аустри ји знат но 
ни жи – са мо 41 од сто. Та кво 
ста ње се мо же по бољ ша ти на 
са мо је дан на чин – ако се по-
ве ћа њем пен зи је љу ди мо ти-
ви шу да ра де ду же.
Про блем је, ме ђу тим, и 

по ли тич ке при ро де. Про тив 
по ди за ња гра ни це за пен зи-
о ни са ње у ве ћи ни европ ских 
зе ма ља је око 60 од сто по-
пу ла ци је. Ра ди се, углав ном, 
о љу ди ма на ма ну ел ним, те-
жим и за мор ни јим по сло ви ма. 
Упра во због то га у мно гим зе-
мља ма и ка сне нео п ход не ре-
фор ме пен зиј ског си сте ма ко-
је се од ла жу за не ка еко ном-
ски бо ља вре ме на А ра ди се о 
ду го роч ном про бле му ко ји ће, 
ако се не бу де ре шио, по го ди-
ти све бу ду ће ге не ра ци је.

Ми лан Ла за ре вић

Сре бр ни цу на ми но сти ста ри јих љу ди ко ји се 
у та квим усло ви ма не осе ћа ју 
из оп ште ним из дру штва, већ 
на про тив, по себ но па же ним.
За хва љу ју ћи ви со ком стан-

дар ду у ре ги о ну, „пен зи о-
нер ска на се ља” ни су на те-
ре ту др жа ве, већ по слу ју на 
ко мер ци јал ним осно ва ма: 
њи хо ви жи те љи по ста ју они 
пен зи о не ри ко ји то се би мо гу 
да при у ште.
Та квих има до вољ но, су-

де ћи пре ма на ја вље ним 
про јек ти ма из град ње пен зи-
о нер ских „се ла” у су сед ној 
Ма ле зи ји, ко ја, за раз ли ку од 
„те сног” Син га пу ра, има до-
вољ но зе мље. Ма ле зиј ска ам-
би ци ја је да у но во и згра ђе не 
„пен зи о нер ске ра је ве” при ву-
че ста ри је жи те ље из це лог 
ре ги о на, ну де ћи им удоб ност 
и не гу на ви со ком ни воу.
Јед на од пр вих та квих „сре-

бр них” за јед ни ца, на прин-
ци пу учла ње ња, осно ва на је 
не дав но и у око ли ни нај про-
спе ри тет ни јег ки не ског гра-
да, Шан га ја, уз ин ве сти ци ју 
од пре ко сто ми ли о на до ла-
ра. Ки на ина че мо ра да се 
при пре ми да збри не око 200 
ми ли о на пен зи о не ра ве о ма 
бр зо, већ до 2014.
За ни мљи во је, мо жда и 

као при мер за угле да ње, да 
Син га пур и Ја пан пред ња-
че и у по себ ним по ли ти ка ма 
за по шља ва ња ста ри јих, што 
прак тич но зна чи про ду же так 
рад ног ве ка и од ла га ње пен-
зи о ни са ња. Та мо по сто је по-
себ ни под сти ца ји на др жав-
ном ни воу на ме ње ни оним 
ком па ни ја ма ко је за др жа ва ју 
сво је рад ни ке и кад стек ну 
фор мал не усло ве за пен зи о-
ни са ње.
У Син га пу ру ће 2012. на 

сна гу сту пи ти за кон ко ји ће 
по сло дав це оба ве зи ва ти да 
они ма ко ји на вр ше 62 го ди не, 
та мо шње до ба за пен зи о ни-
са ње, по ну де но ви рад ни уго-
вор у тра ја њу од три го ди не. 
Ово се обра зла же по тре бом 
да се пре ма ста ри јим рад ни-
ци ма про мо ви ше по вољ на 
кор по ра тив на кул ту ра, што 
ће, из ме ђу оста лог, под ра зу-
ме ва ти и по себ но рад но вре-
ме за ста ри је, као и раз би ја-
ње пред ра су да да су ста ри ји 
ма ње про дук тив ни.

Ми лан Бе кин

НАЈ НО ВИ ЈИ ПРЕД ЛОГ У НЕ МАЧ КОЈ

У пен зи ју са 70 го ди на



24 30. април 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

погледи са стране

Ми ни стар уну тра шњих по сло ва Ин-
ди је, Па ла ни а пан Чи дам ба рам, 
мо жда је пре те рао ка да је те ку-

ћи по пис ста нов ни штва на пот кон ти нен-
ту на звао “нај ве ћим ад ми ни стра тив ним 
по слом у исто ри ји чо ве чан ства”, али не 
тре ба му то за ме ри ти. Већ са мо еви ден-
ти ра ње 1,2 ми ли јар де жи те ља дру ге нај-
мно го људ ни је зе мље све та (по сле Ки не) 

сва ка ко пред ста вља ко ло са лан за да так, 
ме ђу тим ов де ни је реч о обич ној про це-
ду ри. Ци ље ви су да ле ко се жни ји.
Као ре зул тат је да на е сто ме сеч ног по-

ду хва та на ко јем ће би ти ан га жо ва но два 
и по ми ли о на по пи си ва ча, уз упо тре бу 
нај мо дер ни је ком пју тер ске тех но ло ги је, 
Ин ди ја би тре ба ло да до би је но ви На ци-
о нал ни по пу ла ци о ни ре ги стар, са би о ме-

триј ским по да ци ма за сва ког по је дин ца, 
а сви гра ђа ни би о ме триј ске лич не ка р те 
по је дин стве ном обра сцу.
Ни ка да до са да ни јед на вла да ни шта 

слич но ни је по ку ша ла ‒ да иден ти фи ку-
је, пре бро ји, еви ден ти ра ви ше од ми ли-
јар ду љу ди и из да им је дин стве не лич не 
ка р те, на гла сио је по ме ну ти ми ни стар 
уочи по пи са ко ји је 1. апри ла по чео сим-
бо лич но, од пред сед нич ке ре зи ден ци је у 
Њу Дел хи ју, а на ста ви ће се уз дуж и по-
пре ко Ин ди је, об у хва та ју ћи пет хи ља да 
гра до ва, ви ше од 630 хи ља да се ла и 240 
ми ли о на до ма ћин ста ва.
То ком на ред них ме се ци, до кра ја фе-

бру а ра 2011.го ди не, не ће оста ти ми мо и-
ђе но ни јед но људ ско бо ра ви ште, од рас-
ко шних до мо ва бо га та ша и но ве по слов-
не ели те, мо дер них ста но ва у ве ли ким 
би знис цен три ма, згу сну тих квар то ва у 
пред гра ђи ма, до уџе ри ца у не за ми сли во 
си ро ма шним на се љи ма по обо ди ма ве-
ли ких гра до ва или уда ље ним се ли ма, и, 
нај зад, град ских плоч ни ка, као је ди ном 
адре сом чак два ми ли о на бес кућ ни ка. 
Све су то де ло ви по пу ла ци о не це ли не 
зе мље ко ју ад ми ни стра тив но чи ни 28 др-
жа ва, шест са ве зних те ри то ри ја и пре-
сто ни ца као по себ на област.
По пи си у Ин ди ји спр о во де се сва ких 

де сет го ди на још од 1872. и вре ме на 
бри тан ске ко ло ни јал не упра ве, та ко да 
у том по гле ду ин диј ске вла сти ни су без 
ис ку ства. На про тив, за раз ли ку од Ки не, 

БИ О МЕ ТРИЈ СКЕ ЛИЧ НЕ КА Р ТЕ ЗА МИ ЛИ ЈАР ДУ ИН ДУ СА

 Нај ве ћи по пис на све ту

Ад ми ни стра тив ни по ду хват без пре се да на у дру гој
нај мно го људ ни јој зе мљи на пла не ти
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Нај но ви ја ис тра жи ва ња Европ ске 
уни је ука зу ју на ве о ма те жак жи-
вот у Бу гар ској, бу ду ћи да се ова 

зе мља у по гле ду ви си не лич них до хо да-
ка и пен зи ја на ла зи на по след њем ме сту 
у Евро пи. Ова по ду нав ска и цр но мор ска 
зе мља је са Ру му ни јом, Ли тва ни јом, Ле-
то ни јом, Сло вач ком, Есто ни јом, Ма ђар-
ском, Че шком и Пољ ском, свр ста на у 
гру пу зе ма ља ЕУ у ко ји ма се ми ни мал-
на при ма ња кре ћу од 100 до 350 еура. 
Пре ма по да ци ма ста ти стич ке аген ци је 
ЕУ – Еуро стат, ми ни мал на ме сеч на за ра-

да у Бу гар ској из но си 112 еура, што је 
пет на ест пу та ма ње у од но су на ми ни-
мал ну за ра ду на ме сеч ном ни воу у Лук-
сем бур гу.
Ка да је реч о бу гар ским пен зи не ри ма, 

ни ту ста ње ни је ни ма ло охра бру ју ће јер 
су пен зи је да ле ко од европ ског стан дар-
да. Пре ма по да ци ма с по чет ка го ди не, у 
Бу гар ској има око 7,5 ми ли о на ста нов-
ни ка од ко јих je 2.200.000 пензионерa, 
а про сек њи хо вих пен зи ја из но си 140 
еура. Ми ни мал ни из нос нов ца ко ји бу-
гар ски пен зи о нер мо же да до би је из но си 

све га 68 еура. Тек 40 од сто нео п ход них 
сред ста ва за ис пла ту пен зи ја до ла зи 
из со ци јал них до при но са за по сле них, а 
пре о ста лих 60 од сто обез бе ђу је др жа ва.
Је дан од основ них прин ци па пред сто-

је ће ре фор ме пен зиј ског си сте ма у Бу-
гар ској од но си се упра во на аде кват но 
мо ти ви са ње за по сле них да што ду же 
оста ну у радном односу, ка ко би се си ту-
а ци ја са сред стви ма за ис пла ту пен зи ја 
по бољ ша ла. Ре фор мом је пред ви ђе но да 
ви си на пен зи је у ве ћој ме ри за ви си од 
го ди на ста жа оси гу ра ња, ви си не при ма-

ња и упла ће них пен зиј ских до при но са, 
што би тре ба ло да омо гу ћи ве ћи из нос 
пен зи ја. За ве о ма ма ли број пен зи о не ра 
у овој зе мљи се мо же ре ћи да жи ве при-
стој ним жи во том. Чак и они ко ји не жи-
ве на иви ци ег зи стен ци је, од лу чу ју се на 
до пун ски по сао ка ко би по мо гли сво јој 
де ци да по бољ ша ју жи вот ни стан дард. 
При вре да је у Бу гар ској од ма кла је ди но 
ка да је реч о ту ри зму, а пре сто ни ца Со-
фи ја, ка ко ка жу, жи ви од уго сти тељ ства 
и тр го ви не.

Ј. Оцић

где су на по пи сним за да ци ма ан га жо-
ва не раз не аген ци је, па р тиј ски огран ци 
или фа брич ка ру ко вод ства, у Ин ди ји је 
по сао си сте ма ти зо ван и по ве рен са мо 
јед ној ин сти ту ци ји, та ко зва ној Ко ми си ји 
за по пис, са се ди штем у Дел хи ју, а по-
пи си ва чи су, по пра ви лу, ка ко на во ди 
из ве штач лон дон ског “Га р ди ја на” , вла-
ди ни слу жбе ни ци, ло кал ни зва нич ни ци 
или школ ски на став ни ци.
Осим пу ког пре бро ја ва ња, циљ сва ког 

по пи са, сву да па и у Ин ди ји, је при ку-
пља ње што ви ше чи ње ни ца о нај ра зно-
вр сни јим де мо граф ским, еко ном ским, 
здрав стве ним, обра зов ним, по ро дич ним, 
брач ним, ве р ским и дру гим еле мен ти ма 
жи во та. А ка ко су и са ми упит ни ци од раз 
вре ме на, не тре ба да из не на ди де таљ да 
ће сли ка мо дер не Ин ди је по пр ви пут би-
ти до пу ње на и од го во ри ма на пи та ња о 
бан ков ним ра чу ни ма, мо бил ним те ле фо-
ни ма и упо тре би ком пју те ра.
У пра те ћој кам па њи гра ђа ни се под-

сти чу да на пи та ња од го ва ра ју сло бод-
но, без за зо ра и стра ха од зло у по тре бе, 
јер – на гла ша ва се у из ве шта ју на ци о-
нал не но вин ске аген ци је АНИ ‒ сви по-
да ци су мак си мал но за шти ће ни и не до-
ступ ни чак и су до ви ма.
Ло кал не вла сти су по себ но за ин те ре-

со ва не за ва ља но еви ден ти ра ње с об-
зи ром на то да број ста нов ни ка, из ме ђу 
оста лог, ути че на при ступ ност са ве зним 
фон до ви ма. Оче ки ва ња су за и ста ве ли-

ка. Ра чу на се и на сма ње ње ко руп ци је 
др жав них слу жбе ни ка (про блем број је-
дан), као и на су зби ја ње си ве еко но ми је 
јер ће за хва љу ју ћи би о ме триј ској ба зи 
по да та ка би ти су жен про стор за мал вер-
за ци је, фал си фи ко ва ње лич них ис пра ва, 
иле га лан рад.
Сра змер но ам би ци ја ма иду и тро шко-

ви. На упит ни ке, штам па не на 18 је зи ка, 
оти ћи ће 12 хи ља да ме трич ких то на па-
пи ра, а цео про је кат ко шта ће ин диј ску 
др жа ву ви ше од 800 ми ли о на до ла ра.

Д. Дра гић 

Број ке ко је бри ну Бу га ре

Мо гућ де фи цит рад не сна ге
И у Бу гар ској је, као и код нас, при су тан тренд ми гра ци ја у ве ће гра до ве у 

по тра зи за по слом. Бу гар ке су све до про ме на де ве де се тих го ди на ве ћи ном 
би ле до ма ћи це, а у та ла си ма от пу шта ња нај че шће су упра во оне оста ја ле без 
по сла. У бри зи за ег зи стен ци ју нај че шће се од лу чу ју да ро де са мо јед но, а ре ђе 
дво је или ви ше де це. Оси па ње ста нов ни штва у овој др жа ви је ве о ма из ра же но 
а про сеч на ста рост из но си ви ше од че тр де сет го ди на. По ред дру гих број них 
про бле ма, ка да се узме у об зир да је две тре ћи не ста нов ни штва у зре лој до би 
по ста вља се и пи та ње ка ко ће Бу гар ска кроз по ла ве ка да се бо ри са не до стат-
ком рад не сна ге.
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хроника

Ми ли јан Сто ја нић из Косјерића,  
по знат као Ги ни сов ре кор дер у 
при пре ма њу чор бе у лон цу од 

де сет хи ља да ли та ра, на нај ве ћем свет-
ском сај му на у ке и про на ла за штва „Ва ир” 
у Мо скви пред ста вио је 20 про на ла за ка 
из Ср би је. Том при ли ком му је до де ље на 
и ти ту ла по ча сног чла на Ру ске ака де ми-
је на у ка за ку ли нар ске ве шти не. Ми ли-

јан је већ но си лац по ча сти ви те за кра ља 
срп ске ку хи ње али се успе шно ба ви и 
про на ла за штвом у обла сти хра не. Ње гов 
штанд у Мо скви по се ти ле су зна чај не 
лич но сти из ра зних обла сти, ме ђу ко ји ма 
и по зна ти ре жи сер Ни ки та Ми хал ков ко-

ји му је че сти тао на осво је ном при зна њу. 
На овом сај му про на ла за чи из Ср би је и 
Ре пу бли ке Срп ске осво ји ли су чак шест 
злат них и три сре бр не ме да ље.
Ка да је у пи та њу га стро но ми ја у зе мљи 

и ино стран ству, Ми ли јан Сто ја нић се так-
ми чио 214 пу та, а 212 пу та је по бе дио. 
Че тво ро стру ки је пр вак бив ше Ју го сла-
ви је, пр вак Бал ка на, а 1997. го ди не про-

гла шен је за пр ва ка 
Евро пе. Од 2002. 
го ди не има и ти ту-
лу мај сто ра све та. 
Тво рац је „Срп ског 
сто ла са 600 на ци о-
нал них је ла”, а ме ђу 
књи га ма ко је је об-
ја вио су и „Свет ски 
ди пло мат ски ку вар”, 
„Бал кан ски ку вар”, 
„Бе ли лук и љу та па-
при чи ца”, „Тра ди ци-
ја у срп ској ку хи њи”. 
Об ја вио је и „Срп ски 
на род ни ку вар” у са-
рад њи са на шом нај-
ста ри јом но вин ском 
ку ћом – По ли ти ком. 
Ова књи га до би ла 
је бла го слов Срп ске 
пра во слав не цр кве. 
До бит ник је ви ше 
др жав них на гра да – 

Ок то бар ске и Сеп тем бар ске на гра де, три 
сед мо мар тов ске на гра де оп шти не Ко-
сје рић, као и на гра де Ин тер на ци о нал ни 
ви тез ку ли нар ства. Кра јем про шлог ве-
ка про гла шен је за на уч ни ка из обла сти 
хра не.

На Ин тер на ци о нал ном фе сти ва лу ку-
ли нар ства 2005. го ди не до био је Злат ни 
гран при за на у ку о хра ни, а 2006. го ди не 
про гла шен је за кра ља срп ске ку хи ње. 
Иза бран је и за ре дов ног чла на Срп ске 
ака де ми је из у ми тељ ских на у ка. Ме ђу из-
у ми ма и па тен ти ма ко ји су ре ги стро ва ни 
у За во ду за ин те лек ту ал ну сво ји ну под 
на зи вом „Кис-Био” на ла зи се 230 за чи на 
и за чин ских сме са. За сво је па тен те на-
гра ђен је са две Те сли не злат не ме да ље, 
две Пу пи но ве и Бе лим ан ђе лом.
За ква ли тет сво јих про из во да на Ме-

ђу на род ном но во сад ском сај му хра не 
Ми ли јан Сто ја нић до био је 14 злат них 
ме да ља, три сре бр не и јед ну Ве ли ку 
злат ну ме да љу и Ве ли ки пе хар за „Кис-
Био” ква ли тет. На свет ском сај му хра не 
у пољ ском гра ду Вроц ла ву Ми ли ја нов 
„Свет ски ку вар” осво јио је пр во ме сто 
у кон ку рен ци ји књи га о ку ли нар ству из 
192 зе мље све та.

Ђ. Ми ло ва но вић

И МИ КУ ВА РА ЗА ГИ НИ СА ИМА МО

Жи вот по све ћен 
га стро но ми ји
Ми ли јан Сто ја нић до био ти ту лу по ча сног чла на Ру ске
ака де ми је на у ка за ку ли нар ске ве шти не, а већ је ре до ван 
члан Ме ђу на род не ака де ми је на уч них оства ре ња и ино ва ци ја

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Но во
ру ко вод ство 
у ју ну

У оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не-
ра Сме де рев ске Па лан ке и ње ним ме-
сним од бо ри ма по че ле су ак тив но сти 
око из бо ра но вог ру ко вод ства. Од лу ка 
о то ме до не та је на не дав но одр жа ној 
го ди шњој Скуп шти ни, на ко јој су јед но-
гла сно усво је ни из ве шта ји о ра ду и фи-
нан сиј ском по сло ва њу у про шлој, као и 
план ак тив но сти и фи нан сиј ски план за 
2010.го ди ну.

Го ди шњој Скуп шти ни па ла нач ких пен-
зи о не ра при су ство вао је и Рај ко Ја рић, 
се кре тар Са ве за пен зи о не ра Ср би је, ко ји 
је по хва лио до са да шњи рад ове ор га ни-
за ци је и ње ног пред сед ни ка, Сло бо да на 
Б. Пан ти ћа. Ина че, ка ко је до го во ре-
но, из бор на Скуп шти на пензионерске 
организације у Смедеревској Паланци 
одр жа ће се до 20 ју на ове го ди не.

Сл. Ко стан ти но вић
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По пут ру ског пи сца Че хо ва, 
ко ји га на ро чи то ин спи ри-
ше, Ни ки та Ми ли во је вић 

кроз сво ја оства ре ња осли ка ва 
ре ал ност ко ја га окру жу је. У Ша-
бач ко по зо ри ште Ни ки та се вра-
тио на по зив управ ни ка Зо ра на 
Ка ра ји ћа, са на ме ром да ша бач кој 
пу бли ци на ду хо вит на чин, кроз 
пред ста ву „До га ђај у ста ну број 
2”, при ка же свој став и ми шље ње 
о ста њу на ци је. То је и био по вод 
за овај раз го вор.
‒ По сле ви ше од де це ни је по но-

во ре жи ра те у Ша бач ком по зо ри-
шту. Ка ко је до шло до те са рад-
ње?
‒ На ши до го во ри да се по но-

во срет не мо тра ју већ то ли ко 
да ми је би ло не при јат но да то 
ви ше од ла жем због не ких дру-
гих оба ве за, што при ват них, што 
по слов них. Ша бац има по себ-
но ме сто у мом ср цу и углав ном 
успо ме не из овог гра да ве зу јем 
за по че так ка ри је ре. Ов де ни-
сам био пет на ест го ди на, а то 
је чи тав је дан део жи во та. Али, 
це ним упор ност љу ди ко ји су ме 
же ле ли ов де и ни је би ло у ре ду 
да то ви ше од ла жем. Имао сам 
до бре тек сто ве да пред ло жим и 
све се, на обо стра но за до вољ-
ство, укло пи ло.
‒ За пет на ест го ди на, ко ли ко ни сте 

са ра ђи ва ли са Ша бач ким по зо ри штем, 
про ме ни ло се мно го то га. Шта сте пр во 
уочи ли?
‒ На пр ви ути сак све је исто. Чак 

је и би фе та мо где је био. Али, уну-
тар све га има до ста про ме на. Не 
са мо то што смо сви ста ри ји, већ 
се ап со лут но све про ме ни ло. 
Чак ви ше и не жи ви мо у ис-
тој зе мљи. У по зо ри шту су 
се про ме ни ли и не ки љу ди, 
ма да ове ко је знам ... има 
не што стра шно уз бу дљи во 

НИ КИ ТА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ ПО СЛЕ ПЕТ НА ЕСТ ГО ДИ НА ПО НО ВО У ША БАЧ КОМ ПО ЗО РИ ШТУ

Кад је дру штво по гу бље но
ње ки чем, ни ско бу џет ним се ри ја ма 
и чу ди ма ко ја су не ка да би ла не за-
ми сли ва. Све је то је дан ужа сан мар-
ке тинг, не што што се по и гра ва са 
људ ским емо ци ја ма. Та ко је по зо ри-
ште из гу би ло бит ку са те ле ви зи јом. 
Све то са да зах те ва јед ну озбиљ ну 
ре фор му ком плет ног дру штва. За 
кул ту ру се из бу џе та из два ја ну ла 
за рез не што, ко га је бри га за то? По 
то ме се ви ди ко ли ко нам је ста ло до 
кул ту ре. То су чи ње ни це. Ка да одем 
у Не мач ку и ви дим на ком је ни воу 
та мо по зо ри ште, а ка ко је ов де, до-
ђе ми да пла чем.
‒ Кроз пред ста ву ко ју са да спре-

ма те, пре пли ћу се мо ти ви се ри ја и, 
ка ко би Ви ре кли, ки ча. Да ли је ово 
на чин да осу ди те дру штво и ука же-
те им на гре шке?
‒ Упра во та ко. То је наш на чин да 

се то ме су прот ста ви мо. Ка да већ не 
мо же мо ни шта дру го, мо же мо бар 
да ко мен та ри ше мо и ру га мо се. Ово 
је мо ја по зор ни ца, ја ов де мо гу да 
ка жем шта хо ћу и шта ми слим. Мо-
је оруж је про тив ки ча је сте ху мор и 
јед на фи на, суп тил на иро ни ја. Ми се 
ова ко за ба вља мо и на лу кав на чин 
по ка зу је мо ре ал ност ко ја нам сме та. 
Жи вот је по стао су ма нут. Ка ко Жу ћа 
на по чет ку ове пред ста ве гле да о це 
уво ди у при чу, ма ло по ма ло, чи ни 
вам се да не ве ру је те сво јим уши-

ма и очи ма оно ме што ви ди те и чу је те. 
Он по чи ње пред ста ву ре чи ма: „Знам да 
ће вам се чи ни ти не мо гу ће, али ово се 
ипак до го ди ло...”.

‒ Прет ход ним пи та њем, а и од го-
во ром, на го ве сти ли смо чи та о ци-
ма шта је те ма пред ста ве. Чи ме 
би сте их још за ин те ре со ва ли и 
на ве ли да по гле да ју „До га ђај у 
ста ну број 2”?

‒ Ви сте би ли наш пр ви 
гле да лац, ви де ли сте про-
бу. Реч је о ла ком ху мо ру. 
Ка да ра дим пред ста ву, 
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Но ва пред ста ва
Ни ки те Ми ли во је ви ћа, 

„До га ђај у ста ну
број 2”, пре ми јер но је

из ве де на про шлог ме се ца
у Шап цу, а не дав но је сво ју
пре ми је ру има ла и у Бе о гра ду.
По зна тог ре ди те ља за те кли смо у
Ша бач ком  по зо ри шту док је

са глум ци ма још ра дио на овој пред ста ви 

сре сти их по но во, по сле то ли ко вре ме-
на. Чи ни ми се као да смо се ју че рас-
та ли. Ваљ да је и то нор мал но. Ов де има 
ствар но мно го љу ди са ко ји ма во лим 
да ра дим. У ме ђу вре ме ну су ту ра ди ли 
и не ки мо ји сту ден ти. Бо ја на Ла зић је 
ра ди ла „Тр ку са вре ме ном”. Чак су ми 
ре кли да се ру ко пис не че га што сам ја 
ра дио пре по зна је у тој пред ста ви, што 
ми је на ро чи то дра го. Али, на жа лост, за 
ових пет на ест го ди на и кул ту ра је из гу-
би ла на зна ча ју.

‒ Ка же те, кул ту ра је из гу би ла на зна-
ча ју. Шта се то, по Ва шем ми шље њу до-
го ди ло, па је кул ту ра из гу би ла то ме сто 
ко је је има ла и ко би тре ба ло да се по за-
ба ви тим про бле мом?
‒ То је ком плек сно пи та ње, чи тав си-

стем, це ло дру штво је по гу бље но. Ра то-
ви су нас то ли ко оси ро ма ши ли. Мно го 
не сре ће се сру чи ло на ову зе мљу, а то 
се осе ћа и у по зо ри шту, на ро чи то. Љу де 
мно го ви ше за ни ма ју прак тич не ства ри 
што је отво ри ло про стор за ма ни пу ли са-

ра дим оно што бих ја во лео да ви дим. 
Ова пред ста ва има ко ли чи ну ап сур да и 
ме ша ви ну све га и сва че га, а мо дер на је 
у сми слу ко му ни ка ци је са пу бли ком. Све 
је су лу до, не ло гич но по ста је ло гич но, не-
мо гу ће по ста је мо гу ће, а све што је не-
нор мал но на јед ном по ста је нор мал но. 
По и грао сам се жан ро ви ма са осе ћа јем 
да смо та ко бли жи ствар но сти. Та ко да 
ће се у овој пред ста ви, иако је не ствар на, 
сви пре по зна ти.

Ми ли ца Ри стић
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Аран ђе ло вац, град ‒ ба-
ња, за у зи ма ва жно ме сто у 
обла сти бањ ског ле че ња и 
ре ха би ли та ци је. Спе ци јал на 
бол ни ца за ре ха би ли та ци ју 
Бу ко вич ка ба ња, по ред то-
га што пру жа пре вен тив не, 
ди јаг но стич ке и те ра пиј ске 
услу ге из фи зи кал не ме ди-
ци не, пе ди ја три је, ин тер не и 
спорт ске ме ди ци не, је ди на је 
у Ср би ји ко ја има ста ци о нар-
ни Цен тар за ре ха би ли та ци ју 
и еду ка ци ју де це обе ле ле од 
ше ћер не бо ле сти.
Са ста но ви шта при род них 

чи ни ла ца ‒ по сто ја ња не ис-
црп них из во ра хлад не и то-
пле ми не рал не во де, бо га-
те ве ге та ци је и ујед на че них 
кли мат ских усло ва са бла гим 
пре ла зи ма из јед ног го ди-
шње до ба у дру го, Бу ко вич ка 
ба ња је јед но од нај ва жни јих 
и нај ком плет ни јих кли мат-
ско-ту ри стич ких ме ста у Ср-
би ји. Ње на ми не рал на во да 

свр ста на је у ред нај по зна-
ти јих европ ских и свет ских 
ал кал них угље но ки се лих во-
да због ши ро ког ди ја па зо на 
ле ко ви то сти и бла го твор но 
окре пљу ју ћег и осве жа ва ју-
ћег деј ства на чо ве ков ор га-
ни зам. Спе ци јал на бол ни ца 
за ре ха би ли та ци ју је је ди на 

здрав стве на уста но ва у Шу-
ма ди ји и По мо ра вљу ко ја 
омо гу ћа ва ре ха би ли та ци ју уз 
ста ци о нар но ле че ње. Иако 
ви ше не ма мо гућ но сти да 
соп стве ним сред стви ма об-
на вља по сто је ћи обје кат и 
ре сур се, ова бол ни ца и да ље 
пру жа ди јаг но стич ке и те ра-

пиј ске услу ге, уз стру чан ка-
дар и нај са вре ме ни ју опре му 
ко ја се ко ри сти за ле че ње 
ше ћер не бо ле сти, же лу дач-
них обо ље ња, бо ле сти је тре, 
ста ња по сле по вре да, не у ро-
ло шких, плућ них бо ле сти и 
бо ле сти де це.
Спе ци јал на бол ни ца Бу ко-

вич ка ба ња је и на уч но-на-
став на ба за Ме ди цин ског фа-
кул те та Уни вер зи те та у Кра-
гу јев цу. Ова уста но ва успе-
шно са ра ђу је и са Кли нич ким 
цен тром у Кра гу јев цу, та ко 
да де ца ко јој је по треб но ста-
ци о нар но ле че ње до ла зе са-
мо са упу том свом иза бра ног 
ле ка ра. За од ра сле Кра гу јев-
ча не, уз са гла сност ле кар ске 
ко ми си је, све здрав стве не 
и те ра пе ут ске услу ге у бањ-
ском ле чи ли шту, ко је ко ри сти 
ле ко ви та свој ства ми не рал-
них во да, гли не и кли мат ских 
фак то ра, су бес плат не.

М. Сан трач

У ор га ни за ци ји Са ве та за ту ри зам и Ту-
ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Го лу бац 
не дав но је одр жа на дру га по ре ду из ло-
жба руч них ра до ва и су ве ни ра ко је су 
при пре ми ле же не из удру же ња ,,Ду нав-
ска го лу би ца“ и ,,Ду нав ске злат не ру ке“. 
Из ло жба је има ла за циљ да афир ми ше 
ру ко тво ри не и са чу ва од за бо ра ва тра ди-
ци о нал ну тех ни ку из ра де оде ће, кућ них 
пред ме та и су ве ни ра, али и да ор га ни-
зо ва ни јим из ла ском на тр жи ште омо гу ћи 
же на ма ста лан по сао и си гур не при хо де.
‒ Са вет за ту ри зам оп шти не Го лу бац је 

од лу чио да по др жи фор ми ра ње удру же-
ња же на, да им по мог не да не гу ју сво ју 
де лат ност и да им на не ки на чин пру-
жи шан су да раз ви ју про фи та бил ну ак-
тив ност, ко јом су се до са да ба ви ле из 
хо би ја. Сма тра ли смо да би удру же ња 
же на мо гла да од и гра ју зна чај ну уло гу 
у раз во ју ту ри зма, али и у раз во ју жен-
ског пред у зет ни штва. Као ре зул тат то га 
на ста ла су ова два удру же ња ко ја има-
ју до дир них та ча ка, али се по не ким 
кон цеп циј ску им ци ље ви ма она и до ста 
раз ли ку ју и раз ли чи то усме ра ва ју сво је 
ак тив но сти. Плод њи хо ве кре а тив но сти 

је и ова дру га из ло жба руч них ра до ва 
и су ве ни ра ‒ ка же пред сед ни ца Са ве та 
за ту ри зам оп шти не Го лу бац, др Искра 
Мак си мо вић.
Чла ни це удру же ња ,,Ду нав ска го лу-

би ца“ и ,,Ду нав ске злат не ру ке“ сво јим 
та лен том и ра дом вра ћа ју ле по ту тка ња, 
ве за, пле те ња, руч но пра вље них пред-
ме та и су ве ни ра и дру гих тра ди ци о нал-
них и за бо ра вље них тех ни ка.
‒ На ше удру же ње ће сво ју ак тив ност 

ба зи ра ти на из ра ди руч них ра до ва и су-
ве ни ра за про да ју до ма ћим и стра ним 
ту ри сти ма, јер же ли мо да на ше чла ни це 

има ју и не ку за ра ду. Има мо пу ну по др-
шку оп шти не да раз ви ја мо сво ју ак тив-
ност, да ома со ви мо удру же ње и та ко по-
ста не мо пре по зна тљи ви на тр жи шту по 
сво јим про из во ди ма ‒ ка же пред сед ни ца 
Удру же ња же на ,,Ду нав ска го лу би ца“, 
Сла ви ца Ђур ђе вић.
‒ Ми же ли мо да очу ва мо тра ди ци ју 

ста рих за на та, а на ше удру же ње ће ра-
ди ти и на при ку пља њу ле ко ви тог би ља, 
на про из вод њи до ма ће хра не, пи ћа, ру-
ко тво ри на и су ве ни ра ‒ до да је пред сед-
ни ца Удру же ња же на ,,Ду нав ске злат не 
ру ке“, Гор да на Јеф тић.
Ен ту зи ја зам, та ле нат и љу бав пре ма 

ства ра ла штву су оно што мо ти ви ше ве ћи-
ну чла ни ца ових кре а тив них гру па ко је, 
ина че, оку пља ју же не свих го ди на. На овој 
из ло жби мо гло се ви де ти ви ше сто ти на 
руч них ра до ва и су ве ни ра на ста лих у ду ху 
тра ди ци је и кул тур ног бла га овог кра ја. На 
тај на чин су та лен то ва не же не из Го луп ца 
и око ли не спо ји ле ле по и ко ри сно, а про-
из во ди и су ве ни ри из њи хо вих ра ди о ни ца, 
по оце ни мно го број них по се ти ла ца, би ће 
тра же ни и ме ђу до ма ћим и стра ним ту ри-
сти ма. Љ. На ста си је вић

СПЕ ЦИ ЈАЛ НА БОЛ НИ ЦА БУ КО ВИЧ КА БА ЊА

Олак ша ње за мно ге те го бе

ИЗ ЛО ЖБА РУЧ НИХ РА ДО ВА И СУ ВЕ НИ РА У ГО ЛУП ЦУ

Спо ји ле ле по и ко ри сноСпо ји ле ле по и ко ри сно
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ДЕ БРЦ

Оп шти на по ма же
пен зи о не ре
Оп шти на Вла ди мир ци и Основ на ор га ни за ци ја пен зи о не ра 

у Де бр цу, већ го ди на ма јед на од нај бо љих у за пад ној Ср би ји, 
оства ру ју успе шну са рад њу. О то ме нај бо ље све до чи чи ње ни-
ца да је ло кал на са мо у пра ва и ово га пу та при ско чи ла у по моћ 
пен зи о не ри ма из два ја ју ју ћи из скром ног бу џе та 20.000 ди на-
ра, ко ји ће би ти утро ше ни за ре кон струк ци ју Клу ба пен зи о не-
ра ове по са во там нав ске ва ро ши це.
‒ Оп штин ски чел ни ци из ра зи ли су спрем ност да нам на рас-

по ла га ње ста ве ауто бус ко јим би бес плат но по се ћи ва ли при-
вред не, ту ристичке и кул тур не ма ни фе ста ци је у Ср би ји ‒ са 
не скри ве ним за до вољ ством ка же „пр ви пен зи о нер” Де бр ца, 
Ду шан Жи јић, и до да је да нај ста ри ји оси гу ра ни ци не ће зло у-
по тре би ти до де ље на сред ства.
И прет ход на оп штин ска гар ни ту ра не се бич но је по ма га ла 

нај ста ри је жи те ље овог кра ја. На трај но ко ри шће ње до де ли ла 
им је ста ри дво со бан стан, ко ји су пен зи о не ри вред ним ру ка ма 
и до бро вољ ним при ло зи ма пре тво ри ли у при ја тан ку так и нај-
о ми ље ни је ме сто за сва ко днев но оку пља ње. У ње му се ор га-
ни зу ју раз не свет ко ви не: про сла ве Но ве го ди не и пра во слав не 
но ве го ди не, Осмог мар та и дру ге при год не све ча но сти, а уче-
ста ла дру же ња и из ле ти про сто „под мла ђу ју” нај ста ри је Де бр-
ча не. З. Ђ.

КИ КИН ДА

Нај ста ри ји
– нај рев но сни ји
Ма сов не ак ци је ра ди по пу ла ри са ња пре вен ти ве у здрав ству, 

по пра ви лу, нај ви ше оку пља ју нај ста ри је жи те ље. Та ко је би ло 
и у Ки кин ди при ли ком обе ле жа ва ња ово го ди шњег Да на здра-
вља под сло га ном „Хи ља ду гра до ва – хи ља де жи во та”. Свој 
до при нос овој ма ни фе ста ци ји су да ли За вод за јав но здра вље, 
Дом здра вља, Цр ве ни крст, Удру же ње гра ђа на „Ро ма Ро та”, 
пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве, спор ти сти, пред школ ци и 
уче ни ци.

ГА КО ВО КОД СОМ БО РА

Дом за све при ли ке
Не дав но је у Га ко ву одр жа на сед ни ца Скуп шти не ОО ин ва-

ли да ра да Сом бор на ко јој је би ло го во ра о ре а ли за ци ји про-
грам ских ак тив но сти у про шлој, и пла но ви ма за ову го ди ну. 
Ор га ни за ци ја је, пре ма ре чи ма пред сед ни ка, Ми ли во ја Не на-
до ва, у скла ду са оте жа ним еко ном ским усло ви ма, де ло ва ла у 
ин те ре су за шти те стан дар да сво јих чла но ва и по ма га ла угро-
же ни ма ко јих је све ви ше. Спорт, из ле ти и дру же ња, ре че но 
је, до бра су те ра пи ја за уса мље ност и жи вот у оску ди ци. Отуд 
и прак са да се сед ни це не одр жа ва ју увек у Сом бо ру, не го и 
у ме сним ор га ни за ци ја ма, ка ко би се љу ди бо ље упо зна ли и 
лак ше ре ша ва ли слич не про бле ме.
Га ков ча ни, сло жни у ак тив но сти ма, рад ним ак ци ја ма и про-

сла ва ма, ре но ви ра ли су ку ћу од 300 ква дра та, по клон „Гра ни-
ча ра”, ко ја је, ка ко ре че пред сед ник ме сне ор га ни за ци је свих 
п е н  з и  о  н е  р а , Јо ван Ве се ли но вић, „све у се лу, за 
жи ве и мр тве”. На кон сед ни це до ма ћи ни су по ве ли 
го сте у шет њу кроз др во ред бо ђо ша 
до но ве цр- кве и основ не 
шко ле.   И. М.

Ки кин ђа ни ма је на Град ском тр гу про ве ра ван ни во три гли-
це ри да, хо ле сте ро ла и ше ће ра у кр ви, ме рен је и крв ни при-
ти сак, а ле ка ри и ме ди цин ске се стре да ва ли су оку пље ни ма 
са ве те о здра вом на чи ну жи во та.  С. З.
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БЕ О ГРАД

У дру штву је леп ше
Април у Бе о гра ду. Ро ђен дан у Днев ном цен тру и клу бу за 

ста ри је „Па ли лу ла”. Ко лек тив ни, че тво ро ме сеч ни. Три де сет два 
сла вље ни ка уз при су ство го сти ју из ге рон то ло шких клу бо ва 
„Мла де но вац”, „Ста ри град 1”, „Сав ски ве нац 2” и „Др Ми ха и ло 
Сту пар 1” про сла ви ли су за јед нич ки две хи ља де три ста дру ги ро-
ђен дан. До стој но ва тро ме та и тру да чла но ва Про грам ског од бо-
ра. Све ча ност је отво ри ла пе вач ка гру па „Па ли лул ски би се ри”, 
на ста ви ла драм ска сек ци ја, па он да ред во кал них со ли ста, ред 
пе сни ка. И то све из клуп ских сна га. Да пре ђе мо на нај сла ђи 
део ‒ ро ђен дан ску тор ту. По га ђа те већ и она је ma de in Клуб. 
А ро ђен дан ске че стит ке? Хва ла на пи та њу, би ле су к`о упи са не 
за хва љу ју ћи мај стор ству ли ков не сек ци је. Иза свих ових гру па 
от кри ва ју се Ве ри ца, Не над, Ве сел ка, Ки ка, Еви ца, Је ле на, Ве ра, 
Ми ра, Љу бин ка, Ста на, Ма ри та, Ма ри ца, Са шка, Ма ра. „Дру го-
ви на ши, да вам је увек ова ко, пе сме, ве се ља и до брог дру штва 

ТО ПЛИ ЦА

То пли ча ни ма сто ти ну 
ме ста за ба ње
Ове го ди не бес плат ни де се то днев ни од мор и опо ра вак у ба-

ња ма Ср би је о тро шку Фон да ПИО ко ри сти ће 110 пен зи о не ра 
из Про ку пља, Кур шу мли је, Бла ца и Жи то ра ђе.
Од по чет ка ак ци је бес плат ног бањ ског опо рав ка сва ке го-

ди не се сма њу је број То пли ча на, од но сно број пен зи о не ра из 
ове оп шти не ко ји ко ри сте ову по год ност. У од но су на про шлу 
го ди ну број је сма њен за око че тр де сет.

КИ КИН ДА

Део фир ма ри не 
за про мо ци је
Скуп шти на оп шти не Ки кин да на сто ји да, у де ло кру гу сво јих 

овла шће ња, по мог не Оп штем удру же њу пред у зет ни ка. Не дав-
но је од лу чи ла да 15 од сто од убра ног из но са на име ко му-
нал не так се за ис ти ца ње фир ме, тзв. „фир ма ри не” усме ри тој 
стру ков ној ор га ни за ци ји, што ће го ди шње пред ста вља ти око 
ми ли он ди на ра. Та сред ства ће би ти упо тре бље на за пар ти ци-
пи ра ње на сту па пред у зет ни ка на сај мо ви ма, као и ор га ни зо-
ва ње соп стве ног ми ни сај ма у окви ру град ске ма ни фе ста ци је 
„Да ни лу да је”. Део нов ца је на ме њен за фи нан си ра ње гла сни-
ка Удру же ња ‒ „Пред у зет нич ки ин фор ма тор”, за уре ђе ње веб 
пре зен та ци је, про мо ци је, спорт ске су сре те пред у зет ни ка и 
дру ге њи хо ве ак тив но сти.
Оп ште удру же ње пред у зет ни ка у Ки кин ди има око 1.300 

чла но ва и на осно ву прет ход но под не тих про је ка та до би ло је 
од оп шти не још 250 хи ља да ди на ра. С. З.

Нај ве ћи број пен зи о не ра из овог кра ја ко ји ће ове го ди не 
ко ри сти ти бес пла тан опо ра вак би ће из удру же ња пен зи о не ра 
Про ку пља ‒ 58, за тим из Кур шу мли је ‒ 24, а из оп шти на Бла це 
и Жи то ра ђа пут на ших ле чи ли шта оти ћи  ће по 14 при пад ни ка 
тре ћег до ба.
Ка ко ис ти че пот пред сед ник то плич ких пен зи о не ра, Ми ро-

љуб Ко цић, ов де го ди не ин те ре со ва ње пен зи о не ра као да је 
ма ло спла сну ло. За де сет да на при ја вљи ва ња по треб на до ку-
мен та под не ло је око 300 пен зи о не ра, док је ра ни јих го ди на 
тај број био знат но ве ћи.
Ина че, ове го ди не ме ђу ба ња ма у ко је ће пен зи о не ри Ср би је 

од ла зи ти на опо ра вак на ла зе се и две из то плич ког кра ја ‒ то 
су Про лом и Лу ков ска ба ња.  Ж. Д.

и да вас клуб чу ва” – пе ва ла се ро ђен дан ска пе сма. Од ла зе ћи, 
нај ста ри ји ро ђен да нац, осам де сет сед мо го ди шња Ан ђел ка Ка ча-
вен дић, до шап ну ла нам је:
‒ Ро ђен дан во лим је ди но ка да сам у клу бу.
Мо жда и вас ро ђен дан на ве де у Ја буч ку бр. 11.

В. В.

БЕ О ГРАД

Уста но вље на на гра да 
„Пе тар Ма ној ло вић”
На го ди шњој Скуп шти ни Ге рон то ло шког дру штва Ср би је, одр-

жа ној кра јем мар та, због ускла ђи ва ња са За ко ном о удру же њи ма 
усво јен је но ви Ста тут овог удру же ња и иза бран но ви Управ ни 
од бор. На сед ни ци је јед но гла сно при хва ћен пред лог да се уста-
но ви на гра да с име ном Пе тра Ма ној ло ви ћа, чи ме је ода то при-
зна ње јед ном од нај за слу жни јих љу ди за раз вој ге рон то ло шке 
ми сли и прак се у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, со ци јал ном рад ни ку и 
јед ном од осни ва ча ГДС-а. Ова на гра да би се до де љи ва ла сва ке 
че твр те го ди не на ге рон то ло шком кон гре су и има ла би нов ча ни 
екви ва лент, ко ји ће би ти на кнад но утвр ђен. Пр ви пут на гра да 
„Пе тар Ма ној ло вић” би ће до де ље на већ у ма ју ове го ди не на VI II 
на ци о нал ном ге рон то ло шком кон гре су у Вр њач кој Ба њи. 
На Скуп шти ни ГДС-а је од лу че но и да се 15 нај ак тив ни јих и 

нај за слу жни јих чла но ва про гла си по ча сним чла но ви ма Удру-
же ња.
На ску пу је кон ста то ва но да охра бру је ве ли ки од зив но вих чла-

но ва и њи хо ва спрем ност да се укљу че у рад Удру же ња. На са мој 
Скуп шти ни при ступ ни це је пот пи са ло де се так но вих чла но ва ме-
ђу ко ји ма има и мла ђих љу ди раз ли чи тих стру ка.  М. Н.
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ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР У РУ МИ

На гра ђе ни нај бо љи 
књи жев ни ра до ви
У Ге рон то ло шком цен тру „Срем” у Ру ми не дав но су уру че не 

на гра де нај у спе шни јим уче сни ци ма кон кур са за нај бо ље ли те-
рар не ра до ве ко ри сни ка ге рон то ло шких цен та ра у Ср би ји. На 
тре ћем ова квом так ми че њу ко ри сни ци из три де сет две уста но-
ве са под руч ја Ср би је при ја ви ли су за над ме та ње 120 ра до ва у 
две ка те го ри је, од ко јих је на гра ђе но осам на ест. 
Три пр ве на гра де за по е зи ју до би ли су Та тја на Сто кин Мар ко-

вић из До ма за сме штај ду шев но обо ле лих ли ца из Но вог Бе че ја, 
Ми ло рад Та на сић из уста но ве у Те ши ци, РЈ за сме штај ду шев но 
обо ле лих ли ца, и Ми лош Ми ју шко вић из Ге рон то ло шког цен тра 
у Ру ми. Три пр во пла си ра на так ми ча ра у ка те го ри ји про зних ра-
до ва су Ми лан Чо лић из Ге рон то ло шког цен тра у Сом бо ру, Дра-
го љуб Стој шић из Ге рон то ло шког цен тра у Но вом Бе че ју и Рад-
ми ла Бла го је вић из До ма за ста ре и пен зи о не ре у Сме де ре ву.

На про гла ше њу нај бо љих ра до ва, по ред до ма ћи на из Ру ме, 
би ли су и уче сни ци из уста но ва у Бач кој Па лан ци, Вр шцу, Бе-
о гра ду, Но вом Бе че ју, Сме де ре ву и Алек син цу. У про гра му је 
уче ство вао хор рум ског ГЦ „Срем”, као и на гра ђе ни так ми ча ри 
ко ји су чи та ли сво је ра до ве.

– Ме ђу при сти глим ра до ви ма би ло је ви ше по е зи је а струч ни 
жи ри је за до во љан њи хо вим ква ли те том – ре кла је на све ча но-
сти про фе сор ка књи жев но сти Би ља на Ни ко лић, пред сед ни ца 
жи ри ја. – По је ди ни ра до ви су ве о ма про фе си о нал но на пи са ни, 
а мо ја пре по ру ка свим уче сни ци ма је да пи шу и да ље.
За до вољ ство ни је кри ла ни ди рек тор ка рум ске уста но ве:
‒ Од 35 уста но ва, ко ли ко их има у Ср би ји, уче шће на кон-

кур су узе ли су ко ри сни ци из 32, та ко да је жи ри имао те жак 
за да так – ре кла је ди рек тор ка ГЦ „Срем”, Ма ри ја Ста ној чић 
Сра ка и на гла си ла да је и ово так ми че ње по ка за ло да ста рост 
ни је осло бо ђе на ле пих емо ци ја и оп ти ми зма. Г. В.

Ка да су не дав но, на Ре пу блич кој смо три фол кло ра у Сме-
де ре ву, врањ ски ве те ра ни за и гра ли чу ве но ко ло „Че твор ку”, 
пу бли ку су по ди гли на но ге и она им је гром ким апла у зом да ла 
чи сту де сет ку. Фол клор ни ан самбл Удру же ња пен зи о не ра из 
Вра ња је, на и ме, сво јим по лу ча сов ним про гра мом „Гај дар ка” 
са врањ ским и гњи лан ским из вор ним игра ма и пе сма ма оду-
ше вио Сме де рев це. Врањ ски игра о ци већ три го ди не по сти жу 
за па же не успе хе на сту па ју ћи ши ром Ср би је и Ма ке до ни је, а 
нај за слу жни ји за то су во дја Ан сам бла, До бри Ри стић, и ко ре-
о граф Ми о мир Ста ној ко вић. З. А. 

СМЕ ДЕ РЕ ВО

„Че твор ка” за де сет ку

ЗА ЈЕ ЧАР

По моћ по пла вље ним 
пен зи о не ри ма
По моћ по пла вље ним гра ђа ни ма За је ча ра од на бу ја лог Ти мо-

ка сти же са свих стра на. Пр ва по моћ за 600 нај у гро же ни јих до-
ма ћин ста ва сти гла је од Вла де Ре пу бли ке Ср би је. По себ ни ти-
мо ви Цр ве ног кр ста Ср би је и За во да за јав но здра вље упра во 
су из вр ши ли дез ин фек ци ју свих обје ка та и спе ци јал ним су ши-
ли ца ма их за крат ко вре ме оспо со би ли за ста но ва ње, а во да је 
по но во у ку ћа ма и по моћ по но во по треб на. По моћ у нов цу, али 
и у кућ ним апа ра ти ма, на ме шта ју и гра ђе вин ском ма те ри ја лу 
по сла ли су број ни гра до ви, пред у зе ћа и гра ђа ни.
При о ри тет гра да овог ле та би ће ре кон струк ци ја ком плет не 

ко му нал не ин фра струк ту ре у по пла вље ном под руч ју.
‒ Пре ма зва нич ним про це на ма – ка же гра до на чел ник За је-

ча ра, Бо шко Ни чић ‒ укуп на ште та је 510 ми ли о на ди на ра.
У нај ве ћем бро ју по пла вље них ку ћа жи ве ли су ста ри ји жи-

те љи За је ча ра – углав ном пен зи о не ри. По ред јед но крат не 
по мо ћи Вла де Ср би је од 50 хи ља да ди на ра по до ма ћин ству, 
по себ ну по моћ сво јим чла но ви ма на ја ви ло је и Удру же ње пен-
зи о не ра За је ча ра. Б. 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

Ску пља да ра не го ме ра
За све про те тич ке ра до ве вој ни оси гу ра ни-

ци гра да Кру шев ца и дру гих на се ља у Ср би ји 
при мо ра ни су да од ла зе у Вој ну бол ни цу у Ни-
шу или на ВМА. Здра вим оси гу ра ни ци ма ова-
кво ре ше ње од го ва ра јер од ла зак у Ниш или 
Бе о град (уз пла ће не тро шко ве пре во за и де-
ла днев ни це) до жи вља ва ју као јед но днев ни 
из лет. Али они оси гу ра ни ци (бо ле сни и сла бо 
по крет ни) ко ји се на пу то ва ња те шко од лу чу ју, 
при ну ђе ни су да про те тич ке ра до ве оба вља ју 
у нај бли жим здрав стве ним цен три ма и да про-
пи са ну це ну пла ћају из свог џе па.
Ису ку ство Ми ло ша Ми ли ћа, пу ков-

ни ка у пен зи ји, све до чи о то ме да 
ово мо же би ти да ле ко ску пље 
не го омо гу ћи ти љу ди ма да у 
свом гра ду за вр ше нео п ход-
но. На и ме, по што због ло-
шег здра вља ни је мо гао да 
пу ту је у Ниш или Бе о град, у 
Здрав стве ном цен тру у Кру-
шев цу је пла тио из ра ду обе 

зуб не про те зе. Ка да му је би ла по треб на ње на 
по прав ка, сто ма то лог Пре драг Не де љић, ко ме 
се обра тио, ре као је да ма ње ин тер вен ци је мо-
гу да се ура де на истом ме сту, а о тро шку Вој-
ске Ср би је, па је на пи сао од го ва ра ју ћи упут.
Про те ти ча ри у Здрав стве ном цен тру ре кли су 

да уго вор ни је об но вљен, ни ти ће би ти и за ле-
пље ње гор ње про те зе на пла ти ли 500 ди на ра.
По за ба ви ли смо се ма ло ра чу ни цом. Да је го-

спо дин Ми лић због ове ин тер вен ци је оти шао на 
ВМА, би ли би му при зна ти тро шко ви превоза у 

из но су од 1.300 ди на ра и 600 ди на ра од 
де ла днев ни це, што је ско ро 2.000 
ди на ра или че ти ри пу та ви ше не-
го што је је овај вој ни оси гу ра-
ник пла тио из свог џе па.
И овај при мер по ка зу је да се 

па ре из др жав не ка се мо гу ра-
ци о нал ни је тро ши ти. Да не бу де 
ка ко то на род ка же „ску пља да ра 
не го ме ра”.

Мар ко Че лар, Кру ше вац

Рад нич ка за ра да
Про сеч на обез бе ђе на над ни ца му шких рад ни ка из но-

си: 23,35 дин. или 11,70 фр. фра на ка, жен ских рад ни ца 
је не што ма ња ‒ за 1/8: 17,22 дин, или 8,60 фр. фра на-
ка. Укуп на го ди шња обез бе ђе на за ра да це лог оси гу ра-
ног рад ни штва до сти гла је 1936. го ди не 4,007 ми ли о на 
ди на ра или 2,003 ми ли о на фр. фра на ка, а ствар на за-
ра да би ће за 20 од сто ве ћа, пре ко 5 ми ли јар ди ди на ра 
или 2,5 ми ли јар ди фра на ка. На жен ско рад ни штво от-
па да 868 ми ли ју на ди на ра или 434 ми ли ју на фр. фра-
на ка.
Про сеч на обез бе ђе на над ни ца пре ве ли ке при вред не 

кри зе би ла је знат но ве ћа, те је сеп тем бра 1929. го ди-
не до сти за ла мак си мум од 26.95 дин. или 12,10 та да њих 
фр. фра на ка. Укуп на обез бе ђе на за ра да за све оси гу ра не 
рад ни ке из но си у 1936. го ди ни 4,01 ми ли јар ди ди на ра.

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

Про сеч на за ра да
у Ср би ји
Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, 

про сеч ни лич ни до хо дак у Ре пу бли ци Ср би ји, ис пла ћен 
у мар ту oве го ди не, из но си 46.457 ди на ра. У од но су на 
про сеч ну за ра ду ис пла ће ну у фе бру а ру 2010. го ди не, 
но ми нал но је ве ћа за 3,5 oдсто, а ре ал но је ве ћа за 2,4 
про це на та.
Про сеч на за ра да без по ре за и до при но са у на шој зе-

мљи, ис пла ће на у мар ту 2010. го ди не, из но си 33.508 
ди на ра. У по ре ђе њу са про сеч ним лич ним до хот ком без 
по ре за и до при но са ис пла ће ним у фе бру а ру ове го ди-
не, но ми нал но је ве ћа за 3,6, а ре ал но за 2,5 од сто.

Ј. О.
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Пен зи ја по си ли за ко на

Право на помоћ

Стаж из Црне Горе

Телесно оштећење

Губитак радне способности

?Рад ми ла Ми лу ти но вић-Но ва ко вић – Ло зни ца: Ро ђе-
на сам 1954. го ди не, и као фар ма це ут ски тех ни чар 
ра дим не пре кид но од 1973. до 2010. го ди не. Уку пан 

стаж је пре ко 36,5 го ди на. Бо лу јем од мул ти плекс скле-
ро зе али и да ље ра дим пу но рад но вре ме. Мо лим Вас да 
ми од го во ри те ка кав је мој за кон ски ста тус у од но су на 
пен зи ју. Уко ли ко 1. 5. 2010. го ди не пре ки нем рад ни од-
нос да ли ћу оства ри ти пу ну пен зи ју од 85 од сто, од но сно 
ка да мо рам по си ли за ко на да идем у пен зи ју?

?В. З. – Ло зни ца: У ва шем Ли сту сам про чи тао да пен-
зи о не ри ко ји на дан 31. 12. 2009. го ди не има ју пен-
зи ју ма њу од 14.836,90 ди на ра има ју пра во на по-

моћ од 4.000 ди на ра. Ин те ре су је ме ко ме ја да се обра тим 
за по моћ. У пен зи ји сам од 2000. го ди не. Са да при мам 
20.950,75 ди на ра, што је за ме не и су пру гу ко ја не ма при-
ма ња, а уз то је бо ле сна, не до вољ но. Да ли има мо пра во 
на не ку по моћ, и да ли има мо пра во на ба њу, јер смо обо-
је ср ча ни бо ле сни ци. Ко ме да се обра ти мо?

?Дра ган Ђор ђе вић ‒ Пан че во: Мо лим да ми раз ја-
сни те оства рен стаж у Ср би ји ‒ имам 41 го ди ну и 
11 ме се ци, ко ји је упи сан у ма тич ну еви ден ци ју у 

Ср би ји без пре ки да оси гу ра ња.
Пре овог ста жа у Ср би ји имам стаж у Цр ној Го ри у 

пе ри о ду 1966, 1967 и 1968. го ди на, укуп но 1 го ди ну, 
3 ме се ца и 20 да на (са пре ки дом од го ди ну да на због 
од ла ска у ЈНА), та ко ђе упи са но у ма тич ну еви ден ци ју 
у Цр ној Го ри. Ка ко ће би ти об ра чу на та пен зи ја са ова-
квим ста жом од 41 год. и 11 ме се ци у Ср би ји и 1 го ди-
ном, 3 ме се ца и 20 да на у Цр ној Го ри? (Уку пан стаж у 
Ср би ји и Ц. Го ри 43 г. 2 м. и 20 д.). На по ми њем да уско-
ро пре да јем зах тев за од ла зак у пен зи ју.
По ред ста жа оства ре ног у Ср би ји, да ли мо гу да оства-

рим сра змер ни део пен зи је и у Цр ној Го ри и ко ме да 
се обра тим, да ли по ме сту пре би ва ли шта Фон ду ПИО 
Пан че во или Фон ду ПИО Цр не Го ре?
Ро ђен сам 15.6.1946. го ди не (имам 64 го ди не).

?М. Ран ге лов – Но ви Бе о град: Опе ри сан сам пре две 
го ди не од кар ци но ма про ста те, ура ђе на ми је про-
стек то ми ја. Ко ри сник сам ин ва лид ске пен зи је пет 

ме се ци уна зад. За ни ма ме имам ли пра во на сте пен те-
ле сног оште ће ња? Уна пред за хва лан.

?Ви ли ма но вић Дра ган – По же га: Ин ва лид сам 2. ка-
те го ри је од 1990. го ди не, а на кон то га сам обо лео 
од још не ко ли ко бо ле сти (ан ги на пек то рис, ди ја-

бе тес, бо ле сти крв них су до ва …).
Године 2008. сам про гла шен техно ло шким ви шком 

па сам оти шао у де ли мич ну ин ва лид ску пен зи ју. У том 

Од го вор: Ви сва ка ко већ 
зна те да ис пу ња ва те усло ве 
за пу ну ста ро сну пен зи ју, јер 
има те пре ко 35 го ди на рад ног 
ста жа. То Вам да је мо гућ ност 
да оде те у ста ро сну пен зи ју, 
али у пен зи ју по си ли за ко на 
мо ра те да иде те тек ка да на-
вр ши те 65 го ди на жи во та, или 
ако у ме ђу вре ме ну код Вас до-
ђе до пот пу ног гу бит ка рад не 
спо соб но сти.
Што се ти че ви си не пен зи је, 

она се од 2003. го ди не об ра-
чу на ва на дру ги на чин, а то 
зна чи не ви ше у про цен ти ма, 
ка ко Ви то на во ди те, већ се за 
сва ку го ди ну Ва шег ра да Ва-

ша за ра да до во ди у од нос са 
про сеч ном за ра дом за ту ка-
лен дар ску го ди ну и из на ла зи 
тзв. го ди шњи лич ни ко е фи-
ци јент. Збир го ди шњих лич-
них ко е фи ци је на та се де ли са 
ста жом за ко ји су об ра чу на ти 
го ди шњи лич ни ко е фи ци јен ти 
и та ко се до би ја лич ни ко е фи-
ци јент ко ји се мно жи са укуп-
но оства ре ним ста жом, да би 
се до био лич ни бод оси гу ра-
ни ка. Ова ко до би је ни лич ни 
бод се мно жи са оп штим бо-
дом ко ји се при ме њу је у мо-
мен ту од ла ска у пен зи ју, и до-
би ја се из нос пен зи је ко ји Вам 
у том тре нут ку при па да.

Од го вор: Из нос од 4.000 ди-
на ра о ко ји ма је реч до де љу-
је Скуп шти на гра да Бе о гра да 
квар тал но у то ку го ди не, и то 
се од но си са мо на пен зи о не ре 
ко ји жи ве и при ма ју пен зи ју у 
Бе о гра ду. Са мо по се би ово да-
ва ње ни је ре гу ли са но за ко ном, 
ни ти је оба ве зно, већ пред ста-
вља вид по мо ћи ко ју из сво јих 
сред ста ва град Бе о град да је 
нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма. 
Је ди ни услов је да та пен зи ја 

из но си ма ње од 14.836,90 ди-
на ра и не мо же се де ли ти на 
из др жа ва не чла но ве по ро ди це, 
ако је пен зи ја ве ћа од за да тог 
из но са, па на тај на чин до ла зи-
ти до ма њег из но са пен зи ја по 
чла ну до ма ћин ства.
Што се ти че бес плат ног бо-

рав ка у ба ња ма пре ко Фон да 
ПИО, та ко ђе не ис пу ња ва те 
услов, јер ово пра во мо гу да ко-
ри сте пен зи о не ри чи је су пен-
зи је ни же од 19.825 ди на ра.

Од го вор: Зах тев за пен зи о-
ни са ње се увек под но си Фи ли-
ја ли ПИО где сте по след њи пут 
би ли оси гу ра ни, тј. где сте ра ди-
ли. Прет по став ка је да и ра ди те 
у Пан че ву, па ће те зах тев под-
не ти та мо. Фи ли ја ла ПИО ко ја 
при ми зах тев ће по слу жбе ној 
ду жно сти по кре ну ти по сту пак 

пре ма Цр ној Го ри. У Ср би ји ће-
те сва ка ко има ти пра во на пу ну 
са мо стал ну пен зи ју, јер има те 
пре ко 40 г. ста жа оси гу ра ња. У 
Цр ној Го ри ће те оства ри ти сра-
змер ни део пен зи је за 1 г. 3 м. и 
20 да на рад ног ста жа, у од но су 
на уку пан оства ре ни стаж од 43 
г. 2 м. и 20 да на.

Од го вор: Пре ма ва же ћем 
Пра вил ни ку о утвр ђи ва њу 
те ле сних оште ће ња, на ли-
сти те ле сних оште ће ња не 
по сто ји ре ги стро ва но као те-
ле сно оште ће ње, ни поп ту но 
а ни де ли мич но, од стра ње ње 
про ста те. С об зи ром да За кон 
о пен зиј ском и ин ва лид ском 

оси гу ра њу ре гу ли ше пра во 
на на кна ду за те ле сно оште-
ће ње са мо под усло вом да 
је узрок на стан ка те ле сног 
оште ће ња не сре ћа на по слу, 
или про фе си о нал но обо ле ње, 
те шко да ће се ли ста те ле-
сних оште ће ња про ши ри ва ти 
у овом сми слу.

Одговор: Уко ли ко на ста ви те 
да при ма те де ли мич ну пен зи ју, 
без об зи ра што има те пре ко 39 
г. ста жа оси гу ра ња, пра во на 
пен зи ју оства ри ће те ка да на вр-
ши те 65 г. жи во та. У ме ђу вре-
ме ну, ако Ваш ор ди ни ра ју ћи ле-
кар сма тра да код Вас по сто ји 
пот пуни гу би так рад не спо соб-
но сти, мо же те под не ти зах тев 

за оства ри ва ње пра ва на ин-
ва лид ску пен зи ју. Ако можете, 
мо гли би да до пу ни те Ваш стаж 
до 40 г. ста жа оси гу ра ња и од-
мах на кон то га да оства ри те пу-
ну ста ро сну пен зи ју, али тре ба 
да на по ме не мо да за то вре ме 
не би сте оства ри ва ли сте че ну 
на кна ду у ви си ни 50% ин ва лид-
ске пен зи је.

тренутку сам имао 39 година 2 ме се ца и 11 да на рад ног 
ста жа, па ме ин те ре су је ка ква су мо ја пра ва по во дом 
оства ри ва ња пра ва на пу ну пен зи ју?
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При ла го ђа ва ње
На овим про сто ри ма ка ме ле о ни ма се при ла го ђа ва сре-

ди на.
Сум ња се бу ди сла во пој ка ма. 
Ком про мис је бор ба ми шље ња из чи сте глу по сти. 
Исле ђе ња у бор би про тив ко руп ци је мо гу се оба вља ти 

и без нар ко зе. 
Од ре ђе ни ре зул та ти се по сти жу и не при стра сним ла-

жи ра њем. 
Си зи фу су по ту ри ли во де нич ни ка мен, и за то ме љу шта 

стиг ну.
Ву ко са ва Ден чић

Р А Б О Ш
Мно ги иза бра ни уми сле да су ода бра ни.
Гво жђе се ку је док је вру ће, а чо век док му го ри под 

но га ма.
Жи вот про ба из др жљи вост тре ћег до ба.
Не стра ху јем од цр ног пет ка, већ шта до но си но ви дан.
Ком обој ци, ком опан ци – ком ор та ци!
Пут до исти не че сто нам скуп за одр жа ва ње.
Окре ни те се се би не пла ше ћи се да ли вас ту још има.

Бра ни слав – Ба не Јо ва но вић

Но ва по де ла све та
У то ку је но ва по де ла све та. На глад не, и оне ко ји ће 

то тек би ти.
На уч ни ци нас пла ше цр ним ру па ма. Као да нам озон ске 

ни су до вољ не.
Ла ко је ка ска де ри ма на овој кри зи. Они су сни ма ли и 

опа сни је сце не.
Ну шић је про шлост. Са вре ме ни ко ме ди о гра фи на ја-

вљу ју бо ље су тра. 
За раз ли ку од те ни се ра, по ли ти ча ри ни ка ко да по стиг-

ну до бре ре зул та те. Ни јед на под ло га им не од го ва ра.
Го ран Док на
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Молим за реч
Ни кад од ње га не ће би ти по сла ник. 

Тај у жи во ту ни је опсо вао.
Чуд но. То ли ка јаг ма за фо те ља ма, а 

ин ду стри ја на ме шта ја нам је у кри зи.
Уве де на је так са на БЕ ЛУ тех ни ку. 

Ми смо од у век би ли мај сто ри да од 
бе лог на пра ви мо цр но.
До бро је што на мла ди ма свет оста-

је. Мо ра не ко да вра ћа на ше ду го ве.
Мо дер ни зу је мо се. Убу ду ће ће се 

скуп штин ске афе ре гу ра ти под цр ве-
ни те пих.
У че му је спе ци фич ност на ших јав-

них пред у зе ћа? Па, при ма ња су им 
тај на.
У Вла ди ни су из не на ђе ни. За ба ца-

ње ску по пла ће них вак ци на про тив 
гри па ан га жо ва ће на ше нај бо ље ба-
ца че.
Свет је про гла сио Бе о град за град 

са нај бо љим ноћ ним про во дом. Ето, 
љу ди зна ју да це не наш мрак.
Ни је тач но да се по ли ти ча ри у све 

ме ша ју. Не ма ни јед ног на ли сти си-
ро ма шних.
Греј на се зо на је не у спе шно за вр ше-

на. Пен зи је су оста ле за мр зну те.
Де јан Па та ко вић

... да је у древ ном Ва ви ло ну не ве стин 
отац био ду жан да свог бу ду ћег зе та 
снаб де ва бес плат но ме до ви ном, оно ли-
ко ко ли ко он мо же да по пи је, и то ме-
сец да на на кон вен ча ња? Овај пе ри од се 
на зи вао „ме де ни ме сец”, па се тај из раз, 
до ду ше ма ло из ме ње ног зна че ња, очу-
вао и до да на шњих да на.

… да је грч ки ма те ма-
ти чар и астро ном Ера то-
сте нес (284-202 п. н. е.) 
из Асу а на пр ви пре ци зно 
из ра чу нао обим на ше пла-
не те ‒ 40.000 км ко је је та-
да из ра чу нао као обим Зе мље ско ро је 
иден тич но мо дер ном про ра чу ну ко је да-
нас има мо, а ко ји из но си 40.008 км.

... да је „Ган ди” филм са нај ви ше ста-
ти ста? Про це њу је се да их је у овом 
оства ре њу Ри чар да Атен бо роа би ло око 
300.000 хи ља да.

… да же не треп ћу го то во два пут ви ше 
од му шка ра ца?

… да је Кра ка тау, је дан од нај стра вич ни-
јих вул ка на, ко ји се на ла зи на исто и ме ном 

острву у Индонезији, 
1883. године буквално 
е к с п л о д и р а о , 
разневши две трећине 
острва? Вулкан је 
изазвао велике таласе 
(цунамије) а звук који је произве ла ње го-
ва екс пло зи ја чу ла је јед на два на е сти на 
на ше пла не те, и то је нај ја чи звук ика да 
про из ве ден на Зе мљи. Од по сле ди ца ове 
еруп ци је стра да ло је пре ко 40.000 љу ди.

… да је Сте вен Спи ел берг био од би јен 
ка да је по ку шао да упи ше ре жи ју на УСЦ у 
Лос Ан ђе ле су ко ји се већ де це ни ја ма сма-
тра нај бо љим фа кул те том за ову стру ку?

… да се Волт Ди зни пла шио ми ше ва?
... да је бра на Три кли су ре на ре ци 

Јанг це нај ве ћа хи дро е лек тра на на све ту 
ин ста ли ра не сна ге 22.500 МW? Ова бра-

на, ко ја про зво ди 85 ми-
ли јар ди ки ло ват ча со ва 
стру је го ди шње исто-
вре ме но је и нај ску пљи 
по је ди нач ни гра ђе вин-
ски про је кат на све ту.

Да ли сте зна ли ...




