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Пр во мај ски пра зни ци су би ли и про шли, 
а су де ћи по на чи ну ка ко смо их обе ле-
жи ли, чини се да су рад ни љу ди у Ср би-

ји иза бра ли да три сло бод на да на про ве ду од-
ма ра ју ћи се, док се ко лек тив ни дух углав ном 
ма ни фе сто вао кроз за јед нич ко је ло и пи ће. 
Про те ста је би ло, ни је да ни је, али ви ше за то 
што при ли ка на ла же и да се рад нич ки пра-
зник не би баш свео на ро шти ља ду по ли ва-
да ма. Син ди кал ци су ру тин ски од ра ди ли свој 
по сао, а за по сле ни, чи је ин те ре се би тре ба ло 
да бра не, из гле да да ви ше ни су за ин те ре со ва-
ни да на тај на чин вр ше при ти сак на др жа ву 
и по сло дав це. Или, пак, сво је син ди кал не ли-
де ре не пре по зна ју као не ко га ко мо же да им 
обез бе ди си гур ност по сла и до сто јан стве ни је 
усло ве ра да.
Ре кло би се да код нас уства ри пре о вла ђу ју 

два основ на схва та ња функ ци је син ди ка та – 
ако се она већ не сво ди на на бав ку зим ни це 
и огре ва по по вољ ним це на ма или на кре дит, 
син ди кат се нај че шће раз у ме као не ко ко ће 
уме сто нас да ура ди наш по сао. Али, чак ни 
нај и де ал ни је ор га ни зо ва не син ди кал не ор га-
ни за ци је са ак ти ви стич ки рас по ло же ним ли-

де ри ма то не мо гу са ме јер основ на сна га син-
ди ка та и је сте је дин ство и ма сов ност.
У вре ме ка да свет ска кри за уки да хи ља-

де рад них ме ста и у зе мља ма где син ди кал на 
бор ба има ду гач ку тра ди ци ју, за и ста је пи та ње 
ка ко се из бо ри ти за по је ди нач но пра во сва ког 
за по сле ног. У Фран цу ској, у ко јој је ју на 1968. 
штрај ко ва ло се дам ми ли о на љу ди, да нас је син-
ди кал но ор га ни зо ва но све га осам од сто за по-
сле них; ско ро по ло ви на за по сле них у Не мач кој 
има уго вор на од ре ђе но вре ме, док са мо де сет 
од сто њих ка сни је до би је стал ни по сао, а нај ве-
ћи бри тан ски син ди кат и ње гов аме рич ки пан-
дан са укуп но ви ше од три ми ли о на чла но ва не-
дав но су на ја ви ли спа ја ње ра ди бо ље за шти те 
рад ни ка од по сле ди ца кри зе и гло ба ли за ци је.
Чи ње ни ца је, да кле, да су син ди кал не ор-

га ни за ци је да нас ско ро сву да сла би је и ма ње 
ути цај не не го пре пе де сет го ди на, али су и да-
ље је ди ни ин стру мент пре ко ко га рад ни ци мо-
гу да до би ју уло гу пу но прав ног пре го ва ра ча 
са по сло дав цем, да из бо ре бо љи ста тус и за-
шти ту сво јих пра ва, про мо ви шу но ва за кон ска 
ре ше ња, јед ном реч ју – да ути чу на ква ли тет 
соп стве ног жи во та. М. Јо ва но вић 

Реч уред ни ка
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Ва ша ри и са бо ри су од сло вен ских пра по-
че та ка, пре ко сред њо ве ков не Срп ске др жа-
ве оп ста ли и у пе ри о ду стра них оку па ци ја. 
Ове свет ко ви не и да нас тра ју и има ју вер-
ски, при вред ни и кул тур ни ка рак тер. Ра-
дост је не из о ста ван еле ме нат про сла ва и 
оку пља ња, и пред ста вља спој ду хов ног и 
те ле сног ве се ља. О зна ча ју ва ша ра све-
до чи чи ње ни ца да су еви ден ти ра ни и у 
цр кве ном ка лен да ру. У срп ским се ли ма 
и ма њим ме сти ма ор га ни зу ју се и мно го-
број не ма ни фе ста ци је по све ће не му зи ци, 
је лу и пи ћу, оне ко је су на ме ње не бер ба-
ма гро жђа у ви но род ним ре ги о ни ма, као 
и ре га те, смо тре на род ног ства ра ла штва 
и мно га дру га оку пља ња. Ср би ја је зе мља са 
ви ше од се дам сто ти на ова квих ма ни фе ста ци-
ја. На ро чи то су по пу лар не та ко зва-
не „ија де” по све ће не 

га стро ном ским 
спе ци ја ли те ти ма (пр шу ти ја да, 
ку пу си ја да, бо ста ни ја да, штру дли ја да, ја го ди-
ја да...). Ме сец мај је бо гат та квим до га ђа њи ма, 
а ме ђу њи ма су: „Са јам ме да и ви на” у Не го ти-
ну, „Мај сто ри ко тли ћа” у Бе лој Цр кви, „Па лић-
ке вин ске све ча но сти”, „Фе сти вал ку ле на” у 
Бач ком Пе тров цу, „Јаг њи ја да” у Мла де нов цу, 
„Ку ле ни ја да” у Ер де ви ку, „Ет но фе сти вал” у 
Ин ђи ји, „Хо мољ ски мо ти ви” у Ку че ву, „Пре-
ла и по се ла” у До њој То пли ци, „Ра ки ја да” у 
Пра ња ни ма, „Да ни вла ди ке Ни ко ља” у ма-
на сти ру Ле лић.
Ва ша ри се 6. ма ја сва ке го ди не одр жа ва-
ју у на се љи ма Ка о на, Ри ба ре и Сто па ња, а 
за тим је, за кључ но са 28. ма јем, на ни за но 

ви ше од два де сет ме ста у Ср би ји.
Ј. Оцић
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У по ступ ку кон тро ле по да та ка 
си стем је про гра ми ран та ко 
да ауто мат ски про ве ра ва
унос и ука зу је на гре шке,
те по сло да вац мо же би ти
си гу ран да су при пре мље ни 
обра сци ис прав ни и да не ће 
би ти вра ћен са шал те ра
Фон да

Да би пра вил но и без гре ша ка по пу-
ни ли обра зац о пла ће ним до при-
но си ма за за по сле не, по сло дав ци 

ви ше не мо ра ју да по не ко ли ко пу та до-
ла зе у Фонд ПИО и сва ки пут сто је у ре-
до ви ма, већ пре ли ми нар ну кон тро лу мо-
гу јед но став но да ура де пре ко ин тер нет 
апли ка ци је Фон да. 

– На сај ту Фон да www.pio.rs на на-
слов ној стра ни пи ше: Про ве ра М-4К, што 
зна чи ко лек тив не при ја ве, да кле оне ко-
ју по сло дав ци пре да ју за сво је за по сле-
не за прет ход ну го ди ну. Уко ли ко тач но 
сле де упут ства да та за ко ри шће ње ин-
тер нет про ве ре обра сца, по сло дав ци ће 
уште де ти и сво је и на ше вре ме, али и 
но вац. У по ступ ку кон тро ле по да та ка 
пре ко ин тер не та си стем је про гра ми ран 
та ко да ауто мат ски про ве ра ва по дат ке и 
ука зу је на гре шке. Ка да то ура ди на овај 
на чин, по сло да вац мо же би ти си гу ран 
да су при пре мље ни по да ци ис прав ни и 
да не ће би ти вра ћен са шал те ра Фон да 
ка да их до ста ви на ди ске ти или у штам-
па ној фор ми – об ја шња ва за наш лист 
Зо ран Су та ра, ди рек тор Сек то ра ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја РФ ПИО.

Ма тич на еви ден ци ја спа да у јед ну од 
основ них де лат но сти Фон да и ве о ма је 
ва жно да се сви по да ци ажур но во де, 
као и да по сло дав ци ре дов но и на вре ме 
пре да ју све по треб не обра сце са по да-
ци ма о за по сле ни ма јер је то и је ди ни 
на чин да им се, кад до ђе вре ме, об ра чу-
на за слу же на пен зи ја:

– По сло дав ци су и до са да при ја ве до-
но си ли у елек трон ском об ли ку, то јест на 
ди ске та ма, за ско ро по ло ви ну од укуп но 
2,6 ми ли о на за по сле них. Зна чи, ми смо 
већ има ли у елек трон ском об ли ку при-
ја вље но не где око 1,2-1,3 ми ли о на рад-

ни ка, али је по ен та у то ме да су њи хо ви 
по сло дав ци до ла зи ли у Фонд да до не су 
те ди ске те или да ис пра ве евен ту ал не 
гре шке на њи ма а са да то ви ше не мо ра-
ју. Са да мо гу пре ко ин тер не та да из вр ше 
све из ме не и по прав ке у свом М-4 обра-
сцу за за по сле не. И они по сло дав ци ко ји 
до са да ни су обра сце пре да ва ли у елек-
трон ском об ли ку, већ су их до но си ли на 
па пи ру, мо ћи ће та ко ђе да их про ве ра-
ва ју пу тем ин тер не та. Да би при ступ ин-
тер нет апли ка ци ји био мак си мал но без-
бе дан, по треб но је да по сло да вац уне се 
не ко ли ко по да та ка: ре ги стар ски број 
об ве зни ка упла те до при но са, ПИБ и за-
штит ни код – об ја шња ва Зо ран Су та ра.
Ова ква про ве ра ће сма њи ти гу жве у 

Фон ду ПИО, уоби ча је не за ово до ба го-
ди не ка да се пре да ју при ја ве о пла ће ним 
до при но си ма за за по сле не.

– Ина че, це ло ку пан раз вој овог сер-
ви са осми шљен је и ура ђен у Фон ду. 
За по сле ни у Сек то ру ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја су осми сли ли и при ла го ди-
ли про грам за ко ри шће ње пре ко ин тер-
не та у до го во ру са ко ле га ма из Сек то ра 
за оства ри ва ње пра ва из ПИО и ма тич-
не еви ден ци је. Све је ура ђе но у скла-
ду са уво ђе њем елек трон ске упра ве и 
ова квог на чи на по сло ва ња у Ср би ји и 
ово је наш пр ви ко рак ка ис пу ња ва њу 
стра те шких ци ље ва. Тех нич ки гле да-
но, без бед ност при сту па сај ту и пре нос 
по да та ка у при ја ви су за шти ће ни нај-
са вре ме ни јом ССЛ крип то-за шти том, 
та ко да сви по сло дав ци мо гу без бри ге 
да ко ри сте пред но сти ин тер не та у свом 
по сло ва њу ка да је о овим при ја ва ма 
реч – ис ти че Вла да Ми ло ше вић, на чел-
ник оде ље ња за по сло ве апли ка ци ја у 
Сек то ру ИТ.
По сле овог пр вог ко ра ка ка елек трон-

ском по сло ва њу, у пла ну су и ин тер нет 
сер ви си за гра ђа не ко ји ће на тај на-
чин има ти увид у по дат ке ко ји ма Фонд 
рас по ла же. То зна чи да ће сва ко пу тем 
свог ма тич ног бро ја уз од ре ђе ну за-
шти ту мо ћи да про ве ри све по дат ке о 
свом за по сле њу: да ли га је по сло да-
вац уред но при ја вио, да ли му на вре ме 
упла ћу је до при но се, реч ју сви по да ци 
ко ји ма Фонд ПИО рас по ла же о не ком 
за по сле ном би ће и ње му до ступ ни пу-
тем ин тер не та.

В. А.

ИЗ РА ДА ФОН ДА ПИО: У СУ СРЕТ ПО СЛО ДАВ ЦИ МА

Про ве ра М-4 обра за ца 
пре ко ин тер не та

Ско ро 8,5 ми ли јар ди др жав них ди на ра
за по ве зи ва ње ста жа
Дуг за не пла ће не до при но се је око 200 ми ли јар ди ди на ра, а бар по ло ви на 
је не на пла ти ва. Око 100.000 љу ди не мо же у пен зи ју због не са ве сних по-
сло да ва ца ко ји су јед но став но за не ма ри ли сво је оба ве зе. У то ку је ак ци ја 
по ве зи ва ња рад ног ста жа ко ју по но во фи нан си ра др жа ва и за ко ју је до 
10. ма ја из др жав не ка се да та јед на и по ми ли јар да ди на ра. Ина че, у пр вом 
кру гу по ве зи ва ња ста жа др жа ва је у те свр хе из дво ји ла пет и по ми ли јар-
ди ди на ра, а у дру гом и тре ћем ско ро 1,4 ми ли јар ду. У пр вој ова квој ак ци ји 
по ве за но је око по ла ми ли о на го ди на ста жа рад ни ци ма ко ји ма по сло дав ци 
ни су уред но пла ћа ли до при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. 

Зоран Сутара, директор Сектора ИТ
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„Да” у 400 гла со ва
На пла тоу ис пред Ста рог дво ра у Бе о гра ду одр жа на је 12. „Свад ба за ма шта ње”. 

Суд бо но сно „да” ре кло је 200 па ро ва из Бе о гра да, Но вог Па за ра, При шти не, али и 
из Мо ста ра, Ву ко ва ра, Ши бе ни ка, Ник ши ћа Ба ња лу ке, Ци ри ха, Салц бур га, Па ри за и 
Ве не цу е ле. Вен ча ње је би ло бес плат но, а мла ден ци су до би ли и број не по кло не од 
спон зо ра. 
До са да се на „Свад би за ма шта ње” вен ча ло ви ше од хи ља ду па ро ва, а за на ред но 

вен ча ње већ се 
при ја ви ло њих 
26. Пред ност 
има ју па ро ви 
ко ји пр ви пут 
сту па ју у барк, 
а у слу ча ју да 
их се не при ја-
ви до вољ но, и 
они ко ји же ле 
и по дру ги пут 
да се опро ба ју 
у брач ним во-
да ма мо ћи ће 
за ку ма да до-
би ју град Бе о-
град.

између два броја

Обе ле жен дан 
Кра гу јев ца
На Ђур ђев дан 1818. го ди не, кнез 

Ми лош Обре но вић је до нео од лу ку да 
Кра гу је вац од ре ди за пре сто ни цу но ве 
срп ске др жа ве. Због те ње го ве од лу ке 
Кра гу јев ча ни 6. мај про сла вља ју као дан 
гра да.
Цен трал но до га ђа ње ово го ди шње 

про сла ве би ла је кар не вал ска по вор ка у 
ко јој су уче ство ва ли сви, од нај мла ђих 
Кра гу јев ча на до по ли циј ске ко њи це и 
љу би те ља „фи ћа”. Сла ви ло се до уве че 
ка да је на глав ном град ском тр гу кон-
церт одр жао Вла до Ге ор ги ев. 

Про сла ва да на гра да већ тра ди ци о-
нал но тра је три да на и пре ра сла је у зна-
чај ну му зич ку ма ни фе ста ци ју. Кон цер те 
на тр гу ис пред Град ске скуп шти не одр-
жа ли су и Ба ја га и ин струк то ри, Ма си мо 
Са вић, Ле на Ко ва че вић, Вла да Ди вљан 
и дру ги. 
Да не гра да обе ле жи ли су и Јо а ким-

фест, фе сти вал по зо ри шних пред ста ва 
до ма ћих ауто ра, XII Ме ђу на род ни лут-
кар ски фе сти вал „Злат на искра”, као и 
41. Су сре ти про фе си о нал них по зо ри шта 
лу та ка Ср би је.

Кон церт хо ра 
де це са по себ ним 
по тре ба ма

„Исон”, хор ко ји оку пља де цу с по себ-
ним по тре ба ма из но во сад ске Шко ле за 
основ но и сред ње обра зо ва ње „Ми лан Пе-
тро вић”, одр жао је кра јем апри ла кон церт 
„С љу ба вљу и пе смом...” у Све ча ном хо лу 
Вла де Вој во ди не. По кро ви тељ ове ма ни-
фе ста ци је, у част про сла ве Пр вог ма ја, 
био је По кра јин ски се кре та ри јат за рад, 
за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва.
За пет го ди на по сто ја ња „Исон” (тер-

мин за пр ви и основ ни тон ко ји из во ди 
ви ше пе ва ча) имао је мно го ху ма ни тар-
них кон це ра та, на сту па на до бро твор-
ним ба ло ви ма и у ра дио и те ле ви зиј ским 
еми си ја ма, а основ на на че ла и прав ци 
у раз во ју овог хо ра су му зи ко-те ра пи-
ја, со ци ја ли за ци ја де це са по себ ним по-
тре ба ма, ква ли тет но кре и ра ње њи хо вог 
сло бод ног вре ме на и раз би ја ње пред ра-
су да о осо ба ма с по себ ним по тре ба ма.

Интегра – компјутерски интегрисана 
фабрика
У Бе о гра ду је одр жан 54. ме ђу на род ни са јам тех ни ке и тех нич ких до стиг ну ћа. На 

сај му се пред ста ви ло ви ше од 700 из ла га ча из 23 др жа ве. При ка за но је 140 тех но-
ло шких но ви те та, а нај ви ше из обла сти опре ме за ме ре ње, кон тро лу и упра вља ње 
си сте мом про из вод ње, при ме ње них ра чу нар ских си сте ма, ауто ма ти за ци је про из вод-
ње, при ме не об но вљи вих из во ра енер ги је...
Цен трал но ме сто ово го ди шњег сај ма би ла је Ха ла је дан, у ко јој је пред ста-

вље на – Интегра, ком пју тер ски ин те гри са на фа бри ка 21. ве ка, ко ја об је ди њу је 
ауто ма ти за ци ју, ко му ни ка ци ју, упра вљач ке си сте ме и софт ве ре. Из у зев ро бо та, 
но во сад ске фир ме ICM, ко ји смо мо гли ви де ти и прет ход них го ди на, у овој ха ли 
го то во да уоп ште ни је би ло на ших фир ми ко је се ба ве ма ши на ма са ну ме рич ким 
упра вља њем. 
Но ви те ти из обла сти енер ге ти ке и ра све те пред ста вље ни су у Ха ли два, у Ха ли 

че ти ри кли ма ти за ци ја, гре ја ње и хла ђе ње, а у Ха ли три про це сна тех ни ка.
У окви ру сај ма одр жан је на уч но-струч ни скуп „Ин фор ма ти ка”, по све ћен но вим трен-

до ви ма у раз во ју ин фор ма ци о них си сте ма, и три би на о ин те лек ту ал ној сво ји ни.
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Дан За је ча ра
За је чар 10. ма ја обе ле жа ва Дан гра да и тим по во дом је и ове го ди не одр жан ве ћи 

број ма ни фе ста ци ја. Про сла ва гра да би ла је по све ће на и ма ли ша ни ма про гра мом 
„Ми де ца из гра ди ће мо град”. У га ле ри ји На род ног му зе ја отво ре на је из ло жба ра до-
ва на ста лих на про шло го ди шњој ли ков ној ко ло ни ји „Гам зи град”, а на ка сно ан тич ком 
ло ка ли те ту Фе ликс Ро му ли ја на одр жа на је све ча на ака де ми ја на ко јој су уру че на 

јав на при зна ња гра да За-
је ча ра, на кон че га је упри-
ли чен кон церт Ви дин ске 
фил хар мо ни је. У по зо ри шту 
„Зо ран Рад ми ло вић” пред-
ста вље на су са бра на де ла 
за је чар ског пе сни ка То ми-
сла ва Ми јо ви ћа.
За је чар се пр ви пут спо-

ми ње 1466. го ди не у тур-
ском теф те ру ве за ном за 
ста нов ни штво ви дин ског па-
ша лу ка. Овај град у ис точ-
ном де лу Ср би је да нас бро ји 
го то во 40.000 ста нов ни ка.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. мај 2010.

Са јам по љо при вре де
Ме ђу на род ни са јам по љо при вре де одр жа ће се по 77. пут у Но вом Са ду од 15. 

до 22. ма ја 2010. го ди не. По ред до ма ћих нај зна чај ни јих ком па ни ја у агро ин ду-
стри ји, по љо при вред ној про из вод њи и ме ха ни за ци ји, пред ста ви ће се и ве ли ки 
број стра них из ла га ча из: Аустри је, Бо сне и Хер це го ви не, Бра зи ла, Бу гар ске, Цр-
не Го ре, Фран цу ске, Хо лан ди је, Хр ват ске, Ин ди је, Ин до не зи је, Ита ли је, Ка на де, 
Ки не, Ма ђар ске, Ма ке до ни је, Не мач ке, Сло вач ке, Сло ве ни је, Пољ ске, Пор ту га ли-
је, Ре пу бли ке Срп ске, Ру му ни је и Тур ске.
Зна чај на но ви на је што ће од ове го ди не Ма ђар ска би ти зе мља парт нер, што 

до но си но ви ква ли тет за уче сни ке и по се ти о це нај зна чај ни јег до га ђа ја у обла сти 
по љо при вре де и агро ин ду стри је у ју го и сточ ној Евро пи.
Про шле го ди не на Но во сад ском сај му би ло је 1.600 из ла га ча, по се ти ло га је 

500.000 љу ди, а за вре ме ње го вог тра ја ња одр жа но је и 40 на уч них ску по ва.

Ску пљи жи вот у апри лу
Це не на ма ло ро бе и услу га у Ре пу бли ци Ср би ји у апри лу 2010. го ди не у про се ку су 

ви ше за 1,1 од сто у од но су на прет ход ни ме сец; у од но су на исти ме сец 2009. го ди не 
ви ше су за 7,4, а у од но су на де цем бар про шле го ди не за 4,2 од сто.
Тро шко ви жи во та у Ср би ји у апри лу 2010. го ди не у од но су на прет ход ни ме сец у 

про се ку су ви ши за 0,6 од сто; у од но су на исти ме сец 2009. го ди не по ве ћа ни су за 
че ти ри про цен та, а у од но су на де цем бар про те кле го ди не за 2,6 од сто.

Суб вен ци је
у право време
Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар-

ства и во до при вре де по чи ње да ис пла-
ћу је но вац по љо при вред ни ци ма, ка ко је 
и на ја вљи ва но, баш у вре ме ка да је и 
нај по треб ни ји. За зах те ве ко ји се од но се 
на ре грес за ре про ма те ри јал, а ко ји бу-
ду под не ти у пр вом ово го ди шњем ро ку, 
од 1. ма ја до 30. ју на, Ми ни стар ство по-
љо при вре де кре ну ће са ис пла том већ од 
15. ма ја, а сва сред ства ће би ти ис пла-
ће на до кра ја ју ла ове го ди не.
За по љо при вред ни ке ко ји бу ду под не-

ли зах те ве у дру гом ро ку, од 1. до 30. 
сеп тем бра, но вац ће би ти ис пла ћен до 
кра ја ок то бра 2010. го ди не. То ком ма ја 
по че ли су да при сти жу зах те ви за под-
сти ца је и по уред ба ма ко је се ти чу ви но-
гра дар ске, во ћар ске и сто чар ске про из-
вод ње, за тим за под сти ца је за на бав ку 
но вих трак то ра и при кључ не ме ха ни за-
ци је, хлад ња ча, си ло са, као и ин ве сти-
ци је у про из вод њу и пре ра ду мле ка и 
ме са. Ис пла те по љо при вред ни ци ма по 
свим овим уред ба ма ће кре ну ти већ у 
дру гој по ло ви ни ма ја пре ма ди на ми ци 
под но ше ња зах те ва.

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

пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них 
по че ла је 11. ма ја.
Пен зи о ни са ним вој ним ли ци ма пр ви 

део пен зи ја за април ис пла ћен је 6. ма-
ја. Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти 
при ми ли су це ле април ске пен зи је 5. ма-
ја, а бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви 
део април ских при на дле жно сти ис пла-
ћу је се од 7. ма ја.
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у жижи

Има око се дам хи ља да 
при ја вље них ко ри сни ка
пен зи ја ме ђу ко ји ма мно ги
не ис пу ња ва ју усло ве за
опо ра вак у бањ ским 
ле чи ли шти ма о тро шку Фон да

На ово го ди шњи оглас за бес пла тан од-
мор у срп ским ба ња ма пре ко Фон да ПИО 
при ја ви ло се око се дам хи ља да бе о град-
ских пен зи о не ра. Од го ва ра ју ћа слу жба у 
фи ли ја ли Бе о град у Не ма њи ној 30 ужур-
ба но ра ди на уно су по да та ка и до са да је 
об ра ђе но ви ше од 5.000 зах те ва, са зна-
је мо од над ле жних у Фон ду. Око хи ља ду 
и по зах те ва је од би је но као нео сно ва но 
јер су ко ри сни ци бо ра ви ли бес плат но у 
ба њи про шле или прет про шле го ди не (а 

мо гу да кон ку ри шу сва ке че твр те), док је 
за са да 3.500 зах те ва при хва ће но и би-
ће про сле ђе но ко ми си ји на раз ма тра ње 
и од лу чи ва ње. 
Ина че, из Бе о гра да ће ове го ди не на 

бес пла тан од мор и опо ра вак оти ћи 2.431 
пен зи о нер. Спи ско ви оних ко ји су бес-
плат но „до би ли ба њу” би ће ис так ну ти у 
удру же њи ма пен зи о не ра до кра ја ма ја, а 
рок за жал бу је осам да на од да на об ја-
вљи ва ња. По сле ис те ка тог ро ка ко ми си-
ја ће пре ма ко нач ним ли ста ма од ре ди ти 

ко у ко ју ба њу тре ба да иде, за ви сно од 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, и та да ће 
сва ко од њих на кућ ну адре су до би ти 
ин фор ма ци ју о то ме у ко је ле чи ли ште и 
ка да тре ба да се ја ви. 
Да под се ти мо, Фонд ре фун ди ра и тро-

шко ве пу та у ви си ни ауто бу ске или во-
зне кар те дру гог раз ре да, а не ке ба ње 
(Вр њач ка, Про лом) у ко је је упу ће но ви-
ше пен зи о не ра ор га ни зу ју и соп стве ни 
пре воз. 

В. А.

Глав не те ме дво не дељ них пре го во ра
– пен зиј ска и по ре ска ре фор ма и За кон
о фи скал ној од го вор но сти

Ср би ја је до са да по ву кла три ра те кре ди та од Ме ђу на род ног 
мо не тар ног фон да у укуп ној вред но сти од 1,47 ми ли јар ди 
евра, а у на цр ту За ко на о фи скал ној по ли ти ци, ко ји ће би ти 

пред ста вљен ми си ји Мо не тар ног фон да, др жа ва ће се оба ве за ти 
да удео јав ног ду га у БДП-у не пре ђе 40 од сто, да по ве ћа из дат-
ке за ин ве сти ци је, сма њи ми нус у бу џе ту и тро шко ве за пла те и 
пен зи је. Из да ци за пен зи је тре нут но чи не 13 од сто бру то до ма ћег 
про из во да, док тро шко ви за пла те из но се 10 од сто све га што на-
ша при вре да ство ри за го ди ну да на. Ра ни је се спо ми ња ло да ће 
се до 2015. го ди не удео пен зи ја сма њи ти са 13 на 10 про це на та, 
а удео пла та са де сет на осам од сто. Ме ђу тим, ко нач не број ке 
тре ба ло би да бу ду до го во ре не у на ред не две не де ље у раз го во-
ри ма са де ле га ци јом Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да.
Вла да је, ка ко је оце ње но при ли ком прет ход не по се те 

ММФ-а на шој зе мљи, ис пу ни ла све до го во ре не кри те ри ју ме 
ко ји се од но се на 2009. го ди ну: пла ни ран де фи цит бу џе та био 
је 134 ми ли јар де ди на ра, а из но сио је 121 ми ли јар ду; те ку ћа 
по тро шња је, уме сто пла ни ра них 695 ми ли јар ди ди на ра, би ла 
ма ња за шест ми ли јар ди и из но си ла је 689 ми ли јар ди ди на ра, 
док је ли мит на ко мер ци јал на за ду жи ва ња Ср би је био од ре ђен 
на 550 ми ли о на евра, а оства ре но је знат но ма ње. ММФ-у ће 

то ком ових пре го во ра би ти по ну ђен до го вор по ко ме ће Ср би ја 
ове го ди не има ти ма њак у бу џе ту око че ти ри про цен та БДП-а, 
а за пет го ди на то уче шће би тре ба ло да се све де на око је дан 
од сто. Пред ви ђе но је да се он по кри ва по вољ ним кре ди ти ма.
Пре ми јер Ср би је Мир ко Цвет ко вић из ја вио је аген ци ји Бе та 

да вла да има же љу да по ве ћа пен зи је и пла те бу џет ских ко ри-
сни ка, и да ће се мо гућ но сти за то са гле да ти у раз го во ри ма са 
ми си јом Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да. Он је об ја снио да се 
ана ли зи ра мо гућ ност по ве ћа ња пла та и пен зи ја у овој го ди ни 
од се дам од сто, што је при бли жно пред ви ђе ној ин фла ци ји.
Ка ко је на ја вље но из кан це ла ри је ММФ-а, ми си ја ко ју пред во-

ди Ал берт Је гер у Ср би ји ће бо ра ви ти до 26. ма ја а глав не те ме 
дво не дељ них пре го во ра би ће За кон о фи скал ној од го вор но сти и 
ре фор ма по ре ског и пен зиј ског си сте ма у Ср би ји. В. А.

ПО СЕ ТА МИ СИ ЈЕ ММФ-а СР БИ ЈИ

Вла да пред ла же по ве ћа ње 
пла та и пен зи ја

ОКО ДВЕ И ПО ХИ ЉА ДЕ БЕ О ГРАД СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕС ПЛАТ НО У БА ЊЕ

И ове го ди не де сет да на од мо ра
И Гам зи град ска ба ња на ра те
По сле тек ста у про шлом бро ју о бањ ском од мо ру на ра те на шој ре дак ци ји су се 

ја ви ли над ле жни из Гам зи град ске ба ње са ин фор ма ци јом да и код њих бо ра вак и 
ле че ње мо же да се пла ти на шест ме сеч них ра та ад ми ни стра тив ном за бра ном од 
пен зи је. Број те ле фо на на ко ји за ин те ре со ва ни тре ба да се ја ве је 019/450-442. 
Из Спе ци јал не бол ни це за ре ха би ли та ци ју Ба ња Ка њи жа су нас оба ве сти ли 

да за ин те ре со ва ни гра ђа ни мо гу да се ин фор ми шу и на те ле фо не 024/875-163 и 
024/875-357.
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Је дан од нај ве ћих про бле ма са 
ко ји ма се да нас су о ча ва на ше 
дру штво је сте не за по сле ност. 

На по чет ку 2010. го ди не у Ср би-
ји је еви ден ти ра но око 21.000 ви-
ше не за по сле них у од но су на крај 
прет ход не го ди не, а у Вој во ди ни 
је то по ве ћа ње из но си ло око 7.000 
но вих љу ди без по сла. Пре ма ре-
чи ма Ми ро сла ва Ва си на, по кра јин-
ског се кре та ра за рад, за по шља ва-
ње и рав но прав ност по ло ва, у овој 
го ди ни оче ку ју нас још два „уда ра” 
у овој обла сти:

– Ми слим, пре све га, на окон ча-
ње про це са при ва ти за ци је пре о-
ста лих дру штве них пред у зе ћа и 
на по сле ди це стрикт не при ме не 
За ко на о сте ча ју (у бло ка ди ду жој 
од три го ди не на ла зи се 71.000 
пред у зе ћа у Ср би ји), због че га ће 
зна тан број љу ди из гу би ти по сао и 
при ја ви ће се на еви ден ци ју На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва ње. 
Ако успе мо да амор ти зу је мо по ме-
ну те „уда ре”, оче ку јем да ће 2011. 
би ти го ди на ста би ли за ци је на шег 
тр жи шта ра да – по ја снио је Ва син.
Де лу ју ћи пре вен тив но у том прав цу 

по кра јин ска вла да је кра јем апри ла рас-
пи са ла два кон кур са ра ди суб вен ци о ни-
са ња отва ра ња но вих рад них ме ста у 
Вој во ди ни. На и ме, Се кре та ри јат за рад, 
за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва 
обез бе дио је из по кра јин ског бу џе та 260 
ми ли о на ди на ра за про гра ме са мо за по-
шља ва ња и но вог за по шља ва ња у 2010. 
го ди ни. При ја ве на оба кон кур са при ма-
ју се од 4. ма ја, а кон кур си су отво ре ни 
док се не утро ше сред ства пред ви ђе на 
за ову на ме ну.
По кра јин ска ад ми ни стра ци ја је од лу-

чи ла да са не што ви ше нов ца сти му ли-
ше по сло дав це из не раз ви је них оп шти на 
ка ко би под ста кла за по шља ва ње и рав-
но мер ни ји раз вој у свим де ло ви ма Вој-
во ди не. Та ко је на кон кур су за отва ра ње 
но вих рад них ме ста пред ви де ла суб вен-
ци је по сло дав ци ма из нај не ра зви је ни јих 
оп шти на (Жи ти ште, План ди ште и Но ва 
Цр ња) у из но су од 160.000 ди на ра по 
рад ни ку. У не раз ви је ним и не до вољ но 
раз ви је ним оп шти на ма (Ириг, Ко ва чи ца, 
Опо во, Срем ски Кар лов ци, Ти тел, Чо ка, 
Али бу нар, Апа тин, Бе ла Цр ква, Жа баљ, 
Ма ли Иђош, Но ви Бе чеј, Се чањ, Оџа ци и 

Ср бо бран) до де ли ће им по 130.000 ди на-
ра по но во за по сле ном ли цу. У свим оста-
лим оп шти на ма По кра ји не по сло дав ци 
ће до би ти по 80.000 ди на ра ка да „ухле-
бе” не за по сле но ли це, а уз то и до да так 
од 50.000 ди на ра ка да упо сле ли ца ко-
ја се те же за по шља ва ју, од но сно осо бе 
са ин ва ли ди те том, са мо хра не ро ди те ље, 
же не, Ро ме, из бе гла и ра се ље на ли ца, 
по врат ни ке по спо ра зу му о ре ад ми си-
ји, ста ри је од 50 и мла ђе од 30 го ди на. 
Овај до да так по сло дав ци ће до би ти и 
ако за по сле ду го роч но не за по сле на ли-
ца, љу де ко ји тра же по сао и на ла зе се 
на еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње, а не до ста је им две го ди не 
или ма ње до сти ца ња пра ва на пен зи ју 
по За ко ну о ПИО, као и они ко ји отва-
ра ју рад но ме сто у при вред ном дру штву 
или пред у зет нич кој рад њи ко ји су ре ги-
стро ва ни за про из вод њу, пре ра ђи вач ку 
или за нат ску де лат ност, или су у обла сти 
пру жа ња услу га со ци јал не за шти те.
На кон до би ја ња суб вен ци је по сло дав-

ци су у оба ве зи да за сну ју рад ни од нос 
са не за по сле ном осо бом у тра ја њу од 
нај ма ње 24 ме се ца, са пу ним рад ним 
вре ме ном. Та ко ђе, мо ра ју ре дов но да 
упла ћу ју со ци јал не до при но се за та ли-
ца и да до ста вља ју до ка зе о то ме.

Не за по сле ни ко ји же ле да се оку ша ју у 
при ват ном сек то ру мо гу да се при ја ве на 
дру ги рас пи са ни кон курс, за суб вен ци ју 
др жа ве од 160.000 ди на ра у јед но крат-
ном из но су. Пре ма од ред ба ма овог кон-
кур са, и уко ли ко се ви ше не за по сле них 
ли ца удру жи ипак ће мо ра ти по је ди нач-
но да под не су зах те ве за ко ри шће ње по-
ме ну тог нов ца.
Ка да пре у зму по ну ђе них 160.000 ди-

на ра, ко ри сни ци има ју оба ве зу да оба-
вља ју ре ги стро ва ну де лат ност нај ма ње 
го ди ну да на, да у том пе ри о ду упла ћу ју 
со ци јал не до при но се, као и да при ло же 
до ка зе о то ме.
Кон фе рен ци ји за но ви на ре, упри ли че-

ној по во дом пред ста вља ња по ме ну тих 
кон кур са, при су ство ва ли су, осим Ми ро-
сла ва Ва си на, и Вла ди мир Ср дић, ди рек-
тор По кра јин ске слу жбе за за по шља ва ње, 
и Си ни ша Над бан тић, ди рек тор Фи ли ја ле 
НСЗ Но ви Сад. Они су са оп шти ли да у овој 
го ди ни по сто ји ве ли ко ин те ре со ва ње по-
сло да ва ца за оба вља ње јав них ра до ва у 
Вој во ди ни и Ју жно бач ком окру гу, та ко да 
је до кра ја апри ла, кроз по ну ђе не про-
јек те, већ пред ло же но ан га жо ва ње 4.803 
рад ни ка на овим по сло ви ма.

Текст и фото: 
Ми ро слав Мек те ро вић

ПО КРА ЈИ НА РАС ПИ СА ЛА КОН КУР СЕ ЗА ОТВА РА ЊЕ НО ВИХ РАД НИХ МЕ СТА

Суб вен ци је и по сло дав ци ма
и не за по сле ни ма То ком 2011. го ди не оче ку је 

се ста би ли за ци ја тр жи шта 
ра да. Ве ли ко ин те ре со ва ње 
по сло да ва ца за јав не ра до ве

Си ни ша Над бан тић, Ми ро сла в Ва си н и Вла ди мир Ср дић
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актуелно

КОН ВЕН ЦИ ЈА УГС „НЕ ЗА ВИ СНОСТ” УОЧИ 1. МА ЈА

Син ди кат мо ра да се про бу ди
Кри за ду га две де це ни је, при ва ти за ци ја не у спе шна, а упла та
до при но са за ПИО про из вољ на во ља по сло да ва ца – за кључ ци
су са ску па одр жа ног у До му син ди ка та у Бе о гра ду

Ује ди ње ни гран ски син-
ди кат „Не за ви сност” 
је, по во дом Пр вог ма-

ја – Ме ђу на род ног пра зни ка 
ра да, одр жао 29. апри ла у 
бе о град ском До му син ди ка та 
кон вен ци ју под на зи вом „Све-
ча но обе ле жа ва ње 20 го ди на 
кри зе”.
Осим де ле га та из свих кра-

је ва Ср би је, пред сед ни ка 
овог син ди ка та Бра ни сла ва 
Чан ка и два пот пред сед ни ка 

– др Зо ра на Сто јиљ ко ви ћа и 
Слав ка Вла и са вље ви ћа, кон-
вен ци ји су при су ство ва ли и 
Ми ха ел Ер ке, ди рек тор бе о-
град ске кан це ла ри је Фон да-
ци је „Фри дрих Еберт”, Пе тар 
Ва си лев, ис пред СЛА – швај-
цар ске ор га ни за ци је за по моћ 
све ту ра да, Че дан ка Ан дрић, 
се кре тар Со ци јал но-еко ном-
ског са ве та Вла де Ср би је, и 
мно ги дру ги го сти.
Сам на зив кон вен ци је је, 

пре ма ре чи ма Бра ни сла ва 
Чан ка, по ру ка јав но сти да на-
ша еко ном ска кри за тра је већ 
два де сет го ди на, и то та ко да 
се ни ре зо ви из ме ђу по је ди-
них пе ри о да не мо гу при ме-
ти ти. При ва ти за ци ју у Ср би ји 

Ча нак је оце нио као не у спе-
шну – у од но су на оне из ве-
ћи не бив ших европ ских со ци-
ја ли стич ких зе мља, по што је 
она до сад са мо омо гу ћи ла да 
се ма ли број љу ди обо га ти. 
Слич ног ми шље ња је био и 
др Зо ран Сто јиљ ко вић.

– Наш син ди кат је по др жа-
вао со ци јал но из ба лан си ра-
ну при ва ти за ци ју, али да нас 
има мо оце ну да се то ни је де-
си ло, и да она у ве ли ком бро ју 
слу ча је ва ни је би ла успе шна. 
Бло ки ран је рад ре пу блич ког 
Со ци јал но-еко ном ског са ве-
та, и ми као син ди кат мо ра мо 
са ми иза ћи у јав ност са сво-
јим про гра мом за по бољ ша-
ње усло ва жи во та и ра да у 

Ср би ји. На род је раз о ча ран и 
не ма ви ше по ве ре ња ни у ко-
га, па ни у син ди ка те, и за то 
ми мо ра мо да се по ве зу је мо 
са син ди ка ти ма у ре ги о ну да 
би смо оства ри ли за јед нич-
ку стра те ги ју де ло ва ња и да 
би смо по ру чи ли вла сти ма да 
свој по сао мо ра ју да ра де бо-
ље и од го вор ни је – ре као је 
Сто јиљ ко вић.
Син ди кал ни ак ти ви сти су 

на ску пу при ме ти ли, са мо кри-
тич но, да је еко ном ска кри за 
у Ср би ји до брим де лом про у-
зро ко ва на и ти ме што син ди-
ка ти ни су до вољ но ја ки.

– Ова го ди на је кључ на за 
наш син ди кат, и по ла же мо 
ве ли ки ис пит, мо ра мо да се 

про бу ди мо и пре по ро ди мо 
Ср би ју. Не мо же мо са мо да 
кри ти ку је мо, већ мо ра мо и да 
пред ло жи мо ре ше ња за ко-
ја ће мо при до би ти по др шку 
и за по сле них, али и струч не 
јав но сти и на у ке – по ру чио је 
са овог ску па Слав ко Вла и са-
вље вић.
Бран ка Пе тро вић, пред сед-

ни ца но во сад ске ор га ни за ци-
је УГС „Не за ви сност”, ка же да 
су у Син ди ка ту не за до вољ ни 
да на шњим ста ту сом за по сле-
них у Ср би ји, али и сво јим од-
но си ма са по сло дав ци ма и др-
жа вом. Ме ђу тим, и пред то га 
спрем ни су да пре го ва ра ју са 
њи ма, а ако то не успе, при-
ме ни ће оста ле ме то де син ди-
кал не бор бе у за шти ти рад-
нич ких ин те ре са.
Ка да је у пи та њу си стем 

пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња у Ср би ји, Бра ни слав 
Ча нак је оце нио да је да нас 
нај ве ћи про блем фи нан сиј ско 
„пу ње ње” ПИО Фон да, ко је је 
„очај но”, па Фонд све ви ше 
за ви си од бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је. Он сма тра да је ре ше-
ње у но вом за по шља ва њу и 
отва ра њу ве ћег бро ја рад них 
ме ста, да би би ло ви ше ко ри-
сни ка ко ји упла ћу ју до при но-
се за ПИО.

– Они ко ји не упла ћу ју ре-
дов но до при но се тре ба да сно-
се санк ци је др жа ве, ко ја тре-
ба то ме да ста не „на реп”, јер 
упла та до при но са ни је не ка 
про из вољ на оба ве за по сло да-
ва ца, већ је то њи хо ва за кон-
ска оба ве за, и не мо гу они да 
се пре ми шља ју да ли ће то ура-
ди ти или не, већ про сто мо ра ју 
да је из вр ше. С дру ге стра не, 
др жа ва има апа рат за кон тро-
лу при ме не За ко на о ПИО, и 
не ка га ко нач но упо тре би. На 
тај на чин Фонд би сма њио за-
ви сност од бу џе та ба рем за 
15 од сто – био је ка те го ри чан 
Бра ни слав Ча нак.

Текст и фото:
Ми ро слав Мек те ро вић

Професор Зоран Стојиљковић
(за говорницом), 
Бранислав
Чанак и
Славко
Влаисављевић

Са протеста УГС „Независност”
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Ни зом ак ци ја
обе ле жен Свет ски 
дан Цр ве ног кр ста – 
8. мај и Не де ља
Цр ве ног кр ста 

И ове го ди не, у 134. го ди-
ни од осни ва ња, Цр ве ни 
крст Ср би је обе ле жио је 

8. мај – Свет ски дан Цр ве ног 
кр ста и Не де љу Цр ве ног кр ста 
од 8. до 15. ма ја, под сло га ном 
„До бро том про тив на си ља”. 
Ме ђу на род на фе де ра ци ја дру-
шта ва Цр ве ног кр ста и Цр ве-
ног по лу ме се ца и Ме ђу на род ни 
ко ми тет Цр ве ног кр ста (МКЦК) 
за јед нич ки су пред ло жи ли да 
те ма ово го ди шњег обе ле жа-
ва ња Свет ског да на ове ор га-
ни за ци је бу де „ур ба ни за ци ја”, 
тач ни је ње не по сле ди це по 
за јед ни цу.

– Да нас ви ше од 50 од сто 
свет ске по пу ла ци је жи ви у 
ур ба ним сре ди на ма, уз оче-
ки ва ња да ће гра до ви зе ма-
ља у раз во ју у на ред не две 
де це ни је има ти раст ста нов-
ни штва од 95 од сто – ре као је 
Пол-Ан ри Ар ни је, шеф ре ги-
о нал не де ле га ци је МКЦК, на 
кон фе рен ци ји за ме ди је одр-

жа ној по во дом Свет ског да на 
Цр ве ног кр ста.
То ком Не де ље Цр ве ног кр-

ста код нас је ре а ли зо ва но ви-
ше про гра ма. У окви ру ак ци је 
„Па ке тић за но во ро ђе ну бе бу” 
по де ље но је око 2.000 па ке та 
(са основ ним ар ти кли ма за бе-
бе, укљу чу ју ћи и „ра до сни цу”) 
свим бе ба ма ро ђе ним у 58 по-
ро ди ли шта у Ср би ји од 8. до 
15. ма ја. Уред бом Вла де Ср би-
је штам па на је до плат на мар-
ки ца а оства ре ни при ход би ће 
упо тре бљен за про грам под 
на зи вом „За до бро ту сва ки дан 
је до бар дан”, по све ћен бор би 
про тив на си ља у шко ла ма. По-
себ на па жња по све ће на је до-
бро вољ ним да ва о ци ма кр ви. 
У Дво ра ни кул тур ног цен тра 
у Бе о гра ду 11. ма ја пре ми јер-

но је при ка зан игра ни филм 
„Бе ли ан ђео”, ко ји су сни ми ли 
во лон те ри Цр ве ног кр ста из 
Ужи ца а те ма фил ма је до бро-
вољ но да ва ла штво кр ви. То ме 
је био по све ћен 
и кон курс ли-
те рар них и ли-
ков них ра до ва 
за уче ни ке 
основ них и 

сред  њих 
шко ла ко ји 
су пи са ли и 
сли ка ли на те му „Крв жи вот 
зна чи”.

Ми лан ка Иван ча јић 

Сма њен број 
на род них 
ку хи ња
Пре ма ре чи ма проф. др 

Дра га на Ра до ва но ви ћа, 
пред сед ни ка Цр ве ног кр ста 
Ср би је, у од но су на про шлу 
го ди ну, ка да су ра ди ле 53 
на род не ку хи ње, ове го ди-
не њи хов број је по ве ћан на 
67. Ме ђу тим, кра јем апри ла 
је, углав ном због не до стат ка 
сред ста ва, пре ста ло са ра-
дом њих 15, та ко да са да ра-
де са мо 52 на род не ку хи ње 
ко је при пре ма ју обро ке за 
со ци јал но нај у гро же ни је.

Уз по моћ 
60.000
во лон те ра
Цр ве ни крст Ср би је осно-

ван је 6. фе бру а ра 1876. у 
Бе о гра ду на ини ци ја ти ву 
др Вла да на Ђор ђе ви ћа, а 
пр ви пред сед ник био је ми-
тро по лит Ми хај ло Јо ва но-
вић. За да так Дру штва био 
је збри ња ва ње из бе гли ца 
ко је су до ла зи ле у та да-
шњу Ср би ју због бо сан-
ско-хер це го вач ког устан-
ка. Исте го ди не Кне же ви на 
Ср би ја је, на ини ци ја ти ву 
Цр ве ног кр ста, пот пи са ла 
Же нев ску кон вен ци ју и 11. 
ју на Срп ско дру штво ЦК 
до би ло је при зна ње од Ме-
ђу на род ног ко ми те та Цр-
ве ног кр ста.
Да на шњу мре жу ор га-

ни за ци је Цр ве ног кр ста 
Ср би је чи не две по кра-
јин ске и 183 ор га ни за-

ци је Цр ве ног кр ста 
у гра до ви ма и оп-
шти на ма. На свим 
ни во и ма ор га ни зо-

ва ња за по сле но је око 
700 про фе си о на ла ца, 
а про гра ми се ре а ли-
зу ју уз ан га жо ва ње 
око 10.000 во лон-
те ра ко ји ре дов но 
уче ству ју у ак ци-
ја ма, и 60.000 во-
лон те ра ко ји се по-
вре ме но укљу чу ју у 

ак тив но сти сход но сво јим 
афи ни те ти ма. Ви ше од 60 
од сто во лон те ра Цр ве ног 
кр ста Ср би је су мла ди. 
Кра јем 2005. го ди не 

Скуп шти на Ср би је усво-
ји ла је За кон о Цр ве ном 
кр сту Ср би је и та ко де фи-
ни са ла јав на овла шће ња 
ко ја је др жа ва по ве ри ла 
овој ор га ни за ци ји, а 2006. 
усво јен је Ста тут ко ји је 
у скла ду са стан дар ди ма 
у Ме ђу на род ном по кре ту 
Цр ве ног кр ста и Цр ве ног 
по лу ме се ца. Но во у сво је-
ни за кон и ста тут де фи ни-
шу по ло жај Цр ве ног кр ста 
Ср би је као не за ви сне ху-
ма ни тар не, до бро вољ не 
ор га ни за ци је ко ја је по-
моћ ни ор ган јав не вла сти 
у ху ма ни тар ној обла сти.

ЦР ВЕ НИ КРСТ СР БИ ЈЕ 

До бро том про тив До бро том про тив 
на си љана си ља
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За по сле ни и пен зи о не ри
ко ји при ма ју до 30.000
ди на ра мо гу да по диг ну
го то вин ске и по тро шач ке
кре ди те на три го ди не
уз ка ма ту од 7,5 од сто
го ди шње, док је за оне
ко ји има ју пла ту и пен зи ју
од 30.000 до 80.000 ди на ра 
ка ма та не што ви ша
и из но си 8,95 од сто

Пре од ла ска у бан ку ра ди под но ше-
ња зах те ва за суб вен ци о ни са ни 
кеш или по тро шач ки кре дит, до-

бро се рас пи тај те о ста ро сним огра ни че-
њи ма ко ја по сто је у ве ћи ни од 18 ба на ка 
ко је одо бра ва ју ове кре ди те. Нај че шће 
не ће те мо ћи да уз ме те за јам ако ће те у 
тре нут ку от пла те по след ње ра те има ти 
ви ше од 68 или 70 го ди на. То зна чи да, 
ако хо ће те кре дит, у овом тре нут ку не 
мо же те има ти ви ше од 65 од но сно 67 
го ди на по што се они одо бра ва ју на три 
го ди не.
По сто је и бан ке где не ма огра ни че ња 

у го ди на ма (за сад са мо јед на), али је у 
том слу ча ју по тре бан жи рант. Због то га 

у та бе ли да је мо 
спи сак свих ба на-
ка ко је ове зај мо ве 
одо бра ва ју, као и ста-
ро сна огра ни че ња за 
пен зи о не ре. При ли-
ком из бо ра бан ке, 
по сле уви да у то на 
ко ји на чин мо же те да 
оства ри те за јам и да 
ли има те пра во на ње га (због го ди на), 
имај те у ви ду и то да ће ве ћи на тра жи ти 
да пен зи ју при ма те пре ко њих. Го то вин-
ске кре ди те са суб вен ци јом др жа ве мо-
гу да до би ју гра ђа ни ко ји су др жа вља ни 
Ср би је, ко ји су у стал ном рад ном од но-
су са ре дов ним ме сеч ним при ма њи ма, и 
пен зи о не ри.
Пра во на по зај ми це има ју они са пла-

том, од но сно пен зи јом ни жом од 80.000 
ди на ра и они чи ја укуп на при ма ња у до-
ма ћин ству ме сеч но не пре ла зе 160.000 
ди на ра. У овом тре нут ку на тр жи шту су 
нај по вољ ни ји ди нар ски зај мо ви. Са фик-
сном су ка ма том, што зна чи да се она 
не ће ме ња ти до кра ја от пла те кре ди та. 
Али, би ло да се од лу чи те за кеш или по-
тро шач ки за јам, от пла ћи ва ће те га три 
го ди не с тим што је ра та у пр вој го ди ни 
знат но ни жа не го у оста ле две. Пр ве го-
ди не пла ћа се са мо ка ма та, без от пла те 
глав ни це. Ка мат на сто па за ове кре ди те 
усло вље на је ви си ном при ма ња, па 
се они ма са ме сеч ном за ра дом до 

30.000 ди на ра ка мат на сто па об ра чу на-
ва у ви си ни од 7,5 од сто го ди шње, док је 
за оне чи ја се за ра да кре ће од 30.000 до 
80.000 ди на ра ка мат на сто па 8,95 од сто. 
На кна да за об ра ду кре дит ног зах те ва из-
но си 0,5 од сто ви си не тра же ног зај ма.

Кре ди ти од 100.000 до 300.000 
ди на ра
На при мер, ако се са пен зи јом или пла-

том до 30.000 ди на ра од лу-
чи те за кре дит од 100.000 
ди на ра, пр ве го ди не от-

пла те ра та 
ће би ти 
625 ди-

на ра, а у сле де ће две по 4.500 ди на ра 
ме сеч но. За за јам од 200.000 ди на ра у 
пр вој го ди ни от пла те ра та ће би ти 1.250 
ди на ра, док ће те у оста ле две го ди не 
вра ћа ти по 9.000 ди на ра ме сеч но.
Они ко ји има ју пен зи ју или пла ту ве ћу 

до 80.000 ди на ра мо гу да по зај ме мак-
си мал но 300.000 ди на ра, али је ка ма та 
не што ви ша. У том слу ча ју је за кре дит 
од 100.000 ди на ра ра та у пр вој го ди ни 
от пла те 746 ди на ра, а у оста ле две 4.566 
ди на ра. За јам од 200.000 ди на ра вра ћа 
се у пр вој го ди ни по 1.492 ди на ра ме-
сеч но, а оста так по 9.132 ди на ра у на-
ред не две го ди не. И ко нач но, ако зај ми-
те мак си мал них 300.000 ди на ра, у пр вој 
го ди ни от пла те вра ћа се 2.237 ди на ра 
ме сеч но, док у оста ле две го ди не ра та 
из но си 13.698 ди на ра. И то се не ће ме-
ња ти ни за је дан од ових кре ди та све до 
кра ја от пла те.

Гра ђа ни ко ји се од-
лу че да под не су зах-
тев за суб вен ци о ни са-
ни го то вин ски кре дит, 
по ред зах те ва, ко ји 
се до би ја у бан ци, 
тре ба да при пре-
ме и фо то ко пи ју 
лич не кар те (ори-
ги нал на увид) 
и из ја ву о чла-
но ви ма до ма ћин-

ства и ви си ни њи-
хо вих при ма ња, као и по да так да ли су 
они ко ри сти ли ову вр сту зај ма и у ко јој 

Ко ли ки кре дит мо же те да при у шти те
Пре ма уста ље ним стан дар ди ма, на кон от пла те ме сеч не ра те и пла ћа ња 

тро шко ва хра не, ре жи ја, оде ће, пре во за, хи ги је не и за ба ве, као и оста лих сит-
ни ца ко је жи вот зна че, на ра чу ну тре ба да пре о ста не још око 30 од сто из но са 
ме сеч них при ма ња. Пре ма истим прин ци пи ма тај се ми ни мум об ра чу на ва би ло 
да је у пи та њу са мац или по ро ди ца. Да кле, укуп ни тро шко ви не сме ју да пре-
ла зе 70 од сто при хо да – тек у том слу ча ју сте кре дит но спо соб ни. Из ра чу нај те 
сва ме сеч на да ва ња (го ди шња по де ли те са 12 ме се ци) и оду зми те их од укуп них 
ме сеч них при хо да по ро ди це. Тај из нос ума њен за 30 од сто по ка зу је до пу ште ну 
мак си мал ну ме сеч ну ра ту. То ли ки кре дит се би мо же те да до пу сти те.

КА КО ДО СУБ ВЕН ЦИ О НИ СА НОГ КЕШ И ПО ТРО ШАЧ КОГ ЗАЈ МА

За пен зи о не ре
огра ни че ња
због
го ди на
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БАН КА СТА РОСТ ПРИ ЛИ КОМ ПО СЛЕД ЊЕ РА ТЕ КРЕ ДИ ТА

Ко мер ци јал на 70 го ди на

Ин те за 68 го ди на

Еуро банк ЕФГ 65 го ди на ко не ма ра чун у бан ци, а ко има 67 го ди на

Уни кре дит 68 го ди на

Со си је те же не рал не ма огра ни че ње, ако бан кар про це ни,
мо же да тра жи жи ран та

Ча чан ска 70 го ди на

Кре ди бан ка пре ко 70 го ди на, по тре бан жи рант

АИК бан ка 70 го ди на

КБЦ бан ка 65 го ди на

Кре ди агри кол 65 го ди на

Рај фај зен 65 го ди на

Ер сте пре ко 65 го ди на, по тре бан жи рант

При вред на бан ка Бе о град 68 го ди на

НЛБ бан ка 68 го ди на

Мар фин бан ка 65 го ди на

По штан ска ште ди о ни ца 68 го ди на

Фин до ме стик 70 го ди на

Хи по 68 го ди на

бан ци. Из ја ва се да је под пу ном ма те-
ри јал ном и кри вич ном од го вор но шћу. 
Под но си о цу зах те ва за кре дит по треб на 
је и ад ми ни стра тив на за бра на ове ре на 
у фир ми, а да би се про ве ри ла ње го ва 
кре дит на исто ри ја, по тре бан му је и зах-
тев за из ве штај Кре дит ног би роа, ко ји 
под но си у екс по зи ту ри. Уко ли ко је ко ри-
сник у бра ку, по треб но је по не ти и ко-
пи ју лич не кар те су пру жни ка, из вод из 
ма тич не књи ге вен ча них, као и по твр ду 
о ви си ни при ма ња су пру жни ка.

У ба њу за 109 ди на ра 
Уко ли ко се ипак од лу чи те да уз ме те за-

јам, имај те у ви ду да у по ну ди ба на ка по-
сто је раз ли чи те вр сте кре ди та, због че га 
тре ба до бро да раз ми сли те и рас пи та те 
се шта вам се ну ди и шта нај ви ше од го-
ва ра ва шим по тре ба ма, ка жу у На род ној 
бан ци Ср би је. Оба ве зно се за пи тај те да 
ли мо же те да от пла ћу је те кре дит. Да би-
сте мо гли да од го во ри те на ово пи та ње, 
по треб но је ста ви ти на па пир ко ли ко из-
но се укуп ни ме сеч ни при хо ди, а ко ли ко 
рас хо ди – на кон то га про це ни те да ли 
ће те и ка сни је би ти у мо гућ но сти да ре-
дов но из ми ру је те оба ве зе.
За по тро шач ке суб вен ци о ни са не кре-

ди те до дат но је по треб на и ори ги нал на 
про фак ту ра ро бе или услу ге ко ја се пла-
ћа (нпр. про фак ту ра за на ме штај, под не 
обло ге, пло чи це, или за пу то ва ње ко ја 
се из да је у ту ри стич кој аген ци ји). Они ма 
ко ји ни су кли јен ти бан ке код ко је тра-
же кре дит, по треб ни су жи ран ти ко ји, 
у за ви сно сти од то га где су за по сле ни, 
та ко ђе тре ба да при ба ве од ре ђе ну до ку-

мен та ци ју. Та ко у слу ча ју да је за по слен 
у при ват ном пред у зе ћу, жи рант тре ба 
да до ста ви ОПЈ обра зац за по след ња 
три ме се ца, из вод из бан ке о про ме ту 
на те ку ћем ра чу ну за исти пе ри од, ко-
пи ју рад не књи жи це и из вод из ре ги стра 
Аген ци је за при вред не ре ги стре.
Уз ове зај мо ве мо же се ку пи ти са мо 

ро ба до ма ћих про из во ђа ча. Ако се од лу-
чи те за ку по ви ну фри жи де ра „го ре ње”, 

ко ји тре нут но ко шта 14.468 ди на ра, от-
пла та у пр вој го ди ни ће би ти по 90 ди на-
ра ме сеч но, док ће у оста ле две го ди не 
ме сеч на ра та би ти 651 ди нар. За от пла-
ту ку пље ног шпо ре та „ал фа плам”, ко ји 
ко шта 17.000 ди на ра, у пр вој го ди ни от-
пла те по треб но је 106 ди на ра ме сеч но, а 
у оста ле две 765 ди на ра. Уз по моћ ових 
зај мо ва мо же се ићи и на од мор. Та ко се 
мо же ле то ва ти се дам да на уз пун пан-
си он у хо те лу „Зве зда” у Вр њач кој Ба њи 
за укуп но 17.500 ди на ра. У овом слу ча ју 
кре дит ће те у пр вој го ди ни от пла те вра-
ћа ти по 109 ди на ра ме сеч но, а у оста ле 
две пла ћа ће те по 787 ди на ра.

Је ле на Алек сић 

ИН ФО СТУД АНА ЛИ ЗИ РАО ОГЛА СЕ 
ЗА ПО САО У 2009. ГО ДИ НИ

За ни ма ња ко ја се 
тра же и у кри зи 
Гле да ју ћи 2009. го ди ну, број огла са за 

по сао је у од но су на 2008. био ско ро пре-
по ло вљен – по ка зу је ана ли за тр жи шта 
за по шља ва ња и огла са по ста вље них на 
сај ту po slo vi.in fo stud.com. На осно ву те 
ана ли зе, овај нај по се ће ни ји до ма ћи сајт 
по све ћен за по шља ва њу от кри ва ко ји су 
кан ди да ти нај ма ње а ко ји нај ви ше осе-
ти ли кри зу, али и у ко јим обла сти ма је 
по сло дав ци ма би ло нај те же да про на ђу 
рад ни ке.
Про дав ци, чак и у кри зној го ди ни, ни-

су има ли ве ћих про бле ма да се за по сле 
јер је ла не за ова рад на ме ста би ло знат-
но ин те ре со ва ње по сло да ва ца, а и за 
са му ка те го ри ју по сла тр го ви на је би ло 
рас пи са но нај ви ше огла са. Нај ма ње об-
ја вље них огла са у 2009. го ди ни би ло је 
за фи зи ча ре.
Гле да ју ћи број при ја ва кан ди да та, по-

сло дав ци ни су има ли мно го му ке да про-
на ђу по слов не се кре та ре, књи го во ђе, 
ко мер ци ја ли сте, во за че и мар ке тинг ме-
на џе ре, али су, с дру ге стра не, кан ди да-
ти има ли ве ли ку кон ку рен ци ју јер се на 
ове по зи ци је при ја вљи ва ло мно го за ин-
те ре со ва них. Та ко ђе, ако сте же ле ли да 
се за по сли те као ра чу но во ђа, ме на џер 
про да је или кре дит ни слу жбе ник, за вас 
је би ло до ста огла са, али је и кон ку рен-
ци ја би ла нај ве ћа. На и ме, на огла се из 
по ме ну тих обла сти то ком 2009. го ди не 
про сеч но се при ја вљи ва ло ви ше од 200 
кан ди да та.
С дру ге стра не, фар ма це у ти, гра фич ки 

или веб ди зај не ри, про гра ме ри и елек-
тро тех ни ча ри ни су има ли раз ло га за 
бри гу јер се на ре ла тив но ве ли ки број 
огла са при ја вљи ва ло ма ло кан ди да та. 
Баш због то га је по сло дав ци ма у 2009. 
го ди ни би ло не што те же да про на ђу 
рад ни ке за ова рад на ме ста.
Про шла го ди на по пи та њу по сла ни је 

би ла на кло ње на со ци јал ним рад ни ци ма 
и пси хо ло зи ма. За ове по зи ци је је би ло 
ма ло огла са, а до ста при ја ва кан ди да та. 
Слич на си ту а ци ја је би ла и за огла се за 
ру ко во ди о це ла бо ра то ри ја, ми кро би о-
ло ге и ве те ри на ре. За на ве де не по сло-
ве је по тра жња за рад ни ци ма и ина че, 
не за ви сно од кри зе, ма ла. Не што дру га-
чи је би ло је са фри зе ри ма, ин же ње ри ма 
за шти те на ра ду или жи вот не сре ди не, 
ко ји ма је би ло те шко да про на ђу по сао, 
али и по сло дав ци ма ни је би ло ла ко да 
про на ђу од го ва ра ју ћег кан ди да та јер је 
за ове по зи ци је, осим ма лог бро ја об ја-
вље них огла са, и од зив кан ди да та био 
слаб.

Г. О.
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актуелно

По кра јин ски фонд за раз вој по љо-
при вре де у ма ју је рас пи сао кон-
кур се за две но ве кре дит не ли-

ни је: пр ви пут је рас пи сан кон курс за 
до де лу кре ди та за на бав ку но ве по љо-
при вред не ме ха ни за ци је (по гон ске, при-
кључ не) у во ћар ству и ви но гра дар ству, а 
на дру гом кон кур су одо бра ва ће се за јам 
за на бав ку основ ног ста да у ов чар ству 
и ко зар ству. Нов ча на сред ства ће се до-
де љи ва ти по љо при вред ним га здин стви-
ма – прав ним и фи зич ким ли ци ма из АП 
Вој во ди не, упи са ним у ре ги стар по љо-
при вред них га здин ста ва.
На пр вом кон кур су за на бав ку по љо-

при вред не ме ха ни за ци је пла ни ра но је 
да се па о ри ма по зај ми укуп но 25 ми-
ли о на ди на ра. Кре ди ти ра ће се на бав ка 
по гон ских ма ши на ја чи не до 40 kW, не 
ску пљих од 15.000 евра. Овај кре дит ће 
се от пла ћи ва ти три го ди не по ка мат ној 
сто пи од два од сто, и то у ше сто ме сеч-
ним ра та ма са грејс-пе ри о дом од го ди ну 
да на. Кон курс је отво рен до 30. ма ја ове 
го ди не, а при о ри тет ће до би ти они уче-
сни ци ко ји има ју пред ра чу не про из во ђа-
ча ме ха ни за ци је и за ступ ни ка стра них 
фир ми са овла шће ним сер ви сом.
На дру гом кон кур су рас по де ли ће се 

фи нан сиј ска сред ства од 20 ми ли о на ди-
на ра, а по љо при вред ни ци ће мо ћи да 
кон ку ри шу док се не утро ше сва сред-

ства пла ни ра на за ту на ме ну. Да кле, овај 
кре дит ће, по ка мат ној сто пи од 1,9 од-
сто, мо ћи да се ис ко ри сти за ку по ви ну 
ова ца ра се: ци га ја, вин тем берг, тек сел, 
ил де франс, са фолк и бер га мо, и за на-
бав ку ко за алп ске ра се. Мак си мал ни из-
нос кре ди та је 12.000 евра. Рок от пла те 
је 18 ме се ци са по че ком од го ди ну да на. 
Кре дит ће би ти ре а ли зо ван та ко што ће 
Фонд упла ти ти из нос одо бре них сред ста-
ва до ба вља чу ре ги стро ва ном за про да ју 

ова ца и ко за ко је бу де ода брао уче сник 
кон кур са.
За ин те ре со ва ни при ја ве са по треб ном 

до ку мен та ци јом тре ба да по ша љу По-
кра јин ском фон ду за раз вој по љо при-
вре де у Но вом Са ду (Бу ле вар Ми хај ла 
Пу пи на 16) ис кљу чи во по штом, а Фонд 
ће ове кре дит не ли ни је пред ста ви ти и на 
ово го ди шњем По љо при вред ном сај му у 
Но вом Са ду.

М. Мек те ро вић

Ху ма ни тар на по моћ 
из Вој во ди не
По кра јин ска вла да је кра јем апри ла у про сто ри ја ма 

Цр ве ног кр ста у Про ку пљу пре да ла хи ља ду па ке та по мо-
ћи со ци јал но нај у гро же ни јим по ро ди ца ма из то плич ког 
кра ја ко је су на стра да ле у не дав ним по пла ва ма. Па ке-
те са хра ном и сред стви ма за хи ги је ну, обез бе ђе ним из 
Ди рек ци је за роб не ре зер ве Вој во ди не, ста нов ни ци ма 
Про ку пља уру чио је др Бо јан Пај тић, пред сед ник по кра-
јин ске вла де.
Ми лан Ар со вић, пред сед ник оп шти не Про ку пље, на-

гла сио је том при ли ком да, осим ис ка за не со ли дар но сти 
Вој во ђа на у ма те ри јал ном сми слу, ра ду је и са зна ње да 
ње го ви су гра ђа ни ни су са ми у не во љи и да има ју при ја-
те ље ко ји ће им по мо ћи ка да је то нај по треб ни је.

М. М.

ДВЕ НО ВЕ КРЕ ДИТ НЕ ЛИ НИ ЈЕ ЗА ВОЈ ВО ЂАН СКЕ ПА О РЕ

Сред ства за раз вој
во ћар ства и сто чар ства

ПА КЕ ТИ ЗА ПО СТРА ДА ЛЕ ОД НЕДАВНИХ ПО ПЛА ВА У ТО ПЛИЧ КОМ КРА ЈУ

Бо јан Пај тић
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Кра гу је вач ка по ли ци ја, пр ва 
у Ср би ји, по кре ну ла ак ци ју 
скла ња ња про сја ка и пе ра ча 
шо фер шајб ни са ули ца

Ис пред кра гу је вач ке Са бор не цр кве, 
ка фа не „Бал кан”, Ва ро шког гро-
бља, „Шта фе те”, бив шег СДК, све 

је ви ше про сја ка и скит ни ца. 
Глав не рас кр сни це на ула зу 
у град ме сто су оку пља ња 
пе ра ча шо фер шајб ни. То је 
за сме та ло гра ђа ни ма, па су 
се три пу та у про шлој го-
ди ни обра ти ли по ли ци ји да 
ове љу де, углав ном ром ске 
на ци о нал но сти, укло ни са 
ули це. По ли ци ја је ре а го-
ва ла и под не ла пре кр шај не 
при ја ве, али ти ме про блем 
ни је ре шен, па је По ли циј-
ска упра ва Кра гу јев ца, пр ва 
у Ср би ји, при пре ми ла про-
је кат за трај но ре ша ва ње 
по ја ве про сја че ња, скит ни-
че ња и при су ства пе ра ча 
во зи ла на ули ца ма гра да.
По сле фор ми ра ња ти ма у ко ме ће, по-

ред по ли ци је, би ти ан га жо ва ни пред-
став ни ци ло кал не упра ве, Цен тра за 
со ци јал ни рад „Со ли дар ност”, Слу жбе 
за за по шља ва ње, пра во су ђа, Цр ве ног 
кр ста и ром ских удру же ња, сле ди спро-
во ђе ње ду го роч ног про гра ма. Љу ди ко-
ји су се до сад ба ви ли та квим по сло ви ма 

би ће укљу че ни у јав не ра до ве кра гу је-
вач ких пред у зе ћа и мо ћи ће ме сеч но да 
за ра де до 14.000 ди на ра, од но сно 80 ди-
на ра по са ту. 

– То ће би ти ма ње од оно га што мо-
гу да за ра де про сја че њем или пра њем 
ста ка ла на во зи ли ма, али ће има ти ка-
кву-та кву си гур ност за по ро ди цу – ка же 
Сла ви ца Са ве љић, глав ни струч њак за 

со ци јал ну по ли ти ку у кра гу је вач кој град-
ској упра ви.
Про блем про сја че ња и скит ни че ња је 

ве ли ки и ква ри имиџ гра да. Пе ра чи шо-
фер шајб ни, углав ном му шкар ци, ка жу да 
би би ло ка кав по сао обе руч ке при хва ти-
ли, по што их код ку ће че ка по че тво ро и 
ви ше глад не де це. На ули ца ма се мо гу 

ви де ти же не са де цом ка ко про се, ко-
је ка жу да би ра ди ле би ло шта са мо да 
обез бе де хра ну за по ро ди цу. Тач не еви-
ден ци је о бро ју про сја ка и скит ни ца у 
Кра гу јев цу не ма. Не по сто ји ни по да так 
о бро ју ста нов ни ка ром ске на ци о нал но-
сти, али су они нај че шће глав ни ли ко ви 
ове при че. Због то га ће зна чај ну уло гу у 
овом про јек ту има ти ром ска удру же ња, 

а пред став ник ром ске за јед-
ни це Дра ган Ва сић твр ди да 
љу ди ко је Кра гу јев ча ни сва-
ко днев но за о би ла зе ни су из 
Кра гу јев ца, већ до ла зе ор га-
ни зо ва но из дру гих де ло ва 
Ср би је.
Ва жно је на гла си ти да циљ 

про јек та ни је ре пре си ја, већ 
со ци јал но збри ња ва ње љу ди 
ко ји вре ме про во де на ули-
ци. Та ко ће и оп шти ути сак 
ко ји по слов ни љу ди и го сти 
Кра гу јев ца по не су из овог 
гра да би ти знат но бо љи, од-
но сно, не ће мо се бру ка ти, 
ка жу у ло кал ној са мо у пра-
ви. Пред став ни ци по ли ци је 
и ло кал них вла сти овог пу та 

су од луч ни да са град ских ули ца укло не 
про сја ке, скит ни це и пе ра че шо фер шајб-
ни. Оче ки ва ња су да ће мно ги од њих 
при ста ти на по ну ђе не со ци јал не мо де-
ле по на ша ња, а они ко ји по ну ду ипак не 
при хва те, мо гу оче ки ва ти стро гу при ме-
ну за кон ских санк ци ја.

Ми лош Сан трач

шу та, бу ке у ка фа на ма и 
не про пи сног пар ки ра ња, 
до бес прав не град ње. 
По ли цај ци за ду же ни за 
уре ђе ни ји град ски жи-
вот има ће овла шће ња 
да ле ги ти ми шу и при во-
де гра ђа не у по ли циј ску 
ста ни цу или пред су ди ју 

за пре кр ша је, али и да, уко ли ко је по-
треб но, при ме не си лу, а би ће опре мље-
ни па ли ца ма и ли си ца ма. Пла ни ра но је 
да на 5.000 гра ђа на бу де ан га жо ва но 
нај ви ше јед но уни фор ми са но ли це. 
Пре ма чла ну 32 овог за ко на, ко му нал ни 

по ли цај ци, по ред оста лих по себ них усло-
ва, тре ба да по ло же и ис пит за оба вља ње 

по сло ва и при ме ну овла шће ња ко му нал-
них по ли ца ја ца у ро ку од го ди ну да на по 
до ла ску на при прав нич ко ме сто. У скла ду 
с тим, Ми ни стар ство за др жав ну упра ву 
и ло кал ну са мо у пра ву упу ти ло је јав ни 
по зив гра до на чел ни ци ма свих гра до ва у 
Ср би ји да до ста ве при ја ве кан ди да та за 
струч но оспо со бља ва ње за овај по сао. 
Гра до на чел ни ци су би ли ду жни да при-
ја ве до ста ве до кра ја мар та. По ли цај ци 
би тре ба ло сре ди ном го ди не да по ста ну 
ак тив ни у гра до ви ма Ср би је. Оп штој леп-
шој сли ци гра до ва до при не ће и из глед 
за по сле них у слу жби, јер ће оп шти не, уз 
са гла сност Ми ни стар ства, са ме кре и ра ти 
уни фор ме и та ко мо ћи да ис ка жу не ке ло-
кал не спе ци фич но сти.  Ј. О.

шу та, бу ке у ка фа на ма и
не про пи сног пар ки ра ња,
до бес прав не град ње.
Полицајци задужени за

по сло ва и при ме ну овла шће ња ко му нал-
них по ли ца ја ца у ро ку од го ди ну да на по
до ла ску на при прав нич ко ме сто. У скла ду
с тим Министарство за државну управу

За ред у гра до ви маЗа ред у гра до ви ма

РЕ ША ВА ЊЕ ПРО БЛЕ МА ПРО СЈА ЧЕ ЊА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Не ма ви ше бру ка ња

За кон о ко му нал ној по ли ци ји, из гла-
сан ла не, сту пио је на сна гу ја ну а ра ове 
го ди не. Њи ме је пред ви ђе но да се ко му-
нал на по ли ци ја ба ви про бле ми ма за ко-
је ре дов ни чу ва ри ре да и за ко на не ма ју 
вре ме на ни ре сур са, а ин спек ци ја не ма 
над ле жност за то. За во ђе ње ко му нал ног 
ре да под ра зу ме ва низ став ки, од ба ца ња 
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Сва ко ко у да на шње вре-
ме тра жи по сао мо ра 
озбиљ но да се ан га жу-

је. Вре ме на че ка ња да ма-
ме, та те и ро ђа ци ре ше овај 
про блем углав ном су иза нас. 
Не фор мал ни кон так ти и да ље 
су из у зет но ва жни, али са мо 
као по чет на ин фор ма ци ја о 
сло бод ном ме сту, а по том је 
све у ру ка ма оног ко ме је за-
по сле ње по треб но. Нео п ход-
но је овла да ти раз ли чи тим 
тех ни ка ма за тра же ње по сла 
и ком би но ва ти их – ин тер нет 
и мре жа кон та ка та до бра су 
ком би на ци ја да се до ђе до 
же ље ног за по сле ња.
Мла ди љу ди у Ср би ји све-

сни су то га и све ве ћи број 
се на озби љан и сту ди о зан 
на чин по све ћу је овом пр вом, 
нај ва жни јем по слу. Тра же ње 
по сла је упра во то – „озби-
љан по сао” од чи је успе шно-
сти за ви си бу дућ ност. 
Не ве на Ле тић, на чел ник 

оде ље ња за по сре до ва ње 
у за по шља ва њу у НСЗ, об-
ја шња ва да у На ци о нал ној 
слу жби за за по шља ва ње по-
сто ји чи тав про грам ак тив но-
сти ко је по ма жу у ак тив ном 
тра же њу по сла и да је за то 
нео п ход но, ма ко ли ко се по-
не кад чи ни ло бе сми сле ним, 
ре дов но до ла зи ти и са ра ђи-
ва ти са са вет ни ком за за по-
шља ва ње.

Обу ка за тра же ње
по сла
Основ на функ ци ја ових 

про гра ма је сте да усме ре не-
за по сле ног и да му обез бе де 
ре ле вант не ин фор ма ци је о 
ста њу на тр жи шту ра да и у 
од ре ђе ној стру ци.

– Ове ин фор ма ци је су од 
пре суд не ва жно сти – на гла-
ша ва на ша са го вор ни ца – јер 
та ко осо ба ко ја ни је у мо гућ-
но сти да у сво јој стру ци на ђе 
по сао мо же да се усме ри ка 
дру гој про фе си ји кроз пре-
ква ли фи ка ци је или про фе си-
о нал но уса вр ша ва ње. 
НСЗ ор га ни зу је и ра ди о ни-

цу Обу ка за ак тив но тра же ње 
посла, а ова еду ка ци ја има за 
циљ да оспо со би за ин те ре со-
ва не да на раз ли чи те на чи не 
до ђу до ин фор ма ци ја о за-

по сле њу, као што су сај то ви 
фир ми ко је се ба ве по сре до-
ва њем, но ви не, ча со пи си, не-
фор мал ни кон так ти. Осим то-
га у овој ра ди о ни ци сти чу се 
и основ на зна ња о то ме ка ко 
на пи са ти рад ну би о гра фи ју 
(CV), про прат но и мо ти ва ци-
о но пи смо, ка ко се при пре-
ми ти за ин тер вју, али, што 
је мо жда и нај ва жни је, ка ко 
ре ал но са гле да ти соп стве не 
мо гућ но сти и ин те ре со ва ња у 
ра зним обла сти ма и у скла ду 
с тим тра жи ти по сао или се 
од лу чи ти за до дат но обра зо-
ва ње и уса вр ша ва ње, ка же 
Не ве на Ле тић. 
На на ше пи та ње ко ја је 

основ на пре по ру ка они ма ко-
ји тре ба да на пи шу свој пр ви 
CV, или они ма ко ји би да га 
мо дер ни зу ју, Не ве на Ле тић 
на гла ша ва да би о гра фи ја 
тре ба да бу де крат ка, так са-

тив на и при ла го ђе на по слу 
ко ји се ну ди. Пре оп шир на би-
о гра фи ја, на ста ви ла је, иако 
да је мно го по да та ка о кан-
ди да ту, че сто мо же да бу де 
кон тра про дук тив на. Ка да је 
у пи та њу пи са ње CV-а, струч-
ња ци јед не од нај у спе шни јих 
свет ских фир ми за по сре до-
ва ње у за по шља ва њу, Ро-
берт Халф, на гла ша ва ју да су 
искре ност и ла ка чи тљи вост 
нај ва жни је осо би не до бре 
би о гра фи је. Пре ма њи хо вим 
ис тра жи ва њи ма, би о гра фи је 
ко је су на пи са не на две стра-
не да нас има ју пред ност код 
ме на џе ра ко ји су за ду же ни за 
из бор кан ди да та. У би о гра фи-
ји тре ба на гла си ти све што је 
нај ва жни је за же ље ни по сао, 
а оста ло, уко ли ко зна чај но 
не до при но си, или не пи са ти 
или пре фор му ли са ти да би се 
укло пи ло у за да ти кон цепт. 

истраживања

И ТРА ЖЕ ЊЕ ПО СЛА ЈЕ ОЗБИ ЉАН ПО САО

Зна њем и стр пље њем   до рад ног ме стаЗна њем и стр пље њем  

Може и без ли ста ња огла са
То ком 2009. го ди не 20.000 мла дих љу ди на шло је по сао 

на сај мо ви ма за по шља ва ња. Сај мо ви пру жа ју мо гућ ност да 
се до ђе у не по сре дан кон такт са по сло дав ци ма и да се пре-
ско чи чи та ње огла са, те ле фо ни ра ње и пи са ње.
Са мо на сај мо ви ма ко је је ор га ни зо ва ла НСЗ, по да ци об у-

хва та ју и пе ри од до фе бру а ра 2010. го ди не, би ло је 52.300 
за ин те ре со ва них, а по сао је на шло 10.000 љу ди. 
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Зна њем и стр пље њем   до рад ног ме ста до рад ног ме ста
Још јед но пра ви ло се мо ра 
по што ва ти и на то ме ин си-
сти ра ју и на ши струч ња ци у 
НСЗ и струч ња ци ком па ни је 
Ро берт Халф, а то је да сва-
ко кон ку ри са ње за но ви по-
сао зна чи пи са ње но ве рад не 
би о гра фи је јер она мо ра би ти 
при ла го ђе на огла ше ној по зи-
ци ји.
Ка да има те до бар CV оба ве-

зно га по ста ви те у ба зе по да-
та ка фир ми ко је се ба ве по-
сре до ва њем и на сај мо ви ма 
за по шља ва ња. Ово је па си-
ван на чин за тра же ње по сла, 
али сва ка ко ко ри стан. По сло-
дав ци пре тра жу ју ове ба зе и 
ме ђу свим би о гра фи ја ма мо гу 

би ти при ву че ни баш ва шом. 
Ва жно је да во ди те еви ден ци-
ју о то ме где сте све по ста-
ви ли свој CV и да га ре дов но 
ажу ри ра те.

Ва жан пр ви ути сак
Про прат но или мо ти ва ци о-

но пи смо је још је дан из у зет-
но ва жан де таљ, нео п хо дан 
уз CV. Пре ма ре зул та ти ма 
ан ке те кон сул тант ске фир-

ме Ро берт Халф, 86 од сто 
ме на џе ра за људ ске ре сур се 
на гла ша ва да је про прат но 
пи смо дра го це но при из бо ру 
кан ди да та. Про прат но пи смо 
тре ба да бу де крат ко и са-
же то. Већ при хва ћен стан-
дард је – два-три па су са за 
и-мејл, а од три до пет па су са 
за кла сич но пи смо. Пи смо мо-
ра би ти усме ре но на ме сто за 
ко је се кон ку ри ше. До бро је 
са зна ти што ви ше о ком па ни-
ји ко јој се обра ћа те и те ин-
фор ма ци је ис ко ри сти ти ка да 
на гла ша ва те за што су ва ша 
зна ња и ис ку ство од го ва ра-
ју ћи за тра же но ме сту баш 
у тој фир ми. До бро је да ти 

при ја те љи ма и са рад ни ци ма 
да про чи та ју пи смо јер ће га 
они кри тич ни је оце ни ти и мо-
жда да ти до бар са вет.
Ако сте има ли сре ће да ваш 

CV бу де ода бран, би ће те по-
зва ни и на раз го вор за по сао. 
Ка да до би је те по зив, за поч ни-
те озбиљ не при пре ме. Да би-
сте сма њи ли тре му, струч ња-
ци фир ме Ро берт Халф на гла-
ша ва ју да је нај ва жни је до бро 

се на о ру жа ти ин фор ма ци ја ма 
о ком па ни ји и по зи ци ји за ко-
ју сте кон ку ри са ли. Уз ове ин-
фор ма ци је ће те нај бо ље зна-
ти ка ква пи та ња мо же те да 
оче ку је те, али и ко ја пи та ња 
ви тре ба да по ста ви те. Ва ша 
пи та ња су при ли ка да по ка-
же те за ин те ре со ва ност за по-
сао и по зна ва ње на чи на на 
ко ји функ ци о ни ше ком па ни ја. 
Ти ме ће те оста ви ти ути сак да 
сте тим ски играч ко ји мо же 
до бро да се укло пи. На рав но, 
мо ра те би ти ис кре ни и пре ма 
се би и пре ма бу ду ћем по сло-
дав цу, јер ипак, без об зи ра 
на кри зу, по сао тре ба да вам 
од го ва ра и до но си за до вољ-
ство, у су прот ном не ће те мо-
ћи до бро да га ра ди те, ни ти 
да га за др жи те. Не ве на Ле тић 
до да је да је и из глед из у зет-
но ва жан за оста вља ње пр вог 

ути ска. Она са ве ту је да тре ба 
би ти уре дан и не на ме тљив и 
у на чи ну оде ва ња, а по себ-
но ка да је реч о де та љи ма и 
на ки ту. Чи ста и уред на ко са 
та ко ђе су не што о че му тре ба 
раз ми шља ти, до да је на ша са-
го вор ни ца. 
И за крај још је дан са вет 

из НСЗ – не тре ба ићи ло ги-
ком кван ти те та и кон ку ри са-
ти баш за сва ко рад но ме сто, 
али не тре ба ни од у ста ја ти 
у слу ча је ви ма ка да не за до-
во ља ва те не ки од кри те ри-
ју ма. Увек имај те на уму да 
по сло дав ци зна ју да не по-
сто ји иде а лан кан ди дат и да 
мо жда баш не ки од ва ших 
ква ли те та мо же на док на ди ти 
не до стат ке и обез бе ди ти вам 
до бар по сао.

Алек сан дра Стан ков-
Ми ја то вић

По сло ви код ко јих је по ну да 
би ла ве ћа од од зи ва 
Ди зајн, умет ност  гра фич ки ди зај нер

 веб дизајнер

Елек тро тех ни ка  сер ви сер
 електричар

Фар ма ци ја  струч ни са рад ник
 дипломирани фармацеут

Гра ђе ви на, ге о де зи ја  гра ђе вин ски ин же њер

ИТ  про гра мер
 PHP developer 

Ме ди ци на  док тор ме ди ци не (ле кар), 
 стручни сарадник

Пра во  прав ник
 адвокатски приправник 

Тех но ло ги ја, ме та лур ги ја тех но лог про из вод ње 

(Код на ве де них по зи ци ја че сто се тра же сер ти фи ка ти или 
ли цен це. Са вет – до дат но уса вр ша ва ње и ли цен ци ра ње јер 
су та кви кан ди да ти тра же ни.)
Из вор: www.po slo vi.in fo stud.com (по да ци за 2009. го ди ну)
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поводи

У тр ци са вре ме ном и бор би за 
при стој ни ји жи вот че сто се пре-
ви ђа да по вре ме но тре ба и пре-

дах ну ти, на шта нас под се ћа ју и ле пе 
вре мен ске при ли ке. Раз ли чи ти из ле ти, 
ви до ви ре кре а ци је, лов, ри бо лов, пла ни-
на ре ње, ја ха ње или са мо шет ња, јед ном 
реч ју по вра так при ро ди, не по гре шив је 
и ле ко вит из бор. Га стро но ми ја, ужи ва-
ње у ру рал ној сце но гра фи ји, од ла зак на 
је зе ра и ре ке и оби ла зак исто риј ских и 
кул тур них атрак ци ја ти пич не су ак тив-
но сти ове вр сте ту ри зма, а у Евро пи су 
да нас из ра зи то по зна те ту ри стич ке мар-
ке Фран цу ске (Gi tes de Fran ce), Аустри је 
(Ur la ub am Ba u er nhof) и Ита ли је (Agro-
tu ri smo).
Из вор на обе леж ја жи во та у ма лим ме-

сти ма и по тре ба да се ру рал ни пре де ли 
и објек ти ис ко ри сте као зна ча јан ту ри-
стич ки ре сурс омо гу ћи ли су по след њих 
го ди на раз вој се о ског ту ри зма и у Ср би ји. 
Бо га та и очу ва на фло ра и фа у на ко ја је 
на ро чи то из ра же на на об рон ци ма Та ре, 

Див чи ба ра, Озре на, По вле на и дру гих 
пла ни на и бр да, до при не ла је ве ли ком 
ин те ре со ва њу ка ко на ших љу ди, та ко и 
стра на ца за бо ра вак на овим од ре ди шти-
ма. Пре ви ше од че тврт ве ка ту ри зам у 

се ли ма Ср би је на стао је из по тре бе 
да се из еко ло шки угро же них град-
ских сре ди на по бег не у ме ста где још 
мо же да се удах не чист ва здух.

Ак ти ван од мор
Пре ма по да ци ма од про шле го ди не, 

при ме тан је зна тан по раст сме штај ног 
ка па ци те та у ру рал ном ту ри зму – он је 
два на ест пу та ве ћи у 2008. не го у 2006. 
го ди ни. У по чет ку су са мо по је ди на се о-
ска га здин ства пред ста вља ла уто чи ште 
ту ри сти ма из гра да. Од ла зак у та до ма-
ћин ства био је и пут у про шлост, у вре ме 
19. и по чет ка 20. ве ка. У ту ри стич кој по-
ну ди на шег под руч ја да нас су об но вље-
не и до те ра не ку ће и окућ ни це, и у свом 
из вор ном об ли ку пре на ме ње не у са ла-
ше, ет но се ла, брв на ре и ва ја те за од мор. 
Сам њи хов из глед под се ћа на бај ко ви те 
ку ће ко је су за пра во му зе ји са на ци о-
нал ним на сле ђем. Њи хо ва ма гич ност је 
окру же на све жим ва зду хом, ле ко ви тим 
пољ ским и шум ским би љем, а не рет ко и 

У СУ СРЕТ ЛЕ ТУ И ОДМОРИМА

Еко и етно уточиштаЕко и етно уточишта

Бо ра вак у ру рал ној 
сре ди ни пред ста вља
пра ви до жи вљај
и ура ња ње 
у се о ску

сва ко дне ви цу
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из во ри ма чи сте пла нин ске во де. Са ла ши, 
од ко јих су у Вој во ди ни не ки ста ри и ви-
ше од два ве ка, пред ста вља ју ет но му зе-
је у ко ји ма је из ло же но пре гршт ста рих 
пред ме та, по кућ ства и по љо при вред них 
алат ки. Не ка да шње рав ни чар ске фар ме 
да нас су чу ва ри срп ског на сле ђа ко ји, 
раз у ђе ни по ба нат ским, бач ким и сре-
мач ким по љи ма, одо ле ва ју ути ца ји ма 
са вре ме ног све та.
Би ло да су брд ска или рав ни чар ска 

атрак ци ја, се ла пред ста вља ју пра ви иза-
зов као ту ри стич ка де сти на ци ја. По себ но 
је ин те ре сант но што ту ри сти, у за ви сно-

сти од по ну де, мо гу да уче ству ју у број-
ним ак тив но сти ма. Пра вље ње зим ни це, 
са ку пља ње шљи ва, бра ње ле ко ви тог 
би ља, ма ли на и шум ских пло до ва, или 
при ку пља ње се на, пе че ње ра ки је, ко ше-
ње тра ве, бри га о до ма ћим жи во ти ња-
ма, мле ве ње жи та, не ким по се ти о ци ма 
пред ста вља ју и пр во ис ку ство у се о ским 
по сло ви ма. Та ко je су срет са ру рал ном 
сре ди ном пра ви до жи вљај и ура ња ње у 
се о ску сва ко дне ви цу.

Се ла и са ла ши
Жи те љи гра да у се ли ма на ла зе уто чи-

ште од вре ве, а с дру ге стра не, ру рал-
но ста нов ни штво је про на шло на чин да 
оп ста не у вре ме ну еко ном ских кри за и 
ве ли ког од ли ва мла дих у гра до ве. До ма-
ћи ни су оста ли вер ни про ве ре ним вред-
но сти ма ко је су пре то чи ли у ту ри стич ку 
по ну ду. У пра вим ет но ком плек си ма и да-
нас ва жи пра ви ло да се са мо со, ше ћер и 
ка фа при ба вља ју ван се ла. Под окри љем 

се о ских до мо ва, на ру стич ним стол ња-
ци ма, слу жи се ор ган ски здра ва хра на, 
без пе сти ци да и ге нет ски не мо ди фи ко-
ва на. У ме сти ма у ко ји ма је за сту пљен 
ве ћи број тра ди ци о нал них срп ских ку ћа 
го сти мо гу да упо зна ју и уме ће ста рих 
за на та, али и да при су ству ју ра зним кул-
тур ним ма ни фе ста ци ја ма и умет нич ким 
ко ло ни ја ма.
На осно ву по да та ка Ту ри стич ке ор га-

ни за ци је Ср би је, ор га ни зо ва ним ту ри-
змом се ба ве до ма ћи ни у оп шти на ма: 
Ко сје рић, Ва ље во, Љиг, Ча чак, По же га, 
Кнић, Лу ча ни, Ми о ни ца, Ужи це, Со ко ба-
ња, Ча је ти на, При је по ље, Брус, Ша бац, 
Кра ље во, Ива њи ца, Ра ча Кра гу је вач ка 
и Гор њи Ми ла но вац. Во дич кроз Ср би ју 
на во ди ет но се ло Си ро гој но на Зла ти бо ру 
(ко је је 1980. го ди не по ста ло му зеј „Ста ро 
се ло”), за тим ет но се ло Лат ко вац у са мом 
ср цу Ср би је у оп шти ни Алек сан дро вац, 
еко и ет но се ло Го сто љу бље на об рон ци-
ма Див чи ба ра, као и се ло Ти га њи цу ко-
је се на ла зи код Зре ња ни на и, на рав но, 
топ де сти на ци ју Др вен град Ме ћав ник 
(град-сце но гра фи ја на стао 2002. го ди не 
за по тре бе Ку сту ри чи ног фил ма „Жи вот 
је чу до”), ко ји је сме штен у бли зи ни Мо-
кре Го ре. Реч са лаш је пр ви пут за бе ле-
же на у 18. ве ку и озна ча ва ла је за шти-
ће но ме сто, а ту сим бо ли ку за др жа ла је 
очи то и до да нас јер су са ла ши ви кен дом 
све ин те ре сант ни ји град ским ту ри сти ма. 
Као спе ци фич на стам бе на на се ља они су 
се нај бо ље одр жа ли на про сто ру из ме ђу 
Ду на ва и Ти се, од Ти те ла, Че не ја и Бач ке 
Па лан ке до Сом бо ра и Су бо ти це.
Кад јед ном као ту ри сти не где оде мо, 

тај до жи вљај увек мо же мо се би по но во 
да при у шти мо кроз успо ме не, фо то гра-
фи је и раз го вор. По ред оста лог, и то 
тре ба да нам бу де мо ти ва ци ја да спа-
ку је мо ко фер и ма кар на не ко ли ко да на 
про ме ни мо сва ко дне ви цу.

Је ле на Оцић

Се о ски ту ри зам
у по ра сту
Од 250.000 но ће ња, ко ли ко је про-

шле го ди не за бе ле же но у се о ском ту-
ри зму, бли зу 20 од сто су оства ри ли 
ино стра ни го сти. Су де ћи пре ма бро ју 
ту ри ста за ин те ре со ва них за ру рал не 
пре де ле и сме штај ном ка па ци те ту у 
Ср би ји, се о ски ту ри зам је у екс пан-
зи ји, а на ша зе мља има све шан се да 
по ста не члан асо ци ја ци је ру рал них 
зе ма ља „Еуро жит”. Сер ти фи кат ове 
асо ци ја ци је мо гли би да до би ју до-
ма ћи ни ко ји има ју ви со ко стан дард ну 
по ну ду. 
Кра јем ма ја би ће одр жан пр ви кон-

грес ру рал ног ту ри зма у Кра гу јев цу, 
у хо те лу „Шу ма ри це”, на ко јем ће 
уче ство ва ти и пред став ни ци дру гих 
зе ма ља, што ће би ти при ли ка да се 
раз ме не ис ку ства. За пад на Ср би ја се 
ове го ди не при пре ми ла за ту ри стич-
ку се зо ну и та ко што је пр ви пут об-
ја ви ла ка та лог је дин стве не по ну де 
се о ског ту ри зма за цео ре ги он, у ко-
јем су глав не де сти на ци је Ива њи ца и 
Ко сје рић.
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здравствено око

Реч је о но вој 
па то ло ги ји
са вре ме ног чо ве ка 
ко ја је удру же на
са дру гим мен тал ним 
по ре ме ћа ји ма

Пер со нал ни ком пју тер 
је по чет ком се дам де-
се тих го ди на про шлог 

ве ка био до сту пан са мо бо-
га ти јим сло је ви ма дру штва, 
али је бр зо по ста јао све моћ-
ни ји и при сту пач ни ји и пре-
о ста лом де лу по пу ла ци је. 

Два де се так го ди на ка сни је 
по ја вио се ин тер нет чи ји су 
ко ри сни ци нај пре би ли са-
мо ака дем ски гра ђа ни. Ула-
ском у но ви век за по чи ње 
пра ва ера гло бал не мре же. 
Као и мно ге дру ге про ме не 
ко је су ба зи ра не на про ве ре-
ним вред но сти ма и све жим 
иде ја ма, и ин тер нет је до нео 
не ке но ве за ми сли и тен ден-
ци је ко је су за пра во ме ња ле 
и си стем вред но сти.
У ве зи са све ма сов ни јом 

упо тре бом ра чу на ра ја вља ју 
се и пр ви об ли ци за ви сно-
сти од ком пју те ра ко ја се, 
као та ква, пр ви пут спо ми ње 
још 1996. го ди не, а по след ње 
де це ни је све су уоч љи ви је и 
број ни је по сле ди це овог про-
бле ма. У Аме ри ци је ав гу ста 
про шле го ди не отво ре на кли-
ни ка ка ква у Ки ни по сто ји већ 
ду ги низ го ди на, а ба ви се од-
ви ка ва њем од пре ко мер ног 
ко ри шће ња ин тер не та. По-
чет ком ове го ди не и у Ве ли кој 
Бри та ни ји је по че ла са ра дом 
пр ва бол ни ца за од ви ка ва ње 

од за ви сно сти од ком пју тер-
ских ига ра и ин тер не та. Свет-
ска здрав стве на ор га ни за ци је 
овај вид за ви сно сти још ни је 
ква ли фи ко ва ла као бо лест.
У Ин сти ту ту за мен тал но 

здра вље у Бе о гра ду, где ра-
ди др Го ран Ла же тић, још 
не по сто ји про грам за ле че-
ње за ви сно сти од ин тер не та, 
али се па ци јен ти ко ји до ђу 
са тим про бле мом при ма ју на 
Оде ље ње за спе ци ја ли стич-
ко-кон сул та тив не пре гле де 

у окви ру Кли ни ке за бо ле сти 
за ви сно сти.

Ствар не по сле ди це 
вир ту ел ног све та
Др Ла же тић се ба ви ле че-

њем бо ле сти за ви сно сти а 
аутор је и књи ге „Ин тер нет 
го спо дар или пот чи ње ни”.

– Иако за ви сност од ин-
тер не та још ни је увр шће на у 
зва нич не ди јаг но стич ке кри-
те ри ју ме, за ви сност од ком-
пју тер ских ига ра и ин тер не та 
оста вља ствар не и озбиљ не 
по сле ди це, као и дру ги об ли-
ци за ви сно сти, а нај че шће се 
по ре ди са па то ло шким коц-
ка њем. По сле ди це су здрав-
стве не, со ци јал не, по ро дич-
не и про фе си о нал не. Реч је о 
но вој па то ло ги ји са вре ме ног 
чо ве ка ко ја је удру же на са 
дру гим мен тал ним по ре ме ћа-
ји ма. Пре ма кли нич ким по ка-
за те љи ма и на уч но и стра жи-
вач ким ра до ви ма, нај че шће 
се по ве зу је са де пре си јом, 
зло у по тре бом пси хо ак тив них 
суп стан ци, и са по ре ме ћа ји ма 
лич но сти. По сто ји се дам кри-
те ри ју ма за од ре ђи ва ње овог 
об ли ка за ви сно сти – нај пре 
пре о ку па ци ја ра чу на ром, ин-
тер не том и ви део игра ма, за-
тим по ве ћа ње вре ме на про-
ве де ног у тим ак тив но сти ма, 
по том и на гли пре кид ко ри-
шће ња пра ћен уз не ми ре њем, 
не рас по ло же њем и де пре си-
јом, као и оста ја ње за ком-
пју те ром ду же од пла ни ра ног 
вре ме на (гу би так кон тро ле). 
Као пе ти кри те ри јум на во ди 

                  ЗА ВИ СНОСТ ОД КОМ ПЈУ ТЕ РА

  Уло вље ни у мре жу
Др Го ран Ла же тић
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ЗДРАВ СТВЕ НИ СТА ЦИ О НАР У КРУП ЊУ ПРО ПА ДА

За бо ра вље но зда ње
Пи то ма Ра ђе ви на је, на жа лост ње них жи те ља, оста ла без 

је ди ног ста ци о на ра, јер је у ју лу 2008. го ди не, од лу ком над ле-
жне ре пу блич ке ин спек ци је, то здрав стве но зда ње за тво ре но 
због кро ва ко ји је био у ло шем ста њу.
Ов да шњи „град ски оци” ка жу да је ру и ни ра на згра да ста ци-

о на ра, ко ја је у скло пу за ду жби не Ни ко ле Спа си ћа, по след њи 
пут ре но ви ра на пре ско ро по ла ве ка.
Го ди на ма је до тра ја ла згра да би ла ста ци о нар До ма здра вља 

са 13 бо ле снич ких кре ве та и ор ди на ци ја ма за пре гле де спе ци-
ја ли ста кон сул та на та, ко ји су јед ном не дељ но до ла зи ли у Кру-

се ко ри шће ње ра чу на ра без 
об зи ра на по сле ди це, ше сти 
је по ри ца ње и ми ни ми зи ра ње 
по тре бе за ак тив но сти и ма за 
ком пју те ром, и, нај зад, сед ми 
– по тре ба да се бу де не пре-
кид но на мре жи (он-лајн) или 
за о ку пљен игри ца ма да би се 
из бе гла не га тив на осе ћа ња – 
на во ди док тор Ла же тић.
У Ср би ји не по сто је зва нич-

ни по да ци о бро ју за ви сни ка 
али се прет по ста вља да је око 
пет од сто оних ко ји не мо гу да 
кон тро ли шу вре ме ко је про-
во де за ра чу на ром. Про блем 
је што се чи тав фонд сло бод-
ног вре ме на ко ри сти крај ње 
не а де кват но и не здра во.

– Чо век ни је по стао за ви-
сан од ин тер не та ка да је по-
чео да се еду ку је, не го ка да 
је кре нуо да вре ме пред ви ђе-
но за од мор, дру же ње, спорт 
и слич не ак тив но сти про во ди 
ис пред мо ни то ра. Имао сам 
па ци јен та ко ји је и до ше-
сна ест са ти днев но се део за 
ра чу на ром а до шао је у дис-
пан зер за то што је по чео да 
до би ја епи леп тич не на па де. 
Не за не ма ру је се са мо соп-
стве но здра вље, не го и по ро-
ди ца, при ја те љи, оба ве зе на 
фа кул те ту и по слу... Да нас 
го то во сва ка ку ћа има ра чу-
нар, бр жи је про ток ин фор ма-
ци ја, и то је раз лог што је све 
ви ше ко ри сни ка. Али, спорт, 
умет ност, кул ту ру и ствар но 
дру же ње, ин тер нет ни ка ко не 
мо же да за ме ни. На ле че ње 
се ја вља ју пре те жно сту ден-
ти, му шкар ци – об ја шња ва 
док тор Го ран Ла же тић.

По тре ба, али
кон тро ли са на
У ру ка ма сва ког чо ве ка да на-

шњи це ин тер нет је нео п ход но 
сред ство за рад и еду ка ци ју. 
Са вре ме ни свет се, ме ђу тим, 
су о чио са озбиљ ним про бле-
мом оту ђе но сти и уса мље но-
сти, и за то не чу ди чи ње ни ца 
да ве ли ки број љу ди пре ко 
ове гло бал не мре же не тра га 
за ин фор ма ци ја ма већ за со-
ци јал ном по др шком. По себ но 
бри не не га тив на стра на ин тер-
не та ко ја се све ви ше од ра жа-
ва на де цу и адо ле сцен те.

– Не ке осо бе због на чи на 
жи во та, сти дљи во сти, пси-
хич ке не ста бил но сти, иду ли-
ни јом ма њег от по ра тра же ћи 

оно што им не до ста је по сред-
но, пре ко ин тер не та, а мно ги 
од њих кре и ра ју сво ју лич ност 
пред ста вља ју ћи се она кви ма 
ка кви у ствар но сти ни су. По-
сле ди це мо гу би ти огром не. 
По сто је три из во ра он-лајн 
ри зи ка: не при кла дан са др жај, 
ри зик од ин тер ак ци је и тро ше-
ње ве ли ке ко ли чи не вре ме на. 
Ро ди те љи тре ба по себ но да 
се ин фор ми шу да би сма њи ли 
ри зик, мо ра ју да кон тро ли шу 
при ступ де те та ин тер не ту, да 
омо гу ће фил три ра ње са др-
жа ја, да огра ни че вре ме ко је 
се про во ди за ком пју те ром... 
Оно што лич но ми слим о би ло 
ком сер ви су је сте да је он ве-
ли ка би бли о те ка по да та ка све 
док се не пре те ру је. И по ред 
ви со ког по тен ци ја ла за раз-
ви ја ње за ви сно сти, ин тер нет 
је нео п хо дан алат у ру ка ма 
са вре ме ног чо ве ка. Због то-
га је нео п ход на и еду ка ци ја 
ко ри сни ка да би на нај бо љи 
мо гу ћи на чин са чу ва ли сво је 
здра вље и без бри жно ко ри-
сти ли бла го де ти ин тер не та, 
али на је дан ра ци о на лан на-
чин – упо зо ра ва др Ла же тић.
За ви сност је ве ли ки, не са мо 

ин ди ви ду ал ни, не го про блем 
и чи та вог дру штва. Ра до хо ли-
чар ство, па то ло шко коц ка ње, 
бе сми сле не ку по ви не спа да-
ју у не хе миј ске за ви сно сти. 
У тој гру пи је и за ви сност од 
ра чу на ра. А по вра так чо ве ка 
са мо ме се би, по ро ди ци и при-
ја те љи ма је циљ ле че ња.

– Тре ба би ти пре све га 
искрен, то је основ за ле че ње. 
По сто је те сто ви за ви сно сти 
од ин тер не та ко је сва ко у сво-
јој ре жи ји мо же да при ме ни. 
Као и код сва ког за ви сни ка, и 
ов де је при су тан про блем мо-
ти ва ци је за ле че ње. На њој 
тре ба не пре кид но ра ди ти, а у 
под сти ца ју за ле че ње, про ме-
ни по на ша ња и сти ла жи во та 
ве о ма по ма жу и чла но ви по-
ро ди це и при ја те љи. Ле че ње 
под ра зу ме ва са мо по моћ и 
струч ну по моћ ко је се при ме-
њу ју упо ре до. Успе шан те ра-
пиј ски про цес тра је око де сет 
не де ља, а ин ди ви ду ал на пси-
хо те ра пи ја, пси хо фар ма ко-
ло ги ја, по ро дич на те ра пи ја и 
гру па за по др шку су ви до ви 
струч не по мо ћи – ја сан је док-
тор Го ран Ла же тић.

Је ле на Оцић

пањ. Од то га су оста ле са мо успо ме не на до бру здрав стве ну 
за шти ту Ра ђе ва ца, ко ји да нас тра же ле ка пре те жно у Здрав-
стве ном цен тру Др „Ми лен ко Ма рин” у Ло зни ци, те та ко гу бе 
вре ме и не по треб но се из ла жу тро шко ви ма.

– Још 2007. го ди не је ура ђен про је кат за адап та ци ју ста ци о-
на ра и уред но пре дат Ми ни стар ству здра вља – под се ћа Бран-
ко То до ро вић, члан Оп штин ског ве ћа у Круп њу, и на гла ша ва 
да је го ди ну да на ка сни је об ја вље на зва нич на ин фор ма ци ја 
Ми ни стар ства за НИП да је про је кат одо брен и да је за ње го-
ву ре а ли за ци ју обез бе ђе но 15 ми ли о на ди на ра. Оба ве за Ми-
ни стар ства здра вља је би ла да у ма ју 2008. го ди не рас пи ше 
тен дер.
Тек у де цем бру 2008. сти же ин фор ма ци ја да је про је кат ре-

ба лан сом ре пу блич ког бу џе та про лон ги ран за 2009, али и та 
го ди на про ла зи без ика квих зва нич них оба ве ште ња из Ми ни-
стар ства здра вља Пре не ко ли ко да на, је, ме ђу тим, из истог 
ми ни стар ства за тра же но да се по но во кон ку ри ше за сред ства, 
али овог пу та од Свет ске бан ке?!
Су де ћи по мно го че му, не сва ки да шњим „игра ма без гра ни-

ца” за сад се не ви ди крај, а огор че ни Ра ђев ци оправ да но се 
пи та ју до кле ће да на за ду ју што се ти че здрав стве не за шти те. 
Док се од го вор ност пре ба цу је са јед ног на дру го ми ни стар-
ство, ста ци о нар у Круп њу је за тво рен и из ло жен све ве ћем 
про па да њу, а це ну пла ћа ју не ду жни ста нов ни ци овог де ла Ср-
би је. Ово је, ка жу, и лош при мер за све оне ко ји би да нас, ка ко 
су то Спа си ћи чи ни ли, мо гли да бу ду за ду жби на ри.

З. Ђу рић



здрав живот

Про лећ на па ста
са пи ле ти ном

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: две шо ље све-

жег по вр ћа (бро ко ли, ти кви-
це, па при ка, шар га ре па), две 
ка ши ке ма сли но вог уља, па-
ко ва ње те сте ни не, 250 г пи-
ле ћег бе лог ме са, тре ћи на 
шо ље пар ме за на.
При пре ма: Оба ри ти те сте-

ни ну. Пи ле ће ме со ску ва ти у 
во ди са биљ ним за чи ном, па 
по том исец ка ти на ма ње ко-
ма де. По вр ће дин ста ти на ма-
сли но вом уљу док не омек ша. 
У из дин ста но по вр ће до да ти 
пи ле ти ну и те сте ни ну и про-
дин ста ти још не ко ли ко ми ну-
та. По су ти пар ме за ном.
На по ме на: Па сту пре сер-

ви ра ња мо же те пре ли ти и 
уму ће ном не у трал ном па вла-
ком, а пар ме зан по су ти пре ко 
па вла ке.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Ти кви це 

са др же мно штво ви та ми на и 
ми не ра ла, по себ но је ви сок 
ни во ви та ми на Це, ка ли ју ма, 
кал ци ју ма, фос фо ра и се ле на. 
Код ти кви ца су ва жне и гор-
ке ма те ри је, јер под сти чу рад 
цре ва, ја ча ју је тру и по ма жу 
јој при ли ком де ток си ка ци је. 
Кон зу ми ра њем ти кви ца по-
бољ ша ва се рад мо зга и кон-
цен тра ци ја. Ан ти ок си дан ти, 
ви та мин Це, бе та-ка ро тен и 
фол на ки се ли на у ти кви ца ма 
сма њу ју ни во хо ле сте ро ла у 
кр ви. Ти кви це из ба цу ју во ду 
и штет не ма те ри је из те ла, и 
по бољ ша ва ју ва ре ње бе лан-
че ви на. Ипак, ти кви це спа да ју 
у гру пу на мир ни ца ко је са др-
же ок са ла те, со ли ок сал не ки-
се ли не, а оне мо гу да иза зо-

ву здрав стве не про бле ме код 
љу ди ко ји има ју про бле ма са 
функ ци о ни са њем бу бре га и 
бе ши ке, за то се њи ма пре по-
ру чу је из бе га ва ње ти кви ца у 
ис хра ни.

Ме ди те ран ска 
са ла та

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 200 г пи рин ча, 

250 г гра шка, 250 г шар га ре-
пе, 100 г шун ке, ма ла гла ви ца 
лу ка, со, би бер, пер шун, уље 
и сир ће.
При пре ма: Пи ри нач ску-

ва ти по себ но, а шар га ре пу 
исец ка ну на коц ки це и гра шак 
за јед но у сла ној во ди. По вр ће 
и пи ри нач оце ди ти па по ме-
ша ти са шун ком исец ка ном на 
коц ки це. Сит но сец ка ни лук, 
пер шун и би бер ста ви ти у де-
ци ли тар во де, крат ко про ку-
ва ти и вру ће пре ли ти по по-
вр ћу. На кра ју до да ти сир ће, 
па до бро из ме ша ти.
На по ме на: Охла ђе ну са ла-

ту ста ви те у ста кле не ча ше за 
сла до лед, па по слу жи те као 
атрак тив но пред је ло.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Гра шак 

да ти ра још из дав них вре ме-
на. Ве о ма је бо гат ви та ми ни-
ма Бе гру пе (Бе12, Бе3, Бе6 
и фо лат) ко ји су од кључ ног 
зна ча ја за до бар ме та бо ли зам 
ма сти, про те и на и угље них 
хи дра та. Та ко ђе је бо гат за-
штит ним ка ро те но и ди ма лу-
те и ном и зе ак сан ти ном, ко ји 
се по на ша ју као моћ ни ан ти-
ок си дан си у за шти ти од де ге-
не ра ци је мре жња че ока.

Ћу ре ти на са
про лећ ним
пи рин чем

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 250 г ду гач ког 

пи рин ча (мо же и ин те грал-
ни), 300 г пра зи лу ка, 250 г 

шар га ре пе, 200 г ке ле ра бе, 
400 г ћу ре ћих шниц ли, ка ши-
ка уља, 1/2 ка ши чи це гу сти-
на, со, све же мле ве ни би бер, 
слат ка мле ве на па при ка, 30 
грама пу те ра, по ла шо ље би-
стре су пе, 1/2 ве зи це пер шу-
на, по же љи ма ло со ја со са.
При пре ма: Пи ри нач ску-

ва ти у сла ној во ди и оце ди ти. 
Опра ти и очи сти ти пра зи лук, 
шар га ре пу и ке ле ра бу. Пра-
зи лук исец ка ти уко со на фи не 
кру жи ће. Шар га ре пу исе ћи 
рец ка вим но жем на ко лу ти ће, 
а ке ле ра бу на сит не коц ки це.
Ћу ре ти ну опра ти под мла-

зом хлад не во де, обри са ти 
ку хињ ским убру сом и исе ћи 
на гру бе тра ке. За гре ја ти уље 
у шер пи, до да ти ћу ре ти ну, 
по су ти је гу сти ном и за пе ћи 
са свих стра на. За чи ни ти ме-
со со љу, би бе ром, па при ком, 
па из ва ди ти из шер пе.
Ото пи ти пу тер у шер пи и 

про дин ста ти по вр ће. На ли ти 
су пом па до да ти пи ри нач и 
ко ма ди ће ћу ре ти не. Све за-
јед но дин ста ти још око пет 
ми ну та. Још јед ном за чи ни ти 
по уку су.
На по ме на: За за ни мљи ви-

ји укус до дај те ма ло со ја со са. 
Пре слу же ња по спи те сец ка-
ним пер шу ном.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Оби ље 

ра зно вр сног по вр ћа и ма ла 
ко ли чи на ма сно ћа чи не овај 
оброк по год ним, ка ко за здра-
ве осо бе, та ко и за оне ко ји 
на ро чи ту па жњу по све ћу ју 
ис хра ни. При ли ком спре ма-
ња обро ка со ва ља ште дљи во 
упо тре бља ва ти, по себ но ка да 
су у пи та њу осо бе са по ви ше-
ним крв ним при ти ском.

Ка при тор та
Вре ме при пре ме: 120 ми ну-

та
Са стој ци: 10 ја ја, 400 г ше-

ће ра, 30 ка ши ка ше ће ра, ка-
ши ка сир ће та, 500 г ја го да, 
два пу дин га од ја го да, је дан 
пу динг од ва ни ле, две ка ши ке 

бра шна, по ла ли тра мле ка, је-
дан мар га рин, 100 г чо ко ла де.
При пре ма: Уму ти ти 10 бе-

ла на ца са 20 ка ши ка ше ће ра 
и ка ши ком сир ће та, ис пе ћи и 
су ши ти ко ру је дан час. За пр-
ви фил ушпи но ва ти 400 г ше-
ће ра и ја го де па у овој сме си 
ску ва ти два пу дин га од ја го-
да. За дру ги фил у по ла ли тра 
мле ка ску ва ти 10 жу ма на ца, 
де сет ка ши ка ше ће ра, пу динг 
од ва ни ле и бра шно. Ка да се 
фил охла ди до да ти мар га рин. 
Ста ви ти чо ко ла ду да омек ша. 
Ко ру по де ли ти на два де ла па 
фи ло ва ти нај пре фи лом од 
ја го да, по том фи лом од ва ни-
ле, па гла зу ром од чо ко ла де 
(у ото пље ну чо ко ла ду до да ти 
три ка ши ке уља) и на кра-
ју ста ви ти дру гу ко ру. Тор ту 
спо ља пре ма за ти и укра си ти 
шла гом, ја го да ма и рен да ном 
чо ко ла дом.
На по ме на: По ло ви ну мар-

га ри на увек мо же те за ме ни ти 
пу те ром за бо љи и кре ма сти-
ји укус.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Пре два-

де се так го ди на во де ћи ну три-
ци о ни сти су нам по ру чи ли: 
ја ја по ве ћа ва ју ни во хо ле сте-
ро ла у кр ви и са мим тим су 
на не га тив ној ли сти, бар кад 
је реч о здра вој ис хра ни. Да-
на шњи на уч ни ци не сла жу се 
ви ше са ова квим тврд ња ма. 
Ја је, по ред про те и на, са др жи 
гво жђе, Бе ви та ми не и не ке 
од ми не ра ла, као и ма сно ће. 
Ја ја се свр ста ва ју у гру пу на-
мир ни ца ко је су бо га те про те-
и ни ма. У тој гру пи су и све вр-
сте ме са, ри ба и ко шту ња ви 
пло до ви. Пре по ру чу је се да 
днев но кон зу ми ра те бар јед-
ну на мир ни цу из ове гру пе.
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При ре ди ла С. С.

здрав стве не про бле ме код 
ди који имају проблема са

шар га ре пе, 200 г ке ле ра бе, 
400 г ћурећих шницли, каши-

ПролећниПролећни
ручакручак
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На ши „фа ра о ни” при ча ју о Евро пи
и де мо кра ти ји, а са ња ју власт нео гра ни че ну, 
кон цен триса ну у сво јим стран ка ма

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

лековита казивања

Уда ри онај ки ја мет баш на Ђур ђев дан и ис тре се си лу ле-
да по во ћу и усе ви ма. Је сте да је тре ба ло ки ше, али да 
се баш на Ђур ђе во то ли ко про ли је, баш и ни је до бро. 

То, го во ри ли су од у век на ши ста ри, слу ти су шној го ди ни. А 
су шних го ди на је, че до мо је, би ло још од по ста ња. И Би бли-
ја ка зу је о оном фа ра о ну што је са њао се дам ле пих де бе лих 
кра ва што их по жде ра ше се дам мр ша вих; и о се дам ле пих, 
је дрих кла со ва ко је по је до ше се дам ма лих, тан ких и шту рих 
кла со ва. Ни је фа ра он умео да про ту ма чи та два сна, али је 
на шао Јо си фа ко ји му ре че да ти сно ви пред ска зу ју се дам 
бо га тих и се дам су шних го ди на. И да де фа ра он власт том Јо-
си фу да сми сли ка ко да на род ми сир ски пре жи ви те глад не 
го ди не. Овај се при ва тио по сла, от ку пљи вао жи то из род них 
го ди на и са чу вао за ли хе за оних се дам су шних...
Е, то ти је, де те мо је, би ло оно мад кад је био је дан фа ра он, 

и ма да је сма тран бо жан ством, знао је да ни је све зна ју ћи. 
Вре ме на су се про ме ни ла, фа ра о на на сва ком ко ра ку, и ма да 
их ни ко не сма тра бо жан стви ма, они ми сле да су све зна ју ћи! 
И, што им је цар ство ма ње, њи хо ва моћ све ви ше ра сте. А 
кра ве, све мр ша ви је и мр ша ви је у ни зу, не по сто је у њи хо вим 
сно ви ма.
Са мо их на род ви ди и осе ћа на сво јој ко жи јер му по жде ра-

ше и фа бри ку, и ку ћу, и њи ву...
На ши фа ра о ни при ча ју о Евро пи и де мо кра ти ји, а са ња-

ју власт нео гра ни че ну, кон цен трисану у сво јим по ли тич ким 
стран ка ма, ми ни стар стви ма и ује ди ње ним ре ги о ни ма.
А на род, љу би те ба ба, све раз у ме, али по пут бок се ра у 

нок да у ну не зна на ко ју би стра ну, у ко га очи да упре, ко ме 
да ве ру је кад су га сви из не ве ри ли. И то ви ше пу та.
Има ли смо ДОС – па ни је ишло; има мо вла да ју ћу ко а ли ци ју 

и зна мо ка ко нам је; у при пре ми је фор ми ра ње (уз ко ри шће-
ње др жав них ре сур са) ује ди ње них ре ги о на Ср би је на чи јем је 
че лу ма ла, али моћ на пар ти ја. Ње ни су љу ди на до бро пла-
ће ним функ ци ја ма, упра вља ју и од лу чу ју сву где где су нов ци 
др жа ве и по ре ских об ве зни ка.
Ко ли ко је ту за по че то „но вих др жав них про је ка та” по кре-

та ња про из вод ње и за по шља ва ња у ко је су ула га не др жав не 
па ре а да се о ефек ти ма сла бо шта ка сни је зна ло.
И о нај но ви јем – о де кон цен тра ци ји др жав не упра ве, што 

су по др жа ли и пред сед ник и пре ми јер, на род не зна шта да 
ми сли. Ре ко ше да ће се по је ди не др жав не ин сти ту ци је пре-
се ли ти из глав ног гра да у уну тра шњост зе мље, и то до је се-
ни. Не, че до мо је, не ма ју они још ра чу ни це ко ли ко ће то да 
ко шта. По сто ји обе ћа ње да ће усле ди ти пре ци зне ра чу ни це, 
али да је то већ ушло у бу џет!?

Ва жно је, пре ма ре чи ма јед ног ми ни стра (ко ји ина че „зна да 
сва ка ин ве сти ци ја зах те ва тро шко ве, и да увек тре ба гле да ти 
уку пан од нос ула га ња, од но сно тро шко ва и ре зул та та, од но-
сно про фи та”), да се зна „да је то је ди ни ис пра ван на чин” и да 
ће гра ђа ни Ср би је уско ро уви де ти да су ко ри сти од дис ло ци ра-
ња ин сти ту ци ја мно го ве ће од оног што се мо ра по тро ши ти!
На адап та ци ји тих (углав ном ру и ни ра них) др жав них обје-

ка та ра ди ће ло кал не фир ме, а за по сли ће се и струч ња ци и 
шко ло ва на омла ди на из тих ме ста, па ће од то га по сред не 
ко ри сти има ти и се ло. А не ће би ти ни не прав де пре ма они ма 
ко ји већ ра де у тим ин сти ту ци ја ма у глав ном гра ду, јер их не-
ће от пу сти ти. Шта ће ипак ра ди ти, ни је об ја вље но.
Е, сад, по што је до тич ни ми ни стар из ја вио да га по во дом 

овог пла на кри ти ку ју они ко ји не зна ју да ра де, при зна јем 
да сам та. Мо жда ми не где не што при ти ска жи вац, па те же 
схва там. Мо жда сам тре ба ла још дав но оти ћи код не ког не у-
ро хи рур га, али и да сам се за ка за ла, јо ште би би ла на ли сти 
че ка ња. За то и раз у мем оног здрав стве ног ми ни стра што је 
ишао у Не мач ку на опе ра ци ју. То ли ко је би ло хит но да је са 
ку мом, ко ме су на ши ле ка ри ина че опе ри са ли мо зак, про пу-
то вао ко ли ма ви ше од 1.000 ки ло ме та ра са та квом кич мом. 
Сад је, на ра дост на ро да и но ви на ра, ко ји су се због те ми ни-
стар ске опе ра ци је да ни ма оти ма ли о исти ну, чо век оздра вио, 
и вра тио се у фо те љу, ве ро ват но до пен зи је. До био је укор 
од пре ми је ра и стра нач ких ко ле га због пре да но сти по слу и 
за не ма ри ва ња сво га здра вља.
А но ви на ри и на род, де те мо је, из гло да ше и ту ко ску, док 

нам не ба це сле де ћу. Уну ка Ика

Ко ска
је
ба че на

Ис прав ка
У про шлом бро ју „Гла са оси гу ра ни ка” у стал ној ру бри ци „При ча ла ми 

мо ја ба ка” пот кра ла се гре шка: на и ме, у тек сту је на ве де но да је муж кра-
љи це Је ле не Ан жуј ске био краљ Ми лу тин. Њен су пруг је у ства ри био краљ 
Сте фан Урош I, а краљ Ми лу тин је дан од си но ва (дру ги је био Дра гу тин). 
Из ви ња ва мо се чи та о ци ма.
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погледи са стране

Пет не де ља пред из бо ре, ко ји ће се 
у Че шкој одр жа ти по след њег ви-
кен да овог ме се ца, Устав ни суд 

ове зе мље ак ти ви рао је „бом бу” чи ји фи-
тиљ до го ре ва од 2007. от кад се овај суд 
ба вио екс трем ном урав ни лов ком у об ра-
чу ну пен зи ја ка кве не ма ниг де у Евро пи 
– пре су дио је да је ва же ћи на чин об ра-
чу на пен зи ја гра ђа ни ма са ви шим пла-
та ма не пра ве дан и не у ста ван. Пре су дом, 
ко ја је од јек ну ла као гром из ве дра не ба, 
на ло же но је да се на чин об ра чу на про-
ме ни нај ка сни је до 30. сеп тем бра 2011.
Украт ко, у Че шкој они ко ји су има ли ви-

ша при ма ња при ма ју знат но ни же пен зи-
је у од но су на та сво ја ра ни ја при ма ња од 
љу ди са ни жим пла та ма ко ји са да има ју 
сра змер ни је пен зи је. Чи та ву ствар је по-
кре нуо бив ши су ди ја Устав ног су да ко ји је 
у пе ри о ду од 20 го ди на ко ји је слу жио за 
об ра чун имао ви со ка бру то при ма ња од 
у про се ку чак 68.000 кру на ме сеч но (то 
је пре ма са да шњем кур су око 2.600 евра, 
што зна чи да су су ди је у Че шкој, од но-
сно бив шој Че хо сло вач кој, од у век има ле 
знат но ви ше пла те од дру гих). Овај су ди ја 
до био је пен зи ју од не што ви ше од 13.000 
кру на, ко ја је не што изнад про сеч не, иако 
је имао из ра зи то нат про сеч на при ма ња. 
Из ра чу нао је да је до био ма ње од 20 од-
сто сво је бру то пла те, док је про сеч ни 
пен зи о нер та да до би јао 43-44 про цен та 
бру то, од но сно 55-56 од сто не то пла те. 
При то ме су по себ но фа во ри зо ва ни они 
с нај ни жим при ма њи ма, од но сно са при-
ма њи ма ис под осно ви це за об ра чун – они 
до би ја ју 80 од сто сво је не ка да шње бру-
то пла те, од но сно фак тич ки при ма ју као 
пен зи ју це лу сво ју ра ни ју пла ту.
Про сеч на пен зи ја у Че шкој из но си не-

што ви ше од 400 евра а при ли ком од ре-
ђи ва ња осно ви це пла та до тог из но са се 
ра чу на 100 од сто, а он да се сра змер но 
сма њу је. Дру гим ре чи ма, што ви ша пла-
та, оси гу ра ник ће до би ти ма њи про це нат 
као пен зи ју. Све у све му, кад се под ву че 
цр та, љу ди одва ја ју про цен ту ал но исто 
од сво јих пла та (28 по сто), што су ве о ма 

раз ли чи те су ме јер су ра спо ни пла та ве-
о ма ве ли ки, а на кра ју го то во сви до би ја-
ју исту или не знат но раз ли чи ту пен зи ју. 
То се ов де на зи ва ре дук ци јом, а ни је ни-
шта дру го не го ми ни ми зи ра ње раз ли ка 
при ли ком об ра чу на пен зи ја.
По зна то је да Че шка има је дан од нај-

у јед на че ни јих, ако не и нај у јед на че ни ји 
пен зиј ски си стем у Евро пи. Не што слич-
но прак ти ку је са мо још не ко ли ко раз ви-
је них зе ма ља, углав ном ан гло сак сон ских 
(Ка на да, Но ви Зе ланд, Аустра ли ја) у ко-
ји ма је пен зи ја тре ти ра на као др жав но 
со ци јал но да ва ње, чак се и фи нан си-
ра из по ре за, али се за то ја ко под сти-
че до бро вољ на штед ња из ко је се мо же 
обез бе ди ти ви ша пен зи ја, тј. оно ли ка 
ко ли ко су уште де ли. Због та кве др жав-
не по ли ти ке чак 73 од сто че шких пен зи-
о не ра има при ма ња из ме ђу осам хи ља да 
и 12.000 кру на, а све га 1,7 од сто из над 
15.000. То и све о бу хват ни си стем ра зних 
со ци јал них да ва ња (по сто ја ле су чак и 

до та ци је за мо бил ни те ле фон) чи ни да 
ова зе мља има нај ма њи про це нат си ро-
ма шних у ЕУ – све га 5-6 од сто! 
Ни је нео бич но што је ис пра вља ње 

ове, ка ко се мно ги ма чи ни ло, не прав де 
по кре нуо на свом слу ча ју упра во су ди-
ја Па вел Вар вар жов ски. Ме ђу тим, и ње-
му је би ло по треб но не ко ли ко го ди на да 
бив ше ко ле ге убе ди да тре ба овим да се 
по за ба ве и да се ти ме, ипак, „не ме ша-
ју у по сао по ли ти ча ри ма”. Тре ба ли ре ћи 
да је пр во ре а го ва ње го то во свих по ли-
ти ча ра, чак и оних ко ји сма тра ју да се 
ова кав до на ка рад но сти со ли да ри стич ки 
пен зиј ски си стем мо ра ко ри го ва ти пре ма 
ве ћем ува жа ва њу „за слу га”, то јест оног 
што је оси гу ра ник упла тио у за јед нич ку 
ка су, би ло не га тив но и да су од ба ци ли 
пре су ду су да ко ји се на вод но на ме ће као 
„тре ћи дом пар ла мен та”. Но, и да је та ко, 
чи ње ни ца је да се два по сто је ћа до ма – 
Се нат (гор њи) и Сње мов на (до њи дом) 
ни кад овим пи та њем ни су по за ба ви ли, 

ЧЕ ШКА ИМА НАЈ У ЈЕД НА ЧЕ НИ ЈИ ПЕН ЗИЈ СКИ СИ СТЕМ У ЕВРО ПИ

Устав ни 
суд
по кре ће 
ре фор му
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Про се чан људ ски век све
ду жи, али је по ме ра ње
те гра ни це из ра зи ти је код
му шка ра ца

Ула зи мо у до ба ду го веч но сти. Да нас 
сва ки осми пе де се то го ди шњак има 
пред со бом још по ла ве ка, а ме ђу 

но во ро ђе ним бе ба ма сва ка дру га до жи-
ве ће сто ту. Али, ко ли ко ће од њих би ти 
му шка ра ца, а ко ли ко же на?
Бо га ти жи ве ду же. Ово је оп шта исти-

на, па се и прог но стич ка сли ка дру штва 
сто го ди шња ка од но си пре све га на 
ста нов ни ке нај ра зви је ни јег де ла 
пла не те, за пад не Евро пе, Се вер не 
Аме ри ке, Аустра ли је и Ја па на.
И же не жи ве ду же. Још јед на 

оп шта исти на. То њи хо во пре и-
мућ ство над му шкар ци ма је чи-
ње ни ца уни вер зал ног ка рак те ра 
не у сло вље на еко ном ским ста ту сом 
или ни во ом жи вот ног стан дар да, 
ви дљи ва и у нај бо га ти јим и у нај-
си ро ма шни јим зе мља ма. Ме ђу тим, 
и оно је све ма ње пред ви дљи во. У 
тр ци ме ђу по ло ви ма у ду жи ни жи-
вот ног ве ка, му шкар ци по сте пе но 
али упор но су сти жу „су пар ни це”, 
сма њу ју ћи рас ко рак ко ји са да из но си че-
ти ри и по го ди не.
Свет ски про сек, пре ма по след њем из-

ве шта ју УН о де мо граф ским кре та њи ма, 
из но си 67 го ди на, од то га про це ње на ду-
жи на ве ка же на је 69,5 а му шка ра ца 65 

го ди на. Тек да ви ди мо где смо, на ве шће-
мо да је у Ср би ји про сеч на гра ни ца на 74 
го ди не (же не 76, му шкар ци 71), у Ја па-
ну, ко ји је на пр вом ме сту свет ске ли сте, 
82,6 (оне 86, они 79), док (ста ти стич ки) 
про се чан ста нов ник Сва зи лен да не мо же 
да се на да ни че тр де се том ро ђен да ну.
Пре два де сет го ди на на упо ред ној ска-

ли оче ки ва ног тра ја ња жи вот ног пу та 
жен ско ме сто би ло је уда ље но од му-
шког за бли зу шест го ди на, а са да се 
про це њу је да би се у на ред них 25 го ди-
на, до 2035, и јед ни и дру ги мо гли на ћи 
у ис тој тач ки, од но сно да ће та раз ли ка 
би ла из бри са на.
Од су во пар них по да та ка сва ка ко су за-

ни мљи ви ја ту ма че ња то га шта се за пра-

во до го ди ло да же не из гу бе тај, мо гло 
би се ре ћи би о ло шки бо нус. Да не бу де 
за бу не, ду же не го ра ни је жи ве и јед ни и 
дру ги, али је код му шка ра ца то по ме ра-
ње из ра зи ти је.
По сто ји јед но став но об ја шње ње – му-

шкар ци ви ше бри ну о се би. Мо жда је 

оно су ви ше упро шће но, али је у су шти ни 
исти ни то.

– Је дан од нај ве ћих по је ди нач них раз-
ло га сва ка ко је од ба ци ва ње ци га ре та, у 
че му су му шкар ци пред ња чи ли. За хва љу-
ју ћи то ме знат но је сма ње на сто па уми-
ра ња од ср ча них обо ље ња, као и кар ци-
но ма плу ћа. Осим то га, му шкар ци ве ћу 
па жњу обра ћа ју на ис хра ну – на во ди др 
Иан Бенкс, пред сед ник МХФ-а, бри тан-
ске ор га ни за ци је по све ће не здрав стве-
ним пи та њи ма му шка ра ца.
До слич них за кљу ча ка до ла зе и струч-

ња ци у Ка на ди. Лист „Глоб енд мејл” из 
То рон та ци ти ра Але на Га њо на, про фе со-
ра со ци о ло ги је и би о ста ти сти ке са Уни-
вер зи те та За пад ног Он та ри ја, да же не 

да нас жи ве не здра ви је, да се број 
пу ша ча у жен ској по пу ла ци ји не сма-
њу је, а по не где у све ту и по ве ћа ва, 
да су же не ви ше скло не го ја зно сти, 
под ло жне стре су и услед све га то га 
кар ди о ва ску лар ним обо ље њи ма и 
дру гим здрав стве ним те го ба ма ко је 
су не кад ви ше по га ђа ле му шкар це.
А за тим, ту су и про ме ње не уло-

ге. Дав но су про шла вре ме на ка да 
су му шкар ци би ли је ди ни хра ни те љи 
по ро ди це. Та ко ђе, све је ма ње та ко-
зва них му шких за ни ма ња, те шких и 
опа сних, ко јих су же не у тра ди ци о-
нал ној по де ли ра да би ле по ште ђе не. 

Оне су да нас сву да, и на вој нич ким ра-
ти шти ма и на про фе си о нал ним бо ји шти-
ма, а исто вре ме но не сма ње них од го вор-
но сти за ку ћу и де цу. Ви ше ра де и ви ше 
су под стре сом, а ма ње има ју вре ме на за 
се бе. Да је за и ста та ко, по твр ђу је и на-
ве де на ста ти сти ка. Д. Дра гић 

а и до сад су од би ли све ини ци ја ти ве за 
ре фор му пен зиј ског си сте ма. Исти на, до-
пу ште ни су при ват ни пен зиј ски фон до ви 
и за њих је уве де на др жав на по др шка од 
мак си мал но шест евра за ме сеч ни улог 
од ми ни мал но 20 евра, али на до бро-
вољ ном прин ци пу, та ко да је то још да-
ле ко од „сту ба пен зиј ског си сте ма”.
Кич ма си сте ма – др жав ни пен зиј ски 

фонд остао је не так нут без об зи ра на то 
што је та кав ка кав је, крај ње ега ли та ри-
стич ки, на сле ђен ско ро не про ме њен још 
из вре ме на ре ал со ци ја ли зма. До ду ше, 
с јед ном раз ли ком – ра ни је су нај ви ше 
пла те има ли ру да ри и дру ги ма ну ел-
ни рад ни ци на те шким по сло ви ма па су 
они би ли и нај ви ше по го ђе ни пен зиј ском 
урав ни лов ком, а са да нај ви ша при ма ња 
има ју струч ња ци и ме на џе ри па су они 
ти ко ји су нај ви ше оште ће ни.

По сле шо кант не пре су де Устав ног су да 
сви ма је, ипак, ја сно да се ре фор ма мо ра 
по кре ну ти, и то не са мо због не прав де 
пре ма гра ђа ни ма са ви шим пла та ма. Јер, 
кри за је от кри ла да нов ца не ма до вољ-
но и пр ви пут је, по сле де се так го ди на 
ви со ког еко ном ског ра ста, др жав ни пен-
зиј ски фонд 2008. и ла не био у де фи ци-
ту и аку му ли рао ма њак од 30 ми ли јар ди 
кру на, тј. не што ма ње од 1,2 ми ли јар де 
евра. А да би се ис по што ва ла пре су да 
Устав ног су да би ће по треб но мно го ви-
ше, при че му су про це не ве о ма раз ли чи-
те – кре ћу се од не ко ли ко ми ли јар ди до 
чак не ко ли ко сто ти на ми ли јар ди кру на. 
По ја ви ла су се и ми шље ња да ова пре-

су да јед но став но мо же да се ески ви ра 
та ко што ће се убу ду ће да ва ња за пен-
зиј ско оси гу ра ње пре и ме но ва ти у по рез, 
за шта Устав ни суд ни је над ле жан јер се 

сред ства од по ре за уби ра ју и рас по де-
љу ју пре ма во љи вла де или пар ла мен-
та, а не пре ма прин ци пи ма оси гу ра ња. 
Али, то је ипак са мо ку по ва ње вре ме на 
– суд мо же и то да про гла си не у став ним 
(а мо же се прет по ста ви ти да ће и Европ-
ски суд за људ ска пра ва има ти сли чан 
став као Устав ни суд Че шке). Углав ном, 
Устав ни суд је та квом пре су дом, до не том 
до ду ше по сле ду гог окле ва ња, по кре нуо 
пен зиј ску ре фор му иако му то ни је по-
сао, али су по том ње го ви пред став ни ци 
пре ци зи ра ли да со ли дар ност мо ра да 
оста не и у но вом си сте му и да је пи та ње 
са мо у ко јој ме ри. Чла но ви Устав ног су да 
су исто вре ме но из ра зи ли и уве ре ње да 
се мо гу на ћи ре ше ња ко ја не ће не из бе-
жно тра жи ти сма њи ва ње ве ћи не пен зи ја 
да би се по ве ћа ла ма њи на ви ших.

Ми лан Ла за ре вић

СМА ЊУ ЈЕ СЕ РАЗ ЛИ КА МЕ ЂУ ПО ЛО ВИ МА У ПО ГЛЕ ДУ ДУ ЖИ НЕ ЖИ ВО ТА

Же не гу бе пред ност
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у посети

Ско ро тра ди ци о нал но, као и про-
те клих го ди на, ве ћи на на ших гра-
ђа на је и ово го ди шње пр во мај ске 

пра зни ке ис ко ри сти ла за из ла зак у при-
ро ду и по се ту ту ри стич ким од ре ди шти ма 

ПР ВИ МАЈ ИС КО РИ ШЋЕН ЗА ИЗ ЛЕ ТЕ У ПРИ РО ДУ И ТУ РИ СТИЧ КЕ ПО СЕ ТЕ

ко јих ни је ма ло у Ср би ји. На-
рав но, уз већ по зна те „ку ли-
нар ске за хва те” на ра жњу и 
ро шти љу.
Та ко је и Фру шку го ру у то ку 

пра знич них да на 
по се ти ло ви ше 
од три ста хи ља да 
љу ди. Оче ку ју ћи 
ово мно штво ту-
ри ста, за по сле ни 
у На ци о нал ном 
пар ку бла го вре-
ме но су при пре-
ми ли ло ка ли те те 
на ко ји ма су из-
лет ни ци нај че-
шће бо ра ви ли 
– Ири шки ве нац, 
Зма је вац, Стра-
жи ло во, Чор та но-
вач ку шу му... 
И вре ме је ишло 

на ру ку те су ко-
ло не ауто мо би ла 
„оку пи ра ле” пу-
те ве на при ла зу 
Фру шкој го ри, 
али за хва љу ју ћи 
до број са рад њи с по ли циј-
ским ста ни ца ма обез бе ђе на 
је мак си мал на без бед ност 
по се ти ла ца и не сме та но од-
ви ја ње са о бра ћа ја.
Из лет ни ци ма су де ље не 

вре ће за са ку пља ње сме ћа 
а при пре мље но и 50 кон теј-
не ра за њи хо во од ла га ње. 

Озна че на су и ме ста за ло же ње ва тре и 
спре мље на др ва за ло же ње, ко ја су би ла 
по ста вље на по ред ог њи шта.
Уз пре див не сун ча не да не од ла зак у 

при ро ду био је пра ви ма ли го ди шњи од-
мор за град ску по пу ла ци ју и при ли ка да 
се „на пу не ба те ри је” за пред сто је ће рад-
не оба ве зе.

Текст и фото: М. Мек те ро вић
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РУЧ НИ РАД НА РАЗ БО ЈУ

Тка ње сми ру је, урав но те-
жу је, опу шта и пот пу но 
за о ку пља ми сли и за то, 

по ред оста лог, оно тра је и да-
нас. Ви ше ве ков но ста ро ткач-
ко уме ће чак ни под при ти-
ском ин ду стри ја ли за ци је ни је 
из гу би ло на зна ча ју. Не ка да 
је сва ка срп ска ку ћа има ла 
раз бој, а ве шти ну тка ња де-
вој чи це су учи ле од мај ки и 
ба ка. Тка ње са да жи ви дру-
га чи је, раз бо ји су сме ште ни 
у по себ ним ра ди о ни ца ма и 
про сто ри ја ма за кур се ве, а 
ћи ли ми, ма те ри ја ли и одев ни 
пред ме ти да ље на ста вља ју 
свој пут до по ро дич них до мо-
ва, мод них пи ста и про дав ни-
ца. Ве ра Мар ко вић, ма ги стар 
умет но сти и про фе сор, пре-
да је на фа кул те ту за умет-
ност и ди зајн Ме га тренд уни-
вер зи те та, ба ви се тка њем, 
илу стра ци јом, цр та њем и 
сли ка њем, а у јед ном од нај-
ста ри јих бе о град ских зда ња 
ко је при па да Ет но граф ском 
му зе ју, Ма на ко вој ку ћи, ви ше 
од де це ни је под у ча ва тка њу.
У Ма на ко вој ку ћи по ла зни-

ци шко ле по чи њу да тка ју 
не све сно и не спрет но, а на 
кра ју ства ра ју ма ла умет нич-
ка де ла.

– По че ла сам да ра дим са 
по ла зни ца ма још 1998. го ди-
не и од та да је кроз ра ди о ни-
цу про шао ве ли ки број же на. 
Њи хо ви раз ло зи да се ба ве 
тка њем су раз ли чи ти, а нај че-
шће је то пут да про на ђу хо-
би, да по бег ну од бри га, али 
и од ин ду стри ја ли за ци је, и да 
се вра те тра ди ци ји. Руч ни рад 
се ви ше не пре но си с ко ле на 
на ко ле но али се са вре ме ни 
чо век вра ћа тра ди ци ји као 
не чем не до ку чи вом. Ве ру јем 

да ће мо ји ђа ци на из ве стан 
на чин вра ти ти уче ње кроз ге-
не ра ци је у окви ру по ро ди це, 
и да ће оно по но во за жи ве ти 
у Ср би ји. По ла зни це кур са су 
раз ли чи те до би, од де вој чи-
ца пре ко сре до веч них же на, а 
јед на ба ка је има ла ви ше од 
се дам де сет го ди на. Ча со ве 
по ха ђа ју мај ке чи је ћер ке ра-
до и ла ко при хва та ју да тка ју, 
хе кла ју и штри ка ју. Са вре ме-
ни ди зај не ри ве о ма по ла жу на 
уни кат ност у мо де лу, а у сфе-
ри гло ба ли за ци је вра ћа мо се 
из вор ном, оном што нас раз-
ли ку је од свих дру гих у све ту. 
Бу дућ ност тка ња се огле да и 
у ве зи из ме ђу тра ди ци о нал-
ног за на та, с јед не, и до брог 
ди зај не ра с дру ге стра не. Као 

про  фе  сор 
на  гла  ша -
вам и мо гу 
да ка жем 
да тај спој 
да је ре зул-
тат ко ји 
омо гу ћа ва 
и оп ста-
нак нас 
као на ро да 
– уве ре на 
је про фе-
сор ка Ве ра 
Мар ко вић.

Ве шти на руч ног ра да је јед-
на вр ста пре да ња. Пле ти ље, 
тка ље и ве зи ље пре но си ле 
су га кроз ве ко ве, а и да ље 
је уса ђе но у жен ске ми сли и 
вред не ру ке. Пре ди ва ко ја 
се тка ју на раз бо ју мо гу би ти 
при род ни, али и раз ли чи ти 
син те тич ки ма те ри ја ли, чак 
и жи ца и па пир. Стр пље ње, 
пре да ност и иде ја су нај ва-
жни ји. А тка ње је и ду шев на 
хра на.

– У за ви сно сти од иде је, 
ода би ра се ма те ри јал. Вр ло 
че сто кроз ша лу по ре дим ку-
ли нар ство и тка ње. По тре бан 
је укус за хра ну као и за ма те-
ри јал, а по тре бан је и ре цепт. 
Овај за нат из и ску је од оног 
ко се њи ме ба ви и усред сре-
ђе ност ми сли, да кле гла ву, а 
и ак тив но уче шће ру ку и но-
гу. Об ра ђу је мо ћи ли мар ство, 
од но сно рад на вер ти кал ном 
раз бо ју, ко ји сва ко ко же ли 
мо же и код ку ће да при ме-
ни, и тка ње на хо ри зон тал-
ном раз бо ју ко јим се до би ја 
ме тра жа би ло ка кве на ме не, 
од де ко ра тив не до одев не. За 
пр ви на чин из ра де до вољ не 
су че ти ри да ске и ек сер чи ћи, 
а за дру ги је нео п хо дан раз-
бој. Ле по је што се ре зул тат 
тка ња на хо ри зон тал ним раз-

бо ји ма бр зо ви ди, за раз ли ку 
од, ре ци мо, ве за и хе кла ња. 
Раз бој се са сто ји од основ ног 
ваљ ка, че шља, ли сто ва, бр да, 
пе да ла, ни ча ни ца... Тех ни-
ке тка ња ко је су за сту пље не 
на на шем под руч ју мо гу би ти 
пу тем пр сти ју, на пло чи це, 
на ко њи ћу, по сто ји и кру жно 
тка ње и ткач ка ре шет ка – по-
ја шња ва Ве ра Мар ко вић.
По ред то га што го во ре је-

зи ком на шег под не бља и 
кул тур ног на сле ђа, тка ни 
ра до ви при ча ју и уни вер зал-
ним је зи ком.

– Ор на мен ти ка се за сни ва 
на ге о ме три ји. Ка да је реч о 
мо ти ви ма тре ба мно го да се 
вра ти мо у про шлост, од но сно 
на пр ве мо ти ве ве за не за ор-
на мен ти ку ко је про на ла зи мо 
још у вре ме ка да коп но ни је 
би ло по де ље но на кон ти нен-
те. Тек стил је пре но шен из 
јед не у дру гу ци ви ли за ци ју, 
он је по ми ри тељ су прот но сти, 
увек се аси ми ло вао. На ла зи-
мо исте или слич не мо ти ве 
на свим кон ти нен ти ма. Ор на-
мен ти ка на на шим ћи ли ми ма 
је ве за на за Бли ски ис ток, од-
но сно кав ка ског је по ре кла. 
Мо ти ви мо гу би ти пи рот ски 
и вој во ђан ски и на њи ма се 
огле да ути цај Аустро у гар ске. 
Та ко ђе, код нас су за сту пље-
ни и то рон тал ски, у ко ји ма 
је при су тан ути цај се ве ра, и 
ма чван ски, на ко ји ма ви ди-
мо спој шу ма диј ског и вој во-
ђан ског мо ти ва. Нај ви ше су 
про у ча ва ни пи рот ски ћи ли ми. 
У Аустри ји је, 1912. го ди не, 
Ми та Жив ко вић из дао Збир ку 
мо ти ва за тка ње. Бу ду ћи да 
се кра љи ца На та ли ја ве о ма 
за ла га ла за раз вој и об но ву 
руч ног ра да код нас, ве ште 
ру ке ћи ли мар ки утка ле су мо-
тив са ње не ха љи не ко ји је 
по стао чест и на пи рот ским 
ћи ли ми ма. Они су увек ра ђе-
ни на вер ти кал ним раз бо ји ма, 
за раз ли ку од дру гих ћи ли ма. 
Пре гршт је и оста лих мо ти ва 
– ме ђу њи ма су би би це, бом-
бе, мо тив са ру ка ва кра љи це 
На та ли је, со фре, фран цу ске 
бом бо не, ок то под, кор ња че, 
ру же... И због њих су пи рот-
ски ћи ли ми не сум њи во ца ре-
ви на по ду – пре но си сво је 
зна ње про фе сор ка Мар ко вић.

Текст и фото:
Је ле на Оцић

Бу дућ ност тка ња се на ла зи и у ве зи из ме ђу
тра ди ци о нал ног за на та и до брог ди зај не ра

Утка наУтка на
тра ди ци јатра ди ци ја

Проф. Вера Марковић (десно) објашњава 
технику ткања

стари занати
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Ми ло сав Син ђић из Ов чи ње код 
Ба ји не Ба ште пче лар ством се 
ба ви ви ше од 20 го ди на. Има 52 

ја ка пче ли ња дру штва, ста ци о ни ра на 
у дво ри шту по ро дич не ку ће, по ред ма-
ги страл ног пу та Ро га чи ца–Љу бо ви ја. У 
јед ном се раз ли ку је од дру гих пче ла ра. 
На и ме, у пче ли ња ку је по ста вио ко шни-
цу ко ја у ми ни ја ту ри пред ста вља цр кву 

у су сед ном се лу Ро га чи ца, у ко ју са по-
ро ди цом од ла зи на при че шће и бо го слу-
же ње.

– Цр кву ме ђу ко шни ца ма, у ко ју сам 
сме стио два ми ни-дру штва, са гра дио 
сам ка да сам упо знао жи вот нај мно го-
људ ни је и нај бо ље ор га ни зо ва не за јед-
ни це жи вих би ћа у ко јој сва ка је дин ка 
не по гре ши во оба вља сво је оба ве зе, што 
мо же сва ком чо ве ку да слу жи за при мер. 
У по след ње вре ме све до ци смо да мно ги 
од ла зе у цр кву да би би ли ви ђе ни, а не 
за то што су по бо жни и мар љи ви. Упра-
во за то сма трам да и пче ле за слу жу ју да 
има ју свој храм, а да је то та ко ви ди се 
по при но су – ка же Ми ло сав.

Ко шни це и ра мо ве од ме ког ча мо вог 
др ве та ко је не смо ла ри Ми ло сав пра-
ви сам и за то има сав по тре бан алат и 
опре му.

– Имам и при ко ли цу за се о бу пче ла па 
раз ро ја вам ка да ми тре ба про ши ре ње и 
ка да су за то усло ви нај по вољ ни ји. Ма-
ти це про из во дим за сво је по тре бе, а по-
не кад и за при ја те ље. Ме њам их сва ке 

дру ге го ди не, а из у зет но плод не за др-
жа вам још јед ну го ди ну. Ме ђу тим, ка да 
утвр дим да не ка не рав но мер но по ла же 
ја ја, ме њам је од мах. Ра мо ве са во ском у 
пло ди шту ме њам сва ке тре ће го ди не. Ни 
у ком слу ча ју не до зво ља вам да у њи ма 
во сак по там ни јер то про у зро ку је бо ле-
сти и дру ге не же ље не по сле ди це – об ја-
шња ва наш до ма ћин.
Ми ло сав вр ца мед два пу та у то ку се-

зо не, по сле сва ке па ше. По ко шни ци до-
би ја 50 ки ло гра ма, а у из у зет но ме до но-
сним го ди на ма, ка ква је би ла про шла, и 
ви ше. Др же ћи се оне на род не – „На ме ду 
ра ђа мед”, он у сва кој ко шни ци оста вља 
од 15 до 17 ки ло гра ма ме да за зи му, а 

у ра но про ле ће при хра ном ма ти цу сти-
му ли ше да по ла же, те та ко ра но фор ми-
ра ја ка дру штва спо соб на да и нај кра ћу 
па шу пот пу но ис ко ри сте. А па ше у до-
ли ни Дри не има у из о би љу, по чев од 
цве та ја гор че ви не, љу би чи це, ба гре ма, 
џа на ри ке, тре шње и дру гог во ћа, па до 
ма слач ка и ра них ли ва да. На кон те па-
ше Ми ло сав пче ле се ли под но По вле на, 
на над мор ску ви си ну до хи ља ду ме та-
ра, баш у вре ме ка да до спе ва ју ли ва де, 
шум ски пло до ви и ле ко ви то би ље у ко ме 
до ми ни ра мај чи на ду ши ца ко ја ме ду да је 
из ван ред ну аро му.
По ред ме да, во ска, ро је ва и ма ти ца за 

сво је по тре бе, овај пче лар про из во ди 
млеч, по лен и про по лис.
За успех у пче лар ству по треб но је зна-

ње. Ми ло сав Син ђић га је сте као пра те-
ћи ли те ра ту ру. По ред на ших струч ња ка 
пче лар ства, це ни и бу гар ске, ру ске и ки-
не ске. Ре дов но по се ћу је три би не, се ми-
на ре и пре да ва ња ко ја ор га ни зу ју обли-
жња удру же ња пче ла ра. Ра до се дру жи 
са дру гим пче ла ри ма, са старијимa ра ди 
сти ца ња ве ћег ис ку ства, а са млађимa да 
би им пре нео зна ње. Мед про да је углав-
ном код ку ће. Куп ци су по зна ти, а и про-
ла зни ци ра до на вра ћа ју јер, ка ко ка жу, 
нај ве ћа је га ран ци ја до ма ћин ко ме ку ћу 
зна ју. Увек се вра ћа ју и уна пред ре зер-
ви шу по треб не ко ли чи не јер је ква ли тет 
ипак нај ве ћа га ран ци ја.

Ђ. Ми ло ва но вић

У СЕ ЛУ ОВ ЧИ ЊИ ПЧЕ ЛЕ ИМА ЈУ ЦР КВУ

Нај са вр ше ни је уређена
за јед ни ца

у су сед ном се лу Ро га чи ца, у ко ју са по-
родицом одлази на причешће и богослу-

дру ге го ди не, а из у зет но плод не за др-
жавам још једну годину Међутим када

Нео би чан пче лар из око ли не Ба ји не Ба ште ве ру је
да на до бар при нос ње го вих пче ла ути че и то што

у ко шни ци има ју ми ни ја тур ни мо дел цр кве у Ро га чи ци
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У Ге рон то ло шком цен тру 
„Срем” у Ру ми обе ле же на је 
сла ва уста но ве Св. Ва си ли је 
Остро шки и све ча но отво ре-
но ре но ви ра но оде ље ње за 
сме штај за ви сних ко ри сни ка. 
Сла вљу су, по ред ко ри сни ка, 
при су ство ва ли број ни са рад-
ни ци, пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве и све ште ни ци. 

– Уло жи ли смо 1,8 ми ли о на 
ди на ра соп стве них сред ста ва 
за за ме ну по до ва на по вр ши-
ни од 600 ква драт них ме та ра – 
ре кла је на све ча но сти ди рек-
тор ка Ма ри ја Ста ној чић Сра ка, 
на гла ша ва ју ћи да је уста но ва 
у прет ход них го ди ну да на, из-
ме ћу две сла ве, има ла још две 
ве ли ке ин ве сти ци је. Цео обје-
кат је по кри вен ја вља чи ма 
по жа ра, а тај про је кат је фи-

нан си рао По кра јин ски се кре-
та ри јат за со ци јал ну по ли ти-
ку и де мо гра фи ју. Од про шле 
го ди не по сто је и са вре ме ни 
са ни тар ни чво ро ви са сен зо ри-
ма. Ову ин ве сти ци ју по мо гло је 
Ми ни стар ство здра вља и со ци-
јал не по ли ти ке са шест ми ли о-
на ди на ра, а још 2,5 ми ли о на 
Цен тар је сам обез бе дио.
Слав ски ко лач рум ски све-

ште ни ци су се кли ис пред ка-
пе ли це у дво ри шту уста но ве у 
при су ству до ма ћи на, го сти ју и 
ку ма сла ве – пред сед ни ка оп-
шти не Ру ма Го ра на Ву ко ви ћа.
У рум ском Ге рон то ло шком 

цен тру „Срем” на ла зи се 285 
ко ри сни ка и по ква ли те ту сме-
шта ја и услу га ова уста но ва је 
ме ђу нај бо љи ма у Ср би ји.

Г. Ву ка ши но вић

Ка да је 1972. го ди не за вр шио ви шу 
хе миј ску шко лу и до био зва ње хе-
миј ског ин же ње ра, Ви то мир Мла-

де но вић (58) из За је ча ра ни је мо гао ни 
да по ми сли да ће у свом рад ном ве ку уз 
то би ти још но ви нар и обу ћар, а у ме ђу-
вре ме ну про ме ни ти и де сет дру гих за ни-
ма ња. Нај пре је као ин же њер оба вљао 
од го вор не по сло ве у Ин ду стри ји кри ста-
ла у За је ча ру.

– У „Кри ста лу” је мо је зна ње до шло до 
пу ног из ра жа ја. Ме ђу тим, по сле пет на е-
стак го ди на успе шног ра да пред у зе ће је 
оти шло под лед и мо рао сам да тра жим 
но ве по сло ве и из во ре ег зи стен ци је. Ра-

дио сам као ауто пре во зник, ме сар, тр го-
вац, ма га ци о нер, ка сир, ко мер ци ја ли ста, 
тр го вач ки пут ник... Ни сам би рао по сао. 
Сре ћа ми се осмех ну ла ка да је Ра дио 
За је чар де ве де се тих го ди на рас пи сао 
ауди ци ју за но ви на ра-ре пор те ра – ка же 
Мла де но вић.
Још као сред њо шко лац је био за љу бљен 

у „ле по из го во ре ну и пи са ну реч”. На ауди-
ци ји је био нај у спе шни ји и то је би ла но ва 
ве ли ка про ме на у ње го вом жи во ту.

– Мла де но вић је нај ви ше на гра ђи ван 
но ви нар за 65 го ди на по сто ја ња и ра да Ра-
дио За је ча ра. За де сет го ди на, са Фе сти ва-
ла удру же них ра дио и ТВ ста ни ца Ср би је и 

не ко ли ко ме ђу на род них фе сти ва ла, до нео 
је ви ше од 30 злат них и сре бр них ме да ља 
или пр вих, дру гих и тре ћих ме ста – ка же 
ду го го ди шњи ди рек тор и глав ни уред ник 
Ра дио За је ча ра Дра го слав Кр стић.
При ва ти за ци ја ме ди ја по след њих го-

ди на је по но во до не ла про ме не у жи во ту 
и рад ном ве ку ин же ње ра Ви то ми ра Мла-
де но ви ћа. Ду го је раз ми шљао и од лу чио 
је да ме сто но ви на ра-ре пор те ра усту пи 
мла ђим ко ле га ма.
За хва љу ју ћи по мо ћи На ци о нал не слу-

жбе за за по шља ва ње у За је ча ру, се бе до 
пен зи је ви ди као успе шног – обу ћа ра.

Б. Дер ви ше вић 

ТИ МОЧ КА КРА ЈИ НА – ЈЕ ДАН ПРИ МЕР ПРЕ СТРО ЈА ВА ЊА У ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ

Ин же њер, но ви нар и обу ћар

У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ „СРЕМ” 

Пресечен славски колач
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Ки кин да је јед на од де сти-
на ци ја ко ју су не дав но 
по хо ди ли чла но ви Ме сне 

ор га ни за ци је пен зи о не ра из 
Гар ди но ва ца, се ла у оп шти ни 
Ти тел. Пре ове екс кур зи је, ка-
да је пе де се так Гар ди нов ча на 
би ло у го сти ма код Оп штин ског 
удру же ња пен зи о не ра у Ки кин-
ди, по се ти ли су већ Аран ђе ло-
вац, Зре ња нин и Цар ску ба ру 
у ње го вој бли зи ни, Бе о град и 
Ава лу, Фру шку го ру, Сре бр но 
је зе ро, Ђер дап и дру га ме ста.
Од око две хи ља де жи те ља 

Гар ди но ва ца две сто ти нак су 
пен зи о не ри, a у Ме сну ор га-
ни за ци ју учла ње но је њих сто 
ше зде сет. Тре ба по ме ну ти да 
је ова ор га ни за ци ја осно ва на 
пре две го ди не, уз по моћ Ме-
сне за јед ни це и раз у ме ва ње 
та мо шње основ не шко ле, ло-
вач ког и кул тур но-про свет ног 
дру штва, ак ти ва же на и дру-
гих чи ни ла ца у се лу.

– За хва љу ју ћи сло зи ко ја 
вла да у ме сту, пен зи о не ри су 
се ор га ни зо ва ли и успе шно 
спро во де ак тив но сти – ис ти че 
Жар ко Љу би чић, пред сед ник 
МОП у Гар ди нов ци ма.
Он ука зу је на то да је ова 

пен зи о нер ска ор га ни за ци ја ус-
по ста ви ла плод ну са рад њу са 

срод ним удру же њи ма у це лој 
Шај ка шкој обла сти – нај чвр-
шћу са ма тич ним удру же њем у 
Ти те лу и се о ским у Ло ку, Ви-
ло ву, Мо шо ри ну и Шај ка шу. 
Ме ђу соб но се по се ћу ју и са 
вр шња ци ма у обли жњим ме-
сти ма Бу ди са ви, Ка ћу, Ко ви љу, 
Ђур ђе ву и дру гим, дру же ћи се 
при ли ком ра зних про сла ва.

– Ми у Гар ди нов ци ма до че-
ку је мо го сте на Све тог Са ву. 
У Ло вач ком до му оку пи нас 
се по ско ро сто ти ну, ко ли ки 
је ка па ци тет про сто ри је – ка-
же Љу би чић и до да је да за 
пре воз до би ја ју по пуст 30 
од сто, а по ма жу им и до на то-
ри при ли ком од ла ска на го-
сто ва ња.

МОП у Гар ди нов ци ма бри не 
и о снаб де ва њу сво јих чла-
но ва огре вом, на мир ни ца ма, 
по сте љи ном и дру гим по треп-
шти на ма на от пла ту.

– Пла ни ра мо и да новчано 
по мог не мо угро же ним чла но-
ви ма – на ја вљу ју у Ме сној ор-
га ни за ци ји пен зи о не ра у Гар-
ди нов ци ма.  С. За ви шић

По сле ско ро три ме се ца 
над ме та ња у зна њу, пе сми и 
игри, од лу ком струч ног жи-
ри ја, ово го ди шњи по бед ник 
тра ди ци о нал них Шу ма диј ских 
ига ра је еки па се ла Дра го бра-
ћа, ко је се на ла зи на до мак 
Кра гу јев ца.
У фи нал ном так ми че њу, 

ко је је ор га ни зо ва но у пре-
пу ној ха ли „Шу ма ди ја сај ма”, 
сна ге су, по ред Дра го бра ће, 
од ме ри ле еки пе се ла Чу мић, 
Ро го је вац и Бад ње вац. Ипак, 
уз ва тре ну по др шку на ви ја-
ча, Дра го бра ћа је осво ји ла 
127 бо до ва и са са мо два по-
е на пред но сти из ма кла дру го-
пла си ра ном Бад њев цу. Тре ће 
ме сто при па ло је Чу ми ћу, а 

че твр ти је Ро го је вац. Еки па 
Дра го бра ће је осво ји ла и ти-
ту лу нај ја чег се ла у Шу ма ди-
ји у ди сци пли ни над вла че ња 
ко ноп ца ко је је ор га ни зо ва но 

не по сред но пред фи нал но 
так ми че ње.
Осим пе ха ра, пр во пла си ра-

на еки па осво ји ла је ви кенд 
на Ко па о ни ку, али и на гра ду 

„Елек тро шу ма ди је”, ко ја ће, у 
до го во ру са ме шта ни ма, фи-
нан си ра ти не ки од про је ка та 
у том се лу. По ред „Енер ге ти-
ке”, ко ја је за дру го пла си ра не 
обез бе ди ла LCD те ле ви зор, 
да ро дав ци су би ли Син ди кат 
за по сле них у ко му нал ној де-
лат но сти, Јав но ко му нал но 
пред у зе ће „Ни ско град ња” из 
Кра гу јев ца, „Шу ма ди ја са јам”, 
пред у зе ће „Про грес” д. о. о. и 
Ре сор за по љо при вре ду гра да 
Кра гу јев ца, ко ји је свим еки-
па ма уру чио та бле за ко ше ве. 
На ово го ди шњем так ми че-

њу, осим се ла са те ри то ри је 
Кра гу јев ца, уче ство ва ла су и 
се ла из око ли не Бад њев ца и 
Ре ков ца. М. С.

ГАР ДИ НОВ ЦИ

Пен зи о не ри ко ји во ле дру же ње

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Дра го бра ћа нај бо ље шу ма диј ско се ло
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КИ КИН ДА

Са јам цве ћа
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Ки кин да ор га ни зо ва ла 

је не дав но у дво ри шту На род ног му зе ја пр ви Са јам цве ћа. То 
пред ста вља и увод у бу ду ћу ак ци ју за из бор нај леп шег дво ри-
шта и бал ко на у гра ду. Два де се так цве ћа ра из Ки кин де, Сен-

те, Чо ке и Те ме ри на из ло жи ли су и про да ва ли ра сад, ре за но, 
сак сиј ско, соб но и ба штен ско цве ће. Што је ве о ма ва жно, ве-
лик из бор ових укра сних би ља ка, са ку пље них на јед ном ме сту, 
про да ван је уз по пуст и до 20 од сто. Од зив по се ти ла ца ове 
дво днев не ма ни фе ста ци је био је ве лик.

С. З.

ЗА ЈЕ ЧАР

Многи би у бање
И ове го ди не је ин те ре со ва ње пен зи о не ра из осам оп шти на 

Ти моч ке кра ји не за од мор, опо ра вак и ле че ње у ба ња ма Ср би-
је из над оче ки ва ња. За 405 ме ста при ја ви ло се ви ше од хи ља-
ду за ин те ре со ва них. Нај ве ћи број их је из За је ча ра и оп шти не 
Кња же вац – чак по три пу та ви ше. Нај ви ше ме ста пред ви ђе но 
је за оне сре ди не где има и нај ви ше пен зи о не ра – за За је чар 
– 110, Бор – 88 и Кња же вац – 62. Ранг-ли сте са име ни ма су ис-
так ну те, али ће оне би ти ко нач не тек у ју ну по ис те ку ро ка за 
жал бе и при го во ре. У окру жним ор га ни за ци ја ма пен зи о не ра у 
За је ча ру и Бо ру ка жу да је и ове го ди не нај ве ће ин те ре со ва ње 
за Вр њач ку и Гам зи град ску ба њу, као и за Со ко ба њу. Б. Д.

МАЈ ДАН ПЕК 

Ке ра мич ка ра ди о ни ца
Чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Мај дан пек 

су од 5. до 10. ма ја одр жа ли из ло жбу пред ме та од ке ра ми ке 
ко је су из ра ди ли њи хо ви чла но ви. Из ло жба је ор га ни зо ва на у 
са рад њи са Цен тром за кул ту ру Мај дан пе ка и умет нич ком ра-
ди о ни цом Уни кат маг, ко ји су уче ство ва ли у ре а ли за ци ји сво је-
вр сне ке ра мич ке ра ди о ни це.
Да сво је иде је спро ве ду у де ло и да от кри ју све тај не овог 

умет нич ког за на та, чла но ви ма ОО ин ва ли да ра да по мо гле су 
Гор да на Ми тро вић из мај дан печ ког Уни кат ма га и Ми ла дин ка 
Би ри шић из Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да.
Ди рек тор Цен тра за кул ту ру Мај дан пе ка Зо ран Ми тро вић ре-

као је да је ово је дан од про је ка та у ко ме уче ству је не вла дин, 
јав ни и при ват ни сек тор, што је и пре по ру ка ре сор них ми ни-
стар ста ва и ујед но по што ва ње европ ских стан дар да у сфе ри 
ра да и со ци јал не по ли ти ке.

ТР СТЕ НИ К

До бра са рад ња
са сви ма
У си сте му за шти те Цен тра за со ци јал ни рад у Тр сте ни ку на-

ла зе се 374 ко ри сни ка по мо ћи и не ге дру гог ли ца, и то су ис-
кљу чи во осо бе са ин ва ли ди те том, али и 21 де те.

– По ред њих, има мо и пе то ро де це у си сте му ма те ри јал ног 
обез бе ђе ња по ро ди це, а то су де ца чи ји су ро ди те љи ма те ри јал-
но и со ци јал но угро же ни. До бро са ра ђу је мо и са дру гим уста но-
ва ма ко је бри ну о оспо со бља ва њу и сме шта ју осо ба са ин ва ли ди-
те том, пре све га са Цр ве ним кр стом ко ји нам је де сна ру ка – ка же 
ди рек тор тр сте нич ког Цен тра за со ци јал ни рад Дра гој ло Ми нић.
По ред по ме ну тих ин сти ту ци ја, зна чај ну уло гу у овој обла сти 

има ју и Дру штво за це ре брал ну и деч ју па ра ли зу, Дру штво мен-
тал но не до вољ но раз ви је них осо ба, као и Са вез глу вих и на глу-
вих ли ца. Ипак, ка да би др жа ва обез бе ђи ва ла ви ше сред ста ва, 
и по ло жај осо ба са ин ва ли ди те том би био мно го бо љи.

– Ве ли ку по моћ има мо од до на то ра, пре све га од шкот ске ху-
ма ни тар не ор га ни за ци је „Бле квуд кер”, ко ја де лу је пре ко ху ма-
ни тар не ор га ни за ци је „Љу би бли жње га сво га” из Вр њач ке Ба ње. 
Овом при ли ком же лим сви ма да за хва лим на до са да шњој по мо ћи 
и са рад њи са Цен тром – на гла ша ва Дра гој ло Ми нић. Д. И.

И пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Мај-
дан пек Ми ло рад Ата на ско вић је на гла сио да су ра до ви уче сни-
ка ове умет нич ке ра ди о ни це је дин ствен про је кат ко ји већ дру-
гу го ди ну за ре дом по ка зу је до бру са рад њу ова три сек то ра.

М. А.
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НО ВИ САД

Ду нав ски раф тинг
На но во сад ском ку па ли шту Штранд од не дав но је уси дрен 

ка та ма ран – брод „Пли ва ју ће остр во”, на чич кан ка ну и ма за 
раф тинг Ду на вом. За љу бље ни ци ма у спор то ве на во ди ну ди 
се ор га ни зо ва но спу шта ње ка ну и ма од Бач ке Па лан ке до Но-
вог Са да и од Но вог Са да до ушћа Ти се.

БЕ О ГРАД

Са ве то ва ње сле пих 
же на Ср би је
Тра ди ци о нал но са ве то ва ње сле пих же на Ср би је одр жа но је 

27. апри ла у Бе о гра ду. Том при ли ком под не та су три ре фе ра-
та – Ста на Ми ло ва но вић из Ни ша из ла га ла је на те му „Но ве мо-
гућ но сти ко је пру жа За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и 
за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том”; дру го из ла га ње има ла 
је Сло бо дан ка Ма тић из Бе о гра да („Сле па и сла бо ви да же на као 
стуб по ро ди це”), док је Са ња Гли го вић из Бе о гра да го во ри ла на 
те му „Пси хо-со ци јал на по др шка сле пим и сла бо ви дим же на ма”.
На кон из ла га ња и ди ску си ја за кљу че но је да се мо ра уна пре-

ди ти оп ште и про фе си о нал но обра зо ва ње сле пих и сла бо ви дих, 
а Са вез сле пих Ср би је би тре ба ло да обез бе ди ве ћи и бо га ти ји 
асор ти ман по ма га ла. Мно го се оче ку је и од при ме не За ко на о 
про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин-
ва ли ди те том. Та ко ђе, Са вез сле пих ће се за ла га ти да се по ве-
ћа број сер ви са ко ји по ма жу овим осо ба ма. Сле пе и сла бо ви де 
же не тре ба да сти чу што ви ше зна ња и спо соб но сти и тре ба 
ства ра ти дру штве но окру же ње у ко ме ће оне би ти рав но прав не 
са оста ли ма, или бар при бли жно рав но прав не. По треб но је и 
да Са вез сле пих Ср би је ра ди на фор ми ра њу са вре ме ног цен тра 
за оп шту и про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју, а док то не за жи ви 
ор га ни за ци је сле пих тре ба да ор га ни зу ју пси хо-со ци јал ну по др-
шку за све сле пе и сла бо ви де, по себ но за оне ко ји су ка сни је 
осле пе ли, у скла ду са са вре ме ним мо гућ но сти ма на у ке и стру ке, 
и да се ко ри сте про јек ти за ре а ли за ци ју та квих ак тив но сти.
Са ве то ва њу су при су ство ва ли Ми лан Сто шић, пред сед ник, и 

Дра ги ша Дроб њак, се кре тар Са ве за сле пих Ср би је. А. Б.

ВР ЊАЧ КА БА ЊА

„Мер ку ру” злат но
ту ри стич ко ср це
За хва љу ју ћи из у зет ним ре зул та ти ма у обла сти ле че ња и ре-

ха би ли та ци је, Спе ци јал на бол ни ца „Мер кур” из Вр њач ке Ба-
ње до би ла је још јед но при зна ње. На гра ду „Злат но ту ри стич ко 
ср це” при мио је ди рек тор др Де јан Ста но је вић, ко ји је ујед но 
про гла шен и за „нај лич ност го ди не” у ју го и сточ ној Евро пи у 
обла сти здрав стве ног ту ри зма.

Је дан од ле пих пра знич них да на гру па Бе о гра ђа на ис ко ри-
сти ла је за дру го ва ње с ре ком, за са да код нас не у о би ча је но. 
Ком би јем су из Но вог Са да сти гли до Ти ква ре у Бач кој Па лан-
ци, где су, на кон крат ке обу ке, се ли у ка нуе и у прат њи „Пли-
ва ју ћег остр ва” до ве сла ли до но во сад ског Штран да. Не ки су 
и пре ци ља при ста ли уз ка та ма ран и пу то ва ње на ста ви ли на 
па лу би бро да. И. М.

ВРА ЊЕ

Сва ким да ном све
ви ше на пре ду ју
Удру же ње пен зи о не ра Не за ви сност у Вра њу од не ко ли ци не 

чла но ва пре ра сло је у моћ но удру же ње. Тре нут но има осам 
сто ти на чла но ва, а сва ким да ном тај број се по ве ћа ва.
Од мно гих ак тив но сти из два ја мо не ке – обез бе ди ли су 800 

куб них ме та ра др ва за сво је чла но ве, по де ли ли су два де сет 
па ке та са на мир ни ца ма за нај си ро ма шни је, а чак 137 пен зи о-
не ра је кон ку ри са ло за бес пла тан бањ ски од мор пре ко Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

– Пла но ви за ову го ди ну су нам ра зно вр сни. Већ у ју ну ор га-
ни зо ва ће мо јед но днев ни из лет до Вла син ског је зе ра. На кон то га 
сле ди по се та Ја го ди ни и Авал ском тор њу и још мно го то га – ка же 
пред сед ник Скуп шти не Удру же ња Пре драг Стој ко вић. Р. С.

Ова на гра да је плод Ста но је ви ће вог ви ше го ди шњег ра да, 
за јед но са оста лим за по сле ни ма, на ства ра њу до брог ими џа, 
али и кон ти ну и ра ног ин ве сти ра ња и обо га ћи ва ња здрав стве-
них и ту ри стич ких услу га. Тим по во дом из но си мо и по да так да 
је Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра ње по др жао „Мер-
ку ров” про је кат раз во ја хи пер ба рич не ме ди ци не. Д. И.
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На ста вак ак тив но сти 
уз но во ру ко вод ство 
На не дав но одр жа ној Из бор ној скуп шти ни Оп штин ске ор га-

ни за ци је пен зи о не ра Зе мун, ве те ра ни ове бе о град ске оп шти не 
до би ли су но во ру ко вод ство ко је ће ра ди ти у на ред не че ти ри го-
ди не. За пред сед ни ка Ор га ни за ци је иза бран је Шпи ро Без бра ди-
ца, док но во и за бра ни Оп штин ски од бор чи ни 16 чла но ва ко ји су, 
ина че, по функ ци ји пред сед ни ци ме сних ор га ни за ци ји. У оп шти-
ни Зе мун да нас жи ви око 34.000 пен зи о не ра, а 10 од сто њих је, 
пре ма еви ден ци ји Оп штин ске ор га ни за ци је, са мо у пр вом квар та-
лу ове го ди не већ до би ло члан ску кар ту (око 3.400 пен зи о не ра). 
Но во ру ко вод ство на ста ви ће са истим ак тив но сти ма у пру жа њу 
по мо ћи и за шти ти пра ва нај ста ри јих су гра ђа на у Зе му ну.
За ус кр шње пра зни ке 75 нај у гро же ни јих пен зи о не ра до би-

ло је со ци јал но-ху ма ни тар ну по моћ, па ке те са на мир ни ца ма, 
а два пу на ауто бу са во зи ла су за ин те ре со ва не на јед но днев не 
из ле те у Ки кин ду и Бу ко вич ку ба њу. Око 900 пен зи о не ра при-
ја ви ло се за од ла зак на де се то днев но бањ ско ле че ње о тро-
шку Фон да ПИО. М. И.

РУ МА

Бес пла тан пре воз
за ста ре
Ло кал на власт у Ру ми на пра ви ла је ко рак да ље oд ру ко вод-

ста ва у не ко ли ко дру гих гра до ва у Ср би ји ка да је бес пла тан 
пре воз ста рих у пи та њу.
Бес плат ну во жњу има ју сви пен зи о не ри, али и дру ги гра ђа-

ни ста ри ји од 65 го ди на. Они мо гу да се во зе „Ру ма тран со вим” 
ауто бу си ма у гра ду и у 16 се ла рум ске оп шти не. До вољ но је 
са мо да во за чу по ка жу пен зиј ски чек или лич ну кар ту.

– Ауто бу ски пре воз ко ри стим за од ла зак код ле ка ра у Ру му, 
али и за по се ту ћер ки у Пла ти че ву. Та ко сва ки пут уште дим по 
не ко ли ко сто ти на ди на ра, а они из уда ље ни јих се ла још ви ше 
– ка же Со фи ја Јо ви чић, пен зи о нер ка из До бри на ца.
Од лу ком о бес плат ној во жњи, по ред ме шта на у се ли ма, за-

до вољ ни су и Ру мља ни. 
– Имам на ви ку да два пу та днев но од ла зим до цен тра град ским 

ауто бу сом из на се ља Ти вол где ста ну јем. Бес плат ну во жњу ко-
ри стим и за од ла зак у по се ту при ја те љи ма у обли жњим се ли ма 
– ка же Ру мљан ка Ан ђел ка Јо вић, про свет на рад ни ца у пен зи ји.
У ло кал ној вла сти су по но сни на од лу ку о бес плат ном пре во-

зу и бри зи о ста ри ма.
– Во ди ли смо ра чу на не са мо о пен зи о не ри ма, не го и о свим 

гра ђа ни ма ста ри јим од 65 го ди на, ко ји, та ко ђе, мо ра ју да до ђу у 
град код ле ка ра или из не ког дру гог раз ло га – ка же за наш лист 
Дра ган Кар даш, за ме ник пред сед ни ка оп шти не Ру ма.  Г. В.

ША БАЦ

Пр во мај ски из лет
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Ло зни це већ го ди-

на ма по во дом Пр вог ма ја ор га ни зу је су сре те ин ва ли да ра да. 
Овог пу та у Ло зни цу је сти гло око 300 го сти ју из Кра ље ва, 
Кру шев ца, Ши да, Бо га ти ћа, Ужи ца, Шап ца. 
До ма ћи ни су се по тру ди ли да за го сте при пре ме леп про-

грам – по се ту ма на сти ру Тро но ша, у ко ме по сто ји ме мо ри јал ни 
му зеј ре фор ма то ра на шег је зи ка Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, 
оби ла зак че сме „Де вет Ју го ви ћа” и, на кра ју, по се ту Ба њи Ко-
ви ља чи.
У Тро но ши се и да нас не гу је оби чај је дин ствен у пра во слав-

ном све ту: до но ше ње ра тар ских све ћа те жи не 50 ки ло гра ма. 
Сва ке го ди не на Ве ли ки че твр так ме шта ни окол них се ла до но-
се ве ли ке све ће на пра вље не од чи стог пче ли њег во ска. Оне у 
ма на стир ској цр кви го ре за од ре ђе не пра зни ке ис пред ико на 
Хри ста и Бо го ро ди це.

У Ба њи Ко ви ља чи из у зет но ле по уре ђе но ше та ли ште са ве-
ли ком фон та ном, та ко да под се ћа на Је ли сеј ска по ља, би ло је 
пре пу но из лет ни ка, а дру же ње је на ста вље но у хо те лу „Под-
ри ње” уз бо гат кул тур но-за бав ни про грам.
За 56 ша бач ких ин ва ли да ра да овај из лет је био по себ но 

зна ча јан – ор га ни за ци ја је у знак до бре са рад ње и за афир ма-
ци ју ор га ни за ци је ин ва ли да ра да од до ма ћи на до би ла ди пло-
ме (јед ну ор га ни за ци ја, а пред сед ни ца Ми ра Сав ко вић књи гу 
„Ту ма че ње све тих ре чи”, под сет ник за бе се де све тог Ни ко ла ја, 
и дру гу ди пло му).
Прет ход не не де ље пе де се так ин ва ли да ра да Шап ца би ло је 

и у Бе о гра ду где су по се ти ли ма на стир Ра ко ви ца и гроб па три-
јар ха Па вла, али и Му зеј „25. мај” и Авал ски то рањ. Б. Р.
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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

Пра во на бес плат ну ба њу

Оси гу ра ње
по љо при вред них
рад ни ка
Пре ма по себ ном чла ну За ко на о оси гу ра њу рад ни ка, оси гу ра-

ње по љо при вред ни ка је тре ба ло да се уре ди и по себ ним ста-
ту том – нај ка сни је до 1. ју ла 1923. го ди не, а на исти на чин као 
оста лим рад ни ци ма. Оно, ме ђу тим, ни до да нас ни је про ве де но. 
На тај на чин је ве ли ком бро ју по љо при вред них рад ни ка ус кра-
ће на бе не фи ци ја, ко ју оси гу ра ње рад ни ци ма пру жа, а из оси гу-
ра ња је от пао ве ли ки број рад ни ка, осо би то на под руч ју вој во ђан ских уре да, ко ји се не мо же тач но оце ни ти.

(Пет на ест го ди на Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка, 1938, За греб)

Оси гу ра ни ци по љо при вред ни ци
За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, као што је по-

зна то, пред ви ђе не су три ка те го ри је оба ве зно оси гу ра них ли ца: 
за по сле ни, осо бе ко је са мо стал но оба вља ју де лат ност и по љо-
при вред ни ци. У гру пу оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка спа да ју:

1.  Ли ца за ко ја се, пре ма за ко ну, сма тра да се ба ве по љо при-
вре дом (по љо при вред ни ци, чла но ви до ма ћин ства по љо при-
вред ни ка и чла но ви ме шо ви тог до ма ћин ства) уко ли ко ни су 
оси гу ра ни ци за по сле ни, оси гу ра ни ци са мо стал них де лат но-
сти, ко ри сни ци пен зи ја и на шко ло ва њу;

2.  до ма ћин ством се, у сми слу чла на је дан овог ста ва, сма тра 
за јед ни ца жи во та, при вре ђи ва ња и тро ше ња при хо да оства-
ре них ра дом ње них чла но ва, без об зи ра на срод ство;

3.  оба ве зно је оси гу ран но си лац по љо при вред ног до ма ћин-
ства, од но сно нај ма ње је дан ње гов члан, док усло ве оси гу-
ра ња оста лих чла но ва про пи су је За кон о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу.

Ј. О.

Пре че ти ри го ди не, зна-
чи 2006, до би ла сам пре ко 
Фон да бес пла тан од мор у 
Ни шкој ба њи и мо гу да ка-
жем да ми је при ја ло и би ло 
ми је од лич но: и бо ра вак, и 
ле че ње, и хра на, и сме штај, 
све је би ло баш ка ко тре ба. 
Ре кли су ми да не мо гу сва-
ке го ди не да се при ја вљу јем, 
не го сва ке че твр те, и ја сам 
ове го ди не по но во пре да ла за ба њу. Пен зи ја 
ми је ма ла, не мам ни пу них пет на ест хи ља-
да, а ду го го ди на већ имам про бле ма са ср цем 
и ви со ким крв ним при ти ском па ми бо ра вак 
у ба њи на ва зду ху и те ра пи је ко је про пи су ју 
ле ка ри ја ко при ја ју. Али, не ки мо ји при ја те љи 
и ком ши је ка жу да ја не мам пра во ове го ди не 
да опет идем бес плат но не го тек сле де ће. Ја 
сам ипак пре да ла сву по треб ну до ку мен та ци-
ју за ба њу и ми слим да сам у пра ву, јер ако 
сам би ла 2006, сле де ће три, зна чи 2007, 2008, 

и 2009. ни сам се при ја вљи ва ла и 
са да је че твр та го ди на, па зна чи 
имам опет пра во на ба њу. Да ли је 
то тач но и мо гу ли да се на дам да 
опет ове го ди не до би јем ба њу?
Уна пред за хвал на ва ша ре дов на 

чи та тељ ка
В. Јо ва но вић, 

Ре сник

Од го вор: Ви сте пот пу но у пра-
ву. Би ли сте 2006. го ди не, па сле де ће три го-
ди не ни сте и ова са да је че твр та ка да има те 
пра во да опет кон ку ри ше те. Што се при ма ња 
ти че, ис пу ња ва те усло ве, али ипак ни је са-
свим си гур но да ће те ове го ди не до би ти бес-
пла тан бо ра вак у ба њи. Без об зи ра на то што 
ис пу ња ва те све усло ве, ме ста је увек мно го 
ма ње не го за ин те ре со ва них пен зи о не ра ко ји 
ис пу ња ва ју усло ве, а увек има и оних ко ји до 
са да ни су ко ри сти ли ову по год ност па и о то ме 
мо ра да се во ди ра чу на.
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Бе не фи ци ра ни стаж

Брак – услов за по ро дич ну 
пен зи ју

По ро дич на пен зи ја

Зах тев за ин ва лид ску пен зи ју

?Зор ка Јев тић – Кра ље во: Ро ђе на сам 1956. го ди-
не, а за по сли ла сам се 1. 9. 1978. у МУП-у Ср би је. 
Од ја ну а ра 2006. го ди не имам бе не фи ци ра ни рад-

ни стаж, ми слим три ме се ца на го ди ну. Упи сан ми је и 
рад ни стаж за ро ђе ње тре ћег де те та у тра ја њу од две 
го ди не. Мо лим Вас да ми од го во ри те ка да сти чем услов 
за од ла зак у пен зи ју. ?Не стор Лу кић – Бе о град: Ро ђен сам 1936. го ди-

не, ста ро сни сам пен зи о нер. Бу ду ћи да сам ло шег 
здра вља, о ме ни бри не мо ја не вен ча на су пру га. 

Она је у рад ном од но су и за го ди ну да на има ће сво ју 
пен зи ју ко ја јој не ће би ти до вољ на за жи вот. По сто ји 
ли на чин да она преузме моју пен зи ју у слу ча ју да ја 
пре умрем. Да ли је је ди но ре ше ње вен ча ње и ко ли ко 
ду го мо ра мо би ти у бра ку да би она оства ри ла пра во на 
по ро дич ну пен зи ју?

?Иван Ка ра јо вић: Пи шем Вам у име мо је та ште. У 
мо мен ту смр ти су пру га 2001. го ди не има ла је 41 
го ди ну жи во та. Го ди ну да на ра ни је је оста ла без 

по сла на кон ви ше од 14 го ди на ра да. Су пруг је имао 
ви ше од 25 го ди на рад ног ста жа. Да ли је тач но да она 
и са на вр ше них 50 го ди на жи во та не ма пра во на по ро-
дич ну пен зи ју?

?Ле кић Дра ган – Зе мун: Ро ђен сам 1951. го ди не. 
Рад ни од нос ми је пре стао по сле 29 го ди на и 11 
ме се ци и тре нут но не ра дим. Ин ва лид сам III ка-

те го ри је већ 25 го ди на и при мам на кна ду за те ле сно 
оште ће ње. Ди ја бе ти чар сам, имао сам две опе ра ци је 
у сто ма ку и груд ном ко шу, ле ва ру ка ми је бло ки ра-
на, а и де сна је у згло бу ша ке без функ ци је 100 од сто. 
Шта ми је по треб но од до ку мен та ци је да бих оства рио 
пра во на ин ва лид ску пен зи ју и ко ме да се обра тим и 
пре дам зах тев?

Од го вор: Без об зи ра на то 
што ра ди те у МУП-у Ср би је и 
од 2006. го ди не на по сло ви-
ма на ко ји ма се стаж ра чу на 
са уве ћа ним тра ја њем, не ис-
пу ња ва те услов за оства ри ва-
ње пра ва на ста ро сну пен зи-
ју. На по ми ње мо да се стаж са 
уве ћа ним тра ја њем ра чу на са-
мо под усло вом да сте на тим 
по сло ви ма ра ди ли нај ма ње 10 
го ди на, а пе ри о ди бо ло ва ња 
се не ра чу на ју у вре ме про ве-
де но на ра ду са уве ћа ним тра-
ја њем. Ви ста жа оси гу ра ња 
у ефек тив ном тра ја њу има те 

32 го ди не и осам ме се ци, за-
кључ но са 30. 4. 2010. го ди не. 
Две го ди не по себ ног ста жа по 
осно ву ро ђе ња тре ћег де те та 
не ула зе у по тре бан стаж од 
35 го ди на ста жа оси гу ра ња да 
би сте ра ни је оства ри ли пра во 
на ста ро сну пен зи ју, већ се 
са мо до да ју Ва шем ста жу при-
ли ком оства ри ва ња пра ва на 
пен зи ју.
Због из ме не за кон ских про-

пи са, нај ве ро ват ни је од 1. 1. 
2011. го ди не по ве ћа ва ће се 
стаж по тре бан за ис пу ње ње 
усло ва, и то че ти ри ме се ца на 

Од го вор: Је ди ни на чин да 
обез бе ди те не вен ча ну су пру гу 
да јед ног да на у слу ча ју Ва ше 
смр ти при ма по ро дич ну пен зи-
ју је сте да скло пи те брак с њом. 
На ше за ко но дав ство за са да 
не про пи су је ко ли ко тре ба да 
тра је брач на за јед ни ца да би 

брач ни друг оства рио пра во на 
по ро дич ну пен зи ју. Чи ње ни ца 
да са мо брач ни друг мо же да 
оства ри пра во на по ро дич ну 
пен зи ју, тј. да је брак основ и 
услов за до би ја ње по ро дич не 
пен зи је, не ће се ме ња ти из ме-
на ма За ко на о ПИО.

Од го вор: Из пи сма се не 
ви ди да ли је не ко од де це Ва-
ше та ште би ло ко ри сник по-
ро дич не пен зи је по сле смр ти 
оца. Ако је сте, и ако је она до 
кра ја ко ри шће ња по ро дич не 
пен зи је де те та на вр ши ла 44,5 
го ди не жи во та, мо гла би ове, 
2010. го ди не да оства ри пра-
во на по ро дич ну пен зи ју.
Ако ни ко до са да ни је био 

ко ри сник по ро дич не пен зи је 
по смр ти та шти ног су пру га, 
тач но је да она не мо же да 

оства ри пра во на по ро дич ну 
пен зи ју, без об зи ра на то што 
је са да на вр ши ла 50 го ди на 
жи во та јер ни су ис пу ње ни за-
кон ски усло ви, тј. у мо мен ту 
смр ти су пру га ни је има ла 44,5 
го ди не жи во та. Од 2011. го ди-
не, ка да на сна гу сту пи но ви 
За кон о ПИО, би ће по треб но 
да је су пру га у тре нут ку смр ти 
брач ног дру га има ла 45 го ди-
на жи во та и та гра ни ца се нај-
ве ро ват ни је не ће ме ња ти за 
ду жи вре мен ски пе ри од.

Од го вор: Ако Вам је рад-
ни од нос пре стао без Ва ше 
са гла сно сти, Ви као ин ва лид 
ра да III ка те го ри је мо же те да 
оства ри те пра во на на кна ду 
у ви си ни 50 по сто ин ва лид-
ске пен зи је, на кон пре стан ка 
пра ва код На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње. Али, 
без об зи ра на то да ли ће те 
оства ри ти пра во као ин ва лид 
ра да ли не, мо же те под не ти 
зах тев за оства ри ва ње пра ва 
на ин ва лид ску пен зи ју. Пре ма 
Ва шем пи са њу се да за кљу-
чи ти да по сто је еле мен ти за 
по кре та ње по ступ ка. По треб-
но је да по пу ни те и под не се те 
зах тев за ин ва лид ску пен зи ју 
и Обра зац 1 ко ји по пу ња ва 
ор ди ни ра ју ћи ле кар са пред-
ло гом да код Вас по сто ји пот-
пу ни гу би так рад не спо соб но-
сти. Уз Обра зац 1 при ла же се 
ком плет на ме ди цин ска до ку-

мен та ци ја, а пре све га све от-
пу сне ли сте по сле бол нич ких 
ле че ња, као и но ви на ла зи 
ле ка ра спе ци ја ли ста ко је Вам 
на ло жи да при ба ви те Ваш ор-
ди ни ра ју ћи ле кар. По ред то-
га, по треб но је да при ло жи те 
опис по сло ва ко је сте оба-
вља ли док сте ра ди ли, као и 
дру гу до ку мен та ци ју ко ја Вам 
је так са тив но на бро ја на на 
обра сцу зах те ва за ин ва лид-
ску пен зи ју. Ако ле кар ве штак 
утвр ди да код Вас по сто ји 
пот пун гу би так рад не спо соб-
но сти, оства ри ће те пра во на 
ин ва лид ску пен зи ју. Ако не, 
у слу ча ју но вог по гор ша ња 
здрав стве ног ста ња мо же те 
по ку ша ти по но во да оства-
ри те то пра во. Зах тев за ин-
ва лид ску пен зи ју мо же те да 
под не се те у Слу жби Фи ли ја ле 
Бе о град, Бу ле вар умет но сти 
10, Но ви Бе о град.

го ди ну, та ко да ће те Ви услов 
за пен зи ју ис пу ни ти тек 1. 9. 
2013. го ди не, ка да ће те на-
пу ни ти по треб них 36 го ди на 
ста жа оси гу ра ња. Бе не фи-
ци ра ни стаж Вам се ни та да 

не ће ра чу на ти јер још не ће те 
има ти 10 го ди на про ве де них 
на по сло ви ма са уве ћа ним 
тра ја њем, уко ли ко се не из-
ме ни са да шњи члан 54 За ко-
на о ПИО.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

АМЕРИЧКИ 
ФИЛМСКИ 
ГЛУМАЦ

КУЋНИ 
ШПАЈЗ

СТАРО ДОБА, 
АНТИКА

ВРСТА МЕДИ-
ТЕРАНСКОГ 
ДРВЕТА

ПОСТУПАК 
БОЈАДИСАЊА 
ТКАНИНЕ

ОСТРВО У 
ДАНСКОЈ

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ДЕО ЖЕНСКО 
ОДЕЋЕ (МН.)

ИСТАКНУТИ 
ДЕО

ГРАЂЕВИНЕ

ЈЕЗЕРО У 
СЕВЕРНОЈ
АМЕРИЦИ

ВОЂА
КОЗАКА 

(МН.)

ПРИПОВЕДАЧ 
(ЛАТ.)

УШЋЕ, 
УВИРАЊЕ

СИМБОЛ 
УГЉЕНИКА

ДЕСЕТО 
СЛОВО
СИДРО, 
ЛЕНГЕР

МАЛА РАНА
ОРУЖАНИ 
СУКОБ 
НАРОДА

ОЗНАКА ИН-
ТЕНЗИТЕТА

ПРВАК, 
ШАМПИОН
КРМАНОШ, 
КОРМИЛАР

НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА
ЗАВРШИТИ 
ОРАЊЕ

ВИША 
КВАЛИФИКА-

ЦИЈА

ПЛЕТЕНИЦА

ПОЧЕТАК 
(СКР.)

ЖЕТЕЛАЧКО 
ОРУЂЕ

ЋЕРКИН
МУЖ

РЕКА НА 
САРДИНИЈИ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ДЕО АУТОМО-
БИЛА

ПРАШИНА

ОПУШАК 
ЦИГАРЕТЕ

МЕСТО У 
ВОЈВОДИНИ

ОЗНАКА 
ЧЕЛИКА

КУХ. ПРИБОР 
(МН.)

ИСТА СЛОВА

ИТАЛИЈАН. 
ГЛУМИЦА, 
ЂОВАНА
ПОДСМЕХ

ОЗНАКА 
АМПЕРА

СТРАНА 
СВЕТА
ВРСТА
ТКАНИНЕ

НАРКОТИЧНО 
СРЕДСТВО

ПАПИН 
ГОДИШЊИ 
ПРИХОД 

(МН.)

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ПОКАЗНА 
ЗАМЕНИЦА
ВЕКЕТАЊЕ 
КОЗЕ

ДРЖАВА У 
АЗИЈИ

СИМБОЛ 
КАЛЦИЈУМА
ТИТУЛА НА 
ТИБЕТУ

ЗАМЕНА 
ПРИРОДНЕ 
ВАНИЛЕ

МУСЛИМАН-
СКО ЖЕНСКО 

ИМЕ

ПРВО СЛОВО

АЈНШТАЈ-
НИЈУМ

НЕВРЕМЕ 
(ТУР.)

ЈУЖНО
ВОЋЕ (МН.)

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: оморика, Радован, икебана, јела, ал, 
ето, Оли, на, Анит, т, аласи, прт, ак, боа, Ота, аз, кси, ребра, т, олук, 
не, мет, тар, ен, лето, тенисер, атаман, ритинар, Атина, Дени Кеј

СКАНДИНАВКА

М
ил
ен
ко

 К
ос
ан
ов
ић

Мо лим за реч
Има мо ми на сва ко пи та ње пра ви од го вор. Али, шта 

вре ди кад су пи та ња по гре шна.
Ср би ја је иза шла из ре це си је. Ако не ве ру је те, пи тај те 

оних 760.000 не за по сле них.
Пен зи о не ри већ фор ми ра ју ре до ве пред са мо по слу га-

ма. Кад им апри ла иду ће го ди не бу ду од мр зну те пен зи је, 
мо ћи ће да ку пе хлеб и мле ко.
Има мо ми Ми ни стар ство за жи вот ну СРЕ ДИ НУ, а на род 

не мо же да са ста ви крај с кра јем.
Ли де ри стра на ка да ју свој до при нос тр го ви ни. Стал но 

твр де па зар.
Про ђе Дан ра да, про ђе Дан по бе де. До но вих рад них ме-

ста и но вих по бе да мо ра ће мо да че ка мо још го ди ну да на.
Свет ви ше не ма про бле ма с вул кан ском ла вом, али ми 

и да ље ку бу ри мо с ло вом. Пар дон, без ло ве.
У Бе о гра ду има још 60 кла ди о ни ца у не по сред ној бли-

зи ни шко ла, па ће мо мо ра ти да пре се ља ва мо шко ле.
На те ле ви зи ји пи ше да је РТС вла сни штво гра ђа на Ср би-

је, ма да ја још ни ди нар ни сам ви део од ТВ прет пла те.
Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
Ако су про бле ми на стар ту ве ли ки, шта нас тек на ци-

љу оче ку је!
До бро је не кад би ти и не пи смен. Бар не ви ди те кад вам 

се ло ше пи ше.
Је дан по ли ти чар је из ја вио: „Сло бод но ме бла ти те. 

Имам ре у му”!
Тек сад ви ди мо да су мно ге ства ри ле гле. На ро чи то па-

ре на при ват не ра чу не.
Про би ли су ми буб не оп не они ко ји се стал но бу са ју у 

пр са.
Шта ми вре ди што сам пи смен кад не умем да чи там 

из ме ђу ре до ва.
Ако се ло не за ли ва мо кре ди ти ма, бр зо ће нам пре су-

ши ти хра на.
По зо ри ште нам је у про цва ту. Не оску де ва мо у дра-

ма ма.
Ду шан Стар че вић
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Кри за у кри зи
Умор ни од но ше ња Ср би је у ду ши, 

ве ли ки па три о ти су је стр па ли у џе-
по ве!
Ако ба циш ка рак тер под но ге, 

мо жеш да над ма шиш се бе.
У вре ме по ли тич ких про ме на ви се 

пра зни ра мо ви на зи ду.
Град ска упра ва нам је уве ла 

еко ло шке кон теј не ре. Са да нам 
је здра ва и се кун дар на хра на.
Ја ло ви на на по вр ши ни сра змер на је 

бо гат ству под зе мља.
Не по зна ти по чи ни о ци ста са ли 

нам у по зна те би зни сме не.
За гре шке из про шло сти по ли ти ча-

ри се не осе ћа ју кри вим. На род је то 
већ пла тио!
Са мо ми има мо кри зу у кри зи. 

У то ме се из два ја мо од оста лог 
све та.
И тран зи ци ја је ре во лу ци ја у ко јој 

се пу ца – на кру пан ка пи тал.
Све нам не до ста је! Као у под зе-

мљу да је не ста ло.
Жи ван С. Фи ли по вић

Да ли сте зна ли ...
… да је нај ви ши град на све ту Ла са на 

Ти бе ту са над мор ском ви си ном од 3.612 
ме та ра?

… да по ло ви на људ ске по пу ла ци је 
за ра ђу је око пет од сто свет ског бо гат-
ства?

… да је 1626. 
го ди не хо ланд ски 
до се ље ник Пе тер 
Ми ну ит от ку пио 
Мен хетн од Ин ди-
ја на ца за ша ре не 
огр ли це у вред но сти од 25 до ла ра?

… да се нај кра ћи рат у исто ри ји од ви-
јао из ме ђу Зан зи ба ра и Ен гле ске 1986. 
го ди не? Зан зи бар се пре дао по сле 38 
ми ну та бор бе.

… да би књи га про сеч не ве ли чи не са 
име ни ма свих ин се ка та, а на на шој пла-
не ти по сто ји ви ше од 900.000 по зна тих 
вр ста, има ла око 6.000 стра на?

… да се ри ка ла ва мо же чу ти на да љи-
ни од осам ки ло ме та ра?

… да је на Аља сци до зво ље но уби ја ње 
ме две да, али да је бу ђе ње ме две да због 

фо то гра фи са-
ња за бра ње но?

… да је нај ду-
жа же ле знич ка 
пру га на све ту 
Тран сси бир ска 
же ле зни ца ко-
ја спа ја Мо скву 
са Вла ди во сто ком? Она је ду гач ка 9.297 
ки ло ме та ра.

… да број ауто мо би ла на све ту ра сте 
три пу та бр же од ра ста на ше по пу ла ци-
је?

... да је аме рич ка вла да 1969. го ди не 
до не ла за кон ко ји чи ни иле гал ним сва ки 
кон такт гра ђа на са ван зе маљ ци ма или 
њи хо вим во зи ли ма?

… да у про се ку 100 љу ди го ди шње 
у све ту умре услед гу ше ња хе миј ским 
олов ка ма?

… да су у Фин ској би-
ли за бра ње ни цр та-
ни фил мо ви са Па јом 
Пат ком јер он не но си 
пан та ло не?


