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Ни хлад но вре ме, ни ки ша ко ја се то ве-
че обил но ра су ла над Ср би јом ни су 
спре чи ли ско ро по ла ми ли о на љу ди у 

на ме ри да Ноћ му зе ја про ве ду баш та мо где 
јој име ка же и та ко по ста ну ак те ри нај ма сов-
ни је кул тур не ма ни фе ста ци је код нас. На ту 
чи ње ни цу мо же мо да бу де мо по но сни јер она 
бу ди на ду да си стем пра вих вред но сти, укљу-
чу ју ћи и кул тур не, ни је бес по врат но не стао са 
ових про сто ра. Све до ци смо да по след њих де-
це ни ја по пла ва све оп штег не у ку са по ку ша ва 
да обо ји на шу сва ко дне ви цу и пре кри је ско ро 
све, па и умет ност. У та квим усло ви ма не из-
не на ђу је што пр ва ме ста на ра зним ли ста ма 
гле да но сти и чи та но сти за у зи ма ју про гра ми и 
шти ва за ко је ни ко при ват но не же ли да при-
зна са их гле да и чи та.
Не ка да су кул тур ни по сле ни ци пра вил но 

раз у ме ва ли да њи хов за да так ни је да по ди-
ла зе пу бли ци, већ да из гра ђу ју њен укус и 
ши ре ин те ре со ва ња, па су та ко дав них се дам-
де се тих про из во ди за ко је се ве ро ва ло да не 
ис пу ња ва ју ни основ не естет ске кри те ри ју ме 
но си ли озна ку шун да и би ли до дат но опо ре зи-
ва ни. У да на шње вре ме кич је ви дљив сву да, 
па и у уста но ва ма кул ту ре, а као ме ри ла вред-
но сти на ме ћу се про гра ми за ко је се не ка да 

ни је мо гло за ми сли ти да се из во де у јав ном 
про сто ру.
Кич ни је наш изум и спе ци фич ност, гло бал-

на је по ја ва и, ка жу струч ња ци, оба ве зан пра-
ти лац по тро шач ке кул ту ре. Он је до па дљив, 
„ула гу је се”, ла ко се кон зу ми ра и при том не 
зах те ва ни ка кав ду хов ни и фи зич ки на пор. 
Због то га чи ње ни ца да се то ли ко љу ди опре-
де ли ло за осмо ча сов ну му зеј ску аван ту ру, на 
стр пљи во че ка ње у ре до ви ма да би ви де ли 
не ку од 150 по став ки у 48 гра до ва Ср би је го-
во ри да су жељ ни не чег дру гог и дру га чи јег. 
Му зе ји су одав но пре ста ли да бу ду „скла ди-
шта ста рих пред ме та”, у раз ви је ним зе мља ма 
они су атрак тив на и ди на мич на ме ста и из вор 
до бре за ба ве, а о ко ри сти и еду ка ци ји да не 
го во ри мо. Ипак, и по ред то га глав на вред-
ност ова квих до га ђа ња је по зи тив на енер ги ја, 
свест о то ме да зна мо шта је ствар но вред но 
и ва жно и да смо спрем ни да то би ра мо кад 
има мо при ли ку.
За оне ко ји же ле и зна ју да ослу шку ју, ова-

кве ма ни фе ста ци је мо гу да по слу же као пу-
то каз јер на нај бо љи на чин де ман ту ју раз не 
про из во ђа че ки ча ко ји ма је је ди ни из го вор да 
„на род то во ли”.

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка
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„Ве ли ко спре ма ње ку ће обич но тра је је дан 
(про лећ ни) дан. Ор га ни зу је се у кру гу по ро ди-
це, на ве ли ко за до вољ ство свих ње них чла но-
ва... Уста неш ра но ују тру, чио 
и ве сео, за вр неш ру ка ве, 
па кре неш ла га но... Пар-
кет, пра ши на, про зо-
ри, па у за, днев на со ба, 
деч ја со ба, па у за, уси си-
вач, ме тла, кр па... И та ко 
до су мра ка, кад ко нач но 
одах неш и оба ве зно по зо-
веш ком ши ју на ка фу ка ко 
твој це ло днев ни труд не би 
остао не при ме ћен...”
Ова ко по чи ње јед на од 

на ја ва Ве ли ког спре ма ња 
Ср би је, ак ци је ко ја ће би ти 
ор га ни зо ва на у окви ру нај-
ши ре до са да еко ло шке ма ни-
фе ста ци је по све ће не здра ви јој и 
чи сти јој око ли ни. Ак ци ја Очи сти мо 
Ср би ју тра је већ го ди ну да на, али 
још има до ста по сла јер смо је де це-
ни ја ма не у мор но и не раз бо ри то са мо 
пр ља ли. Због то га би тре ба ло да, 5. ју на, 
на Дан за шти те жи вот не сре ди не, што ви-
ше нас „за су че ру ка ве” и да ма кар ис пред 
свог дво ри шта по чи сти.
Јер, по ре чи ма над ле жних, про шле го ди не у 

Ср би ји је очи шће но 56 од сто ди вљих де по ни-
ја, од но сно око 2.500, али је оста ло да се очи-

сти још 1.900. За сад се ор га ни зо ва но од но си 
тек око 60 од сто сме ћа, док 40 од сто от па да и 
да ље за вр ша ва у при ро ди или на ди вљој де-
по ни ји. Са мо че ти ри од сто от пад них во да у 
Ср би ји се пре чи шћа ва, а во де ско ро свих ма-
лих ре ка су не при хва тљи во за га ђе не. И нај ва-
жни је – око 30 од сто свих хро нич них бо ле сти 
ко је се ја вља ју у на шем дру штву су ди рект-

но ве за не за за га ђе ње жи вот не сре ди-
не. Ово ме, ако је уоп ште по треб но би-
л о шта до да ва ти, тре ба до пи са ти 

и је дан ку ри о зи тет – иако 
је Ср би ја зе мља у ко јој се 
сме ће ви ди го лим оком та-
ко ре ћи сву да, код нас има 
ви ше по стро је ња за ре ци-

кла жу не го се кун дар них си ро-
ви на, та ко да су љу ди ко ји 
се ба ве овим по слом при-
ну ђе ни да уво зе от пад из 
ино стран ства. А ка да би 
се си стем ски ре шио овај 

про блем, би ло би про сто ра 
да се отво ри ви ше од 10.000 
но вих рад них ме ста.
Из свих ових раз ло га, во лон те-

ри, уче ни ци, сту ден ти, за по сле ни, ме ди ји, 
шко ле, удру же ња, ор га ни за ци је и гра ђа ни по-
зва ни су да се при дру же ак ци ји и по мог ну у 
чи шће њу жи вот не сре ди не, јер да би се от пад 
по чи стио ни су до вољ на са мо ко му нал на пред-
у зе ћа, по треб ни смо сви ми. М. Ј.
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Да би чи тав по сту пак био
без бе дан од нео вла шће ног 
при сту па ин фор ма ци ја ма, 
пред ви ђе но је да се 
гра ђа ни ма до де ле
при ступ не ши фре

Фонд ПИО се вр ло ам би ци о зно 
укљу чу је у про је кат e-go vern ment 
др жа ве (при ме на ин фор ма ци о них 

тех но ло ги ја у др жав ној упра ви и ло кал-
ној са мо у пра ви) ства ра ју ћи но ве мо гућ-
но сти и по сло дав ци ма и гра ђа ни ма да 
бр зо, јед но став но и ефи ка сно ко му ни ци-
ра ју с Фон дом. Не дав но је по сло дав ци ма 
омо гу ће но да пре ко ин тер нет пор та ла 
Фон да ис кон тро ли шу сво је М-4 при ја ве, 
а ових да на кре ће и но ви сер вис на ме-
њен гра ђа ни ма – увид у соп стве не по-
дат ке ма тич не еви ден ци је Фон да.

– Фонд ПИО го ди на ма пру жа сер вис 
гра ђа ни ма да на шал те ру са зна ју за до-
при но се и дру ге по дат ке ве за не за на шу 
ба зу. Те по дат ке гра ђа ни мо гу да до би ју 
у штам па ној фор ми на шал те ри ма Фон-
да ПИО. За ми сао је да ове го ди не по-
бољ ша мо тај сер вис и омо гу ћи мо свим 
за ин те ре со ва ним осо ба ма да мо гу да их 
са зна ју и пре ко ин тер не та. Да би чи тав 
по сту пак био обез бе ђен од нео вла шће-

ног при сту па ин фор ма ци ја ма, пред ви ђе-
но је да се гра ђа ни ма до де ле при ступ не 
ши фре (пин ко до ви) на осно ву ко јих ће, 
уз ко ри шће ње свог ма тич ног бро ја, мо-
ћи пре ко ин тер не та да до ђу до тра же них 
ин фор ма ци ја – об ја шња ва Зо ран Су та ра, 
ди рек тор Сек то ра ин фор ма ци о них тех-
но ло ги ја.

Сек тор за оства ри ва ње пра ва из ПИО 
и Сек тор ИТ за јед нич ким на по ри ма при-
во де кра ју све ак тив но сти ве за не за при-
ступ и обез бе ђи ва ње ових ин фор ма ци ја.

Пот пу но за шти ће на 
ко му ни ка ци ја

– У ме ди ји ма и на сај ту Фон да ће мо 
об ја ви ти упут ство у ко јем ће би ти на ве-
де на про це ду ра и би ће об ја шње но ка ко 
онај ко же ли да има увид у при ја ве на 
оси гу ра ње из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, као и упла ће не до при но се 
на ПИО, то мо же и да ура ди. До вољ но 
је да за ин те ре со ва ни гра ђа ни са мо јед-
ном до ђу на би ло ко ји шал тер у фи ли-
ја ла ма Фон да и обра те нам се по во дом 
до би ја ња при ступ не ши фре. Овла шће ни 
слу жбе ник ће по том из да ти од го ва ра ју-
ћу ко вер ту са од штам па ном при ступ ном 
ши фром. Од го вор ност за ко ри шће ње 
пин ко да је на гра ђа ни ну лич но, слич но 
као и код ко ри шће ња бан кар ских кар ти-
ца – ка же ди рек тор Зо ран Су та ра.
Сва фи зич ка ли ца има ће мо гућ ност 

при сту па сво јим по да ци ма (ис кљу чи во 
лич ним) уну тар ба зе по да та ка Фон да, 
ко ја под ра зу ме ва и цен трал ну Ср би ју и 
Вој во ди ну, о че му за наш лист го во ри и 

НО ВИ СЕР ВИС ЗА ГРА ЂА НЕ У ФОНДУ ПИО

Увид у лич не по дат ке
пре ко ин тер не та

Влада Милошевић

Владимир Станковић и Зоран Сутара

Жељко Симић
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Жељ ко Си мић, на чел ник Оде ље ња за 
ма тич ну еви ден ци ју.
− Оче ку је мо да тај сер вис за жи ви по-

чет ком ју на. Мно ги од тих љу ди ви ше не-
ће мо ра ти да до ла зе по уве ре ња. Мо ра ће 
да до ђу са мо уко ли ко им је оно по треб но 
пи сме но. То је ва жно ре ћи јер је ве ли-
ки број тих уве ре ња до са да из да ван да 
би гра ђа ни има ли та чан пре глед упла те 
до при но са, а у ци љу оства ри ва ња пра ва 
на пен зи ју. Са да ће елек трон ски мо ћи да 
стек ну увид у упла ће не до при но се што 
ће скра ти ти и рок за до но ше ње ре ше ња 
за пен зи ју. Сер вис им омо гу ћа ва и да се 
лич но ин фор ми шу о то ме да ли је по-

сло да вац из вр шио сво ју за кон ску оба ве-
зу при ја ве Фон ду, као и о ис прав но сти 
по да та ка. Кон тро лом по да та ка по сред но 
се вр ши про ве ра упла те до при но са – 
на во ди на чел ник Оде ље ња за ма тич ну 
еви ден ци ју Жељ ко Си мић.
Ова кво уна пре ђе ње услу ге Фон да 

омо гу ћи ла су нај са вре ме ни ја ре ше ња и 
тех но ло ги је ко је се при ме њу ју у ње го-
вом ра ду, а та ко ђе и за ко ни о елек трон-
ском до ку мен ту и елек трон ском пот пи су. 
Вла ди мир Стан ко вић, ди рек тор Сек то ра 
за оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, ис ти че још не ке 
по је ди но сти из ра да Фон да:

– Све на ше ак тив но сти има ју за циљ 
да се услу ге ко је Фонд пру жа по јед но-
ста ве и убр за ју, што се сва ка ко по сти же 
елек трон ским сер ви си ма, јер се сма њу је 
не а жур ност по сло да ва ца, сма њу је при-
ти сак на шал те ре а, што је ва жно, пру-
жа ње услу га је бр же и ква ли тет ни је а ко-
ри сни ци услу га и за по сле ни у Фон ду су 
за до вољ ни ји. Мо рам да ка жем да смо у 
пр ва че ти ри ме се ца ове го ди не при ми ли 
170.000 но вих зах те ва, што из но си око 
35 од сто про сеч ног бро ја пред ме та ко-
је Фонд ПИО при ми то ком го ди не. Тре ба 
по себ но на гла си ти да је знат но сма њен 
број не ре ше них пред ме та из прет ход них 
го ди на иако смо оста ли без јед ног бро ја 
за по сле них. По ред но ви на ко је смо на-
ве ли, же лим да ка жем да је у из ра ди и 

реч ник пој мо ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња у ком ће би ти об ја шње-
ни и тер ми ни из ма тич не еви ден ци је.

Елек трон ска про ве ра
М-4 при ја ва
Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-

ра ње омо гу ћио је не дав но по сло дав ци ма 
елек трон ску пре ли ми нар ну про ве ру по-
да та ка из М-4 обра сца, пре ко ин тер нет 
пор та ла Фон да. У по ступ ку пре ли ми нар-
не кон тро ле си стем ауто мат ски про ве ра-
ва по дат ке и ука зу је на гре шке, на кон 
че га по сло да вац мо же да бу де си гу ран 
да су при пре мље ни обра сци ис прав ни и 

да са мо јед ним до ла ском на шал тер за-
вр ши сво је го ди шње оба ве зе пре ма Фон-
ду. Ово је са мо је дан од сер ви са ко ји ће 
би ти до сту пан гра ђа ни ма и прав ним ли-
ци ма пре ко ин тер не та.
А о по чет ним по ка за те љи ма ко ри шће-

ња сер ви са про ве ре М-4 обра сца 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, ка же:

– Ову мо гућ ност је у пр вој не де љи 
ис ко ри сти ло 300 по сло да ва ца. Про цес 
елек трон ске про ве ре се ме ри у се кун да-
ма, та ко да је у ре корд ном ро ку сва ком 
по сло дав цу ко ји је ин фор ми сан о но вом 
сер ви су ис кон тро ли са на и уса гла ше на 
при ја ва. Фонд је на овај на чин ис кон-
тро ли сао соп стве ну при ја ву М-4 за ви-
ше од 3.000 сво јих за по сле них. По сло-
дав ци мо гу да до би ју до дат не по дат ке у 
ве зи са про ве ром М-4 обра сца ако нам 
се обра те на адре су prof fi  ce@ pio.rs. На 
осно ву њи хо вих евен ту ал них пи та ња и 
не до у ми ца до пу ња ва ће мо упут ство за 
про ве ру М-4. И овај сер вис, као и сер вис 
за при ступ по да ци ма из ба зе Фон да, ко-
ји уско ро тре ба да за жи ви, ре а ли зо ван 
је соп стве ним ре сур си ма у Сек то ру за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО и Сек то ру ИТ 
Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, као и уз на по ре ко ле га из По кра-
јин ског фон да – на во ди на чел ник Вла да 
Ми ло ше вић.

Је ле на Оцић

Коверта са приступном шифром

актуелно

ЧЕ ТВР ТА РЕ ВИ ЗИ ЈА СТЕНД-БАЈ 
АРАН ЖМА НА

Ипак без
од мр за ва ња
пла та и пен зи ја
За по сле ни ма у јав ном
сек то ру у ју лу ће би ти
ис пла ћен ре грес за го ди шњи 
од мор у из но су од 5.000
ди на ра, исту сво ту ће до би ти 
и за Бо жић, а бо нус би
у другом делу го ди не мо гли 
да оче ку ју и пен зи о не ри

Раз го во ри са ми си јом ММФ-а, у окви-
ру че твр те ре ви зи је стенд-бај аран-
жма на успе шно су за вр ше ни и по-

стиг нут је до го вор да се пен зи је и пла те 
у јав ном сек то ру не ће од мр за ва ти до 
кра ја го ди не. Исто вре ме но, до го во ре но 
је да за по сле ни и пен зи о не ри до би ју из 
бу џе та бо ну се у укуп ном из но су од око 
че ти ри ми ли јар де ди на ра.
За по сле ни у др жав ном сек то ру ће до-

би ти укуп но две ми ли јар де ди на ра, ко-
ли ко и пен зи о не ри, ми мо ре дов них пла-
та и пен зи ја. На тај на чин ће се по мо ћи 
нај си ро ма шни јим сло је ви ма дру штва у 
Ср би ји да лак ше пре бро де не га тив не 
ефек те кри зе. За по сле ни ма у јав ном сек-
то ру у ју лу ће би ти ис пла ћен ре грес за 
го ди шњи од мор у из но су од 5.000 ди на-
ра, ко ли ко мо гу да оче ку ју и за Бо жић. 
Бо нус би у дру гој по ло ви ни го ди не мо-
гли да оче ку ју и пен зи о не ри.
ММФ је 15. ма ја 2009. го ди не одо брио 

Ср би ји но ви стенд-бај аран жман у укуп-
ном из но су од 2,9 ми ли јар ди евра, ко-
ји ће тра ја ти до апри ла 2011. го ди не. 
Сред ства тог кре ди та ко ри сте се за ја-
ча ње де ви зних ре зер ви и као по др шка 
еко ном ском про гра му Вла де Ср би је за 
ума ње ње ути ца ја свет ске еко ном ске 
кри зе. У до са да шње три тран ше Ср би-
ја је по ву кла око 1,3 ми ли јар де евра из 
аран жма на с ММФ-ом.
У раз го во ри ма са пред став ни ци ма ове 

ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је 
би ло је ре чи о нај но ви јим фи скал ним, 
мо не тар ним и ма кро е ко ном ским кре та-
њи ма, као и о ре а ли за ци ји ра ни је пре у-
зе тих оба ве за из спо ра зу мом са Фон дом, 
са по себ ним освр том на пи та ња ко ја се 
од но се на ускла ђи ва ње пен зи ја и усва ја-
ње за ко на о фи скал ној од го вор но сти.
Сле де ћа ре ви зи ја тре ба ло би да бу де 

кра јем ав гу ста ка да ће се раз го ва ра ти о 
по ре ској ре фор ми, ре ба лан су бу џе та и бу-
џет ском де фи ци ту за 2011. годину.  В. А.
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У Вр њач кој Ба њи, 
у Са ли тер мо ми-
не рал ног ку па ти-

ла Спе ци јал не бол ни це 
„Мер кур”, одр жан је дру-
ги Ме ђу на род ни кон грес 
ба ња Ср би је, окру же ња и 
Европ ске уни је. Том при-
ли ком је Управ ни од бор 
Удру же ња ба ња Ср би је, 
по во дом че ти ри де це ни-
је од осни ва ња, до де лио 
при зна ња за слу жни ма у 
овој обла сти. До бит ник 
овог вред ног при зна ња, 
по ред оста лих, је сте и 
Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње.
На кон до де ле при зна-

ња, уче сни ке Кон гре са је по здра вио 
пред сед ник оп шти не Вр њач ка Ба ња 
Зо ран Се и зо вић, а о зна ча ју овог ску па 

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2010.

Зре ња нин ска ор га ни за ци-
ја син ди ка та пен зи о не ра 
„Не за ви сност” је у ро ку 

од не ко ли ко не де ља успе шно 
ор га ни зо ва ла не ко ли ко зна-
чај них ма ни фе ста ци ја. На и ме, 
пен зи о не ри из ове ор га ни за-
ци је би ли су нај пре до ма ћи ни 
Ра ди ни То до вић, др жав ном 
се кре та ру у Ми ни стар ству за 
рад и со ци јал ну по ли ти ку, ко-
ја је на че лу Рад не гру пе Вла-
де Ср би је за ре фор му ПИО, 
за тим су при ми ли око 150 
уче сни ка јав не три би не о ре-
фор ми си сте ма пен зиј ско-ин-
ва лид ског оси гу ра ња, одр жа-
не у град ском До му кул ту ре, а 
он да су, 13. ма ја, у ре сто ра ну 
„Евро па” уго сти ли и ко ле ге из 
дру гих ме ста и гра до ва Ср би-
је на кр сној сла ви ре пу блич-
ке ор га ни за ци је син ди ка та – 
Спа сов да ну.

Пре ма ре чи ма Је лен ка Кра-
јо ва на, пред сед ни ка зре ња-
нин ског и пот пред сед ни ка ре-
пу блич ког син ди ка та пен зи о-
не ра „Не за ви сност”, ве те ра ни 
ра да из Зре ња ни на би ли су 
за до вољ ни на чи ном на ко ји 
им је Ра ди на То до вић из ло-
жи ла од ред бе но вог За ко на о 
ПИО, ко ји ће се при ме њи ва ти 
од по чет ка на ред не го ди не. 
Том при ли ком су ис ко ри сти-
ли мо гућ ност да је упо зна ју и 
са сво јим пред ло зи ма ко је би 
– пре ма њи хо вом ми шље њу, 
тре ба ло уне ти у овај за кон. 
Они, на и ме, сма тра ју да би 
од нос из ме ђу нај ви ше и про-
сеч не пен зи је у Ср би ји тре ба-
ло да бу де 3:1, и да, на кон ус-
по ста вља ња та кве сра зме ре у 
ис пла ти пен зи ја, тре ба пре ћи 
на њи хо во ли не ар но ускла ђи-
ва ње.

Про сла ви Спа сов да на при-
су ство ва ло је 320 пред став-
ни ка пен зи о нер ског син ди ка-
та из Зре ња ни на и око ли не, 
али и из Бе о гра да, Сур чи на, 
Кру шев ца и Сеф ке ри на. На 
кр сној сла ви ове пен зи о нер-
ске ор га ни за ци је би ли су и 
функ ци о не ри ло кал не са мо-
у пра ве – Пре драг Је ре мић, 

пот пред сед ник Скуп шти не 
гра да Зре ња ни на, и Вла да 
Ми ло шев, члан град ске ка-
дров ске ко ми си је, а до шле 
су и ко ле ге из по кра јин ског 
и град ског син ди ка та УГС 
„Не за ви сност”. Кум сла ве 
био је Ра да Па влов из Зре-
ња ни на.

М. Мек те ро вић

ОДР ЖАН ДРУ ГИ МЕ ЂУ НА РОД НИ КОН ГРЕС БА ЊА 

РФ ПИО до бит ник
при зна ња ба ња Ср би је

СИН ДИ КАТ ПЕН ЗИ О НЕ РА „НЕ ЗА ВИ СНОСТ” У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Обе ле жа ва ње кр сне
сла ве – Спа сов да на

го во рио је др Де јан Ста но је вић, пред-
сед ник Удру же ња бањ ских и кли мат-
ских ме ста Ср би је и ди рек тор вр њач ке 

Спе ци јал не бол ни це „Мер-
кур”.

– Као што је по зна то, Вр-
њач ка Ба ња је до пре две 
го ди не би ла до ма ћин бер-
зе ба ња ко ја се због ве ли-
ког зна ча ја и ин те ре со ва-
ња пре тво ри ла у Кон грес 
ба ња. Ми ов де у Вр њач кој 
Ба њи мно го оче ку је мо од 
ту ри зма, по го то во здрав-
стве ног, и тим по во дом смо 
ре кон стру и са ли и опре ми-
ли ве ћи број обје ка та у са-
ста ву Спе ци јал не бол ни це 
„Мер кур” − ре као је др Де-
јан Ста но је вић за хва љу ју ћи 
свим на гра ђе ни ма и уче сни-
ци ма на до број са рад њи.
Дру гом Ме ђу на род ном 

кон гре су ба ња Ср би је при су ство ва ло је 
ви ше од пет сто ти на уче сни ка из зе мље 
и ино стран ства. Д. Ива но вић
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Ме ри Вор лик у Кра гу јев цу
У окви ру ре дов них ак тив но сти, ам ба са дор ка САД Ме ри Вор лик по се ти ла је Кра-

гу је вац да би се упо зна ла са по ли тич ком, со ци јал ном и еко ном ском си ту а ци јом 
у том гра ду. На кон по се те Ме ри Вор лик је из ра зи ла за до вољ ство раз го во ри ма и 
су сре ти ма ко је је има ла оце њу ју ћи их као ве о ма успе шне.

– Пред став ни ци ам ба са де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва го ди на ма са ра ђу ју са 
ло кал ном са мо у пра вом Кра гу јев ца, што тре ба да бу де при мер дру гим гра до ви ма 
и оп шти на ма у Ср би ји, ка да је у пи та њу еко ном ски раз вој и спрем ност за ре а-
го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма. Ин те рес САД је да овај град и ре ги он ра сту и 
на пре ду ју – ре кла је ам ба са дор ка. 
У окви ру по се те Кра гу јев цу Ме ри Вор лик је об и шла Аме рич ки ку так, Аген ци ју 

за про мо ци ју ин ве сти ци ја и по др шку би зни су цен трал не Ср би је, ком па ни ју Фиjат 
ауто мо би ли Ср би ја и Тех нич ко-ре монт ни за вод.

између два броја

Плес у под не
Ви ше од 4.000 ма ту ра на та, 21. ма ја, тач но у под не, пле-

са ло је на цен трал ним град ским тр го ви ма ши ром Ср би је, у 
окви ру тра ди ци о нал не европ ске ма ни фе ста ци је „Плес са 
Евро пом”. Ма ту ран ти из Ср би је су за јед но са вр шња ци ма 
из још осам европ ских зе ма ља пле са ли ма тур ски плес – 
ка дрил про сла вља ју ћи за вр ше так школ ске го ди не.

„Плес са Евро пом” одр жа ва се сва ке го ди не исто вре ме-
но у не ко ли ко де се ти на европ ских гра до ва. Ма ту ран ти су 
ове го ди не пле са ли ка дрил на му зи ку из опе ре те „Сле-
пи миш” Јо ха на Штра у са, у Ср би ји, Сло ве ни ји, Хр ват ској, 
Бо сни и Хер це го ви ни, Цр ној Го ри, Ру му ни ји, Бу гар ској и 
Ма ке до ни ји.
Про шле го ди не је уз исту му зи ку исто вре ме но пле са ло 

27.800 ма ту ра на та ши ром Евро пе, чи ме је по ста вљен Ги-
ни сов ре корд.

Ца рин ска
ис по ста ва
у Кња жев цу
До бит ник на гра де за нај бо љег из-

во зни ка у 2009. го ди ни, у из бо ру 
Аген ци је за стра на ула га ња и про-
мо ци ју из во за Ре пу бли ке Ср би је (СИ-
Е ПА), је сте ком па ни ја „Falc East” из 
Кња жев ца. Ово зна чај но при зна ње 
„Falc East” је до био пр вен стве но због 
95,65 про це на та оства ре ног из во за, 
као и због по ве ћа ња бро ја за по сле-
них, осва ја ња но вих тр жи шта и ве ћих 
ин ве сти ци ја у про из вод њу. Ком па ни-
ја се ина че ба ви про из вод њом деч је 
обу ће и по ка за ла је да до бри при ме ри 
стра них ула га ња има ју и од лич ну из-
ла зну пер спек ти ву. Ње но по сло ва ње 
је из у зет но зна чај но за кња же вач ку 
оп шти ну, ко ја је по про се ку при ма ња 
на са мом за че љу у Ср би ји, јер за по-
шља ва око 1.000 рад ни ка.
За рад овог, али и оста лих ко лек ти-

ва у Кња жев цу од ве ли ком зна ча ја је 
то што је не дав но у кру гу ком па ни је 
„Falc East” отво ре на ис по ста ва ца рин-
ске слу жбе, пр ва ове вр сте у ју го и-
сточ ној Ср би ји. Ње ним отва ра њем, 
ка ко на гла ша ва ју у Упра ви ца ри на 
Ср би је, би ће олак ша но по сло ва ње 
свих из во зно ори јен ти са них пред у-
зе ћа ко ја по слу ју на те ри то ри ји ове 
оп шти не.

Но ва тран ша по мо ћи ЕУ ни шком
ре ги о ну 
Из прет при ступ них фон до ва ЕУ обез бе ђе но је 174 ми ли о на евра бес по врат них 

сред ста ва за Ни шки округ. Од то га ће би ти фи нан си ра но 28 про је ка та – про гра ма 
по др шке ло кал ној ин фра струк ту ри у вред но сти 31 ми ли он евра, раз вој ин фра струк-
ту ре у ви со ком обра зо ва њу – 25 ми ли о на евра, као и про грам по др шке ју жној и ју-
го за пад ној Ср би ји у из но су од 13,7 ми ли о на евра.
Фонд од 174 ми ли о на евра по мо ћи би ће до пу њен са 12 ми ли о на из про гра ма пре-

ко гра нич не са рад ње и још 12 ми ли о на евра из про гра ма ра да са мла ди ма, на ја вио 
је ам ба са дор ЕУ у Ср би ји Вен сан Де жер.
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По ла ве ка по сто ја ња
Све ча ном ака де ми јом у Скуп шти ни АП Вој во ди не обе ле жен је, 18. ма ја, зна ча јан ју би-

леј – 50 го ди на по сто ја ња и ра да Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.
На овом фа кул те ту, од осни ва ња до да нас, ди пло ми ра ло је ви ше од 6.000 ле ка ра, 

пре ко 1.000 сто ма то ло га, 250 фар ма це у та и 50 струч ња ка здрав стве не не ге, ко ји су 
ле чи ли и ле че љу де ка ко у Ср би ји, та ко и 
ши ром све та, те су као ам ба са до ри на шег 
ме ди цин ског обра зо ва ња сти за ли и до Аме-
ри ке и Но вог Зе лан да.
Да нас на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом 

Са ду сту ди ра: 1.765 сту де на та ме ди ци не, 
350 сту де на та сто ма то ло ги је, 460 сту де на та 
фар ма ци је, 355 здрав стве не не ге, 125 сту-
де на та спе ци јал не ре ха би ли та ци је и еду ка-
ци је и 40 сту де на та ме ди цин ске ре ха би ли-
та ци је.
Све ча но сти су при су ство ва ли број ни го-

сти из по кра јин ских вла сти и про све те, као 
и пен зи о ни са ни и са да шњи про фе со ри Ме-
ди цин ског фа кул те ту и мно ги пред став ни ци 
стру ке.

Бе о град фи нан си ра 59 про је ка та 
Ко ми си ја за из бор про је ка та дру штве них и не вла ди них ор га ни за ци ја раз мо три ла 

је пред ло ге при спе ле на ово го ди шњи кон курс и до не ла од лу ку да се фи нан сиј ски 
по др жи 59 про је ка та.
Сред ства ће до би ти про јек ти ко ји су фо ку си ра ни на нај о се тљи ви је и нај ри зич ни је 

со ци јал не гру пе, као што су ста ри, ли ца са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том, 
си ро ма шна деца и де ца без ро ди тељ ског ста ра ња, мла ди са по ре ме ћа ји ма у дру-
штве ном по на ша њу и жр тве на си ља.
Про јек ти ће се ре а ли зо ва ти до кра ја го ди не, а би ће фи нан си ра ни у це ли ни или 

де ли мич но. Пред ност је да та про јек ти ма у чи јој ре а ли за ци ји ће уче ство ва ти ста нов-
ни ци не хи ги јен ских на се ља у Бе о гра ду.

Осми национални
ге рон то ло шки кон грес
Осми на ци о нал ни ге рон то ло шки кон грес одр жан је 23. ма ја у Вр њач кој Ба-

њи. Те ма кон гре са би ла је „За европ ске стан дар де со ци јал не си гур но сти ква ли-
те та жи во та у ста ро сти”, а основ ни при ступ био је пре и спи ти ва ње на ци о нал не 
стра те ги је о ста ре њу (2006–2015). Кон грес је, су де ћи пре ма бро ју уче сни ка, био 
ре пре зен та ти ван. При су ство ва ло је око 250 струч ња ка, од ко јих је 150 би ло са 
ра до ви ма, а њих 18 је под не ло увод не ре фе ра те.
На Осмом ге рон то ло шком кон гре су ана ли зи ра на су број на пи та ња ко ја су од 

ве ли ке ва жно сти за при пад ни ке тре ћег до ба, ме ђу ко ји ма су до жи вот ни раз вој 
по је дин ца, пред ста ве о ста ро сти у на шем дру штву, пи та ња ре фор ме ПИО, ан-
тро по ло шки аспек ти у ста ро сти. На кон гре су су, у окви ру ме ђу на род не сек ци је, 
уче ство ва ли и струч ња ци из Не мач ке, Ма ке до ни је и Цр не Го ре.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла пен зи ја за април 

ко ри сни ци ма из ка те го ри је за по сле них 
по че ла је 25. ма ја. 
Бив шим по љо при вред ни ци ма дру ги 

део април ског че ка ис пла ћу је се од 20. 
ма ја, а пен зи о ни са ним вој ним ли ци ма од 
21. ма ја.

За ра да ви ша око 
че ти ри од сто
Про сеч на бру то за ра да у Ре пу бли ци 

Ср би ји у апри лу 2010. го ди не из но си 
48.525 ди на ра. У од но су на про сеч ну 
за ра ду ис пла ће ну у мар ту но ми нал но је 
ви ша за 4,5 од сто, а ре ал но за 3,8 од-
сто.
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји, ис-

пла ће на у апри лу 2010. го ди не, из но си 
34.952 ди на ра. У од но су на про сеч ну не-
то за ра ду ис пла ће ну у мар ту ове го ди не, 
но ми нал но је ви ша за 4,3, а ре ал но за 
3,6 про це на та.
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актуелно

У си вој еко но ми ји
у Ср би ји „ле жи”
3-4 ми ли јар де евра 

У За нат ском до му у Но вом 
Са ду, сре ди ном ма ја, 
осно ва на је Уни ја по-

сло да ва ца Вој во ди не (УПВ), 
ко ја је са став ни део Уни је по-
сло да ва ца Ср би је. Осни вач кој 
скуп шти ни при су ство ва ли су, 
осим број них го сти ју и де ле-
га та ко ји су за сту па ли око 
30.000 чла но ва из По кра ји не, 
и др Бо јан Пај тић, пред сед ник 
Вла де Вој во ди не, Ми ро слав 
Ва син, по кра јин ски се кре тар 
за рад, за по шља ва ње и рав-
но прав ност по ло ва, Ни ко ла 
Стој шић, пред сед ник При-
вред не ко мо ре Вој во ди не, ру-
ко вод ство Уни је по сло да ва ца 
Ср би је (УПС) − Не бој ша Ата-
нац ко вић, пред сед ник, и Сте-
ван Авра мо вић, пред сед ник 
Скуп шти не ове ор га ни за ци је, 
као и др Ми ло рад Ми ја то вић, 
пред сед ник Са ве за са мо стал-
них син ди ка та Вој во ди не.
На осни вач кој сед ни ци 

Скуп шти на Уни је по сло да ва-
ца Вој во ди не до не ла је Од лу-
ку о осни ва њу, усво јен је Ста-
тут и фор ми ра ни сви ор га ни, 
а иза бра но је и ру ко вод ство. 
За пр вог чо ве ка ове ор га ни-
за ци је из гла сан је То ми слав 
Бо шњак из сом бор ске ком па-
ни је „То тал”, а два пот пред-
сед ни ка су: Слав ко Но ва ко вић 
из Удру же ња за на тли ја Но-
вог Са да и Дра ган Ми лен ко-
вић, пред сед ник по сло да ва ца 
Срем ске Ми тро ви це. Пред сед-
ник Скуп шти не УПВ је Ду шан 
Ри стић са но во сад ског Фа кул-
те та за ме наџ мент.
Сви ак те ри по ме ну тог ску па 

сло жи ли су се да је осни ва ње 
Уни је по сло да ва ца Вој во ди не 

до бар ко рак и да во ди уна-
пре ђе њу со ци јал ног ди ја ло га 
кроз со ци јал но-еко ном ске са-
ве те (СЕС), ка ко у Вој во ди ни, 
та ко и у Ср би ји, и то од ло-
ка них ка нај ви шим ни во и ма 
те ри то ри јал не ор га ни за ци је у 
Ре пу бли ци.
Не бој ша Ата нац ко вић је за 

„Глас оси гу ра ни ка” из ја вио 
да се чла но ви Ре пу блич ког 
со ци јал но-еко ном ског са ве та 
већ не ко вре ме до го ва ра ју о 
одр жа ва њу за јед нич ког са-
стан ка са По кра јин ским СЕС-
ом. На ме ра ва ју да син хро ни-
зу ју рад, јер ни син ди ка ти ни 
по сло дав ци ни су за до вољ ни 
функ ци о ни са њем со ци јал ног 
ди ја ло га у на шој зе мљи, као 
ни сте пе ном ува жа ва ња од-
лу ка овог три пар тит ног те ла 
Вла де Ср би је, док се у зе мља-
ма Европ ске уни је овај на чин 
ди ја ло га из у зет но по шту је, а 
од лу ке СЕС-а ап со лут но при-
ме њу ју.

– На кон по ме ну тог са стан ка 
оче ку јем и да ће мо три пар-
тит но и сло жно на сту пи ти на 
на ред ној скуп шти ни Ме ђу на-
род не ор га ни за ци је ра да у 
Же не ви, као што смо то и до-
сад чи ни ли – на ја вио је Ата-
нац ко вић.

Он је још ис та као да су у 
УПС-у „оку пи ра ни” и ак тив-
но сти ма на при ку пља њу пот-
пи са чла но ва, да би до ка за ли 
сво ју ре пре зен та тив ност, и на 
тај на чин оја ча ли по зи ци ју у 
пре го во ри ма са оста лим со-
ци јал ним парт не ри ма – син-
ди ка ти ма и Вла дом Ср би је. 
Ата нац ко вић сма тра да је 
фор ми ра ње вој во ђан ске Уни-
је зна ча јан до при нос у том 
по слу. Ме ђу тим, љу ди из Уни-
је по сло да ва ца Ср би је оче ку-
ју и да се ко ри гу је ста ти стич-
ки број по сло да ва ца у Ср би ји 
ко ји је за дат, и у окви ру ко јег 
се тра жи 10 про це на та по др-
шке ра ди до ка зи ва ња ре пре-
зен та тив но сти, јер ни је до бро 
да у тај број ула зе и они ко ји 
са ми се бе за по шља ва ју и не-
ма ју при ја вље не рад ни ке, као 
што су так си сти, адво ка ти и 
слич но.
Слав ко Но ва ко вић је кон ста-

то вао да осни ва њем УПВ по-
сло дав ци оја ча ва ју сво је по зи-
ци је у др жа ви, и да ће власт 
мо ра ти да ра чу на на то да има 
по сла са ја ким син ди ка ти ма и 
ја ком Уни јом по сло да ва ца.

– Ми смо већ са да ре пре-
зен та тив ни, и са мо оче ку је мо 
да се то и „па пи ро ло шки” по-

твр ди, а љу ди из све та ка пи-
та ла ће нам све ви ше при ла-
зи ти, па оче ку јем и ожи вља-
ва ње со ци јал ног ди ја ло га. 
Пре све га, сви се сла же мо да 
тре ба су зби ти рад „на цр но”, 
јер у си вој зо ни, на ни воу це-
ле Ср би је, „ле жи” три до че-
ти ри ми ли јар де евра. Да кле, 
то мо ра би ти при о ри тет, уз 
ства ра ње бо љег при вред ног 
ам би јен та у ко јем ће се ле-
гал но при вре ђи ва ти. Та ко ће 
се пу ни ти и бу џет и фон до ви, 
и на кон то га би ће мо гу ће и 
ква ли тет ни је ре ша ва ње со ци-
јал них пи та ња, јер се не мо же 
ку по ва ти со ци јал ни мир пре-
ко си ве еко но ми је – оп ти ми-
ста је Слав ко Но ва ко вић.
Др Ми ло рад Ми ја то вић ка-

же да син ди ка ти же ле да са-
ра ђу ју са ре пре зен та тив ним 
по сло дав ци ма, јер то ком ра-
да на те ре ну нај ви ше про бле-
ма има ју са га зда ма ко ји ни су 
чла но ви Уни је по сло да ва ца. 
Та ко ђе, сма тра да у со ци јал-
ном ди ја ло гу тре ба ићи и ко-
рак да ље, и то та ко што ће 
се и При вред на ко мо ра укљу-
чи ти у овај про цес, а крај њи 
циљ тре ба да бу де пот пи си-
ва ње Оп штег ко лек тив ног 
уго во ра за Вој во ди ну.
Ни ко ла Стој шић је под се-

тио по сло дав це да мо ра ју пр-
во из ми ри ва ти оба ве зе пре ма 
др жа ви и рад ни ци ма, а тек 
на кон то га мо гу не што и да 
тра же, јер та ко је у свим уре-
ђе ним си сте ми ма у све ту.
Бо јан Пај тић и Ми ро слав 

Ва син ис та кли су да су по-
кра јин ске вла сти спрем не да 
трај но са ра ђу ју са но во о сно-
ва ном Уни јом по сло да ва ца 
Вој во ди не и да ће ра до би ти 
ка ри ка ко ја по ве зу је вој во-
ђан ску при вре ду и ре пу блич-
ку ад ми ни стра ци ју.

Текст и фото: 
Ми ро слав Мек те ро вић

ОСНИ ВАЧ КА СКУП ШТИ НА УНИ ЈЕ ПО СЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Циљ – уна пре ђе ње
со ци јал ног ди ја ло га
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По кра јин ски се кре та ри јат 
за ме ђу ре ги о нал ну са рад њу, 
као и Се кре та ри јат за ло кал-
ну са мо у пра ву и ме ђу оп штин-
ску са рад њу Вла де АП Вој во-
ди не у парт нер ству са ти мом 
„Ре ги о нал ног дру штве но-еко-
ном ског про гра ма раз во ја 2” 
про мо ви са ли су не дав но, на 
кон фе рен ци ја ма за но ви на ре 
у Но вом Са ду, Срем ској Ми-
тро ви ци и Бач кој Па лан ци, 
тро го ди шњи про је кат тех нич-
ке по мо ћи ЕУ за ре ги о нал ни 
раз вој еко но ми је у Ср би ји.
Овај про је кат бес по врат не 

по мо ћи у из но су од 10 ми ли о-
на евра за по чет је у ју ну 2009. 
го ди не и тра ја ће до ма ја 2012. 
го ди не. На ме њен је оп шти на-
ма ко је су за ин те ре со ва не за 
са рад њу (нео п ход но је удру-
жи ва ње бар три оп шти не), за 
ре а ли за ци ју про гра ма за јед-
нич ког ра да са при ват ним сек-
то ром у ци љу отва ра ња но вих 
рад них ме ста. Сти му ли са ће се 

про гра ми ко ји су усме ре ни на 
по љо при вре ду (из во зно ори-
јен ти са ну про из вод њу), раз вој 
ма лих и сред њих пред у зе ћа, 
ту ри зам, као и отва ра ње но вих 
пред у зе ћа од стра не мла дих 
са фа кул тет ском ди пло мом, 
по себ но оних ко ји се ба ве фи-
нан сиј ским услу га ма у сво јој 
ре ги ји.
За сад је ак тив ност по кра јин-

ских вла сти усме ре на на при-
пре му оп шти на за пред сто је ће 

кон кур се, од но сно на то да се 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
оспо со бе да на нај бо љи на чин 
кон ку ри шу за по ме ну та сред-
ства. Оче ку је се да и оп шти не 
са ме по кре ну ини ци ја ти ву и 
од ре де број и вр сту но вих рад-
них ме ста ко ја су им по треб на 
да би ре а ли зо ва ле иде је из 
про јек та. Нај кра ће, оп шти-
не са ме мо ра ју да пре по зна ју 
стра те шке при о ри те те у окви-
ру струк ту ре не за по сле них у 

сво јим сре ди на ма и за тим да 
кон ку ри шу за пред ви ђе на фи-
нан сиј ска сред ства.
На кон то га ће би ти иза бра-

ни про јек ти ко ји да ју нај ве-
ће мо гућ но сти за кре и ра ње 
рад них ме ста. То ком на ред-
них ме се ци би ће об ја вље на и 
ли ста про је ка та на ко ји ма ће 
оп шти не ра ди ти у парт нер-
ству са при ват ним сек то ром.

Текст и фото: 
М. Мек те ро вић

Отва ра њем но вог по го на у 
по ро дич ној фир ми Све то ми-
ра Ми лин ко ви ћа, „Енер го-си-
стем” у Но вој Па зо ви, сре-
ди ном ма ја, по сао је до би ло, 
у ди рект ној про из вод њи, 25 

НО ВИ ПО ГОН „ЕНЕР ГО-СИ СТЕ МА”

По сао за двадесет пет рад ни ка

не за по сле них, а ин ди рект но, 
кроз ко о пе ра ци ју, би ће упо-
сле но још 15 љу ди. У овом 
по го ну про из во ди ће се ку гла-
сте сла ви не за га сне ин ста ла-

ци је по свет ским си гур но сним 
стан дар ди ма. Оче ки ва ни обим 
го ди шње про из вод ње је 2.500 
ко ма да ове га сне опре ме, а 
пла ни ран је го ди шњи бру то 
при ход од око че ти ри ми ли о-

на евра. Осим пла сма на ових 
про из во да у на шој зе мљи, 
пла ни ра се и из воз у зе мље у 
окру же њу, као и у Ру си ју, Бе-
ло ру си ју и Укра ји ну.

Ин ве сти ци о на вред ност но-
вог по го на из но си 175 ми ли-
о на ди на ра, а По кра јин ски 
се кре та ри јат за на у ку и тех-
но ло шки раз вој су фи нан си рао 
је овај про је кат са 25 ми ли о на 

ди на ра. При ли ком све ча ног 
отва ра ња по го на др Бо јан Пај-
тић, пред сед ник по кра јин ске 
вла де, ис та као је да је ово 71. 
но ви по гон у окви ру по кра јин-

ског раз вој ног про гра ма но вих 
тех но ло ги ја, кроз ко ји је од 
2006. го ди не до са да за по сле-
но око 18.600 рад ни ка. Пре ма 
ре чи ма Дра го сла ва Пе тро ви-
ћа, ре сор ног се кре та ра, из до 

са да отво ре них но вих по го на 
оства рен је из воз у из но су од 
41.630.000 евра.

Текст и фото: 
М. Мек те ро вић

СА РАД ЊА ОП ШТИ НА И 
ПРИ ВАТ НОГ СЕК ТО РА

Кре и ра ње но вих рад них ме стаКре и ра ње но вих рад них ме ста
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поводи

У ци љу бо ље по се ће но сти и по ра ста 
ту ри стич ког про ме та, у Вр њач кој Ба њи 
су од лу чи ли да сни зе це не у хо те ли-
ма и та ко их при ла го де сва чи јем џе пу. 
Пре ма ре чи ма Го ра на Ка ра ве со ви ћа из 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је овог гра да, у 
по след ња че ти ри ме се ца ове го ди не ту-
ри стич ки про мет је, у по ре ђе њу са истим 

пе ри о дом про шле го ди не, опао за се дам 
од сто.
Но ве це не у хо те ли ма ће и да ље би ти 

ра зно ли ке, али под но шљи ви је не го до 
са да. Та ко ће, на при мер, це на по лу пан-
си о на у хо те лу „Же ле зни чар” би ти 1.200 
ди на ра, у хо те лу „Про ме на да” 1.260, у 
од ма ра ли шти ма „Бор јак” и „Па но ни ја” 
1.400 ди на ра и 1.500 ди на ра. По лу пан-

си он у хо те лу „Фон та на” из но си ће 1.530 
ди на ра, у „Сла ви ји” 1.730, а у хо те лу 
„Бре за” 1.870 ди на ра.
− Еко ном ска кри за узи ма да нак у свим 

обла сти ма, па и у ту ри зму, на род не ма 
па ра као не ка да у срећ на вре ме на ка да 
нам је Ба ња би ла пре пу на го сти ју и из 
зе мље и из ино стран ства – ка же Го ран 
Ка ра ве со вић. Д. Ива но вић

Ком па ни ја „Фи јат ауто мо би ли 
Ср би ја” по че ће про из вод њу 
у пу ном ка па ци те ту по чет ком 
2012. го ди не

Пр ви мо дел ауто мо би ла „Фи ја то ве” 
фа бри ке у Кра гу јев цу на пу сти ће 
по гон ком па ни је у тре ћем квар-

та лу 2011. го ди не. Пред сед ник ове ком-
па ни је, Ђо ва ни де Фи ли пис, по твр дио 
je да ће на ја вље на су ма од 700 ми ли о-
на евра би ти уло же на у по го не кра гу је-
вач ке фа бри ке. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
пун ка па ци тет про из вод ње пла ни ран је 

Но ви
мо дел 
Фи ја та
за го ди ну 
да на

до кра ја на ред не го ди не да би спрем но 
стар то ва ли у 2012. го ди ни.
У „Фи ја то вој” фа бри ци у то ку су ве ли-

ки гра ђе вин ски ра до ви на ре кон струк-
ци ји кро ва и по да. Пла ни ра но је да до 
кра ја го ди не у сре ђи ва ње про из вод них 
ха ла бу де уло же но ви ше од 150 ми ли о-
на евра. Ко рист од ових ула га ња има ће 
и мно го број не до ма ће фир ме ко је су ан-
га жо ва не на по сло ви ма пре у ре ђе ња по-
го на, гра ђе вин ска ин ду стри ја и це ло куп-
на срп ска при вре да. Циљ је до сти за ње 
про из вод ње од 200.000 ауто мо би ла, што 
ће има ти ве ли ки ефе кат на из воз и тр го-
вин ски де фи цит. Оче ку је се, на и ме, да 
ће у 2012. го ди ни вред ност из во за би ти 
ви ша од ми ли јар ду евра.

М. Сан трач

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ни же це не у на ред ном пе ри о ду
ПАД ТУ РИ СТИЧ КОГ ПРО МЕ ТА У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

И у Но во па зар ској 
ба њи на ра те
Ре дак ци ји „Гла са оси гу ра ни ка” ја-

ви ли су се над ле жни из Спе ци јал не 
бол ни це за ми шић не и не у ро ми шић не 
бо ле сти у Но вом Па за ру, од но сно из 
Но во па зар ске ба ње, са ин фор ма ци јом 
да и ово ле чи ли ште већ че ти ри го ди-
не при ма пен зи о не ре на ре ха би ли та-
ци ју и бањ ско ле че ње уз мо гућ ност 
пла ћа ња на шест ме сеч них ра та и да 
сви за ин те ре со ва ни ко ри сни ци мо гу 
да се ја ве на сле де ће бро је ве те ле фо-
на: 020/372-166, 020/371-559, ло кал 
10 и 020/371-623, ло ка ли 88 и 10.

Ђо ва ни де Фи ли пис
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За ви тал не и здра ве пен зи о не ре ста-
рост је ре ла тив на ствар а до дат ни 
при ход при ли ка ко ја се не про пу-

шта. Та ко ни је ре дак слу чај да ко ри сни-
ке ста ро сне пен зи је бив ши или но ви по-
сло дав ци ан га жу ју за оба вља ње по сло ва 
уз од го ва ра ју ћу на кна ду, при че му су ду-
жни да их при ја ве на оси гу-
ра ње и из ми ру ју до при но се 
за ПИО као и за оста ле за-
по сле не.
У том сми слу, од ред бом 

чла на 121 За ко на о ПИО, 
пен зи о не ри ко ји ра де или 
оба вља ју са мо стал ну де лат-
ност на те ри то ри ји Ре пу бли-
ке има ју пра во да по пре-
стан ку оси гу ра ња под не су 
зах тев за по нов но од ре ђи-
ва ње пен зи је, под усло вом 
да су ра ди ли нај ма ње го ди-
ну да на и да су за тај пе ри-
од ра да до при но си пла ће ни. 
Ста вом 2 овог чла на пред-
ви ђе но је да ће се ко ри сни-
ку ста ро сне пен зи је ко ји се 
за по сли у ино стран ству об-
у ста ви ти ис пла та пен зи је за 
вре ме док ра ди у ино стран-
ству, ако ме ђу на род ним уго-
во ром ни је дру га чи је пред-
ви ђе но.
Ина че, ли ца ко ја оба вља ју 

са мо стал ну де лат ност че сто 
се рас пи ту ју да ли мо гу да 
под не су зах тев за пре ра чун пен зи је без 
од ја ве де лат но сти, с об зи ром на то да 
по сту пак од ја ве и по нов не при ја ве де-
лат но сти пре ко Аген ци је за при вред не 

ре ги стре из и ску је од ре ђе не нов ча не тро-
шко ве и не баш јед но став ну ад ми ни стра-
тив ну про це ду ру. Ме ђу тим, од ред бом 
по ме ну тог чла на За ко на ипак је про пи-

са но да се по нов но од ре ђи ва ње пен зи је 
мо же спро ве сти тек по пре стан ку оси гу-
ра ња. То зна чи да у мо мен ту под но ше ња 
зах те ва на ли стин гу Ма тич не еви ден ци је 

мо ра би ти ре ги стро ва на од ја ва оси гу ра-
ња. На кон па у зе од дан-два, осни ва чи 
и вла сни ци фир ми, за на тли је, так си сти 
итд. мо гу на ста ви ти да оба вља ју де лат-

ност, а ва же ћим про пи-
си ма ни је ли ми ти ра но да 
ко ри сник ста ро сне пен-
зи је мо же са мо јед ном да 
под не се зах тев за пре-
ра чун пен зи је. Нај јед но-
став ни је је ипак да зах тев 
за по нов но од ре ђи ва ње 
пен зи је ко ри сник под не се 
на кра ју, ка да од лу чи да 
пре ста не с ра дом.
Јед но од нај че шћих 

пи та ња стра на ка је да 
ли по сто ји ри зик да се 
по нов ним од ре ђи ва њем 
ста ро сне пен зи је ума њи 
пр во бит ни из нос ко ји је 
утвр ђен из вор ним ре ше-
њем. Пен зи о не ри у том 
слу ча ју не тре ба да стра-
ху ју јер Фонд у по ступ ку 
сва ка ко при ме њу је мо-
дус ко јим се га ран ту је 
сте че но пра во и по шту је 
устав но на че ло по ко-
јем се то пра во не мо же 
уки ну ти ни ти утвр ди ти у 
ма њем оби му. Пре не го 

што се спро ве де по сту пак за по нов но 
од ре ђи ва ње ста ро сне пен зи је, утвр ђу је 
се да ли је ко ри сни ку до не то ко нач но 
или при вре ме но ре ше ње. Ако је ре ше-
ње при вре ме но, по треб но га је пр во 
уко на чи ти (при ба ви ти по дат ке о ста жу, 
за ра да ма и сл. ко ји не до ста ју) а по том 
од лу чи ти о зах те ву за по нов но од ре ђи-
ва ње пен зи је по пре стан ку оси гу ра ња. 
Уко ли ко се утвр ди да би из нос пен зи-
је био евен ту ал но не по вољ ни ји од оног 
ко ји је утвр ђен ко нач ним ре ше њем, ли-
це овла шће но за во ђе ње по ступ ка би 
тре ба ло да по зо ве стран ку да од у ста не 
од зах те ва, јер је на обра сцу зах те ва за 
пре ра чун пен зи је на ви дљи вом ме сту 
на зна че но: „... ако је то за ме не по вољ-
ни је”, што пред ста вља до дат но олак ша-
ње за под но си о ца та квог зах те ва.

С. Мар се нић

ПО НОВ НО ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ПЕН ЗИ ЈЕ

Нај ма ње го ди ну да на
оси гу ра њаСта ро сни пен зи о не ри ко ји се за по сле или оба вља ју

са мо стал ну де лат ност на те ри то ри ји Ре пу бли ке, 
има ју пра во да по пре стан ку тог оси гу ра ња под не су 
зах тев за од ре ђи ва ње но вог из но са пен зи је, под
усло вом да су пла ће ни до при но си 

Сво ђе ње на лич не бо до ве
Мно ги пен зи о не ри зна ти жељ ни су да уна пред са зна ју ко ли ко ће им би ти те жи 

нов ча ник по сле пре ра чу на ста ро сне пен зи је, а по себ но их ин те ре су је да ли по сто-
ји опа сност да се про ме ном про пи са ко рек ци ја пен зи је пре тво ри у хла дан туш.
Не за ла зе ћи у ди мен зи ју бу ду ћег вре ме на, це лис ход ни је је ука за ти на од ред бу 

чла на 257 За ко на ко јом је пред ви ђен на чин на ко ји ће се ко ри сни ци ма ста ро сне 
пен зи је (ко ји су пра во на пен зи ју оства ри ли по про пи си ма ко ји су се при ме њи-
ва ли пре до но ше ња За ко на о ПИО из 2003. го ди не) по но во од ре ди ти пен зи ја по 
пре стан ку оси гу ра ња. Том од ред бом про пи са но је да ће се за те че ни но ми нал ни 
из нос пен зи је ко ри го ва ти на кнад но оства ре ним ста жом оси гу ра ња, као и при па-
да ју ћим на кна да ма и за ра да ма за ко је су пла ће ни до при но си за ПИО.
Ста вом 5 чла на 257 За ко на де фи ни са но је да се ко ри сни ку ста ро сне пен зи је 

утвр ђу је по вољ ни ји из нос, чи ме је ис кљу че на мо гућ ност не при јат ног из не на ђе ња 
за ко ри сни ке ко ји на ме ра ва ју да под не су зах тев.

иза шалтера
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поводи

Нај јеф ти ни ји кре ди ти
за на бав ку по љо при вред не 
ме ха ни за ци је у ре ги о ну

Ви ше од 300.000 љу ди по се ти ло је, 
упр кос ло шим вре мен ским усло ви-
ма, Ме ђу на род ни по љо при вред ни 

са јам, ко ји је од 15. до 22. ма ја по 77. 
пут одр жан у Но вом Са ду. Уче ство ва ло 
је око 1.300 до ма ћих и стра них из ла га-
ча из 24 зе мље, а го сти Сај ма би ли су 
и пред став ни ци ми ни стар ста ва по љо-
при вре де де вет европ ских др жа ва. Зе-
мља парт нер Сај ма ове го ди не би ла је 
Ма ђар ска, а сле де ће го ди не ће то би ти 
Пор ту гал.
Про гра мом ове ма ни фе ста ци је по се-

ти о ци ма су по ну ђе ни, осим екс по на та из 
обла сти по љо при вред не ме ха ни за ци је, 
хра не и пи ћа, про из во да ко ји су у бли-
ској ве зи са по љо при вред ном про из вод-
њом, као и оних из обла сти сто чар ства 
(би ло је ви ше од 3.000 жи вих екс по на-
та), и дру ги са др жа ји по пут из ло жби, 
три би на, ра зних пре зен та ци ја, за бав них 
и кул тур них ма ни фе ста ци ја.
Је дан од цен трал них до га ђа ја на Сај-

му сва ка ко је би ло уру чи ва ње кљу че ва 
трак то ра ко је су на ши па о ри – но си о ци 
по ро дич них по љо при вред них га здин-
ста ва из Вој во ди не, на ба ви ли по сред-
ством и уз по др шку Га ран циј ског фон да 
По кра ји не, а уз по моћ кре ди та Раз вој не 
бан ке Вој во ди не и Ми ни стар ства по-
љо при вре де, шу мар ства и во до при вре-
де Вла де Ср би је. Кљу че ве 17 трак то ра 
стра них и до ма ћих про из во ђа ча зе мљо-
рад ни ци ма су уру чи ли Бо јан Пај тић, 
пред сед ник Вла де АП Вој во ди не, и Те-
о до ра Вла хо вић, ди рек тор Га ран циј ског 
фон да Вој во ди не, уз при су ство Са ше 

Дра ги на, ми ни стра за по љо при вре ду у 
Вла ди Ср би је.
При сут ни су би ли и го сти из Раз вој-

не бан ке Вој во ди не, као и пред став ни-
ци ге не рал них за ступ ни ка про из во ђа ча 
трак то ра: Бе ла рус, Sa me, Yto, John De-
e re, Ma hin dra, New Ho land, Lan di ni, али 
и на шег ИМР-а. За јед но са ко ри сни ци ма 
кре ди та ту су би ли и са дру жни ци, пред-
став ни ци пред у зе ћа ко ја су по др жа ла 
по љо при вред не про из во ђа че, и ко ја су 
га ран то ва ла за уред но из ми ре ње оба ве-
за по из да тим га ран ци ја ма Фон да, и то 
из фа бри ка ше ће ра „Цр вен ка” и „Шај-
ка шка” Жа баљ, и пред став ни ци фир ме 
„Су но ко” д.о.о. из Но вог Са да.

Кон кур сом до об на вља ња
ме ха ни за ци је
Кон курс за на бав ку по љо при вред не ме-

ха ни за ци је рас пи сан је кра јем мар та ове 
го ди не, а отво рен је до ис ко ри шће ња га-
рант ног по тен ци ја ла од три ста ми ли о на 
ди на ра, нај ка сни је до 30. сеп тем бра 2010. 
го ди не. До са да је, по ак ту ел ном кон кур-
су, ме ха ни за ци ју на ба ви ло 29 по љо при-
вред них про из во ђа ча, а од 2005. го ди не 
Га ран циј ски фонд АПВ за ове на ме не је 
ан га жо вао га рант ни по тен ци јал од 2,4 ми-
ли јар де ди на ра, и та ко обез бе дио на бав ку 
740 трак то ра, шест ком бај на и ве ћи број 
по љо при вред них при кључ них ма ши на.
Пре ма ре чи ма Те о до ре Вла хо вић, ова 

кре дит на ли ни ја је по ста ла нај по вољ ни-
ја у ре ги о ну, јер ко ри сти сред ства Раз-
вој не бан ке Вој во ди не и све по год но сти 
ко је пред ви ђа Уред ба Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је о утвр ђи ва њу про гра ма ме ра за 
ду го роч но кре ди ти ра ње по љо при вред-
не про из вод ње у 2010. и 2011. го ди ни. 
На кон овог кон кур са за зе мљо рад ни ке, 
Фонд ће, под слич ним усло ви ма, рас пи-
са ти и кон курс за на бав ку по љо при вред-
не ме ха ни за ци је за прав на ли ца.

– При от пла ти ра та за до са да до де-
ље не кре ди те ни је би ло про бле ма до 
про шле го ди не. Но, због те шке еко ном-
ске си ту а ци је не ки ко ри сни ци су по че ли 
да ка сне. Ми их раз у ме мо и то ле ри ше мо 
оно ли ко ко ли ко су то у мо гућ но сти да 
чи не и бан ке ко је су им одо бри ле кре ди-
те – ре кла је Те о до ра Вла хо вић.

Трак то ри уз  
МЕ ЂУ НА РОД НИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ СА ЈАМ У НО ВОМ СА ДУ

Нови трактор
Мирослава Јерковића

Кристијан Балан прима кључеве



13ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2010.

 помоћ државе
Пред став ник до ба вља ча, Ва са Са вић 

из но во сад ске Агро па но ни је, ко ја је и 
ге не рал ни за ступ ник за трак то ре ком па-
ни ја Бе ла рус и Ма хин дра, ка же да ме ђу 
по љо при вред ни ци ма вла да ве ли ко ин те-
ре со ва ње за ова кав на чин ку по ви не но-
вих трак то ра.

– Усло ви кре ди та су ве о ма по вољ ни, 
јер је дат рок от пла те од пет го ди на, уз 
мо гућ ност ко ри шће ња суб вен ци ја Ми-
ни стар ства по љо при вре де са ума ње ним 
из но сом ка ма те од 40 по сто. Та ко ђе, 
има мо и је дан ве о ма по во љан аран жман 
про да је трак то ра у за ме ну за ро бу. На и-
ме, за ин те ре со ва ни па о ри мо гу на ба ви-
ти трак то ре та ко што у го ди шњим па ри-
те ти ма усту па ју ше ћер ну ре пу ше ће ра-
на ма на име ра та, па кре дит фак тич ки 
от пла ћу ју без нов ца – пре ко ре пе. Ово 
је школ ски при мер ка ко тре ба ра ди ти да 
сви бу ду за до вољ ни. То је је дан до бро 
за тво рен круг и то тре ба по др жа ва ти и у 
на ред ном пе ри о ду – на гла сио је Са вић.
Ову при чу по твр ђу ју и куп ци, по љо-

при вред ни про из во ђа чи, Ми ро слав Јер-
ко вић из Сом бо ра и Кри сти јан Ба лан из 
Вла ди ми ро ва ца.

И Кри сти јан Ба лан је ку пио Бе ла рус, 
али мо дел 820 еуро лукс, ко ји ко шта не-
што ви ше од 18.000 евра. Иза брао је овај 
трак тор јер је до ста јеф тин, ма да је ве ћи 
по тро шач го ри ва у од но су на не ке дру ге 

мар ке. Пре ма ње го вој ра чу ни ци, „про-
шао” је за око 8.000 евра јеф ти ни је не-
го да је исти трак тор ку пио пре ко не ког 
аран жма на у ко мер ци јал ним бан ка ма.

Про сеч на ста рост трак то ра 
15 го ди на
Бо јан Пај тић је при ли ком по де ле кљу-

че ва по љо при вред ним про из во ђа чи-
ма ис та као да су још пре пет го ди на у 

По кра ји ни од лу чи ли да по љо при вред ну 
ме ха ни за ци ју у Вој во ди ни, ко ја је та-
да би ла ста ра у про се ку око 25 го ди на, 
„под мла де” по што је би ло не мо гу ће њо-
ме ква ли тет но об ра ђи ва ти зе мљу и би ти 
кон ку рен тан на тр жи шту. На кон кре ди-
ти ра ња по љо при вред ни ка пре ко Га ран-
циј ског фон да Вој во ди не за на бав ку ме-
ха ни за ци је, да нас је ње на про сеч на ста-
рост 15 го ди на.
И Са ша Дра гин се при се тио тих вре ме-

на, али је на ја вио и ве дри ју бу дућ ност:
– Због за ста ре ле ме ха ни за ци је при-

ли ком же тве пше ни це на ши ком бај ни 
су има ли рас тур од 15 од сто. Про блем 
је пред ста вља ла и по тро шња ди зе ла по 
хек та ру об ра ђе не зе мље ко ја је би ла нај-
ве ћа у Евро пи, а и тро шко ви одр жа ва ња 
ме ха ни за ци је су би ли ви со ки, и за то нам 
је ко нач ни циљ да до ве де мо на шу ме ха-
ни за ци ју на про сеч ну ста рост од 10 го-
ди на – ко ли ка је и у зе мља ма ЕУ.
Зна чај но је и што су на овом по слу 

удру же не све др жав не ин сти ту ци је чи-
ји је де ло круг ра да по љо при вре да, та-
ко да да нас зе мљо рад ни ци мо гу да ку пе 
ИМТ-ов трак тор са по пу стом од 55 од-
сто – уз ко ри шће ње свих др жав них под-
сти ца ја. У Ми ни стар ству по љо при вре де 
пла ни ра ју да, ако се на ред не го ди не за 
нас отво ре прет при ступ ни фон до ви ЕУ, 
бу џет за ову на ме ну бу де ве ћи за још 50 
до 60 ми ли о на евра.

Текст и фото:
И. Ми тро вић и М. Мек те ро вић 

Ми ро слав Јер ко вић, ко ји об ра ђу је око 
100 хек та ра зе мље, не што сво је, а не-
што кроз арен ду, ку пио је трак тор Бе-
ла рус, мо дел 1221 од 130 КС ко ји ко шта 
30.000 евра, и то усту па њем ше ћер не 
ре пе пре ко ше ће ра не „Цр вен ка”.

– Кре дит ћу вра ћа ти у на ред них пет 
го ди на у ро би, јер не мам све жег нов ца, 
и на дру ги на чин не бих мо гао да ку пим 
ова кав трак тор – ка же он.

Бојан Пајтић

Променада 
купљених трактора
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Ста нов ни штво Ср би је 
спа да у јед но од нај-
ста ри јих у све ту, а пре-

ма по да ци ма Ге рон то ло шког 
цен тра Бе о гра да, ви ше од 35 
од сто ста рих жи ви пот пу но 
са мо, без по ро ди це или срод-
ни ка ко ји има ју за кон ску ду-
жност да се о њи ма ста ра ју.
Осим по гор ша ња ма те ри-

јал ног по ло жа ја, ста ри се су-
сре ћу и са мар ги на ли за ци јом 
и не до вољ ном ин те гра ци јом у 
дру штве ни жи вот. Еко ном ски 
по ло жај овог де ла по пу ла-
ци је, али и рас ту ћи фе но мен 
ста рач ке уса мље но сти ука зу-
ју на то да је нео п хо дан озби-
љан дру штве ни од нос и кон-
ти ну и ра на ак тив ност у за шти-
ти и бри зи о нај ста ри ји ма.
Све је ве ћа и че шћа по тре-

ба да се ста ри ма обез бе ди 
не га и по моћ за са мо ста лан 
жи вот у њи хо вом при род ном 
окру же њу.

– По моћ, уз ко ју они успе-
ва ју да функ ци о ни шу у сво јим 
ку ћа ма и ко ја од ла же сме штај 
у дом, из у зет но је зна чај на да 
би се очу вао ква ли тет жи во-
та, до бро здра вље, фи зич ко 
и мен тал но – ка же Ми о драг 
Та сић, управ ник „Днев них 
цен та ра и клу бо ва” при Ге-
рон то ло шком цен тру Бе о град 
(ГЦБ).
Услу га по мо ћи у ку ћи на ме-

ње на је ста рим, из не мо глим 
осо ба ма ко је ни су у ста њу да 
са ме за до во ље основ не жи-
вот не по тре бе, а не ма ју чла-
но ве по ро ди це ко ји би им у 
то ме по мо гли. По моћ тра је од 
два са та днев но, до че ти ри 
са та код па ро ва, и об у хва та 
на бав ку на мир ни ца, при пре-
му обро ка, на бав ку ле ко ва, 
од во ђе ње ле ка ру, одр жа ва ње 
хи ги је не, пла ћа ње ра чу на... 
Пре ма ре чи ма на шег са го-

вор ни ка, Слу жба по мо ћи у 
ку ћи фор ми ра на је 1987. го-
ди не, фи нан си ра се из град-
ског бу џе та и тре нут но има 
за по сле них 670 ге рон то до-

ма ћи ца ко је се бри ну о око 
2.000 ко ри сни ка. Ге рон то до-
ма ћи це пру жа ју ис кљу чи во 
не ме ди цин ске услу ге. Оне 
омо гу ћа ва ју ста ри ма да са-
вла да ју све про бле ме сва ко-
днев ног са мо стал ног жи во та, 
од ис хра не до од ла ска код 
ле ка ра, али оно што је мо-
жда још бит ни је је сте да оне 
про ве ду два са та пра ве ћи 
дру штво сво јим кли јен ти ма 
и ти ме им обез бе ђу ју со ци-

јал ни кон такт и пси хо ло шко-
емо тив ну по др шку.

– Тре нут но не ма ли сти че ка-
ња – на ста вља Ми о драг Та сић 
– јер се о овом пра ву од лу чу-
је од мах по под но ше њу зах-
те ва, али је уоче на по тре ба 
да се ова ква по моћ обез бе ди 
бар за још хи ља ду ко ри сни ка. 
Ка да се од лу чу је о пра ву на 
по моћ у ку ћи по себ на па жња 
се обра ћа на усло ве у ко ји ма 
осо ба жи ви, ко ли ко јој је оте-

жа но кре та ње и за до во ље ње 
основ них по тре ба, да ли је са-
ма, уса мље на и без по мо ћи.
Наш са го вор ник на гла ша-

ва да фи нан сиј ске мо гућ но-
сти ни су пре суд не, јер се ова 
услу га пру жа пот пу но бес-
плат но они ма ко ји већ при-
ма ју ма те ри јал ну пот по ру 
цен та ра за со ци јал ни рад, а 
оста ли ко ри сни ци је тре нут но 
пла ћа ју го то во сим бо лич но, 
26 ди на ра по са ту.

ГЕ РОН ТО ДО МА ЋИ ЦЕ – ЈЕД НО ОД ТРА ЖЕ НИ ЈИХ ЗА НИ МА ЊА НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА У СР БИ ЈИ 

Бри га о ста ри ма у њи хо вом 
до му
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– Тре нут но се ра ди на из-
ме ни це нов ни ка, али циљ ни-
је да се пре те ра но оп те ре те 
ко ри сни ци већ да се обез бе-
де сред ства да би се пру жа ла 
при ме ре ни ја услу га – об ја-
шња ва Та сић.
Си ту а ци ја је слич на и у Но-

вом Са ду где, пре ма ре чи ма 
др Гор да не Ђу рић, ру ко во ди-
о ца Слу жбе за по моћ и не гу 
у ку ћи, ова слу жба ра ди од 
1978. го ди не и, сход но бро ју 
ко ри сни ка, да нас има 40 за-
по сле них ко ји на те ре ну бри-
ну о ко ри сни ци ма – 20 ме ди-
цин ских се ста ра, 16 не го ва те-
љи ца и че ти ри спре ма чи це.

– Пре ма по да ци ма из апри-
ла, ову услу гу ко ри сти ле су 
254 ста ре осо бе, а че ка ња 
не ма, јер се у ро ку од пет да-
на на кон под но ше ња зах те ва 
ре а ли зу је по че так услу ге. У 
Но вом Са ду на те рен из ла зе и 
ме ди цин ске се стре па је мо гу-
ће до би ти и ме ди цин ску не гу – 
да ва ње ин јек ци ја, пре ви ја ње, 
не гу ра на ко је су по сле ди це 
ле жа ња, про ме не ка те те ра... 
По моћ сти же сва ко днев но 
или два-три пу та не дељ но у 
тра ја њу од јед ног са та. Це на 
је утвр ђе на но вим пра вил ни-
ком и из но си 484 ди на ра, од 
че га је 50 од сто до ти ра но из 
бу џе та гра да, док оста ли део 
кли јен ти пла ћа ју у скла ду са 
ма те ри јал ним мо гућ но сти ма 
– на гла ша ва др Ђу рић.
При ге рон то ло шким цен три-

ма у го то во свим ве ћим гра-
до ви ма Ср би је ор га ни зо ва ни 
су про гра ми со ци јал не за шти-

те и по мо ћи ста ри ма. По моћ у 
ку ћи обез бе ђу је сва ко днев не 
ег зи стен ци јал не по тре бе, док 
клу бо ви при ге рон то ло шким 
цен три ма по бољ ша ва ју ква-
ли тет жи во та у ста ро сти. Ми-
о драг Та сић из ГЦБ на гла ша-
ва да по др шка ге не ра ци је и 
ус по ста вља ње при ја тељ ских, 
људ ских кон та ка та пред у пре-
ђу је не га тив не по сле ди це уса-
мље но сти и омо гу ћа ва до бро 
со ци јал но функ ци о ни са ње. 
Клу бо ви ко ри сни ци ма обез-
бе ђу ју са ве то дав ни со ци јал ни 
рад и пре вен тив ну здрав стве-
ну за шти ту, али и низ дру-
штве но-за бав них ак тив но сти. 
Све ак тив но сти под ре ђе не су 
са мо и ска зи ва њу и са мо ор га-
ни зо ва њу по је ди на ца. Ту су 
хор ско пе ва ње, груп но пе ва-
ње, фол клор, плес, драм ско 
из во ђе ње, ли ков но ства ра-
ла штво, књи жев но ства ра ла-
штво – Књи жев ни клуб „Ми-
ро слав Ми ка Ан тић”, ча со пис 
„Злат но до ба” ГЦБ, мод ни 
сту дио... По ре чи ма Та си ћа, 
чла но ви клу бо ва пла ћа ју сим-
бо лич ну и до бро вољ ну чла-
на ри ну, та ко да су услу ге клу-
бо ва го то во бес плат не. Са мо 
у Бе о гра ду има 20 клу бо ва са 
ви ше од 10.000 ко ри сни ка.
По моћ ста ри ма и њи хо вим 

по ро ди ца ма, осим на ве де них 
ин сти ту ци ја у си сте му со ци-
јал не за шти те, пру жа и низ 
при ват них аген ци ја и уста-
но ва ко је ну де услу ге днев не 
по мо ћи у ку ћи или сме шта ња 
у не ки од при ват них до мо-
ва. Аген ци ја има ви ше, а и 

по ну да по је ди-
на ца за услу ге 
г е  рон  то  до  ма -
ћи ца ни је ма ла. 
Про сеч на це на 
по мо ћи у ку ћи 
је око 300-350 
ди на ра по са ту, 
док ме сеч на на-
док на да мо же 
би ти, у за ви сно-
сти од здрав-
стве ног ста ња 
и бро ја ча со ва 
ко је ге рон то до-
ма ћи ца про ве де 
са ко ри сни ком, 
из ме ђу 16.000 
и 30.000 ди на ра 
за осмо ча сов ну 
по моћ и не гу. 
Пре ма по да ци-

ма Ми ни стар ства ра да и со ци-
јал не по ли ти ке, ре ги стро ва но 
је 25 при ват них до мо ва, од 
то га 22 у глав ном гра ду. Це не 
сме шта ја од ре ђу ју вла сни ци 
и оне се кре ћу од 400 евра, 
за ко ри сни ке ко ји су у до број 
фор ми и не ма ју по себ не зах-
те ве, до 1.000 евра за оне ко-

ји су те шко по крет ни и же ле 
са мо ста лан сме штај. Др жав-
ни ге рон то ло шки цен три ну-
де сме штај у ви ше до мо ва за 
ста ре. У Бе о гра ду их има че-
ти ри, док у Но вом Са ду ра де 
три до ма, а це на сме шта ја је, 
та ко ђе у за ви сно сти од ти па 

со бе, ни воа до ма и по тре ба 
ко ри сни ка за не гом, из ме ђу 
30.000 и 40.000 ди на ра. Це ну 
од ре ђу је Ми ни стар ство, а за 
сме штај у тим до мо ви ма мо ра 
се кон ку ри са ти пре ко цен та-
ра за со ци јал ни рад.
Без об зи ра на то да ли го во-

ри мо о др жав ној бри зи о ста-
ри ма или о при ват ној прак си, 
основ но је да се при пад ни ци-
ма тре ћег до ба обез бе ди до-
сто јан стве на ста рост. Си стем 
со ци јал не за шти те и бри ге о 
ста ри ма у еко ном ским усло-
ви ма у ко ји ма се да нас жи ви 
у Ср би ји чи ни ве ли ке на по ре 
да се овој, мо жда нај у гро же-
ни јој дру штве ној гру пи пру-
жи од го ва ра ју ћа по др шка. 
Укљу чи ва ње чла но ва по ро-
ди це од ве ли ког је зна ча ја 
за обез бе ђи ва ње до бре фи-
зич ке бри ге, али и емо тив не 
и со ци јал не по др шке. По ро-
ди це че сто ни су у мо гућ но-
сти, због не до стат ка вре ме на 
или фи нан сиј ских сред ста ва, 
да се укљу че у ме ри у ко јој 
је то нај ста ри ји ма по треб но. 
За то је и по ро ди ци нео п ход-

но пру жи ти по др шку и по ну-
ди ти јој до вољ но мо гућ но сти 
да про на ђе нај бо љи на чин да 
сво јим ро ди те љи ма, де ка ма и 
ба ка ма, обез бе ди што ква ли-
тет ни ји жи вот у тре ћем до бу.

Алек сан дра Стан ков-
Ми ја то вић
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Све је ак ту ел ни је пи та ње
да ли ће двор ци ма би ти
вра ћен ста ри сјај

ССр би ја је до би ла са мо стал ност у 
19. сто ле ћу, а сма тра се да је та да 
по че ла и из град ња дво ра ца. Кнез 

Ми лош Обре но вић је по ди гао Ко нак у 
Топ чи де ру и Ко нак кне ги ње Љу би це, 
ко ји не ма ју обе леж ја па ла та за жи вот 
вла да ра, ка ква слич на зда ња има ју у 
Евро пи. Ста ри двор у ко ме се да нас на-
ла зи Скуп шти на Бе о гра да кнез Алек сан-
дар Ка ра ђор ђе вић по чи ње да зи да већ 
1884. го ди не, а Но ви двор је за вр шен 
1912. Обре но ви ћи су јед ну од сво јих нај-
по зна ти јих ви ла-дво ра ца са гра ди ли код 
Сме де ре ва, а у вре ме Ка ра ђор ђе ви ћа, у 
20. ве ку, по ди жу се ре зи ден ци је из ван 
гра да. Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић је од 
1925. до 1930. го ди не гра дио Кра љев-
ски двор на Де ди њу, а из град ња Бе лог 

дво ра је тра ја ла две го ди не и за вр ше на 
је 1936. Двор ски ком плекс је за јав ност 
отво рен од 2004. и од та да се сва ког ви-
кен да од 6. апри ла до 31. ок то бра ор-
га ни зу ју ре дов не ту ре оби ла ска. У Ни шу 
је по сто јао двор кра ља Ми ла на ко ји је 
сру шен по чет ком 20. ве ка. По себ но леп 
Кне жев ко нак у Кра гу јев цу стра дао је у 
по жа ру, та ко да у ју жној Ср би ји ре зи ден-
ци јал них зда ња го то во да и не ма. Мно ги 
вред ни двор ци у на шој ре пу бли ци још 
оче ку ју ре ше ња о за шти ти и сти ца ње 
ста ту са кул тур ног до бра.

По ред ма на сти ра, Фру шке го ре, ушо-
ре них се о ских ку ћа, ра штр ка них са ла ша, 
три плов не ре ке – Ду на ва, Ти се и Са ве, 
па нон ска рав ни ца као по се бан ту ри стич-
ки ре сурс по се ду је и ле га те ста рих ве ле-
по сед ни ка и пле ми ћа. 

Вој во ђан ски двор ци
Док у дру гом де лу Ср би је пре о вла ђу ју 

ко на ци, Вој во ди на је бо га та двор ци ма. 
Пи са них све до че ња о двор ци ма, ви ла ма 
и лет њи ков ци ма ма ло је, на жа лост, са-
чу ва но. О њи хо вом лук су зу нај ви ше го-
во ре пре о ста ле фо то гра фи је. Двор ци су 
у вој во ђан ској рав ни ци на ста ја ли то ком 
18, 19. и по чет ком 20. ве ка и при па да ју 
сти ло ви ма пре ла зног пе ри о да од ба ро-
ка до кла си ци зма. Ове не ка да ве ле леп не 
објек те гра ди ле су бо га те ве ле по сед нич-
ке, вој не, тр го вач ке и за нат ске по ро ди-
це пле мић ког ста ле жа, на ве ли ким спа-
хиј ским има њи ма или у ве ћим град ским 
цен три ма ра ди од мо ра, за ба ве, али пре 
све га да би моћ не гра ђе ви не од ра жа ва ле 
зна чај, ста тус и ути цај сво јих вла сни ка. 
Нај ве ћи број дво ра ца су ре пре зен та тив-
на ре зи ден ци јал на зда ња, го то во увек 
уокви ре на про стра ним уре ђе ним пар ко-
ви ма. Ду бо ко уко ре ње ни у исто ри ју, кул-
ту ру и тра ди ци ју Вој во ди не, зам ко ви су 
део иден ти те та на ро да ко ји су жи ве ли у 
Сре му, Ба на ту и Бач кој. У Вој во ди ни су 
че ти ри двор ца про гла ше на за кул тур но 
до бро од из у зет ног зна ча ја, два де сет 
је дан се сма тра кул тур ним до бром од 
ве ли ког зна ча ја, три двор ска зда ња су 
зна чај на кул тур на до бра а ви ше од два-

КУЛ ТУР НИ ТУ РИ ЗАМ

За бо ра вље неЗа бо ра вље не
не и мар скене и мар ске
ле по ти целе по ти це

Дворац Дунђерски

Колонада Белог двора
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де сет је оних ко ји су са мо еви ден ти ра на 
кул тур на до бра.
Па ла те ко је су не ка да по ка зи ва ле моћ 

успе шних, да нас су у нај бо љем слу ча ју 
пре тво ре не у хо те ле и за ви чај не му зе је, 
али је ве ћи део њих оште тио зуб вре ме-
на, бу ду ћи да су на кон Дру гог свет ског 
ра та слу жи ле као зе мљо рад нич ке за дру-
ге или кан це ла ри је ме сних за јед ни ца, 
чак и као ма га ци ни. У јав но сти су нај по-
зна ти ји Па три јар шиј ски дво ри и дво рац 
„Или он” у Срем ским Кар лов ци ма, Вла-
ди чан ски двор у Вр шцу и Но вом Са ду, а 
Че ла ре во је чу ве но по двор цу по ро ди це 
Дун ђер ски. На до мак Бе че ја се на ла зи и 
хо тел дво рац „Фан таст”.
У по след ње вре ме је све ак ту ел ни је 

пи та ње да ли ће двор ци ма би ти вра ћен 
ста ри сјај. По чет ком го ди не је по че ла 
при пре ма Пред ло га на ци о нал ног про јек-
та об но ве нај вред ни јих дво ра ца и лет-
њи ко ва ца Вој во ди не у ко ју су укљу че не 
све ре ле вант не уста но ве и ин сти ту ци је 
По кра ји не, це ле Ср би је, као и не ке из 
ино стран ства. У ор га ни за ци ји На ци о-
нал не асо ци ја ци је за еко ло шки ту ри зам 
„Еко ту ри зам Ср би ја” и Кул тур ног фо ру-

ма упра во је одр жан Дру ги ме ђу на род ни 
на уч но-струч ни скуп „Двор ци и лет њи-
ков ци Вој во ди не” на ко јем су раз ме ње на 
ис ку ства и зна ња и пред ста вље ни мо-
де ли и мо гућ но сти ре ви та ли за ци је ових 
зда ња. Тре ба ло би да се при ме ном За ко-
на о ту ри зму ко ји је из гла сан пре го ди ну 
да на, као осно вом, и ни зом но вих ака та 
ре гу ли шу нај ва жни ја пи та ња ра да у ту-
ри стич кој при вре ди, а са мим тим ре ши и 
суд би на дво ра ца.

Чу ва ри бив шег вре ме на
Зам ко ви кри ју број не тај не ко је су са-

мо на го ве ште не у при ча ма и ле ген да ма 
о ми стич ном жи во ту плем ки ња и пле-
ми ћа. Јед на од њих је ве за на за дво рац 

Дун ђер ски. По зна то је да је пе сник Ла за 
Ко стић био за љу бљен у Лен ку Дун ђер-
ски. Ве ли ка раз ли ка у го ди на ма и пе сни-
ко во по што ва ње пре ма ње ној по ро ди ци 
би ли су пре пре ка да је Ла за Ко стић за-
про си. При ча се да је пе сник пред ла гао 
Те сли да се оже ни ле пом Лен ком, али да 
је Те сла од го во рио да не мо же јер је већ 
ве рен за на у ку.
У двор цу Ка штел на ста ње на је та ко-

ђе при ча о љу ба ви. Ка да је до овог зам-
ка сти гла умет нич ка дру жи на, нај мла ђа 
спа хи ји на ћер ка се за гле да ла у јед ног 
од чла но ва тру пе. За бри нут за суд би ну 
ћер ке, отац је пла тио глум ци ма и от пу-
стио их, али је мла дић остао скри ва ју-
ћи се у пар ку. Не срећ ни мо мак је убр зо 
при ме ћен и рас тр гли су га пси ко је је на 
ње га пу стио спа хи ја. Нај мла ђа кћер се 
ни ка да ни је уда ла, оста ла је у двор цу до 
смр ти, а до га ђај је у це ло сти сво је руч но 
за пи са ла. Окол ни ме шта ни пре при ча ва ју 
ова кве и слич не при че, а не ке су и за-
пи са не.
Уко ли ко се по ве де ве ћа бри га о овим 

зда њи ма на ста ја ће не ке но ве при по ве сти 
ве за не за до ма ће и стра не ту ри сте, а ле-

га ти ма ће би ти удах нут жи вот са вре ме-
ног до ба и до би ће трет ман ка кав па ла те 
у европ ским зе мља ма уве ли ко има ју а на-
ши двор ци и лет њи ков ци сва ка ко за слу-

жу ју. Ту ри стич ке аген ци је за са да ор га ни-
зу ју по се те двор ци ма као што су дво рац 
Дун ђер ски („Фан таст”) у Бе че ју, дво рац 
по ро ди це Дун ђер ски у Че ла ре ву, двор ци 
Стра ти ми ро вић и Дун ђер ски у Кул пи ну. 
Мно га зда ња че ка ју бо ља вре ме на и још 
ни су отво ре на за по се ти о це. У се лу Бо чар 
на ла зе се чак два та ква двор ца по зна та 
као „Хер те лен ди” и дво рац Ба ји ћа; и са мо 
име двор ца „Би сер но остр во” при вла чи 
пут ни ке у Бач ко Гра ди ште, у се лу Алек са 
Шан тић је „Ба ба пу ста”...
Ри там двор ског жи во та не мо же да се 

по ре ди са да на шњим. Али, да ли то зна-
чи да је ве ћи ну 
па ла та тре ба ло 
оста ви ти у про-
шло сти да би 
из гу би ле бит-
ку с вре ме ном. 
Мо гу ће је ожи-
ве ти се ћа ња на 
двор ске ба ло ве 
и при је ме на 
ко је се до ла зи-
ло чак из Бе ча, 
Пе ште и Бе о-
гра да. Упра во 
нам да на шњи-
ца на ла же да 
се пре по зна ју 
њи хо ве мо гућ-
но сти и да им 

се удах не но ви жи вот ко ји ће би ти на 
те ме љи ма не ких вред но сти на ко ји ма су 
рас ко шне ле по ти це и из гра ђе не.

Је ле на Оцић

Двор ски ба ло ви
Срп ски др жав ник и по ли ти чар Је-

врем Гру јић за бе ле жио је да се тек 
зи ме 1854. „от по че ло са при ре ђи ва-
њем ба ло ва”. Кра љи ца На та ли ја је, 
ме ђу тим, при ре ђи ва ла ба ло ве ко ји-
ма је по ста вљен мо дел по на ша ња на 
дво ру. Упо зна та са жи во том у фран-
цу ском мон ден ском ле то ва ли шту Би-
ја ри цу, она је на сто ја ла да и у Бе о-
град до не се но ви не из све та. По ред 
оба ве зних су сре та са же на ма ди пло-
ма та, по кро ви тељ ства над „Жен ским 
дру штвом” и дру гих ак тив но сти, при-
ре ђи ва ла је ба ло ве ко ји су по рас ко ши 
па ри ра ли европ ским двор ским све ча-
но сти ма и оку пља њи ма. По ула ску у 
двор го шћа ма је уру чи ва на књи жи ца 
са ре до сле дом ига ра у ко ју су оне за-
пи си ва ле име парт не ра за сва ку игру. 
Јед на та ква књи жи ца из 1887. го ди-
не све до чи да је на про гра му би ло 
11 ига ра. Бал ске све ча но сти су че сто 
по чи ња ле ко лом, а сле ди ле су пол ка, 
ма зур ка, вал цер, по том опет ко ло и 
нај зад ко ти љон.

Каштел Ечка

Ентеријер
Каштела Ечка
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Ве о ма је ва жно да се
на кон бо рав ка на зе ле ним 
по вр ши на ма де таљ но
пре гле да ко жа

Кр пе љи бо ра ве у зе ле ни лу до је дан 
и по ме тар ви си не и би ва ју за ра же-
ни хра не ћи се кр вљу то пло крв них 

здравствено око

КР ПЕ ЉИ СУ ИЗ ВОР ИН ФЕК ЦИ ЈЕ − ЛАЈМ СКА БО ЛЕСТ

Ри зи чан
бо ра вак
у при ро ди

Ме ре за шти те
од кр пе ља 
Пре по ру ка је да се то ком бо рав-

ка у при ро ди но си за тво ре на обу ћа, 
оде ћа са ду жим ру ка ви ма и но га ви-
ца ма, а тре ба из бе га ва ти ма те ри ја ле 
са дла чи ца ма (фла нел и ву на) јер се 
на та кве тка ни не кр пе љи ла ко ка че. 
По жељ но је у при ро ди ше та ти обе ле-
же ним ста за ма и за о би ла зи ти про вла-
че ње кроз гр мље и ле жа ње на тлу. 
По сле по врат ка из при ро де по треб но 
је пре сву ћи се и уз по моћ дру ге осо бе 
па жљи во пре гле да ти ко жу и оде ћу. 
Де ци тре ба пре тра жи ти гла ву јер су 
ма ли ша ни ни ски и че сто се игра ју на 
зе ле ним по вр ши на ма и у гр мљу где је 
гла ва нај и зло же ни ја.

жи во ти ња ко је су ре зер во а ри ин фек ци ја. 
Вре мен ски усло ви не ти пич ни за ово до ба 
го ди не и ве ли ка вла жност до при не ли су 
рас про стра ње но сти кр пе ља ко ји су пре-
но си о ци ин фек тив них обо ље ња. Лајм ска 
бо лест је јед на од опа сно сти ко ја на ста је 

као по сле ди ца убо да за ра же ног кр пе ља, 
и че ста је у обла сти ма са уме ре ном кли-
мом, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја.
Про фе сор док тор Дра ган М. Па вло вић 

из Ин сти ту та за не у ро ло ги ју КЦС, по ред 
оста лог, ба ви се и не у ро ин фек ци ја ма.
− Кр пељ про ла зи кроз три фа зе жи-

вот ног ци клу са: пр ва је лар ва, дру га 
ним фа и тре ћа фа за je адулт, од но сно 
од ра сли кр пељ. У сва кој фа зи он се хра-
ни јед ном, од но сно укуп но три пу та у то-
ку свог жи во та, и уко ли ко је жи во ти ња 

за ра же на, за ра зи ће се и кр пељ. Лајм ску 
бо лест иза зи ва бак те ри ја Bor re lia burg-
dor fe ri. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да је 
про сеч но чак тре ћи на тих ин се ка та за-
ра же на овом бак те ри јом. Уко ли ко за ра-
же ни кр пељ убо де чо ве ка, до ин фек ци је 

ће до ћи ако на ко жи про ве де ми ни мум 
два де сет че ти ри са та. Због то га је ве о ма 
ва жно да се по сле бо рав ка на зе ле ним 
по вр ши на ма де таљ но пре гле да ко жа 
због евен ту ал ног при су ства овог ин сек-
та – упо зо ра ва про фе сор Па вло вић.
Град ски за вод за јав но здра вље је 

1987. го ди не отво рио Са ве то ва ли ште за 
лајм ску бо лест и фор ми рао Цен трал ни 
ре ги стар за осо бе са убо дом од кр пе ља 
и обо ле ле. Ис тра жи ва ња на те ри то ри ји 
Бе о гра да од 1987. до 2002. го ди не по-
ка за ла су да је 3.551 осо ба обо ле ла од 
лајм ске бо ле сти, од ко јих је 1.473 има ло 
се ро ло шку по твр ду ди јаг но зе. У по сма-
тра ном ше сна е сто го ди шњем пе ри о ду за-
бе ле же но је по ве ћа ње бро ја обо ле лих. 
Де ца су нај и зло же ни ја ри зи ку од убо да 
за ра же ног кр пе ља, јер про во де до ста 
вре ме на у тра ви.
− Нео п ход но је из ва ди ти кр пе ља што 

је пре мо гу ће, и то у над ле жној ме ди-
цин ској слу жби. Раз ли чи ти не струч ни 
по ступ ци мо гу да иза зо ву пре нос ин фек-
ци је на чо ве ка. Сам убод кр пе ља се не 
ле чи јер су шан се да се осо ба за ра зи око 
је дан од сто, а при том ни ра на ан ти би-
от ска те ра пи ја, ако је ин фек ци ја и пре-
не та, не ути че на мо гу ћи ток бо ле сти. 
Бе сми сле но је и да ва ње ан ти те та ну сне 
за шти те. Кли нич ка ис по ља ва ња лајм ске 
бо ле сти су нај че шће на ко жи. По пра ви-
лу, пр во ис по ља ва ње је у ви ду цр ве не 
про ме не на ме сту убо да за ра же ног кр-
пе ља ко ји је пре нео ин фек ци ју, ако је 
преч ник ши рок нај ма ње пет сан ти ме та-
ра. Не кад мо же да на ста не и бла ги ин-
фек тив ни син дром као што су гла во бо-
ља, по ви ше на тем пе ра ту ра, је за... – на-
во ди не у ро лог др Па вло вић.
Ис тра жи ва ња по ка зу ју је да се код 

јед не пе ти не до јед не тре ћи не ин фи ци-
ра них осо ба ис по ља ва ју ре у ма то ло шке 
(бо ло ви у јед ном и ви ше згло бо ва) и 
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кар ди о ло шке про ме не. Нај че шће кар-
ди о ло шко ис по ља ва ње је по ре ме ћај ср-
ча ног рит ма. Не рет ке су и не у ро ло шке 
про ме не.

– Не у ро ло шка екс пре си ја лајм ске бо-
ле сти на зи ва се лајм ска не у ро бо ре ли о-
за и сре ће се код око 15 од сто осо ба са 
лајм ском бо ле сти. Нај че шће се у окви ру 
два ста ди ју ма ја вља за хва ће ност фа ци-
јал ног жив ца (нер ву са фа ци ја ли са) са 
од у зе то шћу јед не стра не ли ца. Та ко ђе, 
мо же да на ста не и за хва ће ност ве ћег 
бро ја нер вних ко ре но ва и мо жда не оп-
не, а у ре ђим слу ча је ви ма се сре ћу ен-
це фа ли тис и ме нин ги тис, као и за хва-
ће ност дру гих не ра ва гла ве. У тре ћем, 
по след њем ста ди ју му, мо же да на ста не 
ен це фа ло па ти ја, про гре сив ни ен це фа-
ло ми је ли тис и пе ри фер на не у ро па ти ја 
– струч но по ја шња ва док тор Дра ган М. 
Па вло вић.
У свим слу ча је ви ма не у ро бо ре ли о-

зе нео п ход но је оба ви ти и не у ро ло шка 
ис пи ти ва ња да би мо гла да се при ме ни 
те ра пи ја. Ди јаг но за лајм ске бо ле сти по-
ста вља се на осно ву ти пич не кли нич ке 
сли ке али и до пун ских ме то да.

НО ВА ВА РОШ ДО БИ ЈА КО РО НАР НУ ЈЕ ДИ НИ ЦУ

Бо љи усло ви за
ср ча не бо ле сни ке
Ми  ни  с тар  с тво 

здра вља одо бри ло 
је до дат них осам 
ми ли о на ди на ра за 
на ста вак је се нас 
за по че тих ра до ва 
на из град њи Ко-
ро нар не је ди ни це 
у дво ри шту До ма 
здра вља у Но вој 
Ва ро ши. Исто вре-
ме но, Вла да Ср би је 
до зво ли ла је бол-
нич ком оде ље њу 
да за др жи до са да-
шњи ста тус и број 
од 30 бол нич ких 
по сте ља.
У до са да оба-

вље не ра до ве на 
из град њи ко ро нар не је ди ни це Ми ни стар ство здра вља и оп шти на Но ва Ва рош уло-
жи ли су 8,5 ми ли о на ди на ра. 

– Ко ро нар на је ди ни ца ко ја ће кре ну ти с ра дом по чет ком сеп тем бра има ће ам бу-
лан те за кар ди о ло шке и ин тер ни стич ке пре гле де, про сто ри је за са вре ме ну ди јаг-
но сти ку и ин тен зив но ле че ње па ци је на та са хит ним кар ди о ло шким ста њи ма. За-
хва љу ју ћи ко ро нар ној је ди ни ци па ци јен ти ће би ти пра во вре ме но збри ну ти, а ње-
но пу шта ње у рад ће у знат ној ме ри до при не ти све у куп ном уна пре ђе њу ква ли те та 
здрав стве них услу га – ка же др Ра до ји ца Пе ри шић, управ ник бол нич ког оде ље ња у 
Но вој Ва ро ши.
Да кле, иако је ра ни је би ло са оп ште но да ће бол нич ко оде ље ње при До му здра вља 

би ти уки ну то и пре тво ре но у оде ље ње ста ци о нар ног ти па са све га не ко ли ко по сте-
ља, то се ипак не ће де си ти. Не дав ном из ме ном Уред бе о пла ну мре жа здрав стве них 
уста но ва, оно ће за др жа ти свој ста тус и и да ље функ ци о ни са ти као Из дво је но бол-
нич ко оде ље ње Здрав стве ног цен тра у Ужи цу. Ж. Дулановић

– Нео п ход но је до ка за ти при су ство ан-
ти те ла на бак те ри ју Bor re lia burg dor fe ri у 
кр ви и евен ту ал но у мо жда но-мо ждин-
ској теч но сти – ли кво ру. Стан дард на ме-
то да за то је ELI SA тест, ко ји је не спе-
ци фи чан, па је, уко ли ко је по зи ти ван, 
нео п ход но да се у дру гом ко ра ку ура ди 
We stern Blot тест. Уко ли ко је и он по зи-
ти ван, ле кар ће од ре ди ти од го ва ра ју ћу 
те ра пи ју (уз огра ду да ови те сто ви мо гу 
би ти и ла жно по зи тив ни). У ле че њу се 
при ме њу ју ан ти би о ти ци, би ло у ви ду та-
бле та или ин јек ци ја. Ефек ти ле че ња се 
про це њу ју на осно ву кли нич ког на ла за, 
а не на осно ву при су ства ан ти те ла у кр-
ви ко ја мо гу да оста ну и до жи вот но – на-
гла ша ва проф. др Дра ган М. Па вло вић.

Је ле на Оцић

У ре но ми ра ном вр њач ком хо те лу „Зве-
зда” одр жан је сим по зи јум на ко ме се 
го во ри ло о кар ди о ва ску лар ним бо ле сти-
ма, пре вен ци ји и ле че њу, о са вре ме ним 
ме то да ма ди јаг но сти ке и опе ра тив ног 
ле че ња. Сим по зи јум је отво ри ла Не ве на 
Ка ра но вић из Кар ди о ва ску лар не кли ни-
ке у Ни шу, ко ја је са Кар ди о ло шком сек-
ци јом и Удру же њем кар ди о ло га Ср би је 
би ла ор га ни за тор овог струч ног ску па.

– У по след ње вре ме че сто се по ста вља 
пи та ње да ли се ле ка ри до вољ но еду-
ку ју, да ли по се ду ју до вољ но зна ња да 
пру же па ци јен ти ма аде кват ну ме ди цин-
ску по моћ. Сма трам да па ци јен ти за и ста 
не ма ју раз ло га за за бри ну тост и не по ве-
ре ње, на ро чи то у мла де струч ња ке. То 
пи та ње је са свим су ви шно јер је ста ње 

у овој обла сти при ме ре но и при ла го ђе но 
са вре ме ним усло ви ма жи во та и по тре ба-
ма спре ча ва ња и ле че ња кар ди о ва ску-
лар них бо ле сти. Има ли смо при ли ке да 
се упо зна мо са ра дом и до ма ћих и стра-
них кли ни ка, са вре ме на до стиг ну ћа су 
еви дент на али и са ми па ци јен ти мо ра-
ју сво јим по на ша њем и при др жа ва њем 
про пи са не те ра пи је, из бе га ва њем пу ше-
ња и дру гих штет них фак то ра ри зи ка, да 
по мог ну ле ка ри ма у ра ном от кри ва њу 
кар ди о ва ску лар них бо ле сти – ре кла је 
тим по во дом Не ве на Ка ра но вић.
За вре ме тра ја ња овог на уч но-струч-

ног ску па, у хо лу хо те ла „Зве зда” одр жа-
на је и из ло жба фар ма це ут ских про из во-
да и ме ди цин ске опре ме.

Д. Ива но вић

СИМ ПО ЗИ ЈУМ О КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НИМ БО ЛЕ СТИ МА

Смањити факторе ризика



здрав живот

Пи ле ти на
с ки ки ри ки јем

(за три осо бе)
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 300 г пи ле ћег бе лог ме са, 

јед но бе лан це, ка ши ка мле ве ног ђум би-
ра, ка ши ка ша ре ног би бе ра у зр ну, ка-
ши чи ца мле ве ног чи ли ја, 300 г ки не ског 
ку пу са, па ко ва ње ме ша ви не смр зну тог 
по вр ћа за ки не ска је ла, 100-150 мл со ја-
со са, 150 г ки ки ри ки ја.
При пре ма: Пи ле ће ме со исец ка ти на 

коц ки це, из ме ша ти са бе лан це том и ста-
ви ти у фри жи дер да се охла ди. У шер пи 
(мо же те ко ри сти ти вок – ду бо ки ки не ски 
ти гањ) за гре ја ти два пр ста уља. Пи ле-
ти ну оце ди ти од бе лан це та и про пр жи ти 
је та ко да бу де на по ла пр же на. Из ва ди-
ти пи ле ти ну на па пир ни убрус да упи је 
ви шак уља. Из шер пе у ко јој је пи ле ти-
на пе че на од ли ти по ло ви ну уља и у њу 
до да ти ка ши чи цу чи ли па при ке, ка ши ку 
мле ве ног ђум би ра и ка ши ку ша ре ног би-
бе ра, па ма ло про пр жи ти. За чи ни ма до-
да ти ки не ски ку пус исе чен на тра чи це и 
дин ста ти га не ко вре ме, па до да ти ки не-
ски микс по вр ћа. Кад је по вр ће по лу го-
то во, вра ти ти пи ле ти ну у шер пу и на ста-
ви ти дин ста ње уз до да ва ње со ја-со са. 
На кра ју до да ти ки ки ри ки.
На по ме на: Слу жи ти уз пи ри нач пре-

ли вен со ја-со сом за бо љи укус и из глед.

Рол ни це са сла ни ном
и кром пи ром

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: 800 г бе лог пи ле ћег ме са, 

600 г кром пи ра, 100 г сла ни не, две сит-
ни је гла ви це цр ве ног лу ка, два ли ста ло-
во ра, ча ша бе лог ви на, не ко ли ко гран чи-
ца ру зма ри на, уље, со, би бер.
При пре ма: Бе ло ме со исе ћи на та ње 

шниц ле и до бро из лу па ти. Кром пир ољу-
шти ти, исе ћи на шта пи ће и спу сти ти у 
кљу ча лу по со ље ну во ду на 3-4 ми ну та. 
На сва ку шниц лу ста ви ти не ко ли ко шта-
пи ћа кром пи ра, уви ти у рол ни цу и при-
чвр сти ти гран чи цом ру зма ри на. Сла ни-
ном об мо та ти рол ни це. Исец ка ти лук и 

про пр жи ти га на ма ло уља. До да ти рол-
ни це, по со ли ти и по би бе ри ти и за пе ћи 
са свих стра на. До да ти ло вор, за ли ти ви-
ном и дин ста ти на сред њој тем пе ра ту ри 
око 20 ми ну та.

На по ме на: Уме сто гран чи ца мо же се 
ко ри сти ти су ви ру зма рин ко ји се по спе 
по ме су, а рол ни це у том слу ча ју при чвр-
сти ти чач ка ли ца ма.

Бе ло ме со пу ње но
па при ком

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 90 ми ну та
Са стој ци: две цр ве не па при ке, чен 

бе лог лу ка, три ка ши ке уља, ка ши чи ца 
су ше не мај чи не ду ши це, че ти ри пи ле-
ћа фи леа (по 150 г), со, би бер, 500 мл 
су пе, две гла ви це лу ка, ка ши ка пу те ра, 
300 г смр зну тог гра шка, 100 мл ки се ле 
па вла ке, 1/2 ка ши чи це ше ће ра, 50 мл 
не у трал не па вла ке.
При пре ма: Очи сти ти па при ку од се-

мен ки и исе ћи на шта пи ће. Исец ка ти бе-
ли лук. Про пр жи ти па при ке на ка ши ци 
уља, до да ти бе ли лук и мај чи ну ду ши цу. 
Опра ти и по су ши ти ме со и пре се ћи ко-
ма де по сре ди ни, али не до кра ја. По со-
ли ти и по би бе ри ти, на пу ни ти па при ком 
ме со, пре кло пи ти и иви цу при чвр сти ти 
чач ка ли цом. Ис пр жи ти на остат ку уља. 
На ли ти 250 мл су пе и крч ка ти око 20 ми-
ну та. Очи сти ти и исец ка ти на коц ки це 
цр ни лук, до да ти 250 мл су пе и гра шак 
и крч ка ти око 15 ми ну та. Гра шак ис па си-
ра ти и за чи ни ти са ма ло ки се ле па вла ке, 
по со ли ти и по би бе ри ти по уку су и до да-
ти око 1/2 ка ши чи це ше ће ра. Ме со из ва-
ди ти и у сок у ко јем се крч ка ло до да ти 
не у трал ну па вла ку, за чи ни ти и још ма ло 
уку ва ти.

На по ме на: Ме со пре ли ти со сом од не-
у трал не па вла ке, са стра не сер ви ра ти пи-
ре од гра шка, а уме сто хле ба до да ти на 
сва ки та њир оба ре не ши ро ке ре зан це.

Пу ње ни фи ле 
у бе лом со су

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 90 ми ну та
Са стој ци: пи ле ће бе ло ме со – фи ле (за 

че ти ри пор ци је до пет ко ма да), две не у-
трал не па вла ке, бе ли би бер у пра ху, бе ли 
лук у пра ху, со, биљ ни за чин, 200 г шам пи-
њо на, јед на ки се ла па вла ка, ма ло ми ле ра-
ма, 150 г ли сти ћа кач ка ва ља, 100 г пи ле-
ћих пр са или шун ке, две ка ши чи це уља.
При пре ма: Ме со се до бро из лу па и по 

же љи за чи ни биљ ним за чи ном, мо же и 
са ма ло со ли, за тим се та нак лист кач ка-

ва ља ста ви на фи ле, па лист шун ке или 
пи ле ћих пр са. Та ко на ре ђа ни са стој ци 
се уви ју у рол ни цу и спу шта ју у ду бљи 
ти гањ у ко ме је за гре ја но ма ло уља. У 
дру гој по су ди про пр жи ти сит но исец ка-
не пе чур ке, без уља, та ко ђе за чи ње не 
по же љи. Ка да ис па ри сва во да, до да ти 
две не у трал не па вла ке, јед ну ки се лу па-
вла ку и ма ло ми ле ра ма по же љи. До да-
ти у сос ма ло бе лог лу ка у пра ху, бе лог 
би бе ра и со ли. Пре ко рол ни ца од ме са 
ста ви ти по је дан лист кач ка ва ља пред 
крај пр же ња да се ма ло рас то пи. Чим се 
сје ди не са стој ци у со су, пре ли ти пре ко 
ис пр же них рол ни ца. На бла гој ва три пу-
сти ти ма ло да ме со упи је сос.
На по ме на: Ме со се на бла гој ва три 

нај бо ље ис пр жи ка да по су да има по кло-
пац. Сер ви ра ти про хла ђе но уз зе ле ну са-
ла ту. У са ла ту до да ти исец ка не рот кви це 
и мла ди лук. Са ла та ће ова ко има ти пре-
ди ван ша ре ни из глед и још бо љи укус.

При ре ди ла С. С.

31. мај 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА20

про пр жи ти га на ма ло уља. До да ти рол-
ни це, по со ли ти и по би бе ри ти и за пе ћи
са свих страна Додати ловор залити ви

На по ме на: Ме со пре ли ти со сом од не-
у трал не па вла ке, са стра не сер ви ра ти пи-
ре од грашка а уместо хлеба додати на

Пилетина на Пилетина на 
сто начинасто начина
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Ни сам за кра ђу, али ни за то да ми ко ји
ре дов но пла ћа мо све ра чу не ис па да мо
бле са ви на спрам оних ко ји сла бо шта 
пла ћа ју, па им он да др жа ва још и опро сти, 
што се код нас че сто де ша ва

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

лековита казивања

Пи шу но ви не, че до мо је, ка ко су због ни ске це не ки ло-
ва та озбиљ но угро же не ве ли ке ин ве сти ци је Елек тро-
при вре де Ср би је. Ди рек тор ка же да 3,4 ми ли јар де евра 

тре ба да обез бе ди ЕПС, али да ће то би ти не мо гу ће уко ли ко 
це на ки ло ват-са та са са да шњих пет евро цен ти не по ра сте на 
осам у 2012. го ди ни, а да 2015. бу де из ме ђу де вет и де сет 
евро цен ти.
Овај ди рек тор, љу би те ба ба, као из вор па ра за ин ве сти-

ци је ни је спо ми њао ду жни ке, ни ве ли ке ни ма ле, не го ома 
ра чу на да диг не це ну. Па ко је до сад пла ћао ре дов но, да ва ће 
и да ље.
Ње гов ко ле га из Елек тро вој во ди не пре ци зно је ре као ка-

ко том пред у зе ћу до ма ћин ства ду гу ју 3,3 ми ли јар де ди на ра, 
а при вре да 4,5 ми ли јар де, и да је то чист без о бра злук, јер 
се углав ном ра ди о при ва ти зо ва ним пред у зе ћи ма. Он је још 
ка зао да се у Ср би ји у то ку јед не го ди не укра де стру је у вред-
но сти од 61 ми ли он евра, и да је то нај ве ћа кра ђа дру штве не 
имо ви не. А ње гов глав ни ин же њер об ја снио је да по сто ји 50 
на чи на кра ђе стру је – од обич них пре мо шћа ва ња до упо тре-
бе ја ких маг не та и по себ них уре ђа ја.
Све ја то њи ма ве ру јем, љу би те ба ба, и ни сам за кра ђу, 

али ни за то да ми ко ји ре дов но пла ћа мо, ис па да мо бле са ви 
на спрам оних ко ји сла бо шта пла ћа ју, па им он дак др жа ва 
опро сти, што је чест слу чај код нас.
Ни је мо је да ја сад учим тог ди рек то ра ка ко да ње го ви те-

рен ци ма ло ви ше кон тро ли шу те кра ђе стру је, што, при зна-
јем, не кад мо же би ти и опа сно. Али се пи там што ти те рен ци 
пре ска чу не ке стру јо ме ре, па од о ка упи шу по тро шњу.
Сад ћу да ти ис при по ве дам ка ко се ком ши ја Ми ћа на је дио 

овог про ле ћа.
По што му брат жи ви у ино стран ству и не до ла зи че сто, Ми-

ћа он дак ре ша ва ње го ве ства ри са др жа вом, и по ма ло му 
одр жа ва ви кен ди цу на Фру шкој го ри. Кад ува ти вре ме на од 
сво јих по сло ва, скок не го ре да по ко си тра ву, да из луф ти ра 
ку ће рак и по пра ви што год – тек да се не за пар ло жи.
Има ду ти они, че до мо је, и стру ју и јед но та риф но бро ји ло, 

угра ђе но на спо ља шњем зи ду ку ће, а и ком ши ју ко ји ту стал-
но жи ви, и кроз чи ју се авли ју мо же ући до ви кен ди це. Али, 
го ди ну и че ти ри ме се ца ни ко ни је до ла зио да очи та ва стру ју, 
а Ми ћа је ре дов но пла ћао ра чу не по акон та ци ји. И увек ма-
ло ви ше не го што су ови сла ли. Кад, по чет ком мар та сти же 

ти ње му ра чун са из но сом ду га, од но вем бра 2008, до кра ја 
фе бру а ра 2010. го ди не. Очи та ли де ра ни бро ји ло и „на шли” 
утро шак од 1.000 ки ло ва та, за ко је тра же пет хи ља дар ки.
От куд то ли ки ки ло ва ти, за пре па сти се ју нак ове при че, кад 

та мо ни ко не жи ви, а и кад год би оти шао да по ко си тра ву 
по авли ји, на по ла ску ку ћи из вр тао би оси гу ра че због уда ра 
гро ма, ка ко су га ро ди те љи оно мад учи ли.
Е, да си га ви де ла, љу би те ба ба, ка ко је, цр вен у ли цу, од ју-

рио у град да их пи та и за ки ло ва те, и за то ли ки дуг, а све је по 
акон та ци ја ма пла ћао! При по ве дао нам је кад се вра тио ка ко 
на шал те ру за ре кла ма ци је ни је мо гао да се об ја сни са слу-
жбе ни ком, не го је мо рао код ше фа. Ус пео је тек то ли ко да му 
уки ну пла ву, ску пљу та ри фу на јед но та риф ном бро ји лу. Ка да 
је до био књи жно пи смо из Елек тро вој во ди не, тре ба ло је да им 
упла ти 4.205,50 ди на ра. Он за о кру жи и упла ти пет хи ља да.
Кад, у ма ју сти же но ви ра чун за исти пе ри од за ко ји је већ 

пла тио тих пет хи ља дар ки. Са мо, овог пу та не тра же те, не го 
мно го ве ће па ре. Пи шу му да ду гу је 20.850 ди на ра (за 1.000 
ки ло ва та?), и јо ште 16.000 ди на ра ока ма ће ног ду га за март и 
април, јер је по тро шио још 2.000 ки ло ва та. А он у том пе ри-
о ду ни кро чио ни је на ви кен ди цу!
Тек се он да оп се тио, ваљ да му од ви со ког при ти ска про ра-

ди ла ло ги ка, да за мо ли ком ши је да очи та ју бро ји ло. Про чи та-
ше они це лих 40 ки ло ва та од но вем бра 2008. го ди не!
Опет Ми ћа у град, на шал тер, где му пре по ру чи ше да на пи-

ше мол бу због њи не „гре шке”. И шеф при зна де да је гре шка 
до њих, и да је и оних пет хи ља да ди на ра пла тио бес по-
треб но па ће му вра ти ти, а да не мо ра да пла ћа ових 36.850 
ди на ра. Е, ту му Ми ћа од бру си да се од ри че ка ма те у име 
бу ду ћих ве ли ких ин ве сти ци ја, и по же ле им да та ко рев но сно 
на пла ћу ју ствар ни дуг од оних ко ји не пла ћа ју, на че лу са Ра-
дио-те ле ви зи јом Ср би је, за услу ге око прет пла те.

Уну ка Ика 

Кра ду на ши,
ал кра ду
и ва ши

ПРИ ЧА ЛА МИ Пилетина на 
сто начина
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погледи са стране

ГРЧ КА ВЛА ДА УСВО ЈИ ЛА НАЈ НО ВИ ЈУ РЕ ФОР МУ ПЕН ЗИЈ СКОГ СИ СТЕ МА

Гр ци про те ра ни из
пен зи о нер ског ра ја

Про те сти не по ма жу: мо ра ће ду же да се 
ра ди и ви ше да се ште ди за „тре ће до ба”

Ати на је 20. ма ја би-
ла глав на по зор ни ца 
че твр тог ге не рал ног 

штрај ка ор га ни зо ва ног у Грч-
кој ове го ди не. Ње ним ули-
ца ма про мар ши ра ло је око 
20.000 љу ди, са истим па ро-
ла ма у ру ка ма као и на прет-
ход на три, ме ђу ко ји ма је 
нај за сту пље ни ја би ла она са 
по ру ком „Не ди рај те нам пен-
зи је!”.
Ово га пу та, на сре ћу, ни је 

би ло дра ма тич ног на си ља, 
ни ти људ ских жр та ва као на 
прет ход ним де мон стра ци ја-
ма, одр жа ним 5. ма ја, ка да је 
тро је уче сни ка по ги ну ло, по-
сле па ље ња јед не бан ке.

– Не схва тљи во је, стра шно 
и не при хва тљи во да се сма-
њу ју пен зи је од 600 или 700 
евра – по ру чио је на ми тин-
гу пред став ник Ге не рал не 
кон фе де ра ци је ра да, јед ног 
од глав них син ди ка та, твр-
де ћи да су по ште ђе ни (ни су 
оти шли у за твор) они ко ји 
су ду жни ци пен зиј ским фон-
до ви ма, као и они ко ји су их 
опљач ка ли.
Али ни па ље ње ба на ка, ни 

за па љи ва ре то ри ка, па ни 
из ла зак на ули це, ма ко ли-
ко пу та се по на вљао, не мо-
гу да бу ду од по мо ћи. Грч ка 
др жа ва, су о че на са ра чу ном 
ко ји је сти гао за пе ри од кад 
се тро ши ло мно го ви ше не го 
што се при вре ђи ва ло и има-
ло, на са мој иви ци бан кро та, 
спа се на са мо со ли дар ном ин-
тер вен ци јом Европ ске уни је и 
зај мом Ме ђу на род ног мо не-
тар ног фон да – не ма дру гог 
из бо ра не го да сма њи свој 
бу џет. То исто вре ме но зна чи 
и да Гр ци мо ра ју да стег ну ка-
иш – и то за не ко ли ко ру па.
Вла да је већ усво ји ла нај-

но ви ју ре фор му пен зиј ског 
си сте ма за ко ју не ће има ти 
про бле ма да је у ју ну озва-
ни чи у пар ла мен ту, по што 
вла да ју ћи со ци ја ли сти та мо 

има ју удоб ну ве ћи ну. Ре фор-
ма пред ви ђа уки да ње до са-
да шњег си сте ма ко ји су мно ги 
сма тра ли „грч ким пен зи о нер-
ским ра јем”. Пре ма ОЕЦД-у, 
клу бу 30 ин ду стриј ских зе ма-
ља, грч ки пен зиј ски си стем је 
био је дан од нај да ре жљи ви-
јих у Евро пи.
Он је, из ме ђу оста лог, омо-

гу ћа вао да не ки има ју ви ше 
пен зи је не го што су им би ле 
пла те. За тим, мно го про фе-
си ја је има ло бе не фи ци ра ни 
стаж. За не ке је то би ло ра зу-
мљи во, као, уоста лом, и дру-
где: по ли цај ци, ва тро га сци, 
ру да ри и слич на за ни ма ња, 
али у Грч кој су за по сло ве 

ко ји угро жа ва ју здра вље и 
скра ћу ју жи вот, па због то-
га и рад ни век тре ба да бу де 
скра ћен, про гла ше ни и сви ра-
ње тром бо на, по сла сти чар ски 
за нат, фри зе рај, по сао ма сер-
ки у пар ним ку па ти ли ма... Са 
овим за ни ма њи ма мо гло се у 
пен зи ју већ са 50 го ди на.
Исти на, зва нич на гра ни ца 

за од ла зак у пен зи ју у Грч кој 
је још пре не ко ли ко го ди на 
по диг ну та на европ ски ни во 
од 65 го ди на, али у прак си, 
про сеч но до ба пен зи о ни са ња 
је би ло 61 го ди на.
Но ви си стем је об ли ко ван 

у кон сул та ци ја ма са Европ-
ском уни јом и Ме ђу на род-

ним мо не тар ним фон дом и за 
глав ну по сле ди цу има ће сма-
њи ва ње пен зи ја у про се ку 
за се дам од сто. Они ко ји се 
бу ду пен зи о ни са ли пре вре-
ме но, гу би ће по шест од сто 
од пу не пен зи је за сва ку го-
ди ну рад ног ста жа ко ји им је 
пре о стао.
Кад би на сна зи остао ста ри 

си стем, што упор но зах те ва ју 
де мон стран ти (ан ке те ина че 
по ка зу ју да се ре фор ми про-
ти ви го то во 80 од сто Гр ка), 
до сре ди не ве ка на пен зи је 
би сва ке го ди не од ла зи ла че-
твр ти на бру то на ци о нал ног 
про из во да.
Но ви пен зиј ски ре жим за 

Гр ке пред ви ђа и не ке дру ге 
про ме не. Ево нај ва жни јих:

• За кон ско жи вот но до ба за 
пен зи о ни са ње по ди же се за 
пет го ди на и за же не, ко је се 
ти ме из јед на ча ва ју са му шкар-
ци ма: на пу ну пен зи ју мо гу да 
ра чу на ју тек кад на вр ше 65.

• Ста ро сна гра ни ца за оба 
по ла ће већ 2020. би ти под-
ло жна ре ви зи ји у скла ду са 
оче ки ва ним по ра стом жи вот-
ног ве ка.

• Од 2014. пен зи је ће би-
ти ин дек си ра не у скла ду са 
про ме на ма бру то на ци о нал-
ног про из во да зе мље и фи-
нан сиј ског ста ња пен зиј ских 
фон до ва.

• Си стем под сти ца ја и де-
сти му ла ци ја за пре вре ме-
но пен зи о ни са ње тре ба да 
ствар но до ба пен зи о ни са ња 
већ до 2015. са са да шњег 
про се ка од 61 го ди не по диг-
не на 63,5.

• Би ће оне мо гу ће но пен зи-
о ни са ње пре на вр шет ка 60 
го ди на. Они ко ји су мла ђи а 
већ су у пен зи ји, мо ћи ће да 
за др же при на дле жно сти са мо 
ако до ку пе не до ста ју ће го ди-
не ста жа, или има ју де цу мла-
ђу од 18 го ди на.

• Вла да ће дра стич но да ре-
ви ди ра ли сту про фе си ја ко је 

Шпан ска гро зни ца
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су до сад има ле пра во на бе-
не фи ци ра ни рад ни стаж.

• Раз мо три ће се и усло ви за 
од ла зак у ин ва лид ску пен зи-
ју, ко ји су и у Грч кој би ли зло-
у по тре бља ва ни.

• Са да шњих 13 др жав них 
пен зиј ских фон до ва ин те гри-
са ће се до 2018. у са мо три.

• Не у да те или раз ве де не 
ћер ке др жав них чи нов ни ка, 
бан кар ских слу жбе ни ка и вој-
них офи ци ра не ће ви ше мо ћи 
да на сле ђу ју пен зи је пре ми-

ну лих ро ди те ља ако су ста ри-
је од 18 го ди на.

• Ве ли чи на пен зи је ће се 
ускла ђи ва ти пре ма до при но-
су то ком це ло куп ног рад ног 
ста жа, а не са мо пре ма пла-
ти у по след њој го ди ни рад ног 
ста жа.

• Пен зи је ће би ти за мр зну-
те ове, 2011. и 2012 го ди не.

• Ус кр шњи, лет њи и бо-
жић ни до да ци би ће сма ње ни 
они ма чи је су пен зи је ни же 
од 2.500 евра ме сеч но, а пот-

пу но се уки да ју за оне чи је су 
пен зи је ви ше од ове сво те.

• Они чи је су пен зи је ви ше 
од 1.400 евра би ће до дат но 
опо ре зо ва ни по сто пи из ме ђу 
пет и 10 од сто.
Све ове ме ре тре ба ло би 

да сма ње грч ки пен зиј ски 
де фи цит ко ји се про це њу-
је на бли зу 500 ми ли јар ди 
евра, што је дво стру ко ви ше 
од све га што се у зе мљи го-
ди шње про из ве де или кроз 
услу ге раз ме ни.

Оста је да се ви ди ка ко ће 
оно што бу де усво је не би ти 
и при ме ње но. Ал тер на ти ва је 
да др жа ва про гла си бан крот 
– да кле да све ста не: да пре-
ста не да функ ци о ни ше бан-
кар ски си стем, да се бло ки ра-
ју ра чу ни и гра ђа на и фир ми, 
што је, на рав но, ка та стро фа 
ко ју ни ко не же ли.
Али у исто вре ме, сви сма-

тра ју да те рет тре ба да под-
не су – они дру ги.

Ми лан Бе кин

Оп ста ти са 15 ми ли јар ди 
евра ма ње. Ова ко би, 
упро шће но, мо гао да 

гла си за да так ко ји је пред се бе 
по ста ви ла вла да Шпа ни је до-
но се ћи сре ди ном ма ја низ не-
по пу лар них ме ра штед ње, на-
те ра на ка ко за бри ња ва ју ћим 
до ма ћим еко ном ским би лан-
сом, та ко и стра хом од мо гу ћег 
грч ког ду жнич ког цу на ми ја. И 
то све у си ту а ци ји ка да је зе-
мља упра во пре ко ра чи ла праг 
од 20 од сто не за по сле них, што 
је нај ви ша сто па у ше сна е сто-
чла ној евро зо ни.
Циљ је, да кле, ја сан: уште да 

од 15 ми ли јар ди евра у на ред-
не две го ди не, од но сно сма-
ње ње бу џет ског де фи ци та са 
по сто је ћих 11 од сто бру то до-
ма ћег про из во да на шест од сто 
до го ди не, а за тим и на по жељ-
них три од сто до 2013. Ка ко то 
по сти ћи? Сма њи ва њем рас хо-
да, ло гич но.
Пр ве на уда ру би ће за ра де 

у јав ном сек то ру. По чев од 1. 
ју на, чи нов нич ке пла те па да-
ју за пет од сто, ми ни стар ске 
за 15 про це на та (сва при ма-
ња за мр за ва ју се од 1. ја ну-
а ра 2011), а стра да ће и пен-
зи о не ри. Уки да се ауто мат ско 
ускла ђи ва ње пен зи ја са ин-
фла ци јом. Не ће, за тим, би ти 
по ште ђе не ни мла де по ро ди-
це. Ро ди те љи но во ро ђе них 
бе ба ви ше не мо гу да ра чу на-
ју на по клон др жа ве од две и 
по хи ља де евра. Та ко ђе, фи-
нан си ра ње ре ги о на сма њу је 
се за 1,2 ми ли јар де евра, док 
се исто вре ме но од ла же ин ве-
сти ра ње у ин фра струк тур не 

про јек те у вред но сти од шест 
ми ли јар ди евра.
На ове ме ре усле ди ле су и 

оче ки ва не ре ак ци је. За ка сни-
ло се две го ди не, пре ба цу је 
пре ми је ру Хо сеу Лу и су Са па-
те ру опо зи ци ја, ис ти чу ћи да је 
тре ба ло ра ни је де ло ва ти, док 
се кри за тек за хук та ва ла. Пре-
те рао је, твр де на су прот то ме 
син ди ка ти, оце њу ју ћи ме ре 
као пре о штре и на ја вљу ју ћи 
мо гућ ност ге не рал ног штрај ка.
Ни је имао из бо ра, сла жу се 

струч ња ци, под се ћа ју ћи да је 
по тез вла де из ну ђен, под при-
ти ском ус па ни че них парт не ра 
из Бри се ла, али и Ва шинг то на. 
Аме рич ки пред сед ник Ба рак 
Оба ма је на вод но лич но те ле-
фо ни рао Са па те ру и ре као му 
да „мо ра да сма њи бу џет”, об-
ја вио је лон дон ски „Фај нен шел 
тајмс”, уз опа ску да је то са мо 
по се би не ве ро ва тан до га ђај. 
Не ве ро ват не су, ме ђу тим, и 
окол но сти.
Јед на од при вред но нај ја чих 

др жа ва Евро пе, пе та по ре ду 
(док је Грч ка, ре ци мо, три на-

е ста), Шпа ни ја са да има по-
сто так не за по сле но сти не са мо 
дво стру ко ви ши од про се ка зе-
ма ља мо не тар не уни је, не го и 
од соп стве не сто пе од пре са-
мо две го ди не. За што је баш 
он да кре ну ло низ бр до, зна се. 
Гло бал на ре це си ја и за у ста-
вља ње ин ве сти ци ја у Шпа ни ји 
су те шко по го ди ли упра во сек-
то ре ко ји по при ро ди ства ри 
да ју ве ли ки број рад них ме-
ста, гра ђе ви нар ство и тр жи-
ште не крет ни на. Стаг на ци ја је 
по тра ја ла и тек у пр вом квар-
та лу ове го ди не, по сле се дам 
уза стоп них не га тив них тро ме-
сеч ја, за бе ле жен је при вред ни 
по раст од 0,1 од сто.
У ме ђу вре ме ну је си лан но-

вац по тро шен, из ме ђу оста лог 
и на со ци јал ни мир. Дво го ди-
шња кри за у Шпа ни ји про ти ца-
ла је без по тре са и про те ста, 
за хва љу ју ћи при стој ним на-
док на да ма не за по сле ни ма. У 
про се ку је то су ма од ви ше од 
400 евра ме сеч но, а пр ве две 
го ди не по от пу шта њу ком пен-
за ци је рад ни ци ма, за ви сно од 

њи хо вих ра ни јих за ра да, из но-
си ле су и до 800 евра.
Пре ми јер Са па те ро је стал-

но го во рио ка ко „кри зу ни-
су иза зва ли рад ни ци, обич ни 
гра ђа ни, већ љу ди без скру-
пу ла ко је по кре ће по хле па” и 
да ће сто га „при о ри тет вла де 
би ти по моћ по ро ди ца ма угро-
же ним због не за по сле но сти”. И 
са да је по во дом до не тих ме ра 
по ру чио да сту бо ви со ци јал не 
др жа ве ни су уз др ма ни. Те шко. 
Про це нат од 20,05 од сто, ко-
ли ко пре ци зно из но си тре нут-
на сто па не за по сле но сти, зна-
чи 4,6 ми ли о на љу ди ко ји не 
при вре ђу ју и не за ра ђу ју. И с 
пра вом оче ку ју од др жа ве да 
им по мог не. До сад да ре жљи ва 
вла да ни је има ла про бле ма са 
син ди ка ти ма. Са да, по што је 
очи глед но да ће рад но за ко но-
дав ство мо ра ти да се ме ња у 
том прав цу и на ште ту рад ни-
ка, син ди кал ни ли де ри пре те 
ге не рал ним штрај ком. А сли-
ке из Ати не ука зу ју се као ко-
шмар ни сце на рио.

Д. Дра гић

ВИ РУС ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ НА ПИ РИ НЕЈ СКОМ ПО ЛУ О СТР ВУ

п ста ти са 15 ми ли јар ди 
евра ма ње. Ова ко би, 
упро шће но, мо гао да 

Шпан ска гро зни цаШпан ска гро зни ца
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у посети

Пре ко пу та згра де Фон да ПИО на Но вом Бе-
о гра ду, ста на ри ви ше спрат ни це су три 
трав ња ка пре тво ри ли у ба ште обо га ће не 

скулп ту ра ма, ми ни ја тур ним пла стом се на и 
ко пи јом ма лог бу на ра. Зе ле но остр во оме-
ђе но ас фал том за во ле ла су и де ца, а на 
обли жњим клу па ма па у зу про во де и за-
по сле ни из окол них пред у зе ћа.
Ис пред згра де у Бу ле ва ру умет но сти 

19 за те кли смо пред сед ни ка Кућ ног 
са ве та, Во ји сла ва Ар на у та.

– Пр во сам по са дио ноћ-
не фрај ле и по чео да ко сим тра ву. За тим 
су се при дру жи ли ком ши је Мил ка и Га вро. 
Био је ту и бо рић ко ји се осу шио па су га 
од не ли рад ни ци Град- ског зе ле ни ла, 
а ми смо на ста ви ли да уре ђу је мо. Са да 
са мо по ма жем, до- но сим во ду и зе мљу. 
Сва ке го ди не осва ја мо и по јед ну од 
пр ве три на гра- де на оп штин ском так ми-
че њу – по но- сан је Во ји слав.
Да је ви- ше го ди шњи труд уло жен у 

овај зе ле- ни ку так имао успе ха све до чи 
и од- нос ко ји су пре ма ње му сте кли 
ста  на- ри и њи хо ва де ца, чак и слу чај ни 
про - ла зни ци.

– Је ди ни пре о ста ли про блем је што 
нам кра ду сак си је. Би ло је и не за до-

вољ них ком ши ја али са да ни ко не до зво-
ља ва да се ба шта на ру ша ва. Уве че за ли је-

мо цве ће и тра ву а за тим се ди мо и раз го ва-
ра мо. Обли жњи вр тић је ов де по са дио укра сно 

ши бље. Пла ни ра мо да по ста ви мо сто ли це и да 
про стор у пре по днев ним ча со ви ма бу де на ме њен 

де ци, а да по сле под не на вра ћа сва ко ко же ли – ка-
же Во ји слав Ар на ут. 
И у на се љу Ми ља ко вац, у Ву ка со ви ће вој 68, мо же се 

ужи ва ти у цве ћу и укра сним де та љи ма. Иде ја и пр ви бо-
хо ри плод су тру да Мир ја не Бе нић, али су то при хва ти ле и 

дру ге ком ши је.
− Же ле ла сам да улеп шам свој жи вот ни про стор и то су при-

хва ти ле и ком ши је. И њих сам „ин фи ци ра ла”, па су се укљу чи-
ли. А и ма ли ша не смо с вре ме ном на у чи ли да по шту ју труд да 
би смо одр жа ли тај ша ре ни ку так. Кул ту ра ста но ва ња је кул ту-
ра и у ку ћи и ван ње. Тре ба од за пад них зе ма ља да усво ји мо 
и оно што је по зи тив но. Тај улеп шан про стор опле ме њу је, и 
ме не и дру ге, а цве ће то осе ћа, за то је та ко ле по.
У вре ме ну ка да су се ком шиј ски од но си све ли го то во са мо на 

по здрав, ова кви при ме ри го во ре да опле ме ни ти про стор око 
згра де зна чи опле ме ни ти и људ ске од но се. Ј. Оцић
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стари занати

Чет кар ски за нат је ком плек сан, 
по треб но је и по зна ва ње
хе ми је и пре ра де др ве та

Исто риј ски гле да но, чет кар ски за-
нат се код нас пр ви пут по ми ње у 
сред њем ве ку, 1354. го ди не, у За-

ко ни ку ца ра Ду ша на, где се на во ди да 
се да ју по себ не по вла сти це пу ту ју ћим 
вла су ља ри ма за из ра ду про из во да од 
људ ске и жи во тињ ске дла ке, пре те жно 
за двор ске по тре бе. То ком 19. ве ка у Ср-
би ји се по ја вља ју пр ви чет ка ри ко ји про-
из во де за по тре бе ста нов ни штва и вој не 
ин ду стри је. Они су чет ке про да ва ли на 
пи ја ца ма, па на ђу ри ма и ду ћа ни ма. Кра-
јем про шлог ве ка су у Ср би ји осно ва ни 
и пр ви чет кар ски есна фи. Да нас у Бе о-
гра ду по сто је све га две чет кар ске рад-
ње, а јед ну од њих је осно вао Мом чи ло 
Ко стић, ко ји је као уче ник и кал фа по чео 
са ра дом 1953. Иако је већ низ го ди на 

пен зи о нер, још по ма же зе ту Сте ви Ге-
лев ском, ко ји га је на сле дио.

Влас по влас – чет ка
Мом чи ло Ко стић се при се ћа сво јих за-

на тлиј ских по че та ка ко ји све до че да је 
по ро дич ни дух одр жао ста ре за на те.

– Мој брат је био чет кар у Град ској чи-
сто ћи и же лео је да се и ја ба вим овим 
за на том. По чео сам у вре ме ка да је ово 
за ни ма ње би ло по треб но и тра же но. Та-
да се из ра да че та ка учи ла у фа бри ци 
„Ду нав” ко ја ви ше не по сто ји. Чет кар ски 
за нат је ком плек сан, по треб но је и по-
зна ва ње хе ми је и пре ра де др ве та... По-
себ но тре ба да се уло жи на пор да се то 
зна ње и при ме ни. У про це су из ра де је 

за сту пље но до ста руч ног ра да. Тех ни ка 
и тех но ло ги ја су ве о ма на пре до ва ле па 
смо и ми мо ра ли да уве де мо ма ши не и 
нов на чин про из вод ње. У на шој ра ди о-
ни ци, ме ђу тим, про из во ди мо и чет ке и 
ме тле на тра ди ци о на лан на чин, оне су 
ве о ма ква ли тет не, не ке тра ју и ви ше го-
ди на. Та ко ђе, при из ра ди ко ри сти мо и 
ста ре и но ве ма те ри ја ле. У пр ве спа да-
ју др во, ко је ко ри сти мо за те ло чет ке, 
и при род на влак на: коњ ска, свињ ска, 
ја за вич ја дла ка, влак на ко но пље... А у 
да на шње вре ме при ме њу је мо пла стич-
на влак на и пла стич на те ла ра зно ра зног 
ква ли те та – об ја шња ва пре ка ље ни зна-
лац чет кар ског за на та.
Сте ва Ге лев ски се на до ве зу је 

на та сто ву при чу, об ја шња ва ју-
ћи ма ну фак тур ну из ра ду чет ке 
за бри ја ње, на сто је ћи да от кри-
је не ке за нат ске тај не.

– Нај пре се са жи во тињ ске 
ко же одва ја дла ка, за тим је 
сла же мо да бу де у истом сме ру, 
по том се она сор ти ра пре ма ду-
жи ни, на кра ју је уве же мо и ку-
ва мо. Има ту и мно гих фи не са 
ко је не мо гу да се пре при ча ју 
ла ко, влас је на при мер окре ну-
та на го ре увек сво јим не жни-
јим де лом, оним ко ји се при но-
си ли цу. Дла ку је по треб но осу-
ши ти и од ње фор ми ра ти гор њи 
део чет ке. Ето, то је из ра да са мо јед ног 
ње ног де ла јер пре свих тих по сту па ка 
мо ра мо да др во стру га њем офор ми мо др-
шку, на пра ви мо ме тал ну ка ри ку и све то 
сле пи мо. Коњ ску дла ку на ба вља мо код 
Ро ма и пре ра ђу је мо је у ра ди о ни ци. Че-
шља мо је, из вла чи мо ду жи ну, ви ше пу-
та ку ва мо, ста вља мо за шти ту од мо ља-

ца. Од те дла ке се пра ве фи не чет ке за 
до ма ћин ство. Та чет ка је сте ску пља од 
ин ду стриј ске, али ми у њу и ви ше ула-
же мо и ду же тра је. Свињ ска дла ка до ла-
зи из Ки не. Они има ју нај ви ше сви ња по 
ста нов ни ку и нај ра зви је ни ју про из вод њу 
свињ ске дла ке. У на шој зе мљи дла ка на 
овој до ма ћој жи во ти њи и не стиг не да 
по ра сте јер углав ном за вр ше на ра жњу 
– ду хо вит је за на тли ја Сте ва. 

Ме тле, пор тви ши, па ја ли це
Ни јед но до ма ћин ство, ин сти ту ци ја, 

јав на по вр ши на не мо же да се за ми сли 
без чет ке. Оне су увек при ру ци, ма би-
ло ко ју на ме ну да има ју, ма ко ли ке би ле. 
Свет че та ка је бо гат ра зно ли ко сти ма.
− Го то во све чет ке ко је су не ка да по-

сто ја ле про из во де се и да нас. Из у зе так 
је не кад вр ло по пу лар на чет ка за бр ко-
ве ко ју са да ви ше ни ко не тра жи. По сто-
је три вр сте че та ка – оне ко је се ко ри сте 
у до ма ћин ству, чет ке за лич ну хи ги је ну 
и ин ду стриј ске чет ке. Сви ма су по зна те 
чет ке и ме тле из ове пр ве две гру пе, јер 
се сва ко днев но су сре ћу са њи ма. Али ма-
ло љу ди зна ка кве се све чет ке ко ри сте 
у пре храм бе ној ин ду стри ји, не ма чи стог 
оџа ка без дим ни чар ске чет ке, а чет ке су 
при сут не и у пе ри о ни ца ма во зи ла, ко ри-
сте се за пра ње по до ва (ро та ци о не)... Оне 
се да ље де ле и пре ма вр сти дла ке, ду жи-
ни, уоп ште раз ли чи тим мо ди фи ка ци ја ма. 
Све њих не ко мо ра да про из ве де. За са да 
не ма мо за по сле не јер се тру ди мо да оп-

ста не мо, да не бу де мо још јед на у ни зу 
за нат ских ра ди о ни ца ко ја се уга си ла. И 
да ље има мо вер не му ште ри је а ком ши је 
су нам по себ но ло јал не. До ду ше, код нас 
још мо же да се ку пи ра ри тет, чет ка за 
ко су од при род не дла ке, ко ја је на рав но 
руч но из ра ђе на – ка же Сте ва Ге лев ски.

Текст и фото: Је ле на Оцић

СТА РИ ЗА НА ТИ: ИЗ РА ДА ЧЕТ КИ

Четкара са два до ма ћи на

Мом чи ло Ко стић

Сте ва Ге лев ски



26 31. мај 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

хроника

У Љу бо ви ји је по чет ком 
ма ја одр жан Га стро фест 
на ко ји је до шао ве ли ки 

број мај сто ра ку ли нар ства из 
свих кра је ва Ср би је и из ино-
стран ства да се так ми чи у при-
пре ма њу ра зно вр сних спе ци-
ја ли те та. Ме ђу њи ма би ло је 
и до ста пен зи о не ра. Нај ве ће 
ин те ре со ва ње ку ли на ра би ло 
је за при пре ма ње ри бље чор-
бе. У овој ди сци пли ни так ми-
чи ло се чак 25 еки па са ви ше 
од сто ти ну уче сни ка.

Ор га ни за тор Га стро фе ста 
би ла је Оп штин ска ту ри стич-
ка ор га ни за ци ја Љу бо ви је и 
„Ге текс” (Га стро тим ет но-ку-
хи ње Ср би је). Так ми ча ри су 

се, по ред спре ма ња ри бље 
чор бе, над ме та ли у при пре-
ма њу је ла са ет но-тр пе зе, али 
и у мо дер ном ку ли нар ству, 
пе кар ству и по сла сти чар ству.
У при пре ми ри бље чор бе, 

пре ма оце ни струч ног жи ри-
ја, нај бо ља је би ла еки па „Ба-
бо и па ци јен ти” из Бе о гра да, 
док су дру го и тре ће ме сто за-
у зе ле еки пе из Љу бо ви је.
У мо дер ној ку хи њи по бе дио 

је ре сто ран „Пла ва ри би ца”, у 
при пре ми пе кар ских про из во-

да пе ка ра „Ђор ђић” из Љу бо-
ви је, а спе ци јал ну на гра ду за 
про грам ма кро би о тич ке ис хра-
не до би ла је Не вен ка Си мић 
из Ло зни це. Код по сла сти ча ра 

по бед ни ца је би ла Мир ја на Ри-
стић, та ко ђе из Љу бо ви је.
У ква рин гу – умет но сти ре-

зба ре ња во ћа и по вр ћа, нај-
бо љи је и ове го ди не био Та-
нис Им ши ре вић, из Ужи ца, а 
у ка те го ри ји ет но-тр пе зе до-
ми ни ра ле су до ма ћи це из Вој-
во ди не. По бед ник фе сти ва ла 
је клуб же на „Вред не ру ке” из 
Ите бе ја, дру го ме сто осво јио 
је ак тив же на „Ђур ђе вак” из 
Жи ти шта, тре ћа на гра да оти-
шла је у Ба нат ско Ка ра ђор ђе-
во, а че твр та је при па ла УЖ 
„Ви ла” из Љу бо ви је.

По бед ни ци ма на Га стро 
фе сту уру че не су и ле пе на-
гра де – ту ри стич ка пу то ва-
ња. Еки па ко ја је по бе ди ла 
у при пре ма њу ри бље чор бе 
на гра ђе на је пе то днев ним 
бо рав ком у Атом ској ба њи 
у Гор њој Треп чи. На гра де 
– бо ра вак у њи хо вим објек-
ти ма по бед ни ци ма су да ро-
ва ли и Спе ци јал на бол ни ца 
у Ба њи Ко ви ља чи, Ет но-се ло 
„Врх по ље” и „Та ди ћа ва ја ти” 
у се лу Др ла че не да ле ко од 
Љу бо ви је.

M. Ма ли шић

ГАСТРО ФЕСТ У ЉУБОВИЈИ

Мајстори кулинарства

Све же ље ко је
су има ли то ком
бра ка су ис пу ни ли.
Да ни је би ло сло ге, 
љу ба ви и раз у ме ва ња,
не би оп ста ли за јед но 
ду же од по ла ве ка

БРАЧ НИ ПАР ИЗ ПРИ ДВО РИ ЦА ПЕ ДЕ СЕТ ДВЕ ГО ДИ НЕ У БРА КУ

За ње га,
па
ма кар
под
шљи ву

У при град ском се лу При-
дво ри це крај Сме де рев ске 
Па лан ке жи ве пен зи о не ри, 
Дра га на (70) и Дра го слав (75) 
Не шић ко ји су „злат ну свад бу” 
про сла ви ли пре две го ди не. 
Дав ног 16. мар та 1958, по сле 
крат ког по знан ства, ста ли су 
на „лу ди ка мен” и јед но дру-
го ме ре кли суд бо но сно да.
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га ци ју од 37 функ ци о не ра 
Европ ске фе де ра ци је му зеј-
ско-ту ри стич ких же ле зни-
ца (Fe dec rail), ко ји су, по сле 
кон гре са у Бу дим пе шти, би-
ли у по се ти овој де сти на ци ји. 
Го сти су се нај пре про во за ли 

по пу лар ним „ћи ром” и упо-
зна ли са ре мек-де лом гра ђе-
ви нар ства – је дин стве ном де-
о ни цом пру ге ду ге 15,5 ки ло-
ме та ра ко јом је ви син ска раз-
ли ка од 300 ме та ра са вла да на 
сер пен ти на ма у ви ду осми це, 

а пру га се у јед ној за ми шље-
ној оси у ту не лу се че са сво-
јим де лом над ту не лом.
Европ ска фе де ра ци ја – Fe-

dec rail осно ва на је 1994. го ди не 
у Бел ги ји, где јој је и се ди ште, 
а циљ јој је за шти та и уна пре-
ђе ње му зеј ско-ту ри стич ких 
же ле зни ца Европ ске уни је. У 
ову ор га ни за ци ју „Шар ган ска 
осми ца” при мље на је 2007. и 
је ди на је чла ни ца ко ја не до-
ла зи из не ке од зе ма ља ЕУ.
Стран ци ко ји су ма кар јед-

ном по се ти ли Мо кру Го ру, а 
би ло их је из свих европ ских 
зе ма ља, из да ле ког Ја па на 
и Аме ри ке, је дин стве ни су у 
тврд њи да је атрак тив ни ја и 
од пре ле пе Швај цар ске. А сва-
ко днев но се ме ђу по се ти о ци ма 

мо гу ви де ти и ор га ни зо ва не 
ђач ке екс кур зи је, пен зи о нер-
ске и дру ге ор га ни за ци је.
Ста ра уза на пру га об но-

вље на је ско ро до Ви ше гра да, 
а тре ба ло би да у овој го ди ни 
стиг не и у овај град на Дри ни. 
Та ко ће би ти за о кру жен ту ри-
стич ки ком плекс же ле зни ца 
– ре ка Дри на, то јест Шар ган 
Ви та си – Мо кра Го ра – Ви ше-
град и Ви ше град – Пе ру ћац, 
где ће ауто бу си са че ки ва ти 
из лет ни ке и пре во зи ти их да-
ље по же љи.
Уско ро се оче ку је на ста вак 

об но ве де о ни це од 6,5 ки ло-
ме та ра из ме ђу Шар ган Ви та са 
и Кре ма на, а ка сни је пред сто ји 
и об но ва де ла пре ма Ужи цу. 

Ђ. Ми ло ва но вић

– За хва љу ју ћи мом ком ши-
ји Дра га ну Сто ја но ви ћу Мр ги, 
ја ти оже ним Дра га ну. Мр га, 
ко ји је већ био оже њен, до-
шао је код ме не и ре као ми 
да у Са ра но ву код На та ли на-
ца има јед но ле по де вој че, па 
ти ја кре нем да је упо знам. И, 
за љу био сам се у Дра га ну на 
пр ви по глед, јер за и ста је би-
ла ле па као ико на – при се ћа 
се тих да на Дра го слав.

– У то вре ме ни је би ло ауто-
бу са, па је за то Дра го слав 
остао да пре но ћи код ме не, 
а ми смо то ис ко ри сти ли да 
оде мо на игран ку. Ја сам већ 
две го ди не има ла мом ка, и 
ни је ми па да ло на па мет да 
се удам за ње га. На игран ци 

ме је пр во пи тао да по бег нем 
за ње га, а по што сам од би ла, 
од мах је пи тао да се удам. 
При ста ла сам, као да ми је 
би ло су ђе но, и по сле не де љу 
да на по знан ства удам се за 
ње га и ни сам по гре ши ла. По 
ме не ти је мој Дра го слав до-
шао ка ру ца ма. Пре то га мо ји 
ро ди те љи ишли су у При дво-
ри це да ви де ка кво је имов но 
ста ње чо ве ка за ко га ћу се 
уда ти – при се ћа се Дра га на 
и до да је:

– Ка ко су би ли си ро ти ња, 
ку ћа са два оде ље ња и шта-
лом, мо ја ма ма ни је хте ла 
да чу је да се удам за чо ве-
ка си ро та на, по што су мо ји 
би ли ја ко бо га ти. Ја идем, 

ре кла сам ма ми, за ње га, па 
ма кар са њим жи ве ла под 
шљи вом.
Дра го слав је ра дио у пред-

у зе ћу и са сво јом мај ком (по-
што га је отац оста вио ка да 
је имао шест го ди на и оти-
шао за Аме ри ку) и су пру гом 
об ра ђи вао је зе мљу, не го вао 
сто ку, ку ћио свој дом и, ка ко 
нам ка жу, од сво јих де сет пр-
сти ју, без кре ди та и по мо ћи 
та ста и та ште, ство ри ли су 
се би бо љи жи вот, из ро ди ли 
си на Зо ра на и кћер ку Зо ри цу 
и ка да је до шло вре ме да се 
од мо ре...

– Ка да је тре ба ло да ужи ва-
мо од пре те ра ног ра да, по сле 
те шког са о бра ћај ног уде са 

Дра го слав се раз бо лео, имао 
је 14 опе ра ци ја, што је до ве-
ло до то га да пот пу но из гу би 
вид. За пе де сет две го ди не 
бра ка све же ље ко је смо има-
ли оства ри ле су нам се, осим 
јед не, што нам се ни је уда ла 
кћер ка. Од си на има мо јед ног 
уну ка и две уну ке, а по ста ла 
сам и пра ба ка – по но сно ис-
ти че Дра га на.
Су пру жни ци нам ве ле да су 

обо стра но би ли љу бо мор ни 
јед но на дру го, а Дра го слав 
је то ви ше ис по ља вао. Али, 
све је то би ло она ко ус пут но, 
а да ни је би ло сло ге, љу ба ви 
и раз у ме ва ња, не би оп ста ли 
за јед но то ли ко ду го.

Сл. Ко стан ти но вић

ШАР ГАН СКА ОСМИ ЦАШАР ГАН СКА ОСМИ ЦА

Је дин стве на ту ри стич ка де сти на ци ја

У про шлој го ди ни
Мо кру Го ру је
по се ти ло ви ше од 
200.000 ту ри ста,
а во зом
„Но стал ги ја”
до Шар ган Ви та са 
про пу то ва ло је 70.000 
обо жа ва ла ца ста рих 
пру га уза ног ко ло се ка

Му  зеј  ско-ту  ри  стич  ки 
ком плекс „Шар ган ска 
осми ца” спрем но је, 

на кон де таљ ног еко ло шког 
чи шће ња, до че као отва ра ње 
ово го ди шње се зо не и де ле-
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Леп мај ски дан из ма мио 
је и ста ре и мла де на 
пла ни ну Ми роч да би 

ужи ва ли у так ми че њу у древ-
ним ви те шким и чо бан ским 
игра ма, нат пе ва ва њу и над и-
гра ва њу. Ама те ри из Мај дан-
пе ка и се ла из око ли не Не-
го ти на, Жа гу би це, Кла до ва, 
Ба гр да на (Ја го ди на) и За је-
ча ра до шли су да се так ми че 
у ба ца њу пот ко ви це, хо да њу 
на шту ла ма и га ђа њу ја бу ке 
стре лом као у вре ме Кра ље-
ви ћа Мар ка.

Тач но у под не Гор чи ло По-
па ра, пред сед ник оп шти не 
Мај дан пек, отво рио је Јор-
го ван фест 2010, фе сти вал 
кул ту ре, спор та и ту ри зма 
ко ји се ове го ди не одр жа вао 

по се дам на е сти пут. Пр ва је 
на фе сти ва лу на сту пи ла деч-
ја фол клор на гру па из се ла 
до ма ћи на, Ми ро ча. За тим су 
се сме њи ва ли пе ва чи, сви-
ра чи и игра чи из бор ског, 
за је чар ског, по ду нав ског и 
по мо рав ског кра ја. Нај за па-
же ни ји су би ли чла но ви деч-
јих фол клор них гру па, а по 
оце ни струч ног жи ри ја, ко ме 
је пред се да вао Не над Ми ли-
јић, ди рек тор му зич ке шко ле 
у Мај дан пе ку, нај бо љи је био 

деч ји фол клор из То пол ни це, 
а нај бо љи во кал ни со ли ста 
Би ља на Ђор ђе вић из Ба гр да-
на (Ја го ди на). За из во ђе ње 
на род них оби ча ја, на гра да је 
при па ла КУД-у „Жи во јин То-
до ро вић” из Там ни ча код Не-
го ти на. Све у куп ни по бед ник 
Јор го ван фе ста је КУД „Све та 
Ми ла но вић По те”, док је дру-
го ме сто при па ло КУД-у „Мла-
дост” из За је ча ра.
За је чар ски ама те ри осво ји-

ли су још два зна чај на при-

зна ња – жен ски трио пе ва ча 
„Злат ни сла вуј са Бе лог бре-
га” осво јио је тре ћу на гра ду, 
док је ока ри ни ста Ди ми три је 
Љуп ко вић про гла шен за ви-
це шам пи о на у сво јој ка те го-
ри ји.
Ла ска ву ти ту лу „Ви ла Ра ви-

јој ла” по не ла је Ани та Кр стић 
са Ми ро ча, а ње не пра ти ље 
би ле су Ма ри ја на Мла де но-
вић из Ја си ко ве и Ма ри ја Ми-
ла но вић из Ба гр да на.

М. Слав ко вић

ОДР ЖАН 17. ЈОР ГО ВАН ФЕСТ

Као у вре ме Мар ка Кра ље ви ћа

Љу бо мир Не шић (73) из Ве ли ког Из-
во ра код За је ча ра је си гур но је дан од 
рет ких ко ји је пен зи ју за ра дио – хар мо-
ни ком. У ис точ ној Ср би ји го то во да не-
ма ме ста где ни је бар јед ном са сво јим 
ор ке стром уве се ља вао го сте, а нај ве ћи 
део рад ног ве ка про вео је у срп ским клу-
бо ви ма ши ром Евро пе.

– Не са мо да сам пен зи ју за ра дио хар-
мо ни ком, не го за со бом имам на сто ти-
не уче ни ка ко ји су са да вр сни му зи ча ри. 
Ми ло ми је ка да знам да су не ка по зна та 
име на из све та му зи ке мо ји ђа ци. Ина-
че, мо ја хар мо ни ка је ста ра по ла ве ка. С 
њом сам по чео и с њом оти шао у пен зи ју 
– об ја шња ва Не шић.

Иако је ушао у осму де це ни ју, Љу бо-
мир не ми ру је. Је дан је од ма ло број них 
ко ји по пра вља хар мо ни ке, а пен зи о нер-
ске да не нај ви ше ко ри сти за са ку пља ње 
дав них и за бо ра вље них пе са ма и ига ра 
из ис точ не Ср би је. Пр вог CD-а са ста рим 
пе сма ма овог кра ја – „Мо ми че пи ле ђер-
да но”, већ одав но не ма у про да ји, а дру-
гом се на да до кра ја го ди не. Овај за љу-
бље ник у му зи ку исто вре ме но при пре ма 
и збир ку анег до та из свог пе де се то го ди-
шњег му зич ког жи во та.
Ре пор та жа ко ју је Ра дио За је чар сни мио 

о Љу бо ми ру Не ши ћу и ње го вом ор ке стру 
до би ла је Злат ну по ве љу на Ин тер фе ру у 
Сом бо ру. Б. Дер ви ше вић

ПО ЛА ВЕ КА С ХАР МО НИ КОМ

Са ку пљач му зич ког бла га
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БЕ О ГРАД

Па чворк у пет
Днев ни цен тар и клуб за ста ри је „Чу ка ри ца” по чет ком нај леп-

шег ме се ца у го ди ни, ко ји сво је име ду гу је Ма ји, ста ро и тал ској 
бо ги њи при ро де, плод не зе мље и би ља, ор га ни зо вао је ча јан ку 
ко ми си ја за кре а тив ни руч ни рад днев них цен та ра и клу бо ва за 
ста ри је „Па ли лу ла”, „Мла де но вац”, „Обре но вац”, „Др Ми ха и ло 
Сту пар 2”, „Ра ко ви ца”, „Со пот”, „Др Ми ха и ло Сту пар 1” и „Ла за-
ре вац”. Те ма ча јан ке би ла је „па чвор ко ва ње” (ко ва ни ца ко ју су 
на ли цу ме ста, а на су ге сти ју во ди те ља Ми ро сла ва Ђо ло ви ћа, 
сви при сут ни са до ста сме ха ра до при хва ти ли). Не зна мо да 
ли би се са овим из ра зом сло жи ла Гор ја на Ај зин берг, ма ги стар 
при ме ње не умет но сти и учи тељ па чвор ка, чи ја је за слу га да на-
но во от кри ва мо све ле по те ове ста ре ве шти не, али зна мо да је 
из ло жбу ра до ва, по сле јед но ча сов не ра ди о ни це прак ти ко ва ња 
па чвор ка, отво ри ла Рад ми ла Иса ло вић, пред сед ни ца Ко ми си је 
за кре а тив ни руч ни рад клу ба до ма ћи на. Она ни је ште де ла ре-
чи хва ле за по ка за ну ма што ви тост и кре а тив ност.

ФРУ ШКА ГО РА

Ма ра тон љу би те љa 
при ро де и здра вља
И ово го ди шњи Фру шко гор ски ма ра тон, одр жан 8. и 9. ма ја, 

оку пио је ви ше од де сет хи ља да љу би те ља здра вог жи во та 
и при ро де. Ова вој во ђан ска ле по ти ца је с про ле ћа из у зет но 
ле па, про ли ста ла и осун ча на. Ове го ди не, ме ђу тим, ре кре а-
тив ци ма је, осим ло ших ме те о ро ло шких усло ва, те шко па ло, 
од трак то ра ко ји из вла че го ми ле од се че них др ва, ра ње но те ло 
оми ље не Го ре.

Бла то и ру пе спре чи ли су и уче сни ке Фру шко гор ског би ци-
кли стич ког ма ра то на, ко ји је одр жан не де љу да на ка сни је, да 
као ра ни јих го ди на ужи ва ју у во жњи.

И. М.

Фо то: Игор Бар дић

Ф
о т
о:
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р 
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ар

 д
и
ћ

ИН ЂИ ЈА

Вред не ру ке же на
Удру же ње Ет но-дом „Го ро цвет” у Ин ђи ји ор га ни зо ва ло је 

про дај ну из ло жбу руч них ра до ва сво јих чла ни ца под на зи вом 
„Вре ме си ти, вре ме је же на”, у Га ле ри ји ку ће Вој но вић. Пре-
ма ре чи ма ор га ни за то ра, из ло же ни су руч ни ра до ви ра ђе ни 
на ма ло са вре ме ни ји на чин. При ка за но је мно го пле те них и 
хе кла них ра до ва, а је дан део из ло жбе по све ћен је убру су (пе-
шки ру) као тра ди ци о нал ном мо ти ву у срп ском на ро ду. Убру си 
су ра ђе ни у са рад њи са Ет но граф ским му зе јом у Бе о гра ду и 
Му зе јом Вој во ди не. Це не из ло же них ра до ва би ле су при сту-
пач не.

А. Б.

„Коц ки ца” раз го во ра, „коц ки ца” па чвор ко ва ња, „коц ки ца” 
пе сме, „коц ки ца” сме ха и ето кра ја па чворк дру же њу. Из ло-
жба у Ми ла на Јо ва но ви ћа 8 отво ре на је до кра ја цве та ња, ка ко 
на род зо ве овај ме сец кад све бу ја, па и дру же ње. В. В.

КО ВИН

Так ми че ње у ша ху
и пи ка ду

Сре ди ном ма ја у Ко ви ну је одр жа но так ми че ње пен зи о не ра 
ју жног Ба на та у ша ху и пи ка ду. За хва љу ју ћи пр вом ме сту у 
ша ху и дру гом у пи ка ду, еки па Бе ле Цр кве осво ји ла је ти ту лу 
укуп ног по бед ни ка. Ово је зна ча јан успех с об зи ром на уче шће 
ве ли ких ор га ни за ци ја пен зи о не ра, по пут оних из Пан че ва и 
Вр шца. И. М.
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ДЕ БРЦ

Ста ри клуб, но ви
из глед
Уз ве ли ку не се бич ну по моћ оп шти не Вла ди мир ци, до бро-

вољ не при ло ге и не у мо ран рад ру ко вод ства Ор га ни за ци је пен-
зи о не ра и јед ног бро ја нај ста ри јих жи те ља овог де ла плод не 
По са во там на ве, успе шно је за вр ше на адап та ци ја Клу ба пен зи-
о не ра у Де бр цу. 

– Од ста рог смо за и ста на пра ви ли но во – са по но сом ка же 
пред сед ник Основ не ор га ни за ци је пен зи о не ра у Де бр цу Ду-
шан Жи јић, ко ји је и сам уче ство вао у адап та ци ји оми ље ног 
ме ста за оку пља ње нај ста ри јих оси гу ра ни ка.

– По себ ну за хвал ност ду гу је мо чел ни ци ма оп шти не Вла ди-
мир ци ко ји су оси гу ра ли по тре бан гра ђе вин ски ма те ри јал и 
зид не и под не пло чи це, у укуп ној вред но сти од око 43.000 
ди на ра, а ни су из о ста ли ни по је ди нач ни нов ча ни при ло зи. У 
то ме је пред ња чио мла ди пен зи о нер Об рад Ри со је вић, ко ји је 
сам из дво јио 5.000 ди на ра – на во ди Жи јић.
Са да сви пу те ви у овом кра ју во де у Клуб пен зи о не ра ко ји 

је до био но ву са лу за оку пља ње и раз не свет ко ви не, чај ну ку-
хи њу и то а лет. У клу бу се одр жа ва ју и ша хов ска так ми че ња, а 
нај ста ри ји Де бр ча ни вре ме про во де у гле да њу те ле ви зиј ског 
про гра ма, игра њу до ми на и ша ха, док је пу ша чи ма за бра ње но 
„ди мље ње” у про сто ри ја ма.

З. Ђ.

ЛА ПО ВО

Из град ња во до вод не 
мре же
Из град њом но вог во до во да у Ла по ву сук це сив но се ре ша-

ва про блем ста ре азбест не мре же. У по след њих го ди ну и по 
да на у Ла по ву је за вр ше но укуп но три и по ки ло ме тра но вог 
ма ги страл ног во до во да са це ви ма про ме ра 400 ми ли ме та ра. 
По сле два и по ки ло ме тра од „Кро но шпа на” до Ва ро ши Ла по-
во, ове се зо не ура ђен је још је дан ки ло ме тар, уз ки ло ме тар 
и сто ме та ра се кун дар них во до во да. Вред ност ра до ва из но си 
700 ми ли о на ди на ра, а се дам де сет од сто сред ста ва обез бе-
ди ло је ре сор но ми ни стар ство, док је пре о ста ли део уло жи ла 
ло кал на са мо у пра ва. 
По ред ма ги страл ног во до во да, ло кал на са мо у пра ва је из-

дво ји ла и сред ства за из град њу се кун дар них во до ва про ме ра 
150 ми ли ме та ра и за ме ну азбест них це ви. Ас фал ти ра ње но ве 
тра се во до во да по че ће за ме сец да на, ка да ће по ред во до вод-
них це ви би ти по ста вље на и ли ни ја за гас.

М. С.

ЉУ БО ВИ ЈА

По се та ма на сти ру Ра чи
Љу бо виј ски пен зи о не ри јед ном ме сеч но, у ор га ни за ци ји 

удру же ња „Љу бо ви ја”, упри ли че јед но днев не из ле те и оби-
ла ске ле пих и зна ме ни тих ме ста, цр ка ва и ма на сти ра ши ром 
Ср би је.

ДЕ БРЦ 

На Но во сад ском сај му
Ни обил не па да ви не, ни јак ве тар ни су спре чи ли пен зи о не ре 

Де бр ца и око ли не да по се те 77. Ме ђу на род ни по љо при вред-
ни са јам у Но вом Са ду, ко ји је оку пио мно го број не из ла га че 
из Ср би је, Ма ђар ске и дру гих зе ма ља. Де бр ча ни су нај ви ше 
вре ме на про ве ли у раз гле да њу из ло жбе сто ке на ко јој су до-
ми ни ра ли огром ни би ко ви и пре ле пи ли пи ца не ри, за тим код 
пре храм бе них и по љо при вред них про из во да и ме ха ни за ци је, 
а због ско ро пра зног нов ча ни ка са мо су ба ци ли по глед на чу-
ве ни ње гу шки пр шут, су шен на чи стом ва зду ху и ди мљен на 
бу ко вом др ве ту, без ика квих до да та ка.

Од ла зак у срп ску Ати ну нај ста ри јим жи те љи ма овог кра ја 
омо гу ћи ла је оп шти на Вла ди мир ци, ко ја им је усту пи ла и бес-
пла тан ауто бус.

З. Ђ. 

Та ко су сре ди ном ма ја по се ти ли нај по зна ти ји ма на стир 
у ју го за пад ној Ср би ји, Ра чу крај Дри не, код Ба ји не Ба ште, 
ко ји је са гра ђен у 13. ве ку и све до чи о ду хов ним ви ди ци-
ма оног вре ме на. По по врат ку из ма на сти ра пен зи о не ри су 
свра ти ли у ве о ма ле по и атрак тив но ет но-се ло Врх по ље 
бли зу Љу бо ви је, у ко јем су при јат но про ве ли дру ги део из-
лет нич ког да на. 

М. М.
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КЊА ЖЕ ВАЦ

Бес пла тан опо ра вак
у ба ња ма
У оп шти ни Кња же вац, пре ма ре чи ма се кре та ра Оп штин ске 

ор га ни за ци је пен зи о не ра Ми о дра га Мар ко ви ћа, 62 пен зи о не ра 
до би ло је опо ра вак у не кој од срп ских ба ња о тро шку Фон да 
ПИО.
По рас пи са ном кон кур су РФ ПИО, од 11.000 пен зи о не ра ко-

ли ко их има у овој оп шти ни, ја ви ло се са мо 226 ко ји су ис пу-
ња ва ли усло ве за бес пла тан опо ра вак у ба ња ма. Д. Ђ.  

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

До на ци ја за нај мла ђе
По ча сни гра ђа нин Кра-

гу јев ца док тор ка Мир ја на 
Ан дре је вић Кри уру чи ла 
је Уста но ви за де цу „На да 
На у мо вић” до на ци ју од 
150 по сте љи на са деч јим 
мо ти ви ма за кра гу је вач ка 
об да ни шта.
Мир ја на Ан дре је вић је 

ду го го ди шњи ху ма ни тар-
ни рад ник и не ко ко, без 
об зи ра на то што ду го 
жи ви и ра ди у ино стран-
ству, ни ка да ни је за бо-
ра вио свој град. Про шле 
го ди не Кра гу је вац се на 
свој на чин оду жио овој 
до на тор ки и до де лио јој 
зва ње по ча сног гра ђа ни-
на, а она је на ста ви ла да 
бри не о сви ма ко ји ма је 
по треб на по моћ. Ова кви при ме ри нај бо ље по ка зу ју да је до-
бро чин ство по тре ба људ ске ду ше. Ово го ди шња до на ци ја од 
150 деч јих по сте љи на са мо ти ви ма ју на ка из цр та них фил мо ва 
би ће ис ко ри шће на за но ви вр тић ко ји се у сеп тем бру отва ра у 
кра гу је вач ком на се љу Де ни но бр до.

– Оду жи ти се гра ду у ко ме сте ро ђе ни леп је и нео пи сив осе-
ћај. Сва ке го ди не за Ђур ђев дан до ла зим у Кра гу је вац, а тру-
дим се да по мог нем ко ли ко сам у мо гућ но сти. Ово га пу та сам 
хте ла да об ра ду јем нај мла ђе. Мо је ср це је пу но ка да ви дим 
осмех на ли ци ма де це – ка же Мир ја на Ан дре је вић Кри.

М. С.

СТА РА ПА ЗО ВА

Ху ма ност умет ни ка
Цен тар за со ци јал ни рад у Ста рој Па зо ви сре ди ном ма ја пр-

ви пут је ор га ни зо вао ма ни фе ста ци ју Мај ски ли ков ни су срет 
„Умет ни ци де ци”. Циљ овог оку пља ња је упо зна ва ње, дру же-
ње и за јед нич ки кре а тив ни рад де це из хра ни тељ ских по ро-
ди ца и де це са по себ ним по тре ба ма са ли ков ним умет ни ци ма 
ста ро па зо вач ке оп шти не.

По ред Цен тра за со ци јал ни рад, у ор га ни за ци ји овог ле пог 
дру же ња уче ство ва ли су и Цен тар за кул ту ру, Са вез ама тер-
ских дру шта ва оп шти не Ста ра Па зо ва, Удру же ње хра ни тељ-
ских по ро ди ца „Ши ро ко ср це”, Дру штво за афир ма ци ју ин ва-
ли да „Фе никс”, Удру же ње умет ни ка Ста ре Па зо ве, Удру же ње 
ли ков них умет ни ка „Во ди це” у Го лу бин ци ма и Удру же ње ли-
ков них умет ни ка „Ле о нар до” из Но вих Ба но ва ца, као и умет ни-
ци из Цен тра за со ци јал ни рад.
Док су нај мла ђи ма ли ша ни цр та ли кре дом по ста за ма Град-

ског пар ка, њи хо ви ста ри ји дру го ви и ли ков ни умет ни ци су 
вред но сли ка ли. На кра ју, нај у спе шни јим уче ни ци ма уру че не 
су за хвал ни це и ра до ви умет ни ка, а нај у спе шни јим сли ка ри ма 
за хвал ни це. У Цен тру за со ци јал ни рад ве ру ју да ће ова ма ни-
фе ста ци ја по ста ти тра ди ци о нал на. А. Б.

УЖИ ЦЕ

Во ле дру же ње
Сек ци ја же на „Ужи чан ке” има вр ло бо гат про грам ак тив но сти 

и са рад ње са ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма из 42 гра да и се ла у 
Ср би ји. Та ко је би ло и за пр во мај ске пра зни ке ко је су „Ужи чан ке” 
про ве ле у Ба њи Ко ви ља чи, у за јед нич ком дру же њу са пен зи о не-
ри ма из Ло зни це, Кра ље ва, Кру шев ца, Ши да, Бо га ти ћа и Шап ца. 
На пу ту до Ба ње Ко ви ља че ова број на екс кур зи ја по се ти ла је и 
сред њо ве ков ни ма на стир Тро но шу.  О. Ш.
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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

Породично осигурање

До ми ни ра
се ља штво
У Ју го сла ви ји жи ви на те ри то ри ји од 247.542 ки ло ме тра 

ква драт на не што ма ње од 15 ми ли о на ста нов ни ка. Пре-
те жни део ста нов ни штва, ско ро че ти ри пе ти не, са чи ња ва 
се ља штво. За на том, тр го ви ном и ин ду стри јом, ба ви се још 
и да нас тек ма лен део ста нов ни ка, прем да су ове гра не 
при вре де по ка за ле на кон на ци о нал ног осло бо ђе ња не пре-
ста ни бр зи раз ви так, пре ки дан је ди но 1932. до 1934. го ди-
не свет ском еко ном ском кри зом. Да нас је у ин ду стри ји и у 
ку ћан ству за по сле но око 700.000 рад ни ка и на ме ште ни ка 
а ис хра њу је се од те ра ди но сти за јед но са чла но ви ма по-
ро ди ца ви ше од 1.500.000 ли ца.

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

Ви ше
не за по сле них
Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку из мар та 

ове го ди не, број за по сле них је у од но су на де цем бар 2009. сма-
њен за 0,4 од сто. У ја ну а ру је у Ср би ји укуп но би ло еви ден ти ра-
но 751.590 не за по сле них и њи хов број је за 1,67 од сто по ве ћан у 
од но су на исти ме сец прет ход не го ди не, а у од но су на де цем бар 
2009. за 2,91 по сто. Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње, сто па ре ги стро ва не не за по сле но сти у ја ну а ру 2010. 
из но си ла је 26,5 од сто и по ра сла је у од но су на прет ход ни ме сец, 
ка да је из но си ла 25,89 про це на та. Укуп но за по сле них рад ни ка 
у Ср би ји у ја ну а ру би ло је 1.850.871. Од то га је 1.366.256 ли-
ца у пред у зе ћи ма, уста но ва ма, за дру га ма и ор га ни за ци ја ма, а 
484.615 у при ват ном пред у зет ни штву. Ј. О.

Ско ро сва оси гу ра ва ју ћа дру штва у Ср би ји 
по зи ва ју гра ђа не на по ро дич но оси гу ра ње. 
До бро је то што ну де услу ге и за оси гу ра ње 
по ро ди ца, услед по вре да, ин ва ли ди те та, смр-
ти због не сре ћа и због бо ле сти. Ме ђу тим, ко-
ли ко је ме ни по зна то, ни јед на оси гу ра ва ју ћа 
ку ћа ни је пре зен то ва ла сво је усло ве за ово 
оси гу ра ње, по чев од ме сеч ног из но са пре ми је, 
обе ште ће ња у слу ча ју по вре да, ин ва ли ди те та, 
смрт но сти услед не сре ћа или бо ле сти. Ко је су 
мак си мал не го ди не ста ро сти за оси гу ра ње, као 
и за оне ко ји то ком оси гу ра ња на вр ше цен зус 
ста ро сти. У ко јим слу ча је ви ма мо же до ћи до 
рас ки да оси гу ра ња и да ли оси гу ра ник има 
пра во на по вра ћај упла ће не пре ми је и у ко јим 
слу ча је ви ма? Да ли се оба ве зно за кљу чу је по-
ли са оси гу ра ња, јер ако то ни је учи ње но, он да 
не ма уго во ра из ме ђу две стра не. У по ли си мо-
ра да бу де утвр ђен ор ган оси гу ра ва ју ћег дру-
штва овла шћен да вр ши из ме не усло ва и за 
по ве ћа ње пре ми ја и обе ште ће ња, као и ко ја је 
уло га оси гу ра ни ка по овом пи та њу. Исто та ко, 

ко ји је ор ган над ле-
жан за ре ша ва ње 
спо ро ва на ста лих 
у вре ме тра ја ња 
оси гу ра ња. Све ово 
ис ти чем у нај бо љој 
на ме ри јер пре при-
сту па ња уго ва ра њу 
по ро дич ног оси гу-
ра ња тре ба има ти 
у ви ду све ове чи-
ње ни це. На кра ју же лим да ис так нем да ово 
оси гу ра ње имам код оси гу ра ва ју ћег дру штва 
Уни ка, ко је ми до да нас ни је по ну ди ло на пот-
пис по ли су оси гу ра ња, ве ро ват но и за то што 
сам оси гу ра ње за кљу чио са Цеп те ром то ком 
2004. го ди не. Уни ка је оси гу ра ни ке Цеп те ра 
пре у зе ла у 2006. го ди ни, а пре ми је су за шест 
го ди на по ве ћа не за око че ти ри пу та, без са-
гла сно сти оси гу ра ни ка, а по ве ћа ња за оште-
ће ња ни су ми по зна та.

Ко ста Жи вић, Бе о град
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На кна да за те ле сно оште ће ње

Ка да у пен зи ју

Оба ве зне три про сеч не пла те

Сте пе н ин ва лид но сти

Лич ни ко е фи ци јент

Те ле сно оште ће ње

?Цмиљ ка По по вић – Ја го ди на: Имам 74 го ди не, пре 
15 го ди на опе ри са ла сам ср це, про шле го ди не 
опе ри са на су ми оба ку ка, а имам и бо ле сна ко ле-

на. При мам на кна ду за не гу и по моћ и ин те ре су је ме да 
ли имам пра во на те ле сно оште ће ње.

?Ми ро сла ва Стој ко вић-Ми ло ше вић – Са вез дис тро-
фи ча ра Ср би је: Мо лим Вас да ми од го во ри те на 
не ко ли ко пи та ња. Пре ма ва же ћем За ко ну о ПИО, 

19. 9. 2010. го ди не (ро ђе на сам 19. 3. 1951. год.) на вр-
ша вам 59,5 го ди на жи во та, што је, са 33 го ди не рад ног 
ста жа, је дан од усло ва за од ла зак у ста ро сну пен зи ју. 
Да ли мо рам да оста нем у рад ном од но су до кра ја го ди-
не? У ка квој је то ве зи са по пу ња ва њем по је ди нач ног 
М-4 обра сца? Да ли ће при ја вљи ва ње 31. 12. 2010. за 
од ла зак у пен зи ју зна чи ти да ће се пен зи ја ра чу на ти 
пре ма За ко ну из 2003. год. или ће се при ме њи ва ти но-
ви за кон ко ји се оче ку је од 1. 1. 2011?

?Јо ва на Ива но вић – мо тел „Ста ри храст”: Да ли 
је по сло да вац у оба ве зи да ис пла ти за по сле ном 
от прем ни ну због од ла ска у ин ва лид ску пен зи ју? 

Рад ни од нос је за кљу чен са 13. 1. 2010. го ди не. Од-
ла зак у ин ва лид ску пен зи ју ни је ве зан са по вре дом 
или сти ца њем ин ва ли ди те та на рад ном ме сту или за 
вре ме рад ног од но са, рад ник је већ ду жи пе ри од на 
бо ло ва њу.

?Не бој ша Шкр бић – Бе о град: Ко ри сник сам ин ва-
лид ске пен зи је и утвр ђе но ми је да имам пот пу ни 
гу би так рад не спо соб но сти услед бо ле сти (кар-

ци ном про ста те). Ин те ре су је ме да ли имам пра во на 
сте пен ин ва лид но сти и шта ми је по треб но да бих то 
оства рио?

?Ми ле на Зец – Бе о град: Ка ко се утвр ђу је бру то за-
ра да у ма тич ној еви ден ци ји (М-4), ра ди од ре ђи ва-
ња лич ног ко е фи ци јен та за 2003–2010. го ди ну? Да 

ли је до вољ но не то за ра ду по ве ћа ти за до при нос ПИО, 
до при нос за здрав ство и до при нос за не за по сле не, или 
тре ба до да ти још не ке до при но се?
Да ли се у обра сцу М-4 ис ка зу је по себ но не то за ра да, 

а по себ но укуп ни до при но си? Да ли се на кна да на име 
бо ло ва ња по себ но ис ка зу је у обра сцу и да ли се она 
са би ра у бру то из но су ра ди ста вља ња у од нос са го ди-
шњи про се ком у Ре пу бли ци?

?Н. Б. – Кња же вац: Да ли ин ва лид ски пен зи о нер, 
ко ме ни је при зна то пра во на те ле сно оште ће ње 
при ли ком до би ја ња ин ва лид ске пен зи је, има пра-

во да по но во по кре не зах тев за те ле сно оште ће ње? 
Имао је три опе ра ци је кич ме (ди скус хер ни ја, лум бо-
и ши јал ги ја), што је и раз лог пот пу ног гу бит ка рад не 
спо соб но сти и од ла ска у ин ва лид ску пен зи ју.

Од го вор: Пра во на на кна-
ду за те ле сно оште ће ње мо же 
да оства ри оси гу ра ник код ко-
га је утвр ђе но да је узрок на-
стан ка те ле сног оште ће ња не-

сре ћа на по слу или про фе си о-
нал но обо ље ње. Ка ко код Вас 
то си гур но ни је слу чај, Ви не 
мо же те да оства ри те на кна ду 
за те ле сно оште ће ње.

Од го вор: Ни је нео п ход но 
да оста не те у рад ном од но-
су до кра ја го ди не, на про тив, 
да би сте оства ри ли пра во по 
про пи си ма ко ји ва же у 2010. 
го ди ни мо ра ли би сте да рас-
ки не те рад ни од нос и под не-
се те зах тев за ста ро сну пен зи-
ју нај ка сни је до 30. 12. 2010, 
од но сно зах тев за пен зи ју до 
31. 12. 2010. год. Рад ни од нос 
мо же те рас ки ну ти и на ред ног 
да на чим ис пу ни те усло ве за 

пен зи ју, у сеп тем бру ме се-
цу ове го ди не. Све ово не ма 
ни ка кве ве зе са по је ди нач-
ним М-4 обра сцем. Оно што 
је по треб но је сте да пре да те 
по твр ду до ка да су пла ће ни 
до при но си за те ку ћу ка лен-
дар ску го ди ну. Ако би сте рас-
ки ну ли рад ни од нос са 31. 12. 
2010. год. пра во би се це ни ло 
од 1. 1. 2011. и при ме ни ли би 
се про пи си ко ји ће ва жи ти од 
1. 1. 2011. го ди не.

Од го вор: По За ко ну о ра ду, 
по сло да вац је у оба ве зи да за-
по сле ном рад ни ку при ли ком од-
ла ска пен зи ју, не за ви сно да ли 
је то ста ро сна или ин ва лид ска 
пен зи ја, ис пла ти от прем ни ну у 
из но су од три про сеч не за ра де 

у Ре пу бли ци. Ра ди се о при ме ни 
чла на 119 За ко на о ра ду. Та ко-
ђе, ни је бит но да ли се ра ди о 
од ла ску у ин ва лид ску пен зи ју 
по осно ву не сре ће на по слу, 
због про фе си о нал ног обо ље-
ња, или по осно ву бо ле сти.

Од го вор: Од стра њи ва ње 
де ла или у це ло сти про ста те 
ни је на ли сти те ле сних оште-
ће ња по Пра вил ни ку о утвр-

ђи ва њу те ле сних оште ће ња 
ко ји је об ја вљен у Слу жбе ном 
гла сни ку бр. 105 из 2003. го-
ди не.

Од го вор: До вољ но је не то 
за ра ду са бра ти са из но си ма 
по ре за, до при но са за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, 
до при но си ма за здрав стве но 
и за не за по сле не, и на тај на-
чин се до би ја бру то за ра да од 
2003. го ди не.

Уко ли ко је оси гу ра ник у то-
ку го ди не имао при вре ме но 
од су ство са ра да – бо ло ва ње, 
ова бру то за ра да се са би ра и 
са на кна дом за бо ло ва ње од 
2003. го ди не ра ди пра вил ног 
из ра чу на ва ња го ди шњег лич-
ног ко е фи ци јен та. 

Од го вор: Утвр ђи ва ње те-
ле сног оште ће ња ра ди се по 
слу жбе ној ду жно сти при ли-
ком оце не рад не спо соб но-
сти. Ме ђу тим, ако узрок на-
стан ка те ле сног оште ће ња 
ни је не сре ћа на по слу или 
про фе си о нал но обо ље ње, та-
кав оси гу ра ник не ма пра во 
на на кна ду за те ле сно оште-
ће ње, већ са мо мо же да му се 
утвр ди сте пен те ле сног оште-

ће ња. Ако је на ла зом, оце ном 
и ми шље њем пр во сте пе ног 
ор га на ве шта че ња утвр ђен 
сте пен те ле сног оште ће ња, а 
о то ме ни је до не то ре ше ње, 
мо же се зах те ва ти да се оно 
до не се. Ако ни је ни це ње но 
те ле сно оште ће ње, мо же и 
на кнад но да се под не се зах-
тев. Да кле, тре ба про ве ри ти 
по сто је ћи на лаз, оце ну и ми-
шље ње.



34 31. мај 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

СТРАНИЦА 
(СКР.)

СТРАХ ПРЕД 
НАСТУП

ДЕСНА 
ПРИТОКА 
НЕРЕТВЕ

ГРАД У 
ИТАЛИЈИ

СТАВИТИ НА-
НОШЕЊЕМ

РОМАН 
ЛАЈОША 
ЗИЛАХИЈА

ГРАНИЧНА 
ТАКСА

ТУЂИНАЦ

СКУПЉАЧИ-
ЦА ЛЕКОВИ-
ТИХ ТРАВА

ЈЕДАН 
ЗАНАТЛИЈА

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

НЕЗГОДЕ, 
ПЕХОВИ
ВЕЛИКА 
ВАТРА

СИМБОЛ 
ЛАНТАНА

ИМЕ ГЛУМЦА 
ХОУКА
ДЕО

МАТЕМАТИКЕ

ОЗНАКА ЗА 
ОБИМ

ИМЕ ГЛУМ. 
МАНЧИЋ
СВЕДОЧАН-
СТВО (ЛАТ.)

ФРАНЦУСКИ 
ПЕСНИК, 
ЖАН

ГРАД У
ПАКИСТАНУ

ПРАСТАНОВ-
НИК ИТАЛИЈЕ

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

КОЊИ У 
НАРОДНИМ 
ПЕСМАМА

МОРСКИ 
СИСАР

ГЛУМИЦА 
КОВАЧЕВИЋ

ЧИСТИТИ 
НЕШТО 
ЧЕТКОМ

ГРАД У 
ЕРИТРЕЈИ

СТАНОВНИЦИ 
ИРАКА

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ОБЈАВЉИВА-
ЧИ (ТУР.)
МЕЂ. САЈАМ 
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ХРВАТСКОЈ

ОЗНАКА ЗА 
КАРАТ
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РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: костими, истака, атамани, наратор, 
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Ле ко ви те ми сли
Код ме не пра зан нов ча ник, пра зан фри жи дер, пра зна 

оста ва, па се пи там да ми ни је, мо жда, и гла ва пра зна!?
Ако је су ди ти по гре шка ма ко је пра ви мо, ми смо 

ве ли ки на род!
Гле да ју ћи на шу по ли ти ку, дру ги се уче на њој. А ми 

смо стал ни – по на вља чи.
Глад ку ца са мо на она вра та ко ја ни су та па ци-

ра на.
Пен зи ја ми је као смо квин лист. По кри ва са мо оно нај-

ва жни је.
Знам да број ке го во ре. За то смо и оглу ве ли!
Стал но се не што де ли мо као да смо – аме бе.
Не ка бе ри ћет на вре ме на. Бе ре мо – зе лен бо-

стан.
Ду шан Стар че вић

Те шка си ро ти ња
Те шка је то си ро ти ња. Не ма ни јед ну ле пу реч.
На ра во у че ни ја из бај ки ни че му не слу же, а не 

ве ру је мо ви ше ни бај ка ма.
Не зна ју ко ва ди ке сте ње. Њи хо во је са мо да рас па љу ју 

ва тру.
Чи ни се да они гри зу гра ну на ко јој се ди мо.
Наш је ди ни циљ је да има мо до бро про ла зно вре ме.
Има сре ди на где и вра не мо гу да пе ва ју као сла-

ву ји. 
У част во ђе спо ме ни ци су по диг ну ти на по бед нич ко по-

сто ље.
Ни је све из гу бље но. Про на ђе на је цр на ку ти ја.

Ву ко са ва Ден чић
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До ско ци
Зе мља се ља ци ма, фа бри ке рад ни-

ци ма, а ка пи тал тај ку ни ма!

Ку пио сам фа бри ку на тен де ру. 
За рад ни ке ни сам имао сит но.

Кад смо одво ји ли жи то од ку ко ља, 
схва ти ли смо да ће би ти гла ди.

Мо ре, ка кви ши ро ки ви ди ци. 
Нај за ни мљи ви ји су они кроз кљу-
ча о ни цу.

Бу ши ча мац! До ко па ли смо се коп-
на.

За бра зди ли смо! То је нај бо љи 
до каз да ву че мо ко ре не са се ла.

Ср би ја је по но во на но га ма. Те ту ра 
ка Евро пи.

Не пла шим се сма ка све та. Цео 
жи вот про вео сам у Ср би ји.

Ни је ла ко че ка ти у ре ду за ула зак у 
Евро пу. Има пре ви ше тап ка ро ша!

Ра де Ђер го вић

Да ли сте зна ли ...
… да је ку ћа Ис та на Ну рул Иман у 

вла сни штву сул та на од Бру не ја нај ве ћа 
ре зи ден ци ја на све ту? Са 200.000 ква-
драт них ме та ра про сто ра, 1.788 со ба, 
257 ку па ти ла и про сто ром за сул та но ве 
ауто мо би ле, укљу чу ју ћи 165 ролс-рој се-
ва, чи ни да Ба кин гем ска па ла та са 77.000 
ква драт них ме та ра де лу је као ку ћи ца.

… да је за ста ва Не па ла је ди-
на др жав на за ста ва ко ја ни је 
пра во у га о ног об ли ка?

… да су је ди не две др жа ве 
ко је су уче ство ва ле на свим 

до са да шњим Лет њим олим пиј ским игра-
ма Аустралија и Грчка ?

… да је Теслу амерички часописа Тајм 
1931. иза брао за лич ност го ди не?

… да чо век у про се ку из го во ри око 
31.500 ре чи днев но?

… да је нај ве ћи 
цвет на све ту цвет 
биљ ке ра фле зи је 
ко ја ра сте у шу ма-
ма Ма ле зи је? Овај 
цвет у об ли ку пе-

чур ке ши рок је око 90 цм, а те жак до 
10 кг.

… да је нај лон пр во ве штач ко влак но 
ко је је на пра вио чо век?

… да је чу ве на сце на под ту шем у Хич ко-
ко вом фил му Пси хо сни ма на се дам да на са 
70 ка ме ра, иако у фи нал ној вер зи ји тра је 
са мо 45 се кун ди?

… да је нај ви ши 
во до пад на све ту 
Сал то дел Ан хел 
(Ан ђе о ски во до-
пад) у Ве не цу е ли 
са ви си ном од 979 
и по ни ра њем од 
807 ме та ра?

... да је си ви со ко 
нај бр же жи во би ће на пла не ти? При об-
ру ша ва њу до сти же бр зи ну до 320 км/ч.

… да са сва ким уди са јем у ор га ни зам 
уне се мо ми ли о не бак те ри ја, сре ћом око 
80 од сто њих је без о па сно.

… да је 35 од сто оних ко ји да ју огла се 
да тра же парт не ре већ у не ком об ли ку 
ве зе, а нај че шће у бра ку?




