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ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. јун 2010.

Пре ма јед ном од ис тра жи ва ња Европ ске 
фе де ра ци је за по бољ ша ње жи вот них 
и рад них усло ва, ско ро тре ћи на за-

по сле них Евро пља на иде на бо ло ва ња због 
здрав стве них про бле ма иза зва них стре сом на 
по слу. Због то га су по след њих го ди на уче ста-
ле кам па ње ко је ука зу ју на по тре бу урав но те-
же ња рад ног и при ват ног жи во та за по сле них 
и зна чај скра ће ња ду гач ког рад ног вре ме на. 
Тран зи ци ја је по себ но кри ти чан ам би јент за 
очу ва ње нор мал ног од но са ра да и од мо ра јер 
су љу ди при ну ђе ни да ра де до дат но, ви кен-
дом, па чак и то ком го ди шњег од мо ра, не би 
ли ви ше за ра ди ли или, што је још че шће, не 
би ли са чу ва ли рад но ме сто. Ре це си ја је учи-
ни ла сво је, па страх од от ка за уз кре ди те, де-
цу ко ја се шко лу ју и не пла ће не ра чу не че сто 
над вла да при род ну по тре бу за од мо ром.
Сви, ме ђу тим, зна мо, и за то ни је по треб но 

да бу де мо струч ња ци, да ис цр пљу ју ћи рад без 
од мо ра да је ре зул та те са мо у крат ком вре мен-
ском пе ри о ду, али на ду жи рок по ста је кон тра-
про дук ти ван, па и ште тан. То ком на пор ног го-
ди шњег ци клу са ску пља мо стре со ве и умор, а 
по сле ди ца то га су спо ри је ре ак ци је, осе ћај ис-
цр пље но сти, раз дра жљи вост, све ма ње ен ту зи-
ја зма и кон цен тра ци је. Гре шке су че шће, за све 
што ра ди мо тре ба нам ви ше вре ме на и енер ги је, 
па уз мак си мал ни утро шак сна ге по сти же мо све 

ма ње ре зул та те. Та кав хро нич ни умор, при ку-
пљан кроз ду жи пе ри од, чи ни нас ра њи ви јим и 
под ло жни јим на стан ку ра зних бо ле сти.
Због то га је го ди шњи од мор од не про це-

њи ве ва жно сти не са мо за на ше фи зич ко и 
мен тал но здра вље, већ и за на шу про дук тив-
ност, и те да не не сме мо жр тво ва ти ни за шта 
дру го. Ако се до вољ но уда љи мо од по слов них 
оба ве за и стре со ва и „на пу ни мо ба те ри је”, по 
по врат ку у сва ко днев ну ру ти ну лак ше ће мо се 
но си ти са свим про бле ми ма, а вре ме ко је по-
кло ни мо се би ви ше стру ко ће нам се вра ти ти 
– по све ти ће мо се сво јим ин те ре со ва њи ма, али 
и дру гим љу ди ма, по ро ди ци, при ја те љи ма. Би-
ће мо за до вољ ни ји, кре а тив ни ји и про дук тив-
ни ји, јер је ко рист од до брог од мо ра ши ро ка 
– од бо љег ква ли те та жи во та до ква ли тет ни је 
оба вље ног по сла.
Да нас рет ко ко мо же да при у шти од мор 

у тра ја њу од ме сец и ви ше да на, па се љу ди 
опре де љу ју за че шћи а кра ћи пре дах од по сла. 
По у че не ис тра жи ва њи ма по ме ну тим на по чет-
ку тек ста, раз ви је не зе мље из го ди не у го ди-
ну по ве ћа ва ју број не рад них да на, јер је дан 
од мо ра јев ти ни ји од да на бо ло ва ња. Но вост је 
да ра сте и број фир ми ко је ства ра ју сво је вр сне 
ба зе сло бод них да на ко је за по сле ни мо гу да 
ко ри сте ка да се осе те пре ви ше ис цр пље ни.

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка

Кли ма на Зе мљи се стал но ме ња, од но сно од-
у век се ме ња ла. Не ка да, све до по чет ка ин ду-
стриј ске ре во лу ци је, кли ма се ме ња ла као ре-
зул тат про ме на при род них окол но сти. Да нас, 
ме ђу тим, тер мин кли мат ске про ме не ко ри сти-
мо ка да го во ри мо о про ме на ма у кли ми ко је се 
до га ђа ју од по чет ка два де се тог ве ка. Про ме не 
ко је су ре ги стро ва не прет ход них де це ни ја, као 
и оне ко је се пред ви ђа ју за на ред них 80 го ди-
на при пи су ју се чо ве ко вим ак тив но сти ма а не 
при род ним де ша ва њи ма у ат мос фе ри.
Ефе кат „ста кле не ба ште” је ве о ма ва жан ка-

да го во ри мо о кли мат ским про ме на ма по што 
се од но си на га со ве ко ји Зе мљу одр жа ва ју 
то плом и ко ји ма при па да нај ве ћа за слу га за 
по сто ја ње жи во та на њој. До дат на ко ли чи на 
гасова ко ју са ми про из во ди мо глав ни је осум-
њи че ни за по ја ча ни ути цај „ста кле не ба ште”.
Украт ко, Сун це за гре ва Зе мљу сво јим зра-

ци ма ко ји ус пе ју да кроз ат мос фе ру стиг ну до 
ње не по вр ши не. Она се на тај на чин за гре ва, а 
за тим и са ма зра чи то пло ту на зад у ат мос фе ру. 
Га со ви ко ји као изо ла тор за др жа ва ју ту то пло ту 
ства ра ју ефе кат „ста кле не ба ште”. Ка да они не 
би по сто ја ли тем пе ра ту ра на по вр ши ни Зе мље 
би ла би око 30 сте пе ни ни жа не го што је са да, 
па би и жи вот ка кав са да по сто ји био не мо гућ. 
На не сре ћу, са вре ме на ци ви ли за ци ја, по го то во 

њен нај ра зви је ни ји део, про из во ди пре ви ше 
ових га со ва па они ап сор бу ју све ви ше то пло те 
и све ви ше за гре ва ју на шу пла не ту. Због то га 
слу ша мо о гло бал ном за гре ва њу. Осла ња ње 
це ло куп ног раз во ја ци ви ли за ци је на про из-
вод њу енер ги је са го ре ва њем фо сил них го ри ва 
по ве ћа ло је еми то ва ње га со ва из „ста кле не ба-
ште” у ат мос фе ру. Сма ње ње оби ма са го ре ва ња 
фо сил них го ри ва и успо ра ва ње се че шу ма нај-
ве ро ват ни је би до ве ло до сма ње ња ко ли чи не 
га со ва из „ста кле не ба ште” око Зе мље, па и до 
за у ста вља ња гло бал ног за гре ва ња.

В. Анастасијевић

Кли мат ске про ме не и ми
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актуелно

У ста ро сну пен зи ју су до са да же не мо гле да иду са 35 го ди на рад ног 
ста жа и нај ма ње 53 го ди не жи во та, 

а му шкар ци са 40 го ди на ста жа и та ко ђе 
53 го ди не жи во та.
Пред ло гом Из ме на и до пу на За ко на о 

ПИО, ко ји је у скуп штин ској про це ду ри, 
пред ви ђе но је по ди за ње усло ва у по гле-
ду ста ро сне гра ни це за оба по ла и усло-
ва у по гле ду го ди на ста жа оси гу ра ња за 
же не, и то по сте пе но по ди за ње за пет 
го ди на, та ко да ће за пен зи ју би ти по-
треб но нај ма ње 58 го ди на жи во та и јед-
ни ма и дру ги ма, с тим што ће же на ма би-
ти по треб но и 38 го ди на рад ног ста жа, 
али ће се гра ни ца по ме ра ти по ступ но за 
че ти ри ме се ца на го ди шњем ни воу, и то 
по чев од 2011. па до 2022. го ди не. Рад ни 
стаж за му шкар це оста је 40 го ди на.
Пред ло же ни усло ви за сти ца ње пра ва 

на ста ро сну пен зи ју, по себ но по по лу, 
прак тич но би би ли сле де ћи:

– У 2011. го ди ни 40 (м), од но сно 35 го-
ди на и 4 ме се ца ста жа оси гу ра ња (ж) и 
нај ма ње 53 го ди не и 4 ме се ца жи во та;

– У 2012. го ди ни 40 (м), од но сно 35 
год. и 8 ме се ци ста жа осиг. (ж) и нај ма-
ње 53 год. и 8 ме се ци жи во та;

– У 2013. го ди ни 40 (м), од но сно 36 
год. ста жа осиг. (ж) и нај ма ње 54 год. 
жи во та;

– У 2014. го ди ни 40 (м), од но сно 36 
год. и 4 ме се ца ста жа осиг. (ж) и нај ма-
ње 54 год. и 4 ме се ца жи во та;

– У 2015. го ди ни 40 (м), од но сно 36 
год. и 8 ме се ци ста жа осиг. (ж) и нај ма-
ње 54 год. и 8 ме се ци жи во та;

– У 2016. го ди ни 40 (м), од но сно 37 
год. ста жа осиг. (ж) и нај ма ње 55 год. 
жи во та;

– У 2017. го ди ни 40 (м), од но сно 37 
год. и 4 ме се ца ста жа осиг. (ж) и нај ма-
ње 55 год. и 4 ме се ца жи во та;

– У 2018. го ди ни 40 (м), од но сно 37 
год. и 8 ме се ци ста жа осиг. (ж) и нај ма-
ње 55 год. и 8 ме се ци жи во та;

– У 2019. го ди ни 40 (м), од но сно 38 
год. ста жа осиг. (ж) и нај ма ње 56 год. 
жи во та;

– У 2020. го ди ни 40 (м), од но сно 38 
год. ста жа осиг. (ж) и нај ма ње 56 год. и 
6 ме се ци жи во та;

– У 2021. го ди ни 40 (м), од но сно 38 
год. ста жа осиг. (ж) и нај ма ње 57 год. 
жи во та;

– У 2022. го ди ни 40 (м), од но сно 38 
год. ста жа осиг. (ж) и нај ма ње 57 год. и 
6 ме се ци жи во та.
Прем да не по пу лар на, ова из ме на је ну-

жна пре све га због не по вољ ног од но са 
из ме ђу рад но ак тив ног ста нов ни штва и 
пен зи о не ра и оне мо гу ћа ва ња пен зи о ни-
са ња још увек рад но спо соб ног ста нов ни-
штва. Овом ме ром ће се на сред њи рок 
сма њи ти при лив но вих пен зи о не ра, што 
би до при не ло ускла ђи ва њу тро шко ва си-
сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња са ре ал ним еко ном ским мо гућ но сти ма 
зе мље.

Бе не фи ци ра ни стаж
За оси гу ра ни ке ко ји ра де на по сло ви-

ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на 
са уве ћа ним тра ја њем, тзв. бе не фи ци-
ра ни стаж, пред ла же се по ве ћа ње бро-
ја по треб них го ди на про ве де них на тим 
рад ним ме сти ма, и то: пет го ди на про ве-
де них на рад ном ме сту, од но сно по слу 
на ко ме се ефек тив но про ве де них 12 
ра чу на као 14 ме се ци ста жа оси гу ра ња; 
че ти ри го ди не про ве де не на рад ном ме-
сту, од но сно по слу на ко ме се ефек тив но 
про ве де них 12 ра чу на као 15 ме се ци ста-
жа оси гу ра ња; три го ди не про ве де не на 
рад ном ме сту, од но сно по слу на ко ме се 
ефек тив но про ве де них 12 ра чу на као 16 
ме се ци ста жа оси гу ра ња. Услов за рад-
на ме ста на ко ји ма се ефек тив но про ве-
де них 12 ме се ци ра чу на као 18 ме се ци 
ста жа оси гу ра ња ни је ме њан и остао је 
го ди ну и шест ме се ци. Ово се од но си на 
нај те же по сло ве и рад на ме ста, као што 
су ру да ри, ба ле ри не, ке сон ци и слич но.
Пред ло же но је, та ко ђе, да се оп шта 

ста ро сна гра ни ца за оси гу ра ни ке ко ји 
има ју пра во на бе не фи ци ра ни стаж по-

ШТА СЕ МЕ ЊА У ЗА КО НУ О ПЕН ЗИЈ СКОМ И ИН ВА ЛИД СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

Же не ће ра ди ти ду же
Због ак ту ел но сти

и ути ца ја на гра ђа не,
у но вом за ко ну

по себ но се из два ја ју
од ред бе ко је
се од но се на

усло ве за сти ца ње
пра ва на ста ро сну

и по ро дич ну пен зи ју,
стаж оси гу ра ња

са уве ћа ним
тра ја њем, усло ве

за сти ца ње и
ко ри шће ње пра ва

на ста ро сну пен зи ју
од ре ђе них ка те го ри ја

оси гу ра ни ка,
ускла ђи ва ње пен зи је,

ви си ну нај ни же пен зи је,
уво ђе ње нов ча не
на кна де за по моћ
и не гу дру гог ли ца
као јед ног од пра ва

из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња, 
као и уво ђе ње вој них 

оси гу ра ни ка
у си стем ПИО
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диг не са 53 на 55 го ди на жи во та, по сте-
пе но за че ти ри ме се ца на го ди шњем ни-
воу, и то по чев од 2011. до 2015. го ди не. 
Тре ба на гла си ти да је и у по гле ду ста ро-
сне гра ни це за оси гу ра ни ке ко ји ра де на 
нај те жим по сло ви ма (12-18), као што су 
ру да ри и ба ле ри не, за др жа на по год ност 
да се ста ро сна гра ни ца мо же сни жа ва ти 
нај ви ше до 50 го ди на жи во та.
Од ре ђе не ка те го ри је оси гу ра ни ка, 

као што су по ли циј ски слу жбе ни ци, 
при пад ни ци Без бед но сно-ин фор ма тив-
не аген ци је, за по сле ни у Ми ни стар ству 
спољ них по сло ва, за по сле ни у Упра ви 
за из вр ше ње кри вич них санк ци ја, овла-
шће на слу жбе на ли ца По ре ске по ли ци-
је, про фе си о нал на вој на ли ца ко ја ра де 
на по сло ви ма на ко ји ма се стаж оси-
гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 
има ју до не кле по се бан ста тус у си сте му 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и 
од ре ђе не по год но сти у од но су на оста-

ле оси гу ра ни ке, што је оправ да но с об-
зи ром на вр сту по сло ва ко је оба вља ју. 
Ипак, пред ло же ним ре ше њи ма уно си 
се од ре ђе на рав но прав ност у по гле ду 
под но ше ња те ре та ре фор ме пен зиј ског 
си сте ма ових оси гу ра ни ка у од но су на 
оста ле. 
Пред ло же не су и из ме не усло ва за 

сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју у 
слу ча ју пре стан ка за по сле ња са пра вом 
на пен зи ју пре ис пу ње ња оп штих усло-
ва. У овом слу ча ју пред ло же не из ме не 
од но се се на по ди за ње оп ште ста ро сне 
гра ни це, 55 уме сто 53, по ве ћа ње по-
треб них го ди на ста жа оси гу ра ња, 25 

уме сто 20, и бро ја го ди на ста жа оси гу-
ра ња про ве де них на тим рад ним ме сти-
ма – 15 уме сто 10, по сте пе но од 2011. 
до 2021. го ди не. Ме ђу тим, из у зет но од 
оп штих и на ве де них пред ло же них усло-
ва, пред ло же но је да по ли циј ски слу-
жбе ни ци – при пад ни ци спе ци јал них је-
ди ни ца по ли ци је и при пад ни ци Без бед-
но сно-ин фор ма тив не аген ци је ко ји ра де 
на по себ но сло же ним, спе ци фич ним по-
сло ви ма, сти чу пра во на ста ро сну пен-
зи ју кад на вр ше нај ма ње 53 го ди не жи-
во та и 20 го ди на ефек тив но про ве де них 
на тим рад ним ме сти ма.
За оста ле по ли циј ске слу жбе ни ке ко-

ји ра де на по сло ви ма на ко ји ма се стаж 
оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 
пред ло же но је да они ко ји ма пре ста не 
за по сле ње с пра вом на пен зи ју пре ис-
пу ње ња оп штих усло ва сти чу пра во на 
ста ро сну пен зи ју ако су на том по слу на-
вр ши ли нај ма ње 60 го ди на жи во та и 25 

го ди на ста жа оси гу ра ња, од че га нај ма-
ње 15 го ди на ефек тив но про ве де них на 
рад ним ме сти ма на ко ји ма се стаж оси-
гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем, и 
то та ко ђе по сте пе но, по чев од 2011. до 
2021. го ди не.
И у по гле ду од ре ђи ва ња ви си не пра ва 

из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
за за по сле не у Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва и Без бед но сно-ин фор ма-
тив ној аген ци ји, про фе си о нал на вој на 
ли ца, за по сле не у Упра ви за из вр ше ње 
кри вич них санк ци ја, овла шће на слу жбе-
на ли ца По ре ске по ли ци је, пред ло же но 
је да се за из ра чу на ва ње го ди шњег лич-

ног ко е фи ци јен та узи ма пе ри од од 1. ја-
ну а ра 1996. го ди не.

Ускла ђи ва ње два пу та го ди шње
Пред сто је ћим из ме на ма за ко на пред-

ло же но је да се од 2011. го ди не пен зи-
ја ускла ђу је два пу та го ди шње, и то 1. 
апри ла и 1. ок то бра, и то са кре та њем 
по тро шач ких це на у прет ход них шест 
ме се ци. По ред кре та ња по тро шач ких 
це на, за ускла ђи ва ње пен зи ја сва ког 1. 
апри ла те ку ће го ди не уве ден је до пун-
ски па ра ме тар – ре а лан раст бру то до ма-
ћег про из во да. Код ускла ђи ва ње пен зи ја 
1. апри ла 2011. и 1. апри ла 2012. го ди-
не пен зи је ће се ускла ди ти и са по ло-
ви ном ра ста бру то до ма ћег про из во да. 
Од 1. апри ла 2013. го ди не пен зи је ће се 
ускла ђи ва ти са про цен том ко ји пред ста-
вља збир про цен та ра ста, од но сно па да 
по тро шач ких це на у Ре пу бли ци Ср би ји у 
прет ход них шест ме се ци и про цен та ко-

ји пред ста вља раз ли ку из ме ђу ре ал не 
сто пе ра ста бру то до ма ћег про из во да у 
прет ход ној ка лен дар ској го ди ни и сто пе 
од че ти ри од сто. Да кле, сва ког 1. апри ла 
те ку ће го ди не пен зи је ће се ускла ђи ва-
ти са кре та њем по тро шач ких це на плус 
од ре ђе ни про це нат ре ал не сто пе ра ста 
бру то до ма ћег про из во да.
Сва ког 1. ок то бра те ку ће го ди не пен-

зи је ће се ускла ђи ва ти са кре та њем по-
тро шач ких це на на те ри то ри ји Ре пу бли-
ке Ср би је у прет ход них шест ме се ци.
До го во ре на фор му ла за ускла ђи ва ње 

пен зи ја за пе ри од од 2011. го ди не па на-
да ље исто вет на је са на чи ном на ко ји ће 
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би ти ускла ђи ва не за ра де у јав ном сек-
то ру, а што прак тич но зна чи да ће раст 
пен зи ја пра ти ти раст за ра да у јав ном сек-
то ру. Вла да је до не ла За кљу чак ко јим је 
оба ве за ла Ми ни стар ство фи нан си ја и Ми-
ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке да 
до го во ре ни на чин и ди на ми ку ускла ђи ва-
ња пен зи ја пред ви ди у На цр ту за ко на.
Ка да је реч о ко ри сни ци ма нај ни жих 

пен зи ја пред ло же но је и јед но крат но 
ван ред но ускла ђи ва ње нај ни жих пен зи-
ја у оси гу ра њу за по сле них и оси гу ра њу 
са мо стал них де лат но сти од 1. ја ну а ра 
2011. го ди не, за про це нат ко јим се обез-
бе ђу је да уче шће нај ни жег из но са пен-
зи је за ја ну ар 2011. го ди не у про сеч ној 
за ра ди без по ре за и до при но са ко ја је 
ис пла ће на у 2010. го ди ни бу де ве ће за 
је дан про цент ни по ен. Ова ко ускла ђен 
из нос да ље се ускла ђу је у скла ду са од-
ред ба ма за ко на. Овом со ци јал ном ме ром 
до не кле би се по пра вио стан дард ко ри-
сни ка нај ни жег из но са пен зи ја.
Пред ло же ним из ме на ма за ко на нај ви-

ши из нос пен зи је од ре ђу је се та ко што 
лич ни ко е фи ци јент не мо же из но си ти 
ви ше од 3,8, а не ви ше че ти ри, ка ко је 
са да пред ви ђе но. Ово прак тич но зна чи 
да би се сма њио из нос нај ви ше пен зи је 
за но ве пен зи о не ре од 2011. го ди не.

По љо при вред ни ци 
Пред ло же на је и про ме на до са да шње 

де фи ни ци је оба ве зно оси гу ра ног ли ца по 
осно ву ба вље ња по љо при вред ном де лат-
но шћу та ко да су оба ве зно оси гу ра ни сви 
по љо при вред ни ци у јед ном до ма ћин ству, 
а не са мо но си лац по љо при вред ног до-
ма ћин ства, од но сно нај ма ње је дан члан 
до ма ћин ства, као до са да. Ово се од но-
си на оне по љо при вред ни ке ко ји ма ни је 
утвр ђе но свој ство оси гу ра ни ка, а не ма ју 
на вр ше них 50 (му шкар ци), од но сно 45 
(же не) го ди на жи во та, по ста ју оба ве зно 
оси гу ра на ли ца. По ред то га, пред ло же-
ним из ме на ма по себ но се утвр ђу је по-
чет ни нај ни жи из нос ста ро сне, од но сно 
ин ва лид ске пен зи је за ове оси гу ра ни ке 
у но ми нал ном из но су од 9.000 ди на ра, 
чи ме ће се знат ни је за шти ти ти стан дард 
ове ка те го ри је оси гу ра ни ка.

По ро дич на пен зи ја
Пред ло гом из ме на и до пу на За ко на 

та ко ђе је пред ви ђе но ме ња ње усло ва у 
по гле ду ста ро сне гра ни це за ко ри сни ке 
по ро дич них пен зи ја, и то по сте пе но по-
ве ћа ње ста ро сне гра ни це за три го ди не, 
по чев од 2012. до 2017. го ди не, та ко да 
ће ста ро сна гра ни ца за удо ву из но си ти 
53, а за удов ца 58 го ди на жи во та.
Ко ри сни ци по ро дич них пен зи ја ће, уко-

ли ко се усво ји пред ло же но ре ше ње, до би-
ти по год ност ко ју до са да ни су има ли, јер 
је пред ло же но да се, из у зет но, ко ри сни-
ку по ро дич не пен зи је ис пла та по ро дич не 

пен зи је не об у ста вља у слу ча ју ка да је 
оства рио уго во ре ну на кна ду на ме сеч ном 
ни воу у из но су ни жем од 50 од сто нај ни-
же осно ви це у оси гу ра њу за по сле них ва-
же ће у мо мен ту упла те до при но са.

На кна да за ту ђу по моћ и не гу
По треб но је по ме ну ти и пред ло ге ко ји 

се ти чу сма њи ва ња про цен та уве ћа ња на-
вр ше ног ста жа оси гу ра ња за од ре ђи ва ње 
ви си не ста ро сне и ин ва лид ске пен зи је за 
оси гу ра ни ка же ну са по сто је ћих 15 на шест 
од сто, по сте пе но по чев од 2011, за кључ но 
са 2018. го ди ном, као и пред лог за по нов-
но уво ђе ње у си стем пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња нов ча не на кна де за по моћ 
и не гу дру гог ли ца као јед ног од пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња (по-
ред пра ва за слу чај ста ро сти, пра ва за слу-
чај ин ва лид но сти, пра ва за слу чај смр ти и 
пра ва за слу чај те ле сног оште ће ња).

Вој ни оси гу ра ни ци
Пред ло же ним из ме на ма и до пу на ма 

За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу пред ви ђе но је и уво ђе ње вој них 
оси гу ра ни ка у си стем пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња, и то од 1. ја ну а ра 
2012. го ди не. То зна чи да ће се од ред бе 
За ко на о Вој сци Ју го сла ви је и За ко на о 
Вој сци Ср би је, ко је се од но се на пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње про фе си-
о нал них вој них ли ца при ме њи ва ти за-
кључ но са 31. де цем бром 2011. го ди не.
На тај на чин би про фе си о нал на вој на 

ли ца као ка те го ри ја оба ве зно оси гу ра них 
ли ца у по гле ду усло ва за сти ца ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју, као и утвр ђи ва ња 
ви си не пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, има ла исти трет ман као 
и за по сле ни у Ми ни стар ству уну тра шњих 
по сло ва, с тим што се у по гле ду оства ри-
ва ња пра ва на ин ва лид ску пен зи ју, у од-
но су на њих, пред ла же про ши ре ње по-
сто је ће де фи ни ци је ин ва лид но сти.
По сло ве спро во ђе ња пен зиј ског и ин-

ва лид ског оси гу ра ња ко ји су би ли у над-
ле жно сти Фон да за со ци јал но оси гу ра ње 
вој них оси гу ра ни ка, на дан 1. ја ну а ра 
2011. го ди не пре у зео би Ре пу блич ки 
фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, док ће се фи нан сиј ско по сло ва ње 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње оба вља ти пу тем два 
под ра чу на: за вој не оси гу ра ни ка и оста-
ле оси гу ра ни ке до 1. ја ну а ра 2012. го ди-
не, а од тог да на – пу тем јед ног ра чу на.
Пред ло жени На црт за ко на о из ме на-

ма и до пу на ма За ко на о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу Вла да Србије је 
усво ји ла на сед ни ци од 17. ју на 2010. го-
ди не и упу ти ла у Скуп шти ну на про це ду-
ру усва ја ња. Оче ку је се да ће Скуп шти на 
ста ви ти Пред лог За ко на на днев ни ред у 
то ку на ред на два ме се ца. 

При ре ди ла: В. Ана ста си је вић

ГРА ЂА НИ СР БИ ЈЕ              

Увид    у до при но се од ку ћеУвид   
Уз ма тич ни број 
и пин код, про ве ра 
упла те до при но са
са свог ра чу на ра

Сви од ра сли гра ђа ни Ср-
би је ко ји има ју лич ну 
кар ту мо гу да све нај-

ва жни је чи ње ни це ве за не 
за свој рад ни стаж и пла ћа-
ње до при но са про ве ре пу-
тем ин тер не та. Пр ви ко рак је 
од ла зак у ма тич ну фи ли ја лу 
у ко јој уз лич ну кар ту сва ки 
пу но лет ни гра ђа нин мо же да 
до би је пин код уз по моћ ко-
га ће са свог ра чу на ра мо ћи 
да ви ди по дат ке о пла ће ним 
до при но си ма за од ра ђе не го-
ди не ста жа. 
За тим, на свом ком пју те-

ру уку ца адре су сај та ПИО 
– www.pio.rs и на на слов-
ној стра ни сај та пра ти линк 
„Увод у по дат ке ма тич не еви-
ден ци је за оси гу ра ни ке”. Ка-
да се отво ри тај про зор на 
пред ви ђе на ме ста тре ба уку-
ца ти свој ма тич ни број и до-
би је ни пин код, а ис под то га 
се по ја вљу је ве ри фи ка ци о ни 
(за штит ни) код ко ји та ко ђе 
тре ба уне ти. За тим се клик-
не на оп ци ју „Из ве шта ји за 
гра ђа не” и отва ра се пре глед 
при ја ва, од ја ва, про ме на по 
осно ву при ја ва и од ја ва, пре-
глед упла ће них до при но са...
Зна чи, гра ђа ни мо гу да ви-

де да ли их је по сло да вац 
при ја вио и да ли им уред но 
пла ћа до при но се, ако ме ња ју 
по сао мо гу да про ве ре од ја ву 
са ста рог и при ја ву код но вог 
по сло дав ца, као и све го ди не 
рад ног ста жа и да ли је за не-
ку од њих пре ско че на упла та 
до при но са. Све ово омо гу ћа-
ва им да бла го вре ме но ре а гу-
ју уко ли ко не ка го ди на ста жа 
ни је по кри ве на до при но си ма. 
На овај на чин ће ка да до ђе 
вре ме за од ла зак у за слу же ну 
пен зи ју има ти ма ње про бле ма 
и бр же ће до би ти ре ше ње.
Да кле, на по чет ку по ступ ка 

на сај ту ће гра ђа ни мо ћи да 
на ђу упут ство за ко ри шће ње 
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      ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА МО ГУ ДА ПРО ВЕ РЕ СТАЖ

Увид    у до при но се од ку ће у до при но се од ку ће
ове ин тер нет услу ге, а на кра ју 
по сто ји и ле ген да, од но сно ту-
ма че ње за лак ше сна ла же ње.
Ова услу га Републичког 

фонда за ПИО за гра ђа не 

стар то ва ла је 28. ју на, а пре-
ма по да ци ма из фи ли ја ла 
оси гу ра ни ци су ве о ма за ин те-
ре со ва ни и уве ли ко до ла зе по 
сво је пин ко до ве.

Тре ба на по ме ну ти да ова-
кав ли стинг мо же да се ко-
ри сти са мо за лич не по тре бе, 
од но сно за ин фор ми са ност о 
про бле ми ма ко ји мо гу до ве сти 

до ком пли ка ци ја при од ла ску 
у пен зи ју, док за дру га ме ста 
где се тра жи ли стинг он мо ра 
да бу де са пе ча том Фон да.

В. Ана ста си је вић

Рок за за вр ше так про це са 
сма ње ња ви шка рад ни ка
про ду жен до 15. сеп тем бра

Чла но ви Управ ног од бо ра Ре пу блич-
ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње усво ји ли су на по след њој 
сед ни ци пред лог Од лу ке о из ме ни Про-
гра ма ре ша ва ња ви шка за по сле них у 
Фон ду. Ово је, ка ко је ре че но на сед ни-
ци, про цес ко ји тра је од де цем бра про-
шле го ди не, а циљ је да што ве ћи број 
за по сле них по сао на пу сти до бро вољ но, 
уз от прем ни ну, ка да стек не или не ки од 
усло ва за пен зи о ни са ње, или мо гућ ност 
да про ве де две го ди не на тр жи шту ра-

да уз на док на ду док не стек не услов за 
пен зи ју. До са да се за овај про грам при-
ја ви ло 415 за по сле них, што чи ни 11,6 
од сто од укуп ног бро ја рад ни ка Фон да. 
Про ду жа ва њем ро ка до по ло ви не сеп-
тем бра још је дан број за по сле них ће ис-
пу ни ти не ки од усло ва и мо ћи ће да на-
пу сти по сао, та ко да ће би ти из бег ну ти 
от ка зи, а би ће ис пу ње но и оно што вла-
да зах те ва – сма ње ње бро ја за по сле них 
за 12,6 од сто.
У то ку про це са сма ње ња ви шка рад-

ни ка уну тра шња ор га ни за ци ја по сла је 
мо ра ла да се ме ња и при ла го ђа ва пре о-
ста лом бро ју за по сле них, та ко да су чла-
но ви УО усво ји ли и из ме не у си сте ма ти-
за ци ји рад них ме ста.

На сед ни ци је до не та и од лу ка да се 
вла сни штво над ак ци ја ма Енер го про јек та 
ко је по се ду је Фонд пре не се на Ре пу бли ку 
Ср би ју. Реч је о 891.556 ак ци ја ове гра ђе-
вин ске фир ме чи ја је са да шња но ми нал на 
вред ност 400 ди на ра, а пре но се се ра ди 
одр жа ва ња фи нан сиј ске ста бил но сти ак-
ци ја. Но вац од про да је, ка да до ње бу де 
до шло, би ће упла ћен на ра чун РФ ПИО.
Чла но ви Управ ног од бо ра до не ли су 

од лу ку да пре не го што по сла ни ци Скуп-
шти не усво је из ме не и до пу не За ко на о 
ПИО, на сед ни ци Управ ног од бо ра бу де 
ре чи о то ме, од но сно да чла но ви УО да-
ју сво је ми шље ње и став о пред ло же ним 
ре ше њи ма.

В. А.

УПРАВ НИ ОД БОР РФ ПИО

Ма ње за по сле них у Фон ду

Издавање шифре за електронски приступ подацима



8 30. јун 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

између два броја

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла мај ског че ка пен-

зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 25. ју на.
Пен зи о ни са ним вој ним ли ци ма пр ви 

део пен зи ја за мај ис пла ћен је 21. ју на, 
а бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део 
мај ских при на дле жно сти ис пла ћу је се од 
18. ју на.

Ни же мај ске
за ра де
Про сеч на бру то за ра да у Ре пу бли ци 

Ср би ји у ма ју 2010. го ди не из но си 46.454 
ди на ра. У од но су на про сеч ну за ра ду ис-
пла ће ну у апри лу но ми нал но је ни жа за 
4,3 од сто, а ре ал но за 5,5 од сто. Про сеч-
на не то за ра да ис пла ће на у ма ју ове го-
ди не из но си 33.463 ди на ра. У од но су на 
про сеч ну не то за ра ду ис пла ће ну у апри-
лу но ми нал но је ни жа за 4,3, а ре ал но 
за 5,5 од сто.
Про сеч на бру то за ра да у ма ју 2010. 

го ди не у од но су на про сеч ну бру то за-
ра ду ис пла ће ну у ма ју 2009. го ди не, 
но ми нал но је ви ша за 7,6, а ре ал но за 
3,7 од сто. Про сеч на за ра да без по ре за 
и до при но са у ма ју ове го ди не у од но-
су на про сеч ну за ра ду без по ре за и до-
при но са ис пла ће ну у ма ју 2009. го ди не 
но ми нал но је ви ша за 7,6, а ре ал но за 
3,7 од сто.

Пр ва „па мет на” бол ни ца у Ср би ји
У Но вом Са ду је не дав но отво рен но ви Ур гент ни цен тар у Кли нич ком цен тру Вој во-

ди не. Реч је о пр вој „па мет ној” бол ни ци у Ср би ји ко ја је опре мље на нај са вре ме ни јим 
апа ра ти ма, и има опе ра ци о не са ле по пут оних у Евро пи и Аме ри ци, од но сно у пот-
пу но сти је ком пју те ри зо ва на. Обје кат је, при ме ном нај са вре ме ни јих ар хи тек тон ских 
ре ше ња, из гра ђен на 9.000 ква драт них ме та ра, сме штен на три спра та и има хи рур-
шки и не хи рур шки ин тен зив ни блок и че ти ри опе ра ци о не са ле. Све су на пра вље не 
та ко да је про стор у њи ма сте ри лан и до се же до ни воа ис под опе ра ци о ног сто ла, 
што ни јед на уста но ва код нас не ма. Вла да Вој во ди не уло жи ла је 3,7 ми ли јар ди ди-
на ра у из град њу овог Ур гент ног цен тра. У на ред них не ко ли ко не де ља те сти ра ће се 
но ва опре ма, а пр ви па ци јен ти би ће при мље ни сре ди ном ју ла.

Дан Ду на ва
У Ср би ји је 26. ју на, на Зе мун ском ке ју број ним ак тив но сти ма и обра зов ним и за бав-

ним про гра мом по сед ми пут обе ле жен Ме ђу на род ни дан Ду на ва. Ова ма ни фе ста ци ја се 
одр жа ва с ци љем да се по диг не свест о очу ва њу ре ка и ра ци о нал ној упо тре би во де них 
ре сур са, а за јед нич ка про сла ва свих зе ма ља у сли ву тре ба да сти му ли ше со ли дар ност и 
са рад њу у По ду на вљу.
У окви ру на ше ово го ди шње цен трал не про сла ве умет ни ци су на Земунском кеју сли ка ли 

Ду нав од Без да на до Кла до ва, а пред ста вље на су и за шти ће на под руч ја и за шти ће не биљ не 
и жи во тињ ске вр сте. У скла ду са ово го ди шњим сло га ном „Ак тив ни за ре ке”, ор га ни зо ва не су 
мно го број не еду ка тив не ра ди о ни це у Бе о гра ду и у 16 по ду нав ских гра до ва ши ром Ср би је.

Од бра на од 
по пла ва
По сле обим них па да ви на 

ко је су угро зи ле мно ге де ло ве 
Ср би је, по пла ве су за пре ти ле 
и пре сто ни ци. Еки пе Јав ног 
во до при вред ног пред у зе ћа 
„Бе о гра дво де” мак си мал ним 
ка па ци те ти ма ан га жо ва не су 
на нај кри тич ни јим де ло ви ма 
гра да због ра ста ни воа Са ве 
и Ду на ва. На сна зи је ван ред-
на од бра на од по пла ва, тренд 
ра ста Са ве и Ду на ва се на ста-
вља а све еки пе „Бе о гра дво-
да” да но ноћ но су на те ре ну. 
У глав ном гра ду три де сет 
црп них ста ни ца без ма ло 24 
ча са пре пум па ва во ду из ка-
на ла и са хи дро ме ли о ра ци о-
не мре же, да не би до шло до 
пла вље ња у нај кри тич ни јим 
де ло ви ма гра да, по пут Но вог 
Бе о гра да, Сур чи на, Пан че-
вач ког ри та, Ма ки шког по ља 
и дру гих.
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Сaвет Евро пе у Кра гу јев цу
Кра гу је вац ће 2. ју ла би ти до ма ћин за се да ња Ин сти ту ци о нал ног ко ми те-

та Кон гре са Са ве та Евро пе. Ово је пр ви пут да Ко ми тет за се да у овом де лу 
Евро пе. На за се да њу у Кра гу јев цу, на ко ме се, по ред нај ви ших пред став ни-
ка Кон гре са, оче ку је и при су ство нај ви ших пред став ни ка на ше др жа ве, раз-
го ва ра ће се о ре фор ма ма Са ве та Евро пе, при о ри те ти ма Кон гре са за 2011. и 
2012. го ди ну, а би ће раз ма тра ни и из ве шта ји о ста њу де мо кра ти је у Ру ској 
Фе де ра ци ји, Тур ској и Аустри ји. Та ко ђе, под не ће се и пре ли ми нар ни из ве-
шта ји о ста њу у Бе ло ру си ји, Ита ли ји, Ру му ни ји, Есто ни ји и Ср би ји.

У част Јефимије
Не дав но су у Тр сте ни ку одр жа ни „Је фи ми ји-

ни да ни”, кул тур на ма ни фе ста ци ја са нај ду жом 
тра ди ци јом у овом гра ду, ко ја да ти ра од 1974. 
го ди не. У пор ти ма на сти ра Љу бо сти ња, Тр сте ни-
ча ни и њи хо ви го сти сва ког ју на се при се ћа ју две 
ве ли ке Срп ки ње, кне ги ње Ми ли це и де спо ти це 
Је ле не, по то њих мо на хи ња Ефро си ми је и Је фи-
ми је. Кул тур но-про свет на за јед ни ца Тр сте ни ка 
је и овог пу та би ла ор га ни за тор про гра ма ко ји 
су чи ни ли ли ков на ко ло ни ја же на, Сло во о Је-

фи ми ји, Пе снич ка при но ше ња, му зич ки про грам 
и до де ла на гра де „Је фи ми јин вез”. Ово го ди шњи 
„Је фи ми ји ни да ни” отво ре ни су из ло жбом сли-
кар ке Ра дој ке Са мар џи је под на зи вом „Трип тих 
иско на”. Ду жно по што ва ње пр вој срп ској пе сни-
ки њи одао је и др Ра до ван Би го вић пре да ва њем 
на те му „Го спод и пост мо дер на”, а одр жан је и 
кон церт три ја „Бал кан ске жи це”. На за вр шној 
ве че ри, у ма на сти ру Љу бо сти ња, уру че на је на-
гра да „Је фи ми јин вез” за нај бо љу књи гу по е зи је 
у прет ход ној го ди ни, а при па ла је Жи во ра ду Не-
дељ ко ви ћу за књи гу „Овај свет”.

Ви ше по ре ских 
об ве зни ка
у Чач ку
Пре ма до са да шњим на ла зи ма по пи-

си ва ча, оче ку је се да спи сак гра ђа на 
на под руч ју Чач ка ко ји су оба ве зни 
да пла ћа ју по рез на не по крет но сти, 
са са да шњих око 20.000 име на, бу де 
чак удво стру чен. У пр вих шест ме се ци 
ра да еки па от кри ве но је ско ро 8.000 
но вих по ре ских об ве зни ка. По пис је 
не дав но на ста вљен у на се љи ма Мр-
ча јев ци, Гор ња Треп ча, Ов чар ба ња 
и Сла ти на. По ре зни ци апе лу ју на вла-
сни ке не по крет не имо ви не да са ми 
под не су при ја ве, јер но ви за кон пред-
ви ђа знат но ви ше ка зне уко ли ко то 
бла го вре ме но не ура де. Град ско ве ће 
је не дав но усво ји ло но ве тр жи шне це-
не гра ђе вин ских обје ка та на осно ву 
ко јих ће би ти раз ре зан по рез за те ку-
ћу го ди ну. Це не ста но ва по ве ћа не су 
за око де сет од сто, а ку ћа и по слов ног 
про сто ра сма ње не за 46, од но сно 30 
од сто у од но су на про шлу го ди ну.

Не дав но је у Но вом Са-
ду отво рен пр ви скејт парк 
ко ји је, по нај са вре ме ни јим 
стан дар ди ма и без бед но сним 

кри те ри ју ми ма, из гра ђен на 
1.200 ква драт них ме та ра у Ли-

ман ском пар ку. На овом по ли го ну 
мла ди ће не сме та но мо ћи да во зе 
скејт, ро ле ре и би ци кле, а да не 
оме та ју дру ге су гра ђа не.
У но во сад ски скејт парк је уло жио 

око 25 ми ли о на ди на ра, ра чу на ју ћи да 
ће атрак тив ни са др жа ји при ву ћи још 
мла дих љу ди слич них ин те ре со ва ња 
и ти ме обо га ти ти ту ри стич ку по ну ду 
гра да, че му ће до при не ти и бу ду ћа 
спорт ска так ми че ња на овом про-
сто ру. У ква ли тет под ло ге, за штит-
не огра де и по ста вље не опре ме већ 
су мо гли да се уве ре, осим Но во са-
ђа на, и скеј те ри, бај ке ри и ро ле ра-
ши из дру гих гра до ва Ср би је, као и 
го сти из БиХ, Хр ват ске, Фран цу ске 
и Не мач ке, о чи јим акро ба ци ја ма 
све до чи фо то гра фи ја.

Пр ви скејт парк 
у Но вом Са ду
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актуелно

На под руч ју Фи ли ја ле 
НСЗ Су бо ти ца одо бре-
но је де сет јав них ра до-

ва у вред но сти од 16 ми ли о на 
ди на ра, а уго во ре о њи хо вом 
из во ђе њу не дав но је све ча но 
уру чио Де јан Миљ ко вић, за-
ме ник ди рек то ра На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње.

– Јав ни ра до ви као ме ра ак-
тив ног за по шља ва ња, по го-
то во за оне ко ји те же до ла зе 
до по сла, да ју сјај не ефек те 
– ре као је Злат ко Па нић, ди-
рек тор су бо тич ке Фи ли ја ле 
НСЗ, на гла сив ши да је од 126 
ли ца ко ја су до би ла уго во ре о 
ра ду, чак 111 с пр вим и дру-
гим сте пе ном струч не спре ме, 
да кле оних ко ји се те же за по-
шља ва ју.
Вла ди мир Ср дић, ди рек тор 

По кра јин ске слу жбе за за по-
шља ва ње, под се тио је при-
сут не да су у Вој во ди ни одо-
бре на 84 про јек та у укуп ној 
вред но сти пре ко 127.000.000 
ди на ра.
У Ср би ји је, ина че, ове го-

ди не за јав не ра до ве под не-
то 1.476 зах те ва у вред но сти 
од око пет ми ли јар ди ди на ра. 
При хва ће но је 355 про гра ма, 
у чи јој ће ре а ли за ци ји уче-
ство ва ти 5.600 љу ди.

На кон пу шта ња у рад Про-
зив ног си сте ма (на срп ском, 
ма ђар ском и хр ват ском је зи-
ку), што је учи ни ла Ме лин да 
Киш – ко ри сни ца јед но крат не 
нов ча не на кна де од 141.000 
ди на ра за са мо за по шља ва ње, 
уче сни ци овог ску па упу ти ли 
су се у су бо тич ки Ге рон то ло-
шки цен тар.

На и ме, ова уста но ва већ че-
ти ри го ди не уче ству је на кон-
кур си ма за јав не ра до ве, и до 
са да је ви ше од 30 љу ди, за-
хва љу ју ћи ова квом ан га жо ва-
њу, до би ло стал но за по сле ње.
У Цен тру, че ка ју ћи сво-

је уго во ре о ра ду на осно ву 
про јек та „Ме ди цин ска не га 
и по моћ у ку ћи ста рим, бо-

ле сним ли ци ма и осо ба ма са 
ин ва ли ди те том”, че ка ло је ви-
ше од пе де сет не за по сле них 
(углав ном сре до веч них же на) 
ко ји су се ра до ва ли ше сто ме-
сеч ном по слу не го ва те ља и 
спре ма ча.
По здра вља ју ћи их, др Не-

над Ива ни ше вић, ди рек тор 
Ге рон то ло шког цен тра, ис та-
као је да су рад ни ци те уста-
но ве че сто је ди ни ко ји ула зе у 
ку ће ко ри сни ка и да им, осим 
не ге, пру жа ју и то плу људ ску 
реч и за па жа ју њи хо ве со ци-
јал не по тре бе. Због то га је по-
звао при сут не да сво је бу ду ће 
за дат ке ис пу ња ва ју ко рект но, 
јер је за до вољ ство ко ри сни ка 
пру же ним услу га ма нај бо ље 
ме ри ло и „ула зни ца” за стал-
ни по сао.

– Сло бод на рад на ме ста 
по пу ња ва мо ис кљу чи во они-
ма ко ји су би ли ан га жо ва ни 
код нас у јав ним ра до ви ма. 
Од ва шег тру да, за ла га ња и 
успе ха на по слу за ви си да ли 
ће те сле де ће го ди не, ка да ис-
ти чу ови јав ни ра до ви, за ме-
ни ти не ког од де се так на ших 
рад ни ка ко ји ће та да оти ћи у 
пен зи ју – на гла сио је Ива ни-
ше вић.

Ика Ми тро вић

СУ БО ТИ ЦА

Уго во ри о јав ним ра до ви ма

Фи ли ја ла НСЗ

У Ге рон то ло шком цен тру
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БЕС ПО ВРАТ НО ФИ НАН СИ РА ЊЕ СТВА РА ЛА ШТВА ЖЕ НА И МЛА ДИХ У ВОЈ ВО ДИ НИ

По др шка
же на ма
на се лу

Пре ма ре чи ма Де ја на Јо ва но ви ћа, ди рек то ра На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње, у Ср би ји је ове го ди не до са да одо бре но 355 јав них ра до ва 
у три кључ не обла сти – у со ци јал ној и кул тур ној де лат но сти, за шти ти 
жи вот не сре ди не и на одр жа ва њу ин фра струк тур них про је ка та, за ко је је 
укуп но обез бе ђе но 700 ми ли о на ди на ра. За хва љу ју ћи овој ак тив ној ме ри 
за по шља ва ња НСЗ-а, по сао на од ре ђе но вре ме (нај ви ше до шест ме се-
ци) са упла ће ним свим до при но си ма до би ће 5.600 осо ба. Нај ви ше ће их 
ра ди ти на по сло ви ма ге рон то-до ма ћи ца, по мо ћи у ку ћи ста рим ли ци ма, 
чи шће њу реч них ко ри та...
У Вој во ди ни су одо бре на 84 про јек та укуп не вред но сти 127 ми ли о на ди-

на ра, а на њи хо вој ре а ли за ци ји ће би ти ан га жо ва но 1.000 не за по сле них.
– По себ но је зна чај но то да ће на јав ним ра до ви ма би ти ан га жо ва но 683 

ли ца са ни жим сте пе ном ква ли фи ка ци је, да кле љу ди ко ји се те же за по-
шља ва ју. Наjвећи број про је ка та би ће оства рен на те ри то ри ји Ју жно бач ког 
(16) и Срем ског окру га (15 про је ка та) – ис та као је Вла ди мир Ср дић, ди рек-
тор По кра јин ске слу жбе за за по шља ва ње. М. М.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

По сао за 5.600
не за по сле них

По кра јин ски се кре та ри јат за рад, 
за по шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва рас пи сао је по чет ком ју на 

че ти ри кон кур са за до де лу бес по врат-
них сред ста ва, ви ше од 12,6 ми ли о на 
ди на ра, за фи нан си ра ње про је ка та на-
ме ње них уна пре ђе њу по ло жа ја и афир-
ма ци ји ства ра ла штва же на и мла дих у 
Вој во ди ни, по себ но се о ских же на. Но вац 
ће до би ти и гра до ви, оп шти не, ме сне 
за јед ни це, не про фит не ор га ни за ци је и 
удру же ња гра ђа на за про јек те у обла сти 
ра да, за по шља ва ња и рав но прав но сти 
по ло ва. Кон кур си су отво ре ни до 1. но-
вем бра ове го ди не, од но сно до утро шка 
сред ста ва пред ви ђе них за ту на ме ну.
При ли ком по је ди нач ног пред ста вља-

ња кон кур са, Ми ро слав Ва син, ре сор ни 
се кре тар, ис та као је да је за фи нан си ра-
ње про је ка та у обла сти уна пре ђе ња по-
ло жа ја и афир ма ци је ства ра ла штва же на 
и мла дих у Вој во ди ни из дво је но нај ви ше 
сред ста ва – се дам ми ли о на ди на ра, што 
омо гу ћа ва фи нан си ра ње из ме ђу 15 и 20 
ова квих про је ка та јер се мо же до би ти 
нај ви ше 300.000 ди на ра по про јек ту.

Уку пан из нос сред ста ва на кон кур-
су у обла сти уна пре ђе ња по ло жа ја и 
афир ма ци је же на на се лу је три ми ли-
о на ди на ра, од но сно 50.000 ди на ра по 
по је ди нач ном про јек ту. Ва син је пре нео 
и оче ки ва ња да ће до кра ја го ди не на 
фре квент ним ме сти ма у Вој во ди ни би ти 
отво ре ни пунк то ви за про да ју жен ских 
су ве ни ра и ру ко тво ри на, као и да ће Се-
кре та ри јат уско ро по де ли ти 100 до 150 
ком пју те ра жен ским се о ским удру же њи-
ма, да би се по ве за ли и ус по ста ви ли ка-
ко ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју, та ко и ве зу 
са Се кре та ри ја том.

На кон кур су за фи нан си ра ње про је-
ка та у обла сти ра да, за по шља ва ња и 
рав но прав но сти по ло ва – на ро чи то ка-
те го ри ја ста нов ни штва ко је се те шко за-
по шља ва ју, гра до ви ма, оп шти на ма и ме-
сним за јед ни ца ма до де ли ће се 1.260.000 
ди на ра.
На кон кур су за про јек те не про фит них 

ор га ни за ци ја из обла сти за по шља ва ња 
из дво је но је из по кра јин ског бу џе та 1,4 
ми ли о на ди на ра, а по по је ди нач ном про-
јек ту ко ри сни ци не мо гу до би ти ви ше од 
110.000 ди на ра.

Ми ро слав Мек те ро вић

По сао у ме ди ци ни се 
че ка и до пет го ди на
Су де ћи пре ма ре зул та ти ма Ин фо сту до вог ис-

тра жи ва ња „По сло ви у здрав ству”, ви ше од по-
ло ви не ис пи та них љу ди из обла сти ме ди ци не 
(њих 56 од сто) тре нут но је зва нич но не за по-
сле но. Ме ђу не за по сле ним ис пи та ни ци ма ко ји 
су у по тра зи за по слом, чак по ло ви на њих за 
на ме ште њем у стру ци ме ди ци не или сто ма то-
ло ги је тра га до две го ди не. Сва ки че твр ти по-
сао тра жи и до пет го ди на, док оста ли за по сле-
ње не тра же ак тив но.
Ка ко ме ђу ме ди ци на ри ма вла да ви сок сте-

пен не за по сле но сти, ве ћи на њих (око 85 од сто) 
спрем на је да ра ди хо но рар не по сло ве у стру-
ци, а од укуп но 1762 ис пи та ни ка у ис тра жи ва-
њу „По сло ви у здрав ству”, ви ше од по ло ви не 
има фа кул тет или спе ци ја ли за ци ју, ужу спе ци-
ја ли за ци ју, ака дем ске стру ков не или спе ци ја-
ли стич ке сту ди је, ма ги сте ри јум или док то рат. 
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актуелно

Усво јен но ви Ста тут
и иза бра ни ор га ни
и ру ко вод ство
оп штин ског СИР-а

На кон за вр шет ка Из бор-
не скуп шти не Оп штин-
ске ор га ни за ци је Са ве-

за ин ва ли да ра да Зре ња нин, 
10. ју на у хо те лу „Вој во ди на” 
у Зре ња ни ну, као по след ње 
у ни зу од 33 ко је су одр жа не 
у вој во ђан ским оп штин ским 
ор га ни за ци ја ма од мар та ове 
го ди не, на зи ре се и но во ру-
ко вод ство СИР Вој во ди не.
На и ме, ско ро јед но гла сно, 

вој во ђан ске ор га ни за ци је по-
др жа ле су кан ди да ту ру до-
са да шње пред сед ни це СИР 
Вој во ди не Ста не Сви ла ров за 
но вог пред сед ни ка ове нај ма-
сов ни је ор га ни за ци је ин ва ли-
да ра да у По кра ји ни. За пот-
пред сед ни ка СИР Ср би је, као 
ре зул тат пред ло га да се у том 
прав цу из ме ни и Ста тут СИР 
Ср би је, кан ди до ван је Стан ко 
Ним че вић, пред сед ник СИР 
Су бо ти це, ко ји је до са да био 
члан Из вр шног од бо ра ре пу-

блич ке ор га ни за ци је. Сте ван 
Ра ди шић, пред сед ник зре ња-
нин ског СИР-а, пред ло жен је 
за пот пред сед ни ка вој во ђан-
ског Са ве за, а ту функ ци ју је 
и до сад оба вљао.
Ра ди шић је по но во иза бран 

и за пред сед ни ка Оп штин ског 
са ве за ин ва ли да ра да, док 
је за пот пред сед ни ка би ран 
Цви је тин Ми ло ше вић, уме сто 
На де Бе рар ко ја се по ву кла 
из здрав стве них раз ло га. За 
пред став ни ка у СИР Вој во ди-
не де ле ги ран је та ко ђе Сте-
ван Ра ди шић, а иза бра но је 
и се дам чла но ва Из вр шног 
од бо ра.
Зре ња нин ској скуп шти ни 

при су ство ва ло је три де сет 
де ле га та из ло кал них ме сних 
ор га ни за ци ја, али и дра ги го-
сти (углав ном ду го го ди шњи 
са рад ни ци и при ја те љи), „ско-
ро чла но ви”: Ли ди ја Би кар, 
за ме ни ца по кра јин ског се кре-
та ра за рад, за по шља ва ње и 
рав но прав ност по ло ва, Ста на 
Сви ла ров, пред сед ни ца СИР 
Вој во ди не, са са рад ни ца ма 
– Сла вој ком Кља кић и Ми ро-
сла вом Ба бин, Зо ри ца Ден да, 
по моћ ни ца гра до на чел ни ка 
Зре ња ни на, Ми лан Зве кић, 
ди рек тор Фи ли ја ле РФ ПИО 

у Зре ња ни ну и по кра јин ски 
по сла ник, Ми ли ја на Жи ва но-
вић, на чел ни ца Оде ље ња оп-
штих и фи нан сиј ских по сло ва 
у Фи ли ја ли, Стан ко Ним че-
вић, ви со ки функ ци о нер СИР 
Вој во ди не и Ср би је, и Љи ља-
на Пе тров, пред сед ни ца Оп-
штин ског удру же ња пен зи о-
не ра Зре ња нин.
Ин те ре сант но је да су Ми-

лан Зве кић и Ми ли ја на Жи ва-
но вић, рад ни ци Фон да ПИО, 
по ста ли но ви чла но ви Над-
зор ног од бо ра овог удру же ња 
гра ђа на.
На Из бор ној скуп шти ни 

усво јен је но ви Ста тут зре-
ња нин ске ор га ни за ци је ин ва-
ли да ра да, а при хва ће ни су и 
пред ло зи Ста ту та СИР Вој во-
ди не и из ме не и до пу не Ста-
ту та СИР Ср би је.
Ста на Сви ла ров је, обра-

зла жу ћи но ви Ста тут, на ја-
ви ла и да ће се, на кон окон-
ча ња по ступ ка ре ги стра ци је 
оп штин ских и По кра јин ске 
ор га ни за ци је СИР-а код Аген-
ци је за при вред не ре ги стре, 
пре ма од ред ба ма но вог За-
ко на о удру же њи ма гра ђа на, 
ре ги стро ва ти и за до дат не 
де лат но сти као што су тр го-
ви на и ту ри зам, по што они за 

сво је чла но ве 
сва ке го ди не 
под по вољ ним 
усло ви ма на-
ба вља ју огрев 
и ша љу их на 
бањ ски опо-
ра вак – што је 
јед на од нај-
зна  ча ј  ни  ј их 
а к  т и в  н о  с т и 
ове ор га ни за-
ци је.
Ми лан Зве-

кић је на гла-
сио да оче ку је 
да ће са рад ња 
Фон да ПИО са 
ин ва лид ским 
ор  га  ни  за  ци-

ја ма би ти још пло до твор ни ја 
на кон што је по че ла при ме на 
За ко на о про фе си о нал ној ре-
ха би ли та ци ји и за по шља ва-
њу осо ба с ин ва ли ди те том. 
На и ме, овај за кон је пред ви-
део но ве оба ве зе за рад ни ке 
Фон да ПИО при ли ком ме ди-
цин ског ве шта че ња и утвр ђи-
ва ња ста ту са осо ба с ин ва ли-
ди те том.
Ли ди ја Би кар и Зо ри ца Ден-

да ис пред по кра јин ске ад ми-
ни стра ци је и ло кал не са мо-
у пра ве обе ћа ле су на ста вак 
са рад ње и фи нан сиј ске по др-
шке про грам ским ак тив но сти-
ма ин ва ли да ра да и у овој го-
ди ни. Ис так ну та је по др шка и 
зна чај на уло га Ми ро сла ва Ва-
си на, по кра јин ског се кре та ра 
за рад, и Слав ка Имри ћа, ди-
рек то ра По кра јин ског фон да 
за ПИО, при ли ком до но ше ња 
За ко на о за по шља ва њу осо ба 
с ин ва ли ди те том. У ве зи с тим 
на Скуп шти ни је на ја вље на и 
еду ка тив на три би на о при ме-
ни по ме ну тог за ко на ко ја би 
уско ро тре ба ло да се одр жи у 
Су бо ти ци.

Ми ро слав Мек те ро вић

Уско ро
у ба ње
Ми ли ја на Жи ва но вић 

ин фор ми са ла је при сут не 
на Скуп шти ни да је по сао 
око сла ња пен зи о не ра у 
РХ цен тре и ба ње Ср би је 
на опо ра вак о тро шку РФ 
ПИО у Фи ли ја ли Зре ња нин 
окон чан уз зна чај ну по моћ 
и ве ли ко за ла га ње СИР-а и 
пен зи о нер ских ор га ни за-
ци ја. Она је из ја ви ла да ће 
пр ви ко ри сни ци – из ме ђу 
250 и 300 пен зи о не ра, ко-
ли ко се оче ку је да ће ове 
го ди не из ре ги о на у над-
ле жно сти Фи ли ја ле Зре-
ња нин ко ри сти ти ову по-
год ност, кре ну ти пут ба ња 
и ле чи ли шта већ кра јем 
ју на. Та ко ђе, сви ко ји су 
кон ку ри са ли за бес пла тан 
бо ра вак у ба ња ма мо ћи 
ће на огла сним та бла ма у 
сво јим ме сним ор га ни за-
ци ја ма да по гле да ју ли сте 
са име ни ма оних ко ји ма је 
тај опо ра вак и одо брен. 

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ЗРЕ ЊА НИН

Ре ги стра ци ја и за
до дат не де лат но сти

Са скупа у Зрењанину
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На уч ни ци још не ма ју
об ја шње ње за уста но вље ну 
чи ње ни цу да су ста ри ји
љу ди за до вољ ни ји 
жи во том од мла дих

„Жи вот је леп.” Ко ме, по оп штем уве-
ре њу, нај пре при па да ова не по бит-
на, јед но став на исти на? На сме ја ни ма и 
ужур ба ни ма, об у зе тим по слов ним и дру-
штве ним оба ве за ма, спор то ви ма и пу-
то ва њи ма, дру же њи ма, за ба вом, да кле 
они ма у два де се тим и три де се тим, ре ћи 
ће мо без раз ми шља ња. И по гре ши ти.
Да је жи вот леп че шће го во ре, схва-

та ју и осе ћа ју љу ди у ка сним пе де се тим, 

ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма. 
То са зна ње је за пра во про цес ко ји пра ти 
ста ре ње, от кри ва ју нај но ви ја ис пи ти ва-
ња. Из не на ђу ју ће за на уч ни ке, а сва ка ко 
су прот но уоби ча је ним схва та њи ма, ис-
по ста вља се да у да на шњем вре ме ну ни-
су мла ди ти ко ји но се енер ги ју ра до сти и 
жи вот них за до вољ ста ва.
Мно го ви ше ела на и по зи тив них ста во-

ва пре ма жи вот ним вред но сти ма ис ка зу-
ју при пад ни ци би о ло шки су прот ста вље не 
ге не ра ци је, с дру гог кра ја ста ро сне ска ле. 
Од пе де се те, па на ви ше, кри ву ља осе ћа-

ња сре ће ра сте, убе дљи во је по ка за ло оп-
се жно ис тра жи ва ње, спро ве де но у Сје ди-
ње ним Др жа ва ма, чи ји су на ла зи иза зва ли 
па жњу и ши ре и струч не јав но сти.
Сту ди ја је ра ђе на на осно ву Га лу по-

ве ан ке те из 2008. го ди не ко јом је би ло 
об у хва ће но 340.000 осо ба, ши ром САД, 
од 18 до 85 го ди на. Осим по да та ка ве-
за них за жи вот ну доб, по ро дич не усло-
ве, здра вље и фи нан си је, од ис пи та ни ка 
је тра же но да оце ном од је дан до де сет 
ран ги ра ју свој жи вот ни сал до, од но сно 
сте пен лич ног за до вољ ства, као и да 
да ју од го во ре на шест „да или не” пи та-
ња о не по сред ном ис ку ству, у бли ском 
вре мен ском ин тер ва лу, осе ћа ја ра до сти, 
сре ће, стре са, бри ге, бе са, ту ге.
Ре зул та ти об ја вље ни кра јем ма ја у збор-

ни ку На ци о нал не ака де ми је на у ка САД 
пред ста вља ју до бру вест за ста ре и за оне 

ко ји се при ми чу ста ро сти, кон ста то вао је 
тим по во дом „Њу јорк тајмс”, уз на ве де не 
по дат ке да се мла ди нај бо ље осе ћа ју у сво-
јој осам на е стој, али да убр зо у су о ча ва њу 
са жи вот ним иза зо ви ма ен ту зи ја зам по чи-
ње да опа да. Тај тренд је кон ти ну и ран све 
до пе де се те ка да се, из не на да и из но ва, 
по ја вљу је на ра ста ју ћи оп ти ми зам ко ји до-
во ди до то га да је чо век у 85. сре ћан као и 
у осам на е стој, ако не и срећ ни ји.
Шта се то, и за што, де ша ва у пе де се тој, 

по ста вља пи та ње без од го во ра про фе сор 
пси хо ло ги је и ру ко во ди лац на уч ног ти ма, 

др Ар тур Сто ун, са њу јор шког уни вер зи те-
та Сто ни Брук. По ње го вом ви ђе њу, мо гу-
ћа су раз ли чи та ту ма че ња. Мо жда је реч 
о про ме на ма у окру же њу, или су по сре ди 
пси хо ло шки чи ни о ци ко ји ути чу на то ка-
ко до жи вља ва мо свет око се бе, или пак 
би о хе миј ски, ве за ни за де ло ва ње хор мо-
на. У сва ком слу ча ју, по зи тив ни пре о крет 
код 50-го ди шња ка је еви ден тан и то ће 
из и ски ва ти да ља из у ча ва ња.
За Ен др јуа Освал да, про фе со ра пси-

хо ло ги је из Во ри ка у Ен гле ској и ауто ра 
ви ше ра до ва на те му сре ће, охра бру ју-
ћа је спо зна ја да „мо же мо оче ки ва ти да 
ће мо у осам де се тим би ти срећ ни ји не го 
у два де се тим”, по го то во што то осе ћа ње 
ни је усло вље но оним што нам се објек-
тив но де ша ва у жи во ту, већ је, чи ни се, 
„во ђе но не чим ду бо ким и су штин ски 
људ ским”, на во ди „Њу јорк тајмс”.

Су штин ски људ ска је и не у мит ност са-
мог ста ре ња и при бли жа ва ња кра ју жи-
вот не ста зе сва ког од нас. С го ди на ма по-
ста је мо све сни соп стве них огра ни че ња, 
тру ди мо се да их при хва та мо, жи ви мо са 
њи ма зна ју ћи да смо оства ри ли са мо де-
лић оно га о че му смо не кад са ња ли, али 
на у че ни да због то га не бу де мо не срећ ни, 
већ на про тив, до вољ но му дри да це ни мо 
оно што нам је пре о ста ло. А увек пре о-
ста ју пра ви, ве ли ки при ја те љи и ма ле ра-
до сти. И сва тај на мо жда је у то ме.

Д. Дра гић

ИЗ НЕ НА ЂЕ ЊА И НЕ ПО ЗНА НИ ЦЕ ТРЕ ЋЕГ ДО БА

Сре ћа по чи ње у пе де се тој

истраживања
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у посети

У при чи о здра вим сти ло-
ви ма жи во та не за о би ла-
зна те ма сва ка ко је ис-

хра на. Ко ли ко је пу та, ко јим 
сред стви ма и ка да тре ти ра но 
оно што се упра во спре ма мо 
да за гри зе мо, ску ва мо, дин-
ста мо, пе че мо, гри лу је мо? То 
пи та ње сва ка ко по ста вља-
ју сви они ко ји зна ју да не-
до зво ље на хе миј ска и дру га 
сред ства, ко ја уни шта ва ју 
ко ров, гло да ре и ин сек те, по-
спе шу ју зре ње пло до ва и чу-
ва ју им све жи ну или по ма жу 
убр за ни тов жи ви не и сто ке, 
сти жу на тр пе зу у на о ко ле-
пим и здра вим пло до ви ма и 
све жем ме су.
У раз ви је ним зе мља ма већ 

го ди на ма се про мо ви шу, про-
из во де и про да ју (по не ко-
ли ко пу та ви шим це на ма од 
кон вен ци о нал но про из ве де-
них) во ће, по вр ће, ја ја, ме со 
и њи хо ви про дук ти ко ји ни су 
тре ти ра ни хе миј ским сред-
стви ма. Осим „здра вог раз-
ми шља ња” и ин фор ма ци ја о 
не здра вим са др жа ји ма ко је 
уно си мо у ор га ни зам, та мо је 

по треб но има ти и мно го ви ше 
нов ца за на бав ку.

Тре ћа де це ни ја
про из вод ње
Пи о нир у ор ган ској про из-

вод њи по вр ћа у Вој во ди ни, 
ве ро ват но и у Ср би ји, је сте 
по ро ди ца Во зар из Ки са ча код 
Но вог Са да, ко ја је, по ре чи ма 
нај ста ри јег од њих, Ан дри је 
Во за ра, пре 21 го ди ну по че ла 
да уз га ја здра во по вр ће.
Сло ва ци су тра ди ци о нал но 

вред ни и до бри по вр та ри. Чак 
и кад ра де у пред у зе ћи ма, зе-
мља их у сло бод ним са ти ма 
нео до љи во при вла чи.

– Ра дио сам – при ча Ан дри-
ја – у тр го ви на ма Узо ра, Сто-
тек са, Ба за ра, био и по сло во-
ђа, и да бих се од мо рио од тр-
го ви не и пси хич ке на пе то сти, 
екс пе ри мен ти сао сам у на шој 
ба шти – са дио јед ну, дру-
гу, тре ћу и та ко ре дом раз не 
кул ту ре; то ми је био и од мор 
од све га, али сам та ко сти цао 
зна ња о биљ ка ма. Јед ног да-
на смо же на и ја од лу чи ли да 
оста ви мо сво ја рад на ме ста, и 

кре не мо са мо у по вр тар ство, 
ко је је ме ни би ло хо би. Две 
го ди не смо ра ди ли кон вен-
ци о нал но, све док нас проф. 
др Бран ка Ла зић ни је „узе ла 
под сво је” и мал те не на ре ди-
ла да поч не мо ор ган ску про-
из вод њу. Она је у тој обла сти 
ве ли ки ауто ри тет, и тра жи ла 
је „плод но тло” за раз вој ове 
вр сте зах тев ног по вр тар ства, 
ко јом се код нас ни ко ни је ба-
вио. По че ли смо с при лич ним 
не зна њем, уз по моћ про фе-
со ри це, ра зних се ми на ра, ча-

со пи са и ис ку ста ва дру гих до 
ко јих смо сти за ли. Са да до бро 
по зна је мо ор ган ску про из вод-
њу али и да ље учи мо, јер чо-
век ни кад не зна све. По го то-
во се че сто ме ња ју про пи си у 
овој обла сти – го во ри Ан дри-
ја, на гла ша ва ју ћи ва жност 
њи хо вог пра ће ња.
За ове две де це ни је ста са ли 

су и си но ви Ми ро слав и Вла-
да и укљу чи ли се у по ро дич-
ни по сао. Са да Во за ри има ју 
20 хек та ра сер ти фи ко ва ног 
зе мљи шта за ор ган ску про-

У КИСАЧУ

Пи о ни ри уз го јаПи о ни ри уз го ја
ор ган скогор ган ског
по вр ћапо вр ћа

На по вр ши ни од 20 хек та ра по ро ди ца 
Возар про из во ди еко ло шки чи сто
по вр ће ко је, хи ги јен ски упа ко ва но
и са зна ком „ор ган ски про из вод”, 
иде на пи ја це и у тр жне цен тре Ср би је
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из вод њу. Од то га је не што 
у за ку пу, али је и то зе мљи-
ште три го ди не при пре ма-
но у скла ду са стан дар ди ма 
и стро гим про пи си ма. Сва ка 
њи ва мо ра има ти там пон зо-
не од ре ђе не ши ри не, да се 
зе мљи ште не би за га ди ло са 
су сед не њи ве ко ја се тре ти-
ра. Ов де је ва жан и до го вор 
са ком ши ја ма да не тре ти ра ју 
сво је, уко ли ко ве тар ду ва.
Зе мљи ште са сва ке пар це-

ле иде на ана ли зу, као и во-
да ко јом ће се за ли ва ти. Због 
то га што су у Ки са чу број не 
сеп тич ке ја ме, на њи ва ма су 
из бу ше ни ду бо ки бу на ри са 
здра вом во дом ко јом се по ји 
по вр ће. Бес пре кор но чи ста 
во да по треб на је и за при-
пре му по вр ћа ко је хи ги јен ски 
упа ко ва но и са зна ком „ор ган-
ски про из вод” иде на пи ја це и 
у тр жне цен тре.

Че тр де сет но вих 
кул ту ра 
Ан дри ја, ко ји је већ тре-

ћу го ди ну пен зи о нер, ка же 
за се бе да је ко ор ди на тор у 
овом по ро дич ном по слу, ко ји 
сви во ле и стал но ис тра жу ју 
не што но во.

– Ми смо пр ви у Ср би ји про-
из ве ли бро ко ли, чи је су ру же 
у по чет ку ишле као хра на зе-
че ви ма; на на шим њи ва ма ра-
сте око 80 вр ста са ла та – ма-
сла чак из Аустра ли је, гво зде-
на са ла та из Швед ске, ло ло 
ро се и дру ге чи је би на бра ја-
ње по тра ја ло; пр ви смо про-
из ве ли ки не ски ку пус, дај кон 
рот кву, а је ди ни смо у Евро пи 
про из во ђа чи фи за ли са. То је 
биљ ка по ре клом из Ко лум би-
је, ко ја у тан кој шу шка вој оп-
ни има окру гли плод ко ји се 
је де као из у зет но осве жа ва-
ју ће во ће – пра ва ви та мин ска 
бом ба – об ја шња ва Ан дри ја.
Во за ри про из во де и зе ле ну 

шпар глу ко ја тек по сле тре ће 
го ди не да је пло до ве и ла ка је 
за уз гој, за раз ли ку од бе ле, 
ко ја ра сте под зе мљом. Њу у 
зе мљи шту на па да ју ште то чи-
не, за чи ју ели ми на ци ју још 
не ма еко ло шких ин сек ти ци да.

– Ме ђу 40 но вих кул ту ра 
чи ју смо про из вод њу до не-
ли у Ср би ју је и бе би мр ква 
– окру гла, слат ка, чи ји сок 
мај ке ра до при пре ма ју бе ба-
ма. Љу ди све ви ше на ше про-

из во де узи ма ју и као лек, за 
ја ча ње иму ни те та. Осим са-
ла та, бро ко ли ја, дај кон рот-
кве и цве кле, све тра же ни ја 
је хо ка и до му скат на бун де-
ва на ран џа стог ме са ко ја је, 
на кон озра че ња, по мо гла 
ста нов ни штву Хи ро ши ме да 
пре жи ви и из ле чи се. Бе ли 
па тли џан (има ро зи ка сту ко-
ру) Ита ли ја ни ко ри сте уме сто 
ме са – има дру га чи је ами но-
ки се ли не не го пла ви, па не ма 
љу ти ну. По хо ван, под се ћа на 
те ле ти ну – на бра ја Ан дри ја 
по вр ће, да ју ћи за сва ку вр сту 
и ре цеп те за при пре му.
По то ме син Вла да, за ду жен 

за мар ке тинг, на бав ку и одр-
жа ва ње во зног пар ка, ли чи 
на оца. Во за ри (осим у Уни ве-
рек спор ту и дру гим мар ке ти-
ма) има ју сво је те зге (са ко јих 
се ро ба нај пре про да) на три 
но во сад ске пи ја це. Про да ју 
и на пи ја ци „Мој са лаш” на 
пла тоу ис пред Спорт ског и 

по слов ног цен тра Вој во ди на, 
где се сва ког че тврт ка про-
мо ви ше ор ган ска по љо при-
вре да. Љу ди ку пу ју не што 
пр ви пут, же ле да ис про ба ју, 
а Вла да им, уз осмех, да је ку-
ли нар ске са ве те.

Рад ни дан тра је,
и тра је
Пен зи о нер ко ји за три го-

ди не ни је сти гао до клу ба 
пен зи о не ра, за љу бље ник у 
по вр ће ко ји, ка ко ка же, због 
би о ло шког са та пре пу шта све 
ви ше по сла си но ви ма, ко ор-
ди на тор ко ји на рад ном сто лу 
не ма ком пју тер не го ли сте за 
куп це и ли сте на руџ би за рад-
ни ке на њи ва ма, уста је сва ко 
ју тро у че ти ри, а на по чи нак 
кре ће око по но ћи. Сву, пре о-
бим ну до ку мен та ци ју сам ра-

ди, кон так ти ра са куп ци ма и 
до ба вља чи ма, а за ду жен је и 
за но ве сор те.

– Ве о ма во лим тај по сао, 
же лим да ис про бам оно што 
про из во де у Не мач кој, Хо лан-
ди ји, Швај цар ској... И на шим 
гра ђа ни ма тре ба да бу де до-
ступ но све до бро, ор ган ски 
про из ве де но, чи ме се хра ни 
Евро па. Ни ка да ни смо има ли 
при мед бе од ку па ца, а ве ру-
јем и да не ће мо, по што у овој 
обла сти не сме да бу де им-
про ви за ци је. Због то га смо и 
за тво ри ли круг – од се ме на 
(мо ра би ти сер ти фи ко ва но), 
уз го ја соп стве ног ра са да у на-
шем пла сте ни ку (за не ко ли ко 
да на ће би ти по се ја но 200.000 
но вих би ља ка), ра са ђи ва ња 
по пар це ла ма, око па ва ња, 
за ли ва ња и тре ти ра ња ор ган-
ским пре па ра ти ма, уби ра ња 
пло до ва, њи хо ве при пре ме 
за тр жи ште и тран спор та до 
мар ке та, или ди рект не про-

да је на пи ја ца ма – об ја шња ва 
овај зачетник ор ган ске про из-
вод ње по вр ћа у на шој зе мљи.
За хва љу ју ћи ква ли те ту и 

стан дард ној ис прав но сти про-
из во да, Во за ри су у при ли ци 
да би ра ју сво је куп це. За ову 
го ди ну њи хо ва про из вод ња 
про да та је уна пред. Ма да су 
за до вољ ни но во сад ским тр-
жи штем, због све ве ће по-
тра жње из Бе о гра да и дру гих 
гра до ва, го ди шње про ши ру ју 
за око два до три хек та ра по-
вр ши не на ко ји ма уз га ја ју ор-
ган ско по вр ће.

– Ни је до бро мно го се за ле-
те ти, мо же да се из гу би кон-
тро ла. А ми же ли мо да све 
бу де под на шом кон тро лом 
– ка же Ан дри ја, на по ми њу-
ћи да, кад узи ма ју пар це ле у 
за куп, во де ра чу на шта је на 

њи ма ра ни је уз га ја но, ка ко су 
тре ти ра не...

До бри по сло дав ци
У ор ган ској про из вод њи 

ва жан је пло до ред, ко ји је и 
за кон ски ре гу ли сан. По вр ће 
се не мо же ра ди ти у мо но кул-
ту ри јер се по ја вљу је мно го 
ви ше биљ них бо ле сти и ште-
то чи на. По сле цве кле или не-
ког ко ре на стог по вр ћа до ла зи 
са ла та, по сле ње ку пу сња че, 
и та ко се ме ња.
Ва жно је и око па ва ње по-

што ко ро ви без упо тре бе 
хер би ци да са мо бу ја ју. То је 
ве ли ки тро шак, као и оба ве-
зне го ди шње ана ли зе по вр ћа. 
Али, то се мо ра, и за то су ови 
про из во ди ску пљи не го кла-
сич но уз га ја ни.
И као што ови вред ни ки-

сач ки до ма ћи ни мо гу да би-
ра ју куп це, у мо гућ но сти су 
и да за по шља ва ју оне ко ји су 
скло ни овом по слу.

– У пу ној се зо ни (мај, ју ни, 
ју ли, ав густ и сеп тем бар) има-
мо по 30 рад ни ка, а још њих 
50 че ка да ра де код нас, по 
сва ку це ну – ка же наш до ма-
ћин. – Ко рект ни смо пре ма 
њи ма, не ки ма је то је ди ни 
из вор при хо да за по ро ди цу. 
Знам ка ко је ме ни би ло кад ми 
ни су пла ћа ли на вре ме! Не што 
ви ше пла ћа мо не го дру ги – ми 
це ни мо рад ни ке, они це не 
нас. Све је при лич но син хро-
ни зо ва но. Сва ко зна шта му 
је за да так. Три го ди не тра је 
обу ка јед ног рад ни ка да се на-
у чи овим по сло ви ма. Не ки ни-
су од ма кли да ље од ко па ња, 
док се они ко ји ово во ле као и 
ми сна ла зе и у при пре ми ро бе 
за тр жи ште. Ми смо ство ри ли 
бренд ко ји же ли мо да раз ви-
ја мо и да ље. Сти жу но ви про-
из во ди ко је тре ба ле по упа-
ко ва ти, то је хра на ко ју љу ди 
је ду – све мо ра би ти чи сто и 
уред но, јер је и то део ор ган-
ске про из вод ње – из ри чит је 
Ан дри ја Во зар.
И док мно ги раз ми шља ју 

да се при хва те ор ган ске про-
из вод ње (до са да је у Ср би-
ји ре ги стро ва но пе де се так 
про из во ђа ча), ова вред на 
по ро ди ца већ го ди на ма до-
бро жи ви од свог ра да у овој 
обла сти, по зи ва ју ћи и дру ге 
да кре ну њи хо вим пу тем.

Ика Ми тро вић

Ан дри ја Во за р
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поводи

Ђавоља варош је и српска и 
светска природна баштина

На око се дам сто ти на ме та ра над-
мор ске ви си не, у ср цу Ра дан пла-
ни не, у бли зи ни се ла Ђа ке, на до-

мак Про лом ба ње, ви ше ве ков ни еро зив-
ни про це си из ва ја ли су зе мља не фи гу ре 
ка квих го то во да не ма на све ту. Чу до 
при ро де, да нас по зна то и у све ту – Ђа-
во љу ва рош чи не два де ла су прот ста-
вље на са ле ве и де сне стра не ли ти це. 
Ле ва стра на се на зи ва Ђа во ља ја ру га, а 
де сна Па кле на ја ру га. Сва ку ску пи ну чи-
ни по сто ти нак ка ме них фи гу ра. Град не-
ча сти вог је ми сти чан јер је про цес кре-
и ра ња зе мља них фи гу ра не пре стан, не-
ке не ста ју под екс трем ним вре мен ским 
усло ви ма, али за то из но ва на ста ју но ве. 
Ме шта ни ове зе мља не фи гу ре на зи ва ју 
ку ла ма, ви со ке су од два до пет на ест ме-
та ра, а ка ме не ка пе на вр ху чи не их још 
нео бич ни ји ма.
Реч је о ге о мор фо ло шком фе но ме ну 

ко ји је у Ср би ји је дин ствен, а слич них 
при ме ра има са мо још у Ал пи ма и у Аме-
ри ци где по сто ји Ба шта бо го ва. Као ан-
ти по ди Ба шти бо го ва, фи гу ре у Ђа во љој 
ва ро ши су број ни је, ве ће и по сто ја ни је. 
Ло ка ли тет је ста вљен под за шти ту др-
жа ве још 1959. го ди не, а Уред бом Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је 1995. го ди не про гла-
шен је за при род но до бро од из у зет ног 
зна ча ја и ста вљен у пр ву ка те го ри ју за-
шти те. Кра јем про шле го ди не, на осно ву 
до ку мен та ци је За во да за за шти ту при-
ро де, Ђа во ља ва рош је пред ло же на за 
свет ску при род ну ба шти ну при UNE SCO.

Не ви ђе на чу да и цр ве на во да
Ра зно бој не ку ле све до че о ге о ло шкој 

про шло сти. Пре ви ше ми ли о на го ди на, 
овај про стор је био сре ди ште сна жне 
вул кан ске ак тив но сти. На у ка об ја шња ва 

да је у ства ра њу Ђа во ље ва ро ши нај пре 
уче ство вао чо век уни шта ва њем шу ме, а 
он да је на сту пи ла ра зор на сна га во де не 
еро зи је. Зе мља не скулп ту ре ва ја ли су и 
дру ги кли мат ски фак то ри, од но сно ве тар, 
сун че ви зра ци, про ме на тем пе ра ту ре.
За ре дак спо ме ник при ро де ко ји се 

на ла зи на ју гу Ср би је, три де се так ки ло-
ме та ра од Кур шу мли је, ве за на су и два 
нео бич на из во ра во де. За то је дру га 
при род на рет кост у Ђа во љој ва ро ши во-
да ко ја у њој из ви ре, и ко ја је из у зет них 
свој ста ва и нео бич ног уку са и ми ри са. 
Ова квих из во ра у све ту има са мо се дам. 
Ђа во ља во да, ко ја се на ла зи у не по сред-
ној бли зи ни зе мља них ку ла у Ђа во љој 
ја ру зи, је сте ле ден и на ро чи то ки се ли 
из вор са ви со ком ми не ра ли за ци јом. Са-

др жај не ких еле ме на та (алу ми ни ју ма, 
гво жђа, ка ли ју ма, ба кра, ни кла, сум по-
ра) из ра зи то је ви сок у од но су на уоби-
ча је ну во ду за пи ће, од но сно по ве ћан је 
од де сет до хи ља ду пу та. Цр ве но вре ло 
је дру ги из вор ко ји се на ла зи низ вод но, 
око че ти ри сто ти не ме та ра од пр вог, на 
рав ном те ре ну – та ко зва ној алу ви јал ној 
те ра си. Због ок си да ци је гво жђа ко је во-
да са др жи у ве ли ким ко ли чи на ма, ова 
цр ве на те ра са ле пе за стог об ли ка де лу је 
ве о ма атрак тив но. Во да са овог вре ла је 
ма ње ки се ла и са ни жом оп штом ми не-
ра ли за ци јом од ђа во ље во де. Цр ве на во-
да је сред њо ве ков ним ру да ри ма Са си ма 
би ла по ка за тељ да у бли зи ни има до ста 
гво жђа па су по ред по то ка још ви дљи ва 
два ста ра руд ни ка.

Нечастиве Нечастиве 
земљане земљане 
скулптурескулптуре

ЧУДО ПРИРОДЕ У СРЦУ РАДАН ПЛАНИНЕ
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По ма ло су ров ути сак ко ји оста вља Ђа-
во ља ва рош до пу њу је окол ни при род ни 
ам би јент ко ји је знат но пи то ми ји а чи не 
га, по ред ру дар ских ја ма, и оста ци на се-
ља, ста ра цр ква и гро бље.
Овај ло ка ли тет је 2007. го ди не био но ми-

но ван за из бор ме ђу се дам свет ских чу да 
при ро де и на шао се у гру пи од се дам де сет 
се дам чу да, али не и у из бо ру од два де сет 
осам кан ди да та ко ји су ушли у да ље так-
ми че ње. Али, у ја ну а ру 2009. го ди не Ђа во-
ља ва рош је, у ка те го ри ји пе ћи на, фор ма-
ци ја, сте на и до ли на, ушла у нај у жи из бор 
од два де сет јед ног кан ди да та.

Ока ме ње ни сва то ви
И ве тар нео бич но ху чи у Ђа во љој ва-

ро ши. Звук ко ји на ста је ду ва њем ве тра, 
та јан стве ност нео бич них сте на, ми стич-
ност ам би јен тал не це ли не, при ча је чи ји 
је аутор при ро да. Љу ди су од дав ни на 
из бе га ва ли са бла сне сту бо ве, па ка ко 
ни су мо гли да об ја сне њи хов на ста нак, 
ис пре да ли су ле ген де. Јед на од њих го-
во ри да су не ка да дав но ов де жи ве ли 
скром ни, мир ни и ре ли ги о зни љу ди. То 
ни је би ло по во љи не ча сти вог, па им је 
он спре мио „ђа во љу во ду” да за бо ра ве 
на род бин ске од но се. Ђа во је на по јио 
ме шта не и они ома мље ни ре ше да вен-
ча ју бра та и се стру. Да љу ђа во љу ра-
бо ту је по ку ша ла да спре чи до бра ви ла 
ко ја, пре ма ле ген ди, и дан-да нас чу ва 
и шти ти овај крај. Ви ла ни је ус пе ла да 
ура зу ми сва то ве, и они су кре ну ли са 
мла ден ци ма пут цр кве на вен ча ње. Она 
се за то мо ли ла бо гу да на не ки на чин 
об у ста ви ро до сквр ну ће. Све ви шњи је 
усли шио ње ну мол бу, спо јио не бо и зе-
мљу, ду нуо јак, хла дан ве тар и ока ме-
нио сва то ве са мла ден ци ма.
Дру га при ча го во ри о две ко ло не сва-

то ва ко ји су по шли по исту де вој ку у исту 
цр кву, па их је иста си ла ока ме ни ла. За-
ни мљи во је да се ка да се гле да са бр да 

ви де две ка ме не ко ло не ко је се сре ћу. 
Ме шта ни твр де да се са бла сне ко ло не 
кре ћу, што је де ли мич но тач но. Кад с 
вре ме ном са не ке ока ме ње не пи ра ми де 
спад не те шка ан де зит на пло ча, ки ша и 
ве тар спи ра ју пи ра ми ду без ка пе, а на 
ме сту где је ка па па ла ства ра се но ва 
фи гу ра. На рав но, тај вре мен ски про цес 
да ле ко над ма шу је људ ски век.
По јед ној од ле ген ди, ва рош су на пра-

ви ли ђа во ли од раз ру ше них цр кви. Чи-
ње ни ца је да се у не по сред ној бли зи ни 
ва ро ши на ла зе те ме љи цр кве ко јој ме-
шта ни не зна ју по ре кло, па је ту ве ро-
ват но и ко рен овог пре да ња, слич ног 
мно ги ма ко ја још жи ве у овом кра ју иако 
мрач не си ле већ одав но не пла ше љу де.

Још јед на од за ни мљи во сти на ло ка-
ли те ту Ђа во ље ва ро ши је цр ква Све те 
Пет ке из 13. ве ка. Око цр кви це се на ла-
зи на хи ља де смо ту ља ка плат на. Пре ма 
ве ро ва њу, пар че том плат на умо че ним у 
ле ко ви ту во ду тре ба ви ше пу та до дир ну-
ти ра ну или обо ле ло ме сто, а ве зи ва њем 
ове тка ни не на не ко од пред ви ђе них ме-
ста у цр кви бо лест ће оста ти за ве за на у 
бо го мо љи. 

Ипак, сва ки до жи вљај овог ме ста је ин-
ди ви ду ал но осе ћа ње. Ка ко ће ко од нас 
раз у ме ти и ту ма чи ти Ђа во љу ва рош за ви-
си од то га је смо ли се с њом су сре ли не-
по сред но, као по што ва о ци при ро де чи ји 
смо и ми део. Тим пре што је, на про шло-
го ди шњем Ме ђу на род ном сај му ту ри зма 
у Бе о гра ду Ђа во ља ва рош про гла ше на за 
нај бо љу до ма ћу де сти на ци ју. У про шлој 
го ди ни је око 50.000 ту ри ста об и шло ово 
под руч је ко је је по ста ло срп ски бренд. 
Ре кор дан број по се ти ла ца Ђа во ље ва ро-
ши на вео је ту ри стич ко пред у зе ће из Кур-
шу мли је да по бољ ша ту ри стич ку по ну ду 
овог при род ног фе но ме на. У под нож је зе-
мља них пи ра ми да сме ште ни су ре флек-
то ри ко ји пре ко са вре ме не ком пју тер ске 

тех но ло ги је про из во де раз не све тло сне 
ефек те. Осим у са мој Ђа во љој ва ро ши, 
ре флек то ри се на ла зе и у ње ној око ли ни. 
У на ред ном пе ри о ду ово ме сто ће би ти и 
озву че но. Пла ни ра се, на и ме, по ста вља-
ње и звуч них ефе ка та из ме ђу зе мља них 
ку ла. Циљ звуч них и све тло сних ефе ка та 
је да се ту ри сти ма што бо ље до ча ра ле-
ген да о ока ме ње ним сва то ви ма.

Је ле на Оцић

Нај леп ша
у су мрак
Од по след њих се о ских ку ћа по-

чи ње осве тље на пе шач ка ста за ду-
га 1.200 ме та ра. Она во ди кроз бај-
ко вит пре део, по ред на пу ште них 
са ских руд ни ка и вре ла из ко јих 
из би ја цр ве на во да, до ока ме ње не 
ва ро ши. За по се ти о це су по диг ну-
та два ви ди ков ца, а пре ко углав-
ном су вог ко ри та по ста вљен је ин-
те ре сан тан мост. Ђа во ља ва рош се 
ме ња у за ви сно сти од днев ног све-
тла и го ди шњег до ба. Дру га чи ја је 
ују тру, на по днев ном сун цу или по 
ки шном да ну, а мо жда нај леп ша у 
су мрак кад за ла зе ће сун це по ја ча-
ва њен ко ло рит.
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Ме те о ро па ти ја – бо лест
са вре ме ног чо ве ка
или са мо ме ди цин ско
при зна ва ње симп то ма
ста рих ко ли ко и чо ве чан ство

Иако је то одав но по зна то, нај но ви ја 
на уч на ис тра жи ва ња по твр ђу ју да 
вре ме сна жно де лу је на наш ор га-

ни зам у це ли ни. Спо ља шњи ат мос фер ски 
усло ви по ве ћа ва ју осе тљи вост ор га ни-
зма и под сти чу га на пси хо фи зи о ло шке 
ре ак ци је. Ти пич ни по ка за те љи осе тљи-
во сти на вре ме су: гла во бо ља, ми гре на, 
не са ни ца, по ре ме ћа ји спа ва ња, муч ни на, 
умор и оп шта сла бост. Ка да се вре ме ме-
ња, умор ни смо а не мо же мо да спа ва мо, 
кад па да ки ша ло ше смо рас по ло же ни и 
бо ли нас гла ва, а кад ду ва ве тар раз дра-
жљи ви смо и нер во зни. Ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да је све ви ше оних ко ји су ма ње 
или ви ше осе тљи ви на де ло ва ње кли мат-
ских усло ва ко ји их окру жу ју, да кле ме-
те о ро па та. Иако су ме ђу нај у гро же ни ји-
ма осо бе сред њих го ди на, по себ но же не, 
про ме не вре ме на по га ђа ју све ка те го ри је 
љу ди, од ма ле де це до ста ри јих осо ба. 
Ме те о ро па те су осо бе ко је су на ро чи то 
осе тљи ве на вре мен ске при ли ке. 
На гле про ме не вре ме на код ме те о ро-

па та по ја ча ва ју гла во бо љу, до во де до 

по ја ве вр то гла ви це и ома гли це (бо је се 
гу бе, осо ба осе ћа да ле лу ја, све је као у 
из ма гли ци). Увек ка да се вре ме ме ња у 
ат мос фе ри се ства ра ју елек тро маг нет ски 
им пул си ко ји без из у зет ка ути чу на наш 
ор га ни зам. Раз ло зи за по ја ву све ве ћег 
бро ја ме те о ро па та при пи су ју се и са вре-
ме ном на чи ну жи во та. Све му то ме тре ба 
до да ти и не ти пич не ме те о ро ло шке усло-
ве, ко ји су по сле ди ца гло бал них кли мат-
ских про ме на но ви јег да ту ма.

Нај о се тљи ви ји хро нич ни
бо ле сни ци
Ти пич ни по ка за те љи осе тљи во сти на 

вре ме, по себ но на про ме не тем пе ра ту-
ре, при ти ска и вла жно сти ва зду ха, као 
што су оп шта сла бост, на гле про ме не 
рас по ло же ња, раз дра жљи вост, нер во за, 
де пре сив ни осе ћа ји, оте жа на кон цен-
тра ци ја и мен тал но функ ци о ни са ње, по-
ре ме ћа ји у ра ду ср ца и кр во то ка, бо ло ви 
у ко сти ма и згло бо ви ма – фан том ски су, 
да кле објек тив но не у те ме ље ни бо ло ви, 
као и бо ло ви у за ра слим ра на ма, ожиљ-
ци ма и за ра слим ло мо ви ма ко сти ју. По-
сле ди це ути ца ја вре ме на по себ но осе ћа-
ју осо бе ко је бо лу ју од не ких хро нич них 
бо ле сти, на при мер бо ле сти ср ца и кр-
во то ка, ди сај них ор га на, аст ме, ре у ме 
и ар три ти са. Симп то ми тих бо ле сти се 
због ути ца ја вре ме на, а по себ но на глих 
про ме на и екс трем них кли мат ских усло-

ва, на гло по гор ша ва ју. Екс трем не тем-
пе ра ту ре, ви со ка вла жност, по ви шен 
ат мос фер ски при ти сак, јак ве тар, ки ша 
и гр мља ви на ути чу и на здра вље ста рих 
осо ба. За га ђе ност ва зду ха и ста ње хро-
нич ног стре са до дат но до при но се ме те о-
ро па ти ји код љу ди у по зним го ди на ма, а 
по себ но су опа сне на гле и ве ли ке про ме-
не вре ме на. Ле ка ри по по тре би про пи-
су ју узи ма ње се да ти ва на биљ ној ба зи, 
или по ве ћа ње до зе ле ко ва про тив по ви-
ше ног при ти ска или ан ти ре у ма ти ка.
По ја ва ме те о ро па ти је је ве о ма че ста у 

по од ма клим го ди на ма, а по себ но је ка-
рак те ри стич на ко сто бо ља пред про ме ну 
вре ме на. Ста ри љу ди ве о ма те шко под-
но се ви со ке тем пе ра ту ре ва зду ха, за-

Кри во је 
вре ме

ГЛО БАЛ НЕ КЛИ МАТ СКЕ ПРО МЕ НЕ И ЊИ ХОВ 
УТИ ЦАЈ НА ЗДРА ВЉЕ ЉУ ДИ
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ТУР СКА

За бра на ве штач ке 
оплод ње
Пре ма но вом за ко ну у Тур ској, ве штач-

ка оплод ња се сма тра кри вич ним де лом 
и по вла чи ка зну од три го ди не за тво ра. 
За кон, ко ји је на сна зи од 15. мар та, об-
ја ви ло је Ми ни стар ство здра вља и он се 
нај ве ро ват ни је те ме љи на чла ну Кри вич-
ног за ко на зе мље ко ји за бра њу је тур ским 
др жа вља ни ма да скри ва ју очин ство. Ве-
штач ка оплод ња је од ра ни је не ле гал на у 
Тур ској, али же не ни су би ле пот пу но ли-
ше не пред но сти са вре ме не ме ди ци не у на-
сто ја њу да по ста ну мај ке, јер су мо гле да 
ко ри сте мо гућ ност ван те ле сне оплод ње у 
ино стран ству. Тур ски ле ка ри и прав ни ци 
ка жу да још по ку ша ва ју да уста но ве ка-
ко ће вла да при ме њи ва ти но ви за кон. Тим 
по во дом је дан тур ски ги не ко лог је, до ста 
сме ло с об зи ром на ова кве за ко не, из ја вио 
да исла ми стич ка вла да не раз у ме по тре бу 
при ла го ђа ва ња за ко на по ну ди са вре ме не 
ме ди ци не. Ј. О.

то ле ка ри на гла ша ва ју да се тре ба што 
лак ше оде ва ти и уно си ти ве ћу ко ли чи ну 
теч но сти. Ма ни фе ста ци је ме те о ро па ти-
је се, ипак, нај ви ше ве зу ју за по сто је ће 
хро нич но обо ље ње. Нај ве ћем ри зи ку из-
ло же не су осо бе с це ре бро ва ску лар ним 
бо ле сти ма јер је ши ре ње и ску пља ње 
крв них су до ва по сле ди ца про ме не ва зду-
шног при ти ска и тем пе ра ту ре ва зду ха, а 
кад се ове про ме не на гло до га ђа ју, по ве-
ћа ва се и опа сност од мо жда ног уда ра. 
По себ но опре зни тре ба да бу ду ср ча ни и 
плућ ни бо ле сни ци, осо бе ко је има ју про-
бле ма са про бав ним трак том, пси хич ки 
бо ле сни ци, обо ле ли од ре у мат ских бо ле-
сти, као и они ко ји па те од алер ги ја.

Вре ме ути че и на пси ху
О ути ца ју про ме не вре ме на на пси хич-

ка ста ња за наш лист го во ри др Ива на 
Ти мо ти је вић, не у роп си хи ја тар, про фе-
сор Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду.

– По сто је та ко зва не се зон ске де пре си-
је ко је се ја вља ју у зим ским пе ри о ди ма, 
у вре ме ка да не ма сун ча них да на, од де-
цем бра до мар та. Оне су вр ло уче ста ле у 
скан ди нав ским зе мља ма. У осно ви ових 
де пре си ја по сто ји по ре ме ћај ме ла то ни-
на, хор мо на ко ји је сти му ли сан сун че вом 
све тло шћу. Овај хор мон ре гу ли ше и спа-
ва ње. Осе ћај ту ге, не са ни ца, сни же но 
рас по ло же ње, ути сак бес по моћ но сти, 
гу би так апе ти та и осе ћај ис цр пље но-
сти ка рак те ри стич на су кли нич ка сли ка. 
Ка да поч ну ду ги, сун ча ни да ни ова кво 
ста ње се по пра вља. По сто ји те ра пи ја 
све тло шћу ко ја се при ме њу је и код нас. 
Си ја ли це иси ја ва ју бе лу све тлост и има ју 

пет до се дам хи ља да лук са. Овај вид те-
ра пи је по ма же и код дру гих об ли ка де-
пре си је а пре по ру чу је се и осо ба ма ко је 
ду го и на пор но ра де – ка же про фе сор ка 
Ива на Ти мо ти је вић.
Би по лар ни афек тив ни по ре ме ћај је 

та ко ђе у уској ве зи са вре мен ским при-
ли ка ма, а днев не про ме не вре ме на код 
сва ке осо бе, ма ње или ви ше, ути чу на 
ве ге та тив ни нер вни си стем.

– Би по лар ни по ре ме ћај под ра зу ме ва 
сме ну ма нич них и де пре сив них епи зо да. 
Ма нич на, од но сно плус фа за, нај че шће 
на сту па у ра но про ле ће, у фе бру а ру, а 
ви ше је раз ло га ко ји ути чу на ње ну ду-
жи ну, док де пре сив ни пе ри од на сту па 
кра јем ав гу ста, у сеп тем бру и по чет ком 
ок то бра. Код не ких осо ба се ја вља сва ке 
го ди не, што го во ри да је би о ло шка усло-
вље ност по ве за на са вре мен ским при ли-
ка ма. Ка да је реч о днев ним про ме на ма 
вре ме на, ра ди се, за пра во, о ре а го ва-
њи ма на ци кло не и ан ти ци кло не. Љу ди 
су пред про ме ну вре ме на раз дра жљи ви, 

на пе ти и не мо гу да спа ва ју јер ве ге та-
тив ни нер вни си стем не ма вре ме на да 
се при ла го ди но во на ста лим вре мен ским 
при ли ка ма. Ме те о ро ло зи мо гу да еви-
ден ти ра ју кре та ње про ме на у ва зду ху, 
за то се увек уз вре мен ску прог но зу на-
во ди и ко је се ме те о ро пат ске ре ак ци је 
мо гу оче ки ва ти – об ја шња ва не у роп си-
хи ја тар Ива на Ти мо ти је вић.

В. Ана ста си је вић – Ј. Оцић

Опа сни ве тро ви
Пр ви ра до ви опи си ва ли су ме те о-

ро пат ски обо је не ве тро ве, чи је ду-
ва ње иза зи ва на гло по ве ћа ње бро ја 
при је ма у бол ни цу или по зи ва хит не 
по мо ћи. Та ко у Изра е лу ве тар ша рав, 
ду ва ју ћи пре ко пу стињ ског пе ска, до-
но си те шке ми гре не и ско ко ве крв ног 
при ти ска. Фен, то пао ве тар са Ал па, 
ко ји ду ва пре ко сне га, узро ку је про-
ме не у пси хич кој сфе ри и иза зи ва 
епи де ми је са мо у би ста ва у се вер ној 
Ита ли ји. У Аме ри ци ве тар зва ни све-
та Ана ства ра осе ћај ми зе ри је и ми-
гре не. Ме ди те ран ски ве тар ши ро ко, 
ду ва ју ћи пре ко вр хо ва мор ских та ла-
са, иза зи ва ири та бил ност и агре си ју, 
те је у ста рој Ду бро вач кој ре пу бли ци 
кри ми на лац бла же ка жња ван уко ли-
ко је кри вич но де ло по чи нио ка да је 
ду вао овај ве тар.

САД

Ве за ди ја бе те са и 
крв ног при ти ска
Ре зул та ти ду го го ди шњег ис тра жи ва ња 

у Аме ри ци по ка за ли су да су ше ћер на бо-
лест и по ви шен крв ни при ти сак по ве за ни. 
Ис пи ти ва на је, на и ме, удру же ност крв-
ног при ти ска и про гре си је крв ног при ти-
ска са ка сни јим раз во јем ди ја бе те са ти па 
два. За кљу че но је да су крв ни при ти сак и 
про гре си ја крв ног при ти ска би ли чвр сти и 
не за ви сни прет ка зи ва чи овог ти па ди ја бе-
те са код здра вих сре до веч них же на, без 
об зи ра на го ја зност или ме та би лич ки син-
дром. Услед ри зи ка од ути ца ја ше ћер не 
бо ле сти на убр за ње про це са ар те ро скле-
ро зе ва жно је ње но што ра ни је от кри ва-
ње ра ди пре вен ци је и ле че ња. Од го ва-
ра ју ћим на чи ном жи во та, ди сци пли ном и 
при ме ном ле ко ва мо же да се сма њи или 
од ло жи на пре до ва ње ди ја бе те са и са мим 
тим ар те ро скле ро зе крв них су до ва.
За то тре ба стал но ми сли ти на ва жне 

фак то ре ри зи ка за до би ја ње ше ћер не бо-
ле сти, јер то мо же да по мог не у ра ном 
от кри ва њу ди ја бе те са ти па два. Го ди не 
жи во та, те жи на, обим стру ка, фи зич ка ак-
тив ност, на чин ис хра не, узи ма ње ле ко ва 
за сни же ње крв ног при ти ска и по ро дич на 
исто ри ја су фак то ри ко ји но се од ре ђен ри-
зик и о ко ји ма тре ба по ве сти ра чу на.
Ина че, сма тра се да око 195 ми ли о на 

љу ди у све ту бо лу је од ше ћер не бо ле сти и 
да ће овај број по ра сти на 330, а мо жда и 
на 500 ми ли о на до 2030. го ди не.  Ј. О.



здрав живот

Al la car bo na ra
(за 4 осо бе)
Вре ме при пре ме: 20 ми ну та
Са стој ци: 50 г ки се ле па вла-

ке, 400 г шпа ге та, 100 г пан че те, 
100 г пар ме за на, чен бе лог лу ка, 
две ка ши ка ма сли но вог уља, ма-
ло ру зма ри на, со ли и би бе ра по 
уку су.
При пре ма: Исец кај те сла ни-

ну на тан ке тра ке. Сит но исец-
кај те бе ли лук или га из гње чи те. 
У од го ва ра ју ћу по су ду си пај те 
уље, а ка да се оно за гре је, до-
дај те сла ни ну и пр жи те док не 
по ста не реш. Пу сти те да се сла-
ни на ма ло про хла ди, па до дај те 
бе ли лук, би бер и со или ве ге ту. 
До дај те још и ру зма рин, пар ме-
зан и па вла ку. Во ди те ра чу на да 
бе ли лук и сир не тре ба ста вља-
ти у пре ви ше за гре ја ну по су ду. 
Та ко до би ја ју го рак укус што би 
сва ка ко на ру ши ло аро му со са. 
До да те са стој ке по ла ко из ме-
шај те.
При пре ма шпа ге та: У ве ћу 

по су ду си пај те во ду, со и уље. 
За бо љи укус те сте ни не ста ви те 
со ли до сла но ће мор ске во де. У 
кљу ча лу во ду ста ви те те сте ни ну, а ка-
да бу де го то ва, про це ди те је и пре лиј те 
при пре мље ним со сом.
На по ме на: Вре ме ку ва ња те сте ни не 

је обич но на зна че но на ам ба ла жи, али 
ако ни сте си гур ни, не ће те по гре ши ти 
уко ли ко је ра ни је скло ни те са ва тре, по-
кло пи те и пу сти те да по ла ко омек ша. 
Не до зво ли те да се те сте ни на пре ку ва, 
сва ка ко је бо ље за ва ре ње уко ли ко је 
твр ђа.

Ин те грал на те сте ни на 
са со сом од спа на ћа

(за 4 осо бе)
Вре ме при пре ме: 25 ми ну та
Са стој ци: че ти ри ка ши чи це ма сли-

но вог уља, че ти ри ка ши чи це ра жа ног 
бра шна (мо же и обич но), 600 г оба ре ног 
спа на ћа, ма ло ла не них се мен ки, ма ло 
су са ма, 50 г ољу ште них не сла них и не-
пе че них пи ста ћа, око по ла ли тра мле ка 
са нај ма њим про цен том ма сно ће, че ти ри 
тан ке кри шке твр дог фе та си ра, ма ло ка-
ли ју мо ве со ли, 400 г ин те грал не те сте-
ни не.
При пре ма: На ма сли но вом уљу про-

пр жи ти ра жа но бра шно, до да ти ла не но 
се ме, су сам и пи ста ће, и све не пре кид но 

ме ша ти. У то уба ци ти оба рен и оце ђен, 
сит но исец кан спа наћ, про пр жи ти и за-
ли ти мле ком. Уз стал но ме ша ње ку ва ти 
умак док се не згу сне. По со ли ти по уку су. 
У ме ђу вре ме ну, у бла го за со ље ној во ди 
ску ва ти ин те грал ну те сте ни ну, оце ди ти 
је и по ме ша ти са со сом. Од о зго по же љи 
на цеп ка ти кри шке фе те.
На по ме на: Струч ња ци ка жу да би 

спа наћ као ла ко про ба вљи ва на мир-
ни ца, ни ске енер гет ске вред но сти, бар 
јед ном не дељ но тре ба ло да се на ђе на 
тр пе зи. Ме ђу тим, мо ра се при пре ма ти 
на од ре ђен на чин, а у не ким слу ча је ви-
ма се мо ра огра ни чи ти или из бе га ва ти 
ње го во кон зу ми ра ње. Спа наћ мо ра да 
се при пре ма не по сред но пре је ла. Ако 
је тер мич ки об ра ђен, не сме да се ду же 
чу ва – чак ни у фри жи де ру, ни ти да се 
под гре ва за дру ги оброк.

Са ла та од те сте ни не
и ту ње ви не

(за 4 осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 1/2 кг те сте ни не (на пример,  

Fu sil li tri co lo re), кон зер ва ту ње ви не (круп-
не), шест ки се лих кра став чи ћа, 150 г ку-
ку ру за ше ћер ца, ча ша ки се ле па вла ке, 

150 г ма јо не за, ма ло пер шу но вог 
ли ста и ори га на, со, би бер.
При пре ма: Те сте ни ну ску ва ти 

по упут ству, оце ди ти и оста ви ти 
да се до бро охла ди. Кра став чи ће 
сит но исец ка ти, до да ти ску ван и 
оце ђен ку ку руз, исец кан пер шу-
нов лист, ма ло ори га на, ту ње ви-
ну (оце ђе ну од уља и ма ло усит-
ње ну), со и би бер. До да ти ма јо-
нез и па вла ку, до бро про ме ша ти 
и пре ли ти пре ко те сте ни не. Из-
ме ша ти и си па ти у чи ни ју за сер-
ви ра ње. Укра си ти по же љи.
На по ме на: Нај бо ља је те сте-

ни на ка да је ску ва на „ал ден те”, 
ка ко би Ита ли ја ни ре кли. То зна-
чи да је ре за нац ску ван, али још 
жи лав под зу би ма. За блу да је да 
ће вас бо ле ти сто мак ако до бро 
не ску ва те па сту. Исти на је упра-
во обр ну та, сла би је ку ва на те-
сте ни на се лак ше ва ри.

Па ла чин ке
„три ср ца”

(за 4 осо бе)
Вре ме при пре ме: је дан сат
Са стој ци: Основ на сме са – 

два-три ко ма да ја ја, пр сто хват 
со ли и ше ће ра, 2,5 дл хлад ног 

мле ка (или ки се ле во де), бра шна за ви-
сно од же ље не ко ли чи не, мла ке во де до 
од ре ђе не гу сти не, по же љи ма ло ру ма 
или ли ке ра.
За цр ве не па ла чин ке: цр ве на бо ја за 

ко ла че и екс тракт ја го де, а за фил мар-
ме ла да од ја го да.
За бра он па ла чин ке: ве ли ка ка ши ка 

ка каа, а за фил ну те ла или еуро крем.
При пре ма: Основ ну ма су, ко ју тре ба 

оста ви ти ма ло гу шћу, по де ли ти на три 
де ла. Јед ну са мо раз ре ди ти то плом во-
дом до од ре ђе не гу сти не (до ма ћи це зна-
ју ко ли ко тре ба да бу де гу ста ма са за 
па ла чин ке). У дру ги део до да ти ка ши ку 
ка каа, до бро про ме ша ти да се раз би ју 
гру дви це и до ли ти то пле во де, а у тре-
ћу ма су си па ти ма ло екс трак та ја го де и 
до да ва ти цр ве не теч не бо је за ко ла че и 
кре мо ве до же ље не бо је. Ка да по стиг-
не те же ље ну бо ју и гу сти ну ма се, ис-
пе ћи па ла чин ке. Ако има те ти га ње или 
мо дли це за пе че ње у об ли ку ср ца, од-
лич но, ако не, ни уоби ча је ном об ли ку не 
фа ли ни шта.
На по ме на: Не ко ни у сме су за слат ке 

па ла чин ке не до да је ше ћер. Мо же и та ко 
за оне ко ји во ле ма ње слат ко.

При пре ми ла: Н. Ј.

30. јун 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА20

Al la car bo na ra
(за 4 особе)

150 г ма јо не за, ма ло пер шу но вог 
ли ста и ори га на, со, би бер.

Јела од тестенинеЈела од тестенине
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Из ме ни ли се они ко ји вла да ју, из ме ни ле
се ре чи ко је нам го во ре, а пој мо ви
до би ли но ва зна че ња, та ко да да на шњи
функ ци о не ри не би ни при ста ја ли
уз не ка да шњи на род ни астал, на ко ме
већ одав но не ма ни јаг њи ћа ни пра си ћа

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

лековита казивања

Мо жда ни кад ни си чу ла, че до мо је, али у на шој, не кад 
мно го ве ћој зе мљи, по сто ја ле су јаг ње ће бри га де. Ни-
је то би ло ни шта зва нич но, ни ти је пи са ло у за ко ну о 

њи хо вом фор ми ра њу, али по сто ја ле су, и на род их је од ми-
ло ште та ко звао. У то вре ме, у чи тан ка ма осно ва ца пи са ло је 
да смо ми јед на бо га та зе мља, у ко јој збра ти мље но жи ви пет 
на ро да, а у гр бу је би ло пет бук ти ња. О вре ме ну кад су се те 
бук ти ње и ствар но за па ли ле не ће мо ди ва ни ти, јер се то га и 
ти се ћаш, не по но ви ло се.
По што смо та да би ли бо га та зе мља, има ли смо и мно го фа-

бри ка. Мно ге су се гра ди ле у за ви ча ју „тог и тог дру га”, без 
об зи ра на то што у бли зи ни ни је би ло си ро ви на ко је би се у 
њи ма пре ра ђи ва ле. Та ко су, ако не брон за не фи гу ре и по пр-
сја, ви ђе ни ји дру го ви за жи во та оста вља ли спо ме ни ке сво јој 
ве ли чи ни и за слу га ма. При ре ђи ва ли су се ми тин зи и све ча но-
сти упот пу ње ни ва тре ним па три от ским го во ри ма, на кон че га 
је по чи ња ло на род но ве се ље. А дру го ви су са сво јом сви том 
се де ли за по себ ним аста ли ма, на ко ји ма су би ли пе че ни ја гањ-
ци. Се ћам се, љу би те ба ба, да је би ло и пра си ћа, али је на род, 
кан да, и оно мад знао да у пра се ти ни има хо ле сте ро ла, па је 
он дак сви ти тих ва жних дру го ва и на де нуо име по ја гањ ци ма.
Али, не што сам раз ми шља ла, љу би те ба ба, да то мо жда и 

ни је због те ма сно ће (ма да су сви из гле да ли мал ко под го је-
ни), не го због њи хо ве пи то мо сти. Знаш да се у на шем на ро ду 
ка же „пи том као јаг ње”. Мо гли смо им при ћи, про ди ва ни ти с 
њи ма, и чи ни ло се баш и да им је дра го што мо гу да нас при-
у пи та ју за не ке љу де из за ви ча ја, ко јих су се још се ћа ли.
Знао је на род да су, кад су до ла зи ли баш не ки на ро чи то ва-

жни дру го ви (дру га ри ца – ми слим ва жних – го то во да и ни је би-
ло) пред у зи ма не од ре ђе не ме ре: ло кал не пи јан це или оне ко ји 
би мо гли уз вик ну ти ка кву сум њи ву па ро лу вла сти су ста вља ле 
у при твор док све не про ђе; ми ли цај ци у ци ви лу би ли су по ме-
ша ни с на ро дом, за сва ки слу чај, за ко ји не знам да ли се де сио. 
Ако и је сте, о то ме оби чан свет ни је ни оба ве шта ван...
Углав ном, они су би ли на ши, и ми смо би ли њи хо ви. На ма 

је би ло до бро, а њи ма још бо ље.
Е, то је све би ло оно мад, љу би те ба ба. Да нас нас ста ре, а 

ка ко ви дим и мла ђе ко ји у том вре ме ну ни су жи ве ли, али су 
им њи хо ви ста ри ји си гур но при ча ли, ва та но стал ги ја за тим 
вре ме ном. Ни је ме ни због ме не, ја се све га то га до бро се ћам, 

али ми је због мла дих на ра шта ја, а по го то во ових да на шњих 
„дру го ва”, ма да се они са да не зо ву та ко.
Њи ма уско ро не ће да ва ти ни ка фу у Скуп шти ни да по пи ју 

из ре пре зен та ци је, осим кад има ју стра не го сте; ста вља ју у 
пра ви ла ко ји ће и где мо ћи да се во зе слу жбе ним ко ли ма; 
тра же им да при ја ве ку ће и уз ку ће, зах те ва ју од њих да се 
од рек ну мно го број них функ ци ја (као да има не ко спо соб ни ји 
да их за ме ни!) због су ко ба ин те ре са...
Чи там у но ви на ма, де те мо је, ка ко не ки ми сле да ови са вре-

ме ни „ску пља чи” функ ци ја не ра де то због па ра ко је уз њих 
иду, не го да ки те сво је би о гра фи је ра зним ти ту ла ма, ка ко би 
по ка за ли да се за све пи та ју, и да све др же под кон тро лом.
Ни је, че до мо је, они то све ра де у ин те ре су др жа ве. Па зар 

је њи ма ла ко да, кад до ђу не где да др же го во ре, до би не и на 
би ни бу ду окру же ни ја ким обез бе ђе њем, од ко га не мо гу ни 
да сту пе у ве зу са сво јим на ро дом, а ка мо ли да, као оно мад, 
при ђу сто лу са јаг ње ти ном!
Ма да, и они су не ка ко дру га чи ји, вит ки, у ску пим оде ли ма 

и сјај ним ци пе ла ма, са мо дер ним фри зу ра ма и ве ли ким са то-
ви ма на сво јим не го ва ним ру ка ма. Не би, да ти пра во ка жем, 
ни при ста ја ли уз тај на род ни астал, на ко ме већ одав но не ма 
ни јаг њи ћа ни пра си ћа.
Из ме ни ли се они ко ји вла да ју, из ме ни ле се ре чи ко је нам 

го во ре, а пој мо ви до би ли но ва зна че ња. Та ко ових да на пред-
сед ник ка же да је па три о ти зам да не при стој но бо га ти уло же 
део свог нов ца у град њу мо сто ва и дру гих оп ште на род них до-
ба ра, а је дан успе шни би зни смен за па три о ти зам про гла ша ва 
то што сво јим рад ни ци ма ре дов но да је пла те.
У Аме ри ци су два бо га та ша, не спо ми њу ћи па три о ти зам где 

му ме сто ни је, по зва ла сво је ко ле ге ми ли јар де ре да дру штву 
вра те део оно га што им је омо гу ћи ло да стек ну – да за жи-
во та или по сле смр ти за ве шта ју у до бро твор не свр хе бар по-
ло ви ну свог бо гат ства, под се ћа ју ћи их на Кар не ги је ве ре чи: 
„Чо век ко ји умре бо гат, умре осра мо ћен”.

Уну ка Ика

Но стал ги ја
за оним
вре ме ном
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Ди на мич ни фран цу ски пред сед ник 
Ни ко ла Сар ко зи, ко ји „тро ши” тре-
ћу го ди ну свог пр вог пе то го ди-

шњег ман да та, од ва жио се на по ли тич ки 
смео по тез: обе ло да нио је пен зиј ску ре-
фор му (ко ја се од но си са мо на јав ни сек-
тор) и су гра ђа ни ма у др жав ним слу жба-
ма по ру чио да ће мо ра ти да ра де ду же и 
да за сво је пен зиј ске фон до ве из два ја ју 
ви ше.
Ово је, у фор ми кон крет ног пред ло га, 

об ја вље но 20. ју на, ма да су кон ту ре ре-
фор ме би ле пре до че не још ра ни је, и у 
мар ту и ма ју на ули це у знак про те ста из-
ве ле ви ше сто ти на хи ља да чла но ва моћ-
них син ди ка та ко ји су не го до ва ли због 
од у зи ма ња сте че ног „со ци јал ног пра ва”.
Али, Сар ко зи је као вешт по ли ти чар 

про це нио да је еко ном ска кри за ко ја 
др ма це лу Евро пу до бар кон текст да су-
гра ђа ни ма пре до чи да је сте за ње ка и ша 
не из бе жно и да ће, ако се не че га не од-
рек ну да нас, су тра на то би ти при ну ђе ни 
у мно го ве ћој ме ри. Уз то, стал но им пре-
до ча ва при мер Грч ке, чла ни це Европ ске 
уни је ко ја је због тро ше ња пре ко сва ке 
ме ре до шла на иви цу др жав ног бан кро-
та, па ће сле де ћих го ди на, а мо жда и де-
це ни ја, мо ра ти бол но да се на ви ка ва на 
пру жа ње пре ма гу бе ру.
За „про да ју” не по пу лар не ме ре он је 

сми шље но ода брао баш јун, зна ју ћи да 
ће на ци ја би ти за о ку пље на нај ва жни-
јом спо ред ном ства ри на све ту, свет ским 
шам пи о на том у фуд ба лу у Ју жној Афри-
ци. Прем да си гур но ни је ра чу нао да ће 
се на ци о нал на ре пре зен та ци ја баш у то-
ли кој ме ри та мо обру ка ти, а раз ма же не 
фуд бал ске зве зде ме ђу соб но по сва ђа ти, 
што је не из бе жно би ла глав на те ма на-
ци о нал не рас пра ве, тре нут но пре ча од 
све га дру гог.
Због све га ово га мо гло би да се по ми-

сли да фран цу ска пен зиј ска ре фор ма до-
но си не ке ра ди кал не ме ре, али ни је та-
ко. Глав не од ред бе су да ће за по сле ни 
у јав ном сек то ру убу ду ће у пу ну пен зи ју 
мо ћи са 62 го ди не жи во та, уме сто са 60, 
као до сад. При ме ра ра ди, Гр ци, ко ји су 
та ко ђе до ско ра жи ве ли у „пен зи о нер-
ском ра ју”, гра ни цу су са 61 го ди не по-
ме ри ли на 63.
Фран цу зи ма, на рав но, ни је ни на па-

мет па ло да по гле да ју у пр ви ком ши лук, 

уме сто на ге о граф ски да љи крај њи југ 
Бал ка на. Не мач ка, ко ја је бо га ти ја од 
њих, не дав но је до ба за од ла зак у пен-
зи ју са 65 по ме ри ла на 67 го ди на.
Фран цу ска је та ко ђе, због бу џет ског 

де фи ци та, би ла при мо ра на да ре ду ци ра 
оп сег свог „со ци ја ли зма”. Стра шан при-
мер Грч ке, али и Пор ту га ли је и Шпа ни је, 
па и су се да пре ко Ла ман ша, Бри та ни је, 
и њу је под се тио да се не при др жа ва 
пре у зе те оба ве зе из спо ра зу ма ко јим је 
уста но вље на за јед нич ка европ ска мо-
не та, евро: да јој фи скал ни де фи цит не 
бу де ве ћи од три од сто бру то на ци о нал-
ног про из во да, од но сно све га што се за 
го ди ну да на у зе мљи про из ве де или кроз 
услу ге раз ме ни.
У Фран цу ској је он већ осам од сто. Не 

до ду ше 12 као у Бри та ни ји или, не дај 
бо же, пре ко 13 у Грч кој, али је тро ше-
ње не за ра ђе ног ипак би ло ве о ма ви со ко. 
За то је план да се до 2013. зе мља вра ти 
у про пи са ни ка луп од три од сто.
Дру га при ну да је та ко ђе оп штег ка рак-

те ра – де мо граф ска. Фран цу ска је ме ђу 
зе мља ма где је оче ки ва ни жи вот ни век 
ме ђу нај ду жи ма на све ту: на ци о нал ни 
про сек је 81 го ди на, му шкар ци ста ти-
стич ки до жи ве 78, а же не чак шест го-
ди на ви ше.
Мно ги се пи та ју за што фран цу ски 

пред сед ник ни је ис ко ри стио си ту а ци ју 
па гра ни цу за пен зи о ни са ње по ме рио 
још мал ко ви ше, бар на 63 или 64 го-
ди не, и ти ме још бр же по пу нио огром ну 

ру пу у на ци о нал ном пен зиј ском фон ду 
за ко ју се пред ви ђа да би, да ни је би ло 
ре фор ме, до 2018. до сти гла 42 ми ли јар-
де евра.
Али Сар ко зи је нај ве ро ват ни је био све-

стан да је сва ки по мак пре ко пси хо ло шке 
гра ни це од 60 го ди на ве ли ки успех. То је 
ина че те ко ви на со ци ја ли стич ког пред-
сед ни ка Фран соа Ми те ра на, ко ји је 1982. 
зе мља ке „ча стио” сни жа ва ју ћи до ба за 
пен зи о ни са ње са ра зум них 65 го ди на на 
из у зет но ве ли ко ду шних 60.
По ве ћан је, ме ђу тим, и број го ди на то-

ком ко јих мо ра да се упла ћу је у пен зиј-
ски фонд да би се сте кла пу на пен зи ја 
– са 40,5 на 42, па је због то га ре фор-
ма за ни јан су оштри ја не го што се у пр-
ви мах чи ни. Пи та ње је ко ли ки ће би ти 
прак тич ни зна чај то га, с об зи ром на то 
да је до сад би ло ма ло оних ко ји су до 60 
го ди на успе ва ли да на мак ну и 40,5 го ди-
на ста жа.
Уоста лом, јед но ис тра жи ва ње ко је је 

не дав но спро вео фран цу ски ин сти тут 
„Те ра но ва” по ка за ло је да пр ви пут у 
Фран цу ској пен зи о не ри бо ље жи ве од 
за по сле них. Уз то, Фран цу ска оста је др-
жа ва у ко јој је оства ре на по жељ на рав-
но те жа из ме ђу ра да и ужи ва ња: рад на 
не де ља је 35 са ти, а по зна та је и по 
(пре)ду гим го ди шњим од мо ри ма, што је 
у вре ме гло ба ли за ци је и за о штре не еко-
ном ске кон ку рен ци је лук суз ко ји ма ло 
ко ја на ци ја мо же се би да при у шти.

Ми лан Бе кин

погледи са стране

ЕКО НОМ СКА КРИЗА УСЛО ВИ ЛА ПРО МЕ НЕ И У ФРАН ЦУ СКОЈ

Сар ко зи ју по мо гли Грч каСар ко зи ју по мо гли Грч ка
и – фуд бали – фуд бал
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„Жуч сам опе ри са ла у Че шкој, а мој 
муж је та мо угра дио ве штач ки кук. По-
том сам у Сло вач кој до би ла но во ко ле-
но, а та мо ће мо уско ро обо је опе ри са ти 
ка та рак ту...” 
Та ко би убу ду ће мо гао да из гле да раз-

го вор из ме ђу не мач ких, фран цу ских, 
бри тан ских или не ких дру гих пен зи о не ра 
Европ ске уни је. Јер, у Уни ји је и ко нач-
но не дав но по стиг нут, мо же се без пре-
те ри ва ња ре ћи, исто риј ски до го вор ко ји 
је по ли тич ки про кла мо ван и по ста вљен 
као оба ве за још 2004. го ди не, али је све 
до сад че као на ре а ли за ци ју. Украт ко, из-
ме ђу зе ма ља чла ни ца до го во ре но је да 
се жи те љи Уни је мо гу са свим сло бод но 
ле чи ти и под вр га ва ти опе ра ци ја ма и ме-
ди цин ским ин тер вен ци ја ма у дру гим зе-
мља ма, али не са мо у хит ним слу ча је ви ма 
као до сад, не го и у свим оста лим, да кле 
уз пла ни ра ње и за ка зи ва ње. Утвр ђен је и 
на чин ка ко ће се те услу ге пла ћа ти из ме-
ђу раз ли чи тих фон до ва оси гу ра ња.
На те за ња око ус по ста вља ња је дин-

стве ног тр жи шта здрав стве них услу га 
у ЕУ тра ја ла би ве ро ват но још ду го да 
Европ ски суд прав де ни је сво јим пре су-
да ма при ну дио ми ни стре здра вља да ту 
ствар ко нач но по ста ве на днев ни ред и 
ре ше је. При пре мље на је но ва смер ни ца 
пре ма ко јој ће па ци јен ти убу ду ће мо ћи 
да се пре гле да ју и до би ју све здрав стве-
не услу ге у не кој дру гој зе мљи Европ ске 
уни је и да зах те ва ју од свог оси гу ра ња 
да им то пла ти. Оси гу ра ње мо же, пак, 
ако су це не те исте услу ге (пре гле да, 
опе ра ци је...) ни же у ма тич ној зе мљи, да 
им ис пла ти тро шко ве са мо до тог ни жег 

из но са. Тим прин ци пом уве шће се ред 
у ха ос ко ји са да у ве ли кој ме ри вла да у 
слу ча ју да се ле че ње пре ду зме у дру гој 
зе мљи Уни је.
Да кле, не ра ди се о ур гент ној услу зи 

ко ја и са да мо же да се до би је без про-
бле ма у сва кој зе мљи чла ни ци у ко јој 
се жи тељ не ке дру ге др жа ве за тек не на 
пу то ва њу, од мо ру, по се ти при ја те љи ма 
и ро ђа ци ма, уз по моћ тзв. је дин стве не 
европ ске кар те здрав стве них оси гу ра-
ни ка. То, ина че, већ до ста ду го и до бро 
функ ци о ни ше, јер је тех нич ки и ад ми ни-
стра тив но од лич но ре ше но.
Но ва смер ни ца се ти че уна пред до го-

во ре не опе ра ци је, од но сно здрав стве не 
услу ге, у ства ри, сло бо де у из бо ру да ва-
о ца услу ге и у дру гим зе мља ма ЕУ. Па ци-
јент ће, ипак, са упу том од ле ка ра, за та-
кву ин тер вен ци ју или опе ра ци ју мо ра ти 
да за тра жи и пре ли ми нар ну са гла сност 
свог оси гу ра ња.
За ове но ве оп ци је нај ви ше би мо гли 

би ти за ин те ре со ва ни па ци јен ти ко ји же-
ле да се ле че или опе ри шу у не кој дру гој 
зе мљи ЕУ за то што у сво јој мо ра ју ду-
го да че ка ју на ин тер вен ци ју. У Че шкој 
се, на при мер, за угра ђи ва ње ве штач ког 
ку ка че ка три до шест ме се ци, у дру гим 
зе мља ма чак и ду же од то га. Зна чи, па-
ци јен ти ће, на рав но, ићи та мо где се на 
услу ге не че ка или се че ка ми ни мал но, а 
то су углав ном бо га ти је, од но сно раз ви-
је ни је за пад не зе мље у ЕУ. То исто ва жи 
и за не ке ви со ко спе ци ја ли зо ва не услу ге 
вр хун ске ме ди ци не. За све оста ло би ће, 
ка ко се оче ку је, мно го ви ше оних из бо-
га ти јих зе ма ља ко ји ће се ле чи ти у ма ње 

раз ви је ним, јер су 
та мо здрав стве не 
услу ге, и он да ка да 
је ква ли тет исти, 
јеф ти ни је.
Но ва пра ви ла 

има ће и не ко ли ко 
коч ни ца ко је тре-
ба да оне мо гу ће 
да се на овај на чин 
здрав стве ни фон-
до ви не ких зе ма ља 
не  кон  тро  ли  са  но 
ру и ни ра ју. О сла њу 
па ци јен та од лу чу је 
ле кар, а оси гу ра ње 
мо же то да од би је 

ако се ра ди о ду жем бо рав ку у бол ни ци 
и узи ма њу ја ко ску пих ле ко ва.
Но, за стра не па ци јен те ло гич но су за-

ин те ре со ва не и са ме здрав стве не уста-
но ве, по себ но у си ро ма шни јим зе мља ма, 
јер су у њи ма це не услу га за до ма ће па-
ци јен те ли ми ти ра не и због то га ни же не-
го у раз ви је ним зе мља ма Уни је. Та раз-
ли ка у це ни под сти че ин те рес ових уста-
но ва да евен ту ал но стра ним па ци јен ти-
ма по ну де при о ри тет у да ва њу услу га 
или услу гу ква ли тет ни ју од до ма ћег 
стан дар да. И, ето он да на ва ле ко ју смо 
хи по те тич ки по ми ња ли на по чет ку овог 
члан ка. По го то во што ле че ње у ис точ но-
е вроп ским зе мља ма – но вим чла ни ца ма 
Европ ске уни је ни је да ле ко по ква ли те ту 
од ле че ња на За па ду, али знат но ма ње 
ко шта.
За то има ју ин те рес здрав стве ни фон-

до ви и уста но ве у свим зе мља ма, као и 
па ци јен ти, на рав но... Ли бе ра ли за ци ја 
здрав стве них услу га је, као што смо ре-
кли, упра во осло ње на на јед на ка пра ва 
у ЕУ, по ла зе ћи од Уни је као еко ном ске 
и со ци јал не це ли не. Фак тич ки, то је са-
мо фор ма ли зо ва ње уста ље не прак се да 
па ци јен ти са ми пла ћа ју, ре ци мо, сто ма-
то ло шке услу ге, па не мач ки, аустриј ски, 
фран цу ски оси гу ра ни ци ма сов но по пра-
вља ју зу бе, пра ве про те зе и мо сто ве у 
нај бли жим пост ко му ни стич ким зе мља-
ма. Нај по пу лар ни ја је у том по гле ду Ма-
ђар ска у ко ју па ци јен ти до ла зе ор га ни-
зо ва но на од мор, али и код зу ба ра. И на-
ши љу ди ка да до ђу на од мор, ле че се у 
Ср би ји, где су сто ма то ло шке услу ге још 
јеф ти ни је не го у Ма ђар ској. И смер кре-
та ња се по ме ра све да ље на ис ток или 
југ. Нем ци до ла зе да по пра вља ју зу бе у 
Че шкој, а Че си по чи њу да по се ћу ју зу ба-
ре у Бу гар ској. 

Ми лан Ла за ре вић

НО ВИ НЕ У ЗДРАВ СТВУ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Ле че ње без
гра ни ца

Оче ку је се да ће се па ци јен ти кре та ти у оба
прав ца, ма да ће, ипак, ве ро ват но би ти
ви ше па ци је на та из бо га ти јих зе ма ља
ко ји ће се ле чи ти у ма ње раз ви је ним, где су
и здрав стве не 
услу ге јеф ти ни је
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поводи

Пре ма По ро дич ном за ко ну
ко ји уре ђу је од но се
у по ро ди ци, де ца има ју
оба ве зу да бри ну о оста ре лим 
ро ди те љи ма ко ји не мо гу
да се ста ра ју о се би

Ме ђу на род на за јед ни ца је, осим 1. 
ок то бра ка да се углав ном пра-
знич но обе ле жа ва Дан ста рих, 

нај ста ри јим жи те љи ма пла не те по све ти-
ла још је дан дан – 15. ју ни, Дан бор бе 
про тив зло ста вља ња ста рих.
Пре ма ис тра жи ва њи ма ко ја су спро-

ве де на у на шој ре пу бли ци, чак 32 од сто 
ста рих љу ди сма тра да је зло ста вља но, 
ма да се у јав но сти о то ме мно го ма ње 
го во ри не го о на си љу над де цом и же на-
ма. Тек ка да се де се не чо веч ни по ступ-
ци, са те шким по вре да ма или смрт ним 
ис хо дом, по кре не се јав но мње ње. Же-
ле ћи да под стак не не са мо раз ми шља-
ња не го и стал ну дру штве ну ак тив ност, 
и да охра бри оне ко ји су зло ста вља ни, а 
ћу те о то ме, Сла ђа на Жив ков, спе ци ја-
ли ста со ци јал не ре ха би ли та ци је из До ма 
за ста ре и пен зи о не ре у Апа ти ну, из не ла 
је „Гла су оси гу ра ни ка” за па жа ња за сно-
ва на на ис ку ству у ра ду са ста ри ма.

Стид, не моћ и осе ћај кри ви це
Дом за ста ре и пен зи о не ре у Апа ти ну 

је уста но ва ко ја збри ња ва 180 ко ри сни ка 
не са мо из ове оп шти не, не го и из це-
ле Ср би је. Ме ђу њи ма, на жа лост, има и 
оних ко ји су би ли жр тве на си ља нај бли-

жих срод ни ка. Они о то ме не же ле да го-
во ре јав но. До тих по да та ка се до ла зи 
иза за тво ре них вра та.

– Стид, осе ћај кри ви це и не мо ћи раз-
ло зи су због ко јих ста ре осо бе не при ја-
вљу ју на си ље. Они че сто ни су ни си гур ни 
да ће не ко по ве ро ва ти у њи хо ву при чу. 
Про фе си о нал ци у на шој уста но ви пре по-
зна ју их по тра го ви ма фи зич ких по вре да 
(мо дри ца ма), стра ху од не по зна тих љу ди, 
за пу ште но сти, тра же њу ве ли ке па жње и 
при чи о ду го ви ма због ко јих по себ но бри-
ну. То су са мо не ки од ин ди ка то ра – на-
гла ша ва Сла ђа на Жив ков.
Пре ма По ро дич ном за ко ну, де ца има ју 

оба ве зу да бри ну о оста ре лим ро ди те љи-
ма ко ји не мо гу да се ста ра ју о се би. Ако 

се бри га пре тво ри у на си ље, ин сти ту ци-
је си сте ма мо гу да ре а гу ју тек ка да се 
зло ста вља ње и при ја ви. По ре чи ма на ше 
са го вор ни це, ста ри че сто из бе га ва ју да 
то учи не, јер су ак те ри нај че шће њи хо-
ва де ца или чла но ви бли же по ро ди це – 
уну ци, зе то ви или сна је, чи је по ступ ке 
чак и оправ да ва ју ти ме што су нер во зни 
јер су без по сла или без до вољ но сред-
ста ва за жи вот.

И ко ри сто љу бље при сут но
На си ље над ста ри ма че сто је по ве за но 

с ко ри сто љу бљем. Фи нан сиј ске зло у по-
тре бе нај че шће на ста ју та ко што ста ри 
овла сте не ког чла на по ро ди це или нај-
бли жег при ја те ља да по ди жу њи хо ва 
лич на при ма ња. Ни су рет ки ни уго во ри 
о до жи вот ном из др жа ва њу, на кон чи јег 
пот пи си ва ња онај ко ји се оба ве зао да 
из др жа ва на гло ме ња по на ша ње у не га-
тив ном сме ру – за не ма ру је или фи зич ки 
зло ста вља ста ру осо бу пре ма ко јој има 
оба ве зу.

– На си ље над ста ри ма је у Ср би ји, на-
жа лост, још скри ве ни про блем, на чи-
јем осве тља ва њу мо ра мно го да се ра-
ди. Тре ба га при ја ви ти и јав но осу ди ти. 
Ста ре осо бе мо ра ју зна ти да су њи хо ви 
парт не ри на том пу ту цен три за со ци јал-
ни рад, до мо ви за ста ре, до мо ви здра-
вља, по ли ци ја и ра зна удру же ња ко ја 
су спрем на да им по мог ну. Ни је сра мо та 
би ти жр тва. Срам но је би ти на сил ник – 
ка же на кра ју Сла ђа на Жив ков.

И. М.

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР БЕ О ГРАД

До де ла на гра де „Пе тар Ма ној ло вић”
У Ге рон то ло шком цен тру Бе о гра да, у при су ству пот пред сед ни ка Вла де Ре пу-

бли ке Ср би је др Јо ва на Кр ко ба би ћа, два де се так чла но ва Ге рон то ло шког дру штва 
Ср би је (ГДС), пред став ни ка Са ве за пен зи о не ра Бе о гра да, уста но ве до ма ћи на, Ре-
пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, по ро ди це и кће ри Пе тра Ма ној ло ви ћа, 
Ма ри је Ди нић, 10. ју на упри ли че на је до де ла на гра де ко ја но си ње го во име. На-
гра да „Пе тар Ма ној ло вић” при па ла је др Све ти сла ву Јо ва но ви ћу, пси хо ло гу, про-
фе со ру и не ка да шњем ди рек то ру Ви ше шко ле за со ци јал не рад ни ке, ауто ру увод-
них ре фе ра та на по след њих пет ге рон то ло шких кон гре са и при ре ђи ва чу књи ге 
„За до сто јан стве ну ста рост”. До бит ник на гра де је осам го ди на био члан Управ ног 
од бо ра ГДС-а, а од 2008. је пот пред сед ник овог дру штва. Све ти слав Јо ва но вић је 
при ли ком при је ма на гра де под се тио на до бру са рад њу са Пе тром Ма ној ло ви ћем 
из нај плод ни јег пе ри о да ра да Дру штва.
На гра да се са сто ји из Пла ке те са ли ком Пе тра Ма ној ло ви ћа и нов ча ног из но са 

од 50.000 ди на ра. Ј. О.

НА СИ ЉЕ НАД СТА РИ МА У СР БИ ЈИ

Још скри вен про блем
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На ши љу ди ко ји жи ве 
у ино стран ству то ком 
бо рав ка у завичају 
оба ве зно на вра те
да се за сла де
и при се те
де тињ ства

Круг двој ке не ка да шњег 
Бе о гра да кра си ле су 
по сла сти чар ни це са из-

у зет но фи ним ко ла чи ма и 
тор та ма. Та да шњи Бе о гра-
ђа ни, нај че шће при пад ни ци 
сред њег ста ле жа, има ли су 
јед ну вр сту ри ту а ла – да де-
цу и уну ке из во де у шет њу и 
на сла до лед или ко ла че. Те 
ма ле „слат ке” ку ће раз ли ко-
ва ле су се са мо пре ма вр сти 
по сла сти ца, јед не су про да ва-
ле ори јен тал не ко ла че а дру-
ге су сво јим уку сом од во ди-
ле у Беч, Праг, Бу дим пе шту. 
По ро дич ни по сао у јед ној од 
нај ста ри јих по сла сти чар ни ца 
у гра ду, пре по зна тљи вој по 
жи ту са шла гом, не из о став-
ном ме сту пре да ха на пу ту од 
„Зе ле ња ка” ка глав ној град-
ској штраф ти, још оп ста је. 
Чак и у вре ме ну ка да и пе-
ка ре и су пер мар ке ти про да ју 
слат ке ђа ко ни је.

Слат ки дух Бе о гра да
Бе о гра ђа ни ову по сла сти-

чар ни цу пам те и по ре ду ко ји 
се про те зао од ули це пре ма 
пул ту где се сла до лед про из-
во дио на ли цу ме ста.

– По сао је осно вао мој де да 
Вељ ко, од ко га сам на сле дио 
и име и ре цеп ту ру због ко је 

још тра је мо. Он је нај-
пре др жао две нај е лит-
ни је по сла сти чар ни це у 
Че хо сло вач кој, а ов де је 
по чео са ра дом 1954. го ди не. 
Мој отац Па вел га је на сле дио 
и, иако је у го ди на ма, сва ко-
днев но је ов де у по по днев ној 
сме ни. По сао одр жа ва мо се-
стра и ја. По зна ју нас ге не-
ра ци је по ро ди ца ко је су нам 
при вр же не и да нас. На ши љу-
ди ко ји жи ве у ино стран ству 
то ком бо рав ка у Бе о гра ду 
оба ве зно на вра те да се за сла-
де и при се те де тињ ства. Ка-
жу да смо не ка вр ста брен да 
и во лео бих да по сто ји ви ше 
раз у ме ва ња за ста ре за на те – 
по но сан је Вељ ко Сто ја но вић, 
тре ћа ге не ра ци ја вла сни ка.
Ис трај ност је и у овом по-

слу, као и у дру гим ста рим 
за на ти ма, по ста ла глав ни са-
сто јак у ре цеп ту за успех.

– Три рад ни це ко је су пра-
ви ле ко ла че ов де су до че ка-
ле од ла зак у пен зи ју. Би ле су 
за до вољ не и оне, и ми, а и 
му ште ри је. И ме ђу по зна тим 
лич но сти ма има оних ко ји 

во ле на ше по сла-
сти це. По кој ни Не ша 

Леп тир је ре дов но на вра-
ћао, а ње го ва мај ка до ла зи 
и да нас. По ме ну ћу и Жи ку и 
Је ле ну из гру пе За на, ту је 
и глу мац Ду шан По чек, до-
ла зе из На род ног ан сам бла 
РТС-а... – на во ди по сла сти-
чар, док са сто ли це уста је да-
ма ко ја се упра во за сла ди ла 
и обра ћа му се уз из ви ње ње 
што пре ки да раз го вор:

– Ја сам из Цр не Го ре, сту-
ди ра ла сам у Бе о гра ду од 
1976. до 1981. го ди не, а и да-
нас, кад год до пу ту јем у ваш 
град, мо рам да свра тим код 
вас на жи то са шла гом.
Као до бар до ма ћин, Вељ ко 

за хва љу је на ле пим ре чи ма и 
на ста вља:

– То зна чи да сам одр жао 
иден ти тет. Жао ми је је ди но 
што ни смо мо гли да оста не мо 
ка фе-по сла сти чар ни ца ка ко 
је и де да осно вао по сао, јер 
сам по за ко ну мо рао да се ре-
ги стру јем као СЗР. Али, про-
из во ди су и да ље истог ква-
ли те та. Тај ква ли тет и зна чи 
иден ти тет. Два де сет го ди на 
на ба вља мо ро бу од истих 
до ба вља ча – ја сан је Вељ ко 
Сто ја но вић.

Беч ко-че шки ко ла чи и 
по не ка иде ја
У по сла сти чар ни ци се де це-

ни ја ма сме њу ју ге не ра ци је, а 
и ко ла чи у ви три ни, али увек 
са истим уку сом, ми ри сом и 
јед на ко при влач ни оку.

– Пра ви мо жу жу-пе ци во 
пре ма де ди ном ре цеп ту ко је 
сва ко днев но про да мо до че тр-

на ест ча со ва. Пре по зна ју нас 
и по по мо ран џа ма са воћ ним 
кре мом и воћ ним кор пи ца ма, 
куп ци во ле и пи ту са швап ским 
си ром, крем пи те са слат ком 
п а - вла ком... Сво је вре ме но 

је је дан Шпа нац тра-
жио да му на пра вим 
по себ ну тор ту ко ју 
је ње му спре ма ла 

ње го ва мај ка. Ре цепт 
је ре као пре ма се ћа њу, из 

ње га је на стао ко лач ко ји још 
про да је мо, а он је на вра ћао 
ре дов но да се њи ме за сла ди. 
По сао је кре а ти ван, до зво ља-
ва екс пе ри мен ти са ње, али, у 
осно ви, сви на ши ко ла чи су из 
та ко зва не беч ко-че шке по сла-
сти чар ни це – ка же Вељ ко.
Ис под про дај ног де ла на ла-

зи се ра ди о ни ца за слат ке кре-
а ци је у ко ју се си ла зи стр мим 
сте пе ни ца ма. Ту Алек сан дра 
Ма тић већ осам го ди на пра-
ви по сла сти це. Пре по днев не 
са те про во ди рад но, оме ђе на 
бе лим пло чи ца ма, уз ми ри се 
пе че них ко ра и кре мо ва и уз 
зву ке ве ли ких ма ши на ка кве 
има мо и у на шим ку хи ња ма 
али мно го ма њих ди мен зи ја.

– Во лим овај по сао, иако 
се раз ли ку је од кућ не ва ри-
јан те, јер су ко ли чи не мно-
го ве ће. Оно што се у овој 
по сла сти чар ни ци го ди на ма 
пре но си ло, од ре цеп ту ре до 
ор га ни за ци је по сла, на у чи ла 
сам од го спо ђа Љи ље ко ја је 
са да у пен зи ји. Ов де на ста-
ју ви нер коц ке, жер бо коц ке, 
ке стен пи ре... Ва жно је ка ко 
се по сао рас по ре ди јер тре-
ба пра ви ти сла до лед, пе ћи 
ко ре од три де сет ја ја, ку ва-
ти и до ма ће со ко ве од зо ве 
и ја го да од ко јих по том на-
ста је наш сла до лед... Мно го 
је по сла, али на из ве стан на-
чин ужи вам док ра дим. Ов де 
је ве ли ки мик сер, пле хо ви су 
ве ћи од обич них ку хињ ских, 
а има мо и уни кат ну ма ши ну 
за мле ве ње ора ха. Ра ди мо и 
су бо том, а је ди на не де ља у 
го ди ни ко ја је рад на је пред 
Но ву го ди ну, о Ма те ри ца ма. 
Та да пра ви мо тор те, по сне и 
мр сне ко ла че, јер има мо мно-
го по руџ би на – до ча ра ва по-
сла сти чар ски за нат Алек сан-
дра Ма тић.

Текст и фо то: Ј. Оцић

стари занати

МАЈ СТОР СТВО ИЗ РА ДЕ СЛАТ КИХ ЂА КО НИ ЈА 

По
 сл
а с
ти

 це

По
 сл
а с
ти

 це

за
 ду

 шу

за
 ду

 шу



26 30. јун 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

хроника

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

„Светско” фудбалско 
првенство и на 
Дечјим спортским 
играма у Крагујевцу

Све ча ним де фи ле ом 
уче ни ка из 32 основ-
не школе Шу ма ди је, на 

Тр гу код Кр ста у Кра гу јев цу, 
отво ре не су Деч је спорт ске 
игре Кра гу је вац 2010. Реч је о 
па ра лел ном „свет ском” фуд-
бал ском пр вен ству, ко је се 
под сло га ном „Фуд бал је жи-
вот... уђи у игру” од и гра ва у 
исто вре ме ка да и оно пра во 
у Ју жној Афри ци – од 11. ју на 
до 11. ју ла, са мо што се ово 
одр жа ва на ста ди о ну „Чи ка 
Да ча” у Кра гу јев цу.
Уче ни ци основ них шко ла, 

уз ра ста од пе тог до осмог 
раз ре да, бра не бо је ре пре-
зен та ци ја ко је уче ству ју на 
пра вом пр вен ству по истом 
рас по ре ду. Ам ба са де зе ма-
ља уче сни ца про сле ди ле су 

хим не ко је се ин то ни ра ју пре 
сва ке утак ми це, а ор га ни за-
тор је обез бе дио дре со ве за 
пред став ни ке свих ре пре зен-
та ци ја.
Деч је спорт ске игре отво-

рио је гра до на чел ник Кра гу-
јев ца Ве ро љуб Сте ва но вић, 
ко ји је, по ред оста лог, ре као 
да је та ма ни фе ста ци ја плод 
иде је мла дих и да је због то га 
ло кал на са мо у пра ва од лу чи-
ла да по др жи овај про је кат, 
ко ји ће би ти упри ли чен и у 
вре ме свет ских пр вен ста ва 
у ко шар ци и од бој ци. Ина че, 
за де цу мла ђег школ ског уз-
ра ста, од пр вог до че твр тог 
раз ре да, ор га ни зо ва но је так-
ми че ње у игра њу вир ту ел ног 
фуд ба ла на кон зо ла ма и ДВД 
игри ца ма.
На ста ди о ну „Чи ка Да ча” 

утак ми це се игра ју од 9 до 12 
са ти пре под не, док свој так-
ми чар ски дух, кроз вир ту ел-
не игри це, мла ђи шко лар ци 
има ју при ли ку да по ка жу у 
ве чер њем тер ми ну, од 18 до 
22 са та.

М. Сан трач

Мон ди јал у ср цу Шу ма ди је

Пен зи о нер Ба не Пла зи-
нић, Но во бе о гра ђа нин, ме-
те о ро лог и ду го го ди шњи 
ди рек тор Ре пу блич ког ме те-
о ро ло шког за во да Ср би је, у 
сло бод но вре ме по све ће но 
се ба ви сли кар ством. Члан 
је сли кар ске сек ци је Рад-
нич ког уни вер зи те та „Ђу ро 
Са лај” у Бе о гра ду, где ће 
кра јем иду ћег ме се ца при-
ре ди ти и из ло жбу сво јих ра-
до ва. Нај ве ћи број сли ка на 
по став ци би ће аква ре ли.
Ба не је још у гим на зи ји 

сли као аква рел бо ја ма и нај-
ве шти ји је баш у овој нај те-
жој сли кар ској тех ни ци ко ја 
зах те ва брз рад и сли ка ње у 
јед ном да ху. А бр зи на је Ба-
не то ва вр ли на – као омла-

ХО БИ ЈЕД НОГ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Од фуд ба ле ра до сли ка ра
ди нац и фуд ба лер Пар ти-
за на био је крил ни ре пре-
зен та ти вац еки пе мла дих 
фуд ба ле ра ко ји су осво ји-
ли пр во ме сто на фуд бал-
ском тур ни ру у Ита ли ји, у 
Ви ја ре ђу.
Сли кар ски мо ти ви пен-

зи о не ра Ба не та, шар-
мант ног и ве се лог ко зе ра, 
углав ном су из при ро де, 
нај че шће из цр но гор ских 
ма сли ња ка, од Ба ра до Ул-
ци ња, где са су пру гом Ма-
цом про во ди по не ко ли ко 
ме се ци го ди шње, и често 
ком ши ја ма сли ка мо ти ве 
„по же љи”.

М. Га рић Бане са омиљеним 
комшиницама
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Ка да је из гу би ла на ду да ће 
се за по сли ти као еко но ми ста, 
Сне жа на Ми ло ше вић из
Кле ња, у до ли ни Пе ка,
од лу чи ла је да се по све ти
хо би ју из де тињ ства и та ко је 
по ста ла је ди на пче лар ка
у Бра ни чев ском окру гу

У „вр шча ри” Сне жа не Ми ло ше вић 
(36) овог про ле ћа на шло се око 40 
ро је ва пче ла ко је је са ма ухва ти ла. 

Сне жа на је је ди на же на пче лар у Бра-
ни чев ском окру гу и по се ду је пче ли њак 
у ко ме су уред но по ре ђа не ко шни це са 
ше зде се так про из вод них и два де се так 
по моћ них дру шта ва. Не до зво ља ва да 
је би ло шта из не на ди ка да је у пи та њу 

ор га ни зо ва ност, број ност и до бро ста ње 
пче ла, јер је то пре суд но за зи мо ва ње и 
успех у на ред ној го ди ни.

– Ни јед на пче ла ме ни је до са да убо ла 
јер сво ју љу бав пре но сим на њих – ка же 
Сне жа на ко ја је пче ла ре ње на у чи ла од 
оца Бра ни сла ва.
Вре ме ном се спе ци ја ли зо ва ла и за 

хва та ње ро је ва, а ово уме ће је учи ла од 
ду го го ди шњег пче ла ра Ла за ра Тер зи ћа 
ко ји се, по ред сво јих 85 го ди на, још ла ко 
пе ње на ста бла да би ухва тио пче ли њи 
рој ко ји је иза шао из ко шни це.

– Осе тим ро је ве по зву ку, кре нем за 
њи ма у шу му, а кад их на ђем на др ве-
ту, ста вљам вр шча ру и на о ру жам се 
стр пље њем. Хва та ње ро је ва мо же да 
по тра је и по не ко ли ко са ти, али се то 
че ка ње увек ис пла ти – ка же Сне жа на. 
– Вр ша ча ра је, да ка жем и то, пле те на 
ко шни ца од вр бо вог пру ћа у об ли ку ку-
ле. Под ву че се под от кри ве ни рој пче ла, 
ко ји се склуп ча обич но на ви си ни од три 
до пет ме та ра.

Сне жа на твр ди да ро ју не при ла зи са 
мре жом пре ко ли ца јер пче ле не ује да ју 
док су мир не и ка да их ни ко не ди ра.

– Тек кад се гра на за тре се, оне ре а гу-
ју. Тре снем на гло гра ну, по кре нем ма ти цу 
ко ја убр зо уђе у вр шча ру, а за њом и све 
оста ле пче ле. Пе њем се од мах на мер де-
ви не, по кло пим вр шча ру ма ра мом, уба цим 
је и за тво рим у но ву ко шни цу да их не би 
на па ла „ту ђи ца-пче ла”. Ако се де си да се 
по ја ве две ма ти це, он да јед на дру гу уни-
шти јер не мо гу обе за јед но у јед ном ро-
ју. Дру ги ме тод хва та ња ро је ва је по мо ћу 
„аустриј ске ке се” са обру чем ко ји се ста-
вља од о зго на рој – об ја шња ва Сне жа на.
Ова мла да же на пла ни ра да на ред не 

го ди не по ве ћа свој пче ли њак на 120 ко-
шни ца од ко јих, ка ко ка же, мо же са свим 
ле по да се жи ви.

Љ. На ста си је вић

ЕКО НО МИ СТА СТРУЧ ЊАК ЗА РО ЈЕ ВЕ

Пче ла је као људ ско би ће
Пр ви рој са
пет на ест го ди на
Сне жа на Ми ло ше вић ка же да је пр-

ви рој ухва ти ла ка да је има ла пет на-
е стак го ди на.

– Би ло је у ње му око хи ља ду пче-
ла, ни са ма ни сам мо гла да ве ру јем 
ка кву сам сре ћу има ла! Али, не ка ко, 
и пче ле осе те љу бав и до бро ту у чо-
ве ку ко ји их хва та и спа са ва од уги-
ну ћа. Оне су као људ ска би ћа, рад не, 
вред не, по слу шне, али дир не ли ко 
та мо где не тре ба, е, он да су опа сне 
– ка же Сне жа на.

Пен зи о не ри МЗ „До њи град” не дав но су 
одр жа ли Из бор ну скуп шти ну на ко јој су усво-
ји ли Из ве штај о ра ду и иза бра ли но во ру ко-
вод ство.
Под но се ћи из ве штај о ра ду, Бо жи дар Жив-

ко вић је ис та као да ор га ни за ци ја тре нут но 
има 373 чла на, али да број чла но ва опа да, 
што се до во ди у те сну ве зу са све ло ши јим 
ма те ри јал ним и со ци јал ним по ло жа јем пен-
зи о не ра. На Скуп шти ни је иза бран Ме сни од-
бор од 11 чла но ва, а за пред сед ни ка је по но-
во иза бран Жи во рад Ива но вић.
Да би се иоле убла жи ло ста ње, Ме сни од-

бор ове ор га ни за ци је се у про те клој го ди ни 
ан га жо вао на снаб де ва њу огре вом и нај ва-

жни јим жи вот ним на мир ни ца ма по ни жим 
це на ма и по вољ ни јим усло ви ма пла ћа ња. У 
окви ру ак ци је „По моћ ста ри ма” по се ће но је 
осам де се так здрав стве но и ма те ри јал но нај-
у гро же ни јих чла но ва и том при ли ком су им 
уру че ни скром ни по кло ни као знак па жње и 
со ли дар но сти.
На ста вље на је ви ше го ди шња са рад ња и 

дру же ње са пен зи о не ри ма Но вих Ба но ва ца, 
Ве ли ког Гра ди шта, Сви лајн ца, Ко стол ца, Де-
ли бла та, Ко ви на и дру гих ме ста. По себ но је 
ис так ну та до бра са рад ња и са Са ве том МЗ, 
Цр ве ним кр стом, Ак ти вом же на и дру гим ме-
сним ор га ни за ци ја ма у окви ру Град ског удру-
же ња пен зи о не ра. Р. В.

СМЕ ДЕ РЕ ВО

Те жак 
по ло жај 
старијих
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ги стра лу ка мо ру оста ви ће у 
на сле ђе си ну Ми ла ну и уну ку 
Во ји ну ко ји же ле да на ста ве 
по ро дич ну тра ди ци ју.
Од не ка да шњих 17 во де-

ни ца на ре ци Би стри ци ко ја 
се вра то лом но спу шта са ви-
со ва Зла та ра и уви ре у Лим, 
по то ча ра Дра го ми ра Кр џав-
ца је ди на још одо ле ва на је-
зди вре ме на и елек трич ним 
мли но ви ма. Је дин стве на је 
по мно го че му и пра ва атрак-
ци ја за на мер ни ке и ту ри сте, 
али и за оне ко ји би да се уз 
зву ке че ке та ла и во де нич ког 
ка ме на бар на трен вра те у 
про ху ја ло вре ме, де тињ ство 
и за ви чај.

Ви ше не ма ни ка кве сум-
ње да сви пу те ви у Де-
бр цу во де у ле по уре ђе-

ни Клуб пен зи о не ра, где се 
сва ко днев но оку пља ју, дру же 
и за ба вља ју нај ста ри ји жи-
те љи овог ме ста, Вла са ни це, 
Но вог Се ла, Ме са ра ца, Су вог 
Се ла... Под кро вом овог нај о-
ми ље ни јег свра ти шта пен зи о-
не ра је и ша хов ски клуб, ко ји 
је пр вак оп штин ске ли ге.
Агил ни пред сед ник Основ-

не ор га ни за ци је пен зи о не ра 
у овој по са во там нав ској ва ро-
ши ци, Ду шан Жи јић, под се ћа 
да су за успе шан рад до би ли 
мно ге по хва ле са свих стра-
на и до да је да се ру ко вод ство 
по себ но ста ра о здра вљу сво јих чла но ва и о по ро ди ца ма пре-
ми ну лих пен зи о не ра. Ка же да у Клу бу сла ве све пра зни ке, а 
ду гач ка је и ли ста из ле та и оби ла за ка исто риј ских ме ста, кул-
тур них и при вред них ма ни фе ста ци ја.

– Мо гу са по но сом да ка жем да смо ових да на успе шно за вр-
ши ли ре кон струк ци ју Клу ба пен зи о не ра – „ра пор ти ра” Жи јић. 
– Реч је, за пра во, о ста ром дво соб ном ста ну ко ји нам је оп шти-
на Вла ди мир ци да ла на трај но ко ри шће ње, а ми смо га вред-
ним ру ка ма, до бро вољ ним ра дом и од ри ца њем пре тво ри ли у 
при ја тан ку так. Да кле, од ста рог смо ство ри ли но во за хва љу ју-
ћи, пре све га, не се бич ној по мо ћи ло кал не са мо у пра ве ко ја нам 
је за ре кон струк ци ју оси гу ра ла гра ђе вин ски ма те ри јал, зид не 
и под не пло чи це у укуп ној вред но сти 42.000 ди на ра. Ни су из о-
ста ли ни нов ча ни при ло зи чла но ва. Та ко је, ре ци мо, Об рад Ри-

со је вић из дво јио 5.000, а 
Јо ка Ђор ђе вић 4.000 ди на-
ра. Ни је ма ло ни оних ко ји 
су не ко ли ко да на ра ди ли 
„од ју тра до су тра”.
У вла ди ми рач кој оп-

штин ској ор га ни за ци ји 
пен зи о не ра са не скри ве-
ним за до вољ ством ис ти чу 
да је њи хо ва „фи ли ја ла” у 
Де бр цу по мно го че му нај-
бо ља у овом де лу Ср би је.

– Ор га ни за ци ја пен зи о-
не ра у Де бр цу нај бо љи је 
при мер ка ко се тим ским 
ра дом по сти жу за па же ни 
ре зул та ти и скре ће па жња 
на се бе – би ли су јед но ду-
шни у „цен тра ли” у Вла ди-

мир ци ма. Тре ба ре ћи и то да је ре кон стру и са ни клуб и ра ни је 
био је ди но ме сто у По са во там на ви где су се ре дов но ор га ни зо-
ва ле раз не свет ко ви не: про сла ве Но ве го ди не и пра во слав не 
Но ве го ди не, Осмог мар та, ро ђен да ни чла но ва ...
Ина че, при пад ни це леп шег по ла на свој на чин да ју по се-

бан до при нос ра зно вр сним ак тив но сти ма члан ства и ње го вом 
„под мла ђи ва њу”. Оста ло је за бе ле же но да су не у мор не ак ти-
вист ки ње, не та ко дав но, у вла ди ми рач ком Ко на ку при ре ди ле 
до бро по се ће ну из ло жбу руч них ра до ва, а њи ма при па да ју за-
слу ге и за по ди за ње но вих мо сто ва са рад ње и при ја тељ ства. 
Сам по да так да су за Са вин дан, у ов да шњој цр кви, ма ли ша ни-
ма по кло ни ле 100 па ке ти ћа од ср ца, до вољ но све до чи о њи хо-
вом ху ма ни тар ном ра ду. З. Ђу рић

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА У ДЕ БР ЦУ НАЈ БО ЉА У ОП ШТИ НИ ВЛА ДИ МИР ЦИ

Збор но ме сто у Клу бу

ВО ДЕ НИ ЧАР ДРА ГО МИР КР ЏА ВАЦ (85) ОД ЛА ЗИ У ПЕН ЗИ ЈУ

Че ке та ло у ама нет
– Кад има жи та, ме љем од 

ју тра до мра ка, а нај ви ше је 
по сла у је сен ка да се то ве 
сви ње и ме љу ку ку руз и је-
чам. Хељ ду, раж и пше ни цу, 
по ред ло кал них, ов де ме љу 
чак и по љо при вред ни ци са 
Пе штер ске ви со рав ни и Ја-
бу ке, а по бра шно за про ју, 
ка ча мак и ги ба ни це свра ћа-
ју љу би те љи до брог за ло-
га ја из свих кра је ва Ср би је 
и Цр не Го ре ко је пут на не се 
ма ги стра лом ка мо ру. Бра-
шно ис под во де нич ког ка ме-
на спе ци фич ног је уку са и 
мно го здра ви је и уку сни је од 
бра шна до би је ног мле ве њем 
зр на у елек трич ним мли но ви-
ма – ка же Дра го мир Кр џа вац 
ко ме су во де нич ка ме мла и 
ре у ма оте жа ли ко рак и по ви-
ли пле ћа.

Ж. Ду ла но вић

Во де ни чар Дра го мир Кр џа-
вац (85) из се ла Би стри ца код 
Но ве Ва ро ши ових да на ће на-
кон шест де це ни ја ра да оти ћи 

у за слу же ну пен зи ју. За нат 
ко ји је дав не 1949. го ди не 
пре у зео од оца и во де ни цу 
са два ви тла по диг ну ту уз ма-
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пензионерски кутак

КИ КИН ДА

Из ла га ли и ста ри ји
Ства ра ла штво не по зна је го ди не. У то су се осве до чи ли за по-

сле ни у Ту ри стич кој ор га ни за ци ји оп шти не Ки кин да, ко ја је уте-
ме љи вач и при ре ђи вач про дај не из ло жбе су ве ни ра, ру ко тво ри на 
на род не ра ди но сти и за нат ства, али и мно го број ни по се ти о це те 
ма ни фе ста ци је. На јед ном од штан до ва де ло сво јих ру ку из ло-
жи ли су и чла но ви Кре а тив не ра ди о ни це Ге рон то ло шког цен тра 
у Ки кин ди. Иако већ у „тре ћем до бу”, они про да ју сво је вр ло ус-
пе ле ру ко тво ри не и од за ра де ку пу ју по тре бан ма те ри јал, а део 

ЗА ЈЕ ЧАР

Пр ве нац де ч јег
фол кло ра
При во де ћи кра ју по лу го ди шњу ак тив ност, чла но ви КУД 

„Пен зи о не ри” из За је ча ра об и шли су не ко ли ко гра до ва и ме-
ста у Шу ма диј ском кру гу.
По ред раз гле да ња кул тур но-исто риј ских зна ме ни то сти у 

То по ли, у Аран ђе лов цу су при ре ди ли и јед но и по ча сов ни кон-
церт.

У са ли Ло вач ког до ма про грам су отво ри ли нај мла ђи, чла но-
ви де чи је фол клор не и пе вач ке гру пе, ко ја ско ро го ди ну да на 
ра ди при пен зи о нер ском КУД-у. Они су нај пре от пе ва ли пе сму 
„Та мо да ле ко”, уз сти хо ве здра ви це ис ку сног пен зи о не ра Ми-
лен ка Јо ва но ви ћа. За пр ви на ступ и го сто ва ње чла но ви ове 
де чи је фол клор не гру пе из ве ли су и вла шке игре у ко ре о гра-
фи ји Сне жа не Стан ко вић.
Од ста ри јих чла но ва КУД-а „Пен зи о не ри” па жњу пу бли ке су 

при ву кли Ве ра Ко стић, Јо на Ко ре ло вић и жен ски ду ет Де сан ка 
Стан ко вић – Љи ља на Во и но вић, по том сплет град ских ига ра и 
фру лаш Ми лан Пај чић.

М. С.

ВЛА ДИ МИР ЦИ 

Оду ше вље ни излетом
Пен зи о не ри оп шти не Вла ди мир ци пр ви пут су ор га ни зо ва-

но по се ти ли Ов чар ско-ка блар ску кли су ру и уве ри ли се у ње не 
рас ко шне при род не ле по те. На „про гра му” нај ста ри јих жи те-
ља овог кра ја пр ва се на шла Ов чар ба ња, по зна та по из у зет ној 
при ро ди, број ним ма на сти ри ма и хи дро е лек тра ни, а за тим је 
усле ди ла по се та Атом ској ба њи у Гор њој Треп чи, чи ји је вла-
сник Вла ди мир ча нин Бо ри во је Уро ше вић.

– Оду ше вље ни смо оним што смо ви де ли то ком јед но днев ног 
из ле та у Ов чар ско-ка блар ску кли су ру – ка же „пр ви” пен зи о нер 
ове по са во там нав ске оп шти не, Мир ко Ла за ре вић, и на гла ша ва 
да су нај сна жни је ути ске по не ли из Атом ске ба ње ко ја је по 
мно го че му би ла је дин стве на и на про сто ри ма не ка да шње Ју-
го сла ви је. З. Ђ.

ША БАЦ

Нај бо љи пле са чи 
На 34. фе сти ва лу драм ског и пан то ми ми чар ског ства ра ла-

штва и мо дер них ига ра за глу ве и на глу ве осо бе Ср би је, ко ји 
је не дав но одр жан у Сме де ре ву, Гру па за мо дер ни плес Ме ђу-
оп штин ске ор га ни за ци је глу вих и на глу вих Шап ца осво ји ла је 
пр во ме сто. Кон ку рен ци ја ни је би ла ма ла, уче ство ва ло је 29 
гра до ва и 11 гру па за мо дер ни плес.
Ка ко ре че Дра га на Ар се но вић, се кре тар Ме ђу оп штин ске 

ор га ни за ци је глу вих и на глу вих, за ко ју ка жу да је „ал фа и 
оме га” ор га ни за ци је, ве ли ку за хвал ност тре ба ода ти Ма ри ји 
Ла зић, ко ре о гра фу ове гру пе, ко ја је за и ста на пор но ве жба ла 
са чла но ви ма.
Ина че, на овом фе сти ва лу пр ви пут је уче ство ва ла и гру па 

за пан то ми му из ове ор га ни за ци је. По оп штем ми шље њу зва-
нич ни ка фе сти ва ла, и у овој кон ку рен ци ји мо гло је да „пад не” 
пр во ме сто, али, не би би ло ле по да јед на ор га ни за ци ја по не се 
ско ро сва при зна ња. Гру пу за пан то ми му при пре мао је Љу би-
ша Ба ро вић, глу мац Ша бач ког по зо ри шта.

Б. Р.

из два ја ју за ху ма ни тар не свр хе. Нај ве ћа ко рист, ипак, про ис ти че 
из чи ње ни це да осми шље но про во де сво је вре ме.
На овој из ло жби био је за па жен и штанд ак ти ва же на из се-

ла На ко во. И ме ђу тим „чу вар ка ма” на род ног ства ра ла штва и 
оби ча ја нај број ни је су при пад ни це у по зним го ди на ма.

С. З.
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По др шка же на ма
на се лу
У Ки кин ди је не дав но одр жан Окру гли сто „Про гра ми по др-

шке за по бољ ша ње по ло жа ја же на на се лу у Ауто ном ној По-
кра ји ни Вој во ди на”, ко ји је ор га ни зо вао Са вет за рав но прав-
ност по ло ва Скуп шти не оп шти не у са рад њи са По кра јин ским 
се кре та ри ја том за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло-
ва. Овај се кре та ри јат је рас пи сао че ти ри кон кур са при ла го ђе-
на по тре ба ма же на у ру рал ним сре ди на ма.

РЕ КО ВАЦ

Бра ти мље ње са
До лењ ским
То пли ца ма
Пред сед ник оп шти не Ре ко вац др Дра ган Про да но вић и жу-

пан сло ве нач ког ме ста До лењ ске То пли це Франц Вовк пот пи-
са ли су По ве љу о бра ти мље њу ових оп шти на. Бра ти мље ње 
тре ба да по спе ши са рад њу Ре ков ца и До лењ ских То пли ца, али 
и да по мог не ле вач ким при вред ни ци ма да се при ла го де стан-
дар ди ма Европ ске уни је.
Лев ча ни ма се за хва љу ју ћи са рад њи са овом сло ве нач ком 

оп шти ном пру жа мо гућ ност да кон ку ри шу за сред ства из прет-
при ступ них фон до ва Европ ске уни је. М. С.

НО ВИ САД

Ве се ло и рас пе ва но
Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог Са да ор га ни зо ва ло је по-

се ту ко ле га ма у Ја го ди ни. Уз раз ме ну ис ку ста ва и до го вор о 
за јед нич ким про јек ти ма, на овом су сре ту би ло је, за хва љу ју ћи 
чла но ви ма КУД „Иси дор Ба јић”, ве се ло и рас пе ва но. И. М.

БЕ ЛА ЦР КВА

Уме си ле ко ла че
за бо ле сни ке
Чла ни це Ак ти ва же на Удру же ња пен зи о не ра из Бе ле Цр кве 

не дав но су, по тре ћи пут ове го ди не, па ци јен ти ма плућ не бол-
ни це „Др Бу ди слав Ба бић” до не ле ко ла че ко је су са ме ме си ле, 
да им за сла де не дељ ни ру чак, да их об ра ду ју и на ја ве бу ду ће 
по се те. На овај на чин, пи ше нам Ита ло Ка по не Пе тро вић из 

овог удру же ња, ре а ли зу је се и про грам ра да, а и оно што сто ји 
у Ста ту ту – да је ху ма ни тар ни рад је дан од нај ва жни јих за да-
та ка пен зи о нер ске ор га ни за ци је.

И. М.

По др шка же на ма на се лу про пра ће на је и из ло жбом фо то-
гра фи ја на ко ји ма је при ка за но бо гат ство тра ди ци је ко ја се 
га ји у се о ској за јед ни ци ви ше на ци о нал не и мул ти кул ту рал не 
Вој во ди не. С. З.

Рековац

Долењске Топлице
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ПО ЖА РЕ ВАЦ

Отво рен фит нес-клуб
У Удру же њу пен зи о не ра у По жа рев цу, на про сто ру од 200 

ква драт них ме та ра, не дав но је по чео да ра ди фит нес-клуб 
„Змај” у ко ме, по ред пен зи о не ра, мо гу да тре ни ра ју и мла ђи 
По жа ре вља ни. Свим по чет ни ци ма за га ран то ва но је се дам да-
на бес плат ног ве жба ња. Клуб је опре мљен са вре ме ним спра-
ва ма за ма са жу, кар дио-ве жбе, бо ди-бил динг, аеро бик, а по-

се ти о ци мо гу да ко ри сте и услу ге ну три ци о ни ста. На про гра му 
су и спе ци ја ли зо ва ни са др жа ји за же не и де цу. Клуб ра ди од 
10 до 22 са та сва ког да на осим не де ље.
По ред фит нес-клу ба, од не дав но се под кро вом згра де пен-

зи о не ра у По жа рев цу на ла зи и СОС мар кет у ко ме се нај ста-
ри ји, али и оста ли гра ђа ни снаб де ва ју на мир ни ца ма по знат но 
ни жим це на ма не го у дру гим про дав ни ца ма. У опре ма ње овог 
про сто ра по вр ши не 180 ква дра та Удру же ње је уло жи ло око 
ми ли он и по ди на ра. У ње му је по сао на нео д ре ђе но вре ме 
на шло осмо ро љу ду та ко да је ко рист од отва ра ње мар ке та 
ви ше стру ка.  С. Е.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

При јат но дру же ње
на излетима
Чла но ви Удру-

же ња пен зи о-
не ра оп шти не 
Ве ли ка Пла на у 
крат ком пе ри о-
ду ор га ни зо ва-
ли су не ко ли ко 
екс кур зи ја и 
јед  но  днев  них 
из ле та на ко-
ји ма су раз гле-
да ли око ли ну, 
при јат но се дру-
жи ли и још леп-
ше про ве ли.

– На ши пен-
зи о не ри су об-
и шли Вр њач ку 
Ба њу и ма на-
сти ре Љу бо-
сти ња и Све та 
Пет ка, а би ли 
смо и у То по-
ли. По што се на 
из ле ти ма ле по 
дру жи мо и про-
во ди мо, пен зи-
о не ри су би ли 
вољ ни да оде мо 
и до Зла ти бо ра, 
па до Др вен гра-
да, где смо се 
во зи ли „Шар ган-
ском осми цом”, што је за и ста би ло пре див но ис ку ство – ис-
ти че Ми о драг Ми ло са вље вић Ми ка, за ду жен за ор га ни за ци ју 
пу то ва ња у овом удру же њу.
Пен зи о не ри из Ве ли ке Пла не не дав но су по се ти ли Ре сав ску 

пе ћи ну и ма на стир Ма на си ју, а по том и Ја го ди ну, где су об и-
шли Му зеј во шта них фи гу ра, Зо о ло шки врт и Аква парк. Ова-
квих екс кур зи ја и јед но днев них из ле та би ће сва ка ко још, а у 
овом удру же њу на по ми њу да ће уско ро по че ти да ор га ни зу ју 
за ба ве и ча јан ке за сво је чла но ве.

Сл. К.

БЕ О ГРАД

Ку ва ли ју не ћи гу лаш
Дом за од ра сла и ин ва лид на ли ца у Бе о гра ду био је до ма-

ћин еки па ма уста но ва за бри гу о ста ри ма и ин ва ли ди ма ко је 
се сва ке го ди не так ми че у ку ва њу ју не ћег гу ла ша. Еки пе чи не 
по два ко ри сни ка и је дан за по сле ни рад ник, ко ји не са мо да 
во ле да ку ва ју, не го то и уме ју, та ко да је на овим су сре ти ма 
кон ку рен ци ја увек же сто ка. Ове го ди не су уче ство ва ле и еки-
пе спон зо ра и при ја те ља осо ба са ин ва ли ди те том, та ко да је 
жи ри за ку ва ре нај бо љег гу ла ша про гла сио еки пу АСН – Ауто 
сер вис Ни ко ла, дру го ме сто при па ло је Спорт ско-ре кре а тив-
ном удру же њу осо ба са ин ва ли ди те том „Све је мо гу ће”, док 
су ку ли на ри из До ма за ста ре и пен зи о не ре Апа тин осво ји ли 
тре ће ме сто. И. М.

Ми о драг Ми ло са вље вић
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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

Од мор за
пен зи о не ре
на ка ши чи цу

Пот по ра
за по ро ди ље
У слу ча ју по ро ђа ја да је се, ако чла ни ца не при вре ђу је, 

по ро диљ ска пот по ра за вре ме од шест не де ља пре до шест 
не де ља иза по ро ђа ја у ви си ни три че твр ти не обез бе ђе не 
над ни це днев но, што из но си 16 фра на ка до 126 фра на ка 
не дељ но; по ред то га да је се опре ма за де те у из но су од 75 
фра на ка (150 ди на ра) и пот по ра за хра ну де те ту од сед ме до 
осам на е сте не де ље иза по ро ђа ја од че ти ри ди на ра днев но 
или 14 фра на ка не дељ но.

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

Под стрек
ро ди тељ ству
Про шле го ди не у глав ном гра ду Ср би је сто па при род ног 

при ра шта ја би ла је не га тив на, из но си ла је ми нус 2,5 про-
ми ла, а не до ста так нов ча них сред ста ва је дан је од глав них 
раз ло га због ко јих се па ро ви ре ђе од лу чу ју за ро ди тељ ство. 
Од 31. мар та ове го ди не за по сле не бе о град ске по ро ди ље 
до би ја ју јед но крат ну нов ча ну по моћ. Пра во на ову по моћ, 
у из но су од 25.000 ди на ра, има ју оне по ро ди ље чи ја ме сеч-
на при ма ња по чла ну до ма ћин ства не пре ла зе 10.000 ди-
на ра. Не за по сле не по ро ди ље са те ри то ри је Бе о гра да ће за 
де цу ро ђе ну у овој го ди ни до би ја ти јед но крат ну по моћ од по 
50.000 ди на ра.  Ј. О.

У нај мла ђој бе о град ској оп шти ни – Сур чин ове го ди не 
је под не то 156 зах те ва пен зи о не ра за ко ри шће ње бес-
плат ног де се то днев ног од мо ра у ба ња ма Ср би је. На од-
мор ће, ме ђу тим, оти ћи са мо 44 пен зи о не ра, и то ова ко: 
11 ин ва лид ских пен зи о не ра, исто то ли ко по ро дич них и 
22 ко ри сни ка ста ро сне пен зи је.
Оп шти на Сур чин се у јав но сти ина че тре ти ра као нај бо-

га ти ја оп шти на по при ма њи ма за по сле них, а пен зи о не ри 
су на нај ни жој ле стви ци у Ср би ји. На при мер, Оп штин-
ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Сур чин не ма ни нај ма њу 
про сто ри ју, ни нај ми ни мал ни ји про стор за оба вља ње ху-
ма ни тар не де лат но сти и дру же ње пен зи о не ра. Нај бо га-
ти је ста нов ни штво, а нај си ро ма шни ји пен зи о не ри!

Љу би ша Кља јић, 
пред сед ник ООИР Сур чин

Ма ло се пи ше 
о Ни шу
Ниш као тре ћи град по ве ли-

чи ни и бро ју пен зи о не ра вр ло је 
ма ло, ско ро ни ка ко за сту пљен 
у ли сту „Глас оси гу ра ни ка”. Не-
ма мо свог до пи сни ка, а ни из 
ре дак ци је ни ко не зо ве Град ску 
ор га ни за ци ју пен зи о не ра да се 
рас пи та о де ша ва њи ма код нас. 
Да ис ко ри стим мо гућ ност, кад 

већ пи шем, да оба ве стим чи та о-
це да ће ове го ди не 367 Ни шли ја 
ићи на бес пла тан од мор у срп ске 
ба ње. За тим, у свих 88 ме сних 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра би ће 
упри ли че ни јед но днев ни из ле ти, 
а у њи хо вом фи нан си ра њу ће 
уче ство ва ти Град ска ор га ни за-
ци ја пен зи о не ра.

До бро сав Ми лен ко вић, 
се кре тар Град ске

ор га ни за ци је пен зи о не ра Ниш
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

При ме на чла на 120 За ко на
о ПИО

При вре ме но ре ше ње

Ста ро сна пен зи ја

Ту ђа не га и по моћ

На кна да са тр жи шта ра да

? Зо ри ца Стан ко вић − Вра ће но ви ца: Би ла сам по-
љо при вред ни оси гу ра ник од 1986. и оти шла сам 
у пен зи ју 2007. го ди не са 17 го ди на ста жа. Због 

здрав стве них про бле ма пре ста ла сам да упла ћу јем до-
при но се од 1. 1. 2004. го ди не, а на кон три го ди не на пу-
ни ла сам 60 го ди на и оти шла у пен зи ју. Ме ђу тим, до би-
ла сам при вре ме но ре ше ње по ко ме ми се од би ја 1/3 
пен зи је иако сам ис пу ни ла усло ве са 17 го ди на ста жа и 
60 го ди на жи во та. За ни ма ме да ли је то по за ко ну.

?Ми ло рад Ка ча ре вић – Вра ње: Пен зи о нер сам од 
15. 3. 1994. го ди не по при вре ме ном ре ше њу. По-
што већ 16 го ди на ни сам до био ко нач но ре ше ње о 

пен зи ји, ин те ре су је ме због че га се оно не до но си и да 
ли ће до ћи до про ме не у по гле ду ви си не пен зи је уко ли-
ко се ко нач но ре ше ње до не се?

?Р. С. – Мај дан пек: Ро ђе на сам 8. 4. 1951. го ди не. Без 
по сла сам оста ла 2003. го ди не, и тог тре нут ка има ла 
сам 15 го ди на, се дам ме се ци и 23 да на рад ног ста жа. 

Да ли имам пра во на пен зи ју и ка да сти чем то пра во ако 
га имам, тј. ка да мо гу да под не сем зах тев за пен зи ју?

?Алек сан дар Ми тић – Гор њи Ми ла но вац: Ко ри сник 
сам пен зи је у из но су од 15.600 ди на ра, док мо ја 
су пру га ни је пен зи о нер. Жи ви мо са ми, здра вље 

нам је на ру ше но, а овим из но сом пен зи је је два по кри-
ва мо здрав стве не услу ге и тро шко ве жи во та. Да ли, с 
об зи ром на на ве де но, има мо пра во на на кна ду за не гу 
и по моћ дру гог ли ца?

?Ми ла Ви да но вић – Бе чеј: Ше сна е стог ју ла 2010. го-
ди не пу ним 33 го ди не рад ног ста жа, а 25. 8. 2010. 
на вр ша вам 54 го ди не жи во та. Да ли, као тех но ло-

шки ви шак, имам пра во на на кна ду на тр жи шту ра да 
и до ко је го ди не, бу ду ћи да ми је ре че но да ћу би ти на 
тр жи шту ра да до ис пу ње ња усло ва за пен зи о ни са ње?

Од го вор: Ка да сте оства ри-
ли пра во на ста ро сну пен зи ју 
са 60 го ди на жи во та, утвр ђен 
Вам је стаж од 17 го ди на што 
је би ло до вољ но за при зна-
ва ње пра ва на пен зи ју, али 
та ко ђе је утвр ђе но да по сто-
је пе ри о ди оси гу ра ња за ко је 
ни сте упла ти ли при па да ју ће 
до при но се. По утвр ђи ва њу 

на ста лог ду га на име до при-
но са за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње, Ва ма је ре ше-
њем утвр ђен уку пан дуг на 
име ко га Вам се од у зи ма 1/3 
пен зи је до ње го вог на ми ре-
ња. Ов де се кон крет но ра ди 
о при ме ни чла на 120 За ко на о 
ПИО чи ја при ме на не мо же да 
се из бег не.

Од го вор: За Вас до но ше ње 
ко нач ног ре ше ња не би про из-
ве ло ни ка кву про ме ну у ви си ни 
пен зи је, ни ти има по тре бе да 
се оно до но си. Ово из раз ло га 
што сте пен зи ју оства ри ли у 
1994. го ди ни, па је при вре ме-
но ре ше ње до не то са 1992. го-
ди ном као по след њом го ди ном 
ра да. Бу ду ћи да је 1993. го ди на 
би ла ин фла тор на, она се и по 
За ко ну о ПИО не узи ма за утвр-
ђи ва ње пен зиј ског осно ва, већ 
се об ра чу на ва са мо као стаж 
оси гу ра ња, што је и ура ђе но 

Ва шим при вре ме ним ре ше њем. 
Што се ти че 1994. го ди не у ко-
јој сте оства ри ли пра во на пен-
зи ју, она се по та да ва же ћим 
про пи си ма ни је об ра чу на ва ла у 
пен зиј ски основ. Кроз ускла ђи-
ва ње пен зи је ко је је усле ди ло 
од да на оства ри ва ња пра ва до 
да нас, Ви сте пра вил но оства-
ри ва ли сво ју пен зи ју ко ја се 
до но ше њем ко нач ног ре ше ња 
не би из ме ни ла. Зна чи, да ље 
ко ри шће ње пен зи је ће те ћи 
не сме та но без об зи ра на при-
вре ме ност ре ше ња.

Од го вор: Ви ове го ди не не 
ис пу ња ва те услов за оства ри-
ва ње пра ва на ста ро сну пен-
зи ју јер ка да у ок то бру на вр-
ши те 59 го ди на и шест ме се-
ци жи во та, не ма те по треб них 
17 го ди на ста жа оси гу ра ња. 
Сле де ће, 2011. го ди не, ка да 
на вр ши те 60 го ди на жи во та, 
сло бод но под не си те зах тев 
за при зна ва ње пра ва на ста-

ро сну пен зи ју. Ово Вам са ве-
ту је мо без об зи ра на за кон ске 
из ме не ко је ће усле ди ти од 
иду ће го ди не јер, по на шем 
са зна њу, ови усло ви се не ће 
ме ња ти. До та да се по тру ди те 
да за свих 15 го ди на оства ре-
ног ста жа има те ре ги стро ва не 
по дат ке о за ра ди да по сту пак 
о при зна ва њу пра ва сле де ће 
го ди не не би ду го тра јао.

Од го вор: Пра во на на кна ду 
за не гу и по моћ дру гог ли ца 
мо гу ће је оства ри ти са мо из 
раз ло га ко је про пи су је За кон 
о ПИО. Ово пра во ни је ве за-
но за ма те ри јал ну си ту а ци ју 
чла но ва по ро ди це, не го ис-
кљу чи во за здрав стве но ста-
ње ко ри сни ка пен зи је, тј. Вас. 
Ина че, пра во на на кна ду за 
не гу и по моћ дру гог ли ца мо-
же да оства ри пен зи о нер или 
оси гу ра ник ко ји због бо ле сти 
ни је у мо гућ но сти да се ста-
ра о се би, тј. не мо же да оба-
вља основ не жи вот не рад ње 

без по мо ћи дру гог ли ца. То 
су углав ном не по крет ни бо-
ле сни ци ко ји без ту ђе по мо ћи 
не мо гу да се хра не, обла че, 
одр жа ва ју основ ну хи ги је ну, 
за тим сле па ли ца, ли ца ко ја 
су при ну ђе на да иду на ди-
ја ли зу, итд. С об зи ром на то 
да Ви, на сре ћу, не спа да те у 
ову ка те го ри ју ко ри сни ка пен-
зи је, не мо же те до би ти ову 
вр сту на кна де. По ку шај те да 
оства ри те не ку вр сту по мо ћи 
код цен тра за со ци јал ни рад, с 
об зи ром на при хо де по чла ну 
до ма ћин ства. 

Од го вор: Ни је спор но да 
ли има те пра во на на кна ду на 
тр жи шту ра да, већ је спор но 
то што по сле две го ди не, ко-
ли ко Ви мак си мал но мо же те 
да бу де те на тр жи шту ра да, 
не ће те ис пу ња ва ти усло ве за 
ста ро сну пен зи ју. Ово је та ко 
без об зи ра на то што ће те та да 
има ти 35 го ди на ста жа оси гу-
ра ња, јер по но вим про пи си ма 
из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, ко ји би тре ба ло да 
сту пе на сна гу 1. 1. 2011. го-
ди не, по чи ње по сте пе но по-
ди за ње по треб ног ста жа за 
пу ну ста ро сну пен зи ју. За две 

го ди не, тј. 2012. го ди не, за 
при зна ва ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју би ће по треб но 35 го-
ди на и осам ме се ци ста жа оси-
гу ра ња, што Вас ауто мат ски 
пре ба цу је у 2013. го ди ну, ка-
да ће би ти по треб но 36 го ди на 
ста жа оси гу ра ња. Што се ти че 
го ди на жи во та, има ће те их до-
вољ но за оства ри ва ње пра ва 
2013. го ди не, а ми ни мум је 54 
го ди не жи во та за оси гу ра ни ка 
же ну, ко је Ви већ има те. Све 
ово би зна чи ло да би сте, по-
сле окон ча ња ста жа на тр жи-
шту ра да, мо ра ли да оства ри те 
још го ди ну да на ста жа.
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По ча сни круг
Ве штач ко ди са ње ви ше по ма же за љу бље ни ма.

Ра де нас и рад но не спо соб ни по ли ти ча ри.

Тра го ви го во ре да овим пу тем са мо ми иде мо.

Ја ча мо ве зе са све том са ста вља њем кра ја с кра јем.

Ве жба њем мо же те по сти ћи да вам све људ ско по ста не 
стра но.

Ка ме ле о ни се лак ше сна ла зе у по ли тич ком ла ви рин ту.

Ка ко смо па ли на ни ске гра не, по ка за ће цр на ку ти ја.

По зва ни пр стом при ла зе на пр сти ма.
Ву ко са ва Ден чић

Из гу бље ни кљу че ви
На ма пен зи о не ри ма не фа ли ни шта. Ње га су нам пу не 

ку ће.

Наш ква ли тет жи во та је она ко ли чи на ло шег ко ја нам 
ис пу ња ва да не.

Код нас је са да ве се ли је. Про сви ра ле су нам све де ве-
те ру пе.

Ово су на ши кључ ни тре ну ци – за ко је смо из гу би ли 
кљу че ве.

По ску пе ли су ле ко ви, а и не ки ле ка ри ни су џа бе.

Ако се осло бо ди мо тру то ва, ко ће ра ди ли ца ма др жа ти 
лек ци је?!

Има не ки ђа во у на ма. Стал но га тра жи мо.

Сва ки наш мај мун би да има сво ју џун глу.
Пе ко Ла ли чић
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Мо лим за реч
Сва ког ме се ца не што по ску пи. Сре-

ћа што го ди на има све га 12 ме се ци.

По што у Ср би ји има и не при стој-
но бо га тих, вла да ће сва ком од њих 
обез бе ди ти по је дан „Бон тон”.

Кре ну ће мо у од луч ну бор бу про тив 
кри ми на ла, али пр во мо ра мо да се об-
ра чу на мо са ко мар ци ма.

От прем ни на у Ср би ји. То је акон та-
ци ја за но ви по сао.

Сма њи ли би смо ми др жав ну ад ми-
ни стра ци ју, али шта вре ди кад се те ла 
на то пло ти ши ре.

Про да ли смо НИС, про да ће мо и Те-
ле ком на бис.

Ле ка ри твр де да је смех ле ко вит, 
што зна чи да су по сла нич ке ди ску си је 
у Скуп шти ни сјај на те ра пи ја за на род.

Ни сам био на Фе сти ва лу хра не и пи-
ћа, у то вре ме био сам у на род ној ку-
хи њи.

Два де сет ше сти мај био је Дан иза-
зо ва. Пен зи о не ри ма у Ср би ји сва ки 
дан је но ви иза зов.

Де јан Па та ко вић

Да ли сте зна ли ...
… да је 1863. осно ва на 

пр ва фуд бал ска ор га ни-
за ци ја – Фуд бал ски са вез 
Ен гле ске, а исте го ди не 
је ус по ста вље но и пр во 
пра ви ло: „Игра се са мо но гом и иде се 
са мо иза лоп те”?

… да је већ 1881. из ве ден пр ви пе нал, 
и то она ко ка ко се из во ди и да нас – је-
да на ест ме та ра од го ла, а че ти ри го ди не 
ка сни је до зво ље но је пла ћа ње игра ча?

… да свет ско пр вен ство у фуд ба лу 
пред ста вља нај гле да ни ји спорт ски до-
га ђај у све ту, а овај по да так по твр ђу је 
чи ње ни ца да је фи на ле Свет ског пр вен-
ства у Не мач кој 2006. го ди не пра ти ло 
715 ми ли о на љу ди?

… да, упр кос те ле фо ну и ин тер не ту, 
по ште ши ром све та про сле де сва ког да-
на око 1,2 ми ли јар де пи са ма?

... да ви ше од 50 од сто љу ди на све ту ни-
ка да ни је оба ви ло те ле фон ски раз го вор?

… да су у нов чи ћи ма од јед ног и два 
евра струч ња ци от кри ли ви ше ни кла не-
го што је до зво ље но, чак 300 пу та ви-

ше од гра ни це од ре ђе не за 
на кит? Ова ко ви сок про це нат 
ни кла код осо ба ко је па те од 
алер ги је мо же да иза зо ве цр-
ве ни ло, свраб и слич не не у год не по ја-
ве. То, раз у ме се, ва жи са мо за оне ко ји 
има ју ста лан или чест до дир са ме тал-
ним еври ма.

… да још од сред њег ве ка цр ве на бо-
ја озна ча ва по бе ду? У то вре ме по бе ђе ни 
вла да ри мо ра ли су да про стру свој пур пур-
ни огр тач да би по бед ник пре шао пре ко 
ње га. Од тог оби ча ја на ста ло је пра ви ло 
да се при ли ком до ла ска ва жних др жав ни-
ка пред њих про сти ре цр ве ни те пих.

… да су у дав на вре ме на ки не ске же не 
ко ри сти ле лут ку од жа да да би на њој 
ле ка ри ма по ка за ле ме сто на те лу ко је их 
бо ли?

… да је ка ми ла ап со лут ни ре кор дер у 
жи во тињ ском све ту ка да је реч о вре ме-

ну ко је мо же да про ве де 
без во де? Она мо же да 
бу де без во де и ви ше од 
45 да на!


