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Ге не ра ци ја да на шњих сре до веч них сво је
пр ве на ви ке о ле то ва њу сти ца ла је сад
већ дав них се дам де се тих и осам де се тих,

јер је у то вре ме и код нас по чео да се га ји
култ го ди шњих од мо ра, те је бо ра вак на мо-
ру или пла ни ни, ма кар и у син ди кал ном аран-
жма ну, део успо ме на на де тињ ство мно гих од
нас. Ка ко су нам се ин те ре со ва ња и го ди не
мно жи ле, а па сош без про бле ма пре ла зио
гра ни це, ја дран ске оба ле ме ња ли смо за не ке
дру ге а ни европ ске ме тро по ле нам ни су би ле
да ле ко. У ме ђу вре ме ну се што шта про ме ни ло,
не ке на ви ке у по гле ду од мо ра смо пре не ли на
сво ју де цу, не ке смо ре ду ко ва ли, а не ких смо
мо ра ли и да се од рек не мо.
Тру де ћи се да ви ди мо што ви ше, да се про-

ве де мо што бо ље и от пу ту је мо што да ље за-
не ма ри ва ли смо оно што има мо у сво јој не по-
сред ној бли зи ни, као што смо ина че по не кад
скло ни да пот це ни мо оно што нам је на до хват
ру ке. Та ко смо не ке дру ге зе мље и њи хо ве ле-
по те упо зна ли мно го бо ље не го сво ју.
Из гле да, ме ђу тим, да ће се, до ду ше си лом

при ли ка, и тај тренд про ме ни ти. На и ме, пре ма
не дав ном ис тра жи ва њу јед не углед не аген ци-

је, ско ро 70 од сто гра ђа на Ср би је ове го ди не
не пла ни ра ниг де да от пу ту је на ле то ва ње, а
као глав ни раз лог за то на ве ли су бес па ри цу.
То, ипак, не зна чи да ду го че ка ни од мор

мо ра мо про ве сти код ку ће. У бли жој и да љој
око ли ни Бе о гра да, али и мно гих дру гих гра до-
ва, по сто ји мно штво ку та ка за ми ран или ак-
ти ван од мор. За та ква ме ста, ко ја че ка ју да их
от кри је мо, ни је нам по треб но мно го тру да, а
ни па ра. Ако ма ло бо ље за гле да мо сво ју око-
ли ну и по кло ни мо јој па жњу, она ће нам уз-
вра ти ти оби љем за до вољ ства, а ри ту ал мо же
би ти и оби чан пик ник у обли жњем из ле ти шту.
До вољ но да „на пу ни мо ба те ри је” и „про ве три-
мо” гла ву за ва жне по сло ве ко ји нас че ка ју а
ко ји ма се не ће мо вра ти ти с муч ним осе ћа јем
да нам је од мор про тра ћен.
Да кле, ако не мо же мо оти ћи ниг де на ле то-

ва ње, мо же мо ба рем из ме ни ти сва ко дне ви цу
− про ме ни ти ри там уста ље них на ви ка, осве-
жи ти јед но лич ност зби ва ња, би ти што ви ше
на ва зду ху, у при ро ди, про во ди ти вре ме с
при ја те љи ма, зна чи, мо же мо ба рем по ку ша ти
да ужи ва мо у нај бли жој де сти на ци ји − ме сту у
ко ме жи ви мо.  М. Јовановић

Реч уред ни ка

Оштре ко се спрем не за Ра јац
При вред но-ту ри стич ка ма-

ни фе ста ци ја Ко сид ба на Рај-
цу одр жа ће се и ове го ди не 
пр ве не де ље по Пе тров да ну, 
од 16. до 18. ју ла, и то 38. 
пут. По ред на о штре них ко са, 
ко сци ће но си ти жи во пи сну 
лет њу на род ну но шњу, слам-
не ше ши ре и из ве зе не, ша ре-
не тор бе о ра ме ну. Тра ди ци о-
нал но ће би ти оде ве ни и во-
до но ше, до ма ћи це, тру ба чи и 
пе ва чи. Ђи ди ја или ко зба ша, 
про шло го ди шњи по бед ник а 
са да до ма ћин, пра ви ће рас по-
ред ко са ца, да ће знак за пр ви 
от кос, бри ну ће о без бед но сти 
так ми ча ра, о спрет но сти и бр-
зи ни во до но ша и ра ки јо но ша 
и про гла си ти но вог ко зба шу.
Над ме та ње за „злат ну ко су” 

по чи ње из вла че њем бро је ва 
из ко сач ког ше ши ра, по том 
ко сци оби ла зе так ми чар ску 
ли ва ду, ко ра ци ма од ме ра ва-
ју ко ли ко ће за хва ти ти пр вим 
от ко сом, до ди ру ју тра ву, још 
јед ном пре вла че брус пре ко 
бес пре кор но оштре ко се. Ти-
ши ну ра јач ких ли ва да за тим 
на ру ша ва звук тру бе, и та да 
ко сид ба по чи ње. Са мо так ми-

че ње је при ли ка да уче сни ци
по ка жу сво ју ве шти ну. Они се
бр зо из дво је. Ма ње ве шти их
по сма тра ју и кра ду за нат...
На кра ју ко сид бе нај бо љег а
обич но и нај и зглед ни јег по
но шњи, ста су и пе сми про гла-
ша ва ју за ђи ди ју.
Не ка да је сва ки ко сац од

зо ре до ве че ри мо рао да по-
ко си од три де сет до че тр-
де сет ари ли ва да. Да нас се
ко се пар це ле ве ли чи не пет
пу та два де сет ме та ра, али и
то је до вољ но да се по ка же
ко је нај ве шти ји. По ред так-
ми чар ског, одр жа ва се и ре-
ви јал ни део, у ко ме уче ству је

ве ћи број ри ва ла, раз ли чи те
до би.
Ка да так ми че ње ко са ца бу-

де окон ча но, на знак ђи ди је,
би ће по ста вљен и ко сач ки ру-
чак. На тек по ко ше ној ли ва ди,
на ко сач кој тр пе зи ме ша ће се
ми рис по ко ше не тра ве и број-
них га стро ном ских спе ци ја ли-
те та ко је су, за оглад не ле так-
ми ча ре, спре ми ле вред не ру ке
до ма ћи ца овог кра ја. Ла не је,
пр ви пут от ка ко се ор га ни зу-
је Ко сид ба, уру че но при зна ње
„мај стор ко се”, а за ову го ди ну
је на ја вље но и пр во свет ско
пр вен ство у ко ше њу.

Ј. Оцић
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Ко ми си је
са чи ња ва ју
ле кар
спе ци ја ли ста
пре ма основ ном
обо ље њу
под но си о ца
зах те ва
(из Фон да 
ПИО ко ји је
и пред сед ник 
ко ми си је), 
пси хо лог, 
спе ци ја ли ста
ме ди ци не ра да
и струч но ли це
из На ци о нал не 
слу жбе за
за по шља ва ње

НА ЦИ О НАЛ НА СЛУ ЖБА ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ И РЕ ПУ БЛИЧ КИ ФОНД ЗА ПИО

Ве шта че ња по че ла
на Пе тров дан

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње и На ци о нал на
слу жба за за по шља ва ње, од по не-

дељ ка, 12. ју ла 2010. го ди не, по че ли су
пр ва ве шта че ња за про це ну рад не спо-
соб но сти и мо гућ но сти за по сле ња или
одр жа ња за по сле ња осо ба са ин ва ли ди-
те том, у скла ду са За ко ном о про фе си о-
нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу
осо ба са ин ва ли ди те том.
Пр ва ве шта че ња за ка за на су у фи ли-

ја ла ма На ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње у Бе о гра ду и Кра гу јев цу, а до да-
нас На ци о нал ној слу жби под не то је 500
зах те ва за про це ну рад не спо соб но сти.
Ли ца зах те ве за про це ну рад не спо соб-
но сти мо гу под не ти На ци о нал ној слу жби
за за по шља ва ње, а са мо из у зет но и Фон-
ду ПИО, уз зах тев за оства ри ва ње пра ва
на ин ва лид ску пен зи ју. 

– У скла ду са За ко ном, фор ми ра не су
ко ми си је ко је ће оба вља ти ве шта че ње
по фи ли ја ла ма На ци о нал не слу жбе. Ра-
ди пот пу не при ме не ме ђу на род не кла-
си фи ка ци је осо ба са ин ва ли ди те том и
ви ше стру ког при сту па та квим ли ци ма,
ко ми си је са чи ња ва ју ле кар спе ци ја ли-
ста пре ма основ ном обо ље њу под но-
си о ца зах те ва (из Фон да ПИО ко ји је и

пред сед ник ко ми си је), пси хо лог, спе ци-
ја ли ста ме ди ци не ра да и струч но ли це
из На ци о нал не слу жбе за за по шља ва-
ње. Да би уоп ште мо гло да се стар ту-
ју са овим не ма лим, а сва ка ко ве о ма
зна чај ним по слом об и шли смо све на ше
фи ли ја ле, као и фи ли ја ле НСЗ у Ср би-
ји и утвр ди ли тач не кри те ри ју ме пре ма
ко ји ма ће се ве шта чи ти – об ја шња ва
за наш лист др Ди ка Ка је вић, на чел ник 
Оде ље ња за ме ди цин ско ве шта че ње
Фон да ПИО.
На ци о нал на слу жба фор ми ра пред мет,

ра ди со ци јал ну ан ке ту и оба ве шта ва
Фонд, ко ји да ље ра ди три ја жу пред ме та
и тер мин-план за за ка зи ва ње пре гле да.
Пре гле ди се оба вља ју у про сто ри ја ма
На ци о нал не слу жбе пре ма пре би ва ли-
шту под но си о ца зах те ва. Уз зах тев за
про це ну рад не спо соб но сти под но се се
и од го ва ра ју ћи ме ди цин ски до ка зи о
ста њу здра вља, од но сно о бо ле сти или
оште ће њи ма, ко ји мо гу би ти при ба вље-
ни од би ло ко је ме ди цин ске уста но ве у
Ре пу бли ци Ср би ји. 
Ко ми си ја ор га на ве шта че ња Ре пу блич-

ког фон да, ко ја оба вља по сло ве ве шта-
че ња за по тре бе На ци о нал не слу жбе,
вр ши оце ну рад не спо соб но сти и мо гућ-

но сти за по сле ња или одр жа ња за по сле-
ња у скла ду са усво је ним пра вил ни ци ма.
Ре ше ње о про це ни рад не спо соб но сти
и мо гућ но сти за по сле ња или одр жа ња
за по сле ња до но си На ци о нал на слу жба
за за по шља ва ње, на осно ву на ла за, ми-
шље ња и оце не Ко ми си је ор га на ве шта-
че ња Ре пу блич ког фон да. 
Пра вил ни ком о на чи ну пра ће ња из вр-

ша ва ња оба ве зе за по шља ва ња осо ба са
ин ва ли ди те том и на чи ну до ка зи ва ња из-
вр ша ва ња те оба ве зе, пред ви ђе но је да
по сло дав ци до 5. у ме се цу по пу не обра-
зац IOSI и пре да ју га По ре ској упра ви на
те ри то ри ји сво га се ди шта. На овај на чин
је за ко но да вац обез бе дио кон тро лу при-
ме не свих од ре да ба за ко на. 
За ко ном о про фе си о нал ној ре ха би ли-

та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли-
ди те том, до не тим 2009. го ди не, пред ви-
ђе на је оба ве за по сло да ва ца да за по сле
од ре ђе ни број осо ба са ин ва ли ди те том:
по сло дав ци ко ји има ју од 20 до 49 за по-
сле них мо ра ју да за по сле јед ну осо бу са
ин ва ли ди те том, на 50 за по сле них мо ра ју
ан га жо ва ти нај ма ње две и по сле на сва-
ких 50 за по сле них још по јед ну осо бу са
ин ва ли ди те том. 

В. А.

у жижи
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интервју

За ви ше од три сто ти не
хи ља да бе о град ских
пен зи о не ра обез бе ђе не
мно го број не по год но сти

Да је бе о град ском пен зи о не ру не ко
пре две го ди не ре као да ће има ти
бес пла тан пре воз, нов ча ну по моћ,

бес плат но из најм љи ва ње књи га, бес-
ДД
пла тан ба зен, мо дер но опре мље не клу-
бо ве, ве ро ват но би по ми слио да се ша-
ли. Ипак, за крат ко вре ме, град ска власт
је по ка за ла да јој је бри га о нај ста ри јим
су гра ђа ни ма је дан од нај ва жни јих ци-
ље ва. Пре ма ре чи ма за ме ни ка гра до на-
чел ни ка, Ми ла на Кр ко ба би ћа, то је са мо
ма ли део оно га што је у пла ну. 

– Ви ше од 300.000 пен зи о не ра жи ви
у Бе о гра ду. Прет ход не вла сти се ни-
су до вољ но тру ди ле да сво ју со ци јал ну
по ли ти ку при бли же њи ма и да бри ну о
по бољ ша њу ква ли те та жи во та нај ста ри-
јих ко ји су нај ви ше до при не ли из град њи
на шег гра да и на ше зе мље. Ми бри не мо.
Во ди мо се иде јом да је пра ва по ли ти ка
са мо она ко ја се ти че свих со ци јал них
гру па и ко ја се окре ће ма лом чо ве ку. На-
ша сна га је у сва ком по је дин цу – ре као
је Ми лан Кр ко ба бић.
Ве ли ки је број ста рих ко ји жи ве на ру-

бу си ро ма штва. Упра ва гра да је уви де ла
њи хо ве про бле ме и по тре бе. Иако рас-
по ла же огра ни че ним град ским бу џе том,
но вац је нај пре на ме ни ла нај у гро же ни-

ји ма – пен зи о не ри ма ко ји има ју при ма-
ња ни жа од 14.836 ди на ра.

– Јед но крат ну по моћ од 16.000 ди на ра
по че ли смо да ис пла ћу је мо прет про шле,
а на ста ви ли про шле и ове го ди не. Вр ло
је те шко жи ве ти са та ко ни ским при ма-
њи ма. Че ти ри ра те од по 4.000 ди на ра
мо жда не зву че као ве ли ки но вац, али
они ма ко ји не мо гу да иза ђу на крај са
пла ћа њем ле ко ва и ра чу на и те ка ко
зна че. То је нај ма ње што смо мо гли да
ура ди мо за ста ре и не моћ не, ко ји због

го ди на и бо ле сти не ма ју ви ше сна ге да
при вре ђу ју, а ко ји су на ма обез бе ди ли
све што да нас има мо. За јед но крат ну по-
моћ за 65.152 нај у гро же ни ја пен зи о не ра
у 2010. го ди ни Бе о град је из дво јио 1,08
ми ли јар ди ди на ра, а две ра те су већ ис-
пла ће не – пре до чио је Кр ко ба бић.
Град ска власт не са мо да одр жа ва сво-

ја обе ћа ња, већ и про ши ру је ка те го ри је
љу ди ко ји ма ће би ти обез бе ђе не олак-
ши це. Пра во на бес плат но ко ри шће ње
град ског пре во за, на ини ци ја ти ву за ме-
ни ка гра до на чел ни ка, има ју сви су гра ђа-
ни ста ри ји од 65 го ди на.

– Пр во бит но смо бес пла тан град ски
пре воз обез бе ди ли пен зи о не ри ма ста ри-
јим од 65 го ди на, али смо убр зо уви де ли
да је за по ста вље на зна чај на ка те го ри ја
ста нов ни штва ко ја је за слу жи ла ову по-
год ност. Но ва од лу ка је до не се на пр вен-
стве но због до ма ћи ца, ко је су сви за по-
ста ви ли и за бо ра ви ли. Са да, сви ста ри ји
од 65 го ди на, ме ђу ко ји ма су и из бе гла
и ра се ље на ли ца са бо ра ви штем у пре-
сто ни ци, мо гу мир но да се пре ве зу до
до ма здра вља, пи ја це или уну ка, без бо-
ја зни од то га да ли ће има ти да из дво је
за днев ну или ме сеч ну кар ту – об ја снио
је Ми лан Кр ко ба бић. 
Оно што пен зи о не ри ма у ве ли ком гра-

ду мо жда нај ви ше не до ста је је сте дру-
же ње. Због то га је за по че то ре но ви ра ње
клу бо ва за пен зи о не ре.

– Же ља нам је би ла да од оро ну лих
и су мор них клу бо ва за пен зи о не ре на-

ИН ТЕР ВЈУ СА МИЛАНOM КР КО БА БИ ЋЕМ, ЗА МЕ НИ КОМ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА БЕ О ГРА ДА

Бри га о нај ста ри ји ма      
Би о гра фи ја
Ми лан Кр ко ба бић, ди пло ми ра-

ни еко но ми ста, иза бран је за за-
ме ни ка гра до на чел ни ка 19. ав гу-
ста 2008. го ди не. Од та да по чи ње 
ње гов рад на кре и ра њу со ци јал не 
по ли ти ке Бе о гра да. У прет ход ном 
пе ри о ду ба вио се фи нан сиј ским и 
бан кар ским по сло ви ма, про ла зе ћи 
пут од при прав ни ка до ди рек то ра 
фи нан сиј ске ор га ни за ци је. По себ на 
област ње го вог ин те ре со ва ња би ла 
су ма ла и сред ња пред у зе ћа. Уче-
ство вао је у осми шља ва њу, из ра ди 
и ре а ли за ци ји ве ли ког бро ја про је-
ка та ве за них за овај при вред ни сег-
мент. Аутор је струч них чла на ка и 
за па же них ко лум ни.
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 на пр вом ме сту
пра ви мо ком фор на ме ста за оку пља ње
са мо дер ном опре мом: пла зма те ле ви зо-
ри ма, ДВД пле је ри ма, ком пју те ри ма, да
пен зи о не ри мо гу да гле да ју оми ље не се-
ри је, пре нос Скуп шти не или Фар ме, али
и да на у че да пре тра жу ју ин тер нет или
да се уз по моћ ком пју те ра до пи су ју са
уну ци ма ко ји су мо жда на дру гом кра ју
све та. Пен зи о не ри има ју и дру гих ин те-
ре со ва ња осим да игра ју шах и че ка ју у
ре до ви ма по до мо ви ма здра вља. Они во-
ле да пи шу, да пра ве ру ко тво ри не, оку-
пља ју се уз му зи ку и пе сму, да се ба ве
спор том – на вео је Кр ко ба бић.
Од сре ди не ју на, сви гра ђа ни ста ри ји

од 65 го ди на мо гу бес плат но да се ре-
кре и ра ју на ба зе ни ма Град ског цен тра за
фи зич ку кул ту ру, као и у пи ла тес са ли.
Бе о град је на ста вио да се отва ра нај-
ста ри јим Бе о гра ђа ни ма ко ји ма је ве ли ки
број са др жа ја у пре сто ни ци не до сту пан.

– Бес плат но ко ри шће ње ба зе на смо
спро ве ли на зах тев гра ђа на ко ји су нам
се ви ше пу та обра ћа ли са иде јом да им
при бли жи мо про гра ме спорт ско-ре кре-
а тив них цен та ра. Ста ри ДИФ је пр ви у
ни зу спорт ских цен та ра са ко ји ма смо
уго во ри ли са рад њу. Сви они ко ји су со-
ци јал но угро же ни и има ју фи зич ку спо-
соб ност да их по се ћу ју већ уве ли ко се
ре кре и ра ју, дру же и по бољ ша ва ју сво је
здра вље. Све што ра ди мо иде у ко рист
нај ста ри јих, али је исто вре ме но по зив
дру гим уста но ва ма да отво ре сво ја вра та
овој ка те го ри ји ста нов ни штва – по ру чио
је Кр ко ба бић.

Од за ме ни ка гра до на чел ни ка је по те кла
и иде ја о бес плат ним члан ским кар та ма
за Би бли о те ку гра да Бе о гра да. Ко ри сник 
ко ји по се ду је члан ску кар ту сим бо лич но
на зва ну „65+” мо же да ко ри сти услу ге
свих јав них би бли о те ка у Бе о гра ду, а има
пра во и на бес пла тан курс основ не обу ке
за ко ри шће ње ра чу на ра.

– Од свих ге не ра ци ја, ста ри ји од 65
го ди на су се по ка за ли као нај о да ни ји

књи зи и, по ред сту де на та, нај че шћи су
по се ти о ци би бли о те ка. Од лу чи ли смо
да им иза ђе мо у су срет и при бли жи мо
им фонд Би бли о те ке гра да Бе о гра да уз
из у зет но раз у ме ва ње и пу ну по др шку
чел них љу ди ове уста но ве. Кул тур на до-
бра су им са да на до хват ру ке, по што и
клу бо ве у ко ји ма се дру же опре ма мо ве-
ли ким бро јем на сло ва – ис та као је наш
са го вор ник.
За хва љу ју ћи стал ним на сто ја њи ма за-

ме ни ка гра до на чел ни ка Ми ла на Кр ко ба-
би ћа и раз у ме ва њу и до след ној по др шци
гра до на чел ни ка Бе о гра да Дра га на Ђи-
ла са, со ци јал на по ли ти ка гра да по ста је
пре по зна тљив и упе ча тљив од го вор на
иза зо ве ко ји ма су из ло же ни сви со ци јал-
но угро же но гра ђа ни, пре све га они нај-
мла ђи и нај ста ри ји.

– По моћ мо ра да стиг не до оних ко-
ји ма је и на ме ње на, и то он да ка да им
је по треб на. По сле то га, то је уза лу дан
по сао. То је мој став и став мо јих нај бли-
жих са рад ни ка. За по сле ни у ка би не ту
сва ко днев но раз го ва ра ју са Бе о гра ђа ни-
ма по сле че га па жљи во раз ма тра мо њи-
хо ве про бле ме и по тре бе. Ни су то са мо
ре чи хва ле, већ и оштре кри ти ке ко је
се тру ди мо да схва ти мо кон струк тив но.
Кон крет не ко ра ке смо већ пред у зе ли,
на пре дак је осе тан, али то је са мо по че-
так – за кљу чио је Ми лан Кр ко ба бић.

Г. О.
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између два броја

Ме ђу на род ни ма ра тон за мир
Тра ди ци о нал на тр ка, 12. ме ђу на род ни Ма ра тон за мир: Но ви Сад, Бе о град, Ско-

пље, Со лун, стар то ва ла је са но во сад ског Тр га сло бо де 28. ју на, на Ви дов дан. Под
мо том „Тр чи мо за мир на Бал ка ну, тр чи мо за ра до стан осмех де це”, уче ство ва ли су
так ми ча ри из Грч ке, Бу гар ске, Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је. На кра ју ове ма ни фе ста-
ци је, на кон пре тр ча них ви ше од 700 ки ло ме та ра до Срп ског вој нич ког спо мен-гро-
бља „Зеј тин лик” у Со лу ну, у Ла ри си је ор га ни зо ва на још јед на кра ћа тр ка са око 300
уче сни ка.

Бес плат на обу ка за нај ста ри је

Нов ча на по моћ 
за за по сле не
у упра ви
и пен зи о не ре
Вла да Ср би је до не ла је за кљу чак 

ко јим се одо бра ва ис пла та јед но крат-
не по мо ћи у из но су од по пет хи ља да
ди на ра за по сле ни ма ко ји су ди рект ни
и ин ди рект ни ко ри сни ци бу џе та Ср би-
је, а чи ја је пла та ма ња од 50.000 ди-
на ра. По пет хи ља да ди на ра до би ће
и ко ри сни ци сред ста ва ор га ни за ци ја
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, ди-
рект ни и ин ди рект ни ко ри сни ци бу-
џе та ло кал них са мо у пра ва и те ри то-
ри јал не ауто но ми је, као и за по сле ни
ко ји при ма ју на кна ду пла те на те ри-
то ри ји Ко сме та, а услов за ис пла ту је
да не то пла та за по сле ног не пре ла зи
50.000 ди на ра. И пен зи о не ри ће до би-
ти нов ча ну по моћ по истом прин ци пу
као и за по сле ни на нео д ре ђе но вре ме
ко ји су ди рект ни или ин ди рект ни ко-
ри сни ци др жав ног бу џе та.По сле Но вог Са да, ма ра тон ци су про тр ча ли кроз Врд ник, Бе о град, Сме де ре во,

Кра гу је вац, Вар ва рин, Кру ше вац, Алек си нац, Ниш, Ле ско вац, Сур ду ли цу, Вла ди чин
Хан, Вра ње, Ско пље и Со лун.
Овај ма ра тон про мо ви ше ши ре ње при ја тељ ства на ро да у ре ги о ну, а сва ке го ди-

не се оба ви и не ко ли ко бра ти мље ња из ме ђу гра до ва из зе ма ља кроз ко је про ла зе
так ми ча ри.

Кре ди ти за
по љо при вре ду
Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар-

ства и во до при вре де за јед но са ло кал-
ним са мо у пра ва ма ула зи у ме ре за ду-
го роч но кре ди ти ра ње по љо при вред не
про из вод ње пре ко ба на ка. Ми ни стар-
ство за ове на ме не обез бе ђу је 25 од сто
сред ста ва, је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве 25, а бан ке 50 од сто. Нај ма њи из нос
сред ста ва ко ји је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве опре де љу ју за ове на ме не из но си
ми ли он ди на ра, док мак си ма лан из нос
сред ста ва не мо же би ти ве ћи од 30 ми-
ли о на ди на ра по је ди ни ци ло кал не са-
мо у пра ве. Ове го ди не ће Ми ни стар ство
по љо при вре де за овај вид по мо ћи обез-
бе ди ти чак 700 ми ли о на ди на ра. 
Под се ћа ња ра ди, Ми ни стар ство по љо-

при вре де по кре ну ло је у ав гу сту 2008. го-
ди не ини ци ја ти ву пре ма ло кал ним са мо у-
пра ва ма за осни ва ње фон да за раз вој.

Пр вих де сет по ла зни ка, Бе о гра ђа на ста ри јих од 65 го ди-
на, успе шно је за вр ши ло про грам основ не обу ке ра да на ра-
чу на ру у окви ру бес плат ног кур са „Елек трон ска пи сме ност 
65+”. Сер ти фи ка те им је, у елек трон ској чи та о ни ци Би бли-
о те ке „Ђор ђе Јо ва но вић”, у Змај Јо ви ној 1, уру чио за ме ник 
гра до на чел ни ка Ми лан Кр ко ба бић.
Про је кат ре а ли зу је Би бли о те ка гра да, с ци љем да што 

ви ше про гра ма при бли жи ста ри јим су гра ђа ни ма. По ред 

узи ма ња књи га из свих јав них би бли о те ка у Бе о гра ду,
ко ри сни ци бес плат не члан ске кар те за би бли о те ку „65+” 
има ју пра во и на бес пла тан курс основ не обу ке за ко ри-
шће ње ра чу на ра. 
Обу ка за рад на ра чу на ру оба вља се у Би бли о те ци „Ђор ђе

Јо ва но вић”, а при ја ва за но ве те ча је ве је у то ку. Сви по ла-
зни ци ко ји успе шно за вр ше обу ку до би ће и 10 са ти бес плат-
ног ин тер не та у овој би бли о те ци.
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И ове го ди не ко ри сни ци пен зи ја са нај ни жим при ма њи ма ће о тро шку Фон да ПИО
бо ра ви ти у срп ским ба ња ма за шта је из дво је но 246,6 ми ли о на ди на ра. Пен зи о не ри
из Бе о гра да, њих 2.524, ко ји прет ход не три го ди не ни су ко ри сти ли ову по год ност а
ме сеч не при на дле жно сти им не пре ла зе 19.825 ди на ра, ових да на до би ја ју оба ве-
ште ња на кућ ну адре су и те ле фо ном о то ме у ко ју ће ба њу би ти по зва ни. Нај ве ћи
број (627) ићи ће на опо ра вак у Ба њу Ко ви ља чу, у Про лом ба њи ће се од ма ра ти 356,
у Ива њи ци 254 пен зи о не ра, док ће оста ли би ти рас по ре ђе ни у дру ге ба ње. 
Да под се ти мо, ко ри сни ци ма пен зи ја ко ји у ба ња ма бо ра ве о тро шку Фон да ре фун-

ди ра ју се и тро шко ви пре во за у ви си ни по врат не ауто бу ске кар те или во зне кар те
дру гог раз ре да, уко ли ко пре воз ни је ор га ни зо ван. 

„Ла стин” по пуст 
за ва љев ске
пен зи о не ре
Ва љев ска „Ла ста” одо бри ла је пен-

зи о не ри ма овог гра да да у ауто бу си ма
на град ским и при град ским ли ни ја ма,
уз ме сеч ну кар ту, до би ју по пуст у пре-
во зу од 30 од сто. У „Ла сти” је од лу-
че но и да пен зи о не ри ко ји пу ту ју на
ре ла ци ји Ва ље во–Бе о град и обрат но
кар ту пла ћа ју 20 од сто јеф ти ни је, што
зна чи да ће од са да, уме сто до са да-
шњих 540, пре воз у јед ном прав цу

пла ћа ти 440 ди на ра. У овом пред у зе-
ћу оче ку ју да ће се по сле ове од лу ке
по ве ћа ти број нај ста ри јих Ва ље ва ца
ко ји ће ко ри сти ти услу ге пре во за на
град ским, при град ским и ме ђу град-
ским ли ни ја ма, чи ме ће се на док на ди-
ти сред ства да та на име по пу ста.

У Дру гој тех нич кој шко ли у Кра гу јев цу
до де ље ни су сер ти фи ка ти и ате сти не-
за по сле ни ма ко ји су за вр ши ли обу ку за
за ва ри ва че у окви ру Цен тра за кон ти ну и-
ра но обра зо ва ње од ра слих.
У овом цен тру про те кле школ ске го ди-

не ор га ни зо ва но је 26 обу ка у тра ја њу
од че ти ри и по ме се ца за 262 по ла зни-
ка, не за по-
сле них са 
еви  ден  ци  је 
На ци о нал не 
слу жбе за за-
по шља ва ње. 
За сти ца ње 
зва ња за ва-
ри ва ча за 
елек тро луч-
но за ва ри ва-
ње вла да ло 
је не што ве-
ће ин те ре со-
ва ње, али је 
НСЗ фи нан-
си ра ла обу ку 
два де сет по-
ла зни ка.

Че ка ју ћи на по сао у сво јој стру ци та
ли ца су се од лу чи ла да се об у че за дру го
за ни ма ње да би лак ше до шла до за по-
сле ња. Ина че, Цен тар за кон ти ну и ра но
обра зо ва ње од ра слих ова кве обу ке ре а-
ли зу је већ шест го ди на, а ве ћи на по ла-
зни ка је до са да на шла по сао у стру ци за
ко ју се об у ча ва ла.

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

зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 10. ју ла.
Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти

при ми ли су це ле јун ске пен зи је 2. ју ла.
Пен зи о ни са ним вој ним ли ци ма и бив-
шим по љо при вред ни ци ма пр ви део пен-
зи ја за јун ис пла ћен је 6. ју ла. 

ООООкккоо 22.55000 ббее оо грраадд ссккиихх ппеенннн ззззии  оо ннее ррррраааааа 
ббеесс ппллааатт но у ббаа њњњееее

Сер ти фи ка ти за бу ду ће за ва ри ва че

На кна да за 
по греб не
тро шко ве
На кна да по греб них тро шко ва ко ја се ис-

пла ћу је фа ми ли ја ма пре ми ну лих пен зи о-
не ра (или оно ме ко је пла тио са хра ну) у
ју лу, ав гу сту и сеп тем бру из но си ће 32.628
ди на ра за ко ри сни ке пен зи ја из ка те го ри-
је за по сле них, 31.946 за пен зи о не ре са-
мо стал них де лат но сти и 12.240 ди на ра за
пен зи о ни са не по љо при вред ни ке.
У скла ду са чла ном 75. За ко на о пен-

зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, на
име по греб них тро шко ва ис пла ћу је се
из нос јед не и по про сеч не пен зи је, у
прет ход ном квар та лу.
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За кон ска ре гу ла ти ва тре ба
да бу де та ква да омо гу ћи
за шти ту нај ни жих пен зи ја
и да обез бе ди ускла ђи ва ње 
ко је не ће пен зи је оста ви ти
да ле ко иза про сеч них за ра да

Пен зи о не ри де ле суд би ну свих гра-
ђа на Ср би је, па су та ко и про бле-
ми са ко ји ма се Са вез пен зи о не ра

су о ча ва исти они ко ји при ти ска ју чи та ву
на ци ју, али и свет због еко ном ске кри-
зе. За то су и ак тив но сти ове ор га ни за-
ци је у про те клом пе ри о ду би ле ве за не
за пре ва зи ла же ње ових по те шко ћа и на-
сто ја ња да др жав ни и дру ги над ле жни
ор га ни има ју ви ше раз у ме ва ња пре ма
пен зи о нер ској по пу ла ци ји, на во ди се
у Из ве шта ју о ра ду Са ве за пен зи о не ра
усво је ном на сед ни ци ко јој је пред се да-
вао Ђу ро Пе рић, по сла ник у Скуп шти ни
Ср би је.
Про шле го ди не је 10.597 нај у гро же-

ни јих пен зи о не ра бо ра ви ло у ба ња ма о
тро шку Фон да ПИО за шта је из дво је но
око 260 ми ли о на ди на ра. По што су се
при ли ком од лу чи ва ња о то ме ко ће ко-
ри сти ти ову по год ност у ор га ни за ци ја ма
и удру же њи ма пен зи о не ра ја вља ли про-
бле ми, из Са ве за пен зи о не ра ини ци ра-
но је да се кон кре ти зу је Пра вил ник та ко

што је од ре ђе но ко ли ко из сва ке ка те-
го ри је: ста ро сних, ин ва лид ских и по ро-
дич них ко ри сни ка мо же да ко ри сти ово
пра во. Од ре ђе на је и уло га оп штин ских
ор га ни за ци ја и Удру же ња Са ве за пен зи-
о не ра при ли ком рас по де ле ме ста и из-
дво је на су сред ства за тро шко ве ра да.
У ди ску си ји ко ја се на сед ни ци во ди ла

о Из ве шта ју о ра ду чу ло се да ви ше па-
жње тре ба по све ти ти удру же њи ма пен-
зи о не ра по оп шти на ма, њи хо вом ра ду и

ак тив но сти ма јер се она у Из ве шта ју и
не по ми њу. На гла ше но је, сви уче сни цу
у ди ску си ји су би ли сло жни на ову те му,
да стан дард пен зи о не ра стал но опа да и
да су удру же ња та ко ја на сто је да га за-
шти те: на бав ком огре ва, пре храм бе них
и хи ги јен ских про из во да на ви ше ме сеч-
них ра та без ка ма те.
Чу ла су се и ми шље ња да су ор га ни-

за ци је пен зи о не ра оста ле по стра ни
ка да је реч о из ме на ма За ко на о ПИО.
Ис так нут је став да Са вез пен зи о не ра
мо ра да оја ча и бу де је дин ствен, са ве-
ћим ути ца јем у зе мљи, по го то во што је
ко ри сни ка пен зи ја све ви ше: пре ма по-
след њим по да ци ма 1.603.668. За то је и
нео п ход но за шти ти ти њи хов стан дард,
а да би то би ло мо гу ће нео п ход но је да
за кон ска ре гу ла ти ва бу де та ква да омо-
гу ћи за шти ту нај ни жих пен зи ја, али и да
обез бе ди ускла ђи ва ње ко је не ће пен зи је
оста ви ти да ле ко иза про сеч них за ра да,
на гла сио је Ми лан Не на дић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не. Он је из-
нео и пред лог да се уса гла се ста во ви о
то ме шта и ка ко ка да је ускла ђи ва ње у
пи та њу пред ла же Са вез пен зи о не ра и да
се то до ста ви по сла нич ким клу бо ви ма у
Скуп шти ни Ср би је да би они пред ло жи-
ли аманд ма не на за кон ка да се на је сен
на ђе пред по сла ни ци ма.

В. Ана ста си је вић

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

Стан дард шти те
оп штин ска удру же ња

Радован Темеринац и Ђуро Перић

Представници Министарства рада и социјалне политике и кабинета 
потпредседника Владе Србије

актуелно
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Пред ла же се
про ду же ње ро ка
че ка ња за оне ко ји су 
већ јед ном ко ри сти ли
бес пла тан бо ра вак
у ба њи

Оп штин ско удру же ње 
пен зи о не ра Зре ња нин, 
ко је бро ји око 7.500 

чла но ва ор га ни зо ва них у 34 
ме сне ор га ни за ци је, одр жа ло 
је кра јем ју на Из бор ну скуп-
шти ну на ко јој је усво јен но-
ви Ста тут у скла ду са За ко-
ном о удру же њи ма гра ђа на 
и иза бра но но во ру ко вод ство 
Удру же ња.
Ка ко је услед еко ном ске 

кри зе вид но по гор шан ма те-
ри јал но-со ци јал ни по ло жај 
пен зи о не ра, по себ но оних ко-
ји при ма ју нај ни же пен зи је, 
Удру же ње је ве ћи ну сво јих 
ак тив но сти усме ри ло ка по-
ма га њу нај ста ри ји ма да лак-
ше под не су бес па ри цу. Де ли-
ли су им ху ма ни тар ну по моћ, 

што од сво јих сред ста ва, што 
од, ла не при сти гле, по мо ћи 
из по кра јин ских роб них ре-
зер ви (1.900 па ке та на мир ни-
ца и сред ста ва за хи ги је ну), 
омо гу ћи ли су им да под по-
вољ ним усло ви ма на ба вља ју 
зим ни цу и огрев, као и да од-
ла зе у њи хо во од ма ра ли ште 
у Вр њач кој Ба њи. На рав но, 
успе шно су се укљу чи ли у 
ор га ни за ци ју сла ња на бес-
пла тан опо ра вак око 250 пен-

зи о не ра са сво га те ре на у РХ
цен тре и ба ње Ср би је пре ко
Фон да ПИО.

– По што по сто ји ја сан Пра-
вил ник о кри те ри ју ми ма бо-
до ва ња пен зи о не ра ко ји је
при сту па чан сва ко ме, слу жбе-
ни ци Фи ли ја ле су крај ње не-
при стра сно са ста ви ли ли сте
пен зи о не ра ко ји ће ужи ва ти
по ме ну ти бе не фит са ци љем
да се мак си ма лан број пен зи-
о не ра упу ти на опо ра вак у ба-

ње, а ис ко ри сти ће се и сва ки
ди нар ко ји је Фи ли ја ли до де-
љен за ту на ме ну – об ја снио
је на сто ја ња рад ни ка Фон да
ди рек тор Фи ли ја ле Зре ња нин
Ми лан Зве кић. 
Ми лан Не на дић, пред сед ник 

Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не,
на ја вио је да ће Са вез пред-
ло жи ти из ме ну Пра вил ни ка у
сми слу да се про ду жи рок „че-
ка ња” за оне ко ји су већ јед-
ном ис ко ри сти ли пра во пре ко
Фон да са три на пет-шест го-
ди на, да би сви ко ји ис пу ња-
ва ју усло ве пре њих оти шли у
ба ње. Та ко ђе, на ја вио је да ће
по ку ша ти, пре ко ре пу блич ког
Са ве за пен зи о не ра и по сла-
нич ких гру па, да ути чу на из-
ме ну Пред ло га За ко на о ПИО
ко ји је Вла да Ср би је упу ти ла
у скуп штин ску про це ду ру, у
сми слу да пре ла зне од ред бе
о ин дек са ци ји пен зи ја оста-
ну као ду го роч не – основ не
од ред бе, и да се за др же за-
штит не од ред бе за нај ни же и
про сеч не пен зи је из са да шњег
за ко на. М. М.

Сва удру же ња пен зи о не-
ра мо ра ју да ра де у скла-
ду са за ко ном и да пла ћа ју
др жа ви по рез, ре че но је на
ре ги о нал ном ску пу пен зи о-
не ра, ко ји је у ор га ни за ци ји
Оп штин ског удру же ња Пе-
ћин ци одр жан у овом срем-
ском гра ду. На са стан ку су
се оку пи ли пред став ни ци
удру же ња из Ши да, Ру ме,
Срем ске Ми тро ви це и Ста ре
Па зо ве, ко ји су о свом ра ду и
про бле ми ма раз го ва ра ли са
Ми ла ном Не на ди ћем, пред-
сед ни ком Са ве за пен зи о не-
ра Вој во ди не. 
Пен зи о не ри те шко жи ве и

у Сре му, а го то во сва њи хо-
ва удру же ња, ка ко је ре че-
но, му ку му че с не до стат ком
сред ста ва.

– Од оп шти не смо до би ли
са мо 40.000 ди на ра, али се не
жа ли мо, јер су нам са ни ра ли
кров, окре чи ли про сто ри је и
за ме ни ли ин ста ла ци је – ре-
као је у Пе ћин ци ма Све то зар
Ко јић, пред сед ник шид ске ор-
га ни за ци је пен зи о не ра.
Сми ља Та дић, се кре тар

Оп штин ског удру же ња пен-
зи о не ра у Ру ми, до да ла је да
ни су за до вољ ни са рад њом
са ло кал ном са мо у пра вом,
јер се све за вр ша ва на пи са-
њу зах те ва за по моћ.
Слич но је и у срем ско ми-

тро вач кој оп шти ни, у ко јој
1.260 пен зи о не ра до би ја ме-
сеч не при на дле жно сти ис-
под 8.000 ди на ра.
У Пе ћин ци ма, ка ко ка жу,

све функ ци о ни ше. У 2009.

го ди ни пе ћи нач ко удру же ње
је има ло го ди шњи при ход
ве ћи од 12.000.000 ди на ра, а
на за ра ђе ни но вац уред но је
пла ћен по рез др жа ви. Го ди-
шње на ба ве око 3.600 па ке-
та су хо ме сна тих про из во да
и ве ли ке ко ли чи не огре ва,
а ка ко све ра де пре ко жи ро-
ра чу на, сте кли су по ве ре ње
пен зи о не ра.

– Од ло кал не са мо у пра ве
до би ли смо ла не 600.000 ди-
на ра, а омо гу ћи ли су нам и
од ла зак на Олим пи ја ду пен-
зи о не ра – ре као је Сло бо дан
Плав шић, пред сед ник пе ћи-
нач ког удру же ња. 
Пре ма ре чи ма Ђор ђа Са-

ри ћа, пред сед ни ка Удру же-
ња из Ста ре Па зо ве, они су
део свог про сто ра усту пи ли

Цен тру за со ци јал ни рад, ко-
ји им за уз врат пла ћа ме сеч-
не тро шко ве.

– На ша ор га ни за ци ја ће
оста ти не стра нач ка и ху ма-
ни тар на и ра ди ће мо са мо у
ин те ре су пен зи о не ра. Мно-
ги пен зи о не ри су до спе ли
у ве о ма те шку фи нан сиј ску
си ту а ци ју, па смо због то га
за тра жи ли од Из вр шног ве-
ћа Вој во ди не ху ма ни тар ну
по моћ за нај у гро же ни је – 
на гла сио је Ми лан Не на дић,
пред сед ник Са ве за пен зи о-
не ра Вој во ди не.
На кра ју ску па у Пе ћин-

ци ма до го во ре но је да се
у сеп тем бру пред став ни ци
пен зи о нер ских удру же ња из
Сре ма по но во оку пе у Ста рој
Па зо ви. Д. Р.

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗРЕ ЊА НИН

Иза бра но но во ру ко вод ство

Милан Ненадић

СКУП ПЕН ЗИ О НЕ РА У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Би ло би бо ље да је ви ше нов ца
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актуелно

Че твр та скуп шти на Град ске ор га ни-
за ци је пен зи о не ра Бе о гра да, ко јој
је пред се да вао Ђу ро Пе рић, от-

по че ла је уз кон ста та ци ју да је про шлу
го ди ну обе ле жио низ ра зно вр сних ак-
тив но сти ове ор га ни за ци је. Као при о ри-
те тан за да так у овој го ди ни бе о град ска
ор га ни за ци ја пен зи о не ра од ре ди ла је
пре ре ги стра ци ју оп штин ских и гран ских
удру же ња пен зи о не ра код Аген ци је за
ре ги стар удру же ња, у скла ду са За ко ном
о удру же њи ма гра ђа на, за тим ускла ђи-
ва ње свих за кон ских ака та, про мо ви са-
ње и ин тен зи ви ра ње ра да до бро вољ-
ног Фон да со ли дар но сти и ома со вље ње

члан ства, бу ду ћи да је од око 350.000
пен зи о не ра свих ка те го ри ја тек јед на
тре ћи на, не што ви ше од 100.000, учла-
ње но у не ку од пен зи о нер ских ор га ни за-
ци ја на те ри то ри ји Бе о гра да.
За јед нич ки про блем ве ћи не пен зи о нер-

ских ор га ни за ци ја, ко ји је ина че ак ту е лан
не ко ли ко про те клих го ди на, и да ље је
не до ста так ми ни мал ног про сто ра за рад,
а не ма ни до вољ но фи нан сиј ских сред-
ста ва за про грам ске ак тив но сти, што све
ути че на број ност члан ства и па си ви за ци-
ју по је ди них пен зи о нер ских ор га ни за ци-
ја. Та ко ђе, ви ше се оче ки ва ло од ак ци је
об је ди ње не на бав ке огре ва, с ци љем да

се из бег ну по сред ни ци и сни зи це на то не
угља што, ка ко је ре че но, из гле да да ни је
на и шло на одо бра ва ње код по је ди них ор-
га ни за ци ја и удру же ња пен зи о не ра.
Осим раз ма тра ња ак ту ел них пи та ња, на

сед ни ци Скуп шти не усво јен је и Из ве штај
о ра ду у 2009. го ди ни, Из ве штај о фи нан-
сиј ском по сло ва њу, као и из ме не и до пу не
Пра вил ни ка о Фон ду со ли дар но сти.

М. Иван ча јић

Фонд је осно ван на ба зи
ра да слич них ор га ни за ци ја
у Лон до ну и Бе чу,
али је при ла го ђен
на шим усло ви ма

Пре не што ви ше од го ди ну да на, Град-
ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бе о гра да
осно ва ла је до бро вољ ни Фонд со ли дар-
но сти пен зи о не ра ко ји ра ди на прин ци пу
са мо по мо ћи, со ли дар но сти и уза јам но-
сти. По себ ним Пра вил ни ком о ра ду овог
Фон да утвр ђе но је да ње го ви чла но ви

мо гу би ти пен зи о не ри, вој ни пен зи о не ри
и све ста ри је осо бе из зе мље или ино-
стран ства (ди ја спо ре) ко је до бро вољ но
пот пи шу из ја ву о од бит ку је дан од сто од
пен зи је, или ре дов ном упла том чла на-
ри не у до го во ре ном ро ку. Ви си на чла на-
ри не мо же би ти и ве ћа од је дан од сто,
у за ви сно сти од лич не од лу ке бу ду ћег
чла на Фон да со ли дар но сти. По сма тра-
но на прак тич ном при ме ру, то зна чи да
ако не ко има пен зи ју од 20.000 ди на ра,
ме сеч но ће упла ћи ва ти у Фонд 200 ди-
на ра (ко ли ко из но си је дан од сто). Пре ма
ре чи ма Ва си ли ја Бе ло бр ко ви ћа, се кре-
та ра Град ске ор га ни за ци је пен зи о не ра

Бе о гра да, Фонд је осно ван на ба зи ра да
слич них ор га ни за ци ја у Лон до ну и Бе чу,
али при ла го ђен на шим усло ви ма.
По осно ву члан ства у Фон ду до би ја

се ви ше пра ва. Пра во на по моћ по ро-
ди ци под ра зу ме ва да се у слу ча ју смр-
ти чла на Фон да, под усло вом да је био
члан шест и ви ше ме се ци, по ро ди ци
ис пла ћу је из нос у ви си ни пу не пен зи је,
од но сно, у на ве де ном при ме ру, 20.000
ди на ра. Уко ли ко је не ко био члан Фон-
да кра ће од шест ме се ци, а има пен-
зи ју 20.000 ди на ра, ње го вој по ро ди ци
при па да 50 од сто из но са пен зи је, што у
овом слу ча ју зна чи 10.000 ди на ра.
Та ко ђе, по сле 100 ме сеч них упла та у

Фонд, чла ну при па да пра во на по вра-
ћај укуп но упла ће них сред ста ва. Уко-
ли ко се на кон то га про ду жи члан ство,
упла те се ра чу на ју од по чет ка, од но сно
сле ди 100 но вих упла та.
И ко нач но, члан има пра во на бес ка-

мат ну по зај ми цу ко ја за ви си од бро ја и
уло га свих чла но ва Фон да со ли дар но сти
у удру же њу пен зи о не ра ко јем при па да.
Дру гим ре чи ма, то зна чи да су број по-
зај ми ца, ви си на и ро ко ви от пла те за сно-
ва ни, пре све га, на со ли дар но сти, и да о
то ме од лу чу је сва ко удру же ње пен зи о-
не ра по себ но.

М. И.

СКУП ШТИ НА ГРАД СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕ О ГРА ДА

Ура ди ло се до ста,
мо же још и ви ше

ФОНД СО ЛИ ДАР НО СТИ ЗА БЕ О ГРАД СКЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Ма ла упла та, ве ли ка по моћ

Се ни ор сер вис
На ни воу Град ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Бе о гра да по сто ји и Се ни ор 
сер вис ко ји са раз ли чи тим фир ма ма, уз знат ни је по пу сте и от пла ту на
ви ше ра та, уго ва ра раз не вр сте услу га за по тре бе чла но ва Фон да (али 
и за све оста ле ста ри је осо бе), пре ко оп штин ских и гран ских удру же ња
пен зи о не ра. За хва љу ју ћи то ме, бе о град ски пен зи о не ри мо гу да ко ри сте 
бо ра вак на мо ру, пла ни ни или ба њи, уз це не ни же за 20 од сто у ван се-
зо ни и 12 од сто у се зо ни; мо гу се би да обез бе де 24-ча сов ну по моћ пу-
тем аларм ног уре ђа ја у ста ну (уз по пуст од 18 од сто на услу ге и уре ђа-
је); мо гу да ко ри сте услу ге адво кат ске кан це ла ри је по це на ма ни жим и 
до 50 од сто од адво кат ске та ри фе; да ко ри сте по вољ не це не уз от пла ту 
на ра те за ку по ви ну по сте љи не итд.

Ђуро Перић
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Све је ви ше
до ма ћин ста ва
ко ја же ле да се
ба ве ста ра тељ ством,
а основ ни мо тив
за чу ва ње де це
је ху ма ност, ма да се
не кад не за не ма ру је
ни ма те ри јал на
ко рист

УЦен тру за со ци јал ни рад 
у Ле сков цу недавно је УУдо де ље но 18 но вих сер-УУ

ти фи ка та о по доб но сти по-
ро ди це да се ба ви не гом на-
пу ште не де це. Сва та ли ца, 
од но сно кан ди да ти ко је, пре 
све га, кра си ве ли ка ху ма ност, 

успе шно су за вр ши ли по себ ну 
обу ку ко ју су спро ве ли нај бо-
љи струч ња ци Цен тра за со-
ци јал ни рад.
При ли ком по де ле сер ти-

фи ка та ме ђу они ма ко ји су 
успе шно про шли обу ку би ла 
су уоче на по ме ша на осе ћа ња 
– ра дост, али и ма ло зеб ње. 
Ка жу да су овај дан че ка ли 
стр пљи во, да се ра ду ју до де ли 

при зна ња, али и да су све сни 
ве ли ке од го вор но сти ко ја их 
че ка ка да у њи хов дом при-
стиг ну ма ла, не ви на ли ца о 
ко ји ма тре ба да бри ну. О то ме 
гла сом пу ним уз бу ђе ња го во ри 
Су за на Ђо кић ко ја има тро је 
од ра сле де це, рас по ла же до-
вољ ним стам бе ним про сто ром 
и спрем на је да пру жи по треб-
ну то пли ну и не гу ма ли ша ни ма 
о ко ји ма се бу де ста ра ла. Го то-
во исто вет но ми сле и Зо ри ца 
Ве лич ко вић и Бла го је Ђор ђе-
вић, до да ју ћи да је ху ма ност 
би ла пре суд на да се при хва те 
ове ве ли ке од го вор но сти, али 
не за не ма ру ју, го во ре искре-
но, ни дру ге окол но сти, по пут 
ма те ри јал не на док на де ко ју ће 
до би ти и ко ја ће им до бро до-
ћи у ово кри зно вре ме.

– Ве о ма смо за до вољ ни ра-
дом ти ма за струч но оспо со-
бља ва ње – ка же ди рек тор ка 
Цен тра за со ци јал ни рад у Ле-
сков цу Сне жа на Ми лој ко вић, 
на гла ша ва ју ћи да се обу ка 

по ро ди ца ко је би се ба ви ле
хра ни тељ ством оба вља по
по тре би, а нај че шће јед ном
го ди шње.
Див на Сто ја но вић, члан ти-

ма за обу ку и је дан од еду ка-
то ра, ко ја при том го ди на ма
бри не о де ци без ро ди тељ-
ског ста ра ња, ка же да су сви
по ла зни ци сте кли зна ња и
ве шти не за ба вље ње овим
ху ма ним по слом, а иза бра ни
чла но ви хра ни тељ ских по ро-
ди ца стал но на гла ша ва ју да
је њи хов основ ни мо тив за
при ја вљи ва ње ху ма ност.

– Ове го ди не се Цен тру за
со ци јал ни рад за овај вид
обу ке при ја ви ло 120 по ро-
ди ца, али је, по сле де таљ не
ана ли зе, иза бра но осам на ест
ко је су успе шно про шле кроз
је да на ест ра ди о ни ца и чи ји су
чла но ви сте кли по треб на зна-
ња о де ци без ро ди тељ ског
ста ра ња, њи хо вим осо би на ма
и по тре ба ма – на гла ша ва ова
со ци јал на рад ни ца.

У гра ду на Ве тер ни ци тре-
нут но је сто ти ну де це без ро-
ди тељ ског ста ра ња, а о њи ма
бри не 75 хра ни тељ ских по ро-
ди ца. Сва ка при ча но си исту
по ру ку, али је и сва ка на свој
на чин дир љи ва, јер су су сре-
ти ма ли ша на и чла но ва по ро-
ди це ко ја о њи ма бри не увек 
по тре сни, као што су ве о ма
по тре сни и ра стан ци.
Див на Сто ја но вић, ко ја ру-

ко во ди и Ре ги о нал ним цен-
тром за по ро дич ни сме штај,
ка же да се на гле да ла ту жних,
не ви них и не срећ них деч јих
по гле да од ко јих ср це за тре-
пе ри. То, та сли ка деч је не мо-
ћи и не ви не очи ко је по зи ва ју
у по моћ и при зи ва ју на ду, би-
ли су нај ва жни ји раз лог што
је дав но, пре го то во три де сет
го ди на, од лу чи ла да жи вот
под ре ди ре ша ва њу ту ђих не-
во ља, а то је и нај ва жни ји мо-
тив код свих оних ко ји се ба ве
хра ни тељ ством.

Да ни ло Ко цић

ОБУ КА И СЕР ТИ ФИ КА ТИ ЗА ХРА НИ ТЕЉ СКЕ ПО РО ДИ ЦЕ У ЛЕ СКОВ ЦУ

Да де ца на ђу то пли дом

Во ле но ве
ро ди те ље
Ре ги о нал ни цен тар за по-

ро дич ни сме штај и Цен тар
за со ци јал ни рад тру де се
да пру же што бо љу за шти-
ту де ци без ро ди тељ ског
ста ра ња. Она се углав ном
вр ло бр зо укла па ју у но ву
сре ди ну и рет ко се до га ђа
да не ко тра га за сво јим би-
о ло шким ро ди те љи ма, али
су че сто оку пи ра ни раз ло-
зи ма на пу шта ња.

– Има мно го при ме ра да
се де ца то ли ко збли же са
чла но ви ма хра ни тељ ских
по ро ди ца да их ка сни је
зо ву да им бу ду ку мо ви – 
ка же Див на Сто ја но вић,
ху ма на со ци јал на рад ни ца
из Ле сков ца.
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ХУ МА НИ ТАР НА ПО МОЋ
ВЛА ДЕ АП ВОЈ ВО ДИ НЕ 

До на ци је
по пла вље ним 
под руч ји ма
На сед ни ци одр жа ној 7. ју ла Вла да АП Вој-

во ди не при хва ти ла је ин фор ма ци је и до не-
ла од лу ке о нео п ход но сти пру жа ња по мо ћи
угро же ном де лу ста нов ни штва у По кра ји ни и
Ре пу бли ци. 
Из Ди рек ци је роб них ре зер ви АП Вој во ди-

не, због еле мен тар них не по го да иза зва них
обим ним па да ви на ма, у оп шти ну Но ва Цр ња
по сла то је 20.000 ли та ра фла ши ра не во де,
1.000 ли та ра сред ста ва за дез ин фек ци ју, као
и 431 ли тар те ку ћег са пу на, а оп шти не Ки-
кин да и Жи ти ште до би ће гра ђе вин ски ма-
те ри јал. Укуп на вред ност ових до на ци ја је
4.747.600 ди на ра.
У оп шти ну Тр го ви ште, та ко ђе због по сле-

ди ца пре о бим них па да ви на, от пре мље но је
ви ше од 20.000 ли та ра во де за пи ће. За 30
по ро ди ца прог на них са Ко со ва и Ме то хи је,
ко је су се вра ти ле у се ло Жач, про сле ђе ни су
пре храм бе ни па ке ти. За по тре бе ром ске по-
пу ла ци је обез бе ђе но је 5.000 пре храм бе них
и са ни тар них па ке та, а и чла но ви ма Удру же-
ња дис тро фи ча ра Ју жно бач ког окру га упу ће-
ни су па ке ти пре храм бе них про из во да.
Ни су за бо ра вље ни ни рад ни ци из пред у зе-

ћа у оп шти на ма Ку ла, Срем ска Ми тро ви ца,
Ру ма, Но ва Цр ња, Оџа ци и Но ви Сад ко ји ма у
ду жем вре мен ском пе ри о ду ни су ис пла ће не
за ра де. Њи ма ће се упу ти ти око 2.000 па ке та
са пре храм бе ним про из во ди ма. М. М.

МЕ РЕ И СРЕД СТВА ЗА РАЗ ВОЈ АГРА РА У ПО КРА ЈИ НИ

Про грам ру рал ног 
раз во ја
На сед ни ци вој во ђан ске вла де од

30. ју на, из ме ђу оста лог, усво јен је
и сет ре ше ња из обла сти по љо при-
вре де. Утвр ђен је Про грам ру рал ног
раз во ја АП Вој во ди не у 2010. го ди-
ни, до не то је ре ше ње о ду го роч ним
ме ра ма за спро во ђе ње од га ји вач ког
про гра ма од 2010. до 2014, а усво-
јен је и Про грам за шти те, уре ђе ња
и ко ри шће ња по љо при вред ног зе-
мљи шта у Вој во ди ни у овој го ди ни.
За оства ре ње Про гра ма ру рал ног

раз во ја пла ни ра на је су ма од 155
ми ли о на ди на ра, ко ја ће се рас по-
ре ди ти на де сет ме ра, а но ви на је
да ће се су фи нан си ра ти и отва ра ње
Му зе ја по љо при вре де у Зре ња ни ну.

Пре ма ре чи ма Да ни је ла Пе тро ви-
ћа, по кра јин ског се кре та ра за по љо-
при вре ду, ме ре за од га ји вач ки про-
грам усме ре не су на раз вој и ин тен-
зи ви ра ње про из вод ње у сто чар ству,
по ве ћа ње уче шћа ове гра не у укуп-
ној по љо при вред ној про из вод њи,
као и из воз сто чар ских про из во да,
што ће по ве ћа ти и број за по сле них
у при мар ној по љо при вред ној про из-
вод њи.
Про грам за шти те, уре ђе ња и ко-

ри шће ња по љо при вред ног зе мљи-
шта Вој во ди не у овој го ди ни ре а-
ли зо ва ће се сред стви ма у из но су од
ми ли јар ду и 347 ми ли о на ди на ра.

М. Мек те ро вић

Бе о град био до ма ћин
24. Европ ског
так ми че ња у пру жа њу
пр ве по мо ћи

Око хи ља ду во лон те ра Цр-
ве ног кр ста из це ле Евро пе
уче ство ва ло је про те клог
ви кен да на 24. Европ ском
так ми че њу у пру жа њу пр-
ве по мо ћи на Ка ле мег да ну.
Ср би ја се ни је так ми чи ла,
по што је по след ње че ти ри
го ди не би ла нај бо ља, због
че га је ове го ди не до ма ћин

так ми че ња био Цр ве ни крст 
Ср би је.
Си му ла ци је за па ље ног 

ауто бу са са пут ни ци ма и 
филм ска сце на бор бе из 19. 
ве ка су два од укуп но де вет 
рад них по ли го на на ко ји ма 
су так ми ча ри по ка зи ва ли ве-
шти не, уме ће и зна ње.
Глум ци су глу ми ли по вре-

де, шмин ке ри их шмин ка ли 
да из гле да ју пот пу но ре ал-
но, а еки па Швед ске је по ка-
за ла сво је зна ње и ве шти не 
у ука зи ва њу пр ве по мо ћи у 
обла сти опе ко ти на, ра на ко је 

кр ва ре и по ло мље них ко сти-
ју, са зна је мо од пред сед ни ка 
Цр ве ног кр ста Ср би је Дра га-
на Ра до ва но ви ћа.
Так ми че ње је са др жа ва-

ло за дат ке из пр ве по мо ћи 
са раз ли чи тим си ту а ци ја ма 
ма сов них не сре ћа са ве ћим 
бро јем по вре ђе них, а так ми-
ча ри су има ли де сет ми ну та 
да збри ну по вре де, док су се 
по ред њих на ла зи ле су ди ја.
По бед нич ки пе хар ове го-

ди не при пао је еки пи из Ве-
ли ке Бри та ни је, дру ги су би ли 
Сло вен ци, а тре ћи Ир ци.

Осим рад них по ли го на, на
так ми че њу се на ла зи ло и де-
сет за бав них по ли го на у ко-
ји ма се оце њу је зна ње о Цр-
ве ном кр сту, као и спрет ност 
так ми ча ра.
На гла си мо још јед ном, ор-

га ни за ци ја овогодишњег
Европ ског так ми че ња еки па 
пр ве по мо ћи по ве ре на је Цр-
ве ном кр сту Ср би је због че-
ти ри уза стоп не по бе де, па је 
и пе хар так ми че ња пре шао у 
трај но вла сни штво на ше ор-
га ни за ци је.

Г. О.

АК ТИВ НО СТИ ЦР ВЕ НОГ КР СТА СР БИ ЈЕ

Над ме та ње хиљаду волонтера
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Во лон ти ра ње је ак тив ност ко ја је у
све ту при зна та као из у зет но зна-
чај на, не са мо због раз ви ја ња дру-

штве не све сти о со ли дар но сти и ху ма-
ни јем и рав но прав ни јем дру штву, већ и
због сво је еко ном ске вред но сти. Због то-
га је и ЕУ пре по ру чи ла да се ова област
и код нас уре ди на под сти ца јан на чин,
али и да се обез бе де ре ле вант ни ста-
ти стич ки по да ци о оби му и еко ном ској
вред но сти во лон ти ра ња. Сле де ћи ове
пре по ру ке, наш За кон о во лон ти ра њу,
ко ји је сту пио на сна гу 5. ју на, а по че ће
да се при ме њу је 6. де цем-
бра ове го ди не, пред ви део 
је низ ад ми ни стра тив них 
про це ду ра – при ја вљи ва-
ње во лон ти ра ња, до би ја-
ње до зво ле за во лон ти ра-
ње, скла па ње уго во ра о 
во лон ти ра њу, во ђе ње еви-
ден ци је, пи са ње из ве шта ја 
о во лон ти ра њу...
Чи ни се да ће се при ба-

вља њем свих ових по да-
та ка оства ри ти је дан од 
ци ље ва За ко на, а то је да 
се по пи шу све во лон тер-
ске ор га ни за ци је и утвр ди 
обим ове де лат но сти. Пре-
ма ре чи ма Мар ка Сто ја но-
ви ћа из Ор га ни за ци је мла-
дих, при Удру же њу гра ђа на 
„Гра ђан ске ини ци ја ти ве”, 
ово ли ко ад ми ни стра тив но оп те ре ће ње
упра во је у су прот но сти са са мом при ро-
дом во лон ти ра ња и оно ће са мо од би ти
ор га ни за то ре да при ја ве и еви ден ти ра-
ју сво је во лон тер ске ак ци је. Сто ја но вић

ове тврд ње пот кре пљу је ти ме што је За-
кон омо гу ћио да се ад хок ак тив но сти не
сма тра ју во лон ти ра њем па се са мим тим
и не еви ден ти ра ју и, што је још ва жни је,
За кон је из во лон ти ра ња из у зео све ак-
тив но сти Цр ве ног кр ста, ко ји бро ји ви ше
хи ља да чла но ва, као и ак тив но сти ре ги-
стро ва них чла но ва по ли тич ких стра на ка
и не вла ди ног сек то ра, где се 60-70 од сто
ак тив но сти спро во ди упра во кроз во лон-
ти ра ње.

– Та ко ђе – на ста вља Сто ја но вић – ово-
ли ка ад ми ни стра ци ја не ће по мо ћи ни у

оства ри ва њу дру гог основ ног ци ља За-
ко на, а то је афир ма ци ја во лон ти ра ња.
Оно што је, ме ђу тим, сва ка ко по зи тив но
у овој ре гу ла ти ви је сте што је и мла ђи ма
од 15 го ди на омо гу ће но да во лон ти ра ју

и што је ја сно на гла ше на за бра на дис-
кри ми на ци је во лон те ра. За ни мљи во је
да у зе мља ма ко је не ма ју ни ка кву за кон-
ску ре гу ла ти ву во лон ти ра ње има нај ве-
ћи обим и еко ном ски до при нос.
У Ве ли кој Бри та ни ји, ка же Мар ко Сто-

ја но вић, еко ном ски до при нос од во лон-
ти ра ња је 42 ми ли јар де фун ти, што је
се дам од сто дру штве ног до хот ка, а нај-
ве ћи ко ри сник је дру штво и угро же не
гру пе.
Не до у ми цу иза зи ва и то што, иако је

код нас во лон ти ра ње де фи ни са но као
или оба вља ње де лат-
но сти од оп штег ин те-
ре са, за оп ште до бро
или до бро дру го га, а
без сти ца ња лич не ма-
те ри јал не ко ри сти ка ко
за ор га ни за то ра, та ко
и за во лон те ра, но ви
За кон о во лон ти ра њу
обез бе ђу је пра во про-
фит ним ор га ни за ци-
ја ма, ком па ни ја ма и
пред у зе ћи ма у при ват-
ном или дру штве ном
вла сни штву да бу ду
ор га ни за то ри и ко ри-
сни ци во лон ти ра ња. С
об зи ром на то да во-
лон ти ра ње ис кљу чу је
сти ца ње лич не до би-
ти, оста је не ја сно, до

по чет ка при ме не За ко на, ка кве су то
во лон тер ске ак тив но сти ко је ће ор га-
ни зо ва ти и ко ри сти ти ком па ни је чи ји је
основ ни циљ сти ца ње про фи та.

Сан дра Стан ков-Ми ја то вић

ДО БРО ВОЉ НО ПРУ ЖА ЊЕ УСЛУ ГА ЗА КОН СКИ УРЕ ЂЕ НО

Рад за
оп ште
до бро
За кон о во лон ти ра њу
сту пио је на сна гу прошлог
месеца, ње го ва при ме на
по че ће 6. де цем бра, 
али већ иза зи ва број на
пи та ња и не до у ми це
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у посети

Упо ред ни раз вој 
ин сти ту ци о нал них
и отво ре них об ли ка
за шти те – осно ва стра те ги је 
раз во ја со ци јал не
за шти те ста рих

Ге рон то ло шки цен тар Су бо ти ца не-
дав но је обе ле жио 32 го ди не по-
сто ја ња. Уста но ва ко ја је од са мог

по чет ка има ла ис тан чан при ступ пре ма
ко ри сни ци ма, на мет ну ла са по след њих
го ди на ло кал ној са мо у пра ви као зна ча-
јан парт нер, али и струч ној јав но сти као
нај бо љи ге рон то ло шки цен тар у Ср би ји
ко ји иде у су срет по тре ба ма све ста ри је
по пу ла ци је.
Ин сти ту ци о нал ном за шти том ов де је

об у хва ће но 680 ко ри сни ка, док је ви ше
од че ти ри хи ља де оних ко ји, за хва љу ју-
ћи не зи и по мо ћи у ку ћи, као и услу га ма
ко је до би ја ју у ге рон то ло шким клу бо ви-
ма, од га ђа ју од ла зак у дом.
На че лу уста но ве је док тор еко ном ских

на у ка Не над Ива ни ше вић (38 го ди на)
ко ји је ма ги стри рао на ре фор ми си сте-
ма со ци јал не за шти те и упо ред ним ис-
ку стви ма – чо век ко га че сто по зи ва ју на
струч не ску по ве у европ ским и дру гим
гра до ви ма да би го во рио о по стиг ну ћи-
ма Ср би је у овој обла сти.
Не дав но је у Ати ни одр жа на Кон фе-

рен ци ја Европ ске со ци јал не мре же са
ко је је до нео ве о ма по вољ не ути ске.

– Ра ду је ме што сам мо гао да упо ре дим
не ка на ша ис ку ства у Ср би ји и Вој во ди-
ни са ко ле га ма из зе ма ља ко је су већ у
Европ ској уни ји и с по но сом мо гу да ка-
жем да смо ми по си сте му со ци јал не за-
шти те знат но из над Ру му ни је и Бу гар ске.
Бу гар ска тек сад кре ће у ре форм ски про-
цес – усва ја ње стра те ги је ко ју је Вла да
Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла још 2005. го-
ди не и раз ви ја ње ак ци о них пла но ва ко-
је, ре ци мо, Су бо ти ца и још 27 оп шти на у
Ср би ји већ одав но има ју – за до во љан је
Ива ни ше вић.
У раз го во ру с ко ле га ма из Грч ке ко ја је

члан ЕУ уве рио се да је наш си стем со ци-
јал не за шти те бо ље ор га ни зо ван:

– По сто је огром ни про сто ри Грч ке, по-
го то во у ма њим ме сти ма, где је кроз де-
цен тра ли за ци ју, ло кал ним са мо у пра ва ма

пре пу ште но да утвр ђу ју ни во со ци јал не
за шти те, а они ни су утвр ди ли ни ка кав
ни во. Би ли смо го сти и ко ле га из Ру му ни-
је. Осим не ко ли ко глав них цен та ра – Те-
ми шва ра и Бу ку ре шта, со ци јал на за шти-
та у дру гим ме сти ма не ка ко је спо ред ног
ка рак те ра, и то још ни је онај ни во ко ји
ми има мо у свим оп шти на ма Вој во ди не
и у ве ћи ни оп шти на у Ср би ји – пре но си
сво је ути ске Ива ни ше вић.
Пре ма ре чи ма на шег са го вор ни ка, на-

ша зе мља је у овој обла сти знат но ис-
пред не ких ко ра ка фор мал ног при сту па-
ња ЕУ јер смо на ни воу Ма ђар ске, Сло-
ве ни је и Хр ват ске. Ма ке до ни ја и Бо сна и
Хер це го ви на су иза, а ис пред нас су сва-
ка ко Не мач ка, Нор ве шка, Дан ска и дру ге
раз ви је не зе мље. Оно што ка рак те ри ше
те ви со ко ра зви је не зе мље је су и усло ви
у ко ји ма љу ди ра де. Мно го је ви ше тех-
нич ких по ма га ла ко ја не чи не са мо да се
ко ри сник при јат ни је осе ћа, не го и да се
рад ник што ви ше за шти ти, да ма ње иде
на бо ло ва ње. 

– За ра де су, као и це не сме шта ја, из
на шег угла астро ном ске. По се тио сам у
Лук сем бур гу пре леп, екс клу зи ван дом у
ко ме је ме сеч ни сме штај од три хи ља де

до пет хи ља да евра, а пла та ди рек то ра
осам хи ља да евра. Ма да, ни сам ви део
то ли ко но ви на или ви шег ква ли те та да
бих ре као да је то ли ка раз ли ка, у од но су
на нас, оправ да на – ка же Ива ни ше вић.
Про шле го ди не у свим ме сним за јед ни-

ца ма одр жа не су пре зен та ци је услу га ко-
је ста нов ни ци ма ну ди су бо тич ки Ге рон-
то ло шки цен тар. Кре та ње ка ко ри сни ку
је стил ра да слу жби со ци јал не за шти те у
раз ви је ном све ту.

– У ло кал ним са мо у пра ва ма знат но бо-
га ти јим не го што су на ше ве ли ка је де-
цен тра ли за ци ја со ци јал них услу га кроз
по сто ја ње ви ше сер ви са. Они су дав но
схва ти ли да је лак ше оства ри ти услу гу
уко ли ко не ма ком пли ко ва ног по ступ ка,
пре те ра ног уче шћа би ро кра ти је и че ка-
ња да ко ри сник до ђе по услу гу. И ми би-
смо мо ра ли ићи у том прав цу – да скра-
ти мо би ро крат ске по ступ ке при сме шта-
њу у уста но ве или оства ри ва њу пра ва на
по моћ и не гу, са свим је све јед но, и да
бо ље ин фор ми ше мо по тен ци јал не ко ри-
сни ке о вр ста ма услу га. Је дан од на ших
кон це па та раз во ја је да упо ре до раз ви-
ја мо и ин сти ту ци о нал ну и ва нин сти ту-
ци о нал ну за шти ту. Због раз во ја јед ног

НЕ НА ДУ ИВА НИ ШЕ ВИ ЋУ, ДИ РЕК ТО РУ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА СУ БО ТИ ЦА

Пот пу но по све ће ни
ко ри сни ци ма

Не над Ива ни ше вић
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об ли ка не тре ба за не ма ри ва ти дру ги.
Јер, што смо ми ви ше ра ди ли на те ре ну
и раз ви ја ли отво ре ну за шти ту, све ви ше
се љу ди ин те ре со ва ло за дом ски сме-
штај. Ни ти мо же мо, ни ти тре ба све ста-
ре љу де сме шта ти у дом. Нор мал но је да
се што ви ше услу га пру жа у при род ном
окру же њу ко ри сни ка. Отуд ин си сти ра мо
и кроз јав не ра до ве да се што ви ше услу-
га пру жа у ку ћи ко ри сни ка – ја сан је наш
са го вор ник.
Мно ги же ле у дом јер су уса мље ни,

дру ги због здрав стве ног ста ња, јер су
пот пу но за ви сни од не ге и по мо ћи, до-
ла зе у уста но ву. И њи ма тре ба пру жи ти
мак си мум, да не би осе ћа ли не при јат-
ност и те го бу.

– За хва љу ју ћи про јек ту ко ји је одо бри-
ло Из вр шно ве ће Вој во ди не, 2003. го ди не
отво ри ли смо Цен тар за ре ха би ли та ци ју
ко ри сни ка где два ви ша фи зи о те ра пе у та
и пет ме ди цин ских тех ни-
ча ра пру жа ју све об ли ке 
фи зи кал не ре ха би ли та ци-
је. Ни је нам циљ да не ко 
до ђе не по кре тан и та кав 
оста не, не го да га опо ра-
ви мо ко ли ко год је мо гу ће, 
и то сма тра мо јед ним ци-
ви ли за циј ским ни во ом – 
ја сан је Ива ни ше вић.
Стан дар ди ма и нор ма ти-

ви ма у Ср би ји ни је пред-
ви ђен ова ко ви сок ни во 
услу га, за то на шег са го-
вор ни ка пи та мо ка ква је 
ре гу ла ти ва у раз ви је ној 
Евро пи.

– У за ви сно сти од зе-
мље до зе мље до мо ви су 
у вла сни штву др жа ве (ма-
њи број), не вла ди ног сек-
то ра (до ста је цр кве них), 
при ват ни (др жа ва по пут 
Сло ве ни је да ла кон це си-
је), или кла сич ни при ват-
ни до мо ви. Са мо у сво јим 
до мо ви ма др жа ва од ре ђу-
је це ну сме шта ја и за ра де за по сле них, а
ње на основ на уло га у свим уста но ва ма
је кон тро ла, што је до бро и што ве ру јем
да ће уско ро до ћи и код нас. Без об зи-
ра о ком се об ли ку со ци јал не за шти те
или вла сни штва ра ди, по сто ји је дин-
стве на кон тро ла. Ни ко не мо же да иде
ис под од ре ђе ног ни воа ко ји је утвр ђен
нор ма ти ви ма и стан дар ди ма од ре ђе ног
ми ни стар ства или ре гу ла тор ног те ла, и
сви су исто кон тро ли са ни. Ни ком се не
про гле да кроз пр сте. Ја сно се по шту ју
стан дар ди и про це ду ре и то је до бро,
јер те про це ду ре га ран ту ју је дин ствен
ни во со ци јал не за шти те – по ја шња ва
Ива ни ше вић.
По сто ји и по тре ба и же ља љу ди да

ин ве сти ра ју у при ват не до мо ве, а за-

кон ска ре гу ла ти ва би тре ба ло да у то ме
по мог не.

– У при пре ми је но ви за кон о со ци јал-
ној за шти ти (већ је про шао ква ли тет ну
струч ну рас пра ву) ко ји на је дан знат но
ли бе рал ни ји на чин ре гу ли ше ову област.
Ка да про ђе у Скуп шти ни, као и пра те ћи
под за кон ски ак ти, мо гао би у на ред ним
го ди на ма да до не се ве ли ке из ме не – да
се тр жи ште отво ри, чи ме ће се ство ри ти
кон ку рен ци ја и на те ра ти и нас и при ват-
ни ке да ра ди мо ква ли тет ни је. Бит но је
да се за ко ном, осим ми ни му ма стан дар-
да, ко ји сва ка ко не ће би ти ис под ни воа
сред ње раз ви је них уста но ва со ци јал не
за шти те у Ср би ји, утвр ди и ко тај ми ни-
мум кон тро ли ше. Пред лог но вог за ко на
је кључ или ре ше ње про бле ма де цен тра-
ли за ци је со ци јал не за шти те и при бли-
жа ва ња ко ри сни ку, што је ве о ма бит но.
При ват ни ци, не вла ди не ор га ни за ци је и

сви ко ји од лу че да ин ве сти ра ју лак ше ће
за вр ша ва ти про це ду ре око до би ја ња до-
зво ла, али нор ма ти ви и стан дар ди бри ге
о ко ри сни ку не ће би ти ни ма ло ли бе рал ни
– не ће се ићи на сма ње ње ни воа не ге ко-
ја се пру жа – оп ти ми ста је Ива ни ше вић.
Осим сме шта ја у уста но ве, у мно гим

ло кал ним за јед ни ца ма по треб но је уве-
сти или про ши ри ти услу ге по мо ћи и не-
ге у ку ћи, и ге рон то ло шких клу бо ва, а
уста но ва на чи јем че лу је наш са го вор-
ник има ис ку ства у то ме.

– Су бо ти ца има ту услу гу од 1971. го-
ди не. Пр ви смо отво ри ли клуб, за хва љу-
ју ћи са рад њи са ло кал ном упра вом. У 
не ко ли ко про те клих го ди на по ста ли смо
је дан од нај о збиљ ни јих бу џет ских парт-
не ра гра да и с по но сом ис ти чем да је

ни во сред ста ва ко ји је утвр ђен за 2009.
го ди ну остао исти и за ову, та ко да смо
оста ли је ди ни бу џет ски ко ри сник ко ме
ни је сма њен удео. Ге рон то ло шки цен тар
је ко ри сник 44 ми ли о на ди на ра из ло кал-
ног бу џе та што је, ако се по де ли на број
ста нов ни ка, јед но од нај зна чај ни јих да-
ва ња у Ср би ји.
Све ло кал не са мо у пра ве мо ра ће кад-

тад да раз ви ја ју сер вис за отво ре ну
за шти ту. Јер ми смо, не са мо со ци јал-
но-здрав стве на ин сти ту ци ја ко ја пру жа
услу ге, ми смо пре све га људ ска ин сти-
ту ци ја, ве о ма че сто је ди ни ко ји за ку ца ју
на вра та не ким ко ри сни ци ма. Ве ли ки је
број ста рач ких до ма ћин ста ва, а ми смо
сер вис ко ји де тек ту је све њи хо ве по тре-
бе – ја сан је Ива ни ше вић.
Одо брен је ИПА про је кат о пре ко гра-

нич ној са рад њи са Ма ђар ском, ко ме је
циљ раз вој со ци јал не за шти те у при-

град ским ме сним за јед ни ца ма и очу ва ње
ста рих за на та кроз рад ну те ра пи ју у се о-
ским за јед ни ца ма.

– Вред ност про јек та је ско ро 80.000
евра, пре ко ко јих ће мо ре но ви ра ти наш
клуб у Бај мо ку и афир ми са ти рад же на
из Та ван ку та. Од тог нов ца мно го нам је
зна чај ни је што смо ус пе ли да као уста-
но ва со ци јал не за шти те про ђе мо ту
про це ду ру, да на пра ви мо про је кат на
ен гле ском од пре ко 200 стра на, и уђе-
мо на ре фе рент ну ли сту ЕУ као уста но ва
ко ри сник њи хо вих сред ста ва, све при-
пре ма ју ћи се за не ке сле де ће прет при-
ступ не фон до ве и озбиљ ни ја сред ства – 
за кљу чу је Не над Ива ни ше вић, ди рек тор
Ге рон то ло шког цен тра Су бо ти ца.

Ика Ми тро вић

Са једног од многобројних скупова
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поводи

Ове мо ну мен тал не 
тво ре ви не су би тан 
ре сурс раз во ја
до ма ћег ту ри зма
и ва жан део
кул тур ног ко ри до ра
ју го и сточ не Евро пе

УСме де ре ву је по чет комУУју на ове го ди не одр жа наУУкон фе рен ци ја „Твр ђа веУУ
на Ду на ву – мо гућ но сти и иза-
зо ви”, ко ју је ини ци ра ло Ми-
ни стар ство кул ту ре у са рад њи
са Ми ни стар ством тр го ви не и
Ту ри стич ком ор га ни за ци јом
Ср би је. На ску пу је пред ста-
вљен раз вој ни про је кат „Пут
кул ту ре – твр ђа ве на Ду на-
ву”, ко ји се ре а ли зу је у окви-
ру ре ги о нал ног про гра ма за
кул тур но на сле ђе ју го и сточ не
Евро пе и УНЕ СКО. Циљ чи та-
вог про јек та је об је ди ња ва ње
се дам ду нав ских твр ђа ва у те-
мат ску це ли ну. Исто вре ме но,
про је кат тре ба да до при не се и
да еко ном ске мо гућ но сти твр-
ђа ва бу ду у функ ци ји раз во ја
ло кал них сре ди на у ко ји ма се
оне на ла зе. Тих се дам утвр ђе-
ња, низ вод но од Бач ке пре ма
Ђер да пу ре ђа ју се од Ба ча и
Пе тро ва ра ди на, пре ко Ка ле-
мег да на, по том Сме де ре ва,
Ра ма, Го луп ца до бли зи не гра-
ни це с Ру му ни јом где је твр ђа-
ва Фе ти слам.
Гра ђе не дав но на не при-

сту пач ним ме сти ма, та ко да
је улаз у њих омо гу ћен са мо
пре ко мо сто ва, зи да не у ка-

ме ну, твр ђа ве, ко јих је да нас 
у Ср би ји пре о ста ло три де се-
так од чак две сто ти не сред-
њо ве ков них утвр ђе ња, у 21. 
ве ку нас бра не од за бо ра ва. 
Не ка да су би ле упе ча тљи ве 
по сво јој ве ли чи ни, стра те-
шкој про ми шље но сти и стал-
ној вој ној по ста ви. Вре ме је 
по ка за ло да су би ле и прет-

ход ни це оног што се да нас 
на зи ва град.
Ду нав је све до кра ја 19. 

ве ка био нај ва жни ја са о бра-
ћај ни ца овог де ла Евро пе. 
Упра во на при о ба љу ове ре ке 
у Ср би ји по ди за не су твр ђа ве 
ко је се са да сма тра ју нај зна-
чај ни јим европ ским спо ме ни-
ци ма вој не ар хи тек ту ре. Као 
та кве, ове мо ну мен тал не тво-
ре ви не су би тан ре сурс раз-
во ја до ма ћег ту ри зма и ва жан 
део кул тур ног ко ри до ра ју го-
и сточ не Евро пе.
Од зу ба вре ме на нај ви ше 

су се од бра ни ле твр ђа ве ко-
је су сво ју свр ху за др жа ле и 
у ка сни јем пе ри о ду, у вре ме 
ото ман ске им пе ри је. Ве ћи на 
ових утвр да је кроз исто ри ју 
до гра ђи ва на и при ла го ђа ва на 
на прет ку на о ру жа ња и рат не 
тех ни ке, што је во ди ло гу бље-
њу њи хо вог пр во бит ног сред-

њо ве ков ног из гле да. Не ке од 
њих су и да нас пре по зна тљи-
ве по бе де ми ма и ку ла ма.

То ком реке
и вре ме на бив шег
Сме ште на на острв це ту, на-

ста лом од не ка да шњег ме ан-
дра ре ке Мон стон ге, твр ђа ва у
Ба чу је нај зна чај ни је и нај бо ље
очу ва но сред њо ве ков но утвр-
ђе ње Вој во ди не. Кра јем 19. ве-
ка Уга ри су за у зе ли Па нон ску
ни зи ју и Бач у ко ме се на ла-
зи ла зе мља на авар ска твр ђа-
ва. Да ље су се ни за ли број ни
исто риј ски до га ђа ји па и за пи-
си о овом утвр ђе њу. У јед ном
од пи са ма, бач ки над би скуп
за бе ле жио је о Ба чу: „Мо же-
мо да ужи ва мо у нај чи сти јој
ду нав ској во ди, а да је Нар цис
жив, мо гао би да се огле да у
во ди и да ужи ва”! Про је кат
„Ве ко ви Ба ча”’, ко ји је за жи вео
2006. го ди не, раз вој ни је про-
је кат ба зи ран на кул тур ном и
при род ном на сле ђу оп шти не,
а про и за шао из ак тив но сти на
ис тра жи ва њу, кон зер ва ци ји,
ре ста у ра ци ји и ре ви та ли за ци-
ји твр ђа ве у Ба чу. Пред ви ђе но
је да се ре а ли зу је у пот пу но сти
ове го ди не.
Из ван ре дан спо ме ник кул-

ту ре, Пе тро ва ра дин ска твр-
ђа ва с вре ме ном је пре ра сла 
обе леж је Но вог Са да. Мо жда 
да нас зву чи да ле ко и не-
ствар но, али у то ку ра то ва 
за вре ме аустриј ске ца ре ви-
не гар ни зон Пе тро ва ра дин-
ске твр ђа ве са чи ња ва ло је 64 
офи ци ра, 8.134 пе ша ди на ца, 
120 ко ња ни ка, 863 ар ти љер-
ца, 21 ла гу мар и 93 ин же ње ра 
и ми не ра. Твр ђа ва је, ме ђу-
тим, по диг ну та мно го ра ни је. 
Још дав не 1688. го ди не сру-
ше на је сред њо ве ков на угар-
ска утвр да, и че ти ри го ди не 
ка сни је је по че ла пр ва фа за 
град ње са да шње твр ђа ве ко-
ја је тра ја ла го то во че тр де сет
го ди на, а 1780. го ди не за вр-
ше на је дру га фа за из град ње.
Из угла са да шњи це, пе тро-
ва ра дин ске фор ти фи ка ци је
не дво сми сле но спа да ју ме ђу 

ТВР ЂА ВЕ НА ДУ НА ВУ – ЕВРОП СКИ СПО МЕ НИ ЦИ ВОЈ НЕ АР ХИ ТЕК ТУ РЕ

Ду нав ски ба сти о ни на сле ђа
Рам

Бач
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нај бо ља оства ре ња европ ске 
вој не ар хи тек ту ре 18. ве ка. 
Сво јим до ми нант ним по ло жа-
јем, Ги брал тар на Ду на ву и 
да нас ста ме но улеп ша ва об-
рон ке Фру шке го ре.
По не кад се, на жа лост, чи ни 

да Бе о град ска твр ђа ва, уз диг-
ну та по врх ушћа Са ве у Ду-
нав, у пар ку Ка ле мег дан чи ји 
је из глед те шко до ча ра ти, не 

при вла чи до вољ ну па жње ни 
са мих су гра ђа на ко ји су јој 
увек на до мак. Али је за вре-
ђу је, јер је по ни кла на Син-
ги ду ну му, јер је би ла ва жно 
упо ри ште Рим ског цар ства, 
и за то што је на том истом 
ме сту на ру ше ви на ма ан тич-
ког утвр ђе ња на ста ла пр ва 
сло вен ска на се о би на. Упе ча-
тљи вост бе лог ка ме на у очи-
ма ра но ви зан тиј ског пе ри о да 
на де ну ла је име бе лом гра ду 
– пре сто ни ци Бе о гра ду. Ова 
утвр да је спо ме ник од ме ђу-
на род ног зна ча ја.
Сим бол бор бе за срп ску 

сред њо ве ков не др жа ву, Сме-
де рев ска твр ђа ва по диг ну та 

је као цен тар све тов не и цр-
кве не вла сти у вре ме де спо та 
Ђур ђа Бран ко ви ћа. Пред ста-
вља по след ње ве ли ко оства-
ре ње ове вр сте у на шем на-
сле ђу и спо ме ник кул ту ре од 
из у зет ног зна ча ја. Ви ше пу та 
ру ше на и по ди за на, ме ња на 
и пре кра ја на, до каз је бур-
не срп ске исто ри је. Де фи-
ни тив но па да у тур ске ру ке 
1459. го ди не. Чи не је Ве ли ки 
и Ма ли град ис пред ко јих су 
спољ ни бе де ми има ли ро во ве 
ис пу ње не во дом. Тур ска вој-
ска на пу шта Сме де ре во 1867. 
го ди не, ка да га је за јед но са 
још шест срп ских гра до ва 
пре да ла кне зу Ми ха и лу.

Об но ва ра ди
бу ду ћих нараштаја
Сред њо ве ков на твр ђа ва 

Рам, ко ја се на ла зи у исто и ме-
ном се лу, спо ме ник је кул ту-
ре у ка те го ри ји ар хе о ло шких 
на ла зи шта. Пре ма јед ном од 
пре да ња, са гра дио ју је Ба ја-
зит Дру ги 1483. ко ји је у па-
у зи од ра то ва ња са Уга ри ма 
на ре дио да му на уз ви ше њу 
над Ду на вом по ло же на тра ву 
ћи лим – ихрам. На кон успе-
шног во је ва ња на ло жио је да 
се на ме сту где је ста јао ње-
гов ихрам по диг не твр ђа ва, 

на зва на Ха рам – Рам. Лич но
он је твр ђа ви дао спе ци фи чан
пе то у га о ни об лик, по ла жу ћи
ка ме ње на иви це утвр де. Уз-
ди же се на сте ни ко ја се са
се ве ро и сточ не стра не спу шта
ка Ду на ву. Утвр ду чи ни пет
ку ла, а оп ко ље на је бе де мом
и ши ро ким су вим шан цем. О
ње ном на стан ку су ис пре де не
ле ген де и сва ка има осно ву у
про шло сти јер се кроз исто-
ри ју она ве зу је и за Ри мља не,
и за Сло ве не, и за Тур ке. Одо-
ле ла је мно го број ним на ле ти-
ма и бит ка ма, ко ли ко је мо гла
и зу бу вре ме на, али је да нас
за не ма ре на и за пу ште на. 
Го лу бац сво јим име ном чу ва

се ћа ње на ле пу де вој ку Го лу-
ба ну, ко ју тур ски сул тан ни је
ус пео да ис про си. Ле ген да ка-
же да је од би ја ње про сид бе
пла ти ла жи во том, јер је сул-
тан ве зао за сте ну а пти це су

се об ру ши ле на ње но пре ле по
ли це и те ло. Иако се Го лу бач-
ка твр ђа ва пр ви пут по ми ње у
исто риј ским ка зи ва њи ма још
1335. го ди не, не ма по да та ка
ко је њен гра ди тељ. Кроз епо-
хе је би ла угар ска и срп ска, а
да нас је, иако под за шти том
др жа ве, ру и ни ра на, за пу ште-
на и об ра сла ра сти њем. Оп-

шти на Го лу бац је при пре ми ла
про је кат „Ожи вља ва ње Го лу-
бач ке твр ђа ве” ко ји тре ба да
се ре а ли зу је у са рад њи са Ру-
му ни јом. Стра те шки план раз-
во ја ту ри зма пред ви ђа и по ме-
ра ње де ла ма ги страл ног пу та
ко ји про ла зи кроз твр ђа ву,
а у апри лу је за по че то осве-
тља ва ње утвр ђе ња. Об но ва
го лу бач ког гра да, из ме шта ње
ма ги стра ле и из град ња ту не-
ла ко шта ће око шест ми ли о на
евра а про је кат би тре ба ло да
тра је три го ди не. 
Из у зе тан спо ме ник из пе ри-

о да тур ске вла да ви не, твр ђа ва
Фе ти слам, на до мак Кла до ва,
ве ро ват но је из гра ђе на 1524.
го ди не. Њен на зив у пре во-
ду зна чи ка пи ја ми ра. Чи не
је Ма ли и Ве ли ки град. Ма ња
це ли на би ла је ар ти ље риј ска
ба за, опа са на зид ним бе де мом
са кру жним ку ла ма на угло ви-

ма и пу шкар ни ца ма. Ве ли ки
град је по диг нут ка сни је. Из-
над ка пи ја би ле су мер мер не
пло че ко је су ве ли ча ле тур-
ског сул та на Мах му да II. Под
са да шњим име ном Кла до во се
пр ви пут на во ди 1596. го ди не
у јед ном аустриј ском вој ном
до ку мен ту, у ко ме је за бе ле-
жен на пад хај ду ка на град и
твр ђа ву. Ка пи ја ми ра је пре-
да та Ср би ји на упра ву 1867.
го ди не. Твр ђа ва је ис тра же на
и кон зер ви ра на али се још че-
ка на ње ну об но ву.
Не ка да су утвр де би ле бра-

ни те љи вла да ра, плем ства,
на се ља, руд ни ка и тр го ва, а
оста ће чу ва ри кул тур но-исто-
риј ског на сле ђа ако успе мо
да их са чу ва мо од да љег ру-
ше ња, као све до ке исто ри је,
ту ри стич ку по ну ду и је дан од
брен до ва Ср би је.

Је ле на Оцић

Ове ко ве че не
у ба кро ре зи ма
У фон ду Уни вер зи тет ске 

би бли о те ке „Све то зар Мар-
ко вић” на ла зи се нај ста ри ја 
књи га о Ду на ву, кар то гра-
фа Зиг мун да фон Бир ке на 
из 1864. го ди не, ко ја у че-
тр де сет ба кро ре за све до чи 
о гра до ви ма на овој нај ве-
ћој европ ској ре ци. Баш у 
тој збир ци вер ног при ка за 
гра до ва из вре ме на кад су 
ба кро ре зи на ста ли на ла зе 
се и Бе о град ска и, иако ма-
ло уда ље на од Ду на ва, Ша-
бач ка твр ђа ва.

Петроварадин

Калемегдан

Голубац
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Вид ни зна ци ста ре ња по чи њу
да се при ме ћу ју из ме ђу
пе де се те и ше зде се те,
а кра јем ше зде се тих го ди на
код мно гих осо ба већ мо же
да се го во ри о ста ро сти

Ста ре ње иза зи ва у ор га ни зму про-
ме не ко је се раз ви ја ју про гре сив но
и не при мет но. Зна ци ста ре ња се не

ја вља ју од мах чим про цес ста ре ња поч-
не да се раз ви ја. Они се не ја вља ју ни
код свих осо ба у истом жи вот ном до бу,
јер ни ста ре ње не по чи ње код свих осо-
ба у исто вре ме. Осо бе ко је жи ве уред-
ним жи во том, хра не се уме ре но, до ста се
кре ћу и ра де, не пи ју ал ко хол, не пу ше и
не уз бу ђу ју се ла ко, спо ри је ста ре и ду-
же жи ве не го они ко ји по сту па ју су прот-
но. Ни сви ор га ни јед не исте осо бе ни су
за хва ће ни ста ре њем исто вре ме но.

Мо же се ре ћи да ста ре ње по чи ње из-
ме ђу три де се те и че тр де се те го ди не,
вид ни зна ци ста ре ња по чи њу да се при-
ме ћу ју из ме ђу пе де се те и ше зде се те, а
кра јем ше зде се тих го ди на код мно гих
осо ба већ мо же да се го во ри о ста ро сти.

– Ар те ри о скле ро за је је дан од пр вих
зна ко ва ста ре ња. За то се и ка же да је

чо век оно ли ко стар ко ли ко су му ста ри
крв ни су до ви. Пр ви ви дљи ви по ка за те-
љи ста ре ња при ме ћу ју се по сма ње ној
по кре тљи во сти. За тим се та ква „упо зо-
ре ња” по чи њу при ме ћи ва ти на ко жи.
Ко жа ви ше ни је та ко глат ка и сјај на као
ра ни је, по ста је ма ло хра па ва, су ва и на
из ло же ним ме сти ма ис та ње на. Под ис-
та ње ном ко жом по ле ђи не ша ке и гор ње
стра не сто па ла ви де се ја че ис так ну те
про ши ре не ве не. Око очи ју и уса на, на
че лу и вра ту ја вља ју се бо ре, ко јих пре
то га ни је би ло или ни су би ле та ко из ра-
же не. На по ле ђи ни ша ка и на ли цу из би-

ја ју ма ло-по ма ло там не мр ље ко је су већ
до бро из ра жен знак ста ре ња (ста рач ка
пиг мен та ци ја). Ко са по чи ње да се ди и да
се про ре ђу је (до ду ше, овај про цес код
не ких љу ди по чи ње мно го ра ни је). Ми-
ши ћи омли та ве, по ста ју сла би ји и те же
по кре тљи ви, по го то во код осо ба ко је се
и ина че ма ло кре ћу. Ко сти гу бе кал ци-
јум, њи хо во тки во се раз ре ђу је, по ста ју
кр те и ла ко се ло ме, а пре ло ми те шко
за ра шћу ју. Згло бо ви се де фор ми шу, по-
ста ју чвор но ва ти и квр га ви, услед че га
је ход оте жан. У не ким слу ча је ви ма се
згло бо ви око шта ва ју, на ро чи то на кич-

ЗА ШТО СТА РИ МО И КА КО ДА ТАЈ ПРО ЦЕС БАР УСПО РИ МО, АКО ВЕЋ НЕ МО ЖЕ МО ДА ГА ЗА У СТА ВИ МО

Не ста ре сви исто

Си ро ма шни
сто го ди шња ци
За ни мљи во је да су мно ги сто го-

ди шња ци  жи ве ли без не ког ве ли ког 
бла го ста ња. Од 83 па ри ска сто го ди-
шња ка, на при мер, нај ста ри ји су би-
ли је дан про сјак (116 го ди на) и јед-
на си ро ма шна же на (112 го ди на). У 
Ати ни је 1884. го ди не у азил за ста ре 
био сме штен је дан чо век за ко га се 
по у зда но зна ло да има 120 го ди на, а 
ко ји ни је ниг де ни шта имао. Раз у ме 
се, из то га не би смо сме ли из ве сти 
за кљу чак да је си ро ма штво пред у-
слов за дуг жи вот. Али ни пре ко те 
чи ње ни це не би тре ба ло ола ко пре-
ћи. По сред но, то би мо гло би ти до-
каз да ни оби ље са мо по се би ни је 
га ран ци ја за дуг жи вот. На ве де ни 
при ме ри по у зда но утвр ђе не ду го веч-
но сти су и пот пу но увер љив до каз да 
љу ди у ве ли кој ве ћи ни мо гу ствар но 
жи ве ти ду же не го што са да жи ве.

Све је дозвољено, само умерено
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АПА ТИН

Па тро на жа за
па ли ја тив не
бо ле сни ке
Про је кат „Па тро на жна слу жба за па-

ли ја тив не бо ле сни ке” ко ји је одо брио
По кра јин ски се кре та ри јат за со ци јал ну
по ли ти ку и де мо гра фи ју ре а ли зу је 10 за-
по сле них у До му за ста ре и пен зи о не ре
Апа тин, као и два ле ка ра спе ци ја ли ста – 
ане сте зи о лог и не у роп си хи ја тар.

Вред ност про јек та ко ји ће тра ја ти се дам
ме се ци је 1.200.000 ди на ра. Ње го ва пра ва
вред ност је сте за пра во то што ће мак си-
мал ном не гом и здрав стве ном за шти том
до при не ти по бољ ша њу ква ли те та жи во та
нај те же обо ле лих гра ђа на у тер ми нал ној
фа зи бо ле сти. Реч је о па ци јен ти ма ко ји се
на ла зе у кућ ним усло ви ма, а то је и зна-
чај на пси хо-со ци јал на по др шка њи ма и
чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца. 
Сли чан про је кат, ко ји је тра јао 10 ме-

се ци, у Апа ти ну је успе шно спро во ђен и
2008. го ди не. И. Митровић

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Обу ка за
ла сер ску
хи рур ги ју
Ле ка ри ма хи рур шког оде ље ња Кли-

нич ког цен тра у Кра гу јев цу од је се ни
ће би ти на рас по ла га њу два ла сер ска
апа ра та, ко ји се мо гу ко ри сти ти у ва ску-
лар ној, груд ној и пла стич ној хи рур ги ји
и у не у ро ло ги ји. Не ко ли ко кра гу је вач-
ких хи рур га до би ло је ли цен цу за рад на
овим апа ра ти ма, а обу ка ће би ти ор га ни-
зо ва на и за дру ге ле ка ре из Ср би је, али
и из зе ма ља у окру же њу.
У кра гу је вач ком Кли нич ком цен тру се

већ при ме њу ју ла сер ски апа ра ти у не ким
гра на ма хи рур ги је, по пут ва ску лар не.
Ова ме то да, као не ин ва зив на, омо гу ћа-
ва без бол ну ин тер вен ци ју без ожи ља ка
и брз опо ра вак па ци је на та. Ова услу га
је ван стан дард на и па ци јен ти је пла ћа ју
око 60.000 ди на ра. М. Сан трач

ми ко ја по ста је уко че на,
ис кри вље на и са ви је на на-
пред. Осо бе са та квом кич-
мом хо да ју ма ње или ви ше
по гу ре не – ка же др Ма ри ја
Та сић из Град ског за во да за
ге рон то ло ги ју.
Услед са су ши ва ња по је-

ди них ор га на и сма ње ња
њи хо вог оби ма (атро фи ја),
код не ких осо ба се у из ве-
сној ме ри сма њу је и ви си-
на. Број мо жда них и дру гих
нер вних ће ли ја сма њу је се,
а не об на вља. Мо зак ви ше
ни је у ста њу да схва та и ре-
ша ва про бле ме као ра ни је.
Ка рак те ри стич но за ста ре
осо бе је да пам те и се ћа ју
се до бро до га ђа ја и до жи-
вља ја из де тињ ства, а те-
шко се или ни ка ко не се ћа ју
оно га што је не дав но би ло.
Та кве осо бе су кру те у свом
схва та њу и др жа њу.
На плу ћи ма, на ро чи то

код пу ша ча, по ка зу ју се
зна ци про ши ре ња плу ћа са
хро нич ним брон хи ти сом и
упор ним ка шљем. Ор га ни
за ва ре ње не функ ци о ни-
шу уред но. Апе тит и чи тав
ме та бо ли зам је по ре ме ћен.
Код же на се, али и код му-
шка ра ца, услед сла бље ња функ ци ја
пол них жле зда ја вља ју раз не те го бе
(кли мак те ри јум). Про цес ста ре ња за-
хва та и по је ди на чу ла, на ро чи то чу ло
ви да и чу ло слу ха. Са свим овим и дру-
гим про ме на ма, ко је ста ре ње до но си са
со бом, ула зи се по ла ко али си гур но у
до ба ста ро сти.
Ста ре ње се, као нор ма лан би о ло шки

про цес, не мо же из бе ћи ни за у ста ви ти,
али пред у зи ма њем по де сних ме ра мо же
да се успо ри.

– Пре све га, са „здра вим по на ша њем” 
кад је реч о ис хра ни и фи зич ким ак тив-
но сти ма тре ба по че ти још од де тињ ства
ка да се ства ра от пор ност пре ма бо ле сти
и ста ре њу, што пред ста вља осно ву за до-
бро здра вље кроз цео жи вот, па и осно ву
за ду бо ку ста рост. И на сле ђе има ве ли ку
уло гу у од га ђа њу и успо ра ва њу про це са
ста ре ња. За па же но је да је у не ким по ро-
ди ца ма по ја ва ду го веч но сти че шћа не го
у дру гим – об ја шња ва др Та сић.
Љу ди би, да кле, уз рад и до вољ но кре-

та ња, уз уре дан жи вот, без ал ко хол них
пи ћа и ду ва на, уз уме ре ну, здра ву и ла ку
хра ну, ко ја са др жи ма ње ма сти и угље-
них хи дра та (ше ће ра), а ви ше бе лан че-
ви на, ви та ми на и у до вољ ној ко ли чи ни
ми не рал них со ли, мо гли у ве ћем бро ју
слу ча је ва да жи ве ду же не го са да. Али,
на та кав жи вот тре ба да се на ви ка ва ју од

мла до сти и да та ко жи ве до нај ста ри јих
да на. Уре дан жи вот, уз до вољ но кре та-
ња, и уме ре на ис хра на нај бо ља су га ран-
ци ја про тив ра ног ста ре ња и, след стве но
то ме, обез бе ђе ње ду гог жи во та. Још ста-
ри грч ки ле кар Хи по крат је, за оне ко ји
же ле да бу ду здра ви и да до жи ве ду бо ку
ста рост, про пи сао сле де ћи пре вен тив ни
крат ко сро чен ре цепт: „Рад, хра на, пи ће,
сан и љу бав – све по ма ло”.
Ста ри је осо бе тре ба по вре ме но, у ду-

жим или кра ћим вре мен ским раз ма ци ма,
да кон тро ли шу здра вље. Про ду жи ти жи-
вот, са чу вав ши му мла дост, био је од у-
век нај леп ши сан чо ве чан ства. У исто ри-
ји има пу но по да та ка о то ме да су љу ди
на раз не на чи не по ку ша ва ли да на ђу
„ка мен му дро сти” и „елик сир мла до сти”. 

– Осим пра вил не ис хра не, рад и кре-
та ње, уоп ште, нео п хо дан су пред у слов
за очу ва ње здра вља сва ке осо бе, на ро-
чи то ста ри је. Кре та ње по ја ча ва кр во ток,
а ти ме и ис хра ну и ја ча ње тки ва. За то
ста ри је осо бе тре ба, ко ли ко мо гу, и да
не што ра де. Уко ли ко не мо гу да ра де,
он да тре ба оба ве зно да се ше та ју. Тре ба
без жур бе да пре пе ша че сва ког да на пет
до де сет ки ло ме та ра. Је дан од ва жних
усло ва да се до жи ви ве дра и креп ка
ста рост је, из ме ђу оста лог, и ба вље ње
спор том – са ве ту је др Та сић.

Ве сна Ана ста си је вић

Са рекреацијом почети у младим данима



здрав живот

Му са ка од ти кви ца

Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: ки ло грам ти кви ца, јед на

ки се ла па вла ка, 2-3 ја је та, не ко ли ко че-
но ва бе лог лу ка, за чи ни пре ма уку су, ма-
ло су са ма.

При пре ма: Ти кви це ољу шти ти, исе ћи
на шни те, ма ло по со ли ти и оста ви ти де-
се так ми ну та да пу сте во ду. Уму ти ти ја ја
са ма ло со ли па ума ка ти ти кви це и спу-
шта ти на за гре ја но уље. Пе ћи их крат ко,
и ре ђа ти на сал ве ту да упи је ви шак ма-
сно ће. У по су ду у ко јој ће се му са ка пе ћи
ре ђа ти ти кви це да ле по пре кри ју дно па
пре ко њих пре ли ти по ло ви ну па вла ке и
по су ти са до ста сец ка ног бе лог лу ка. За-
тим сло жи ти оста так ти кви ца, пре ма за ти
па вла ком, по су ти сец ка ним пер шу но вим
ли стом и су са мом. Од о зго пре ли ти оста-
так ја ја од по хо ва ња па пе ћи на 250 сте-
пе ни док не по ру ме ни.
На по ме на: Не ко уоп ште не по ху је ти-

кви це не го их све же ре ђа у плех, што
је, на рав но, здра ви је, али их он да тре ба
ма ло ду же пе ћи. Опре де ли те се за ма ње
ма сну па вла ку.

Бе ло ме со са па вла ком
(за 4 осо бе)
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: ки ло грам пи ле ћег фи леа,

јед на ки се ла па вла ка, 100 гра ма мар-
га ри на, 2-3 ша ке пре зли, 2-3 ка ши чи це
биљ ног за чи на.
При пре ма: Пи ле ћи фи ле ис та њи ти

па га из лу па ти туч ком за ме со. Шниц-
ле по со ли ти биљ ним за чи ном, ума ка ти
у рас то пље ни мар га рин па ре ђа ти у ва-
тро стал ну по су ду. Пре ко та ко сло же них
шниц ли пре ма за ти по ло ви ну па вла ке
из ме ша не са пре зла ма. За тим на ре ђа-
ти још је дан ред шниц ли и пре ма за ти
остат ком па вла ке. По су ти сец ка ним
пер шу но вим ли стом и ша ком пре зли.
Пе ћи на 250 сте пе ни док ме со не омек-

На по ме на: Уме сто пи ле ти не мо же да
се узме ћу ре ће бе ло ме со. Ви шак ма сно-
ће по сле пе че ња по ку пи ти ка ши ком. Уз
је ло мо гу да се по слу же пр же ни кром пи-
ри ћи. И је дан са вет: кад лу па те шниц ле,
ста ви те их у ке су да вам не би ме со пр-
ска ло на све стра не.

Пи та са си ром
(за 4 осо бе)
Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: па ко ва ње ко ра за пи ту,

две сред ње ти кви це, 2-3 кри шке си ра,
по ла ча ше јо гур та (ма ња ма сне па вла-
ке) или ки се ле во де, три ја је та, уље, со,
би бер.
При пре ма: Ти кви це из рен да ти, по со-

ли ти и оста ви ти их да пу сте во ду. Сир

из мр ви ти па до да ти ја ја, оце ђе не ти кви-
це, јо гурт (ки се лу во ду), 2-3 ка ши ке уља,
ма ло со ли и би бе ра, пре ма уку су. Ре ђа-
ти ко ре у под ма зан плех и пре ма зи ва ти
их са ма ло уља и при пре мље ним фи лом
(две ко ре па фил). Пе ћи у за гре ја ној рер-
ни (250 сте пе ни) док пи та не по ру ме ни.
Кад је го то ва, по пр ска ти је са ма ло ки се-
ле во де, пре кри ти плат не ном сал ве том и
оста ви ти да од сто ји. 
На по ме на: Ко во ли, ова пи та мо же да

се на пра ви и у слат кој ва ри јан ти. На рав-
но, би ра мо не слан или ма ње слан сир.
Фи лу до да мо ка ши ку-две ше ће ра, ва ни-
лин ше ћер или рен да ну ко ри цу ли му на.
Од о зго по су ти ше ће ром у пра ху.

Ко лач с ви шња ма
(за 4 осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 600 гра ма очи шће них ви-

ша ња, три ја је та, 1,5 ча ша ше ће ра, ча-
ша уља, ча ша јо гур та, две ча ше бра шна,
пра шак за пе ци во, рен да на ко ри ца ли-
му на, ше ћер у пра ху и ва ни лин ше ћер
за по си па ње.

уму ће на, усу ти ча шу јо гур та, за тим бра
шно и пра шак за пе ци во, па до бро из-
јед на чи ти. На кра ју до да ти ко ру ли му на.
По ло ви ну те ста из ру чи ти у под ма зан и
бра шном по сут плех па ма ло за пе ћи у
рер ни (220 сте пе ни). Из ва ди ти плех па
сло жи ти оце ђе но во ће и пре ли ти остат-
ком те ста. Вра ти ти плех у рер ну и до вр-
ши ти пе че ње. Ко лач је пе чен кад по ру-
ме ни а иви це се одво је од пле ха. Пе чен
ко лач по су ти прах ше ће ром у ко ји је до-
да та ва ни ла.
На по ме на: Овај ко лач мо же да се

пра ви од би ло ко јег се зон ског во ћа, из-
вр стан је. На ро чи то до бро иде уз шо љу
хлад ног мле ка.

Сла до лед од ва ни ле, 
чо ко ла де...

(за 4 осо бе)
Вре ме при пре ме: 10 ми ну та (плус де-

се так са ти док се не за ле ди)
Са стој ци: три ја је та, чаша ше ће ра,

ча ша ма ње ма сне ки се ле па вла ке (ки се-
лог мле ка или јо гур та), две ке си це шла-
га, 2-3 кашике шећера у праху, два ва-
ни лин ше ће ра, 50 гра ма чо ко ла де, во ће
пре ма уку су, мле ве ни кекс...
При пре ма: Шлаг уму ти ти са прах

ше ће ром по уку су. Ја ја уму ти ти са ше-
ће ром, до да ти па вла ку, ва ни лин ше ћер
и уму ће ни шлаг. Све ле по сје ди ни ти. Да

сла до лед не би био оту жан и да се на
по вр ши ни не би ства ра ле игли це ле да, у
сме су до да ти не ко ли ко ка пи ли му на. По-
де ли ти га у 2-3 по су де па до да ва ти по
уку су рен да ну чо ко ла ду, из гње че но во-
ће, мле ве ни кекс... Ста ви ти у за мр зи вач
да се за ле ди.
На по ме на: При ли ком сер ви ра ња,

сла до лед у ча ша ма мо же се по су ти су-
вим гро жђем прет ход но на то пље ним у
ру му и је згра ма ора ха и пре ли ти ме дом.

При пре ми ла: Р. М.

15. јул 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА20

Му са ка од ти кви ца
(за 4 осо бе)

ша и не до би је ле пу ру мен ка сту бо ју 
(око по ла са та).
Напомена: Уместо пилетине може да

При пре ма: Уму ти ти ја ја, за тим до-
да ти ше ћер па уље. Кад је сме са до бро
умућена усути чашу јогурта затим бра-

Разноврсно и укусноРазноврсно и укусно
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Има мо ми на ше прог но зе ре оп ште прак се,
ко ји су об да ре ни ји пип ци ма од би ло ко јег
ок то по да и у све се раз у ме ју; пред ви ђа ју
раст по гла ви ста нов ни ка, про цват при вре де, 
стра не ин ве сти ци је, но ва за по шља ва ња... 

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

лековита казивања

За вр ши се, че до мо је, и то фуд бал ско пр вен ство. На гле-
да ла сам се утак ми ца, као ни кад до сад. У по чет ку због 
на ших, док су тра ја ли, а по сле су „на ши” по ста ли и они 

из Га не, док не ис па до ше на пе на ле. Е, он дак смо по сле Ми-
ле са и ја, због оне хо бот ни це што га зо ву Па ул, ишле код ку-
ма Сте ве да гле да мо утак ми це. Ни је ми, љу би те ба ба, би ло 
то ли ко до фуд ба ла, ко ли ко да ви дим хо ће ли тај про рок из 
аква ри ју ма по го ди ти ре зул тат.
И све бе ше ка ко је он по ка зао да ће би ти. Ма ло је, ка жу, 

био нео д лу чан док је за ви ри вао у ку ти је са за ста ва ма Шпа-
ни је и Хо лан ди је, али је ипак по јео шкољ ке иза шпан ске за-
ста ве.
Не мо гу, де те мо је, да се чу дом на чу дим том мор ском ство-

ру ко ји је ро ђен у Ен гле ској, а од ра стао у аква ри ју му за бав-
ног пар ка у Не мач кој. И ко ме је па ло на па мет да ис пред ње га 
ме ће те пла стич не ку ти је са хра ном и за ста ва ма. До кра ја је 
и те ле ви зи ја ди рект но еми то ва ла ње го ве прог но зе. По стао је 
то ли ко по пу ла ран да је до био клу бо ве обо жа ва ла ца, али, и 
омра жен у Не мач кој због пред ви ђа ња да ће њи хо ви из гу би ти 
од Шпа на ца, па су не ки пред ла га ли да га ис пе ку на ро шти љу 
или да од ње га на пра ве уку сну са ла ту, а дру ги су тра жи ли да 
се уба ци у аква ри јум са мор ским пси ма.
Не, ако бо га зна те, го спо до Нем ци, не чи ни те то! Ви сте бар 

увек би ли хлад не гла ве и зна ли ка ко да ра ди те за сво ју ствар. 
Тај би ваш Па ул на ма до бро до шао, и кад би се ова ба ба пи-
та ла већ би се пре го ва ра ло о ње го вом пу ту у Ср би ју. Ал да то 
не тра је ко с оном жи ра фом што ју је не ко, ка жу од го вор ни, 
по кло нио, и ни је ку пље на из др жав не ка се, ко што не у пу ће ни 
на род при ча.
За ову хо бот ни цу др жа ва би тре ба ло да одре ши ке су. Ако 

вла сни ци не ће да га про да ју, нек нам га из нај ме – бар до сле-
де ћих из бо ра. Шта ко шта, да ко шта, и за Па у ла и тог ње го вог 
чу ва ра или дре се ра, не знам тач но ко је тог гла во но шца учио 
пред ви ђа њу.
Јер би нам и тај тре бао због ре гу лар но сти да ва ња од го-

во ра, без при ти са ка на про ро ка – да бу де не за ви сан у од лу-
чи ва њу, а не да се му чи као на ше суд ство, ан ти ко руп циј ска 
аген ци ја, они што се бо ре за до ступ ност ин фор ма ци ја од јав-
ног зна ча ја, ин спек ци је и сви ор га ни и те ла ко ји су осно ва ни 
да чу ва ју ин те ре се на ро да а не мо гу, јер су код нас сви по ве-
за ни што лич ним, што ко а ли ци о ним, опо зи ци о ним и не знам 
ка квим све ин те ре си ма...

И тај би дре сер Па у ла, фуд бал ског прог но зе ра, тре ба ло да
упу ти у оп шта пред ви ђа ња. Има мо ми и пре ви ше прог но зе ра
оп ште прак се, ко ји су об да ре ни ји пип ци ма од би ло ко је хо бот-
ни це и у све се ра зу му; пред ви ђа ју раст по гла ви ста нов ни ка,
про цват при вре де; стра не ин ве сти ци је, но ва за по шља ва ња и
све што би на род во лео да бу де. Чак су „зна ли” и не ко ли ко не
са мо го ди на не го и да ту ма ула ска Ср би је у Уни ју.
Кад ви де, љу би те ба ба, да им се прог но зе не оства ру ју (а и

ка ко би), ома обе ћа ва ју не што но во, не освр ћу ћи се на ра ни је
про ма ше ну ви до ви тост.
За то би та не мач ка хо бот ни ца мо гла да од го во ри на пи та ња

ко ја нас му че. Тај би јад ни чак мо рао мно го да ра ди да би овом
на ро ду од го во рио, по што ни ко дру ги не од го ва ра ни за шта.
Ма, уства ри, де те мо је, пре ми шљам се ја о то ме из ра зних

угло ва. Јер, ако би он и до шао у Ср би ју, ко би ње му по ста-
вљао на род на пи та ња? И ко би га пу стио да на пи та ње о на-
шем ула ску у ЕУ узме хра ну из ку ти је на ко јој је НЕ, и да се то
не где об ја ви. Или, хо ће ли ви нов ни ци ијед не афе ре од ле жа-
ти сво је? Или, хо ће ли не кад ми ни стар под не ти остав ку? Или,
хо ће ли би ти ис пу ње на обе ћа ња о за по шља ва њу, о бо љем
жи во ту пен зи о не ра...
Из ми сли ли би на ши, љу би те ба ба, и во де ну ћо ра ву ку ти ју,

са мо да ура де по сво ме.
По што би се за Па у ла из дво ји ле др жав не па ре – а др жа ва

то су они, по ста вља ли би му пи та ња о про цен ти ма у гла сач-
ким ку ти ја ма, па с ки ме би нај бо ље би ло да иду на из бо ре...
Ка ко нам у ко а ли ци ји има мно го парт не ра, сва ки би по ла гао
ле ги тим но пра во да ис пи ту је хо бот ни цу. Не знам, че до мо је,
ко ли ко че сто тај Па ул је де, али код нас би си гур но мо рао да
пре те ру је. Уде бљао би се, а и ога ди ло би му се, ве ро ват но.
Он да би нас оп ту жи ли за зло ста вља ње жи во ти ње, па би-

смо мо ра ли да пла ти мо и од ште ту, што нам се ина че све че-
шће де ша ва.
За то, не ка га та мо, ма кар га ње го ви и по је ли.

Уну ка Ика

бот ни ца

ПРИ ЧА ЛА Разноврсно и укусно
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Та ко су над ре ђе ни 
оце њи ва ли узор ног 
пра шког чи нов ни ка-
еко но ми сту ко ји се 
про сла вио ду бо ким
раз у ме ва њем људ ске
ап сурд но сти и
ег зи стен ци јал не мо ре

Франц Каф ка при па-
да исто то ли ко Пра гу,
као и Кар лов мост или

Храд ча ни. У по след њих два-
де се так го ди на, да кле, по сле
„пли ша не ре во лу ци је”, овај у
сво је вре ме го то во не по зна ти
че шко-је вреј ски књи жев ник,
ко ји је пи сао на не мач ком,
по стао је јед на од ов да шњих
глав них ту ри стич ких атрак-
ци ја, та ко ре ћи ре ли кви ја са
ин те лек ту ал ног ту ри стич ког
хо до ча шћа. Ње гов ме лан-
хо лич ни по глед од сут но и
оно стра но блу ди са хи ља да
ма ји ца с ње го вим ли ком, на
Ста ро мјестском (Ста ро град-
ском) тр гу мо же се ку пи ти
пор це лан ски сер вис за ка фу
укра шен ње го вим не у ро тич-
ним ру ко пи сом... Иро ни јом
суд би не, не спорт ска фи гу ра
Каф ке би ла је до не дав но ма-
ско та тра ди ци о нал ног град-
ског ма ра то на!

Пре ма се ћа њи ма Пра жа на 
ко ји су га по зна ва ли, Франц 
Каф ка је био при лич но по ву-
чен мо мак, с осо би тим сми-
слом за ху мо ром. Гро зио се 
те ле фо ни ра ња, али су га дру-
ге тех нич ке но во та ри је при-
вла чи ле. За слу гу за то је имао 
ње гов ујак Сиг фрид Ле ви ко ји 
је ме ђу пр ви ма у Че шкој имао 
мо то цикл. Тај мо то цикл, ко ји 
је че сто во зио и сам Каф ка, 
од лич но је очу ван и на ла зи се 
ме ђу екс по на ти ма у Каф ки ном 
му зе ју у Пра гу. Та мо се мо гу 
на ћи и по ро дич не фо то гра фи-
је, на ме штај из кан це ла ри ја у 
ко ји ма је ра дио, пи са ћа ма ши-
на, пе ча ти, слу жбе не про пу-
сни це и ле ги ти ма ци је за пе ри-
од из ме ђу 1908. и 1915, гу ма 

за бри са ње у ви ду Ха ле је ве 
ко ме те, као и по хвал на све до-
чан ства о ње му као слу жбе ни-
ку. У јед ном од њих до слов це 
сто ји: „Др Каф ка је из у зет но 
вре дан слу жбе ник сјај них спо-
соб но сти, са сјај ним при сту-
пом ис пу ња ва њу оба ве за”. 
У оси гу ра њу је Каф ка ра дио 

ско ро 20 го ди на, нај пре у „Ђе-
не ра ли ју”, а за тим у Рад нич-
ком оси гу ра њу од по вре да. 
На по чет ку је пра тио и пи сао 
из ве шта је о по вре ђи ва њу на 
ра ду у ли бе рец ком окру гу, ко-
ји је та да при па дао Су дет ској 
обла сти. Па да у очи ана ли тич-
ки дух чи нов ни ка-еко но ми сте 
Каф ке и зна лач ко ко ри шће ње 
ста ти сти ке и ње них за ко ни то-
сти. Ка сни је је аван зо вао па 
је пи сао го ди шње из ве шта је 
це ле оси гу ра ва ју ће ку ће.
Си сте мом оси гу ра ња вла да 

у Бе чу је на сто ја ла да ко ли ко-
то ли ко ре гу ли ше бр зи раз вој 
ин ду стри је у це лој мо нар хи-
ји, на ро чи то у Че шкој ко ја је 
да ва ла чак по ло ви ну укуп не 
ин ду стриј ске про из вод ње у 
Аустро-Угар ској. Са мо у тек-
стил ној ин ду стри ји у Че шкој 
у то вре ме ра ди ло је 180.000 
љу ди! Ра ди ло се у екс трем но 
те шким и опа сним усло ви ма, 
са че стим по вре да ма и обо-
ље њи ма рад ни ка. Ин ду стри-
ја је из гле да ла као ап сурд ни 
ча пли нов ски ме ха ни зам ко ји 
гу та јеф ти не рад ни ке као го-
ри во. Оси гу ра ње је ство ри ло 
раз ли чи те гру пе про из вод њи, 
за ви сно од ри зич но сти, чи ме 
су на сто ја ли да за ин те ре су ју 
ин ду стри јал це за без бед ни ју 
про из вод њу. На свом сто лу 
Каф ка је имао у спи си ма сва ки 
дан мно штво жр та ва по вре да 
и не сре ћа на ра ду. Опи си не-
ких опа сних ма ши на, по себ но 
тран си ми си ја, зуп ча ни ка, пре-
са и стру го ва, под се ћа ју на 
опи се оту ђе ног, не људ ског, 
ин ду стри ја ли зо ва ног све та из 
Каф ки них де ла. 

На ин спек циј ским пу то ва њи-
ма Каф ка је по се ћи вао тек стил-
не фа бри ке, пи ла не, ка ме но ло-
ме... Ехо из жи во та од зва ња у
Каф ки ној про зи. Го ди не 1914.
на пи сао је Из ве штај о без бед-
но сти ра да у ка ме но ло ми ма у
исто вре ме ка да је пи сао ро-
ман „Про цес” у ко ме глав ни ју-
нак Јо зеф К. би ва по гу бљен у
ка ме но ло му, очи то не слу чај но
иза бра ном за то. 
Иако се Каф ка у днев ни ци ма

и при ват ној ко ре спон ден ци ји
че сто жа лио на свој кан це-
ла риј ски рад, био је сма тран,
као што се ви ди из ци ти ра-
ног по хвал ног све до чан ства,
за из у зет но ко ри сног рад ни ка
с ван ред ним спо соб но сти ма,
због че га је имао пу но раз у ме-
ва ње прет по ста вље них и, до
че га му је нај ви ше ста ло, до-
ста сло бод ног вре ме на. По сао
је за вр ша вао већ у два са та по
под не та ко да је имао вре ме на
да се по све ти књи жев но сти.
Иако је био део без лич не слу-
жбе не ма ши не ри је мо гао је на
по сао да до ла зи че тврт са та
ка сни је, што је ре дов но чи-
нио. По сло дав ци су му ка сни-
је, ка да се раз бо лео од ту бер-
ку ло зе, то ле ри са ли и сма ње не
рад не ефек те.
Украт ко, у пор трет ви ше-

слој ног Каф ке мо ра се уба ци-
ти, та ко ђе, за бо ра вље на лич-
ност ра ди шног слу жбе ни ка ко-
ји се бо ри про тив не ху ма но сти
мо дер ног ин ду стриј ског све та
чи ју ап сурд ност и оту ђе ност је
исто вре ме но та ко упе ча тљи-
во ли те рар ним сред стви ма
пред ста вио у сво јим књи га ма.
Мо жда упра во за то што ју је
на том по слу, на из глед чи нов-
нич ком, та ко до бро упо знао. А 
оси гу ра ње у ко јем је био за-
по слен и дру ге слу жбе оси гу-
ра ња мо гу и тре ба да бу ду по-
но сне што је за њих, и то та ко
до бро, ра дио ве ли ки пи сац и
чо век Франц Каф ка.

Ми лан Ла за ре вић

познати из другог угла

НЕ ПО ЗНА ТИ ФРАНЦ КАФ КА: ЕКО НО МИ СТА ПЕН ЗИЈ СКО-ИН ВА ЛИД СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА 

Вре дан слу жбе ник са
сјај ним спо соб но сти ма

Франц Каф ка

Кућа у којој је писац живео
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Циљ на гру па про из во ђа ча 
ле ко ва ни су ви ше са мо

обо ле ли, већ и здра ви љу ди
упла ше ни од бо ле сти

ФАР МА ЦЕ УТ СКА ИН ДУ СТРИ ЈА НАЈ ПРО ФИ ТА БИЛ НИ ЈА ПЛА НЕ ТАР НА ГРА НА

Но ви го спо да ри све та
Шта има те у сво јој кућ ној апо те-

ци? Ето јед но став ног пи та ња на
ко је ма ло ко мо же да од го во ри

тач но и без окле ва ња. Раз лог је та ко ђе
јед но ста ван, а и по знат.
Уме сто не ко ли ко основ них по треп шти-

на, та бле та про тив бо ло ва и ви со ке тем-
пе ра ту ре, евен ту ал но не че га за слу чај
алер ги је или сто мач них те го ба, за тим
па ко ва ња га зе, фла сте ра и бо чи це ал ко-
хо ла, у ку ћа ма скла ди шти мо чи та ве хр пе
ме ди ка ме на та, по зна тих и не по зна тих,
но вих и све но ви јих, за ср ча на обо ље ња,
ви сок при ти сак, па ску пих ан ти би о ти ка,
још ску пљих пре па ра та про тив осте о-
по ро зе или хо ле сте ро ла, он да за ли хе
се да ти ва, а на све то до ла зи и ар се нал
за под мла ђи ва ње у ви ду „при род них” 
кон цен тра та ви та ми на и ми не ра ла
за мен тал ну кон ди ци ју и по ди за-
ње чи та вог ор га ни зма.
Ако би нам ово слу жи ло

као по ка за тељ и ако би се
на оп ште здра вље по пу ла-
ци је гле да ло кроз стал ни
раст по тро шње ле ко ва, 
он да би је ди ни за кљу-
чак био да смо све бо-
ле сни ји. Не са мо ми
ов де, не го цео свет.
Сву да кри ву ља по тра-
жње иде на го ре.
Фар ма це ут ска ин ду стри ја

да нас је гло бал на си ла, на ју-
но сни ја про из вод на гра на са
огром ним ви дљи вим и не ви-
дљи вим ути ца јем на ра зна 
по ља де лат но сти, по ли ти ку 
и сам жи вот и не за ми сли во
ви со ким про фи том. Пре ма по-
да ци ма аме рич ког еко ном ског ма га зи на
„Фор чун”, за 2009. го ди ну, 12 нај ве ћих
ком па ни ја, од ко јих је шест аме рич ких,
по две бри тан ске и швај цар ске и по јед-
на фран цу ска и не мач ка оства ри ле су
за јед нич ки уку пан при ход од 440 ми ли-
јар ди до ла ра. 
Пр ви је аме рич ки „Џон сон и Џон сон”,

са бли зу 62 ми ли јар де, дру ги „Пфи зер”,
са 50, тре ћи швај цар ски „Рош” ко ји је
при хо до вао 45 ми ли јар ди, на пе том ме-
сту је „Но вар тис”, 44 ми ли јар де, а на сед-
мом бри тан ска „Астра-Зе не ка”, са не што
ма ње од 33 ми ли јар де до ла ра го ди шње
до би ти.
Са ли сте нај моћ ни јих од моћ них из дво-

ји ли смо име на ко ја су ов де у по след ње
вре ме нај че шће по ми ња на, „Но вар тис”,
про шле је се ни, по во дом кон тро верз не

на бав ке вак ци на про тив гри па, у ни шта
ма ње кон тро верз ној епи де ми ји, а „Рош” 
и „Астра” у ве зи са бе о град ским он ко ло-
зи ма осум њи че ним за ко руп ци ју у афе-
ри са ци то ста ти ци ма ко ја је са бла зни ла
јав ност.
Ка кав год да бу де ис ход овог муч ног

скан да ла, те шко је пре не брег ну ти оп-
ште чи ње ни це и окол но сти у ко ји ма су

ство ре ни усло ви да се под сум њу ста ве
етич ки по сту ла ти не са мо по је ди на ца,
већ и чи та ве про фе си је. А окол но сти су
те да фар ма це ут ске ком па ни је не са мо
што од ре ђе ни лек про из во де, не го др же
у сво јим ру ка ма ком плет ну мре жу ње го-
вог пла сма на и упо тре бе, по сред ством
ле ка ра ко ји све сно или не све сно по ста ју
њи хо ви про дај ни аген ти.
Су шти на је у то ме да је ја ко ма ло не за-

ви сних ис тра жи ва ња о ка рак те ри сти ка ма
и деј ству не ког ле ка, већ су про из во ђа-
чи на ру чи о ци про јек та и, што је по себ но
за ни мљи во, до би је не ре зул та те ни су ду-
жни да да ју на увид, осим у слу ча ју суд-
ског про це са (не зва нич ни на во ди за САД

и Ка на ду). До ду ше, о свој стви ма тог не-
ког но вог про из во да мо же да се про чи та
чла нак у струч ном ча со пи су, али ако је
аутор, као што је нај че шће слу чај, ра дио
по на руџ би ни ком па ни је (70 од сто кли-
нич ких сту ди ја та ко је из ве де но) он да је
и рад при ла го ђен на ме ни, из не ти по да ци
на рав но ни су не тач ни, али су фи но из ба-
жда ре ни, до бре осо би не су на гла ше не,
не ки не га тив ни ефек ти ми ни ми зи ра ни.
При хва та њем та кве пре по ру ке у пу-

бли ка ци ји од по ве ре ња, и сам ле кар,
про пи сав ши тај лек па ци јен ту, по ста је
са у че сник или жр тва ма ни пу ла ци је.
Ути сак се ком пле ти ра уз већ по зна ту
при чу о агре сив ним пред став ни ци ма ком-
па ни ја ко ји за тр па ва ју ле ка ре бро шу-

ра ма, по кло ни ма и атрак тив ним
по ну да ма за сим по зи ју ме и
кон гре се, ко је опет фи нан-
си ра ју про из во ђа чи.
Та ко се кре и ра и стал-
но под сти че ве штач-

ка по тра жња за
ле ко ви ма: наш
Ре пу блич ки за-
вод за здрав-
стве но оси гу ра ње
го ди шње по тро ши
22 ми ли јар де ди на-
ра за ле ко ве на
ре цепт и осам
ми ли јар ди за
ме ди ка мен те у

бол ни ца ма, од че га
две ми ли јар де за ци-
то ста ти ке.

Ле че се бо ле сни, али ле-
че се и здра ви. Пре вен тив но. Ов де
је реч о та ко зва ној про из вод њи
бо ле сти, где се нор мал на ста ња,
у од ре ђе ној жи вот ној до би, про-

гла ша ва ју не здра вим и опа сним и ауто-
мат ски ну де ле ко ви да се она от кло не.
Хр ват ска ле кар ка др Ли ди ја Гај ски, спе-
ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не, у сво јој
књи зи „Ле ко ви или при ча о об ма ни” го-
во ри о опа сно сти од ма сов не хи по хон-
дри је и на во ди при мер осте о по ро зе и
по ви ше ног хо ле сте ро ла као из ми шље них
по ре ме ћа ја, при че му су гра нич не до зво-
ље не вред но сти хо ле сте ро ла ума ње не да
би се под ста кла упо тре ба ле ко ва чи ја су
штет на деј ства не до вољ но ис тра же на.
Њен са вет је: не на се дај те про па ган ди,
уздај те се у соп стве ни осе ћај и про це ну и
не тр чи те код ле ка ра за сва ку сит ни цу. И
пре тре си те кућ ну апо те ку, до да ће мо.

Д. Дра гић

истраживања
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на лицу места

Ен гле зи
ста ци о ни ра ли ма ње
кон зу лар но оде ље ње
у Ег зи то вом кам пу

Пре ма оце на ма му зич ких струч ња-
ка, но во сад ски Ег зит је, по сле оног
у Си ге ту, нај ве ћи му зич ки фе сти-

вал ове вр сте му зи ке у ре ги о ну. Али он
за Ре пу бли ку Ср би ју и АП Вој во ди ну по-
се ду је и ону дру гу, „при вре ђу ју ћу” стра-
ну. Осим што до при но си по зи тив ном
ими џу Ср би је, по сред ством овог фе сти-
ва ла у на шу зе мљу сва ке го ди не сти жу и
ми ли о ни евра кроз пру же ну ту ри стич ку
услу гу по се ти о ци ма Ег зи та из ино стран-
ства. А ор га ни за то ри су чак то ком тра ја-
ња ма ни фе ста ци је уве ли но во сред ство
пла ћа ња „то кен” да би и про мет нов ца
на Ег зи ту био ви дљи ви ји.
На и ме, ис тра жи ва ње ко је је спро ве ло

Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног
раз во ја и Ег зит-тим то ком че ти ри да на
лањ ског фе сти ва ла по ка зу је да нај ви ше
мла дих ту ри ста и по се ти ла ца до ла зи ис-
кљу чи во ра ди ма ни фе ста ци је, за др жа ва
се мак си мал но пет да на, а 33 од сто њих
по тро ши од 101 до 200 евра. Ан ке та ме-
ђу по се ти о ци ма го во ри да за та че ти ри

да на 30.000 ту ри ста, ко ли ко их та да бо-
ра ви у Но вом Са ду, укуп но по тро ши ви-
ше од 10 ми ли о на евра. 
На рав но, и ове го ди не од 8. до 11.

ју ла за вре ме тра ја ња фе сти ва ла, а и
по не ки дан ду же, не ко ли ко де се ти на
хи ља да љу ди је днев но, осим по се-
те кон цер ти ма на Ег зи ту, ко ри сти ло и
услу ге на ших хо те ла, хо сте ла, мо те ла,
при ват ног сме шта ја, ре сто ра на, ки о ска
бр зе хра не, так си пре во за, а па за ри ли

су и у на шим про дав ни ца ма: хра ну, пи-
ће, су ве ни ре, по не ку „кр пи цу”... И по-
ред ма ње по се те по кло ни ка ове вр сте
му зи ке из зе ма ља окру же ња (по сле ди-
ца еко ном ске кри зе) и со лид не по се те
из зе ма ља ЕУ, и на 11. Ег зи ту 2010. го-
ди не ипак је оства рен до бар де ви зни
при ход.
По се та др Бо ја на Пај ти ћа, пред сед ни-

ка по кра јин ске вла де, и Иго ра Па вли чи-
ћа, гра до на чел ни ка Но вог Са да, за јед но
са де лом ди пло мат ског ко ра ово го ди-
шњем Ег зи то вом кам пу на Пе тро ва ра ди-

ну „отво ри ла” је пред ме ди ји ма и не ке
но ве хо ри зон те фе сти ва ла. О то ме пла-
стич но го во ре њи хо ве из ја ве:

– Ор га ни за то ри ни су на пу сти ли основ-
ну иде ју ко ја их је во ди ла ка да су фор-
ми ра ли фе сти вал, а то је про мо ви са ње
европ ских вред но сти и мул ти кул ту рал-
но сти. По кра ји на је ове го ди не из дво-
ји ла 30 ми ли о на ди на ра и по је ди нач но
је нај ве ћи по кро ви тељ Ег зи та – ре као је
Пај тић. 

Уз на по ме ну да је град Но ви Сад уло-
жио у Ег зит 20 ми ли о на ди на ра, Игор Па-
вли чић је на гла сио да су по се ти о ци фе-
сти ва ла нај бо љи ам ба са до ри Ср би је.
Пре ма ре чи ма Ви ли ја ма Лонг хер ста,

ви це ам ба са до ра Ве ли ке Бри та ни је,
због ве ли ког бро ја бри тан ских по се ти-
ла ца – јер су се Бри тан ци ра ни јих го ди-
на вра ћа ли ку ћи са до брим ис ку стви ма
и за до вољ ни ор га ни за ци јом Ег зи та, они
су у кам пу ста ци о ни ра ли ма ње кон зу-
лар но оде ље ње да би им по ма га ли, по
по тре би. 

Ам ба са дор ка Дан ске Ме те Кју ел Нил-
сен сма тра да је Ег зит до бра ре кла ма за
Но ви Сад и по зи ти ван при мер ка ко мла-
ди љу ди на Ег зи ту ру ше ба ри је ре ме ђу
зе мља ма и до но се пра ви европ ски дух, а
Ја дран ка Штурм-Ко цјан, от прав ни ца по-
сло ва ам ба са де Сло ве ни је, сма тра да је
Но ви Сад као мул ти кул ту рал на сре ди на
иде ал но ме сто за ор га ни за ци ју овог фе-
сти ва ла.

Ми ро слав Мек те ро вић

ЕГ ЗИТ И У ФУНК ЦИ ЈИ РАЗ ВО ЈА ТУ РИ ЗМА

По се ти о ци по тро ше
око 10 ми ли о на евра
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стари занати

Ма ло ко од нас зна тај-
не за на та по ко ји ма је 
нај ста ри ји ур ба ни део 

Бе о гра да, Са ва ма ла не ка да 
би ла пре по зна тљи ва. По ред 
Бал кан ске, сим бол за на тлиј-

ског кра ја пре сто ни це не ка да 
је би ла и Са ра јев ска ули ца. У 
њој су оп ста ле ли мар ска, сај-
џиј ска и ву но вла чар ска рад ња 
и да нас су сво је вр сни ма ли 
му зе ји. Ву но вла чар ски по сао 
по ро ди ца Ђин ђић за по че ла је 
дав не 1929. го ди не, а Ра до мир 
Ђин ђић је је ди ни пре о ста ли 
за на тли ја ко ји још увек об ра-
ђу је ву ну у Бе о гра ду.

Прво раш че шља ва ње
Про стор и ма ши не у рад-

њи го во ре о дав но про шлом 
вре ме ну, а Ра до мир Ђин ђић 
о овом нео бич ном за на ту, 
што ре чи ма, што не пре ста но 
ра де ћи док нам от кри ва мај-
стор ство ву но вла ча ре ња.

– Овим по слом се ак тив-
но ба вим пет на ест го ди на, а 
све укуп но мо жда два де сет. 
Ус пео сам да оп ста нем јер 
са ра ђу јем са јор ган џи ја ма и 
за то што сам у пот пу но сти 
овла дао и тим за на том. Пре 

вла че ња ву не за јор га не, ко-
је је фи нал на опе ра ци ја, пр во
се ра ди раш че шља ва ње. Оно
мо же би ти руч но и ма шин ско,
а по сто је и две вр сте ма шин-
ског – че шље ви ма на клат-
ну и че шље ви ма на до бо шу.
Руч но се ра ди ло не ка да, за
по кре та ње ма ши не ко ри сти-
ла се во да, и то по се ли ма где
ни је би ло стру је. Ту је и још
јед на ма ши на, ако се ву на об-
ра ђу је за јор га не и ја сту ке,
зо ве се лу нер. Она слу жи за
ис тре са ње не чи сто ћа и бла-
го уви ја ње, од но сно рас тре-
са ње, да би мо гла лак ше да
бу де рас по ре ђе на по јор га ну.
Код вла че ња се та ву на рас-
по ре ђу је руч но и не мо ра да
бу де та ко рас тре си та – об ја-
шња ва ву но вла чар.
Ове нео бич не ма ши не мно-

ги ни су има ли при ли ке ни да
ви де.
Ву на је пр ви тек стил ни ма-

те ри јал ко ји је чо век ко ри-

ОБ РА ДА ВУ НЕ

По след њи
ву но вла чар

Очу ва ње
за на та
Ин  ду  стри  ја  ли  за  ци  ја ,

не бри га дру штва и из о-
ста нак би ло ка кве др жав-
не по др шке до ве ли су до
из у ми ра ња ста рих за на та.
Ипак, кра јем про шле го-
ди не, Ми ни стар ство тр го-
ви не и услу га по кре ну ло
је про је кат за очу ва ње
ста рих за на та. По ред ка-
та ло га ко ји је штам пан у
са рад њи са Ет но граф ским
му зе јем, по кре ну те су и
дру ге ак тив но сти. На не-
дав но из ра ђе ном пор та лу,
по ред ка та ло га, ци ље ва
про јек та, вр сте за на та и
дру гих ко ри сних ин фор ма-
ци ја мо гу се ви де ти и мај-
стор ска пи сма из ри зни-
це Ет но граф ског му зе ја
и Ар хи ва гра да Пан че ва.
По чет ком ју ла рас пи сан
је кон курс за под сти цај на
сред ства за ста ре за на те
а не што ка сни је одр жан је
и Са јам ста рих за на та на
са ла шу Стре мен. Не дав но
је упу ћен и јав ни по зив за
уче шће на на ци о нал ној
из ло жби ста рих за на та ко-
ја тре ба да се одр жи у Ет-
но граф ском му зе ју од 25.
ав гу ста 2010. го ди не.

у рВу на пре ла зи
пре ко де сет
че шље ва и из ла зи
у об ли ку чар ша ва,
као тка ни на

стио, по ми ње се још у ста ром
Егип ту, Па ле сти ни, Ста рој
Грч кој и Ри му. Ву но вла чар скиГрч кој и Ри му. Ву но вла чар

а це-за нат је не ка да био ве о ма
ву нањен и уно сан. Ра ни је се в
у ши-оши ша не ов це пра ла и су
ра дула а по том но си ла на об р

код ву но вла ча ра.

Ве за са дру гим
за на ти ма

у но-Ко да нас до ла зи код ву
са мавла ча ра и ка ко из гле да с

про це ду ра ву но вла че ња?
– Мо је му ште ри је су та ко ђеМ ј ј

за на тли је, од но сно тка чи и
јор ган џи је и они ко ји се ба ве
до ма ћом ра ди но шћу. Вла че-
ње ву не се ра ди на ма ши ни
ко ја се зо ве ву но вла ча ра и
чи ја осно ва мо же би ти др-
ве на или ме тал на. Др ве на је
бо ља због ма њих ви бра ци ја.
На ту ма ши ну иде ву на пре-
че шља на на че шља ри, или
руч но пре че шља на. Бо ља је
руч но пре че шља на, јер се
ма шин ски об ра ђе на по ло ми
то ком об ра де. Ма ши на се са-
сто ји од тран спорт не тра ке,
два при хват на ваљ ка, јед ног
гру бог и јед ног цен трал ног
ваљ ка и че ти ри па ра тр ка ча
и пре но сних ва ља ка. На кра-
ју, ту је још је дан ва љак са
ко га та ко зва ни че шљар ски-
да ву ну ко ју на мо та ва на ку-
де љу. Она се на мо та ва и на
ве ли ки ва љак ако је реч о
ву ни за јор га не. Прин цип је
у то ме да су сви ваљ ци об ло-
же ни игли ца ма раз ли чи те гу-
сти не а тр кач пре у зи ма ву ну
са цен трал ног ваљ ка и ту је
и вра ћа. Та ко ву на пре ла зи
пре ко де сет че шље ва и из-
ла зи у об ли ку чар ша ва, као
тка ни на.
Ву но вла ча ри не ра де са мо

са ов чи јом ву ном а она ка сни-
је иде и на да љу об ра ду.

– Мо гу да се об ра ђу ју и
ка ми ља дла ка, псе ћа дла ка,
зеч ја од но сно ан го ра, чак и
син те тич ка влак на. Ву на се
ко ри сти за пре де ње, пу сто-
ва ње (уда ра ње дла ке да се
услед из ду ва ва ња ва зду ха
упле те) и фил цо ва ње (твр-
до пре со ва ње). Од ву не ко ју
об ра ђу јем пра ве се ду ше ци
и јор га ни, штри ка на оде ћа,
ћи ли ми, укра сни пред ме ти,
играч ке... – об ја шња ва Ра до-
мир Ђин ђић.

Текст и фото: Ј. Оцић
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Креп ка ста ри ца
из се ла Ру то ши
код Но ве Ва ро ши
ду ну ла је и у сто ту
све ћи цу на
ро ђен дан ској
тор ти и за ко ра чи ла
у но ви жи вот ни век

На ро ђен дан ском сла-
вљу ка кво се не пам ти 
у зла тар ском кра ју ба ка 

Гро зда Гор дић ис пи ла је сла-
вље нич ку ча шу шам пањ ца, 
за хва ли ла бо гу на ду гом ве ку 
и по том ци ма по же ле ла да као 
и она у здра вљу и ве се љу до-
че ка ју ду бо ку ста рост.
На сла вље у се ло Ру то ши 

код Но ве Ва ро ши сја ти ло се 
бли зу пе де сет ду ша. Из бе-
лог све та при сти гли ку мо ви, 
при ја те љи и нај у жа род би на 
– све пе то ро Гро зди не де це, 
два на е сто ро уну ча ди, исто 
то ли ко пра у ну ча ди и њи хо-
ве по ро ди це. На дво ри шној 
ка пи ји по ро дич не ку ће у ко-
јој жи ви са си ном Сре те ном 
и сна јом Ра ни са вом на но га-
ма их до че ка ла ба ка Гро зда 
и на кон до бро до шли це, ка ко 
то оби чај на ла же, сва ком по 
ста ре шин ству од ре ди ла ме-
сто за сла вље нич ком тр пе-
зом.

– Отац ми Јо ван по жи вео 
је сто, стриц Алек са 101, а 
де да Лу ка Фи ли по вић рав-
но 105 го ди на. Шта је раз лог 
на ше ду го веч но сти, ни са-
ма ни сам си гур на. У мла до-
сти сам бо ра ве ћи у ко ли ба ма 
на пла нин ским па шња ци ма 
углав ном је ла ко зји сир и пи-
ла бла го твор но ко зје мле ко. 
Увек сам се бе ле чи ла ле ко ви-

тим пла нин ским тра ва ма, дан 
за по чи ња ла ча ши цом ра ки је 
лин цу ре ко ју сам са ма пра ви-
ла, а у ку ћи и по ро ди ци и да-
нас ми вла да ју љу бав и сло га.
Из бе га ва ла сам се ки ра ци ју и 
пре ку реч јер зна ју да са тру 
чо ве ка бр же од би ло ко је бо-
ле сти – при ча ба ка Гро зда.
До пре де се так го ди на са ма

је ауто бу сом од ла зи ла у ви ше-
днев не по се те по том ци ма ко ји 
жи ве у Бе о гра ду и гра до ви ма 
у Вој во ди ни и Шу ма ди ји. Да-
нас без на о ча ра пле те ча ра-
пе и ву не не џем пе ре, оба вља 
лак ше по љо при вред не по сло-
ве, че сто у за бран из над ку ће 
ис те ра на па шу го ве да и ов це 
и про ше та до ви ди ков ца на 
обли жњој Ја њи ној сте ни да, 
ка ко ка же, од мо ри очи по сма-
тра ју ћи Ра до ињ ско је зе ро и 
пла нин ске ви со ве.

Ж. Ду ла но вић

НЕО БИЧ НО СЛА ВЉЕ У НО ВО ВА РО ШКОЈ ПО РО ДИ ЦИ ГОР ДИЋ

Ба ка Гро зди них сто ле та

По ро дич но оку пља ње
– Са бра том Сре те ном (62) и се стра ма Ми ло мир ком (71), 

Ми љан ком (66) и Јел ком (60) до го во рио сам се још пре не-
ко ли ко го ди на да мај чин сто ти ро ђен дан обе ле жи мо све-
ча но, а да про сла ва бу де по вод да се це ла по ро ди ца на кон 
ду жег вре ме на ко нач но оку пи на јед ном ме сту. Тру ди ли 
смо се да ис по шту је мо ње ну је ди ну мол бу, да про сла ва 
и по ред нео бич ног по во да бу де скром на, ка ко је и она, 
сла вље ни ца, цео век про жи ве ла – ка же Гро здин син Ми ћо 
(58) ко ји је већ три и по де це ни је са по ро ди цом ста нов ник 
Зам би је.

Под мо том „Све је мо гу ће”, 105 чла но ва
Спорт ско-ре кре а тив ног удру же ња осо ба
са ин ва ли ди те том чам ци ма се оти сну ло
низ дрин ске бр за ке уче ству ју ћи на дру-
гој по ре ду ре га ти за ин ва ли де од Пе рућ-
ца до Ба ји не Ба ште. Уз по моћ спа си лач-
ких еки па Спорт ско-ту ри стич ког цен тра
Ба ји на Ба шта, нео бич ни ре га та ши су,
на кон тро ча сов не во жње и пре ђе них 12
ки ло ме та ра, без бед но сти гли до ци ља,
до ушћа ре чи це Ра че у Дри ну. Осо бе са
ин ва ли ди те том из Бе о гра да, Но вог Са да,

Шап ца, Ва ље ва, Зре ња ни на, Кра гу јев ца,
за тим из Трав ни ка, Ба ња лу ке Звор ни ка
и Би је љи не у Ре пу бли ци Срп ској про ве-
ле су, ка ко ка жу, три не за бо рав на са та
пло ве ћи чам ци ма Дри ном.

– За хвал ни смо љу ба зним до ма ћи ни ма
ко ји су нам омо гу ћи ли да упо зна мо ча ри
нај леп ше европ ске ре ке. Про шле го ди не
25 на ших чла но ва уче ство ва ло је у про-
мо тив ној ре га ти на ис тој ре ла ци ји. Ка да
смо по ка за ли сним ке са тог до га ђа ја, до-
би ли смо на сто ти не при ја ва за ово го ди-

шњу ре га ту, али, на жа лост, ни смо мо гли
све да при хва ти мо – ка же пред сед ни ца
Удру же ња Ми ла да Ла зић. 
По ред осо ба са ин ва ли ди те том, на ре-

га ти су би ли и њи хо ви пра ти о ци Би ља-
на, Ми ли ца и Ли ди ја, чла ни це удру же ња
ко је им во лон тер ски по ма жу и дру же се
с њи ма. Ка жу да им је то ве ли ко за до-
вољ ство и да су умно го ме про ме ни ле по-
глед на жи вот од ка да су се учла ни ле у
удру же ње осо ба са ин ва ли ди те том.

М. Ма ли шић

БА ЈИ НА БА ШТА

Одр жа на ре га та за ин ва ли де
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Шап ча нин Ацо Јо ва но-
вић ба ви се спорт-
ским ри бо ло вом 35 

го ди на. Од пре две го ди не, 
ка да је оти шао у пен зи ју, Ацо 
се ин тен зив ни је не го пре ба-
ви до ра дом и пре ра дом ве-
штач ких ма ма ца – ва ра ли ца. 
На рав но, то му је хо би ко ји 
упра жња ва у ван се зо ни, а 
ка да до ђе се зо на пе ца ња то 
што је ино ви рао ис про ба ва 
на во ди. Те про бе не ра ди 
са мо Ацо, већ мно ги ње го ви 
при ја те љи ко ји ма по кла ња 
сво је ру ко тво ри не. До са да 
је, ка ко ка же, по кло нио ви ше 
од сто ти ну ва ра ли ца и коп чи 
за ве ли ке ри бе.

– До ра ђу јем и пре ра ђу јем 
ва ра ли це свих вр ста и од сва-

ког ма те ри ја ла. Од
јед не, ко ја ни је би ла
ефи ка сна, на пра вим
две ко је су се, ве руј-
те, по ка за ле ве о ма
ефи ка сним. Нај че-
шће пра вим пил ке-
ре ко ји се ко ри сте за
лов бу цо ва. Та ко ђе,
ра дим ком би на ци је
леп ти ра сте ва ра ли це
са уди цом на ко ју мо же да се 
при ка чи ке дер. Па ду пле леп-
ти ри це раз ли чи тих или истих 
ве ли чи на, као и леп ти ри це 
са во бле ром, пил ке ром или 
стри ме ром, тви сте ром. Као 
ма те ри јал за из ра ду ко ри стим 
жи це, ста ре ва ра ли це, лим, 
пер ле... И мо рам вам ре ћи да 
је сва ка ком би на ци ја ус пе ла, 

За стру чан и ква ли те тан
рад ова уста но ва је до би ла
и ре пу блич ко при зна ње

У Цен тру за со ци јал ни рад у Вр њач кој
Ба њи има де се то ро за по сле них од ко јих
су њих се дам струч ни рад ни ци а тро је
тех нич ко осо бље. У овој ју би лар ној го-
ди ни, ка да Цен тар про сла вља 25 го ди на
ра да и по сто ја ња, пла ни ра не ак тив но сти
уз ре ша ва ње про бле ма у хо ду успе шно
се оства ру ју. Да се у овој уста но ви ра ди
струч но и ква ли тет но све до че и до би је на
при зна ња, из ме ђу оста лог и Ре пу блич ка
на гра да, чи ме је овај цен тар свр стан ме-
ђу нај у спе шни је у Ср би ји. 

– За и ста се тру ди мо да, пре ма мо гућ-
но сти ма, по мог не мо нај пре нај у гро же ни-
јим ли ци ма на ше оп шти не. Про шле го ди-
не Цен тру за со ци јал ни рад је под не то
3.718 зах те ва по раз ли чи тим осно ва ма,
чи је је ре ша ва ње углав ном у до ме ну ло-
кал не са мо у пра ве – ка же ди рек тор ове
уста но ве Ра де Че пер ко вић. – За по моћ,
та ко ђе по раз ли чи тим осно ва ма, ја ви ло
нам се 3.223 гра ђа на, а пру же но је ви-

ше од осам хи ља да услу га, од че га 5.500
ста рим ли ци ма, оста ло де ци и мла ди ма.
Пре ко Фон да за со ци јал не ино ва ци је,
код Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал-
ног раз во ја, са про јек ти ма за јав не ра до-
ве, код НИП-а... Про шле го ди не смо код
Дан ског са ве та за из бе гли це и нор ве шке
вла де кон ку ри са ли за про је кат по мо ћи
ста рим ли ци ма на се лу. По ме нуо бих по-
себ но про грам су зби ја ња нар ко ма ни је,

проблема ко ји је и у Вр њач кој Ба њи и
око ли ни ве о ма из ра жен – ис ти че ди рек-
тор Че пер ко вић.
Од не ка да шње га ра же на пра вљен је

клуб за оку пља ње ста рих ли ца. Њих
три де се так сва ко днев но ту про во де сло-
бод но вре ме. Че пер ко вић та ко ђе ка же
да вр њач ки Цен тар за со ци јал ни рад
успе шно са ра ђу је са дру гим уста но ва ма
и ор га ни за ци ја ма, по себ но са Оп шти ном
ко ја из бу џе та и у ове на ме не из два ја
нео п ход на сред ства.

– Нај у гро же ни јим ста рим ли ци ма пру-
жа мо услу ге у ку ћи, а план нам је да ту
ак тив ност про ши ри мо и на се ла вр њач-
ке оп шти не. Ме ђу тим, за то су нео п ход-
на ве ћа ма те ри јал на сред ства. Про шле
го ди не је на том про јек ту ра ди ло 20
мла дих љу ди са еви ден ци је НСЗ, исти
про је кат ове го ди не ре а ли зу је њих 16.
Ре дов но уче ству је мо на фе сти ва ли ма,
на вр њач ком кар не ва лу има мо део про-
гра ма, уче ство ва ли смо и на фе сти ва лу
књи жев ног ства ра ла штва Ср би је – ка же
на кра ју ди рек тор Цен тра за со ци јал ни
рад у Вр њач кој Ба њи Ра де Че пер ко вић.

Дра ган Ива но вић

ПРАВИ И ПОКЛАЊА ВАРАЛИЦЕ

Ри бо ло вац
ино ва тор

јер се тру дим да их при ла го-
дим во да ма на ко ји ма пе цам
– при ча Ацо. 
Овај ри бо ло вац пе ца ис-

кљу чи во ве штач ким мам ци-
ма, и то гра бљи ви це. Са но-
вим ино ви ра ним ва ра ли ца ма,
ко је је про бао ка ко ра де, Ацо
оче ку је успе шну се зо ну. А чи-
тав ри бо ло вач ки стаж про вео

је пе ца ју ћи по Дри ни у око-
ли ни Ло зни це, као члан ри бо-
ло вач ког удру же ња „Дри на”.
Ове го ди не, пр ви пут, узео је
до зво лу за пе ца ње у ша бач-
ком „Ша ра ну” по што та до-
зво ла ва жи за чи та ву Ср би ју.
На рав но, и да ље ће пе ца ти
на Дри ни, али и на Са ви. 

Б. Р.

ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД ВР ЊАЧ КА БА ЊА 

По моћ ста ри ма на се лу 

Ра де Че пер ко вић
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У Клу бу за од ра сла
и ста ра ли ца ко ји
има ви ше од 200
чла но ва омо гу ће но
сва ко днев но
оку пља ње и дру же ње

Ге рон то ло шки цен тар у
Ки кин ди, по ред основ не
де лат но сти збри ња ва-

ња ко ри сни ка у два објек та,
раз ви ја и отво ре не об ли ке
со ци јал не за шти те ко је фи-
нан си ра Скуп шти на оп шти не.
Уз Слу жбу по мо ћи у ку ћи, за-
па же ни су и до ме ти Клу ба за
од ра сла и ста ра ли ца.

– При ли ком осни ва ња Клу-
ба 2004. го ди не по че ли смо
са пе де се так чла но ва, а са да
их има мо ви ше од 200 – ка-
же Ве сна Ко раћ, ру ко во ди лац
слу жбе ва нин сти ту ци о нал не
за шти те ки кинд ског Ге рон то-

ло шког цен тра. – У про сто-
ри ји Но вог до ма, ко ја при ма 
50 осо ба, омо гу ће но је сва ко-
днев но оку пља ње и дру же-
ње. Днев ни бо ра вак у Ме сној 
за јед ни ци „Бра ћа Ла ко вић” 
не ра ди је ди но ви кен дом. У 
МЗ сва ког утор ка ор га ни зу је-

мо бес плат ну кон тро лу крв-
ног при ти ска и ни воа ше ће ра 
у кр ви.
Клуб по ред пен зи о не ра 

учла њу је и сам це ко ји нај ви-
ше ко ри сте сер ви сне услу ге с 
по пу стом у це ни: за чла но ве 
Клу ба ру чак, на при мер, ста је 
180 ди на ра, услу ге ве ше ра ја и 
фри зер ско-пе ди кир ског са ло-
на су та ко ђе при сту пач не за 
та нак џеп, ка фа, чај и осве-
жа ва ју ћи на пи ци про да ју се 
по сим бо лич ној це ни од пет 
ди на ра, а го ди шња чла на ри-
на је 300 ди на ра. 
Чла но ви уче ству ју у ра ду 

пе вач ко-фол клор не сек ци-
је, на ро чи то је по пу ла ран 
хор ко ји пе ва ду хов не пе сме. 
Че ста су њи хо ва го сто ва ња. 
Ор га ни зо ва не су спорт ске 
ак тив но сти до ступ не спо соб-
но сти ма при пад ни ка тре ћег 
жи вот ног до ба. Кре а тив на 
ра ди о ни ца при вла чи ве ли ки 

број ства ра ла ца у по зним го-
ди на ма ко ји из ра ђу ју пред ме-
те од гли не и дру гих при род-
них ма те ри ја ла, а за сту пље на
је и на род на ра ди ност.

– По ста ла је тра ди ци ја да
се по след њег пет ка у ме се цу
ор га ни зу је за јед нич ко сла вље
за чла но ве ко ји ма ро ђен дан
па да у том пе ри о ду – на по ми-
ње Ве сна Ко раћ.
Еду ка тив на пре да ва ња, ли-

те рар не ве че ри, квиз так ми-
че ња, су сре ти са исто вр сним
ор га ни за ци ја ма у Зре ња ни-
ну, Но вом Бе че ју, Су бо ти ци
и дру гим ме сти ма, али и са
ак ти ви ма же на у окол ним се-
ли ма та ко ђе су уоби ча је не
ак тив но сти.
Оми ље не су јед но днев не

екс кур зи је. По се ти ли су Па-
лић, Сом бор, Но ви Сад, Вр-
шац, Бе о град (Бе ли двор и
дру ге зна ме ни то сти пре сто-
ни це), Цар ску ба ру, Ба њу Ру-
сан ду и дру ге де сти на ци је.
Шлаг на про гра му ра зно вр-

сних зби ва ња пред ста вља ре-
кре а тив ни од мор у Со ко ба њи
ко ји ће ове го ди не би ти при-
у штен че твр ти пут за ре дом.
Бо ра ви ло се по 10 да на у две
сме не. Овог пу та пр ва сме на
ће по че ти 21. ав гу ста, а дру-
га од 1. сеп тем бра. По це ни од
15.000 ди на ра за 10 пу них пан-
си о на и пре воз у оба прав ца,
с мо гућ но шћу от пла те на осам
ра та, у сме ни ће се „ба ња ти” 
из ме ђу 40 и 45 чла но ва Клу ба
за од ра сла и ста ра ли ца Ге рон-
то ло шког цен тра из Ки кин де.

С. За ви шић

ВА НИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НА СО ЦИ ЈАЛ НА ЗА ШТИ ТА У КИ КИН ДИ

Мар љи ви клуб Цен тра

За јед нич ка ро ђен дан ска тор та

И из ле ти уз по пуст

ДИ МИ ТРОВ ГРАД

Пен зи о не ри укљу че ни у све ак ци је гра да
Пен зи о не ри Ди ми тров гра да, њих

2.657, у пот пу но сти су укљу че ни у жи-
вот и рад оп шти не. По др жа ва ју сва ку ак-
ци ју ко ја се ор га ни зу је у гра ду, че сто су
и до бро вољ ни да ва о ци кр ви, а не дав но
су уче ство ва ли у ак ци ји „Очи сти мо Ср-
би ју”.
На спи сак за ин те ре со ва них за јед но-

днев ни из лет до гра ди ћа Го де ча у су-

сед ној Бу гар ској у по се ту ста рим при-
ја те љи ма вр ло бр зо се упи са ло око 70
пен зи о не ра.

– Ве ли ко је ин те ре со ва ње за ова ква и
слич на дру же ња. Про шле го ди не би ли
смо го сти у Го де чу. До ла зи ли су и они
код нас. За ово ле то пла ни ра не су и по-
се те не ким ста рим при ја те љи ма у уну-
тра шњо сти Ср би је, у Про ку пљу, Аран-

ђе лов цу, Алек сан дров цу Жуп ском. Ус-
по ста ви ли смо кон так те и са пен зи о нер-
ским ор га ни за ци ја ма су сед них оп шти на
Пи ро та, Ба бу шни це и Бе ле Па лан ке. Са
њи ма че сто за јед нич ки ор га ни зу је мо из-
ле те обич но до не ких зна ме ни тих ме ста
у Ср би ји – ка же Бо жа на Да вит ков, ко ја
у од су ству пред сед ни ка оба вља сва ко-
днев не за дат ке у клу бу. С. П.
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пензионерски кутак

БАЧ КА ТО ПО ЛА

Так ми че ње
у ри бо ло ву
Оп штин ска ор га ни за ци ја Са ве за ин ва ли да ра да (СИР) из

Бач ке То по ле ор га ни зо ва ла је так ми че ње у пе ца њу „на пло-
вак” на је зе ру Кри ва ја код Бач ке То по ле за 14 оп штин ских
ор га ни за ци ја СИР из Бач ке.
Сва ка ор га ни за ци ја по сла ла је по јед ну тро чла ну так ми чар-

ску еки пу. Так ми че ње је одр жа но 28. ју на, од 10 до 12 ча со ва,
по „мир ној во ди”, на по ри бље ном ве штач ком је зе ру код ре ке
Кри ва је уз струч ну аси стен ци ју про фе си о нал них су ди ја из Ри-
бо ло вач ког удру же ња „Кри ва ја”. То се по ка за ло као из у зет но
ко ри сно, јер су они успе шно раз ре ши ли „мр тву тр ку” за дру го
и тре ће ме сто, по што су еки пе из Ба ча и Бе че ја у грам упе ца ле
исту ко ли чи ну ри бе, а сво је услу ге ни су на пла ти ли ин ва ли-
ди ма ра да, већ су их на тај на чин спон зо ри са ли. Да кле, пр во
ме сто је осво ји ла еки па из Бач ке Па лан ке, дру го из Ба ча, а
тре ће ри бо лов ци из Бе че ја. Њи ма су до де ље не ме да ље, али и
сви оста ли так ми ча ри до би ли су за хвал ни це, јер су сви по не-
што и упе ца ли.
Ин ва ли ди ра да из бач ких удру же ња СИР, ко ји су до шли да

бо дре ко ле ге на так ми че њу, ис ко ри сти ли су ле пу при ли ку и
об и шли и кул тур но-исто риј ске зна ме ни то сти Бач ке То по ле и
око ли не.

М. М.

БА ТО ЧИ НА

Пла ке та пред сед ни ку 
удру же ња
У про сто ри ја ма Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра у Ба то-

чи ни у при су ству се кре та ра Са ве за пен зи о не ра Ср би је Рај ка 
Ја ри ћа, пред сед ни ка пен зи о не ра Шу ма диј ског окру га Дра га-
на Ми ки ћа, пред сед ни ка СО Ба то чи на Бран ка Ђо ки ћа, пред-
став ни ка су сед них удру же ња Кра гу јев ца, Ла по ва, Ра че, Кни-
ћа, Ко стол ца, Та ко во оси гу ра ња и око 50 чла но ва, пр вог ју ла 
обе ле же на је 17. го ди шњи ца по сто ја ња и ра да удру же ња. Том 
при ли ком Окру жни од бор пен зи о не ра Шу ма диј ског окру га до-
де лио је Пла ке ту Сло бо да ну Цвет ко ви ћу, пред сед ни ку Удру-
же ња пен зи о не ра Ба то чи не, за из ван ре дан до при нос у ра ду.
Пре ма ре чи ма Сло бо да на Цвет ко ви ћа, од 2.186 пен зи о не ра 

у оп шти ни Ба то чи на, учла ње но је 1.385. Они су у про те клом 
пе ри о ду ор га ни зо ва ли број не екс кур зи је и из ле те у Аран ђе-
ло вац, Вр њач ку Ба њу, Ђа во љу ва рош, Би је љи ну и ет но-се ло 
Ста ни шић на оп ште за до вољ ство свих уче сни ка.
Де се то днев ни од мор у ба ња ма Ср би је о тро шку Фон да ПИО 

ове го ди не ко ри сти ће 14 пен зи о не ра.
Ј. Н.

ПРО КУ ПЉЕ

Бра ти мље ње са
Гра ча ни цом
Ве ли ки срп ски пра зник Ви дов дан гру па од 50 про ку пач ких 

пен зи о не ра про ве ла је у по се ти Гра ча ни ци. По сле раз гле да ња 
ма на сти ра пен зи о не ре из гра да на То пли ци уго сти ле су ко-
ле ге из Гра ча ни це. Том при ли ком на обо стра но ин си сти ра ње 
пот пи са на је по ве ља о бра ти мље њу два удру же ња. Зна ча јан 
до ку мент пот пи са ли су пред сед ни ци Сто јан Мак си мо вић и Ми-
ро љуб Ко цић.

– Овим чи ном же ле ли смо да по ка же мо не са мо та мо шњим 
пен зи о не ри ма већ и це ло куп ном срп ском жи вљу на Ко сме ту да 
ми сли мо на њих и да их на свој на чин мо ти ви ше мо да оста ну и 
оп ста ну на ве ков ним ог њи шти ма – ре као је пред сед ник про ку-
пач ких пен зи о не ра Ко цић и на гла сио да се ди ви на сто ја њи ма 
пен зи о не ра Гра ча ни це да са чу ва ју срп ску тра ди ци ју.
Бра ти мље ње са Гра ча ни цом је тре ће за Про куп ча не. Ова кве 

по ве ље пот пи са не су и са ко ле га ма из Вра ња и Вла ди чи ног 
Ха на. Ж. Д.
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КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

По мен стра да лим
Шу ма дин ци ма
Удру же ње рат них вој них ин ва ли да и по ро ди це по ги ну лих

бо ра ца Кра гу јев ца обе ле жи ли су Ви дов дан по ме ном по ги ну-
лим Кра гу јев ча ни ма крај спо ме ни ка „Уз не се ње”.

НО ВА ВА РОШ 

На „Да ни ма тре шње” ПО ЖА РЕ ВАЦ

Па ке ти за че ти ри сто 
пен зи о не ра
Удру же ње пен зи о не ра По жа рев ца, у чи јем су са ста ву и пен-

зи о не ри оп шти не Ко сто лац, обе ле жи ло је не дав но 67 го ди на 
од осни ва ња. По да ци го во ре да је ова ор га ни за ци ја јед на од 
нај ста ри јих у Ср би ји, а пре ма ре чи ма Рај ка Ја ри ћа, ге не рал ног 
се кре та ра Са ве за удру же ња пен зи о не ра Ср би је, ко ји је по во-
дом ове го ди шњи це при су ство вао све ча ној сед ни ци, и јед на 
од нај ак тив ни јих у зе мљи.

СТА РА ПА ЗО ВА

Ак тив ни Вој во ђа ни
Дру штво за спорт и ре кре а ци ју ин ва ли да у Ста рој Па зо ви би-

ло је по чет ком ју ла до ма ћин По кра јин ског пр вен ства ин ва ли да 
Вој во ди не у ви се ћој ку гли. Уче ство ва ле су еки пе из Ср бо бра на, 
Вр ба са, Бач ке Па лан ке, Ку ле, Пан че ва, Но вог Са да, Ки кин де, 
Су бо ти це, Зре ња ни на, Ста ре Па зо ве, Бе ле Цр кве и Ин ђи је.
У по је ди нач ној кон ку рен ци ји код му шка ра ца нај бо љи је био 

Љу бе Сто ја нов ски из Бе ле Цр кве, дру ги је био Дра го мир Го-
спо вић из Ин ђи је, а тре ћи Јо ви ца Бог да но вић из Ин ђи је.
У кон ку рен ци ји же на нај у спе шни ја је би ла Цви је та Вла ду из 

Бе ле Цр кве, дру га је Ма ри ца Ле ва тић из Зре ња ни на, а тре ће ме-
сто је осво ји ла Мир ја на Пе о вић из Но вог Са да. Еки па Ин ђи је би-
ла је пр ва, Бе ла Цр ква дру га и Ста ра Па зо ва тре ћа. Нај у спе шни-
јим еки па ма при пао је пе хар, а по је дин ци ма ме да ље. А. Б.

У окви ру обе ле жа ва ња да на осни ва ња, ру ко вод ство Удру-
же ња при пре ми ло је и по де ли ло 400 по клон па ке та нај у гро-
же ни јим чла но ви ма. У По жа рев цу је па ке те до би ло 250, а у 
Ко стол цу 150 пен зи о не ра. С. Е.

Крај тог спо мен-обе леж ја већ че ти ри го ди не за ре дом чла но-
ви по ро ди ца, род би на и при ја те љи па лих Шу ма ди на ца обе ле-
жа ва ју Ви дов дан по ла га њем ве на ца. Се ћа ња и успо ме не на-
ви ру, ра не не за це љу ју, иако су ра то ви про шли одав но. Овом
при ли ком још јед ном је ука за но на бе сми сле ност ра то ва, ко ји
су про у зро ко ва ли тра ге ди је чи та вих по ро ди ца, ко је су и да ље
у те шком со ци јал ном по ло жа ју. М. С.

Пе то ро пен зи о не ра из Но ве Ва ро ши бо ра ви ло је у бу гар ском
гра ду Ћу стен дил где су на „Да ни ма тре шње” из ла га ли сво је
ру ко тво ри не и по љо при вред не про из во де. На јед ној од нај ве-
ћих ту ри стич ких ма ни фе ста ци ја у Бу гар ској чла ни це Ак ти ва
же на Но ве Ва ро ши – Ну ка Кри је што рац, Ми ра Кр стић, Му ра та
Ве фић и Шеф ће та Ров ча нин из ла га ле су сво је руч не ра до ве,
а по љо при вред ник То ми слав Се ла ко вић до ма ћу ра ки ју ме до-
ва чу. Че тво ро днев но пу то ва ње ис ко ри сти ли су и за оби ла зак 
број них кул тур но-исто риј ских спо ме ни ка у Бу гар ској и Ма ке-
до ни ји. То ком бо рав ка у оп шти ни Ста ро На го ри ча не у Ма ке до-
ни ји при мио их је гра до на чел ник Ми о драг Јо ва но вић.   Ж. Д.
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ТР СТЕ НИК

Оба ла ће би ти пу на
по се ти ла ца
У то ку су по след ње при пре ме за кул тур но-за бав ну и спорт-

ску ма ни фе ста ци ју „Тр сте ник на Мо ра ви”. Ово го ди шњи про-
грам ће би ти обо га ћен не ким но вим са др жа ји ма. Ма ни фе ста-
ци ја ће би ти одр жа на од 7. до 14. ав гу ста. По че ће кул тур ним
зби ва њи ма: кон цер том или по зо ри шном пред ста вом, за тим ће
би ти отво ре на из ло жба фо то гра фи ја, на те ре ни ма спорт ског
цен тра би ће одр жан те ни ски тур нир и так ми че ње у од бој ци на
пе ску, а на град ској пла жи све вре ме тра ја ња ма ни фе ста ци је
ра ди ће ли ков на ко ло ни ја. Ме ђу за ни мљи вим са др жа ји ма би ће

ПРО КУ ПЉЕ

По се та Зла ти бо ру
Же ле ћи да упо зна ју зна ме ни те кра је ве у Ср би ји, про ку пач-

ки пен зи о не ри бо ра ви ли су три да на на Зла ти бо ру и око ли ни.
Том при ли ком по се ти ли су Та ру, Пе ру ћац, Ба ји ну Ба шту, Др-
вен град, Шар ган ску осми цу. Ве ћи ни је ово би ло пр ви пут да
оби ђу овај део Ср би је и пу ни су из ван ред них ути са ка.
Про куп ча ни су би ли го сти ко ле га из Ча је ти не. У ср дач ном

раз го во ру до го во ри ли су се да пот пи шу по ве љу о бра ти мље-
њу. То ће би ти оства ре но на је сен, и то у ма на сти ру Про хор
Пчињ ски, а све ча ном чи ну ће при су ство ва ти и пен зи о не ри из
Гра ча ни це, Вра ња и Вла ди чи ног Ха на. Ж. Д.

РУ МА

Ивањ ски вен чи ћи
Тра ди ци ја пра вље ња ивањ ских вен чи ћа и ове го ди не је на-

ста вље на у Ге рон то ло шком цен тру „Срем” у Ру ми. Гру па ви-
тал них ко ри сни ка и рад ни те ра пе ут на бра ли су у ра но прет-

пра знич но ју тро цве ће, 
ко је су вич не ру ке ба ка 
уз ша лу и се ћа ња на мла-
дост, упле ле у пре ле пе 
вен чи ће.
По че ла је и се зо на из-

ле та, па је 40 ста нов ни-
ка овог цен тра, у прат њи 
ле ка ра, ме ди цин ске се-
стре, пси хо ло га, рад ног 
те ра пе у та и не го ва те-
љи це, про ве ло леп дан 
оби ла зе ћи Цар ску па ла-
ту, ан тич ки ло ка ли тет 
у Срем ској Ми тро ви ци, 
и Спе ци јал ни ре зер ват 
при ро де За са ви цу, где им 
је при ре ђен ру чак. И. М.

КИ КИН ДА 

Так ми че ње окре пљу је
Спорт ски су сре ти дис тро фи ча ра Вој во ди не одр жа ни су у Ки-

кин ди оку пив ши еки пе из Но вог Са да, Ру ме, Су бо ти це, Пан че-
ва, Сом бо ра и до ма ћи на, као и го сти ју из Кра гу јев ца и Чач ка. 

и кон церт КУД „Тра ди ци ја” и њи хо вих го сти ју. Као и ра ни јих
го ди на, ку ли на ри ће ку ва ти ри бљу чор бу а нај бо љи ће би ти
на гра ђе ни. Би ће ор га ни зо ва на тр ка ча ма ца с мот ком, бе би ма-
ра тон и пи ка до за осо бе с ин ва ли ди те том, ка ра о ка так ми че-
ње. Пред ви ђе на је и про дај на из ло жба ру ко тво ри на „Мо рав ска
про ме на да”. Би ће по де ље но око 400 ма ји ца са ло гом ма ни фе-
ста ци је у про мо тив не свр хе. Д. И.

Уче сни ци су од ме ри ли зна ње и сна гу у ве шти ни во жње ин ва-
лид ским ко ли ци ма, ви се ћој ку гли, ба ца њу пло чи ца, пи ка ду и 
ша ху. Так ми че ње је де ло ва ло окре пљу ју ће.  С. З.
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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

Про ме не за кон ских
про пи са
За ко но дав не из ме не за ко на о оси гу ра њу вр ше не су нај-

че шће фи нан сиј ским, од но сно за ко ном о бу џет ским два на е-
сти на ма али и ме ња њем од ре да ба пу тем дру гих за ко на. За-
ко ном о при ма њу у слу жбу ле ка ра, као и о сти ца њу пра ва 
на лич ну пен зи ју, пен зи о ни са њу, пре ме шта њу и от пу шта њу 
ме ња не су и од ред бе и до пу ња ван и сам за кон о оси гу ра њу 
рад ни ка. Пре ма том за ко ну, по ред оста лог се од ре ђу је да се 
пен зи о ни са ње мо же вр ши ти и ако слу жбе ник ни је за слу-
жбу не спо со бан, од но сно ни је на пу нио пу них три де сет пет 
го ди на слу жбе, од но сно ни је на пу нио ше зде сет пет го ди на 
ста ро сти.

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

Но ве од ред бе
у За ко ну о ПИО
У но вом за ко ну по себ но се ис ти чу 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 пен зи ју од ре ђе них ка те го ри ја
оси гу ра ни ка. Та ко ђе, по је ди не од ред бе од но се се
на ускла ђи ва ње пен зи је, ви си ну нај ни же при на-
дле жно сти, 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. Пред ви ђе но је и
уво ђе ње вој них оси гу ра ни ка у си стем ПИО.

Ј. О.

Де се тог ма ја ове го ди не Ра дио Бе о град 
Пр ви про грам увео је но ву ше му за ју тар њи 
про грам, та ко што се ју тар њи днев ник сва-
ког рад ног да на еми ту је у 5.30 ча со ва, а за 
ви кенд (су бо том и не де љом) по ста рој ше-
ми, од шест до се дам ча со ва. Ина че, сва ког 
рад ног да на од шест до де вет ча со ва еми ту је 
се но ва еми си ја „Бу ђе ње”. Сма трам да де лим 
ми шље ње ве ћи не слу ша ла ца ју тар њег про-
гра ма Ра дио Бе о гра да да тре ба вра ти ти ста-
ру ше му овог ин фор ма тив ног про гра ма, и то 
рад ним да ном од шест до де вет, а ви кен дом 
од шест до се дам ча со ва, и да ју тар њи днев-
ник увек бу де еми то ван у шест ча со ва.
Не знам да ли по сто ји мер ни апа рат и за 

слу ша о це ра ди ја да се уста но ви ко ји број 
гра ђа на слу ша ју тар њи днев ник рад ним да-
ном у 5.30, а ко ји број слу ша днев ник у шест 
ча со ва у да не ви кен да, па да се на осно ву 
тих по да та ка оце ни ва ља ност но ве ше ме.
Што се ти че но ве му зич ко-за бав не еми си је 

„Бу ђе ње”, си гу ран сам да је нај ма ње слу ша ју 

мла ди ко ји ма је и на ме ње на, јер у то вре ме они
ве ћи ном спа ва ју, а слу ша о ци тре ћег до ба ко ји
су нај број ни ји ма ло је слу ша ју, јер је за њих
ста ра ше ма би ла слу ша ни ја за то што су би ли
ин фор ми са ни о до га ђа ји ма ко ји су се до го ди ли
у то ку но ћи и који ће се зби ти то га да на.
И још не што, ка ко ће од го вор ни у Ра дио

Бе о гра ду еми то ва ти ју тар њи днев ник, ка да
ча сов ник бу де по ме рен за је дан сат уна зад. 
Сма трам да су ове мо је при мед бе и пред ло зи

оправ да ни и због то га што Ра дио-те ле ви зи ји
Ср би је пла ћа мо ме сеч ну пре пла ту за њи хо ву
услу гу. Та ко ђе, по ку шао сам да се ове мо је су-
ге сти је на ђу на стра ни ца ма днев них но ви на,
али, на жа лост, од го вор ни ни су на шли за по-
треб но да то об ја ве. По што „Глас оси гу ра ни ка” 
углав ном чи та ју гра ђа ни тре ћег до ба, би ло би
упут но да овим пу тем да ју сво је ми шље ње и
кри тич ке оце не у ве зи са но вом ју тар њом ше-
мом Пр вог про гра ма Ра дио Бе о гра да.

Ко ста Жи вић,
Бе о град

Вра ти ти ста ру ше му ју тар њег про гра ма
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На кна да за те ле сно оште ће ње

Пра во на рад у пен зи ји

Не у пла ће ни до при но си

Ко нач но ре ше ње

?Ра ди слав Пе тро вић – Бе о град: У пен зи ји сам од
1983. го ди не. Да ли имам пра ва, и ко ја, на те ле сно
оште ће ње услед бо ле сти на ста ле 11. 10. 1996. го-

ди не од 50 од сто V-Б тач ка 5 ли сте те ле сних оште ће ња,
што од го во ра VI сте пе ну те ле сног оште ће ња?

?Дра ган Ри стић – Ћу при ја: При Удру же њу пен зи-
о не ра фор ми ран је клуб у ко ме ра де три пен зи-
о не ра, ста ро сни, ин ва лид ски и по ро дич ни. Мо гу 

ли они да ра де у клу бу уз на док на ду од 3.000 до 6.000
ди на ра ме сеч но? Ста тут Удру же ња на ла же да у клу бо-
ви ма мо гу да ра де са мо чла но ви Удру же ња уз рад 3-5
ча со ва днев но. Мо гу ли они да ра де без об зи ра под ко-
јим усло ви ма су оства ри ли пра во на пен зи ју?

?Пи ри ва трић Зо ри ца – Сме де ре во: Ра ди ла сам у 
фир ми „Ју го во” од 3. 1. 1974. до 28. 5. 2007. го-
ди не, а од тог да ту ма сам упу ће на на На ци о нал ну 

слу жбу за за по шља ва ње до 7. 11. 2008. го ди не. Од 8.
11. 2008. до 4. 1. 2009. го ди не сам са ма упла ћи ва ла до-
при но се за ПИО, та ко да сам ис пу ни ла 35 го ди на ста жа,
што ми је упи са но у рад ну књи жи цу. Ме ђу тим, фир ма
је при ва ти зо ва на 9. 12. 2003. го ди не, а ме ни ни су упла-
ће ни до при но си од 1. 1. 2004. до 28. 5. 2007. го ди не.
Зах тев за пен зи ју сам под не ла 5. 1. 2009. го ди не, јер

?Бо го мир Јо вић – Кња же вац: Ре ше њем ко је Вам у 
при ло гу до ста вљам оства рио сам пра во на ста ро-
сну пен зи ју. Ре че но ми је да ћу до би ти ко нач но ре-

ше ње и рад ну књи жи цу, али то ни сам до био. Ре ше њем
ми је при зна та пен зи ја све га 60 од сто, што сма трам да
је гре шка. По до но сио сам зах тев за по нов но пре ра чу-
на ва ње, али су ми од би ли зах тев. Да ли су ми пра вил но
об ра чу на ли пен зи ју и ако ни су, шта тре ба да ура дим.

Од го вор: Пре ма ре ше њу 
ко је сте при ло жи ли, тач но је 
да је Ва ма утвр ђе но те ле сно 
оште ће ње 50 од сто као по сле-
ди ца бо ле сти 11. 10. 1996. го-
ди не. Ме ђу тим, зах тев за утвр-
ђи ва ње те ле сног оште ће ња 
сте под не ли 6. 8. 1997. го ди не. 
Пра ви ло је да се по зах те ви ма 
под не тим по сле сту па ња на 
сна гу но вог за ко на при ме њу ју 
про пи си ко ји су на сна зи у вре-
ме под не тог зах те ва, не за ви-
сно од то га ка да је у кон крет-
ном слу ча ју те ле сно оште ће ње 

на ста ло. То прак тич но зна чи
да су на Ваш слу чај при ме ње-
ни про пи си ко ји су сту пи ли на
сна гу 1. 1. 1997. го ди не, не за-
ви сно од то га што је те ле сно
оште ће ње на ста ло још у 1996.
го ди ни. Као што нај ве ро ват ни-
је зна те, по про пи си ма од 1. 1.
1997. го ди не пра во на на кна ду
за те ле сно оште ће ње мо гли су
да оства ре са мо они код ко-
јих је узрок на стан ка те ле сног
оште ће ња не сре ћа на по слу
или про фе си о нал но обо ље ње,
али не и бо лест.

Од го вор: Ко ри сни ци ста-
ро сних пен зи ја мо гу да ра-
де и по сле пен зи о ни са ња. У 
овом слу ча ју ни је бит но ка ко 
гла си уго вор о ра ду, тј. да ли 
је у пи та њу рад на од ре ђе но, 
нео д ре ђе но вре ме или се ра-
ди о при вре ме ним и по вре ме-
ним по сло ви ма или уго во ру о 
де лу.
Ин ва лид ски пен зи о не ри не 

мо гу да ра де и при ма ју пен зи-
ју. То зна чи да Фонд ПИО по 
са зна њу да ин ва лид ски пен зи-
о нер ра ди има об ве зу да овог 
ко ри сни ка пен зи је по слу жбе-

ној ду жно сти по ша ље на кон-
трол ни пре глед ра ди по нов не
про це не рад не спо соб но сти.
Ме ђу тим, не ма смет ње да ко-
ри сник ин ва лид ске пен зи је
ра ди по уго во ру о де лу без
бри ге да ће му се об у ста ви ти
ис пла та пен зи је.
Што се ти че ко ри сни ка по-

ро дич не пен зи је, они не би
сме ли да ра де по би ло ком
осно ву, јер то ауто мат ски по-
вла чи за со бом об у ста ву ис-
пла те по ро дич не пен зи је за
пе ри од док је пен зи о нер за по-
слен, од но сно у оси гу ра њу.

Од го вор: Ре ше ње ко је у 
при ло гу до ста вља те ни је при-
вре ме но већ ко нач но ре ше ње
Фон да ПИО. Што се ти че рад-
не књи жи це, њу мо же те до би-
ти на шал те ру Фи ли ја ле ПИО
у сва ко до ба, јер у вре ме ка да
је Ва ма до не то ре ше ње Фонд
ни је уз ре ше ње о пен зи о ни са-
њу вра ћао рад не књи жи це. Ви
сте пра во на пен зи ју оства ри-
ли 1. 12. 1995. го ди не и си гур-
но Вам ни је ја сна при ме на чл.
247б ко ји је сту пио на сна гу 4.
8. 1995. го ди не. Као што зна-
те, од 1. 4. 1994. го ди не до 1.
7. 1995. го ди не пен зи је су се
ускла ђи ва ле по Уред би Вла де
Ре пу бли ке Ср би је, због еко-
ном ских санк ци ја под ко ји ма
смо жи ве ли у то вре ме. Из ме-

на ма и до пу на ма За ко на о ПИО
од 4. 8. 1995. го ди не, уре ђе но
је ускла ђи ва ње пен зи ја та ко
што су се од 1. 1. 1995. до 1.
7. 1995. го ди не пен зи је ускла-
ђи ва ле по Уред би Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је, а од 1. 7. 1995.
го ди не са ускла ђи ва њем 8,9
од сто се пре шло на ускла ђи-
ва ње по За ко ну о ПИО. То је
све мо ра ло би ти ис ка за но и у
Ва шем ре ше њу о пен зи о ни са-
њу, јер сте у пен зи ју оти шли
1. 12. 1995. го ди не, а пен зи ја
се ускла ђу је од 1. 1. 1995. јер
је по след ња го ди на ра да би-
ла 1994. Ово Вам је ве ро ват но
по зна то из ка сни јих ре ше ња
ко ја сте до би ли, ка да Вам је
од би јен зах тев за пра вил но
утвр ђи ва ње пен зи је.

Од го вор: На шли сте се у
вр ло не за вид ном по ло жа ју,
али ако бу де те мо гли са ми се-
би да упла ти те до при но се за
не до ста ју ћи пе ри од од 41 ме-
се ца, пра во на пен зи ју ће Вам
се при зна ти од по чет ка ка да
сте ис пу ни ли усло ве за пен-
зи ју 2009. го ди не. За то Вам је
и до нет за кљу чак о пре ки ду

по ступ ка, а ни је ме ри тор но
од лу че но о пра ву на пен зи-
ју. Ве ро ват но Вам је по зна то
да ће те до при но се упла ти ти
на осно ви цу ко ја ва жи у мо-
мен ту упла те до при но са, а
да ће Вам се за пен зи ју узе ти
она осно ви ца ко ја је ва жи ла
у пе ри о ду за ко ји пла ћа те до-
при нос.

сам та да у рад ној књи жи ци има ла 35 го ди на ста жа. Ме-
ђу тим, до би јам од Фи ли ја ле за кљу чак да се по сту пак 
пре ки да јер ни су упла ће ни до при но си за по ме ну ти пе-
ри од. Ту жи ла сам фир му и по се ду јем из вр шну пре су ду,
али без успе ха. Да ли се ме ни пен зи ја об ра чу на ва, тј.
ис пла ћу је од да на ка да сам ис пу ни ла услов (35 го ди на
ра да) од 3. 1. 2009. го ди не и да ли тре ба да ми се ура ди
М-4 у слу ча ју да при ку пим но вац и упла тим са ма стаж
ко ји ми не до ста је, 41 ме сец?
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Раз ли ка
Пра њем нов ца да је се прак тич ни до при нос ак ци ји

„Очи сти мо Ср би ју”!

Ми смо нај бо љи до каз да ни кад не мо гу баш сви до ка зи
да бу ду уни ште ни.

Чим смо утвр ди ли у ком гр му ле жи зец, ба ци ли смо
ко пље у тр ње.

Ули це су нам чи сте. Је ди но се још у кон теј не ри ма по-
не што мо же на ћи.

До мо ви но, ти си као дом здра вља!

На ша зе мља је ма ла, па зи да мо ку ле у ва зду ху.

Дно је наш нај си гур ни ји осло нац.

Оде ло не чи ни чо ве ка, већ са мо џе по ви.
Ми лен Ми ли во је вић

До ско ци
Гра ђа ни Ср би је не тре ба да бри ну за лич ну без бед-

ност. Сва ки град ће до би ти си гур ну ку ћу.

Пре по знао сам га чим је ста вио ма ску на ли це.

Не жа лим се што не мам по сла. Ва жно је да ре дов но
при мам пла ту!

По ли тич ки ка ме ле о ни су за бо ра ви ли ко ја им је ма тич-
на бо ја.

Мо лим се бо гу. Чим се по ја ви у фир ми!

Пре ма зан је свим по ли тич ким бо ја ма.
Ра де Ђер го вић
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