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По след њих ме се ци јав ност у Ср би ји је ви-
ше пу та би ла не при јат но из не на ђе на, па
и по тре се на чи ње ни цом да око нас жи-

ви то ли ко љу ди рав но ду шних и нео се тљи вих
за не во ље дру гих, љу ди спрем них да пре ско че
не срећ ни ка на плоч ни ку или у ауто бу су, не за-
ин те ре со ва них по сма тра ча без би ло ка кве на-
ме ре да по мог ну чак ни ка да су у пи та њу де ца.
Окре та ње гла ве, гле да ње сво га по сла, не кад,
не ве ро ват но зву чи, чак и на ви јач ко уче ство ва-
ње у ту ђој не сре ћи по ста ло је на ша сва ко дне-
ви ца. Се ћам се тра у ме сво је при ја те љи це ко ја
је при ча ла да се, док је са отво ре ним пре ло мом
но ге ле жа ла на за ле ђе ном тро то а ру и гле да ла
не за ин те ре со ва не про ла зни ке, осе ћа ла као да
је не ствар на, не ви дљи ва. А се ћам се и ко ли ко
ми је био да лек и стран са вет јед ног аме рич ког
пи сца ко ји је на стра ни ца ма свог ро ма на упо зо-
ра вао да ако сте у не во љи не тре ба да ви че те
„упо моћ“, не го „по жар“ јер је то је ди ни на чин
да не ко на вас обра ти па жњу.
Сви смо ми ма ње или ви ше све сни уру-

ша ва ња мно гих вред но сти, од ко јих су не ке

фун да мен тал не про гла ше не за за ста ре ле и
пре ва зи ђе не. Пси хо ло зи при сва ком ова квом
до га ђа ју по но во об ја шња ва ју да су те по ја ве
по сле ди ца ду го го ди шње из ло же но сти нај дра-
ма тич ни јим са др жа ји ма ко ји ни су при ме ре ни
нор мал ној по пу ла ци ји и ка жу да кри за и тра у-
ма до во де и до про ме не на чи на раз ми шља ња,
си сте ма вред но сти, на ви ка и по на ша ња, те у
на ма по ла ко не ста је ем па ти ја и осе тљи вост за
дру ге љу де. У та квој сре ди ни љу ди ко ји су не-
ин те ре сно до бри, ко ји по ма жу дру ги ма им пул-
сив но, по сво јој при ро ди, не кал ку ли шу ћи да
ли ће им услу га би ти вра ће на и не оче ку ју ћи
ни шта за уз врат, пра ва су рет кост, али, на жа-
лост по не кад и пред мет под сме ха.
Због то га је је дан од пр вих за да та ка овог

дру штва, ва жан исто ко ли ко и еко ном ски бо-
љи так, ако не и ви ше, про мо ви са ње људ ске
до бро те и бри ге за дру ге и вра ћа ње зна ча ја
оним не про ла зним, веч ним вред но сти ма ко је
још са мо по не где ти ња ју јер − сва ко ме од нас
је по треб на не чи ја људ скост.

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка

Бе о град ски лет њи фе сти вал све ча но је
отво рен 16. ју ла у Ко лар че вој за ду жби ни, кон-
цер том Европ ског ба рок ног ор ке стра ЕУБО, и
тра ја ће до 8. ав гу ста. Бе леф 2010. се одр жа ва
под сло га ном „На но вом та ла су”, у ду ху обе ле-
жа ва ња 30 го ди на од из да ва ња ал бу ма „Па-
кет аран жман” и нај ве ћег кул тур ног уда ра на
про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је. Од ове го ди не
Бе леф је, на пра гу сво је дру ге де це ни је по-
сто ја ња, по стао члан Асо ци ја ци је европ ских
фе сти ва ла (ЕФА) што је ви ше стру ко ко ри сно,
по себ но због ве ли ке ба зе по да та ка и кон та ка-
та са ви ше од 140 европ ских фе сти ва ла, као
и због мо гућ но сти за јед нич ког ра да и парт-
нер ства и ко фи нан си ра ња про гра ма. Чла ни-
це ове асо ци ја ци је, та ко ђе, до би ја ју и ве ли ку
ме диј ску па жњу, а БЕ МУС је, по ред БЕ ЛЕФ-а,
је ди ни члан ЕФА из Ср би је.
На ово го ди шњем Бе о град ском лет њем фе-

сти ва лу на сту па ју све зна чај не гру пе ко је су
обе ле жи ле но ви та лас, али и мла ђи бен до ви
чи ја је му зи ка на ста ла по угле ду на ње га. Пр-
ви пут се одр жа ва и филм ски про грам „Отво-
ре ни би о скоп” у окви ру ко га се пред ста вља-
ју фе сти ва ли крат ког ме тра, ал тер на тив ни,
аутор ски и до ку мен тар ни филм из ре ги о на.
Мла ди и ис ку сни ре ди те љи овим про гра мом
до би ја ју шан су да се пред ста ве бе о град ској
пу бли ци, ко ја за овај део фе сти ва ла не ће пла-
ћа ти ула зни це. У обла сти ви зу ел не умет но сти
и те а тра та ко ђе се пред ста вља ју но ве тен-
ден ци је ак ту ел не умет нич ке сце не Евро пе и
ре ги о на, у са рад њи са ино стра ним кул тур ним

цен три ма и фо ру ми ма и ин сти ту ти ма у Ср би-
ји. Ви зу ел ни про грам Бе ле фа обе ле жа ва из-
ло жба „Дре а мли ке”, Асо ци ја ци је за са вре ме ну
умет ност „Бил де та ге” из Бе ча, а пред ста ви ће
се и из ло жба фо то гра фи ја о но вом та ла су Ми-
ла ди на Је ли чи ћа Је ле и ита ли јан ско-не мач ка
из ло жба „Уго Дос си”, као и про је кат БРА АРТ-а
„Сав тај веш”.
Сце на Бе ле фа је ове го ди не мо бил на и кре-

ће се од Кнез Ми ха и ло ве ули це, пре ко Ка ле-
мег да на до Ушћа. Њо ме до ми ни ра са вре ме ни
плес и те а тар по кре та, ко ји чи не „Ме ђу про-
стор”, „Три се стре”, „Па ра но ја шик”, „Ри ка у
бло ку”, „Бал кан но ви по крет” и атрак тив ни
му зич ки цир кус из Фран цу ске, „Ур бан раб бит”,
ко ји ће на сту пи ти на Ушћу. Фран цу ски на ци о-
нал ни цен тар за цир ку ску умет ност по ве рио је
Ар па ду Ши лин гу ре жи ју ди плом ске пред ста ве
21. кла се сту де на та у ко јој је 16 акро ба та-му-
зи ча ра из ван ред не кре а тив но сти и ве шти не.

Ј. Оцић

БЕ ЛЕФ на но вом та ла су
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актуелно

Ве шта че ње рад не
спо соб но сти за ин ва лид на
ли ца са мо у ци љу
за по шља ва ња на
од го ва ра ју ће рад но ме сто,
а не и за оства ри ва ње
пра ва из
пен зиј ско-ин ва лид ског
оси гу ра ња

Од 12. ју ла ка да је по че ло ве шта-
че ње про це не рад не спо соб но сти
пре ма За ко ну о ре ха би ли та ци ји и

за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том
под не то је око 1.200 зах те ва за ве шта че-
ње, али је очи глед но да су ја ви ле и не ке
не до у ми це, ка же за „Глас оси гу ра ни ка” 
др Ди ка Ка је вић, на чел ник Оде ље ња за
ме ди цин ско ве шта че ње Фон да ПИО:

– Љу ди ко је се ја вља ју за про це ну
рад не спо соб но сти, зна чи осо бе са ин-
ва ли ди те том, не тре ба да ми сле да ће
ка да на ша ко ми си ја из ве шта чи и про-
це ни шта они мо гу да ра де, ти ме сте ћи
и не ко пра во из пен зиј ско-ин ва лид ског
оси гу ра ња. А не рет ко баш то и ми сле.
Ми, ме ђу тим, у са рад њи са На ци о нал ном
слу жбом за за по шља ва ње ве шта чи мо
про це ну рад не спо соб но сти ових осо ба
и то у ко ми си ја ма ко је са чи ња ва ју ле кар
спе ци ја ли ста пре ма основ ном обо ље њу
(из Фон да ПИО), пси хо лог, спе ци ја ли ста
ме ди ци не ра да и струч ни рад ник – со ци-
јал ни рад ник, прав ник, ан дра гог, спе ци-
јал ни еду ка тор (са спи ска Ми ни стар ства
здра вља). Та кву за јед нич ку про це ну до-
ста вља мо НСЗ и пре ма њој се и тра жи
по сао за кон крет ну осо бу. Да кле, ово је
про це на рад не спо соб но сти за сно ва на
на ком плет ној ана ли зи пси хо-фи зич ког
ста ња ли ца са ин ва ли ди те том ко је тра-
жи по сао – об ја шња ва др Ди ка Ка је вић.
Ова ква про це на се ра ди, да још јед ном

по но ви мо, пре ма За ко ну о ре ха би ли та-
ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли-
ди те том ко ји је усво јен про шле го ди не.
Пра вил ник о обра зо ва њу и ра ду ор га на
ве шта че ња до нет је 28. ма ја ове го ди не
и њи ме је пред ви ђе но да тај по сао оба-
вља Фонд ПИО, што је ве о ма бр зо и ре-
а ли зо ва но та ко да су ве шта че ња по че ла
већ 12. ју ла:

– Мо гу сло бод но да ка жем да је овај
по сао оба вљен у ре корд ном ро ку. Тре ба
ре ћи да РФ ПИО два де сет го ди на уна зад
не ра ди ко ми сиј ски, као ор ган ве шта че-

ња, али смо ус пе ли да се од мах ор га-
ни зу је мо у скла ду са но вим зах те ви ма.
Од Ми ни стар ства здра вља смо до би ли
спи сак ле ка ра ко ји тре ба да бу ду у ко-
ми си ја ма, вр ло бр зо са њи ма сту пи ли у
кон такт и оне су по че ле са ра дом. Ипак,
мо рам да на гла сим да то ни ка ко не тре-
ба ме ша ти са на шим ре дов ним по слом, а
то је оце на рад не спо соб но сти. То зна чи
оце на спо соб но сти код љу ди ко ји ра де, у
рад ном од но су су, па из би ло ко јих раз-
ло га: бо ле сти, по вре де, ви ше ни су у ста-
њу да свој по сао оба вља ју већ тре ба да
иду у ин ва лид ску пен зи ју. Ово што ра ди-
мо у са рад њи са НСЗ је про це на рад не
спо соб но сти осо ба са ин ва ли ди те том ко-
је су на њи хо вој еви ден ци ји и ни кад ни су
ра ди ле, а у ци љу на ла же ња аде кват ног
по сла за њих јер за кон оба ве зу је по сло-
дав це да на од ре ђе ни број за по сле них
мо ра ју да при ме и ин ва лид но ли це. То
зна чи да по сле ове про це не та ква осо ба
до би ја са мо од го ва ру ју ћу пре по ру ку на
ком и ка квом рад ном ме сту би мо гла да
се за по сли, а ни ка ко мо гућ ност да оства-
ри не ко пра во из пен зиј ско-ин ва лид ског
оси гу ра ња, ин ва лид ску пен зи ју, на при-
мер, ни ти би ло шта слич но – ја сан је
наш са го вор ник.
Зах тев за про це ну рад не спо соб но сти

пре ма За ко ну о за по шља ва њу и ре ха би-
ли та ци ји осо ба са ин ва ли ди те том мо гу
да под но се ова ли ца са еви ден ци је НСЗ
ко ја ни кад ни су ра ди ла, они ко ји су тре-
нут но не за по сле ни (мо жда су ра ни је би-
ли за по сле ни али то ви ше ни су), или она
ин ва лид на ли ца ко ја ра де и за ко је и по-
сло да вац мо же да под не се ова кав зах тев
за про це ну про сто да би по ка зао да је
већ ис пу нио усло ве За ко на о за по шља-
ва њу ин ва ли да. Пра во на из ла зак пред
ко ми сју за про це ну рад не спо соб но сти
има ју и ли ца ко ја има ју са мо це ње но те-
ле сно оште ће ње, као и они ко ји оства-
ру ју или су оства ри ли не ко пра во пре ко
цен та ра за со ци јал ни рад. Они ко ји су
већ оства ри ли не ко пра во из пен зиј ско-
ин ва лид ског оси гу ра ња не мо гу да под-
но се зах тев за про це ну рад не спо соб-
но сти. Ме ђу њих спа да ју сви ко ји има ју
дру гу и тре ћу ка те го ри ју ин ва лид но сти,
рат ни вој ни ин ва ли ди, ци вил ни ин ва ли-
ди ра та, ли ца ка те го ри са на у мла до сти.
Су шти на је да су За кон о ПИО и За кон

о ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба
са ин ва ли ди те том два пот пу но раз ли чи-
та и не за ви сна за ко на, та ко да ли ца ко ја
су об у хва ће на јед ним ни ка ко не спа да ју
и под сло во дру гог за ко на.

В. Ана ста си је вић

ПРО ЦЕ НА РАД НЕ СПО СОБ НО СТИ ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Под не то око 1.200 зах те ва

др Дика Кајевић
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између два броја

Још хи ља ду
не про фит них ста но ва
Из град ња хи ља ду не про фит них ста но ва, ко ја

се фи нан си ра из бу џе та гра да Бе о гра да, би ће
за вр ше на у пр вој по ло ви ни 2012. го ди не. Да
под се ти мо, на осно ву од лу ке Скуп шти не гра да
нај пре је из гра ђе но и усе ље но хи ља ду ста но ва,
а по том је рас пи сан кон курс за још то ли ко стам-
бе них је ди ни ца.
Кон курс за бу ду ће вла сни ке ових ста но ва рас пи-

сан је пре не ко ли ко го ди на, а право да уче ству ју
на њему има ли су за по сле ни у обра зо ва њу и на-
уч но и стра жи вач кој де лат но сти, здрав ству и со-

ци јал ној за шти ти, пра во су ђу, По ли циј ској упра ви
за град Бе о град, град ској упра ви и оп штин ским
упра ва ма, јав ним пред у зе ћи ма, уста но ва ма, јав-
ним и дру гим слу жба ма и ор га ни ма чи ји је осни-
вач град и град ска оп шти на. За ку по ви ну ста но ва
мо гли су да кон ку ри шу и мла ди брач ни па ро ви,
рат ни вој ни ин ва ли ди из ору жа них ак ци ја по сле
17. ав гу ста 1990. го ди не, ро ди те љи, усво ји о ци
или ста ра те љи ли ца са пси хо фи зич ком оме те но-
шћу, ин ва лид на ли ца са те шким те ле сним оште-
ће њем, са мо стал ни умет ни ци, за слу жни спор ти-
сти и спор ти сти ме ђу на род ног раз ре да.
Рок от пла те је 20 го ди на, го ди шња ка ма та 0,5

од сто, уз уче шће од 20 од сто це не ста на.

Сабор тру ба ча у Гу чи
Ју би лар ни 50. Дра га чев ски са бор тру ба ча одр жа ће се од 13. до 22. ав гу-

ста, а по че ће све ча ним отва ра њем Му зе ја тру бе, из ло жбом ра до ва сли ка-
ра, ва ја ра и жен ских ру ко тво ри на и про мо ци јом мо но гра фи је „Гу ча − по ла
ве ка тру бе“. У на ред них де вет да на пред ви ђе но је одр жа ва ње ви ше кон це-
ра та ме ђу ко ји ма су и кон цер ти Го ра на Бре го ви ћа и Бо ба на и Мар ка Мар ко-
ви ћа. Ме ђу на род но так ми че ње тру ба ча одр жа ће се 19. ав гу ста, а за вр шно
над ме та ње ду вач ких ор ке ста ра из зе мље пред ви ђе но је за су бо ту, 21. ав-
густ, док ће са бор би ти за вр шен су тра дан, за јед нич ким кон цер том по бед-
нич ких са ста ва. Ор га ни за то ри оче ку ју да ће ово го ди шња по се та пре ма ши-
ти све до са да шње па је због то га и про ду же но вре ме тра ја ња Са бо ра.
Дра га чев ски са бор тру ба ча у Гу чи је у све ту је дин стве но так ми че ње на-

род них тру бач ких ор ке ста ра и јед на од нај зна чај ни јих ма ни фе ста ци ја све-
у куп ног на род ног ства ра ла штва и кул тур ног ама те ри зма у Ср би ји. Са бор се
одр жа ва се сва ке го ди не у ав гу сту, а пр ви пут је ор га ни зо ван 14. ок то бра
1961. го ди не.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог 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 24.ју ла.
Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део јун ских

при на дле жно сти ис пла ћу је се од 20. ју ла. Пен зи-
о ни са ним вој ним ли ци ма пр ви део пен зи ја за јун
ис пла ћен је 21. ју ла.
Са мо стал ци ће сво је це ле јул ске пен зи је при-

ми ти 3. ав гу ста.

За ра де ма ло по ве ћа не
Про сеч на бру то за ра да у Ср би ји ис пла ће на у

ју ну 2010. го ди не из но си 47.486 ди на ра. У од но-
су на про сеч ну бру то за ра ду ис пла ће ну у ма ју
2010. го ди не и но ми нал но и ре ал но је ве ћа за
2,2 од сто.
Про сеч на не то за ра да (без по ре за и до при но-

са) ис пла ће на у ју ну 2010. го ди не из но си 34.161
ди на ра. У од но су на про сеч ну не то за ра ду ис пла-
ће ну у ма ју 2010, но ми нал но и ре ал но је ве ћа за
2,1 од сто.
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„Фи ат” гра ди но ву енер га ну
У кру гу фа бри ке 

“Фи ат ауто мо би ли 
Ср би ја” по ло жен 
је ка мен те ме љац 
за из град њу но вог 
енер гет ског бло ка 
ко ји ће на па ја ти 
чи та ву ма тич ну 
ло ка ци ју ком па-
ни је ФАС. У но ви 
обје кат, по вр ши-
не осам хи ља да 
ква драт них ме та-
ра, би ће уло же но 
се дам де сет ми ли-
о на евра. У енер-
га ни ће се на ла-
зи ти ко тлар ни ца, 
по стро је ње за де ми не ра ли зо ва ну во ду, ком пре сор ска и тра фо ста ни ца. Гра ђе вин ски
ра до ви тре ба ло би да бу ду окон ча ни до кра ја ове го ди не, а опре ма ће би ти ин ста-
ли ра на до сре ди не 2011. го ди не ка ко би све би ло спрем но за про то тип ску вер зи ју
два но ва “Фи а то ва” мо де ла. Се риј ска про из вод ња два но ва мо де ла по че ће 2012.
го ди не, а го ди шњи план је 190.000 ауто мо би ла. Оба но ва мо де ла би ће ба зи ра на на
плат фор ми мо де ла “Пун то Ево”. Је дан ће би ти град ски ауто мо бил са пе то ро вра та, а
дру ги пут нич ки ауто мо бил са се дам се ди шта по узо ру на “oпел за фи ру”.

Ту ри стич ки во дич
„Ава ла”
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Бе о гра да из-

да ла је ту ри стич ки во дич „Ава ла”, ко ји
го сте на шег гра да и су гра ђа не упу ћу је
на ову ту ри стич ко-ам би јен тал ну це ли ну.
Ава ла је и ове го ди не увр ште на у де сет
топ-атрак ци ја, а го сти и Бе о гра ђа ни во-
дич ће мо ћи да до би ју у ту ри стич ким
ин фор ма тив ним цен три ма ТОБ-а. У Ту-
ри стич кој ор га ни за ци ји Бе о гра да ве ру ју
да ће ова пу бли ка ци ја би ти тра же на и
по пу лар на с об зи ром на то да са да у по-
ну ди по сто ји и но ви про грам Са о бра ћај-
ног пред у зе ћа „Ла ста”, као и ре кре а тив-
на ту ра „Бре го ви Бе о гра да – Ава ла”.

Ђу бри во по суб вен ци о ни са ној це ни
Вла да Ср би је ће омо гу ћи ти по љо при вред ни ци ма да у сеп тем бру ку пе 150 хи ља да

то на МПК ђу бри ва по суб вен ци о ни са ној це ни од де сет хи ља да ди на ра по то ни.
Ре пу блич ка вла да и Вла да Вој во ди не од лу чи ле су да чи та вим ни зом ме ра ком пен-

зу ју и на ста лу ште ту оним зе мљо рад ни ци ма чи је је има ње на стра да ло за 30 и ви-
ше про це на та услед еле мен тар них не по го да про у зро ко ва них обил ним па да ви на ма
и по пла ва ма, као и нај у гро же ни јим оп шти на ма у ко ји ма је про гла ше на еле мен тар на
не по го да. Ка ко су ово го ди шњи при но си жи та због то га ни жи за 10 до 20 од сто, др-
жав на ад ми ни стра ци ја је ор га ни зо ва ла са стан ке нај зна чај ни јих асо ци ја ци ја про из-
во ђа ча са нај ве ћим куп ци ма жи та, где је до го во ре но да се жи то от ку пљу је по це ни
13-15 ди на ра по ки ло гра му, да би и про из во ђа чи мо гли не што да за ра де од свог
про из во да и по ред не по вољ них окол но сти.
Око 300.000 то на пше ни це и ку ку ру за би ће ускла ди ште но у јав ном про сто ру за

скла ди ште ње ко ји је обез бе ди ло Ми ни стар ство. На ша зе мља је, као нај ве ћи из во-
зник по љо при вред них про из во да у ре ги о ну са из во зом од две ми ли јар де до ла ра и
ви шком од 650 ми ли о на, ус пе ла да обез бе ди уго во ре за ово го ди шњи из воз у Укра-
ји ну, Бе ло ру си ју, Ру си ју и САД. 

У Кра гу јев цу ма ње 
не за по сле них 
Ви ше од 1.130 по сло да ва ца из Кра гу јев-

ца од по чет ка 2010. го ди не за по сли ло је
но ве рад ни ке. Пре ма про це ни кра гу је вач-
ке фи ли ја ле На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, рад ни од нос је за сно ва ло 6.300
осо ба, и то углав ном на од ре ђе но вре ме.
По сло дав ци по на вља ју до са да шњу прак су
да нај че шће за по шља ва ју рад ни ке на од-
ре ђе но вре ме, на три и шест ме се ци, или
про ду жа ва ју ва же ње та квих уго во ра. Рад-
ни од нос за сно ва ли су углав ном не за по-
сле ни са че твр тим сте пе ном струч но сти.
За кључ но са ју ном ове го ди не у Кра-

гу јев цу је би ло 23.739 не за по сле них на
еви ден ци ји фи ли ја ле НСЗ. У овој слу жби
оце њу ју да је реч о бла гом па ду бро-
ја не за по сле них у од но су на прет ход ни
јед но го ди шњи пе ри од, а ста ти сти ка се
бли жи оној из 2008. го ди не. 

Ина че, атрак тив ни из ле ти на Ава лу
ре а ли зо ва ће се сва ке су бо те и не де ље
до 2. ок то бра. По ла зак је са Тр га Ни ко-
ле Па ши ћа, са ста ја ли шта за ту ри стич-
ке ауто бу се, у 10.30 ча со ва, а сам из лет
тра је три са та.
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актуелно

У про шлом ман да ту
ор га ни за ци ја се
про ши ри ла са 29
на 33 оп штин ске
ор га ни за ци је 

Са вез ин ва ли да ра да Вој-
во ди не, ко ји бро ји око
20.000 чла но ва, одр жао

је сед ни цу Скуп шти не 22. ју-
ла у Ан дре вљу код Бе о чи на.
Сед ни ца је има ла рад но-кон-
сти ту тив ни део у ко ме су ве-
и фи ко ва ни ман да ти 33 но-
ва чла на Скуп шти не, ко ји су
прет ход но кан ди до ва ни из
сво јих оп штин ских ор га ни за-
ци ја. Усво јен је но ви Ста тут
СИР Вој во ди не и пред ло зи за
из ме ну и до пу ну Ста ту та СИР
Ср би је, у скла ду са при ме ном
но вог За ко на о удру же њи ма

гра ђа на. У дру гом, из бор ном
де лу Скуп шти не иза бра но је
но во ру код ство и ор га ни СИР
Вој во ди не, као и кан ди да ти за
све ин стан це у СИР Ср би је.
Ста на Сви ла ров, до са да-

шња пред сед ни ца, иза бра на
је јед но гла сно за но вог пред-
сед ни ка СИР Вој во ди не, Сте-
ван Ра ди шић, пред сед ник ОО
СИР Зре ња нин, иза бран је за
пот пред сед ни ка ове нај ма-
сов ни је ор га ни за ци је ин ва ли-
да у По кра ји ни, док је Стан-
ко Ним че вић, пред сед ник ОО

СИР Су бо ти ца, пред ло жен за 
пот пред сед ни ка СИР Ср би је, 
јер је та функ ци ја пред ви ђе-
на у пред ло гу из ме не Ста ту-
та СИР Ср би је. Иза бра ни су и 
чла но ви Из вр шног и Над зор-
ног од бо ра вој во ђан ске ор га-
ни за ци је, а де ле ги ра ни су и 
ка дро ви за Скуп шти ну и Из-
вр шни од бор СИР Ср би је.
Скуп шти ни у Ан дре вљу је 

при су ство вао и део ру ко вод-
ства По кра јин ског фон да ПИО 
− мр Сло бо дан Гам бер, по-
моћ ник ди рек то ра По кра јин-
ског фон да, Че до мир Фран-
цу ски, ди рек тор Сек то ра за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО 
и Или ја Ша кић, ди рек тор Фи-
ли ја ле Но ви Сад. Ис пред Са-
ве за са мо стал них син ди ка та 
Вој во ди не сед ни ци су при-
су ство ва ли Го ран Ми лић, се-

кре тар и Је ле на Че шље вић, 
по тред сед ник СССВ, као и 
Ми ло рад По по вић, пред сед-
ник Оп штин ског ве ћа Су бо ти-
це. При сут на је би ла и Не ве-
на Жив ко вић, ко ор ди на тор за 
ин ва лид на ли ца у НСЗ.
Ми лан Не на дић, пред сед-

ник Са ве за пен зи о не ра Вој во-
ди не, обра ћа ју ћи се Скуп шти-
ни Са ве за ин ва ли да по твр дио 
је да на по кра јин ском ни воу 
по сто ји ду го го ди шња са рад-
ња из ме ђу ове две ор га ни за-
ци је (пот пи сан је и „спо ра зум“ 

о то ме), а исту оце ну из ре кли 
су и оста ли го сти при ли ком 
обра ћа ња овом ску пу.
СИР Вој во ди не је, под „ди-

ри гент ском па ли цом“ Ста не 
Сви ла ров и ње них бли ских 
са рад ни ка, у прет ход ном ман-
да ту ус пео да уве ћа ор га ни за-
ци ју, јер се број оп штин ских 
ор га ни за ци ја са 29 за те че них 
на кра ју из бор ног пе ри о да 
по ве ћао на 33 ор га ни за ци-
је. Ам би ци је пред сед ни це су 
и да се Са вез ор га ни за ци о но 
про ши ри у свим оп шти на ма 
Вој во ди не ка ко би што бо ље 
за шти тио пра ва ин ва ли да ра-
да и ин ва лид ских пен зи о не ра 
у по кра ји ни. И оста ли пла но-
ви за рад СИР-а, ко је је пре-
зен то ва ла Сви ла ро ва, го во ре 
о про бле ми ма ко ји их са да 
ти ште. Ре ци мо, пред сед ни ца 
је на ја ви ла да ће се бо ри ти 
да се у За ко ну о ПИО про ме-
ни де фи ни ци ја ин ва лид но сти, 
то јест да се по но во ре гу ли-
ше по сто ја ње пре о ста ле рад-
не спо соб но сти, чи ме би се 
за шти ти ли ин ва ли ди ра да у 
рад ном од но су. Ста на Сви ла-
ров сма тра да ин ва ли ди ра да 
мо ра ју тра жи ти и из ме ну и 
до пу ну За ко на о ПИО у сми слу 
да се сви ко ји при ма ју де ли-
мич ну ин ва лид ску пен зи ју (од 
50 од сто ин ва лид ске пен зи је) 
ауто мат ски пре ве ду у ин ва-
лид ску пен зи ју ка да на вр ше 
од ре ђе ни број го ди на − же не 
55, а му шкар ци 60 го ди на, јер 
ту ка те го ри ју ин ва ли да ра да 
те шко да ће не ко за по сли ти 

кад за ђу у по ме ну то жи вот но 
до ба.
Са вез ће се за ла га ти и за то

да СИР Ср би је има свог чла на у 
Управ ном од бо ру Фон да ПИО,
и да он бу де из вој во ђан ског
де ла ор га ни за ци је (на Скуп-
шти ни је би ло пред ло га да им
Са мо стал ни син ди кат усту пи
то ме сто, по што су по но вом
Ста ту ту Син ди ка та они њи хов
ко лек тив ни члан). Ста на Сви-
ла ров пла ни ра и да, на кон што
СИР на ни воу Ре пу бли ке утвр-
ди ре пре зен та тив ност, за тра-
жи да ин ва ли ди бу ду чла но ви
свих ин сти ту ци ја и ко ми си ја
где се рас пра вља о пра ви ма
и по ло жа ју осо ба са ин ва ли-
ди те том. На рав но и ко ми си-
је ко ја одо бра ва фи нан сиј ска
сред ства за про грам ске ак тив-
но сти ин ва ли да ра да у Ми ни-
стар ству ра да и со ци јал не по-
ли ти ке. Же ља пред сед ни це је
и да у на ред ном пе ри о ду ре ши
про бле ме по слов ног про сто ра
у по је ди ним оп штин ским ор га-
ни за ци ја ма. По ње ном ми шље-
њу сва ка оп штин ска ор га ни за-
ци ја би тре ба ло да рас по ла же
ма кар јед ним пер со нал ним
ра чу на ром, што је осно ва за
успе шан рад.
Пр ви ко рак ка оства ре њу не-

ких од ових ци ље ва је под но-
ше ње зах те ва за пре ре ги стра-
ци ју Удру же ња код Аген ци је
за при вред не ре ги стре, што ће
уско ро и би ти ура ђе но јер су
на кон усва ја ња Ста ту та за то
ис пу ње ни за кон ски усло ви.

Ми ро слав Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ста на Сви ла ров по но во
пред сед ни ца

Руководство СИР Војводине

Скупштина у Андревљу



7ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2010.

Про грам „По др шка
са мо стал ном жи во ту осо ба
са ин ва ли ди те том” спро во ди 
се у окви ру јав них ра до ва у 
пет гра до ва на ше ре пу бли ке

УЛе сков цу је по че ла обу ка пер со-
нал них аси сте на та у Цен тру за
са мо стал ни жи вот. Про јек том је

у гра ду на Ве тер ни ци об у хва ће но осам
осо ба, ко је ће, по сле обу ке, што је део
про гра ма јав них ра до ва, до би ти по-
себ не сер ти фи ка те. Ово је за јед нич ки
про је кат Цен тра за са мо стал ни жи вот
и На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње
Ср би је ко јим је у пет гра до ва – Бе о гра-

ду, Ни шу, Ја го ди ни, Шап цу и Ле сков цу
– об у хва ће но 48 ли ца ко ја ће би ти за по-
сле на на ред них пет ме се ци. Про грам се,
ина че, спро во ди под на зи вом „По др шка
са мо стал ном жи во ту осо ба са ин ва ли ди-
те том”.
Уго во ре о ан га жо ва њу ових ли ца уру-

чио је Јо ви ца Мар ја но вић, ди рек тор НСЗ

у Ле сков цу, ко ји је по себ но на гла сио да
ће ове осо бе при вре ме но, уз обу ку, ре-
ши ти и ег зи стен ци јал но пи та ње, јер ће
за оба вља ње по сло ва при ма ти од го ва-
ра ју ћу на док на ду.
Ми ли ца Жи ва ди но вић, ко ор ди на тор

јав них ра до ва Ср би је, по себ но је на гла-
си ла да је ре а ли за ци је овог про гра ма из-
у зет но ва жна не са мо за осо бе ко је ће
ра ди ти у спро во ђе њу про јек та, не го и за
сре ди ну у ко јој жи ве.
Члан Град ског ве ћа Ле сков ца Све ти-

слав Мар ја но вић, по здра вља ју ћи ак-
ци ју ан га жо ва ња ин ва лид них ли ца у
окви ру јав них ра до ва, ка же да би тре-
ба ло на ста ви ти да љу по др шку овој ка-
те го ри ји ли ца, јер нај те же до ла зе до
рад них ме ста.

У шест оп шти на Ја бла нич ког окру га – 
Ле сков цу, Вла со тин цу, Ле ба ну, Ме две ђи,
Бој ни ку и Цр ној Тра ви – но ве за кон ске
од ред бе о за по шља ва њу ин ва лид них ли-
ца на и ла зе на по др шку ве ћи не ко лек ти-
ва, али ни ко на ју гу Ср би је не ма илу зи је
да ће овај про блем, при су тан де це ни ја-
ма, би ти ла ко ре шен.

Из овог окру га тре нут но се при ја ви ло
два де се так по сло да ва ца ко ји су вољ ни
да за по сле три де се так ин ва лид них ли-
ца. Нај ви ше ин те ре со ва ња ис по љи ли су
при вред ни ци из Ле сков ца и Вла со тин ца,
али се оче ку је да ће се ја ви ти и ко лек ти-
ви из дру гих ме ста не раз ви је ног Ја бла-
нич ког окру га.
Је ди на фир ма ко ја је ми ну лих го ди на

за по шља ва ла ин ва лид на ли ца био је ле-
ско вач ки „Уни вер зал” – од сто ти нак за-
по сле них, осам де сет од сто су ин ва ли ди
од ро ђе ња. На жа лост, због еко ном ске
кри зе, пред у зе ће је у ве ли ким фи нан сиј-
ским те шко ћа ма, а за ра де ка сне ду же од
го ди ну да на.
Ме ђу не за по сле ни ма у ле ско вач ком

кра ју еви ден ти ра но је 208 осо ба са ин-
ва ли ди те том, ко је на пр во за по сле ње
че ка ју де сет и ви ше го ди на.
Спо ро се на ју гу Ср би је ре ша ва ју и

„тех нич ки про бле ми” и за то се ин ва лид-
на ли ца су о ча ва ју са број ним не во ља ма.
Ло кал на са мо у пра ва, али и мно го број на
јав на пред у зе ћа са гра ди ли су по себ не
при ла зе до по слов них про сто ри ја за ову
ка те го ри ју ста нов ни ка, али не рет ко су
упра во на тим ме сти ма пар ки ра на во зи-
ла. Ма ло по ма жу апе ли да се те ло ше
на ви ке про ме не.
Ле ско вач ки гра до на чел ник Сло бо дан

Ко цић, у не дав ном раз го во ру са осо ба ма
са ин ва ли ди те том, оце нио је да је је дан
од нај ва жни јих за да та ка ло кал не са мо у-
пра ве бр же ре ша ва ња ста ту са ин ва лид-
них ли ца и њи хо во укљу чи ва ње у рад-
ни про цес. Из бу џе та ће би ти из дво је на
знат на сред ства за рад удру же ња ин ва-
лид них ли ца, али и за дру ге ак тив но сти,
што би тре ба ло да им олак ша сва ко днев-
ни жи вот.

– Као гра до на чел ник увек имам на
уму зна чај по др шке ко ју је ло кал на са-
мо у пра ва ду жна да пру жи овим љу ди ма
и уло жи ћу сав ауто ри тет да се по ло жај
осо ба са ин ва ли ди те том ме ња на бо ље – 
ка зао је чел ни чо век Ле сков ца на не дав-
ном „окру глом сто лу” под на зи вом „Слу-
жба по др шке, мо гућ но сти и иза зо ви”.

Да ни ло Ко цић

ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ ИН ВА ЛИД НИХ ЛИ ЦА НА ЈУ ГУ СР БИ ЈЕ

По че ла обу ка
пер со нал них
аси сте на та

Ви ше нов ца за
рад удру же ња
Из бу џе та ло кал не са мо у пра ве Ле сков ца

ове го ди не ће за по тре бе удру же ња ин ва-
лид них ли ца би ти из дво је но пет ми ли о на
ди на ра. На ред них го ди на ће, из ве сно је,
тај из нос би ти знат но ве ћи. Услов је ста-
би ли за ци ја бу џе та, као и бо ље по сло ва ње
јав них и јав но ко му нал них пред у зе ћа гра да
на Ве тер ни ци.
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Кон ку рен ци ја за сва ко рад но ме стоККу Ср би ји је ве ли ка јер не ма до-ККво љан број но во о тво ре них ме ста
да би се за по сли ли сви љу ди ко ји су у
про це су тран зи ци је оста ли без по сла,
али и они ко ји че ка ју на сво је пр во за-
по сле ње. На рав но, ова ква си ту а ци ја на
тр жи шту ра да по год на је и за низ зло у-
по тре ба од стра не не са ве сних по сло да-
ва ца ко ји не по шту ју за ко ни ма пред ви-
ђе на пра ва за по сле них. То ме до при но си
и страх рад ни ка од гу бит ка по сла ко ји,
пре ма по след њим ан ке та ма спро ве де-
ним у Ср би ји, за у зи ма чел ну по зи ци ју
ис пред свих оста лих стра хо ва. Га зде се
оглу шу ју о про пи се, а за по сле ном ко ји
би се мо жда и осме лио да по тра жи за-
шти ту пре те от ка зом и за ме ном са не ким
са тр жи шта ра да. За то рад ни ци о то ме
нај че шће ћу те и на ста вља ју са ра дом у
те шким усло ви ма.

Ка ко се кр ше про пи си
Дис кри ми на ци ја је не где при сут на већ

при ли ком кон кур са за по сао, јер је у њи-
ма за по сле ње че сто усло вље но го ди на-
ма или по лом кан ди да та. При ме ра ра ди,
упр кос то ме што др жа ва обез бе ђу је по-
вла сти це по сло дав ци ма ко ји за по сле ста-
ри је од 50 го ди на, по сао им ма ло ко ну ди.
Ле пе за кр ше ња про пи са је ве о ма ши ро ка,
а рад ни ци ма је нај те же ка да им се за ра де
не ис пла ћу ју у ду жем пе ри о ду, не упла ћу-
ју се до при но си за пен зиј ско-ин ва лид ско
и здрав стве но оси гу ра ње, или, у нај го рем
слу ча ју, ка да ра де „на цр но“ без ика квих
пра ва. Све при сут ни ји су и раз ли чи ти об-
ли ци мо бин га на по слу, не по сто ја ње рад-
ног вре ме на и не за ко ни то да ва ње от ка за.
У та квим слу ча је ви ма ин сти ту ци је ко ји ма
се за по сле ни мо гу обра ти ти за по моћ и
за шти ту пра ва из рад ног од но са су Ин-

спек ци ја ра да, Аген ци ја за мир но ре ша-
ва ње рад них спо ро ва и су до ви.
Ин спек ци ја ра да је спрем на да по мог-

не за по сле ни ма ка да јој се обра те због
кр ше ња пра ва из рад ног од но са, и успе-
ва у то ме, али че сто има огра ни че на
овла шће ња, не до вољ но љу ди у од но су
на број при ја ва, а и за ко ни ко је при ме-
њу ју су не ка да не пре ци зни и не при ла го-
ђе ни ствар но сти. Пре кр шај ни по ступ ци
по при ја ва ма Ин спек ци је ра да ду го тра-
ју, за ста ре ва ју, и из ри чу се ка зне ис под
за кон ских ми ни му ма.
Аген ци ја за мир но ре ша ва ње спо ро ва,

и по ред до брих ре зул та та, ба ви се ипак 
ре ша ва њем уже про бле ма ти ке из сфе ре
рад них од но са, а нај ве ћи део по кре ну тих
и ре ше них спо ро ва од но си се на до са да-
шњи по сту пак при ва ти за ци је, од но сно
на по тра жи ва ња не ис пла ће них за ра да.
Су до ви су, с дру ге стра не, пре оп те ре-

ће ни, ка зне на по ли ти ка им је че сто бла-
га, а и по ступ ци тра ју до ста ду го (три-
че ти ри го ди не у про се ку).

Стр пље ње и по зна ва ње
про пи са
Др Се над Ја ша ре вић, ван ред ни про-

фе сор Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду,
на вео је на три би ни ко ја је, по во дом пре-
зен то ва ња бро шу ре „Во дич кроз штрајк“,
не дав но одр жа на у овом гра ду, јед ну екс-
трем ну, ње му по зна ту си ту а ци ју ка да је
рад ни спор пред су дом тра јао три де сет
го ди на. Про фе сор Ја ша ре вић сма тра да
за по сле ни, ако „кре ну“ у ак ци ју за за шти-
ту сво јих пра ва и же ле да у то ме ус пе ју,

мо ра ју да по се ду ју уме ре ност, со ли дар-
ност и да бу ду до бро „пот ко ва ни“ по зна-
ва њем про пи са. За рад ни ке је бит но да
по шту ју за кон ске ро ко ве, ре ци мо да по-
кре ну спор пред су дом у ро ку од 90 да на
ка да до би ју ре ше ње о от ка зу.
Јад на од аутор ки по ме ну те бро шу ре,

Де ја на Спа со је вић Иван чић, адво кат из
Но вог Са да, пре ци зи ра ла је на стра ни-
ца ма ове пу бли ка ци је ко ји по сту пак оче-
ку је за по сле ног ка да по кре не спор пред
су дом ра ди по ни ште ња от ка за. Пр во сте-
пе ни суд мо же усво ји ти или од би ти зах-
тев за по сле ног, а уко ли ко је
зах тев од би јен, за по сле ни, као ту жи-

лац, има пра во жал бе Апе ла ци о ном су-
ду. У слу ча ју да и Апе ла ци о ни суд од би је
жал бу, за по сле ни има пра во да под не-
се зах тев за ре ви зи ју Ка са ци о ном су ду.
Прав на за шти та ни је ни овим ис цр пље-
на. Сле де ћа суд ска ин стан ца је Устав ни
суд − у ро ку од 30 да на од да на до но ше-
ња од лу ке по по след њем прав ном сред-
ству (у овом слу ча ју од лу ке по ре ви зи ји)
за по сле ни има пра во да под не се устав ну
жал бу Устав ном су ду.
Уко ли ко је не за до во љан и овом од лу-

ком, има пра во да у ро ку од шест ме се ци
од до но ше ња по след ње суд ске од лу ке
на на ци о нал ном ни воу по кре не по сту пак 
пред Европ ским су дом за љу ска пра ва у
Стра збу ру.
Ипак, ја сно је да рад ник ко ји же ли да

ис тра је у овом по ступ ку до кра ја мо ра
има ти мно го стр пље ња, али мо ра про на-
ћи и дру ги по сао. 

Ми ро слав Мек те ро вић

актуелно

„ВО ДИЧ“ ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ КО ЈИ МА СУ УГРО ЖЕ НА ПРА ВА

Ма ло ин спек то ра у
од но су на број при ја ва

Ин спек то ри ра да 
„за по сли ли”
2.500 рад ни ка
Ин спек то ри ра да у Ср би ји про на-

шли су у пр вих шест ме се ци ове го-
ди не око 3.000 рад ни ка ко ји су ра ди-
ли „на цр но“, а на кон њи хо ве ин тер-
вен ци је са ви ше од 2.500 ових ли ца 
за сно ван је рад ни од нос.

Са трибине у Новом Саду
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За пред сед ни ка Оп штин-
ског удру же ња пен зи о-
не ра Ру ма иза бран је Ми-

лен ко Са вић, за ње го вог за ме-
ни ка Ми лан Кр стић, док је но ви 
пред сед ник Скуп шти не Ђор ђе 
Про да но вић. То је од лу че но на 
Из бор ној скуп шти ни рум ских 
пен зи о не ра, ко ја је оби ло ва ла 
број ним не су гла си ца ма и ме-
ђу соб ним оп ту жба ма. Сед ни ци 
су при су ство ва ли пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не 
Ми лан Не на дић и пред сед ни ци 
оп штин ских удру же ња у Пе-
ћин ци ма, Срем ској Ми тро ви ци 
и Ши ду.
Прет ход но ру ко вод ство, 

ка ко је ре че но, на пра ви ло је 
ве ли ке гу бит ке, та ко да се то-
ком сед ни це све вре ме про те-
за ло пи та ње – да ли ће би ти 
де фи ни са но ко је крао и да ли 
ће не ко од го ва ра ти за то.
Ми лен ко Са вић, до ско ра-

шњи в.д. пред сед ни ка, ре као 
је да је кри вич на при ја ва под-
не та и да су над ле жни ор га-
ни по че ли рад на по ме ну том 
слу ча ју. 

Мо гло се чу ти да је Дом 
пен зи о не ра, ко ји је прет ход-
но ру ко вод ство у но вем бру 
про шле го ди не хте ло да за-
тво ри, остао у пен зи о нер ским 
ру ка ма за хва љу ју ћи при нуд-
ном управ ном од бо ру. Ис-
так ну то је да су пен зи о не ри 
по че ли да се вра ћа ју у удру-
же ње, та ко да је за шест ме-
се ци ове го ди не број чла но ва 
го то во удво стру чен у од но су 
на 2009. На гла ше но је, та ко-
ђе, да стран ка ма не ма ме ста 
у удру же њу пен зи о не ра и да 
се пар ти је не мо гу ме ша ти у 
ка дров ску по ли ти ку пен зи о-
нер ских удру же ња.
Ми лан Не на дић, пред сед-

ник Са ве за пен зи о не ра Вој-
во ди не, кон ста то вао је да 
је био на 40 сед ни ца ши ром 
По кра ји не, али да ниг де ни-
је би ло то ли ко уну тра шњих 
про бле ма као што их има у 
Ру ми.

– У Са вез пен зи о не ра Вој-
во ди не удру же не су 52 оп-
штин ске ор га ни за ци је и код 
свих је основ ни про блем ка ко 

пре жи ве ти са пен зи јом. Наш
пред лог је био да се пен зи-
је не за мр за ва ју, али у то ме
ни смо ус пе ли – ка зао је Не-
на дић. – Ви дим да ви у Ру ми
има те же љу да се ста ње по-
пра ви. Иза бра ли сте пра во
ру ко вод ство, али ће би ти ве-
о ма те шко јер не ма нов ца и
до на то ра је ма ло.
Све то зар Ко јић, Мир ја на

Тре ска ни ца и Сло бо дан Плав-
шић, пред сед ни ци оп штин-

ских удру же ња пен зи о не ра у
Ши ду, Срем ској Ми тро ви ци и
Пе ћин ци ма, че сти та ли су но-
во и за бра ни ма и пре по ру чи ли
им да мо ра ју са ми да се из бо-
ре за сред ства, те да ус по ста-
ве до бру са рад њу са ло кал-
ном вла шћу.
На Из бор ној скуп шти ни

рум ских пен зи о не ра фор ми-
ра на је и рад на гру па за из ра-
ду фи нан сиј ског и пла на ра да
за ову го ди ну. Д. Р.

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

Но во ру ко вод ство

У окви ру „Де ка де Ро ма” 
и Ром ског про гра ма јав ног 
здра вља, Фонд и Ин сти тут 
за отво ре но дру штво по-
кре ну ли су, у са рад њи са 
Ром ским обра зов ним фон-
дом, про грам сти пен ди ра ња 
обра зо ва ња уче ни ка ром ске 
на ци о нал но сти у обла сти 
здрав ства.

– Сма тра мо да је по ве ћа-
ње бро ја ме ди цин ских рад-
ни ка ром ске на ци о нал но сти 
је дан од нај е фи ка сни јих на-
чи на бор бе про тив дис кри-
ми на ци је и кр ше ња људ ских 
пра ва у обла сти здра вља. 
Гра ђа ни Ре пу бли ке Ср би је 
ром ске на ци о нал но сти би ће 
спрем ни ји да у ве ћој ме ри 
оства ру ју сво ја пра ва ако бу-
ду зна ли да у ме ди цин ским 
слу жба ма има и при пад ни ка 

њи хо ве на ци о нал но сти – ре-
кла је Је ле на Са вић, про грам 
ме на џер Фон да за отво ре но 
дру штво.

– У Кра гу јев цу су и ло кал-
на са мо у пра ва и школ ска 
упра ва ве о ма све сни овог 
про бле ма. Нај ва жни ја је 

иден ти фи ка ци ја про бле ма
ка да је реч о обра зо ва њу
уче ни ка ром ске на ци о нал-
но сти, од по чет ка укљу чи-
ва ња у дру штво, да кле од
пред школ ског уз ра ста. Пре-
ко Кан це ла ри је за мла де,
не вла ди них ром ских ор га-

ни за ци ја и Ло кал ног ак ци-
о ног пла на, ко ји пре по зна ју
њи хо ве про бле ме, као и пу-
тем мно гих дру гих ак тив но-
сти, град Кра гу је вац пре-
у зи ма оба ве зу ре ша ва ња
ових пи та ња и спре ман је
да оку пи све парт не ре чи ја
се ин те ре со ва ња раз ви ја ју у
том сме ру – ка же Дра го слав
Ми ло ше вић, члан Град ског
ве ћа за обра зо ва ње, кул ту-
ру и ин фор ми са ње.
Пред став ни ци ром ских ор-

га ни за ци ја оба ви ли су раз-
го во ре са уче ни ци ма и сту-
ден ти ма ове на ци о нал но сти
и по зва ли их да кон ку ри шу
за сти пен ди је, а у пла ну је
да се сли чан кон курс при
ис тој ор га ни за ци ји отво ри и
на ред не три го ди не.

М. Сан трач

УКЉУ ЧИ ВА ЊЕ РО МА У ДРУ ШТВО

Сти пен ди је за уче ни ке ром ске на ци о нал но сти
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Све ви ше по сла за тр гов це,
нај ви ше за ра ђу ју ме на џе ри
и ИТ струч ња ци

Пре ма по след њој ана ли зи, у пр вих
пет ме се ци 2010. го ди не по сло дав-
ци у Ср би ји нај че шће су за по сао

тра жи ли кан ди да те из обла сти тр го ви не,
сред њег ме наџ мен та, оп ште еко но ми је и
ад ми ни стра ци је и ра чу но вод ства за ко је
су на рас по ла га њу има ли нај ве ћи број
сло бод них рад них ме ста. За ни мљи во, у
по ре ђе њу са про шлом го ди ном за област
тр го ви не и сред њег ме наџ мен та рас пи са-
но је ви ше огла са, а нај ве ћи скок оства-
рен је код за ни ма ња из оп ште еко но ми-
је – чак 12 од сто ви ше по зи ци ја. Нај ве ћи
број тих сло бод них рад них ме ста од но сио
се на ко мер ци ја ли сте, аген те про да је,
ме на џе ре про да је и из во за, књи го во ђе и
ди пло ми ра не еко но ми сте. На жа лост, за

ра чу но во ђе и љу де ко ји се ба ве ад ми ни-
стра тив ним по сло ви ма рас пи са но је чак 
20 од сто рад них ме ста ма ње не го у истом
пе ри о ду про шле го ди не.
Ко ли ко су ове по зи ци је пла ће не? Пре ма

по да ци ма, за на ве де не по зи ци је пла те су
се кре та ле углав ном пре ко 45.000 ди на-
ра не то у про се ку. Та ко, ре ци мо, ди пло-
ми ра ни еко но ми ста на свом рад ном ме сту
про сеч но при ма око 40.000 ди на ра, 4. 000

ви ше од про се ка пла те књи го во ђе, а опет
за исто то ли ко ма ње од, ре ци мо, пла те
аген та про да је. Ра зу мљи во, нај ве ћу пла ту
ме ђу њи ма за бе ле жио је ме на џер про да је
ко ји при ма у про се ку око 48.000 ди на ра.
Ве ће пла те од њих при ма ли су за по сле ни
у обла сти ин фор ма ци о них тех но ло ги ја,
ко ји су у про се ку до би ја ли око 60.000 ди-
на ра ме сеч но. Иако је за њих у овом пе-
ри о ду би ло отво ре но око 400 сло бод них
рад них по зи ци ја, то је за око пет од сто
ма ње не го у истом пе ри о ду ла не.
Ана ли за је по ка за ла да су нај ма ње

тра же не ка те го ри је по сла, као и прет-
ход них го ди на, би ле из обла сти фи зи-
ке, би о ло ги је, со ци о ло ги је, пси хо ло ги је,
гра фи чар ства и из да ва штва, за ко је је у
овом пе ри о ду би ло рас пи са но тек пе де-
се так рад них ме ста.
Нај ве ћи по раст бро ја по зи ци ја у од но-

су на 2009. го ди ну био је у ме ди ји ма и
кул ту ри, иако је тај број и да ље ма ли.

То је до бра вест за све но ви на ре, ко ји у
про се ку при ма ју око 35.000 ди на ра. Раст
по зи ци ја је за бе ле жен и у обла сти пси-
хо ло ги је, са о бра ћа ја и тран спор та, фи-
зи ке и ве те ри не, за ко је је би ло рас пи са-
но нај ма ње огла са али ипак са ве ли ким
про цен ту ал ним по ра стом у од но су на
прет ход ну го ди ну.
Нај ве ћи пад бро ја по зи ци ја у од но су

на 2009. го ди ну за бе ле жен је у обла сти

би о ло ги је, гра фи чар ства и из да ва штва,
ар хи тек ту ре, људ ских ре сур са и пра ва.
То је сва ка ко раз о ча ра ва ју ћа вест за све
ар хи тек те и прав ни ке без по сла ко ји би
на свом рад ном ме сту при ма ли око 48
000 ди на ра, а на ро чи то за до ма ће струч-
ња ке ко ји се ба ве ка дров ским по сло ви ма
(да на шњи ХР – ху ман ре сурс) ко ји, по-
ка зу је ана ли за, при ма ју пла те и из над
62.000 ди на ра ме сеч но.
Охра бру ју ћа вест је да је са мо у ма ју

ове го ди не на сај ту по сло ви.ин фо студ.
цом би ло об ја вље но чак 907 сло бод них
рад них ме ста ме ђу ко ји ма је би ло по сла
за око 1.760 кан ди да та.

В. Ана ста си је вић

СИ ТУ А ЦИ ЈА НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА У ПР ВИХ ПЕТ МЕ СЕ ЦИ ОВЕ ГО ДИ НЕ

Еко ном ска стру ка
нај тра же ни ја

Суб вен ци је
за за по шља ва ње
Да под се ти мо: по сло да вац ко ји на

нео д ре ђе но вре ме за по сли ли це од
45 и пре ко 50 го ди на ста ро сти осло-
ба ђа се оба ве зе пла ћа ња по ре за из
за ра де у це ло сти, од но сно до при но-
са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње
ко ји се пла ћа ју на осно ви цу – тј. иду
на те рет по сло дав ца, и то: 100 од сто
за ли ца пре ко 50 го ди на, а 80 од сто
за ли ца од 45 до 50 го ди на ста ро сти.
Пе ри од осло ба ђа ња пла ћа ња је две
го ди не од да на за сни ва ња рад ног од-
но са, с тим што ли це мо ра оста ти у
рад ном од но су још три го ди не на кон
пе ри о да ко ји је суб вен ци о ни ран. Ако
за по сле ном пре ста не рад ни од нос
у то ку две го ди не, ко ли ко тра је по-
вла сти ца, или у на ред не три го ди не
по сле ис те ка олак ши це, по сло да вац
гу би пра во на олак ши цу и ду жан је
да пла ти по рез из за ра де и до при-
но се ко је би ина че пла ћао да ни је
ко ри стио по вла сти цу, ва ло ри зо ва не
при ме ном сто пе ра ста це на на ма ло,
у ро ку од 30 да на од да на пре стан-
ка рад ног од но са за по сле ног (ово се
не при ме њу је је ди но у слу ча ју смр-
ти или дру гог раз ло га не за ви сно од
во ље за по сле ног или по сло дав ца).
За по сле ни мо же от ка за ти уго вор о
ра ду по сло дав цу, а по сло да вац мо-
же нај ка сни је у ро ку 15 да на од да-
на пре стан ка рад ног од но са да за по-
сли дру го ли це, уз исте усло ве, што
омо гу ћу је по сло дав ци ма да на ста ве
да ко ри сте по вла сти цу за пре о ста ло
вре ме. Ко ри сни ци ове суб вен ци је не
мо гу би ти ди рект ни или ин ди рект ни
бу џет ски ко ри сни ци (јав на пред у зе-
ћа, јав не слу жбе, др жав ни ор га ни и
ор га ни за ци је). До при нос, тј. раз ли ку
до при но са за со ци јал но оси гу ра ње за
на ве де на ли ца пла ћа НСЗ.

актуелно
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Овом од ред бом За ко на о ПИО утвр-
ђе но је ви ше ка те го ри ја ли ца ко-
ји ма се обез бе ђу ју пра ва по осно-

ву ин ва лид но сти и те ле сног оште ће ња
са мо за слу чај по вре де на ра ду или про-
фе си о нал не бо ле сти.
За кон ским про пи си ма пре ци зи ра на су

пра ва ко ја оси гу ра ник по осно ву ин ва-
лид но сти оства ру је у оба ве зном пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. У од но су
на ра ни је про пи се из о ста ла су пра ва на
пре ква ли фи ка ци ју или до ква ли фи ка ци-
ју, пра во на рас по ре ђи ва ње, од но сно за-
по сле ње на дру гом од го ва ра ју ћем по слу
с пу ним рад ним вре ме ном, и пра во на
нов ча не на кна де у ве зи са ко ри шће њем
ових пра ва. Ме ђу тим, од ред бом чла на
17 За ко на о ПИО утвр ђе не су ка те го ри је
ли ца ко ји ма се обез бе ђу ју пра ва са мо за
слу чај ин ва лид но сти и те ле сног оште-
ће ња про у зро ко ва них по вре дом на ра ду
или про фе си о нал ном бо ле шћу.
Пре ци зи ра но је да ова пра ва оства-

ру ју пре све га ли ца ко ја у скла ду са за-
ко ном оба вља ју при вре ме не и по вре ме-
не по сло ве пре ко омла дин ских за дру га
до на вр ше них 26 го ди на жи во та ако су
на шко ло ва њу. Та ко ђе, ова пра ва ужи-
ва ју и ли ца ко ја се на ла зе на струч ном
оспо со бља ва њу, до ква ли фи ка ци ји или
пре ква ли фи ка ци ји, ко ја упу ти ор га ни за-
ци ја над ле жна за за по шља ва ње, за тим
уче ни ци и сту ден ти ка да се, у скла ду са
за ко ном, на ла зе на оба ве зном про из вод-
ном ра ду, про фе си о нал ној прак си или
прак тич ној на ста ви.
Пра ва за слу чај ин ва лид но сти и те ле-

сног оште ће ња про у зро ко ва них по вре-
дом на ра ду или про фе си о нал ном бо ле-

ПРА ВА ПО ОСНО ВУ ИН ВА ЛИД НО СТИ И ТЕ ЛЕ СНОГ ОШТЕ ЋЕ ЊА

Под окри љем чла на 17
Но во на ста ло 
оште ће ње
Оси гу ра ник код ко га је ра-

ни је на ста ло те ле сно оште ће-
ње про у зро ко ва но по вре дом
на ра ду или про фе си о нал ном
бо ле шћу ис под 30 од сто, мо же
под не ти зах тев за утвр ђи ва ње
но вог сте пе на оште ће ња, уко-
ли ко је до шло до по гор ша ња
или је на стао нов слу чај ТО.
Под усло вом да је до шло до

про ме не сте пе на оште ће ња,
та ко да оно из но си 30 од сто
или ви ше, оси гу ра ник сти че
пра во на нов ча ну на кна ду за
те ле сно оште ће ње у од го ва ра-
ју ћем про цен ту пре ма сте пе ну
ТО ко ји се од ре ђу је на осно ву
но вог ста ња укуп ног те ле сног
оште ће ња, сход но чла ну 40
За ко на о ПИО.

На кна да за те ле сно оште ће ње
Те ле сно оште ће ње по сто ји ка да код оси гу ра ни ка на ста не гу би так, бит ни је

оште ће ње или знат на оне спо со бље ност по је ди них ор га на или де ло ва те ла, што
оте жа ва нор мал ну ак тив ност ор га ни зма и из и ску је ве ће на по ре у оства ри ва њу
жи вот них по тре ба. При то ме ни је од зна ча ја да ли то оште ће ње про у зро ку је ин-
ва лид ност или не.
За ко ном је про пи са но да оси гу ра ник и ли це из чла на 17 За ко на, код ко га те ле-

сно оште ће ње од нај ма ње 30% на ста не због по вре де на ра ду или про фе си о нал не
бо ле сти, сти че пра во на нов ча ну на кна ду. На кна да, да кле, ни је пред ви ђе на за
слу чај бо ле сти или по вре де ван ра да. Ме ђу тим, без об зи ра на то, од го ва ра ју ћи
сте пен те ле сног оште ће ња од ва жно сти је за оства ри ва ње не ких дру гих пра ва,
као што су увоз ауто мо би ла без ца ри не, ре ги стра ци ја во зи ла, а пре ма од ред би
чла на 58 За ко на, оси гу ра ни ци са те ле сним оште ће њем од нај ма ње 70 од сто има ју
пра во на стаж са уве ћа ним тра ја њем (бе не фи ци ра ни стаж), при че му се сва ких 12
ме се ци ефек тив но про ве де них на ра ду ра чу на као 15 ме се ци.
Ина че, нов ча на на кна да за те ле сно оште ће ње ускла ђу је се на исти на чин као и

ускла ђи ва ње пен зи ја, сход но чла ну 80 За ко на о ПИО.

шћу при па да ју и ли ци ма ко ја се на ла зе
на из др жа ва њу ка зне за тво ра док ра де у
при вред ној је ди ни ци уста но ве за из др-
жа ва ње ка зне за тво ра (у ра ди о ни ци или
ра ди ли шту и сл.), као и на дру гом ме сту
ра да. Ко нач но, на ве де на пра ва обез бе-
ђе на су и ли ци ма ко ја у скла ду са про-
пи си ма оба вља ју од ре ђе не по сло ве по
осно ву уго во ра о во лон тер ском ра ду.
Из ових пра ва ис кљу че на је ка те го ри-

ја ли ца ко ја оба вља ју по сло ве по осно ву
уго во ра о де лу, јер су она оси гу ра на на
пот пу но пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра-

ње. Ме ђу тим, чла ном 246 За ко на о ПИО
пред ви ђен је из у зе так из чл. 17 по ко јем
та пра ва оства ру ју и ли ца ко ја оба вља ју
од ре ђе не по сло ве по осно ву уго во ра о
до пун ском ра ду или уго во ра о де лу, док 
не стек ну свој ство оси гу ра ни ка у скла-
ду са од ред ба ма За ко на. Да би ли ца ко ја
оба вља ју по сло ве по осно ву уго во ра о
во лон тер ском или до пун ском ра ду мо гла
ко ри сти ти пра ва за слу чај ин ва лид но сти
и те ле сног оште ће ња услед по вре де на
ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, нео п-
ход но је да оба вља ње тих по сло ва бу де
пред ви ђе но за ко ном и да се оба вља ју у
скла ду са њим. За са да је оба вља ње тих
по сло ва ре гу ли са но је ди но За ко ном о
здрав стве ној за шти ти.
По ред на ве де них ка те го ри ја оси гу ра-

ни ка, чла ном 254 За ко на пред ви ђе но је
да се пра ва за слу чај ин ва лид но сти и
те ле сног оште ће ња про у зро ко ва них по-
вре дом на ра ду или про фе си о нал ном бо-
ле шћу обез бе ђу ју и ли ци ма ко ја пре тр пе
по вре ду на ра ду уче ству ју ћи у ак ци ја ма
спа са ва ња или од бра не од еле мен тар них
не по го да или не сре ћа, у вој ној ве жби
или вр ше њу дру гих оба ве за у скло пу од-
бра не зе мље утвр ђе них за ко ном. То се
та ко ђе од но си и на по вре де на ста ле на
рад ном кам пу или так ми че њу, као и на
по сло ви ма и за да ци ма за ко је је за ко ном
про пи са но да су од оп штег ин те ре са.

С. Мар се нић

иза шалтера
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истраживања

Свет ски тренд је да се жи ви 
све ду же, а је дан од са сто ја ка 
„ле ка” ко ји по ма же да по зне
го ди не не бу ду до ба не мо ћи
је сте и да се ви ше ра ди

Два аме рич ка про фе со ра су не дав-
но на пра ви ла ве о ма нео бич ну оп-
кла ду. Сти вен Остард, мо ле ку лар-

ни би о лог, иза звао је свог ко ле гу Џејa
ДД
Ол шо ског, про фе со ра јав ног здра вља,
тврд њом да је око 2000. го ди не не где
у све ту ро ђе на осо ба ко ја ће до жи ве ти
150. ро ђен дан. По што Ол шо ски сма тра
да је та прог но за нео сно ва на, око 2150.
го ди не на след ни ци јед ног од ове дво ји-
це (ко ји си гур но не ће би ти у при ли ци да
се лич но уве ре ко је у пра ву) по де ли ће
по ла ми ли о на до ла ра (ма ко ли ко то вре-
де ло за век и по).
На рав но, ис ход не ће са зна ти ни би-

ло ко од нас, па чак ни они ко ји се ових
да на ра ђа ју. На у ка, на и ме, твр ди да ће
сва ка дру га бе ба ко ја се са да ра ђа у раз-
ви је ном све ту до жи ве ти сто ту као ре зул-
тат стал ног про ду жа ва ња жи вот ног ве ка.
Уоста лом, рас ту ћи број оних из ме ђу 65 и
сто (и ку сур) го ди на ве ли ка је те ма на
свим ме ри ди ја ни ма, као и про ме не ко је
то до но си у дру штву, ме ди ци ни, еко но-
ми ји и др жав ним фи нан си ја ма.
Сва ко ко да нас од ла зи у пен зи ју мо же

да ра чу на, ако му здра вље ни је из не-

ког раз ло га већ дра стич но по ре ме ће но,
да ис пред се бе има бар из ме ђу 20 и 30
го ди на жи во та. По јам „пен зи ја” при том
по ла ко по ста је ста ро мо дан на мно го на-
чи на, јер – ра ди ти не што до жи вот но је
свет ски тренд. Као што је и у це лом све-
ту ак ту ел на ди ле ма ка ко да про ду же ни
жи вот ни век не бу де до ба не мо ћи, већ
за ни мљи ве и плод не ви тал но сти.
Ни је, на и ме, нај ва жни ји са мо број до-

дат них го ди на, не го и њи хов ква ли тет и
сми сао. У то ме је по уч на при ча из грч-

ке ми то ло ги је, она ка ко је Зевс по да-
рио Ти та ну веч ни жи вот, али не и веч ну
мла дост. Ти тан је жи вео ду го, али је и
пре ви ше оста рио и оне мо ћао да је Зев са
на кра ју про кли њао да свој по клон узме
на зад.
На у ка је да нас по де ље на око то га по-

сто ји ли би о ло шки ли мит жи вот ног до ба
за чо ве ка и где је гра ни ца про ду жа ва ња
на шег жи вот ног ве ка. На пре дак ци ви ли-
за ци је, све чу до твор ни ји ле ко ви и што-
шта још чи не да сва ка ге не ра ци ја по ста-
је ду го веч ни ја. У исто вре ме, ква ли тет те
ду го веч но сти по ста је те ма и со ци о ло ги је
и ме ди ци не.
Зва нич не ста ти сти ке оче ки ва ни жи-

вот ни век да нас сме шта ју не где у ка сне
се дам де се те и ра не осам де се те. Ге о-
граф ски, свет ски ре кор де ри су жи те љи
Ма каа, јед не од две спе ци јал не ад ми ни-
стра тив не обла сти Ки не (дру га је Хонг-
конг), где на про сто ру од са мо 30 ква-
драт них ки ло ме та ра жи ви не што ви ше
од по ла ми ли о на љу ди ко ји у про се ку
до стиг ну 84,4 го ди не.
Дру ги по ду го веч но сти су Ја пан ци са

оче ки ва ним про сеч ним жи вот ним ве ком
од 82,1 го ди не. Сле де их Син га пур ци
(82), па Аустра ли јан ци (81,2), ко ли ко до-
жи ве и Ка на ђа ни, за тим Фран цу зи (81),
Шве ђа ни (80,9), Изра ел ци (80,7), Ита-
ли ја ни (80,2), Нем ци (79,3), Бри тан ци
(70,9)... При пад ни ци нај бо га ти је на ци је,
САД, жи ве у про се ку 78,1 го ди ну, а на
дну ове ле стви це су жи те љи Ан го ле у ко-

ГДЕ ЈЕ ГРА НИ ЦА ПРО ДУ ЖА ВА ЊА ЖИ ВОТ НОГ ВЕ КА

Злат но до ба ста ре ња
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актуелно

јој, по што по ло ви на на ци је не ма при ступ
чи стој во ди, те су сто мач не бо ле сти во-
де ћи узрок уми ра ња, про сеч ни жи вот ни
век из но си тек 38,2 го ди не.
Од европ ских зе ма ља на дну ле стви це

је Ру си ја са са мо 66 го ди на. Об ја шње ње
за ова ко кра так про сеч ни жи вот ни век 
је пре те ра но кон зу ми ра ње ал ко хо ла и
ду ва на.
Ми, жи те љи Ср би је, са жи вот ним про-

се ком од 73,9 го ди на не где смо у сре ди-
ни, на 99. ме сту од око 200 свет ских др-
жа ва. Као и дру где, и код нас су, пре ма
свет ским по пу ла ци о ним ста ти сти ка ма,
же не ду го веч ни је од му шка ра ца. Што се
ти че пен зи о нер ског до ба, у ње му је у Ср-
би ји да нас, пре ма ста ти стич кој про це ни,
16,8 од сто ста нов ни ка, или око 508.000
му шка ра ца и 728.000 же на.
Али, вра ти мо се те ми – ви тал ној ста-

ро сти. Сва ко би од нас, на рав но, же лео
да жи ви што ду же, али то ни је са мо дар
при ро де, ни ти је за пи са но је ди но у ге ни-
ма: сва ко је, твр ди на у ка, и тво рац сво је
ду го веч но сти и го спо дар сво је ста ро сне
креп ко сти. Не ма, исти на, ниг де ни фон-
та не ни чу де сне пи лу ле мла до сти, али
по сто ји ре цепт ка ко да ста рост не бу де
оба ве зно скле ро тич ност.
У тој фор му ли оба ве зан са сто јак је рад

– ду жи рад је бла го тво ран за здра вље у
тре ћем до бу. Не дав на сту ди ја уни вер зи-
те та аме рич ке фе де рал не др жа ве Ме ри-
ленд по ка за ла је да „се ни о ри” ко ји и по-
сле фор мал ног пен зи о ни са ња на ста вља-
ју да не што ра де, ма кар и са по ла рад-
ног вре ме на, за др жа ва ју сво ју мен тал ну
алерт ност (буд ност), фи зич ку спрет ност
и дру штве не ве зе мно го ду же од оних
ко ји се у пен зи ји са свим опу сте... По сао
је иден ти тет и за мно ге сми сао жи во та,
чак и кад ни су при ну ђе ни да ра де. Са вет
је, да кле, да у мо мен ту пен зи о ни са ња не
тре ба од јед ном про ме ни ти на ви ке, већ
тре ба на ћи не ко за ни ма ње ко је ин спи-
ри ше и мо ти ви ше.
Је дан од еле ме на та „злат ног до ба ста-

ре ња” је сте и оно што је тре ба ло да бу-
де на ви ка це лог жи вот ног ве ка (а че сто
ни је): уме ре ност у је лу и пи ћу. У са вре-
ме ној ге рон то ло шкој на у ци по след њих
го ди на се жи во рас пра вља о екс пе ри-
мен ти ма ко ји до ка зу ју да се ста ре ње
успо ра ва кад се у ор га ни зам уно си ма-
ње ка ло ри ја – за око че твр ти ну ма ње
од уоби ча је них. Не ка вр ста „по лу гла ди”,
гла си струч но об ја шње ње, ор га ни зам
чи ни ја чим и от пор ни јим на ста рач ке бо-
ле сти јер обез бе ђу је чи сти је ар те ри је,
здра ви је ср це, ни жи при ти сак...
Жи ве ти ду го и жи ве ти до бро не ис-

кљу чу ју јед но дру го. Увек се мо же не-
што учи ни ти да нас да се обез бе ди не-
што до дат ног су тра.

Ми лан Бе кин

Вла да Вој во ди не до не ла је сре ди ном ју ла од лу ку да осну је Еду ка тив ни цен тар
за обу ку од ра слих осо ба у про фе си о нал ним и рад ним ве шти на ма с ци љем да
пред у пре ди не за по сле ност и по мог не у бр зом сти ца њу но вих зна ња и ве шти на за
ко ји ма по сто ји тра жња на тр жи шту ра да. 
Ре а ли за ци ју овог про јек та по кра јин ска ад ми ни стра ци ја спро ве шће кроз парт-

нер ство са Европ ском ко ми си јом, ко ја ће фи нан си ра ти пр ве две го ди не ра да Еду-
ка тив ног цен тра, а дру ги парт нер – аустриј ска Аген ци ја за раз вој обез бе ди ће
по треб ну опре му. 

Еду ка тив ни цен тар, пр ви те вр сте у Ср би ји, би ће сме штен у по слов ном објек ту
фа бри ке „Пе тар Драп шин” у Но вом Са ду, и са чи ња ва ће га ви ше обра зов них це-
ли на за из во ђе ње тре нин га и обу ка пре ма кон крет ним по тре ба ма по сло да ва ца.
По угле ду на слич не цен тре у Евро пи, овај мо дел обез бе ди ће стан дар ди за ци ју у
ква ли те ту, ор га ни за ци ји и на чи ну из во ђе ња обу ке, ње ну при ла го ђе ност по тре ба-
ма ло кал ног тр жи шта ра да, као и стал ни мо ни то ринг. Осим сти ца ња но вих зна ња
и ве шти на ра ди лак шег за по шља ва ња, по др жа ва ће се и раз вој пред у зет ни штва,
а пру жа ће се по моћ и у от по чи ња ну по сло ва ња.
Пре ма ре чи ма Ми ро сла ва Ва си на, по кра јин ског се кре та ра за рад, за по шља-

ва ње и род ну рав но прав ност, осни ва њем овог цен тра, као зна чај ног ко ра ка у
обла сти за по шља ва ња, спро во ди ће се и прин цип до жи вот ног уче ња, ко ји ће као
би тан европ ски прин цип уско ро ући и у на ше за кон ске про пи се.   

М. Мек те ро вић

ОСНИ ВА СЕ ЕДУ КА ТИВ НИ ЦЕН ТАР ЗА ОБУ КУ У ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИМ
И РАД НИМ ВЕ ШТИ НА МА У ВОЈ ВО ДИ НИ

До жи вот но уче ње

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Лак ше до по сла
Да би сво јим уче ни ци ма омо гу ћи ли лак ше за по шља ва ње, пред став ни ци Шко ле

за уче ни ке оште ће ног слу ха из Кра гу јев ца ус по ста ви ли су са рад њу са фи ли ја лом
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, пред у зе ћем „За ста ва ин про” и не вла ди ном
ор га ни за ци јом „Шко ла ми ра”. Про то кол о са рад њи пот пи сан је у окви ру обе ле жа-
ва ња 61. го ди шњи це ра да ове обра зов не ин сти ту ци је.
Уз што бо ље и ква ли тет ни је обра зо ва ње, кра гу је вач ка Шко ла за уче ни ке

оште ће ног слу ха на сто ји да сво јим ђа ци ма пру жи при ли ку да по окон ча њу шко-
ло ва ња што пре на ђу по сао. Про то кол ко ји је пот пи сан омо гу ћу је да ова шко ла,
ко ја тре нут но има се дам де сет пет уче ни ка, мо же од са да да уче ству је у број ним
про јек ти ма. М. С.
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поводи

МО ГУЋ НО СТИ ЗА РАЗ ВОЈ НА У ТИЧ КОГ ТУ РИ ЗМА У СР БИ ЈИ

Моћ ђер дап ског пеј за жа
Ђер дап је иза зов
ту ри сти ма да се
упо зна ју са
нај леп шим
и нај у збу дљи ви јим 
де лом то ка
Ду на ва ка
Цр ном мо ру

Ср би ја би мо гла да
оства ри знат не при хо-
де од на у тич ког ту ри-

зма на Ду на ву. Ме ђу тим, на
на шем де лу те ве ли ке ме-
ђу на род не ре ке још, на жа-
лост, не ма до вољ но ма ри на.
По след њих го ди на Ду на вом
нај че шће кр ста ре ино стра-
ни ту ри стич ки бро до ви ко-
ји мо гу да при ста ну са мо у
уре ђе не лу ке. На ци о нал ни
парк Ђер дап бе ле жи по ве-
ћа ње бро ја го сти ју од кад
је из гра ђе на лу ка у До њем
Ми ла нов цу. Про шле го ди-
не је око 15.000 стра на ца
бо ра ви ло у овом гра ду ко ји
се на ла зи у сре ди шњем де-
лу Ђер дап ске кли су ре, а ове
го ди не је на ја вље но сто ти-
ну два де сет при ста ја ња ве-
ли ких ту ри стич ких бро до ва,
што зна чи да се мо же оче-
ки ва ти око 25.000 ту ри ста.
Стра ни и до ма ћи го сти до ла-
зе у Ђер дап, а исто и ме ни на-
ци о нал ни парк ће се кра јем
ав гу ста пред ста ви ти на Сед-
мом ме ђу на род ном фе сти ва-
лу Ду нав ко ји се одр жа ва у
не мач ком гра ду Ул му.

Ђер дап ски мо за ик
Ве ру је се да су Ђер дап ску 

кли су ру, нај ду бљи, нај ду жи 
реч ни усек у Евро пи, ства ра-
ле ве ли ке ге о ло шке про ме не. 
Ду гач ка сто ти нак ки ло ме-
та ра, кли су ра је све док окр-
ша ја во де не бу ји це и сте на. 
Она је, на и ме, на ста ла та ко 
што су ре ка и Па нон ско мо ре 
про ва ли ли бе де ме Кар па та. 
Нај ве ћа про бој ни ца Ста рог 
кон ти нен та је ком по зи ци ја од 
че ти ри кли су ре и три ко тли-
не, од но сно Го лу бач ке кли су-
ре, Љуп ков ске ко тли не, кли-
су ре Го спо ђин вир, До њо ми-
ла но вач ке ко тли не, кли су ре 
Ка зан, Ор шав ске ко тли не и 
Сип ске кли су ре. Вер ти кал не 
стра не Ве ли ког ка за на уз ди-
жу се и до три сто ти не ме та-
ра и он се сма тра нај леп шом 

кли су ром. Це ла про бој ни ца 
је чу де сан украс при ро де и 
исто риј ски по ка за тељ ко ји 
се же пре на ше ере. Ђер дап-
ска кли су ра, са Ду на вом и 
пла нин ским за ле ђем, про гла-
ше на је на ци о нал ним пар ком 
1974. го ди не. Пре ма на уч ним 
са зна њи ма, кли ма ка ква је 
би ла то ком ве ли ког ле де ног 
до ба у овом де лу на ше зе-
мље омо гу ћи ла је уто чи ште 
за не ке биљ не вр сте. Оби ље 
и ра зно ли кост би ља ка по мо-
гло је и оп ста нак по је ди них 
жи во ти ња. Овај на ци о нал ни 
парк, нај ве ћи у Ср би ји, го-
ди не 2002. ре ги стро ван је на 
ли сти Уне ска.
За пр ва на се ља у кли су ри 

за слу жни су са ку пља чи пло-
до ва пре де вет ми ле ни ју ма 
у Ле пен ском ви ру, Вла шцу и 
Па ди ни. Ле пен ски вир, ло ка-
ли тет од из у зет ног зна ча ја, 
је ди ни је на кон ти нен ту ко ји 
до пи ре та ко да ле ко у пра и-
сто ри ју. Тач ни је, реч је о пе-
ри о ду из ме ђу се дам и шест 
хи ља да го ди на пре но ве ере, 
а нај ве ћи успон ове ко лев-
ке кул ту ре је су скулп ту ре од 
ду нав ских облу та ка, ко је су 
при каз ри бо ли ких људ ских 
об лич ја ме ђу ко ји ма је нај-
по зна ти ја Ле пе нац. Не да ле ко 
је још јед но ма ње по зна то и 
ма ње ис тра же но ар хе о ло шко 
на ла зи ште, ко је по ти че из 

сред њег ка ме ног до ба (ме-
зо лит, се дам хи ља да го ди на
пре но ве ере). Ту су от кри ве-
ни број ни гро бо ви и по крет ни
ар хе о ло шки на ла зи.
Ђер дап су пр во кр сти ли

Пер си јан ци, на зи ва ју ћи га
Гир дап. Да ље су њи ме про-
ла зи ли Ар го на у ти, ле ги о на-
ри ца ра Ти бе ри ја, а Ђер дап
пам ти и по хо де ца ра Тра ја на
на Да ки ју. Овај рим ски им пе-
ра тор је за со бом оста вио и
чу ве ну та блу. Зи да ни сту бо ви
на оба ли у се лу Ко стол го во-
ре о не сва ки да шњем не и мар-
ском успе ху, од но сно мо сту
ко ји је са зи дан 105. го ди не
но ве ере. У су сед ном Ка ра та-
шу је твр ђа ва Ди ја на ко ју је
по ди гао цар Тра јан. Ди ја на је
би ла вој ни обје кат, а има ла
је и ва жан еко ном ски зна чај у
том де лу Рим ског цар ства.
На кон по вла че ња Ри мља на
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из Да ки је, у 3. ве ку, Ду нав је 
по но во по стао гра ни ца им пе-
ри је. Ка сни је, то ком 6. ве ка 
Ви зан ти ја се у овом под руч-
ју бра ни ла од упа да Ава ра и 
Сло ве на. Област кли су ре се 
ве зу је и за ве ли ког срп ског 
ју на ка Ми ло ша Оби ли ћа. Он 
је ло вио по Ми роч пла ни ни 
где га је срео и кнез Ла зар. 
Ве ру је се да је Ми лош по ди-
гао ма на стир Ту ман на до мак 
Го луп ца. Баш код ове ва ро ши 
Ду нав и ула зи у кли су ру где 
на ста вља да ље да се про би-
ја кроз бал кан ско-кар пат ски 
ма сив. Ту се на ла зи је дан од 
нај бо ље очу ва них сред њо ве-
ков них гра до ва – Го лу бач ка 
твр ђа ва.

Укро ће на при ро да
Хе ро дот је у пе том ве ку пре 

но ве ере пло ве ћи Ду на вом 
сти гао до Ђер да па, али да-
ље ни је мо гао. На Тра ја но вој 
та бли је 133. го ди не за бе ле-
же но: „Им пе ра тор це зар, бо-
жан ског Нер ве син, Нер ва, 
Тра јан Ав густ, по бед ник над 
Гер ма ни ма, вр хов ни све ште-
ник, за ступ ник на ро да по 
че твр ти пут, отац до мо ви не, 
кон зул по тре ћи пут, са вла-
дав ши пла нин ско и ду нав ско 
сте ње, са гра дио је овај пут”. 
Мо же се ре ћи да је ово моћ но 
под руч је од у век би ло иза зов 

за чо ве ка у кро ће њу го то во 
не са вла ди ве при ро де. А нај-
ве ћи од свих иза зо ва ов де је 
био Ду нав.

Основ не од ли ке ђер дап-
ског сек то ра би ле су ве ли ки 
пад, из у зет на бр зи на во де и 
сна жни вр тло зи, на гле про-
ме не ши ри не ко ри та и ду би-
не во де, стал не прет ње од 
под вод них сте на и хри ди на. 
Не дво сми сле но је био ве ли-
ки ри зик за ла ђа ре. Са сте на-
ма, бр зи ном во де и ве ли ким 
на ги бом Да ну би ју са бо ри ли 
су се и ста ри Ри мља ни ко ји 
су на пра ви ли усе ке за во-
лов ску ву чу га ли ја у стр мим 
оба ла ма чи ји тра го ви по сто-
је и да нас. Аустро у га ри су, 

пак, про кр чи ли 
усе ке у реч ном 
ко ри ту и на пра-
ви ли Сип ски ка-
нал ра ди ефи-
ка сни је под у-
пр те пло вид бе. 
Го то во не ве ро-
ват но зву чи да 
су, до отва ра ња 
хи дро е лек тра-
не 1972. го ди не 
као и из град ње 
брод ске пре-
вод ни це, бро-
до ве кроз кли-
су ру про во ди ли 
та ко зва ни ло це-
ви. Они су би ли 
реч ни пи ло ти 
ко ји су, зна ју ћи 
све тај не скри-
ве не у кли су ри, 
има ли пре ци зан 
рас по ред под-
вод них сте на на 
осно ву ши фро-
ва них обе леж ја. 

А иде ја о ло це ви ма је по те-
кла од Аустро у га ра.
Страх од пло вид бе ко ји је

Ду нав у овом де лу ули вао љу-

ди ма, вре ме ном је пре ра стао
у стра хо по што ва ње. Ње га
је за бе ле жио и про та Ма те-
ја Не на до вић 1804. го ди не, о
та квој ре ци је све до чио и Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић, а Јо ван
Цви јић је за пи сао: „Ти ам би-
си и те вр то гла ве ду би не у
ко ји ма ве ли ки бро до ви, си ћу-
шни као чам ци, ми ле ву ку ћи
за со бом по вор ке на то ва ре-
них шле по ва, упра во уз бу ђу ју
чо ве ка”. Ђер дап ска ди вљи на
се, ме ђу тим, с вре ме ном пре-
да ва ла. Гво зде на вра та, ка ко
су Ђер дап на зи ва ли Ри мља ни
и Сло ве ни, ипак су се по ла-
ко отва ра ла пред људ ском
при ро дом. По ред оста лог то
по ка зу ју и ње го ви ур ба ни
де ло ви. До њи Ми ла но вац је
но во на се ље на ста ло на кон
из град ње хи дро е лек тра не
„Ђер дап I” и по ди за ња ни-
воа Ду на ва ка да је по то пље-
но ста ро на се ље. Овај за ни-
мљив град је не ко ли ко пу та
то ком исто ри је ме њао ме сто,
и нај зад се уси дрио у цен тру
На ци о нал ног пар ка. Три ки-
ло ме тра уз вод но од твр ђа ве
на ла зи се да на шња ва рош
Го лу бац са уре ђе ним при ста-
ни штем и хо те лом у ко ме нај-
че шће од се да ју лов ци и ри бо-
лов ци. Мај дан пек је гра дић у
исто и ме ној оп шти ни чи је је

под руч је по зна то по бо гат-
ству ру да ба кра и пле ме ни тих
ме та ла. У не ким се ли ма се и
да ље не гу је тра ди ци о нал ни
на чин ис пи ра ња зла та, а ов-
де се пре ма не ким тра го ви ма
ру да ри ло и пре шест хи ља да
го ди на. Кла до во је град са
број ним згра да ма под за шти-
том др жа ве, а по се бан зна-
ча јан ов де има Ар хе о ло шки
му зеј Ђер да па. На те ри то ри-
ји ове оп шти не за вр ша ва се
Ђер дап ска кли су ра али не и
при ча о њој.
Кроз сво ју исто ри ју, од

нео ли та до да на шњих да на,

Ђер дап је пред ста вљао иза-
зов. Сад је, пре све га, иза зов
ту ри сти ма да се упо зна ју са
нај леп шим и нај у збу дљи ви-
јим де лом то ка Ду на ва ка
Цр ном мо ру. Нај ве ћи број ту-
ри ста кр ста ри дуж кли су ре у
соп стве ним или из најм ље ним
чам ци ма и јах та ма док их са
ле ве оба ле Ду на ва, у бли зи-
ни Ма лог ка за на и ру мун ског
гра да Ор ша ве, пре ко пу та
Тра ја но ве та бле, по гле дом
пра ти Де це бал, краљ Да ки-
је укле сан у сте ну. Ђер дап
сва ка ко пру жа мно ге мо гућ-
но сти, јер по ред оби ла за ка
кул тур но-исто риј ских спо-
ме ни ка; ре зер ва та при ро де
и пе ћи на (Рај ко ва пе ћи на,
Гра да шни ца, Ду боч ка, Це ре-
мо шња, Рав ни штар ка), по сто-
је и број ни дру ги са др жа ји у
окви ру из лет нич ког ту ри зма.
По сма тра ње пеј за жа са мно-
го број них ви ди ко ва ца је по-
се бан до жи вљај, као и су срет
са је зе ром Ђер дап, че твр тим
по ве ли чи ни на Бал ка ну а нај-
ве ћим у на шој зе мљи. Та ко ђе,
на овом про сто ру Ср би је одр-
жа ва ју се и мно ге ма ни фе-
ста ци је. А у окви ру на у тич ког
ту ри зма из два ја ју се је дре ње,
мо то на у ти ка, ве сла ње и спор-
то ви на во ди.

Је ле на Оцић
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сусрети

не мам на ци о нал ну пен зи ју (ни сам кон-
ку ри са ла, ни ти ћу) по тре бан ми је но вац
да бих ег зи сти ра ла. Не ком ће се мо жда
мо ја пен зи ја учи ни ти стра шно ве ли ка, а
не ком ма ла – при мам 37.000 ди на ра, и
то за рад ни стаж од 42 го ди не и ви со ку
струч ну спре му. Знам да се они ма ко ји
има ју 18.000 ди на ра та пен зи ја чи ни ве-
ли ком, али жи ве ти у Бе о гра ду је ка зна
са ма по се би. Јер, Бе о град је скуп град.
Пре не ки дан сам се вра ти ла из Швај-
цар ске, где су це не ап со лут но исте као
и ов де што се ти че на мир ни ца. Та ко да
ја, уз до дат ни рад, опет не мо гу да ис-
пу ним основ не по тре бе. Да не го во рим
о то ме да умет ни ци и у пен зи ји мо ра ју
да за др же не ка ин те ре со ва ња – да оду у

по зо ри ште, на не ку из ло жбу, кон церт, а
не да има ју са мо за хлеб и мар га рин.
Има ли шан се да се си ту а ци ја по-

пра ви?
– С овом ко ли чи ном кра ђе, ко руп ци је,

про ма ше них ин ве сти ци ја, не ма шан се. А 
пен зи је тре ба да до стиг ну со ци јал ни ни-
во. Јер у овој зе мљи има те пен зи је од
10.000 ди на ра, што је бру ка и сра мо та
и то не сме та по сла ни ци ма да при ма ју
130.000 ди на ра. 
Ка же те да не ће те кон ку ри са ти за

на ци о нал ну пен зи ју, а око тих пен-
зи ја за слу жним умет ни ци ма ди гло
се мно го пра ши не у јав но сти?

– Ту се ра ди по си сте му – ка ди ја те ту-
жи, ка ди ја ти су ди! Ја ни сам про тив ник 

на ци о нал них пен зи ја, и ми слим да љу ди
тре ба да их при ме ако су их за слу жи ли.
Не мам ни шта ни про тив кри те ри ју ма за
до де љи ва ње тих пен зи ја. У пр вом тре-
нут ку кри те ри ју ми су би ле на гра де – 
Сте ри ји но по зор је, Злат на аре на... Али
има умет ни ка ко ји ни кад ни су сти гли
до Сте ри ји ног по зор ја или Ок то бар ског
са ло на, а ни су ни шта ма њи умет ни ци и
сли ка ри.
То ком чи та ве ка ри је ре би ли сте

члан Бе о град ског драм ског по зо-
ри шта, ме ђу тим, по след њих го ди на
та мо Вас не ма?

– Не ма ме ду го та мо, из гу би ла сам све
уло ге, иако сам би ла јед на од нај за по-
сле ни јих глу ми ца. Оти шла сам под вр ло

ЉИ ЉА НА ЛА ШИЋ

Образ је
нај ва жни ја ствар у жи во ту

Вре ме на су се
про ме ни ла и
имам ути сак

да у овој зе мљи
ка да пре ђеш

пе де сет пе ту го ди ну
ви ше ни ком

ни шта не зна чиш.
От пи сан си, а на

За па ду је
 пот пу но дру га чи је

Ви ше од че ти ри де це ни је Љи ља на
Ла шић при сут на је на на шој глу-
мач кој сце ни. У им пре сив ној би-

о гра фи ји, ова да ма од и гра ла је број не
уло ге на те а тар ским сце на ма, у те ле ви-
зиј ским се ри ја ма и дра ма ма, фил мо ви-
ма... По след њих го ди на по све ти ла се и
пи са њу. Аутор је две књи ге и пет дра ма,
од ко јих се „Ку ћа са про зо ром”, „Сло бод-
не же не бал кан ске” и „Ја смин на стран-
пу ти ци” са успе хом из во де у бе о град-
ском по зо ри шту „Сла ви ја”.
От ка ко сте оти шли у пен зи ју, пре

две го ди не, не пре ста је те да ра ди-
те. То ли ко во ли те глу му, или сте
при ну ђе ни на то?

– Ни сам од оних ко ји су мно го за љу-
бље ни у глу му, по го то во не у овим го ди-
на ма и окол но сти ма. Али, зби ља мо рам
да ра дим, јер са на шим пен зи ја ма, а ја
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нео бич ним окол но сти ма. Ни сам од осо-
ба ко је во ле про сла ве, ју би ле је, де ље ње
са то ва, знач ки, пла ке та, али ми слим да
је био ред да се же ни ко ја је про ве ла чи-
тав жи вот у том по зо ри шту ку пи бар ру-
жа ка да је од ла зи ла у пен зи ју. Не па тим
за тим, мо жда сам то ме до при не ла и са-
ма. Играм до ста у по зо ри шту „Сла ви ја”,
хва ла бо гу што по сто ји, и де лим суд би ну
тр жи шта. Нас су ста ви ли на тр жи ште као
да про да је мо лу бе ни це, и ја сам се при-
ла го ди ла то ме. Скром на сам осо ба, имам
све што ми тре ба, јер ми ма ло тре ба.
Ве зу ју ли Вас не ка ле па се ћа ња за

по зо ри ште у ко ме сте би ли то ли ко
ду го?

– Ве зу ју ме див на се ћа ња на љу де ко-
јих ви ше не ма, јер глу мац тра је ко ли ко
је жив, ако ни је сни мао фил мо ве. Ве зу ју
ме див на се ћа ња на Жи ку Ми лен ко ви-
ћа, Ра ду Са ви ће вић, Та њу Лу кја но ву...
Ја сам по што ва ла ста ри је глум це, мно го
на у чи ла од њих, не са мо о глу ми, не го и
о жи во ту. Али, вре ме на су се про ме ни ла
и имам ути сак да у овој зе мљи ка да пре-
ђеш пе де сет пе ту го ди ну жи во та ви ше
ни ком ни шта не зна чиш. От пи сан си, а
на За па ду је пот пу но дру га чи је. У аме-
рич кој ад ми ни стра ци ји ра де љу ди ко ји
има ју и се дам де сет го ди на, за то што су
од го вор ни, жи вот их је сми рио, а и да би
сво је ис ку ство пре не ли на мла ђе.
Је ли по зо ри ште „Сла ви ја” Ва ше

уто чи ште?
– Оно је мо је уто чи ште не са мо као

глум ца, не го и као пи сца. На пи са ла сам
два на гра ђи ва на ко ма да, то су „Ку ћа са
про зо ром” и „Ја смин на стран пу ти ци”,
ко ји смо за се дам го ди на од и гра ли већ
200 пу та. А та пред ста ва се не до ти ра,
већ пу бли ка ку пу је кар те и по зо ри ште
се та ко одр жа ва. Са свим сам за до вољ на.
Хте ли су „ро бу”, до би ли су је, јер пу бли-
ка то гле да. Ја се са мо тру дим да то не

бу де ис под ни воа, да то не бу де јеф тин
са др жај, јер при па дам јед ној од по след-
њих ге не ра ци ја ко је су до бри про фе со ри
из во ди ли на пут. У сво јим дра ма ма тру-
дим се да по го дим укус пу бли ке, и не ми-
слим ту на по ди ла же ње ни ским стра сти-
ма, већ се ба вим те ма ма ко је љу де за ни-
ма ју. Тру дим се да то бу де еду ка тив но,
сме шно, до вољ но тра гич но – ка кав је
наш жи вот. По ку ша вам да из бег нем тај
реч ник и ни во ко ји нам ну де ра зно ра зни
ри ја ли ти шоу про гра ми, ко јих се ду бо ко
ужа са вам. То је дно дна, али оно се, на-
жа лост, дис пер зу је на све ви до ве жи во-
та.
По след њих го ди на мно го пи ше те.

Шта Вас је на гна ло да се „ла ти те” 
олов ке?

– Зна ла сам да ћу мо ра ти да одем у
пен зи ју, иако још имам пра во да ра дим.
Зна те, умет ни ци ни су као не ки дру ги
љу ди ко ји ра де у кан це ла ри ја ма и је два
че ка ју да оду у пен зи ју јер не во ле свој
по сао. Умет ни ци во ле свој по сао и же-
ле да га ра де до кра ја жи во та. За кон је
омо гу ћа вао да ра дим до ше зде сет пе те
го ди не, а ја сам оти шла ра ни је. Не бих
во ле ла да зву чим као огор че на же на, јер
ја то зби ља ни сам већ сам вр ло спо соб-
на. По че ла сам да пи шем да бих амор-
ти зо ва ла тај од ла зак, то да ви ше ни ком
ни сам по треб на, бар у умет нич ком сми-
слу. Вр ло сам за до вољ на ка ко пу бли ка
при хва та мо је ко ма де и са ле су пу не. На
сце ни сам и као глу мац и као пи сац ко-
ма да, јер и играм у сво јим дра ма ма. Да
се ма ло на сме је мо – увек ка жем: „Ко ји је
кре тен ово на пи сао?” Ка да сте на сце ни
као глу мац, а као пи сац ослу шку је те пу-
бли ку, то је не ки пут ја ко до бро, а не ки
пут ни је, јер од се бе оче ку је те ви ше не го
што мо же те да пру жи те.
Ви ше од че ти ри де це ни је се ба ви-

те глу мом. Ка да се освр не те уна зад,

шта сма тра те нај ве ћим до стиг ну-
ћем?

– Мо гла бих да из дво јим уло ге од и гра-
не у Бе о град ском драм ском по зо ри шту,
у ко ма ди ма Сло бо да на Се ле ни ћа, Ну ши-
ћа, „Из би ра чи цу” као не ку мла да лач ку
уло гу, а све уло ге ко је сам пи са ла по-
след њих го ди на се би из два јам као зре ла
глу мач ка оства ре ња. Имам ту не сре ћу да
ме љу ди углав ном пам те по не ким те ле-
ви зиј ским се ри ја ма, где сам игра ла не-
што што зби ља ни сам ја. Пу бли ка ве о ма
ма ло иде у по зо ри ште и са те стра не ми
не мо же мо да стек не мо не ку ве ли ку по-
пу лар ност. Ма да, ши ро ка по пу лар ност
мо же да за ма гли ства ри, јер по пу ла ран
глу мац ни је ну жно и до бар глу мац. По го-
то во са да, ка да се на мно жи ло то ли ко се-
ри ја и ка да у сви ма игра ју исти глум ци,
та ко да ми се че сто чи ни да гле дам исту
се ри ју са мо на раз ли чи тим ло ка ци ја ма. 
Пре два де се так го ди на би ли сте

по ли тич ки ак тив ни. Да ли се не кад
ка је те због ан га жма на у СПО-у?

– Не ка јем се, ма да ми слим да сам улу-
до из гу би ла вре ме. Јер је, ка ко наш на-
род ка же – иста ме та, а дру го ра сто ја ње.
Де фи ни тив но, наш мен та ли тет је ка кав
је сте, и ни ко ни је хтео да ме ња се бе. Све
се вр ти са мо око вла сти, бе не фи ци ја и
па ра. Да је дру га чи је, не би се до га ђа ло
да го то во сви ко ји су би ли у по ли ти ци
има ју ви ле на Де ди њу од ми ли он евра,
док на род има пен зи је од по 10.000 ди-
на ра. Ја се за и ста у овом вре ме ну не
сна ла зим, јер др жим да је образ нај ва-
жни ја ствар у жи во ту.
Ваш су пруг је по зна ти филм ски

сце но граф Вла ди слав Ла шић. Ка ко
из гле да брак два умет ни ка?

– Умет нич ки бра ко ви су до ста чвр сти,
то је бар мо је ис ку ство. Ја сам у бра ку
го то во че тр де сет шест го ди на. Умет нич-
ки бра ко ви су вр ло ли бе рал ни, где има-
те јед ну фи ло зоф ску ра ван жи во та. Ту
не до ла зи у об зир оно – где ћеш, с ким
ћеш, шта ћеш... Ми слим да је брак до бар
он да ка да де ли те исте афи ни те те, а Вла-
ди слав и ја има мо исте афи ни те те. Исте
ства ри во ли мо и исте ства ри не во ли мо.
Ка да ни сте на сце ни или не пи ше-

те, шта Вас ис пу ња ва?
– Ис пу ња ва ме Ко па о ник. Ето, ште де ла

сам го ди на ма и ус пе ла да на пра вим ма-
лу ку ћу на Ко па о ни ку. Иако сам град ско
де те, ја ко во лим при ро ду и ис пу ња ва ју
ме те шу ме та мо, биљ ке, пти це, жи во-
ти ње, та мо ја ку ћа и при ја те љи са Ко па-
о ни ка. И уну ка Јо ва на, ко ја је већ за вр-
ши ла дру ги раз ред и јед на је од бо љих
ски ја ши ца, што је мо ја за слу га. У мо јим
го ди на ма ја са мо имам план да не бу дем
бо ле сна. Во ле ла бих да мо жда на пи шем
још је дан ко мад и да ти ме за вр шим сво ју
ка ри је ру спи са те ља, али ви де ће мо.

Вла ди мир Ђур ђићЉиљана Лашић пред представу „Јасмин на странпутици”
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То ра ко скоп ска
сим па тек то ми ја име
је јед но став не,
три де се то ми нут не
опе ра ци је ко ја па ци јен та
у бол ни ци за др жа ва
са мо је дан дан, а ко ја је
у ста њу да љу де са
при мар ном хи пер хи дро зом, 
ка ко се зо ве ова бо лест,
за у век осло бо ди му ка

Зно је ње је вр ло ва жно за одр жа ва-
ње кон стант не те ле сне тем пе ра ту-
ре, јер зној до при но си хла ђе њу те ла

ка да до ђе до по ви ше не тем пе ра ту ре, би-
ло спољ не ле ти или уну тра шње због бо-
ле сти. Зно је ње је про цес про из вод ње и
ис па ра ва ња течности (зно ја) ко ја се при-
мар но са сто ји од во де, као и ма ње ко ли-
чи не ра зних ми не ра ла и ко ја се из лу чу је
пу тем зној них жле зда у ко жи си са ра.
Зној ни је ни во да ни лим фа, али због

ко ли чи не со ли и уоп ште хе миј ског са ста-
ва под се ћа на мо кра ћу. Зно је ње те ла из
при бли жно два ми ли о на зној них жле зда,
нај ви ше их је на че лу и та ба ни ма, мо же
да ти ли тар зно ја по са ту. Зној не смр ди.
Оно што ства ра не при ја тан ми рис при
зно је њу су за пра во бак те ри је на ко жи.
Оне се хра не зно јем и за тим ства ра ју из-
лу че ња ко ја ства ра ју онај пре по зна тљи-
ви ми рис. Зна чи, ако је ко жа чи ста, зној
не ће иза зва ти не при ја тан ми рис.
Пре ко мер но зно је ње или хи пер хи дро-

за, иако не пред ста вља зна ча јан ме ди-
цин ски про блем, при сут но је код при-
бли жно три од сто свет ске по пу ла ци је,
на ро чи то код мла ђих осо ба. За раз ли ку
од функ ци о нал ног зно је ња ко је на ста је
као по сле ди ца фи зич ких ве жби, пре мо-
ра, по ви ше не те ле сне или спо ља шње
тем пе ра ту ре, при мар на хи пер хи дро за
на ста је као по сле ди ца емо ци о нал них
про бле ма и анк си о зно сти. По је дин ци ко-
ји има ју овај про блем ни су па ци јен ти,
већ осо бе са из ве сним по ре ме ћа јем у ра-

ду зној них жле зда,
за тоо се у ме ди ци ни 
не ттре ти ра као бо лест 
већ као ста ње.као стање.

– Ова бо лест ни је то-
ли ко зна ча јан ме ди цин ски ко ли ко со ци-
јал ни и пси хо ло шки про блем. Љу ди ма са
по ја ча ним зно је њем дра стич но се на ру-
ша ва ква ли тет жи во та, јер хи пер хи дро за
не под ра зу ме ва са мо зно је ње на кон на-
по ра или кад је вру ће, већ стал но зно је-

ње по је ди них де ло ва те ла. Због то га љу-
ди, по го то во мла ди, из бе га ва ју кон так те
са дру ги ма, но се там ну оде ћу, по чи њу
да се по вла че у се бе, а не ки ма се до-
га ђа, ако ра де по сао ко ји под ра зу ме ва
кон такт са љу ди ма, да им по сло да вац за-
пре ти сма ње њем пла те или от ка зом јер
де лу ју не у ред но или кли јен ти по чи њу да
их из бе га ва ју – при ча др Иван Ку хај да,
хи рург на Кли ни ци за груд ну хи рур ги ју
Ин сти ту та за плућ не бо ле сти Вој во ди не
у Срем ској Ка ме ни ци.

ЛЕ ЧЕ ЊЕ ПО ЈА ЧА НОГ ЗНО ЈЕ ЊА

Опе ра ци ја
ре ша ва
про блем

др Иван Ку хај да

Бу ду ћи да Свет ска здрав стве на ор-
га ни за ци ја сма тра да здра вље ни је са-
мо од су ство бо ле сти, већ и со ци јал но и
пси хо ло шко бла го ста ње, хи пер хи дро зу
ипак мо же мо сма тра ти бо ле шћу.
Кон зер ва тив не ме ре за сма њи ва-

ње пре ко мер ног зно је ња су ди је тет ски
ре жим жи во та (за бра на кон зу ми ра ња
ка фе, ча ја, ко ка ко ле, чо ко ла де), за-
тим упо тре ба ра зних ан ти пер спи ра на-
та, ле ко ва (се да ти ви, ан ти хо ли нер ги-
ци, сим па то ли ти ци, бе та бло ка то ри),
јо но фо ре за, ин јек ци је бо ток са, али је
хи рур шка те ра пи ја по ка за ла нај бо ље
трај не ре зул та те. Основ на и нај че шћа
ин ди ка ци ја за из во ђе ње то ра ко скоп ске
сим па тек то ми је је при мар на пал мар на
хи пер хи дро за ко ја је нај че шће удру же-
на са ак си лар ном хи пер хи дро зом или
зно је њем и цр ве ни лом ли ца. Ин ди ка-
ци ја за опе ра ци ју су осо бе код ко јих се
по ја ча но зно је са мо по је ди ни де ло ви
те ла (дла но ви, па зу шне ја ме, ли це или
сто па ла), а не це ло те ло.

– На Кли ни ци за груд ну хи рур ги ју Ин-
сти ту та за плућ не бо ле сти Вој во ди не у
Срем ској Ка ме ни ци од 2008. го ди не до
да нас опе ри са ли смо 500 па ци је на та
због при мар не хи пер хи дро зе. Ве ћи ном
су то мла ђе осо бе, у про се ку око 30 го-
ди на, а под јед нак је број му шка ра ца и
же на. Сви па ци јен ти су по сто пе ра тив но
би ли из у зет но за до вољ ни успе хом хи-
рур шке ин тер вен ци је. Ни је би ло ком-
пли ка ци ја ни то ком ни по сле опе ра ци је.
Број да на про ве де них у бол ни ци био је
у про се ку ма њи од два. Ком пен за тор но
зно је ње ле ђа и сто ма ка, као по сле ди ца
сма ње ња лу че ња жле зда у зо на ма због
ко јих је опе ра ци ја и ура ђе на, спо ред ни
је ефе кат на кон за хва та, ја ви ло се код
око 30 од сто опе ри са них па ци је на та,
али је то углав ном про ла зно ста ње ко-
је па ци јен ти до бро под но се – об ја шња ва
наш са го вор ник.
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Не по сто је по да ци ко ли ко љу ди у Ср-
би ји има про бле ма са по ја ча ним зно је-
њем из у зев оног да се Кли ни ци за груд-
ну хи рур ги ју сва ке не де ље ја ви де се-
так осо ба из це ле Ср би је: од Су бо ти це,
пре ко Но вог Са да и Бе о гра да до Ни ша.
Ме ђу њи ма су љу ди ко ји ма је за пре ће-
но от ка зом, сред њо школ ци ко ји ма зно-
је ње дла но ва не до пу шта при пре ме за
ар хи тек ту ру, про фе си о нал ни во за чи ко-
ји ма јед но став но кли зи во лан… До ско ра,
ови љу ди су нај че шће, уме сто кон крет не
по мо ћи, до би ја ли ле ко ве за сми ре ње и
упут за пси хо ло га или пси хи ја тра, али је
са да три де се так ми ну та на опе ра ци о ном
сто лу са свим до вољ но да их за у век осло-
бо ди про бле ма.

– То ра ко скоп ска сим па тек то ми ја пред-
ста вља стан дард ле че ња за при мар но
пре ко мер но зно је ње и из во ди се сву да у
све ту већ 30 го ди на са из ван ред ним ре-
зул та ти ма. Опе ра ци ја је ми ни мал но ин-
ва зив на, из во ди се у оп штој ане сте зи ји
и тра је око 30 ми ну та, а ра ди се кроз три

ма ла ре за на боч ним стра на ма груд ног
ко ша ве ли чи не пет ми ли ме та ра, та ко да
ожи ља ка не ма. Ефе кат се ја вља од мах
на кон бу ђе ња из ане сте зи је, и тра јан
је – па ци јент се бу ди са то плим и су вим
дла но ви ма и па зу хом. Зно је ње не пре-
ста је у пот пу но сти, ни је то ни циљ опе-
ра ци је, већ се са мо нор ма ли зу је лу че ње
– при ча др Ку хај да. 
Не ко ли ко са ти на кон опе ра ци је па ци-

јент иде ку ћи и спо со бан је да се већ су-
тра дан ја ви на по сао и на ста ви са свим
ак тив но сти ма. По сле не де љу да на до-
зво ље на су му и ду жа пу то ва ња, из ла га-
ње сун цу, ку па ње на пла жи.

– Ап со лут но је про ве ре но да ова опе-
ра ци ја не ма не же ље них ефе ка та на дру-

ге ор га не а па ци јен ти је углав ном до бро
под но се – твр ди др Ку хај да.  
Код свих па ци је на та ко ји су опе ри са ни

због хи пер хи дро зе опе ра ци ја је ус пе ла
и ма хом сви на во де да им се ква ли тет
дру штве ног и со ци јал ног жи во та на кон
то га дра стич но по пра вио: си гур ни ји су
у се бе, не ма ју про бле ма да се ру ку ју са

дру гом осо бом, мо гу да но се оде ћу раз-
ли чи тих бо ја без бо ја зни од фле ка ис под
па зу ха...

– Ова опе ра ци ја је при мен љи ва код
свих па ци је на та ко ји бо лу ју од при мар-
не хи пер хи дро зе, зна чи код оних ко ји ма
је то основ на бо лест. Ме ђу тим, уко ли ко
је у пи та њу се кун дар на хи пер хи дро за,
од но сно пре ко мер но зно је ње ко је је по-
сле ди ца не ке дру ге бо ле сти, по пут ди-
ја бе те са, опе ра ци ја ту не ће по мо ћи, јер
се мо ра ле чи ти бо лест ко ја је при мар ни
узроч ник. Та ко ђе, ова опе ра ци ја се не
пре по ру чу је љу ди ма са те шким бо ле сти-
ма ср ца или по вре да ма плу ћа – на по ми-
ње др Ку хај да. 

Дра ган Пе јић

АЛЕК СИ НАЦ

Ве ћа брига о
ме ди цин ском от па ду
При ку пља ње ме ди цин ског от па да у

Здрав стве ном цен тру у Алек син цу по че ло
је у ма ју и от пад се од во зи у Со ко ба њу,
где већ по сто је про сто ри је за од го ва ра ју-
ћи трет ман. До сеп тем бра тре ба да бу де
обез бе ђе на јед на слич на про сто ри ја, за
ко ју ће опре ма би ти на ба вље на као оста-
так до на ци је у окви ру про јек та ЕУ „Упра-
вља ње ме ди цин ским от па дом”. 
Кон кур сом код Европ ске уни је обез бе-

ђена је опре ма, али ће тзв. опе ра тив не
тро шко ве, ко ји под ра зу ме ва ју ку по ви ну
опре ме за ам ба ла жу, сно си ти са ме здрав-
стве не уста но ве. То ће за алек си нач ки
Здрав стве ни цен тар би ти зна тан тро шак 
ко ји би, пре ма не ким про це на ма, мо гао
да до стиг не 400.000 ди на ра го ди шње.
Ина че, укуп на вред ност до на ци је, за-

јед но са во зи лом, из но си 110.000 евра. 
С. Илић

За шти та од 
сун ча ни це
Услед пре те ра ног из ла га ња сун цу мо-

же до ћи до сун ча ни це, па је нео п ход но
при ме ни ти све ме ре за ње но спре ча ва-
ње. Сун ча ни ца по чи ње ја ком гла во бо-
љом, ко жа је су ва, а те ле сна тем пе ра-
ту ра се по ве ћа ва. Мо гу се ја ви ти вр то-
гла ви ца, не мир, по спа ност и по вра ћа ње.
Не рет ко до ла зи до зу ја ња у уши ма, по-
ре ме ћа ја ви да, па и не све сти це.
Сун ча ни цу би тре ба ло схва ти ти као

озбиљ но обо ље ње и при др жа ва ти се пре-
по ру ка ле ка ра да до ње не до ђе. По треб но
је из бе га ва ти из ла га ње сун цу у ри зич ном
пе ри о ду да на ка да је зра че ње нај ве ће (од
11 до 17 ча со ва), но си ти ше ши ре са ши-
ро ким обо дом, рас хла ђи ва ти гла ву и врат
хлад ном во дом што че шће и уно си ти ве ће
ко ли чи не хлад них на пи та ка.
Ако ипак до ђе до по ја ве зна ко ва сун-

ча ни це, тре ба бр зо и при бра но ре а го ва-
ти: осо бу ко ја има на ве де не симп то ме
сме сти ти у хлад, ски ну ти јој ви шак оде-
ће и по сте пе но јој рас хла ђи ва ти гла ву и
врат, да ва ти хлад не на пит ке (уко ли ко
је обо ле ли при све сти), сме сти ти бо ле-
сни ка у за мра че ну и хлад ну про сто ри ју,
кон тро ли са ти те ле сну тем пе ра ту ру до
вра ћа ња на нор ма лу.
Уко ли ко је бо ле сник без све сти или су

се ја ви ле ха лу ци на ци је, гр че ви и по спа-
ност, нео п ход но је сме сти ти га у нај бли-
жу здрав стве ну уста но ву. И на кон сми-
ри ва ња те го ба могуће је још не ко ли ко
да на осе ћа ти гла во бо љу, раз дра жљи-
вост и зу ја ње у уши ма.  Ј. Оцић

Бес плат но уз упут
За опе ра ци ју је по тре бан упут за

бол нич ко ле че ње за Ин сти тут за
плућ не бо ле сти у Срем ској Ка ме ни-
ци, ко ји се до би ја од ле ка ра оп ште
прак се. Без упу та (за па ци јен те без
здрав стве ног оси гу ра ња или стра не
др жа вља не) опе ра ци ја ко шта 1.000
евра у ди нар ској про тив вред но сти.
Ли сте че ка ња не ма, ни са упу том ни
без ње га, а све се за вр ша ва за са мо
две не де ље од пр вог до ла ска у Ин-
сти тут. 



здрав живот

До ма ћи
сла до лед 

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 10 ми ну та
Са стој ци: ли тар мле ка,

300 г ше ће ра, два це ла ја је та,
три жу ман ца, ке си ца ва ни лин
ше ће ра.
При пре ма: Ску ва ти мле ко

са ше ће ром. У дру гу по су ду
ста ви ти ја ја и жу ман ца, па ла-
га но си па ти про ку ва но мле ко
не пре ста но ме ша ју ћи жи цом
или мик се ром, до да ти ва ни-
лин ше ћер и про це ди ти. Ста-
ви ти ма су да се до бро охла ди
(тре ба да бу де у фри жи де ру
2-3 са та), па до да ва ти до дат-
ке по же љи. 
Ле шник: У при пре мље ну

сме су за сла до лед до да ти 80 г
про пр же ног мле ве ног ле шни-
ка и ча ши цу ма ра ски на.
Ма ла га: У при пре мље ну

сме су за сла до лед до да ти 100
г су вог гро жђа, ча ши цу ру ма
и ма ло је сти ве цр ве не бо је.
Гри ли јаж 
Са стој ци: 100 г ше ће ра,

100 г ора ха и 50 г пу те ра
При пре ма:
При пре ма гри ли ја жа: У по-

су ди ис то пи ти ше ћер, све док 
не до би је сме ђу бо ју. По том
до да ти ора хе и ма су раз ли-
ти на уљем под ма зан плех.
Охла ђен гри ли јаж из дро би ти
на сит не ко ма де и са мле ти.
Пе на сто уму ти ти пу тер и ње-
га до да ти ма си. 
У при пре мље ну сме су за

сла до лед до да ти гри ли јаж.

Јо гурт са џе мом 
од бо ров ни це

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 10 ми ну та
Са стој ци: 800 мл јо гур та,

50 мл во де, две ка ши ке ру ма,
150 г џе ма од бо ров ни це.
При пре ма: Џем по ме ша ти

с во дом па га крат ко про ку ва-
ти на ла га ној ва три. Скло ни-
ти с ва тре, до да ти рум, па уз
по вре ме но ме ша ње охла ди ти.
Јо гурт рас по ре ди ти у че ти ри
ви со ке ста кле не ча ше. У сва ку
ча шу уму ти ти по ка ши ку охла-
ђе ног, рас то пље ног џе ма.
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а ћи
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На по ме на: При пре му овог 

де сер та убр за ће те ако прет-
ход но јо гурт и ча ше до бро 
рас хла ди те.

Швар цвалд
сла до лед тор та
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци:
Под ло га од кек са: 200 

г кек са, три ка ши ке ше ће ра, 
две ка ши ке во де, 50 г чо ко-
ла де за ку ва ње, две ка ши ке 
пу те ра.

Сла до лед од слат ке па-
вла ке: 300 г слат ке па вла ке, 
150 г ки се ле па вла ке, две ке-
си це ва ни лин ше ће ра, 100 г 
ше ће ра у пра ху.
Сла до лед од чо ко ла де:

300 г слат ке па вла ке, 50 мл 
мле ка, 50 г чо ко ла де за ку ва-
ње, 100 г ше ће ра у пра ху, ка-
фе на ка ши чи ца ру ма.
До да ци: три ка ши ке џе ма 

од ви ша ња, 200 г слат ке па-
вла ке, на рен да на чо ко ла да, 
пар це лих ви ша ња.

При пре ма:
Сла до лед од слат ке па-

вла ке: Уму ти ти па вла ку у 
чвр сти шлаг. Ки се лу па вла ку 
до бро из ме ша ти са ше ће ром 
у пра ху и ва ни лин ше ће ром. 
За тим, па жљи во, ка ши ком, у 
ки се лу па вла ку до да ти уму-
ће ни шлаг. Сме су си па ти у 
по су ду и ста ви ти у за мр зи вач
Сла до лед од чо ко ла де:

На па ри рас то пи ти чо ко ла ду 
за ку ва ње с мле ком и ше ће ром 
у пра ху. Оста ви ти да се охла-
ди, па до да ти рум. По вре ме но 

про ме ша ти да оста не кре ма-
сто. Уму ти ти па вла ку у чвр сти 
шлаг, па до да ти охла ђе ној чо-
ко лад ној сме си. Сме су си па ти 
у дру гу по су ду и ста ви ти у за-
мр зи вач. Сла до ле ди би тре ба-
ло да сто је у за мр зи ва чу 4-5 
са ти, да би се до бро охла ди ли 
и сте гли пре сла га ња тор те.
Под ло га од кек са: Кекс 

са мле ти. Од во де и ше ће ра 
ску ва ти си руп па у ње му рас-
то пи ти чо ко ла ду и пу тер. Чо-
ко лад ни си руп до да ти у кекс и 

до бро из ме ша ти. Сме су по де-
ли ти на по ла. Сва ку по ло ви ну 
на ко ма ду фо ли је об ли ко ва-
ти у „ко ре” пре ма ве ли чи ни
ка лу па за тор ту. Под ло га од
кек са би тре ба ло да се охла-
ди пре сла га ња тор те.
Тор та: Ка луп за тор ту об ло-

жи ти про вид ном фо ли јом. Ка-
ши ком пр во у ка луп па жљи во
си па ти чо ко лад ни сла до лед.
На сла до лед на не ти слој од
три ка ши ке џе ма или пек-
ме за од ви ша ња, па ста ви ти
јед ну ко ру од кек са. За тим на
то па жљи во до да ти сла до лед
од слат ке па вла ке и пре кри ти
дру гом ко ром. Ла га но при ти-
сну ти да се сви сло је ви ле по
спо је. Тор ту ста ви ти у за мр-
зи вач на нај ма ње 2-3 са та, па
пре ба ци ти на та њир (по мо-
гућ но сти пла стич ну под ло гу
јер је нај бо ље тор ту др жа ти
у за мр зи ва чу). Укра си ти шла-
гом и рен да ном чо ко ла дом, а
по же љи и по не ком ви шњом.
На по ме на: Сладолед торту

и на кон укра ша ва ња мо же те 
вра ти ти у за мр зи вач до по слу-
жи ва ња. По слу жи те бр зо да 
се не то пи пре ви ше, а оста так 
др жи те у за мр зи ва чу. За мр зну-
та мо же ста ја ти и ду же вре ме. 
Зато је пре по руч љи во при пре-
ми ти тор ту ко ји дан ра ни је.

По хо ва ни
сла до лед
Сва ки сла до лед мо гу ће је

по хо ва ти и та ко на пра ви ти
по себ ну по сла сти цу. Ку гле
до бро за мр зну тог сла до ле да
ува ља ти у бра шно, за тим умо-
чи ти у ја ја и мле ко и на кра ју
до бро ува ља ти у пре зле. Ова-
ко при пре мље не ку гле сла до-
ле да вра ти ти у за мр зи вач да
би се по но во сте гле.
У ти га њу за гре ја ти ве ћу ко-

ли чи ну уља и крат ко пе ћи ку-
гле, док пре зле не по ру ме не .
На по ме на: Ва жно ја да на-

пра ви те до бар пох да сла до-
лед не би до шао у до дир са
уљем (због во де). По хо ва не
ку гле оце ди те од ма сно ће и
по слу жи те их пре ли ве не то-
пље ном чо ко ла дом.

При пре ми ла: С. С.
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Кад је чо век бо ле стан гле да у ле ка ре као у
бо го ве, а не ки од њих се та ко и по на ша ју

МИ МО ЈА БА КА

лековита казивања

Е, баш се об ра до вах не ки дан, че до мо је, због јед не ве сти 
у но ви на ма. Пи шу ка ко је пен зи о ни са ни ам ба са дор Ја-
па на ко ји је слу жбо вао у Ср би ји про гла шен за по ча сног 

гра ђа ни на на ше зе мље. Сва ка им част ко ји су га пред ло жи ли 
и иза бра ли – бо љег ни су мо гли на ћи.
Кад се са мо се тим, љу би те ба ба, ко ли ко сам пу та ви де ла на 

те ле ви зи ји тог го спо ди на што му је име Та да ши На гаи, ка ко у 
име свог на ро да по кла ња на шем: ко ла хит не по мо ћи, град ске 
ауто бу се, ве штач ка ђу бри ва, па ре за по прав ку и опре ма ње 
шко ла и по зо ри шта, на бав ку ме ди цин ских апа ра та... И увек 
би, са оним сво јим сми ре ним сме шком и скром но шћу ко ја иде 
уз пра вог, ве ли ког го спо ди на, на гла сио да чу ва мо те по кло не 
на ро да Ја па на и да их ко ри сти мо за до бро бит свих.
Би ло ми је жао кад је оти шао у пен зи ју, не због ње га, не го 

због нас. Он ужи ва га је ћи оно па ту ља сто др ве ће што га зо ву 
бон саи, што је, кад би се од ма рао, ра дио и у вр ту сво је ре-
зи ден ци је.
Зна ла сам ја, че до мо је, да ни је он сам од лу чи вао шта ће 

ко ме да ти, да је то по ли ти ка њи хо ве вла де, ко ја се, сре ћом 
по нас, и да ље на ста вља. Ње га је за ме нио но ви ам ба са дор 
– ње го во сам име за пи са ла док га не за пам тим – То шио Цу-
но за ки, ко ји је на ја вио ка ко ће вла да Ја па на по кло ни ти 5,8 
ми ли о на евра за ра но от кри ва ње ра ка дој ке у Ср би ји. Ре као 
је ка ко је код нас ве ли ки про це нат же на ко је бо лу ју од ове 
гад не бо ле сти, и да, по што ни во ме ди цин ских пре гле да ни је 
до вољ но ви сок, про це нат ра ног от кри ва ња је тек 25, док је у 
Ја па ну из ме ђу 70 и 80 од сто. За те па ре тре ба да се ку пе ма-
мо гра фи за 39 бол ни ца и здрав стве них цен та ра, по ру чио је 
го спо дин ам ба са дор, на да ју ћи се да ће мно го ве ћи број же на 
сти ћи да се пре гле да док не бу де ка сно.
За пла ках се, де те мо је, кад сам то про чи та ла, јер сам се 

се ти ла ка ко је ком ши ни ца Ани ка у ма ју би ла бли зу жив ча ног 
сло ма. Осе ти ла јој кћи сту дент ки ња не ку квр жи цу на ле вој 
стра ни, па док је до би ла упут за сни ма ње јед но, па на че ка ла 
дру го, и он дак је за пе ло да стиг не до хи рур га. Све је за ка-
за но, ре ко ше им, мо гу сти ћи на ред тек у сеп тем бру! Ко да 
пре жи ви три-че ти ри ме се ца стреп ње и по ми сли на оно зло-
ћуд но! Сви смо се ми да ли у по тра гу да пре ко ко га зна ног ил 
не зна ног ма ла стиг не до тог пре гле да. И би ла је пре ко јед не 
док то ри це ко ја јој је отво ри ла вра та код хи рур га, али ни је 

хте ла да чу је ни за ка кав по клон, ил не до бог па ре. То ми је
он да вра ти ло на ду да још има љу ди...
А има и не љу ди, и те ка квих не до стој них за ме ди цин ско

за ни ма ње. Ја се у ту стру ку не раз у мем, де те мо је, ни ко-
је ле ко ве про пи су ју јер по ма жу на ро ду, а ко је за то што мо-
ра ју због те по зи тив не ли сте, а ко је због лич не до бро би ти
од фар ма це ут ских ку ћа. Кад је чо век бо ле стан гле да у њих
као у бо го ве, а не ки се та ко и по на ша ју. Ови из нај но ви је
здрав стве не афе ре са ле ко ви ма за рак (они из про шле су
осло бо ђе ни и од го вор но сти и ро би је) обо га ти ше се на ту ђим
жи во ти ма. По ли ци ја их је пра ти ла и ухап си ла; има до ка за,
има све до ка, има оп ту жни це... Ал бо јим се, че до мо је, да ће
се и ови из ми го љи ти као и ве ћи на пре њих. До ка за ће њи хо ве
струч не ко ми си је да су то све кле ве те, и да се они ни су обо-
га ти ли на осно ву ми та од про из во ђа ча и тр го ва ца ле ко ви ма,
и да су па ци јен ти ле че ни по пре ци зним про то ко ли ма. Вра на
вра ни очи не ва ди.
Кад се са мо се тим Сне же, ко јој су по сле цар ског ре за за бо-

ра ви ли иглу, па је по сле 20 и не што го ди на мо ра ла на опе-
ра ци ју. Тра жи ла је ми шље ње екс пер та из дру гог гра да да
при ло жи ту жби. Да ла му је сву до ку мен та ци ју и ле пе па ре за
услу гу. А он на пи сао да је та ко ре ћи нор мал но да се при та-
квим ком пли ко ва ним за хва ти ма не што пре ви ди.
Уздам се са мо у ми ни стра здра вља. Опет су га ско ли ли да

под не се остав ку, али он, на рав но не ће, и по ру чу је да је то
чи ста по ли ти за ци ја и за ме на те за, а мо гу ће и же ља да се
пре ба ци ва њем те ме на по ли тич ки те рен за ма гли су шти на – 
бор ба про тив кри ми на ла. Ми ни стар на тој функ ци ји, ка ко сам
ка же, оста је са мо због од го вор но сти, јер ће на ста ви ти да се
бо ри про тив кри ми на ла, али и не са ве сног ра да и дру гих ано-
ма ли ја.
Ко ли ко ви дим, љу би те ба ба, ово про ду же ње рад ног ста жа

у но вом пен зиј ском за ко ну уво ди се по нај ви ше да би овај ми-
ни стар мо гао што ду же да се бо ри.

Уну ка Ика

До бро бит
на ша
и њи хо ва

ПРИ ЧА ЛА Ледене посластице
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погледи са стране

По ло ви на де це ко ја се
са да ра ђа у бо га тим
зе мља ма до жи ве ће
100 го ди на па је јед но
од за ни ма ња ко ја ће би ти 
тра же на и не го ва те љи ца
за ста ре

Пре сти жни аме рич ки ча со пис Форбс
је у са рад њи с нај е ми нент ни јим
ис тра жи вач ким ин сти ту ти ма по ку-

шао да од го во ри на ин три гант но пи та ње
– ко је ће про фе си је то ком пред сто је ће
деценије би ти нај тра же ни је.
Иако је у по след ње две го ди не у све ту

ма ње ору жа них кон фли ка та не го ра ни је,
нај тра же ни ја про фе си ја оста је – уни вер-
зал ни вој ник. Али, пре ма фу ту ро ло шком
сце на ри ју, тај вој ник не ће ићи у ду ге, ис-
цр пљу ју ће, то тал не ра то ве, ка кви су би-
ва ли у 20. ве ку, не го ће ин тер ве ни са ти
на „вру ћим тач ка ма”. Пре све га, про тив
те ро ри ста, чи јих је жр та ва све ви ше ши-
ром све та, као и про тив ору жа них по бу-
на ко је у по је ди ним зе мља ма угро жа ва ју
устав ни по ре дак и ста бил ност у ре ги о ну.
„Вој ник бу дућ но сти мо ра ће од лич но да
по зна је усло ве на ло ка ци ји где ин тер ве-
ни ше, пси хо ло ги ју ста нов ни штва и исто-
вре ме но да се сна ђе без ко ри шће ња те-
шке тех ни ке”, ела бо ри ра за Форбс опис
по сла вој ни ка бу дућ но сти Алек сан дар
Храм чи хин из ру ског Ин сти ту та за по ли-
тич ка и вој на ис тра жи ва ња.

На дру гом ме сту нај по треб ни јих за-
ни ма ња би ће струч њак ко га ком па ни ја
унај ми и пла ћа ра ди пре го во ра с др жав-
ним слу жбе ни ци ма. Форбс га на зи ва GR 
ме на џе ром (GR – Go u ver ne met re la ti ons,
џи-ар) а ње гов глав ни за да так је сте да
код др жа ве за свог по сло дав ца из ву че
нај по вољ ни је од лу ке и усло ве. Ауто ри
ис тра жи ва ња по ла зе од то га да ће се
још ду го пре ва зи ла зи ти по сле ди це гло-
бал не еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе
и да ће знат но по ра сти уло га др жа ве у
еко но ми ји. „Не ви дљи ву ру ку тр жи шта
и сло бод ног пред у зет ни штва за ме њу је
са свим ви дљи ва пе сни ца др жа ве”, ду хо-
ви то ко мен та ри ше Бил Грос, шеф ин ве-
сти ци о не ком па ни је Pim co (упра вља нај-
ве ћим фон дом об ве зни ца на све ту).
Свет ска по пу ла ци ја би ће све ста ри ја.

Са да је, пре ма ста ти сти ка ма УН, око по-
ло ви на чо ве чан ства мла ђе од 29 го ди на,
а 2050. чо ве чан ство ће на две по ло ви не
де ли ти три де сет и осма го ди на. А дан ски
де мо гра фи твр де да ће, што је си гур но
нај у пе ча тљи ви је, ви ше од по ло ви не де-
це, ко ја се се са да ра ђа ју у раз ви је ним
зе мља ма, до жи ве ти сто ту! Ста рих љу ди
ће би ти све ви ше, а исто вре ме но са мо 30-
40 од сто њих мо ћи ће без ту ђе по мо ћи.
У све ту стре ло ви то по чи ње да ра сте тра-
жња за не го ва те љи ца ма за ста ре, што ће,
пре ма Форб со вом ис тра жи ва њу, би ти на
тре ћем ме сту про фе си ја по тра же но сти.
Фир ма ма ће би ти по треб но до ста

струч ња ка за тр го ви ну с Афри ком и би-
ће све це ње ни ји. Овај кон ти нент је дру ги

по ре зер ва ма бок си та, ру де хро ма, ко бал-
та, ин ду стриј ских ди ја ма на та... У тр ку за
африч ким руд ним бо гат ством упу сти ле су
се азиј ске зе мље, чак по ло ви на ин ве сти-
ци ја на Цр ни кон ти нент до ла зи из Ки не,
Ин ди је и Ју жне Ко ре је. По ла зи се, на рав-
но, од то га да је руд но бо гат ство Афри ке
због тра ди ци о нал но не ста бил не по ли тич-
ке и без бед но сне си ту а ци је сла бо ис тра-
же но и ма ло екс пло а ти са но. Аме рич ки
на ци о нал ни ге о ло шки ин сти тут пред ви-
ђа да ће се екс пло а та ци ја зла та на овом
кон ти нен ту до 2015. по ве ћа ти за тре ћи-
ну, гво зде не и ура но ве ру де чак за 2,5
пу та. А по зна то је да уго во ре и кон це си је
за ис тра жи ва ње и екс пло а та ци ју до би ја ју
са мо оне за пад не или азиј ске ком па ни је
ко је на ђу за јед нич ки је зик с африч ким
вла да о ци ма. Због то га, без по сред ни ка и
спе ци ја ли ста за Афри ку се јед но став но у
свет ској стра те ги ји не мо же... 
У Афри ци, али и у дру гим де ло ви ма

„тре ћег све та” љу ди ће се све ви ше се ли-
ти у гра до ве. Сто нај ве ћих свет ских ме-
тро по ла је 2005. ства ра ло 25 од сто бру то
дру штве ног про из во да све та, ла не већ 30
од сто. У гра до ви ма ће 2020. жи ве ти 77
од сто љу ди (са да 50 од сто). Пла ни ра ти,
гра ди ти и одр жа ва ти ме га по ли се, оси гу-
ра ти све по треб не функ ци је и слу жбе,
зах те ва ће ар ми ју ур ба ни ста и про стор них
пла не ра – то је опис по сла про фе си је ур-
ба ни сте-те ри то ри јал ног пла не ра ко ја је,
та ко ђе, ме ђу 10 нај тра же ни јих.
Ми ли јар да љу ди па ти од пот хра ње но-

сти, днев но од гла ди уми ре око 17.000
де це, на во ди ор га ни за ци ја УН за по љо-
при вре ду и ис хра ну – ФАО. Због то га је
нео п ход но мно го ви ше струч ња ка-ге не-
ти ча ра ко ји ће од га ји ва ти но ве сор те
агри кул ту ра. Уз њи хо ву по моћ пла не та
би мо гла, већ 2015, ка да ће на њој жи ве-
ти 9,3 ми ли јар де љу ди, ре ши ти про блем
гла ди. И то за у век!

Ми лан Ла за ре вић

УНИ ВЕР ЗАЛ НИ ВОЈ НИК, ГЕ РОН ТО ЛОГ, ЕКС ПЕРТ ЗА АФРИ КУ...

Про фе си је бу дућ но сти

Нај тра же ни је про фе си је за но ву де це ни ју
1. Уни вер зал ни вој ник
2. GR ме на џер
3. Не го ва те љи ца-ге рон то лог
4. Ал тер на тив ни енер ге ти чар
5. Тр го вац с Афри ком
6. Но ви нар-ком пи ла тор 

 7.  Струч њак за наф ту из те шко
до ступ них на ла зи шта

 8. Екс перт за ге не ти ку би ља ка 
 9. Ур ба ни ста-те ри то ри јал ни пла нер 
10.  Екс перт за на ци о нал не

и вер ске су ко бе
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ДУ ГО ТО ПЛО ЛЕ ТО

Не ки ма не да ју
нов ча не при ли ке,
дру ги ма по сло да вац,
а има их ко ји хо ће
да за ра де на
не ис ко ри шће ном
од су ству

Не ка да се зна ло, а ста-
ри је и сред ње ге не ра-
ци је ко је пам те јеф ти-

на рад нич ка од ма ра ли шта и 
син ди кал на пу то ва ња мо гу да 
по твр де: у ово до ба го ди не 
или сте би ли на мо ру, или сте 
се упра во вра ти ли отуд или 
спре ма ли да кре не те. Дру гим 
ре чи ма, ле то ва ња су би ла ма-
сов на и под ра зу ме ва ју ћа, а и 
мо ре „на ше”.
У ме ђу вре ме ну, до би ли смо 

но ва ино стран ства. Па ра ли ја 
нам по ста ла бли жа од Ма кар-
ске, а Ку ша да си од Бе чи ћа, 
по сле осва ја ња Грч ке и Тур ске 
от кри ли смо Ту нис, Еги пат, да 
по ме не мо са мо нај по пу лар ни-
ја и по це на ма нај при сту пач-
ни ја од ре ди шта (за бо ра ви ће-
мо да ље и ег зо тич ни је де сти-
на ци је), али упр кос бо га тој и 
све бо га ти јој по ну ди и па со-
ши ма у ко ји ма ви за ви ше ни-
је по треб на, мно ги од нас ће 
оста ти код ку ће.
Кри за чи ни сво је, не са-

мо ов де. Пре ра чу на ва ју се и 
бо га ти. Ан ке та спро ве де на 
по чет ком ју ла у Не мач кој по-
ка за ла је да ће по ло ви на гра-
ђа на ле то ва ти, али да чак 41 
од сто оних ко ји се спре ма ју 
на од мор пла ни ра да по тро-
ши ма ње нов ца не го ра ни јих 
го ди на, 26 од сто упла ти ли су 
јеф ти не аран жма не, 15 од сто 
уште де ће та ко што ће скра ти-
ти бо ра вак, а де сет од сто од-
у ста ло је од пу та.
Ка ко ће ко ис ко ри сти ти од-

мор, уоста лом, ствар је ње го-
ва и по ро дич ног бу џе та, али 
исто вре ме но ни ко ни у Ср би-

ји, ни у Не мач кој, ни ти би ло 
где у Евро пи (оста ће мо у на-
шем де лу све та) не до во ди у 
пи та ње пра во на пла ће но го-
ди шње од су ство. Не где је то 
ви ше, не где ма ње, сва ка зе-
мља има сво је про пи се у том 
по гле ду, али у про се ку, за по-
сле ни у европ ским зе мља ма 
ужи ва ју од 22 до 25 да на од-
мо ра, док из да шна фран цу ска 
др жа ва омо гу ћа ва рад ни ци ма 
пре дах од пу них 30 да на.
Аме ри кан ци, ме ђу тим, ова-

ко не што мо гу са мо да са ња-
ју. Аме рич ки про сек је де вет 
да на, али го ра од то га је чи-
ње ни ца да ни то ни је за га-
ран то ва но, од но сно пи та ње 
го ди шњег од мо ра ни је за кон-
ски ре гу ли са но, већ је пред-
мет уго во ра из ме ђу по сло-
дав ца и за по сле ног што, ка ко 
на гла ша ва ју кри ти ча ри, чи ни 
Сје ди ње не Др жа ве из у зет ком 
ме ђу 33 нај бо га ти је зе мље, а 
Аме ри кан ци ма до но си епи тет 
„на ци је без ужи ва ци је”.
Не у пу ће ни ма оди ста збу-

њу ју ће де лу је по да так да у 
САД је дан од че ти ри рад ни ка 
(25 од сто) не ма ни ка кав пла-
ће ни од мор, а од оних ко ји 
од мор има ју, сва ки ше сти га 
не ко ри сти, док пу не две не-
де ље план до ва ња мо же се би 
да при у шти тек сва ки че твр ти 
за по сле ни.
Ста ти сти ка ста вља у исту 

ра ван жи вот не крај но сти. Та-
ко и у овој аме рич кој при чи 
те жи ште про бле ма па да на 
ни же рад нич ке сло је ве и за-

по сле не у ма лим фир ма ма,
док ску пе про фе си је и ви со ка
др жав на слу жба по вла че за
со бом бо љи ста тус у све му,
па и у од мо ри ма. Све је ствар
пре го во ра и по га ђа ња, па се
и став ка ра зних бе не фи ци ја,
у ко је спа да и број да на пла-
ће ног од су ства, ви со ко ко-
ти ра у по ну ди ком па ни је за
за по сле ње, по го то во ако су
у пи та њу тра же не стру ке или
про фе си о нал ци на це ни. У 
по себ не по год но сти ту спа да-
ју и нов ча не ком пен за ци је за
не ис ко ри шће но од су ство.
Да ни је кон крет них по да-

та ка, те шко би би ло по ве ро-
ва ти о ка квим је су ма ма реч,
по го то во ка да су у пи та њу
за по сле ни у др жав ној ад ми-
ни стра ци ји. Ка ко је об ја ви ла
ис тра жи вач ка ме диј ска аген-
ци ја „Ка ли фор ни ја воч”, ова
аме рич ка са ве зна др жа ва је у
пе ри о ду из ме ђу 2006. и 2009.
по тро ши ла 486 ми ли о на до-
ла ра да би 52.000 за по сле них
на ми ри ла за да не од мо ра ко је
ни су ко ри сти ли.
То је чи ста ма те ма ти ка, али

и ма ни пу ла ци ја. За хва љу ју ћи
ду жим од мо ри ма, функ ци о-
не ри ма и ме на џе ри ма ни је
про блем да од ра де, од но сно
уште де, не де љу или две ко-
је ће ка сни је на пла ти ти. А 
кад се то ме до да и мо гућ ност
да се ови да ни пре не су у на-
ред ну го ди ну, он да „уште да” 
на ра сте до ви ше хи ља да до-
ла ра, а код оних на нај ви шим
по зи ци ја ма и до де се ти на хи-

ља да. „Лос Ан ђе лес тајмс” је
сво је вре ме но пи сао о окру гу
Вен ту ра у ју жној Ка ли фор ни-
ји, јед ном од нај бо га ти јих у
зе мљи, чи ји се го ди шњи бу-
џет од 1,2 ми ли јар де до ла ра
по ка зао не до вољ ним да под-
не се све из дат ке.
А пре ве ли ко оп те ре ће ње су,

из ме ђу оста лог, пред ста вља-
ле на док на де на име не у тро-
ше ног од мо ра за по сле ни ма
у ло кал ној ад ми ни стра ци ји,
по себ но ру ко во де ћем ка дру.
Сво те су би ле огром не, као и
број на ку пље них са ти, у не-
ким слу ча је ви ма и 400. По ред
то га, би ло је слу жбе ни ка ко ји
ни су од мах узе ли астро ном ску
су му, већ тај из нос пре ба ци ли
у ма су за пен зиј ски об ра чун,
што је зна чи ло бу џет ско оп-
те ре ће ње и у бу дућ но сти.
У та квим окол но сти ма, сма-

тра ју знал ци, др жа ва би тре-
ба ло да се угле да на ком па-
ни је и огра ни чи број при ку-
пље них са ти на ре ци мо 80,
што су жа ва про стор за зло у-
по тре бе. Али, пре би ло че га
дру гог, Аме ри ка би мо ра ла
да га ран ту је свим за по сле ним
пра во на пла ће ни не рад, јер
по сле ди це из га ра ња су ду го-
роч не и озбиљ не, упо зо ра-
ва ју струч ња ци, на во де ћи да
Аме ри кан ци па те од син дро-
ма не до стат ка од мо ра, што се
огле да у де пре си ји, пси хич кој
ис цр пље но сти, пре мо ру, без-
вољ но сти и не бро је ним дру-
гим здрав стве ним смет ња ма.

Д. Дра гић

Не ће сви Не ће сви 
на од морна од мор
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на лицу места

Пен зи је у Ср би ји су увек ак ту ел на
те ма, али исти ни ти је је ре ћи да су
оне из зна че ња ак ту е лан – са да-

шњи, да на шњи, са вре мен, одав но пре-
шле у ка те го ри ју веч них те ма. О пен зи-
ја ма при ча ју и пен зи о не ри, и за по сле ни
и не за по сле ни, при ча се на ули ци, пи ја-
ци, у шет њи.
Од струч не до бу ле вар ске штам пе, од

днев них но ви на до ча со пи са, ра дио и те-
ле ви зиј ских ве сти, те мат ских еми си ја, ка-
ко да нас, та ко и го ди на ма уна зад, пен зи је,
за кон о пен зи ја ма, до пу не за ко на, ко ри-
сни ци, бу ду ћи ко ри сни ци пен зи ја, ка те го-
ри је пен зи о не ра су не пре су шна те ма.
Ста тус пен зи о не ра иза зи ва за до вољ-

ство и не за до вољ ство, код нас „обо га-
ће но” још и не си гур но шћу. Не та ко дав-
на ис ку ства су по ка за ла да је мо гу ће и
не ис пла ћи ва ти пен зи је. То вре ме нам
је оста ви ло као вест да на − „да нас се
ис пла ћу ју пен зи је”. Иако већ ду жи вре-
мен ски пе ри од пен зи је сти жу од ре ђе них
да ту ма без за сто ја, та ис ку ства још по-
ма ло иза зи ва ју страх, а но ви на ри и да-
ље оба ве зно из ве шта ва ју о да ну ис пла те
пен зи је.
При зи ва ју ћи се ћа ња и пре ли ста ва ју ћи

не гда шњу штам пу, стал но се про вла чи
иста те ма − да ме ре ко је се до но се не
ре ша ва ју про блем пен зи ја на ду жи рок,
због че га се че сто ула зи ло у раз ли чи те
ре фор ме. Нај но ви ја ре фор ма, по сле ду-
го трај них пре го во ра са Ме ђу на род ним
мо не тар ним фон дом, из не дри ла је и но ви
За кон о пен зиј ском си сте му ко ји, из ме ђу
оста лог, тре ба да до при не се ду го трај ни-
јем урав но те же њу др жав ног бу џе та.
Али да се вра ти мо ма ло у исто ри ју и

при се ти мо ка ко је све код нас по че ло
дав не 1833. Те го ди не кнез срп ски Ми лош
Обре но вић пот пи сао је ре ше ње сле де ћег

са др жа ја: „По чи та је ми го спо да ру и љу бе-
зни бра те, кне же Или ја, рев ност усред не
вер но сти и за слу ге, ко је сте Ви го спо да ру
Или ја Мар ко ви ћу, од 1804. го ди не до са-
мог овог маг но ве ни ја, ота че ству на шем,
а и лич но сти мо јој она ко сјај но ука за ли,
по бу ди ли су ме брат ским оком на ста рост
по гле да ти, ко ја вас је сти гла и за по ве ди-
ти кња жев ско срп ском ка зна чеј ству да
Вам за на гра ду по сто аустри ских та ли ра
сва ке го ди не до смр ти ис пла ћу је”.
Го ди не 1835. до не то је пр во ре ше ње

го спо ђи Је ле ни Ђ. Пе тро вић ко је са др жа-
јем ука зу је на вр сту пре те че по ро дич них
пен зи ја: „Ува жа ва ју ћи слав на и веч на бе-
смр тја удо сто је на де ла по кој ног су пру га
Ва шег го спо да ра Ђор ђа Пе тро ви ћа, бив-
шег вр хов ног во жда, ро ду и ота че ству
на шем учи ње на, и сма тра ју ћи на ста рост
Ва шу, бла го во ли ло је ње го во ви со чан-

ство ми лоствјев ши го спо дар и књаз наш
ука зом сво јим 23. ме се ца фе бру а ра т. г.
бла го у троб но од ре ди ти Вам го ди шњу
пен зи ју од пет сто ти на та ли ра, ко ју ће те
од Ђур ђе ва дне о ве 1835. год. из при ват-
не азне кња жев ске по че ти при ма ти”.
Пре ко лич ног чи на Ми ло ша Обре но ви-

ћа, ње го ве до бре во ље, ве ро ват но и ис-
ку пљи ва ња са ве сти, сти же се и до пр ве
оп ште ва же ће Уред бе из 1841. го ди не.
Ту уред бу о пен зи ја ма чи нов ни ка до но-

си Ми ло шев син Ми ха и ло М. Обре но вић:
„1. Сва ки чи нов ник ко ји је ука зом у ко-
ју год усто је ну слу жбу с пла том из пра-
ви тел стве не ка се по ста вљен, уче сник је
пра ва, да мо же кад по сми слу тач ке 53
Уста ва из за ко ног узор ка из слу жбе ис ту-
пи ти, пен зи ју до би ти… 6. А сва ком чи нов-
ни ку ко ји је пу них че тр де сет го ди на уред-
но и до бро слу жио, па иште, да из слу жбе
ис ту пи, оће му се тај исту пак одо бри ти, и
он да ће му пу на пен зи ја ко ли ко му је по-
след ња го ди шња пла та би ла, с тим дат,
да је до сво је смр ти у ми ру ужи ва… 9. За-
то ће се са мо онај чи нов ник, ко ји је пу них
де сет или ви ше го ди на до бро слу жио и у
слу жби те ле сно или ду шев но та ко из не-
мо гао и осла био да ни је ни ка ко ви ше за
да љу слу жбу спо со бан, с пен зи јом, ко ју
бу де по слу жби го ди на ма за слу жио, из
ове ис ту пи ... Сва ко ка зна чеј ство ду жно
ће би ти тач ну ли сту сви ју пен зи о ни ста,
ко је оно ис пла ћу је, с озна че њем при па-
да ју ће им пен зи је др жа ти, и ње не кви те у
до бром по рет ку чу ва ти, ка ко ће с про то-
ко лом, ко ји ће о њи ма и о ис пла ти ње ној
во ди ти, у сво је вре ме, као и оста ле ра чу-
не по пе чи тељ ству фи нан си ја, да ље га ну-
жног ра ди по ступ ка, пре да ва ти мо ћи”.
Да кле, ка ко ста ри ар хи ви ка жу, Шап-

ча нин, ро ђен је у Гру ши ћу, „ве ли ки ви-
ла јет ски су ди ја” и, по сле Пе тра До брњ-
ца, ми ни стар прав де, Или ја Мар ко вић,
по во љи Ми ло ша Обре но ви ћа пр ви је
пен зи о нер у Ср би ји. Дру ги по зна ти Шап-
ча нин, Лу ка Ла за ре вић, по стао је пен зи-
о нер 1847. на осно ву пр ве Уред бе о пен-
зи ја ма из 1841. го ди не.
Пр ви За кон о пен зи ја ма усво јен је

1850. го ди не, а ње гов тво рац био је Ни-
ко ла Да бар. Го ди не 1952, Уред бом Вла-
де ФНРЈ фор ми ран је Ре пу блич ки за вод
за со ци јал но оси гу ра ње, да би да нас
при ма ња пен зи о не ра ишла пре ко Фон-
да пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
Ср би је.

(Ко ри шће на гра ђа Ме ђу оп штин ског 
ар хи ва у Шап цу)

Б. Ра до ва но вић

ОД КЊА ЗА МИ ЛО ША ДО ММФ-а

Пр ве срп ске пен зи је

Народни музеј у Шапцу
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стари занати

По сто је две тех ни ке пра вље ња
јор га на, пр ва је шу вал ски
рад а дру га рад на ра му

Про дај ни про стор јор ган џиј ске рад-
ње у Ви ше град ској ули ци не оди-
ше про шло шћу, иако на зив јор-

ган џи ја упу ћу је на бив ше вре ме. Али,
ка да се из про дав ни це за ђе у ра ди о ни-
цу, не дво сми сле но је да је реч ста ром

за на ту. По ред рад не ат мос фе ре, ту је и
ста ра ма ши на по пут син ге ри це, ве ли ки
рам за за те за ње и ма ши на за ши ве ње
јор га на, ве ли ких ди мен зи ја, ста ра ви ше
од три де це ни је. Ру жа Ра до са вље вић је,
као рат но си ро че, ма ло зна ла о јор ган-
џиј ском за на ту ка да је, 1954. го ди не, по-
че ла да по ха ђа За нат ску шко лу. Али га је
из у чи ла и за во ле ла, а ка сни је за јед но са
су пру гом осно ва ла по сао за из ра ду јор-
га на.

– Руч ни и ма шин ски рад не мо гу да се
по ре де. Не ка да се шест са ти из ра ђи вао

је дан јор ган. По сто је две 
тех ни ке из ра де. Пр ва је 
при ми тив ни ја, на зи ва се 
шу вал ски рад. На тај на чин 
ра ди мој ко ле га на Дор ћо-
лу. Он из ра ђу је јор га не на 
ко ле ну, она ко ка ко су то 
Тур ци ра ди ли, јер ми и је-
смо овај за нат пре у зе ли од 
њих. Дру ги рад је на ра му, 
ми слим да је он бо љи, а у 
ње го вој осно ви је за те за-
ње ма те ри ја ла. До бар део 
на шег за на та под ра зу ме ва 
и об ра ду ву не. На на шем 
под не бљу јор га ни се из ра-
ђу ју и од па му ка и од пер ја. Ја сам се са
овим по слом сро ди ла и не мо гу тек та ко
да га на пу стим иако се јор га ни да нас из-
ра ђу ју и од син те ти ке, а при де су и мно ги
ста ри за на ти уга ше ни – до ча ра ва свој по-
сао Ру жа Ра до са вље вић.

При род ни ма те ри ја ли
и ква ли тет
До 1962. го ди не би ло је три де сет пет

јор ган џи ја, по том је при ват ни ци ма за-
бра ње на ту ђа рад на сна га и за за на тли је
су на сту пи ла ло ша вре ме на.

– У овој ули ци сам че тр на ест го ди на,
а 1962. смо мо ра ли да за тво ри мо рад њу,
за тим смо при шли за дру зи, али је и то
би ло крат ког да ха. Му чи ли смо се до ста
да би по сао оп стао. Ми смо са да зр но
пе ска у оке а ну, услед по пла ве ки не ске
ро бе. А не ка да је сва ко имао свог кућ ног
за на тли ју. Шта год је тре ба ло да се не-
ком из ра ди или по пра ви до вољ но је би-
ло да до ђе у овај за на тлиј ски крај. То га
ви ше не ма, ви ше смо се та да осла ња ли
јед ни на дру ге. Да нас ра дим за љу де ко-
је за ни ма ју при род ни ма те ри ја ли и ква-
ли тет. Не мам про блем с на бав ком ма те-
ри ја ла јер их до но се му ште ри је. И пер је
и ву ну. До бро, про ве ре но пер је сти же из
Сла во ни је. Из ра ђу је мо и ја сту ке, твр ђе
за се де ње а мек ше за под гла ву. Ме ни су
мо ји ја сту ци по мо гли за обо ле лу кич му – 
ка же вла сни ца јор ган џиј ске рад ње.

Ру жа от кри ва и тај не пра вље ња јор-
га на а ра до се при се ћа и вре ме на ка да
је би ло мно го ви ше по сла. Не ка да је по-
сто јао и Ме ђу на род ни са јам за нат ства
на ко ме је 1960. го ди не до би ла по себ-
но при зна ње, од но сно брон за ну ме да љу.
Мно ги су са Ру жи ним јор га ни ма до че ка ли
но ви дан. Упр кос не срећ ним вре ме ни ма
за за на те, она је, за раз ли ку од ве ћи не,
бри ну ла за леп ше сно ве дру гих и ис тра-
ја ла у сво јој „јор га но ло ги ји”.

Из ра да но вих, по прав ка ста рих
Мај сто ри ца ка же да је ма ло оних ко-

ји да нас ра де на исти на чин као она. У 
ње ној ра ди о ни ци се тра ди ци о нал но ра ди
тех ни ка за те за ња. Пр во се ста вља па муч-
ни до њи део, од но сно де ко ра тив на са тен-
ска тка ни на, за тим ву на, па се она по кри-
ва. Ма ши на не са мо да убр за ва и олак-
ша ва по сао, не го је јор ган ква ли тет ни ји
јер се ши је са два кон ца. Руч но се јор ган
за ши вао са мо јед ном кон ча ном ни ти па је
и мо гућ ност да пук не би ла ве ћа.

– Оста ри ли смо и ја и мо је му ште ри је.
Али увек до ђе и не ко нов, по пре по ру ци.
За вре ме СФРЈ у мо ју рад њу ни је лич но
ушла мо жда са мо Јо ван ка Броз. Пра ви-
ла сам по кри ва че за мно ге по ли ти ча ре и
дру ге јав не лич но сти. При ли ком по се те
Гор ба чо ва Бе о гра ду, из ра ди ла сам јор ган
ко јим је же лео да се по кри ва из здрав-
стве них раз ло га. Ра ди ла сам за Ољу Ива-
њиц ки, На ду Кне же вић, Би се ру Ве ле тан-
лић, Ру жи цу Со кић... Про из во ди мо но ве,
али ра ди мо и ко рек ци ју ста рих јор га на,
та ко да се са не ким му ште ри ја ма по зна-
јем и ви ше од три де сет го ди на. Ми слим
да ве ли ки број Бе о гра ђа на зна за мо ју
про дав ни цу. Ву но вла чар из Са ра јев ске
и ја са ра ђу је мо већ ве о ма ду го, пла ни-
рам да ме на сле ди јер је пот пу но овла дао
овим за на том. Упу ће ни смо јед но на дру-
го – об ја шња ва Ру жа Ра до са вље вић.

Текст и фото: Јелена Оцић

ЈОР ГАН ЏИ ЈЕ ЈОШ НА ЦЕ НИ

По кри ва ње за нат ским уме ћем

У Ја го ди ни уру че на мај стор ска пи сма
За нат ска ко мо ра Ср би је уру чи ла је мај стор ска пи сма и сер ти фи ка те за че тр на е сто-

ро чла но ва удру же ња Ет но фор ма из Ја го ди не, ко је се ба ви очу ва њем ста рих за на та.
До би ја њем мај стор ских пи са ма, чла но ви ма Ет но фор ме се пру жа ју мо гућ но сти за да-
љи рад и отва ра ње ма лих за нат ских рад њи у ко ји ма ће мо ћи да из ра ђу ју и про да ју
сво је про из во де. Та ко ђе, они мо гу да до би ју по вољ не кре ди те за отва ра ње са мо стал-
них ра ди о ни ца. Ме ђу до бит ни ци ма су два му шкар ца – ко лар и со да џи ја, а оста ло су
же не ко је се ба ве до ма ћом ра ди но шћу, јор ган џиј ским и асур џиј ским за на ти ма.
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„ р р
ва ло је ви ше од 60 гру па из зе мље и
ино стран ства а ма ни фе ста ци ју ко ја је
тра ја ла од 11. до 18. ју ла пра ти ло је,
пре ма по да ци ма вр њач ке Ту ри стич ке
ор га ни за ци је, ви ше од 200.000 гле да ла-
ца. Кар не вал је отво рио Ми ро слав Илић
кон цер том на пла тоу код по пу лар ног
„Врап ца”. Пу бли ка је ужи ва ла у ње го-
вим хи то ви ма и по здра вља ла га че стим
апла у зи ма. Дру гог да на на сту па ла су
кул тур но-умет нич ка дру штва из Вр њач-
ке Ба ње и Тр сте ни ка. Деч ја по вор ка
кре ну ла је 14. ју ла а 17. ју ла она глав-
на, Ме ђу на род на кар не вал ска по вор ка
са ви ше од 50 гру па, што је био и цен-
трал ни до га ђај ма ни фе ста ци је.

– На дам се да је свим уче сни ци ма али
и гле да о ци ма би ло ле по, ми слим да смо
упр кос кри зи по ло жи ли ис пит за ова ква
зна чај на до га ђа ња. Овај кар не вал ни је
као „Ег зит” или Гу ча, где онај ко не во ли
ту вр сту му зи ке не ма шта да тра жи. На-
про тив, сви уз ра сти су ужи ва ли у свом
де лу про гра ма. По ред кон це ра та, ве о ма
по се ће не би ле су и из ло жбе, по зо ри шне
пред ста ве, на сту пи пле сних гру па, а рок 
са ста ви су оду ше ви ли гле да о це. Одр жан
је и фе сти вал на род не му зи ке „Вр њач ка

Ба ња 2010”. Нај ве ће атрак ци је ово го ди-
шњег кар не ва ла би ле су пре ле пе де вој-
ке са ве не ци јан ским ко сти ми ма. И ово га
пу та по кро ви тељ ма ни фе ста ци је би ла
је СО Вр њач ка Ба ња, свој удео у све му
то ме има ли су и на ши спон зо ри, сви ма

ср дач но за хва љу јем на по мо ћи и при су-
ству, а по себ но ме ди ји ма ко ји су пом но
пра ти ли кар не вал ска де ша ва ња – ре као
је Да не Ста ној чић, ди рек тор Ту ри стич ке
ор га ни за ци је у Вр њач кој Ба њи.

Дра ган Ива но вић

ОВО ГО ДИ ШЊИ КАР НЕ ВАЛ У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ ПРА ТИ ЛО ВИ ШЕ ОД 200.000 ГЛЕ ДА ЛА ЦА

а чу ве ној бањ ској Про ме на ди
одр жан је ше сти Ме ђу на род ни
„Вр њач ки кар не вал”. Уче ство-

Ме ђу на род на по вор каМе ђу на род на по вор ка
у цен тру па жњеу цен тру па жње
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Ме ђу на род на по вор ка
у цен тру па жње

е ран Дра го љубВе те
о вић (82) поПа п
е ти пут биоде се
нич ни уче сник зва н
сид бе на „Ко с
ров цу”, ко ли коМа р
ра је таи тр
и фе ста ци јама н

У Ма ров цу, на тра ди ци о-нал ном так ми че њу ко-
са ча, Дра го љуб Па по-

вић (82) не пре да је се, иако 
вре ме ни је ње гов са ве зник.

– Од пр ве при ред бе сам 
ов де, а та ко ће, ваљ да, би ти 
до кра ја жи во та – ка же Дра-
го љуб Па по вић, ко ји је пред-
во дио ко ло ну так ми ча ра на 
де се тој, ју би лар ној при вред-
но-ту ри стич кој ма ни фе ста ци-
ји „Ко сид ба на Ма ров цу”.
Има не што, ка жу ов де, ра-

до сно и у исти мах ту жно у 
све ча но сти ко ју сва ке пр ве 
су бо те у ју лу ор га ни зу ју Ма-
ров ча ни у свом за ви ча ју, ме-
сту три де се так ки ло ме та ра 
уда ље ном од Ме две ђе и се-
дам на ест ки ло ме та ра од Си-
ја рин ске ба ње.
Оку пе се Ма ров ча ни из бе-

лог све та да по ка жу сву ча ро-
ли ју ко сид бе и да се још јед ном 
при се те мла да лач ких да на.
Пе ро ви ћа ли ва да би ла је ове 

го ди не збор но ме сто три де се-
так вред них ко са ча ко ји су, ви-
ше од по бе де, хте ли да по ка жу 
ко ли ко во ле за ви чај и опој ни 
ми рис по ко ше не тра ве. Жи ри 
је имао те жак за да так јер је 
тре ба ло да оце ни ле по ту, чи-
сто ћу сти ла и бр зи ну ко ше ња 
и за то су од лу чи ва ле ни јан се.
По бед ник ово го ди шњег 

над ме та ња био је Ми о мир 

У МА РОВ ЦУ СЕ ТАК МИ ЧИ ЛИ И КО СА ЧИ ЗА ШЛИ У ДЕ ВЕ ТУ ДЕ ЦЕ НИ ЈУ

Во ле за ви чај 
и ми рис
по ко ше не 
тра ве

Па по вић, ко ји жи ви у род ном
Ма ров цу. На дру гом ме сто на-
шао се Ми лош Ра до је вић из
обли жње Си ја ри ње, а тре ћи
је Дра го мир Пе ро вић, из Ма-
ров ца.

– По но сан сам што сам уче-
сник овог так ми че ња. Во лим
да се дру жим, али ми је нај-
дра же да по ка жем ле по ту ово-
га по сла, пе сму сва ког от ко са,
ша пу та ње ко се и исто вре ме но
да се при се тим вре ме на ка да
је у овом кра ју би ло мно го,
мно го ви ше ста нов ни ка – ка-
же Ми о мир Па по вић.
Ова при ред ба је има ла и

не ке дру ге хе ро је. Два на е-
сто го ди шњи Ми лош Ра ду ло-
вић био је нај мла ђи уче сник,
а Дра го мир Па по вић, ко ји је
за ко ра чио у де ве ту де це ни ју,
био је ап со лут но нај ста ри ји
так ми чар у зва нич ној кон ку-
рен ци ји. 
Ор га ни зо ва но је и ви ше

пра те ћих про гра ма – ба ца ње
ка ме на с ра ме на, над вла че ње
ко ноп ца, ру ко ва ње мо тор ном
те сте ром и скок удаљ.
Ма ро вац је се ло на ад ми ни-

стра тив ној ме ђи са Ко со вом и
Ме то хи јом. Ов де жи ви, мо гло
би се ре ћи жи во та ри, два де-
се так по ро ди ца, јер је ве ћи на
до мо ва дав но за тво ре на и за-
ра сла у ко ров. Школ ско зво но
је пре мно го го ди на утих ну ло,
а сре ди ном ми ну лог ве ка у се-
лу је би ло око 800 ста нов ни ка.
Та да је на ста ву пра ти ло око
де ве де сет ђа ка, ко ји су са да
по зна ти струч ња ци за по сле-
ни ши ром све та и у окол ним
гра до ви ма. По то ме овај крај
ни је ни ка кав из у зе так на ју гу
Ср би је и да ни је „Ко сид бе на
Ма ров цу” све би би ло још ту-
жни је, ка жу Ма ров ча ни.

Д. Ко цић

Дра го љуб Па по вић, нај ста ри ји уче сник ко сид бе

Де таљ са ко сид бе на Ма ров цу

Тра ди ци о нал ни про лећ ни Ви дов дан-
ски су срет пен зи о не ра То пли це (по сто ји
и је се њи) одр жан је у ор га ни за ци ји Удру-
же ња из Жи то ра ђе ко је је би ло до ма ћин.
Осим то плич ких пен зи о не ра на ску пу ко-
ме је при су ство ва ло око 250 осо ба би ли
су и го сти из Пи ро та, Кру шев ца, Вра ња и
Вла ди чи ног Ха на.

Пен зи о не ри су об и шли На род ни му зеј
То пли це у Про ку пљу а за све њих про грам
је из вео КУД „Абра ше вић” из Про ку пља.

– До би ли смо ис кре не че стит ке за ор-
га ни за ци ју – ре као је пред сед ник пен зи-
о не ра Жи то ра ђа То ми слав Ри стић, до-
дав ши да ће сле де ћи скуп би ти одр жан
у Бла цу.

Ин те ре сант но је да су се том при ли ком
40 го ди на по сле дру же ња у вој сци пр ви
пут сре ла два при ја те ља из Кру шев ца и
Жи то ра ђе, а пред сед ник блач ких пен зи-
о не ра Де си мир Ђор ђе вић са оп штио је
да је по сле овог су сре та на по мо лу брак 
дво је блач ких пен зи о не ра.

Ж. Д.

ЖИ ТО РА ЂА

Традиционално окупљање То пли чана
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Ми ло мир Сто јић (1958) из Ми ро са-
ља ца у оп шти ни Ари ље по мно ги-
ма је срп ски, европ ски, па и свет-

ски ре кор дер у про из вод њи ма ли не, а др
Бран ко Ко ва че вић, пи сац хро ни ке овог
кра ја, про гла сио га је за не кру ни са ног
кра ља ка да је ово во ће у пи та њу.
Пр ви ма ли њак, на по вр ши ни од 10 ари,

Ми ло мир је за са дио пре ви ше од два де-

сет го ди на. Већ на стар ту оства рио је
при нос од 30 то на по хек та ру, што је у то
вре ме би ло рав но ре пу блич ком ре кор ду.
То га је под ста кло да стал но уве ћа ва по-

вр ши не под овом кул ту ром. Са да има 4,5
хек та ра ма ли ња ка са ко јих уби ра ви ше
од 100 то на ма ли не го ди шње. Нај ве ћи
део је ро ленд, сор те ми кер и ви ла мет.
До ма ћин ство Сто ји ћа, по ред Ми ло ми-

ра, чи не су пру га Ран ка, кћи Би ља на и
син Дра ган. Иако нај мла ђи, Дра ган је
до ра стао да у од су ству успе шно за ме-
њу је до ма ћи на. У вре ме бер бе Сто ји ћи

има ју и по 80 бе ра-
ча. До ла зе са свих
стра на – из ис точ не
и за пад не Ср би је,
али и из Ре пу бли ке
Срп ске, а за све је
обез бе ђен сме штај и
ис хра на. Бе ра чи су,
из гле да, вр ло за до-
вољ ни за ра дом па се
већ у мар ту ја вља ју
до ма ћи ну и по твр-
ђу ју до ла зак. По-
ред ма ли не, Сто ји ћи
има ју и ја буч њак од
700 ста ба ла и сва ке
го ди не убе ру до 50
то на пр во кла сних ја-
бу ка ра зних сор ти.
Ми ло мир ско ро да

и ни је имао де тињ-
ство јер је од ра не мла до сти на пор но ра-
дио, а ка да је ку пио ка ми он, по чео је и
да за ра ђу је. То му је био је ди ни из вор
при хо да до по ди за ња ма ли ња ка.

Не дав на ви ше днев на хлад но ћа и ки ше
ни су при чи ни ли ве ћу ште ту ње го вим ма-
ли ња ци ма, јер су са свих стра на окру-
же ни шу мом и воћ ња ци ма. У ове узор-
не ма ли ња ке у Ми ро саљ ци ма до ла зе на
прак су уче ни ци сред ње по љо при вред не
шко ле и сту ден ти. По ре чи ма до ма ћи на,
те већ чу ве не ма ли ња ке по се ти ле су де-
ле га ци је из мно гих зе ма ља Евро пе и из
обе Аме ри ке, јер Ми ло ми ро ва по ро дич на
фир ма ис по ру чу је нај ква ли тет ни ју ма ли-
ну на За пад. И то вр ло успе шно!

Ђ. Ми ло ва но вић

ВО ЋАР СТВО КАО ПО РО ДИЧ НО ЗА НИ МА ЊЕ

Не кру ни са ни краљ ма ли не

КУД „НЕ ВЕН” ИЗ РУ МЕ

Сла вуј пи ле, не пој ра но
Кул тур но-умет нич ко дру штво „Не вен”, у ко ме на сту па ју ве-

те ра ни, на пу ни ло је не дав но ве ли ку дво ра ну Кул тур ног цен тра 
у Ру ми са 700 ме ста, што мно ги ма ни је по шло за ру ком.
Ово га пу та КУД „Не вен”, под вођ ством умет нич ког ру ко во-

ди о ца и ко ре о гра фа Бо ри сла ва Чор та но вач ког, љу би те љи ма 
фол кло ра се пред-
ста вио игра ма из 
Гор ње Ре са ве, Пи-
ро та, Гру же и Лев-
ча и спле том ига-
ра из Ме то хи је.
На го ди шњем 

кон цер ту Ру мља на 
под на зи вом „Сла-
вуј пи ле, не пој 
ра но”, уме ће су 
по ка за ли и го сти 
– жен ска пе вач ка 

гру па и ве те ра ни КУД „Бран ко Ра ди че вић” из Срем ске Ми тро-
ви це и КУД „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња” из Бу ков ца. Бе-
ћар це су ка зи ва ли Ја сми на Вук ма но вић и Бра ни слав Јо ви чић.
За три го ди не, ко ли ко Дру штво по сто ји, кроз „Не вен” је про-

шло ви ше од 70 чла но ва, а са де се так ко ре о гра фи ја уче ство-
ва ли су на број ним
фе сти ва ли ма и ху ма-
ни тар ним кон цер ти-
ма ши ром Ср би је. Ове
го ди не, ка ко су се по-
хва ли ли на кон цер ту,
до би ли су од ло кал не
са мо у пра ве про сто ри је
за про бе и дру же ња.
Ме ђу ве те ра ни ма

рум ског КУД „Не вен” 
на сту па ју и три пен зи-
о не ра. Д. Р.
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ЉУБОВИЈА

Пло ви ло ви ше од 
8.000 љу би те ља ре ке
На Дри ни је не дав но одр жа на нај ве ћа ту ри стич ка спорт ско-

ре кре а тив на ма ни фе ста ци ја „Дрин ска ре га та 2010”. Ор га ни за-
то ри овог де ве тог по ре ду јул ског оку пља ња би ли су Ту ри стич-
ка ор га ни за ци ја „Љу бо ви ја” и Раф тинг клуб „Дрин ска ре га та”,
под по кро ви тељ ством СО Љу бо ви ја.
У 800 ча ма ца и у мно го број ним дру гим пло ви ли ма на шло

се ви ше од 8.000 за љу бље ни ка ре га те из мно гих гра до ва Ср-
би је и бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, али и из Не мач ке,
Аустри је, Ма ђар ске, Ита ли је, Швај цар ске и Ен гле ске. Ме ђу ре-
га та ши ма је би ло и ви ше од 150 пен зи о не ра.
Пло ту ном из тре шње вог то па, у де вет са ти, ко ман дант ре-

га те Зо ран Во ји но вић, ка пе тан ду ге пло вид бе, дао је знак за
старт пло вид бе низ Дри ну из Ро га чи це, ста зом ду гом 40 ки ло-
ме та ра. Уз пе сму и свир ку тру ба ча, у до бром рас по ло же њу ве-
ли ка фло та ча ма ца по сле де сет са ти упло ви ла је у при ста ни-
ште, на ушћу ре ке Љу бо ви ђе у Дри ну где их је до че као ве ли ки
број гра ђа на. М. М.

МАЈ ДАН ПЕК

Тра ди ци о нал но
ве се ло
Пен зи о не ри оп шти не Мај дан пек су и ове као и ра ни јих го-

ди на у се лу То пол ни ца код До њег Ми ла нов ца ор га ни зо ва ли 
Ви дов дан ски са бор. Са бо ру је, по ред чла ни ца Ак ти ва же на ОО 
Ко би шни ца код Не го ти на и го сти ју из Сме де ре ва и Љу би че ва 
код Бр зе Па лан ке, при су ство ва ло око две ста пе де сет чла но ва 
из свих ме сних ор га ни за ци ја оп шти не Мај дан пек.
Ин те ре сант но је, ка же нам Алек сан дар Пе тро вић, пред сед-

ник Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Мај дан пек, да се 
пен зи о не ри за и ста ле по дру же и ве се ле, да у то ме пред ња че 
нај ста ри ји чла но ви, а то су баш они ко ји су пред ња чи ли и при 
оба вља њу рад них за да та ка.
Ово је, по оце ни мно гих уче сни ка, био до са да нај ве се ли ји 

са бор. Сле де ћи са бор одр жа ће се у се лу Ја си ко ву код Мај дан-
пе ка.  П. Л.

ПРО КУ ПЉЕ

Угаљ на де вет ра та
Про ку пач ки пен зи о не ри иако ле то уве ли ко тра је ми сле на

сле де ћу зи му. Већ пр вих про лећ них да на ор га ни за ци ја пен-
зи о не ра по че ла је са уго ва ра њем угља. Ин те ре со ва ње за ову
вр сту го ри ва је ве ли ко – за са мо ме сец да на ви ше од 300
пен зи о не ра при ја ви ло се за ку по ви ну око 500 то на угља „ко-
лу ба ра”.
Оно што је нај ва жни је, угаљ је по чео да сти же и ви ше од

200 то на је већ ис по ру че но куп ци ма. Ова вр ста го ри ва го то во
сва ко днев но сти же из руд ни ка Ко лу ба ра са ко јим про ку пач ка
ор га ни за ци ја пен зи о не ра има ви ше го ди шњу успе шну са рад-
њу. Це на по то ни из но си шест хи ља да ди на ра уз пла ћа ње на
де вет ме сеч них ра та.
Ка ко је са оп ште но у про ку пач кој ор га ни за ци ји пен зи о не ра,

при ја вљи ва ње за угаљ још тра је, та ко да ће би ти пре у зе то,
ка ко се ра чу на, око 700 то на. 

Ж. Д.
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ЛЕ СКО ВАЦ

Об на вља ју рад
на род не ку хи ње

МЕ ДВЕ ЂА

Бри га о нај ста ри јим
су гра ђа ни ма
У не раз ви је ној, на ци о нал но ме шо ви тој оп шти ни Ме две ђа, у

ко јој жи ве Ср би, Ал бан ци, Цр но гор ци и дру ге на ци о нал не за-
јед ни це, не дав но је отво рен пр ви Дом за днев ни бо ра вак ста-
рих и од ра слих осо ба. 

– Ра ду је нас што је још је дан про је кат за вр шен и пре дат
они ма ко ји ма је нај по треб ни ји – ка зао је Зо ран Мар ти но вић,
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству ра да и со ци јал не по ли ти-
ке.
У град њу До ма за днев ни бо ра вак ста рих и од ра слих уло же-

но је шест и по ми ли о на ди на ра.
Иако не раз ви је на и си ро ма шна, оп шти на Ме две ђа је обез-

бе ди ла сред ства за опре ма ње објек та. Сло бо дан Дра шко вић,
пред сед ник оп шти не, ис ти че да овај крај ка рак те ри ше исе ља-
ва ње, ве ли ки број опу сте лих се ла и ви со ки про це нат ста рих
осо ба ко ји ма је по треб на сва ко днев на по моћ.
Д. К.

ТЕ ШИ ЦА

Би о ро тор за чи сти ју 
во ду
У Рад ној је ди ни ци за сме штај од ра слих ли ца у Те ши ци, ко ја

ра ди у окви ру алек си нач ког Ге рон то ло шког цен тра „Је ле нац”,
нај зад је ре шен је дан од ве ћих про бле ма – от пад не во де се
од ско ра пре ра ђу ју и у Ју жну Мо ра ву ис пу шта ју као тех нич ка
во да ко ја евен ту ал но мо же да се ко ри сти и за на вод ња ва ње
пла сте ни ка или по љо при вред ног зе мљи шта. 
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке ин ве сти ра ло је

бли зу 19 ми ли о на ди на ра у ку по ви ну са вре ме ног уре ђа ја за
пре чи шћа ва ње от пад них во да „би о ро тор-тех ник”. Та ко је за
ма ње од три ме се ца ре шен про блем ко ји је од за по сле них из и-
ски вао мно го вре ме на и на по ра на пра жње њу пре лив них ја ма.
Исто вре ме но, овим су ис пу ње ни и стан дар ди пред ви ђе ни За-
ко ном о за шти ти жи вот не сре ди не.АЛЕК СИ НАЦ

Јеф ти но ле то ва ње
у Со ко ба њи
И овог ле та чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да 

у Алек син цу мо гу по по вољ ној це ни да ле ту ју у Со ко ба њи, у 
камп-ку ћи ове ор га ни за ци је. 
Пре ма ре чи ма Дра га на По по ви ћа, пред сед ни ка ор га ни за ци-

је, обје кат је не дав но те мељ но ре но ви ран – по ста вљен је ла-
ми нат и но ви кров.
За де се то днев но ле то ва ње у ле пој ба њи под но Озре на чла-

но ви ор га ни за ци је тре ба да из дво је 2.500 ди на ра, а они ко ји 
ни су чла но ви 500 ди на ра ви ше. У це ну је ура чу на та и на док-
на да за во ду, стру ју и ко му нал не услу ге, али не и бо ра ви шна 
так са. С. И.

На род на ку хи ња у ко јој је по след њих го ди на нај си ро ма шни-
јим Ле сков ча ни ма де љен по је дан оброк днев но, на ста ви ће 
рад пр вих да на је се ни. По ред Цр ве ног кр ста, отва ра ње ку хи ње 
по мо ћи ће ло кал на са мо у пра ва и Цен тар за со ци јал ни рад.
Д. К.

По ре чи ма ру ко во ди о ца Рад не је ди ни це Го ра на Пет ко ви ћа,
пла ни ра но је да се, уко ли ко бу де раз у ме ва ња у ре сор ном ми-
ни стар ству и, на рав но, фи нан сиј ских сред ста ва, по ред по сто-
је ће, из гра ди још јед на згра да, чи ме би се усло ви за сме штај
ко ри сни ка бит но по бољ ша ли. 
У овој уста но ви сме ште но је 280 ко ри сни ка са ко ји ма ра ди

60 за по сле них.  С. И.
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ША БАЦ

Град ска ор га ни за ци ја 
ин ва ли да ра да
На не дав но одр жа ној кон сти ту тив ној сед ни ци Из вр шног од-

бо ра усво је но је да Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да 
Ша бац убу ду ће бу де Град ска ор га ни за ци ја. Усво јен је и но ви 
ста тут, а по функ ци ји пред сед ник Град ске ор га ни за ци је ин ва-
ли да ра да, Ми ро сла ва Сав ко вић иза бра на је и за пред сед ни ка 
Из вр шног од бо ра. Уз пре ре ги стра ци ју ор га ни за ци је из вр ше на 
је и ре ги стра ци ја но вих де лат но сти као што су Уго сти тељ ски 
клуб и Ткач ка ра ди о ни ца „Ста ри за на ти”.
Сед ни ца Из вр шног од бо ра би ла је и при ли ка да се чла но ви 

упо зна ју са ре а ли за ци јом упи са и ис по ру ке огре ва. Ка ко је ре-
че но, упи са но је 1.419 ме та ра греј ног др ве та, а до сад је ис по-
ру че но 667 ку би ка. Б. Р.

ША БАЦ

Годишњица клу ба 
сле пих спор ти ста
По во дом го ди ну да на по сто ја ња и ра да Клу ба за спорт и ре-

кре а ци ју сле пих и сла бо ви дих „Чи ви ја” у Шап цу ор га ни зо ва на 
је, про шле не де ље, скром на све ча ност.
Чла но ви овог клу ба – ку гла ши осво ји ли су у про те клој го ди ни 

че ти ри ме да ље на ре пу блич ким так ми че њи ма сле пих и сла бо ви-
дих. У на ред ном пе ри о ду, по речима Ми ло рада Ан то нића, пред-
сед ника Клу ба, ра ди ће се на ома со вља ва њу и про ши ре њу па ле те 
спор то ва. Члан ством у Клу бу и уче шћем на так ми че њи ма осо бе са 
по себ ним по тре ба ма има ју при ли ку да се дру же и по ка жу да мо гу 
би ти ко ри сни чла но ви сре ди не у ко јој жи ве. Б. Р.

ПЕ ЋИН ЦИ

Но ви ауто мо бил
Ма ло је оп штин ских удру же ња пен зи о не ра ко ја мо гу да се 

по хва ле да су ку пи ла но ви ауто мо бил. То је по шло за ру ком 
Пе ћин ча ни ма, чи је је ру ко вод ство ус пе ло да оп штин ску ор га-
ни за ци ју уве де ме ђу нај у спе шни је у Сре му и Вој во ди ни.

СРЕМ СКИ КАР ЛОВ ЦИ

Из ло жба тка ља
и сли ка ра
Оп штин ска ор га ни за ци ја Са ве за 

ин ва ли да ра да из Срем ских Кар ло-
ва ца ор га ни зо ва ла је са ко ле га ма 
из Оп штин ске ор га ни за ци је СИР Бе-
о чин 21.ју ла, на дан про сла ве сво-
је кр сне сла ве – Све тог Про ко пи ја 
за штит ни ка бо ле сних и не моћ них, 
из ло жбу тка них, ве зе них, хе кла них 
и штри ка них руч них ра до ва чла ни-
ца Сек ци је кар ло вач ких тка ља при 
СИР-у, као и по став ку сли ка умет-
ни ка– ин ва ли да ра да из Бе о чи на.
Свр ха це ло куп не ма ни фе ста ци је 

би ла је да се до ма ћи ни, осим обе ле-
жа ва ња кр сне сла ве, дру же са при сут ним го сти ма, чла но ви ма
ор га ни за ци ја СИР-а из Ши да, Срем ске Ми тро ви це, Ру ме, Но вих
Ба но ва ца, Бе о чи на, Бач ког Пе тров ца, Сен те, Ма лог Иђо ша и
План ди шта, су гра ђа ни ма из Оп штин ског удру же ња пен зи о не-
ра и гру пом пен зи о не ра из Удру же ња „Ду да ра”.
На кон за вр шет ка из ло жбе, го сти из Бе о чи на по кло ни ли су

јед ну сли ку до ма ћи ни ма. С дру ге стра не, до ма ћи ни су до де ли-
ли за хвал ни це по је дин ци ма и ор га ни за ци ја ма за до са да шњу
по моћ у ак тив но сти ма њи хо вог Удру же ња, из ме ђу оста лих и
Ре дак ци ји „Гла са оси гу ра ни ка”.
Об ред се че ња слав ског ко ла ча оба вио је све ште ник Јо ван

Пет ко вић у цр кви Ва ве де ња пре све те Бо го ро ди це у Срем ским
Кар лов ци ма, а ку ме сла ве би ле су Ол га Ди ми тић и На да Пер-
шић. М. М.

– За до вољ ни смо што смо ку пи ли ауто мо бил ко ји ће нам 
по мо ћи да оства ри мо још бо љу са рад њу са ме сним од бо ри ма 
пен зи о не ра у пе ћи нач кој оп шти ни, те да бр же и че шће оде мо 
у сва ко се ло – ре као је за „Глас оси гу ра ни ка” Сло бо дан Плав-
шић, пред сед ник Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра у Пе ћин-
ци ма. Д. Р.
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писма

ПИШИТЕ НАМ
Дра ги чи та о ци,
Ово је про стор на ме њен

Ва шим пи сми ма. Пи ши те
нам шта Вам се у на шем и
Ва шем ли сту до па да, а шта
би мо гло да бу де бо ље, шта
би сте во ле ли да про чи та те
или да са оп шти те дру гим
чи та о ци ма.
Адреса је Булевар

уметности 10, 11070 Бео г рад,
или електронском пош том,
на glasosiguranika@pio.rs

Некад и сад
Оси гу ра ње у
слу ча ју не сре ће

Уред оба вља за ра чун Сре ди шњег уре да оси-
гу ра ње у не срећ ним слу ча је ви ма. Циљ је ово га 
оси гу ра ња да на по слу по вре ђе ним или по ги ну-
лим чла но ви ма и њи хо вим по ро ди ца ма оси гу-
ра до жи вот ну по моћ, од но сно до тле док тра је 
њи хо во пра во по за ко ну о оси гу ра њу рад ни ка 
на ту по моћ. У слу ча ју не сре ће у по слу уне сре-
ће ном при па да хра на ри на у пр вих де сет не де-
ља, иза то га сто по стот на рен та. По сле ле че ња 
по вре ђе ни има пра во на рен ту у ви си ни оно ли-
ко по сто та ка обез бе ђе не за ра де, ко ли ко из но-
си ума ње ње рад не спо соб но сти. За ума ње ње 
од 10 од сто не да је се од ште та, уме сто рен те 
ис под 20 од сто да је се от прав ни на а за пот пу-
но из не мо гла ли ца рен та се мо же по ви си ти на 
че ти ри тре ћи не обез бе ђе не за ра де.

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

Нов ча на на кна да 
за по вре ду на ра ду
Оси гу ра ник код ко га на сту пи те ле сно оште-

ће ње од три де сет до сто од сто, ко је је на ста-
ло услед по вре де на ра ду или про фе си о нал-
не бо ле сти, има пра во на нов ча ну на кна ду. 
Ви си на нов ча не на кна де за те ле сно оште-
ће ње од ре ђу је се, у за ви сно сти од утвр ђе-
ног про цен та те ле сног оште ће ња, од осно ва 
утвр ђе ног про пи си ма ко ји су се при ме њи ва-
ли до 9. апри ла 2003. го ди не и ускла ђу је се 
на исти на чин као и пен зи је. На кна ду ште-
те од 100 по сто про сеч не за ра де оства ре не 
у три ме се ца ко ја прет хо де ме се цу у ко јем 
је на сту пи ла при вре ме на спре че ност за рад 
има за по сле ни ко ји је пре тр пео по вре ду на 
ра ду или обо лео од про фе си о нал не бо ле сти. 
Ка да за по сле ни пре тр пи по вре ду на пу ту до 
по сла или с по сла до ку ће то се тре ти ра као 
по вре да на ра ду. Ј. О.

Имам те ку ћи ра чун код По штан ске ште ди-
о ни це већ го ди на ма и пре ко ње га при мам 
пла ту, а мој отац пре ко свог ра чу на код њих 
при ма пен зи ју. По вре ме но, јед ном ме сеч но 
от при ли ке, на кућ ну адре су сти жу нам из ве-
шта ји о ста њу на те ку ћем ра чу ну. То би би-
ло са свим у ре ду да они ни су по два де сет и 
ви ше да на „ба ја ти”, па у мо мен ту кад стиг не 
тај њи хов из ве штај ста ње на ра чу ну се већ 
не ко ли ко пу та про ме ни ло. По што имам ин-
тер нет, ја сам и се би и оцу отво рио на ло ге 
та ко да днев но пра ти мо про ме не на ра чу ни-
ма и увек смо у то ку са ста њем.
Пре пар ме се ци сти гло нам је оба ве ште ње 

да ће По штан ска ште ди о ни ца са да на пла ћи-
ва ти по 350 ди на ра ме сеч но сла ње из ве шта-
ја на кућ ну адре су. Е, баш се об ра до вах. По-
ред тро шко ва за одржа ва ње ра чу на и сла ње 
че ко ва ко ји су 250 ди на ра ме сеч но, са мо ми 
још и то тре ба. Да ми у стар ту „ски ну” 600 
ди на ра а да ни сам ни „жу те бан ке” по тро-

шио. А плус, тај ску по це ни из ве штај (по го-
то во за мог оца чи ја је пен зи ја је два 15.000
ди на ра) ко ји не ма ни ка кву свр ху јер стиг не
по сле два де се так да на. Не бу дем лењ и ре-
шим да от ка жем то сла ње из ве шта ја јер ни је
по тре бан ни ме ни ни оцу (по треб ни је нам
је 700 ди на ра). По ку шам пр во те ле фо ном.
Окре нуо сам не зна се ко ли ко бро је ва, те ни-
је то ов де не го та мо и та ко укруг, док ме не
вра ти ше на по че так и – ни шта. Ни ко не зна
и ни је над ле жан. Он да ре ших да одем лич но
у По штан ску у 27. мар та (та ули ца сад има
не ко дру го име, али зна те на шта ми слим)
и до бих од го вор да то не мо гу да ура дим.
Про сто, они из ве шта је ша љу и на пла ћу ју
ту услу гу хте ли ми њу или не. По ку шах да
об ја сним да не мо гу да ми да ју оно што од
њих не тра жим и да то још плус и на пла ћу-
ју, али не вре ди. До бро сам за пе нио и гла-
сно ко мен та ри сао на те му „не ма сми сла шта
се све са на ма ра ди у овој зе мљи”, па су и

Са мо да нам на пла те

оста ли ко јих увек има
ко ли ко вам ду ша же-
ли у оном та мо хо лу
по че ли да се сла жу
са мном. Чо век ко ји
је че као ред ми ре че
да се ма нем уза луд на
по сла јер је он, по сле
рас па ра ве и убе ђи ва-
ња ус пео да из бри ше
сво ју адре су са ли сте
оних ко ји ма се из во ди
ша љу на кућ ну адре-
су, али то ни ка ко ни је
ути ца ло на на пла ћи-
ва ње услу ге: и да ље
му ре дов но ски да ју
по 350 ди на ра ме сеч-
но у ту свр ху.
И та ко ре ших бар

да на пи шем пи смо па
да и дру ги про чи та ју
и да се бе по ку ша ју да
по ште де нер ви ра ња и
ше та ња, јер ре зул та-
та не ма. И ме ни и оцу
и да ље на пла ћу ју и
сва ког ме се ца им нас
дво ји ца да мо ви ше
од хи ља ду ди на ра у
знак за хвал но сти што
код њих има мо те ку-
ће ра чу не. И што их
одр жа ва ју (ваљ да ре-
дов но бри шу пра ши-
ну и за ли ва ју их, ма-
да ја ни сам при ме тио
да нам ра чу ни не што
бу ја ју и ра сту).

Д. Во ји но вић,
Но ви Бе о град
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Републички фонд за пензијско 
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Тро шко ви одр жа ва ња ра чу на

Пр во из ми ре ње до при но са
па он да пен зи ја

Пен зи о ни са ње под
по себ ним усло ви ма

По ро дич на – до 26. го ди не
жи во та

?Са вић До бро сав – Вра ње: Да ли не ко има пра во да
од би ја од пен зи је не ки из нос, ако не ма суд ско ре-
ше ње или не ки дру ги до ку мент? Ја до би јам пен-

зи ју пре ко те ку ћег ра чу на јед ном ме сеч но и По штан ска
ште ди о ни ца ми сва ког ме се ца од би ја 95 ди на ра са те-
ку ћег ра чу на.

?Ива на К. – Вла ди чин Хан: Ја сам ин ва лид са ве-
штач ким ку ком и про шла сам на ле кар ској ко ми-
си ји за пен зи ју али се ја вио ад ми ни стра тив ни про-

блем. На и ме, имам ви ше од 21 го ди ну рад ног ста жа,
из ме ђу оста лог и по љо при вред ни стаж ко ји сам пре-
ки ну ла 2003. го ди не за сни ва њем рад ног од но са. По сле
тог пе ри о да имам пре кид у ста жу од две го ди не и де вет
ме се ци, јер сам у том пе ри о ду би ла на би роу за за по-
шља ва ње. Са да ми из ва ше Фи ли ја ле Вра ње тра же да
пла тим до при но се за тај пе ри од од две го ди не и де вет
ме се ци, па ме ин те ре су је да ли за кон ски та ко мо ра јер
сам та да би ла на би роу. Ко ји је то члан у за ко ну ко ји
ка же да ако си јед ном био по љо при вред ни оси гу ра ник 
то мо раш да бу деш увек ка да си без дру гог оси гу ра ња,
про тив сво је во ље. Да ли сам ствар но у оба ве зи да то
пла тим јер ни су ма ле па ре у пи та њу?

?Зо ран Си ма нић – Ло зни ца: Ра дио сам у МУП-у Ср-
би је као ва тро га сац и 30. 12. 2009. го ди не сам
при мио ре ше ње о пре стан ку рад ног од но са ра ди

оства ри ва ња пра ва на пен зи ју. Да на 5. 1. 2010. у Фи-
ли ја ли ПИО у Ло зни ци под нео сам зах тев за до но ше ње
ре ше ња о пен зи о ни са њу, али су ме од би ли с обра зло-
же њем да је зах тев тре ба ло да под не сем 31. 12. 2009.
го ди не. Уло жи ћу жал бу, али вас пи там да ли је мо гу ће
и ка ко да оства рим пра во на пен зи ју.

?Алек сан дра М. – Кра гу је вац: У Хр ват ској сам при-
ма ла оче ву пен зи ју, ме ђу тим, са на пу ње ном 26.
го ди ном то ми је об у ста вље но, али су ауто мат ски

пен зи ју пре ба ци ли на ма му (и ума њен је из нос). Да ли
је до зво ље но да она при ма по ро дич ну пен зи ју ако је у 
Ср би ји у рад ном од но су? Да до дам да је, та ко ђе, др жа-
вља нин Хр ват ске и та мо се во ди као не за по сле но ли це.

Од го вор: С об зи ром на то 
да при ма те пен зи ју пре ко те-
ку ћег ра чу на, Ви сте при ли-
ком отва ра ња те ку ћег ра чу на 
при ста ли да Вам се од Ва ших 
при ма ња од би ја про ви зи ја за 
во ђе ње те ку ћег ра чу на и за то 
од би ја ње ни је по треб но суд ско 
ре ше ње или одо бре ње. Ов де 

се ра ди о од но су Вас и Ва ше
бан ке, Фонд ПИО не уче ству је
у би ло ка квој об у ста ви од Ва ше
пен зи је. Слич но би се де си ло
и да Вам се пен зи ја до но си на
кућ ну адре су пу тем по ште, јер
би Вам се и у том слу ча ју од-
би ја ло 1,4 од сто од пен зи је на
име по штан ских услу га.

Од го вор: Пре ма ва же ћим 
про пи си ма из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, оси-
гу ра ни ци ма по љо при вред ни-
ци ма се сма тра ју ли ца ко ја 
се пре ма за ко ну ба ве по љо-
при вре дом, а ни су за по сле ни, 
од но сно не ба ве се са мо стал-
ном де лат но шћу, ни су пен зи-
о не ри или на шко ло ва њу. Ви 
као не ка да шњи оси гу ра ник 
по љо при вред ник ис пу ња ва те 
све усло ве да бу де те оси гу-

ра ник по љо при вред ник оног
мо мен та ка да сте пре ста ли да
бу де те за по сле но ли це, а на
би роу за за по шља ва ње ни сте
оства ри ли пра во на на кна ду и
стаж.
Из ових раз ло га, тач ни је при-

ме ном чла на 13 За ко на о ПИО,
у пра ву је Фи ли ја ла Вра ње ко ја
од Вас зах те ва да за вре ме ка-
да сте би ли не за по сле но ли це,
а по љо при вред ник, из ми ри те
до при но се за ПИО.

Од го вор: Фи ли ја ла ПИО у
Ло зни ци је пра вил но по сту пи-
ла ка да је од би ла Ваш зах тев
за оства ри ва ње пра ва на пен-
зи ју под по себ ним усло ви ма,
из раз ло га што су про пи си по
ко ји ма је тре ба ло да оства ри-
те пра во на пен зи ју пре ста ли
да ва же 31. 12. 2009. го ди не.
Из истог раз ло га Вам је и пре-
стао рад ни од нос са 30. 12.
2009. го ди не, а не са 31. 12,

а сва ка ко је тре ба ло да Вам
се на гла си да сте и зах тев за
пен зи ју мо ра ли да под не се те
нај ка сни је 31. 12. 2009. Већ
од 1. 1. 2010. го ди не ни су ва-
жи ли про пи си по ко ји ма сте
Ви мо гли да оства ри те пра во.
Да тум под не тог зах те ва опре-
де љу је и про пи се ко ји ће би ти
при ме ње ни при ли ком при зна-
ва ња пра ва из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња.

Од го вор: Са свим је у скла-
ду са За ко ном што Вам је
пре ста ла ис пла та по ро дич не
пен зи је ка да сте на вр ши ли 26
го ди на жи во та јер де ци по кој-
ни ка се ис пла ћу је по ро дич-
на пен зи ја док се на ла зе на
шко ло ва њу, али нај ду же до
26. го ди не. То што је пен зи-
ја ауто мат ски пре не та на Ва-
шу мај ку, зна чи да је њој све
вре ме док сте Ви при ма ли по-
ро дич ну пен зи ју та ко ђе би ло
при зна то пра во на по ро дич ну
пен зи ју уз Вас. Док сте за јед-
но при ма ле пен зи ју, она је би-
ла од ре ђе на у из но су 80 од сто
по кој ни ко ве пен зи је, а ка да је
Ва ма пре ста ло пра во, мај ци је
на ста вље на ис пла та у ви си ни
70 од сто по кој ни ко ве пен зи је,
те је за то ума ње на. Уко ли ко

је Ва ша мај ка за по сле на, сва-
ка ко не ма пра во на ис пла ту
по ро дич не пен зи је, а то је чи-
ње ни ца ко ја ће се от кри ти пре
или ка сни је. Што се ка сни је
от кри је, дуг на име ис пла ће-
них пен зи ја би ће ве ћи.
Ста же ви су пру жни ка не мо гу

да се са би ра ју из би ло ког раз-
ло га, па ни због оства ри ва ња
ве ћег из но са пен зи је. То ни је
мо гу ће ни у Хр ват ској, а ни у
Ср би ји. Јед ног да на ка да Ва-
ша мај ка стек не услов за сво-
ју пен зи ју мо ћи ће да оства ри
по ред по ро дич не пен зи је из
Хр ват ске (на осно ву оче вог
ста жа из Хр ват ске) и део сво је
пен зи је по ста жу на вр ше ном у
Ср би ји, уко ли ко за њу не бу-
де по вољ ни ја ње на пен зи ја по
ста жу из Хр ват ске.

И још не што, да ли је по хр ват ском за ко ну о пен зи ји
мо гу ће спа ја ње ма ми ног и та ти ног ста жа за од ла зак у 
пен зи ју (ма ма је ста ра 60 го ди на и у Хр ват ској има 17
го ди на рад ног ста жа, а та та 22)?
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Молим за реч
Ви дим све тло на кра ју ту не ла. Си гур но ће опет по ску-

пе ти стру ја.
„Све ће то на род по зла ти ти“, ре че ми ни стар ка и

пред ло жи по ве ћа ње ПДВ-а.
За вр шен је и фа мо зни Мун ди јал. Шта сад да ра ди мо?

Па, да ра ди мо.
По сле но ве ле кар ске афе ре, фар ма це у ти ће по-

ред сред ста ва про тив за тво ра лан си ра ти и пи лу ле
про тив при тво ра.
Мла ди су на ша бу дућ ност. Не ко ће мо ра ти да вра ћа

ово ли ке ду го ве.
Кон тро верз ни би зни смен па ти од не са ни це па је

ла ко по сти гао успех пре ко но ћи.
Ме тро са мо што ни је. Чим се раш чи сти под зе мље.

Де јан Па та ко вић

Чи ста фан та сти ка
Љу бав у тре ћем ми ле ни ју му де ци ква ре ро ди те љи.
При че о бо љој бу дућ но сти спа да ју у чи сту фан-

та сти ку.
Ра чун нас не ва ра. Ва ра ју нас ра чу но по ла га чи.
Це не амор ти зе ра со ци јал ног не за до вољ ства су 

пре ви со ке.
Глав ним кри ми нал ци ма би ће су ђе но суд ње га да на.
Не зна ни ју нак још ни је от крио свој иден ти тет.
Пра ње нов ца је те жак по сао, али од не че га мо ра да се

жи ви.
Ву ко са ва Ден чић
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(Х)умор не ми сли
о ле то ва њу

Ко не ма за пу то ва ње, има за план до ва-
ње! Хла до ви на је бес плат на.

Ако сам па три о та то ком је се ни, зи ме и
про ле ћа, мо гу би ти и ле ти. Зар је бе ли
свет леп ши од мо га се ла?!

Кућ но ле то ва ње не ма прем ца. Сво ја
ку ћи ца – сво ја сло бо ди ца!

Мо ја ку ћа има шест зве зди ца – де ду и
ба бу, оца и мај ку, ба ту и се ку.

Брч ка ње у ка ди или ко ри ту је за пен зи о-
не ре бањ ско ужи ва ње. При ја, а не ма опа-
сно сти ни од ви ро ва ни од та ла са.

Хла до ви на нај ви ше при ја рад ни ци ма и
се ља ци ма. Нај сла ђи је од мор по сле умо ра!

Ни сам па ме тан – не ки иду на мо ре, а
има ју и ви лу и ба зен!

И за лет њу ис хра ну нај ва жни је је зна-
ње – пост по пра вља ли ни ју, а сви ма је
до сту пан.

Мо ја же на је ча роб њак у ку ва њу – од
сва ког бућ ку ри ша ми ску ва чор бу.

Ви то мир Те о фи ло вић

Да ли сте зна ли ...
… да су Нем ци на род ко ји нај ви ше 

пу ту је по све ту?
… да су, упр кос то ме, Ја пан ци већ 

дру ги пут про гла ше ни за нај бо ље ту-
ри сте на све ту јер су уред ни, ти хи, 
при стој ни, не жа ле се ни на шта и по-
шту ју до ма ћи не без об зи ра у ком гра ду 
би ли.

... да Рим 
на зи ва ју ве-
чи тим гра дом 
јер је од свог 
по стан ка био 
глав ни град?

... да у кра ље ви ни Бу тан пр вог да на 
но ве го ди не сви ста нов ни ци зва нич но 
по ста ју јед ну го ди ну ста ри ји?

... да ка над ски за кон омо гу ћа ва бес-
кућ ни ци ма да гла са ју у ди стрик ти ма 
у ко ји ма су про ве ли не де љу да на пре 
са мих из бо ра?

... да на Зе мљи има укуп но око 
10.000 ви дљи вих вул ка на?

... да је пр ви зо о ло шки врт осно ван 
у Аустри ји у 15. ве ку, а да је и нај ста-

ри ји зо о ло шки врт ко ји и да нас по сто-
ји осно ван у Шен бру ну крај Бе ча још
1752. го ди не?

... да го ди шње око
150 љу ди по ги не од
ко ко со вог ора ха што
је знат но ви ше не го
од на па да ај ку ле?

Уте шно је зна ти да на пад мор ског пса
пре жи ви ско ро 80 од сто жр та ва.

... да нил ски коњ тр чи бр же од чо-
ве ка?

... да се у Ари зо ни се ча как ту са ка-
жња ва за твор ском ка зном од 25 да на?

... да се од кућ них
по сло ва нај ви ше ка-
ло ри ја тро ши на рад у
ба шти, а нај ма ње на
пе гла ње?

... да је по не де љак 
нај о па сни ји рад ни дан?
Су де ћи по јед ном ис тра жи ва њу, тог
да на се на по слу до га ђа нај ви ше не-
срећ них слу ча је ва, ско ро дво стру ко
ви ше не го пет ком.


