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Не дав но је у не ком те ле ви зиј ском при-
ло гу јед на би бли о те кар ка из ја ви ла да 
су, ве ро ват но због ма ње нов ца за од-

ла зак на ле то ва ње и не ке дру ге ак тив но сти, 
фон до ви и по ли це ло кал не би бли о те ке го то-
во ис пра жње ни. Та ко је књи га, по ред све га 
оста лог што пред ста вља, из гле да по ста ла и 
нај јев ти ни ји на чин да се пре бро ди кри за и 
ис пу ни вре ме. Ако не ма бо љих раз ло га за што 
не ко чи та, ни тај ни је са свим лош – ва жно је 
да се чи та.

Не ка да су де ца до би ја ла оба ве зне лек ци је о 
то ме да је књи га нај бо љи чо ве ков при ја тељ, 
да чи та њем бо га ти мо свој реч ник, про ши ру је-
мо хо ри зон те, упо зна је мо се са људ ском при-
ро дом, исто ри јом, кул ту ром, учвр шћу је мо или 
ус по ста вља мо не ке вред но сти, по твр ђу је мо 
сво је ста во ве или их ко ри гу је мо. Дру гим ре-
чи ма, учи мо.

Не ко ме је чи та ње по ста ло це ло жи вот на 
страст и по тре ба, ле ко ви та и об на вља ју ћа, 
под сет ник на не про ла зне исти не, по моћ и 
над хну ће за ве ли ке жи вот не од лу ке. Та моћ 
књи жев но сти да ле чи, да убла жа ва раз ли чи те 
те шко ће уоче на је ве о ма дав но, па отуд и тер-

мин би бли о те ра пи ја ко ји озна ча ва чи та ње као 
ис це ли тељ ски про цес ко ји мо же да по мог не 
да схва ти мо да ни смо са ми са сво јим про бле-
мом, да нас осло бо ди емо тив ног при ти ска и 
учи ни спрем ни јим да се су о чи мо са све том.

Уме ће чи та ња је јед на од нај вред ни јих људ-
ских спо соб но сти и је дан од на бо љих на чи на 
да се по бе ди уса мље ност. Али, не ве ру ју сви у 
ту ле ко ви ту моћ ре чи јер и да ље сре ће мо љу-
де ко ји има ју про блем да се из ра зе, не до ста ју 
им ре чи, ма шта, не уме ју да опи шу оно што 
же ле да ка жу. То сто га што је за ква ли тет ну 
моћ из ра жа ва ња по тре бан бо гат реч ник, а бо-
гат реч ник је по сле ди ца чи та ња књи га.

Не ко је ре као да је чи та ти де те ту не што нај-
дра го це ни је што за ње га мо же те да учи ни те – 
да му ство ри те по тре бу за књи гом, на ви ку да 
тре ни ра свој ин те лект и раз ми шља о ре чи ма и 
њи хо вом зна че њу. Да му отво ри те пут у увек 
но ви и дру га чи ји свет.

Очи глед но је, ипак, да је књи га, без об зи ра на 
ме не вре ме на ко је су је пра ти ле, ус пе ла да сво-
ју вред ност за др жи и да нас. За то тре ба чи та ти, 
стал но и сву да, шта год да у књи га ма тра жи мо.

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка

Фе сти ва ли шљи ва
У Ср би ји за сва ког ста нов ни ка ро ди 38 ки-

ло гра ма шљи ве го ди шње, те струч ња ци ка жу 
да нас то свр ста ва у зе мље са нај ве ћом про из-
вод њом овог во ћа. Бив ша Ју го сла ви ја је би ла 
пр ва у све ту по про из вод њи шљи ва, а и Ср би ја 
је да нас, са пре ко че тр де сет ми ли о на род них 
ста ба ла, у свет ском и европ ском вр ху. Шљи ва 
је на ша тра ди ци о нал на воћ ка, про из во ди од 
ње та ко ђе, а ту тра ди ци ју тре ба да брен ди ра-
мо и ис ко ри сти мо за еко ном ски на пре дак. Да 
то мно ги схва та ју по твр ђу ју и број не при вред-
но-ту ри стич ке ма ни фе ста ци је по све ће не овом 
во ћу ко је се по след њих го ди на то ком ав гу ста 
ор га ни зу ју ши ром Ср би је.

Јед на од нај ве ћих – Са јам шљи ва у Осе чи-
ни, од 27. до 29. ав гу ста би ће до ма ћин, као и 
ра ни јих го ди на, хи ља да ма до ма ћих и стра них 
го сти ју, ме ђу ко ји ма су нај број ни ји по се ти о ци 
из не ка да шњих ју го сло вен ских ре пу бли ка. Ва-
ље во је во ћар ски крај, по знат по шљи ва ма и 
ма ли на ма, а за хва љу ју ћи нај са вре ме ни јим ка-
па ци те ти ма за су ше ње во ћа по стао је и нај ве ћи 
про из во ђач су ве шљи ве у Ср би ји. То је мо ти ви-
са ло оп штин ске чел ни ке да по кре ну ма ни фе-
ста ци ју ко ја ће оку пи ти све ко ји се ба ве шљи-
вар ством – од ин ди ви ду ал них про из во ђа ча до 
на уч ни ка, а циљ је што ве ћа пре ра да шљи ве и 
раз вој та ко зва них по ро дич них фа бри ка.

У исто вре ме, од 26. до 28. ав гу ста, још је-
дан крај Ср би је – Бла це има ће свој фе сти вал 
шљи ве. Ова ма ни фе ста ци ја ће по осми пут 
оку пи ти ве ли ки број про из во ђа ча шљи ва и 

њи хо вих про из во да, али и мно штво про из во-
ђа ча и ди стри бу те ра по љо при вред не ме ха-
ни за ци је и опре ме. У ци љу про мо ци је шљи ве 
и шљи во ви це као брен да ор га ни зо ва ће се и 
так ми че ње у ка те го ри ји нај бо љи шљи вик и 
нај бо ља ра ки ја.

Кра јем ју ла и по чет ком ав гу ста Шу ма диј ски 
да ни шљи ве обе ле жи ли су Вр њач ку Ба њу и 
Стра га ре, а обе ма ни фе ста ци је су би ле по све-
ће не и пред ста вља њу кул тур но-исто риј ских, 
ту ри стич ких и по љо при вред них по тен ци ја ла 
Цен трал не Ср би је.

У на шој тра ди ци ји по сто ји ве ро ва ње да ку-
ће тре ба зи да ти та мо где шљи ве нај бо ље ра-
ђа ју, али на жа лост ста ре њем се ла сма њу ју се 
и не ста ју шљи ви ци. Раз вој во ћар ства и осми-
шља ва ње пра вих про гра ма ути ца ће на бо љи 
стан дард ме шта на па ће шљи ва би ти до бар 
мо тив да их за др жи у род ном кра ју.

М. Јо ва но вић
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актуелно

У РФ ПИО УСКО РО ТРЕ НИН ЗИ ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ

Зах те ви мо дер ног по сло ва ња
У пла ну су обу ке за ру ко во ди-
о це, за рад са ко ри сни ци ма, 
обу ке из обла сти упра вља ња 
људ ским ре сур си ма, обу ке за 
за по сле не, за пре да ва че, као 
и обу ке за оне ко ји се ба ве 
кон так ти ма са ме ди ји ма

Мо дер но схва та ња по сло ва ња и 
ор га ни за ци је до не ло је су штин-
ске про ме не, пре све га у вред но-

ва њу зна ча ја зна ња и људ ског фак то ра. 
За по сле ни као но си о ци зна ња, спо соб-
но сти, ком пе тен ци ја и ис ку ства да нас 
пред ста вља ју нај ва жни ју ком по нен ту 
сва ке ор га ни за ци је, без об зи ра да ли је 
реч о при ват ним ком па ни ја ма или др-
жав ним ин сти ту ци ја ма, па се сма тра да 
на пре дак и раз вој сва ког по је дин ца до-
при но си успе ху и на прет ку свих. Због то-
га је ула га ње у љу де и њи хо ве све у куп-

не по тен ци ја ле ис пла ти ви је од ула га ња 
у би ло ко је дру ге ре сур се.

Им пе ра ти ви мо дер ног по сло ва ња − 
стал но по ди за ње ни воа про фе си о нал но-
сти, ефек тив но сти и ефи ка сно сти за јед-
нич ки су и за уста но ве јав ног сек то ра, те 
је спо соб ност јед не ин сти ту ци је да кон-
ти ну и ра но сти че но ва зна ња и ве шти не 
и да их пре то чи у сва ко днев не по слов не 
про це се ње на ве ли ка пред ност. Сто га 
је, о че му смо већ пи са ли, и у ре фор ми 
пен зиј ске ад ми ни стра ци је ве о ма ва жна 
еду ка ци ја и уна пре ђе ње зна ња рад ни ка 
Фон да ПИО, и то не са мо оних ко ји су у 
не по сред ном кон так ту са ко ри сни ци ма, 
већ и оних ко ји ра де на из ра ди ре ше-
ња и оства ри ва њу пра ва из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња. За по сле ни ће 
сте че на зна ња мо ћи прак тич но да при-
ме њу ју и та ко уна пре де свој рад, а Фонд 
ће до би ти ве ћу ефи ка сност у по слов ним 
про це си ма и ис пу ње њу основ не функ ци-
је – оства ри ва њу пра ва из пио.

− Обу ка за по сле них у Ре пу блич ком 
фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, ко ја је фи нан си ра на сред стви ма 
Свет ске бан ке, од ви ја се у окви ру про-
јек та “Кон со ли да ци ја на пла те и ре фор-
ме пен зиј ске ад ми ни стра ци је у Ср би ји”. 
Тре нин зи ће се од ви ја ти под на зи вом 
“По слов но пла ни ра ње, раз вој људ ских 
ре сур са и уна пре ђе ње јав них услу га”, 
а Стра те ги јом и Пла ном обу ке, ко је је 
усво јио Управ ни од бор, пред ви ђе не су 
обу ка за ру ко во ди о це, обу ка за рад са 
ко ри сни ци ма – ко ри снич ки сер вис, обу ка 
из обла сти упра вља ња људ ским ре сур-
си ма, обу ка за за по сле не, обу ка за пре-
да ва че, као и обу ка за оне ко ји се ба ве 
кон так ти ма са ме ди ји ма – ка же Ма ри ја 
Ко ма ди на, по моћ ник на чел ни ка у Оде-
ље њу за за сту па ња и имо вин ско-прав не 
по сло ве, ко ја је за ду же на за про јек те и 
ко ор ди на ци ју са Свет ском бан ком.

Обу ке у Сек то ру за ме ди цин ско ве-
шта че ње су већ спро ве де не, а ове ко је 
пред сто је од сеп тем бра са др же тех ни ке 
и ала те ко ји су са чи ње ни пре ма ана ли-
зи ствар них по тре ба Фон да ПИО и ко је 
за по сле ни мо гу ко ри сно да упо тре бе у 
сво јој рад ној прак си. Та ко ће нај ве ћи 
део обу ка би ти усме рен на уна пре ђе ње 
ква ли те та ко ри снич ког сер ви са с об зи-
ром да је то је дан од при о ри тет них ци-
ље ва Фон да. Тре нин зи ће за по сле ни ма, 

Почетак у септембру
Обу ке за за по сле не би тре ба ло да поч ну у сеп тем бру и тра ја ће на ред них шест 

ме се ци. Би ће оба ве зне и од ви ја ће се, нај ве ћим де лом, у про сто ри ја ма ПФ ПИО 
у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу и Кра гу јев цу. Тре нин ге ће др жа ти на ши струч њи-
а ци, уз не ко ли ко стра них екс пе ра та, а на кон за вр шет ка обу ке сви по ла зни ци ће 
до би ти сер ти фи ка те.
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по себ но они ма ко ји ра де на шал те ри ма 
или ко ри сни ке кон так ти ра ју те ле фо ном, 
олак ша ти ко му ни ка ци ју, раз у ме ва ње 
кон фликт них ша бло на и рад са „те шким” 
љу ди ма. По мо ћи ће им да кон фликт ну 
си ту а ци ју пред ви де и спре че, а да исто-
вре ме но кли јен ту ста ве до зна ња да га 
слу ша ју и да же ле да му по мог ну.

− Обу ка за за по сле не се, пре све га, од-
но си на раз вој основ них ве шти на, рад ну 
ети ку, тим ски рад, ор га ни за ци о не вред-
но сти и пра ви ла по на ша ња, а би ће ор-
га ни зо ва на у ци љу уна пре ђе ња по слов-
ног успе ха и при хва та ња ор га ни за ци о них 
вред но сти, али и ра ди лич ног раз во ја за-
по сле них – на гла ша ва Ма ри ја Ко ма ди на.

Ин те ре сант на је и обу ка за ру ко во-
ди о це и из вр шне ка дро ве на свим ни-
во и ма ко ја ће об у хва та ти упра вља ње 
про дук тив но шћу, по слов но пла ни ра ње, 
из град њу ти ма и упра вља ње људ ским 
ре сур си ма, ко му ни ка ци о не ве шти не, ве-
шти не пре го ва ра ња, упра вља ње вре ме-
ном итд.

Обу ка из обла сти упра вља ња људ-
ским ре сур си ма по ка зу је да РФ ПИО овој 
обла сти по кла ња по себ ну па жњу и да 
же ли да раз ви је нов и мо де ран при ступ 
ко ји ће за по сле ни ма по мо ћи да успе шно 
уна пре де свој рад.

Ве о ма је зна чај на и обу ка за бу ду ће 
пре да ва че јер она тре ба да им по мог не 
да стек ну од го ва ра ју ће ве шти не ко је ће 
им омо гу ћи ти да са ми спро во де ин тер не 
обу ке.

Обу ка за оне ко ји сва ко днев но кон так-
ти ра ју са ме ди ји ма, по го то во елек трон-
ским, пр вен стве но има за циљ да те на-
сту пе по бољ ша, да раз ви је уме ће да ва-
ња из ја ва и пре зен то ва ња те ма ве за них 
за де лат ност ко јом се Фонд ба ви.

− При ли ком спро во ђе ња ових тре нин-
га ко ри сти ће се ин тер ак ти ван при ступ 
и нај са вре ме ни је ме то де у еду ка ци ји, а 
све ће то пра ти ти Рад на гру па, ко ја ће 
и одо бра ва ти сва ку по је ди нач ну обу ку. 
Мо ду ли ће се об ли ко ва ти пре ма ана ли зи 
тре нинг по тре ба, а обу ка ће об у хва ти ти 
пре ко две хи ља де љу ди, од но сно све ко-
ји ра де или има ју кон так те са стран ка ма 
– ка же Ма ри ја Ко ма ди на.

Сва ка еду ка ци ја до при но си по ди за њу 
ком пе тент но сти, про фе си о нал ном раз-
во ју, а са мим тим и са мо по у зда њу за по-
сле них. Усва ја ње но вих ве шти на тре ба 
да бу де ко ри сно али и при јат но ис ку ство 
ко је ће по мо ћи да се у прак си пре по зна ју 
и пре ва зи ђу мно ге по тен ци јал но стре сне 
си ту а ци је. За по сле ни ма ко ји ра де те жак 
и де ли ка тан по сао (сва ко днев ни кон такт 
са стран ка ма) но ве тех ни ке би ће од ве-
ли ке по мо ћи, а ула га њем у зна ње сво јих 
рад ни ка Фонд ПИО по ка зу је да, ду го роч-
но и си сте мат ски, во ди ра чу на о ква ли-
те ту сво јих услу га.

Ми ле на Јо ва но вић

Уво ђе њем не ко ли ко сер ви са 
ко ри сни ци ма и оси гу ра ни ци ма 
омо гу ће но да без че ка ња 
у ре до ви ма до би ју од го во ре 
на мно га пи та ња

Гу жве пред шал те ри ма, нер во за и 
оних ко ји че ка ју на ред и оних иза 
„ста кле ног зи да” сва ко днев на су 

по ја ва у свим уста но ва ма и ин сти ту ци-
ја ма ко је су на би ло ко ји на чин у слу жби 
гра ђа на. И то до те ме ре да 
се они ко ји су у ре до ви ма 
не пре кид но пи та ју ко је ту 
због ко га: они због слу жбе-
ни ка, или као што је нор мал-
но: шал тер ски рад ни ци на 
сво јим ме сти ма за то да би 
гра ђа ни за вр ши ли не ки свој, 
за ко ни ма оба ве зу ју ћи по сао. 
Сма њи ти гу жву, осло бо ди ти 
при ти ска и стре са и оне ко ји 
че ка ју и оне код ко јих че ка ју 
по стао је им пе ра тив са вре-
ме ног по сло ва ња.

Тој тен де ци ји се при дру-
жу је и Фонд ПИО ко ји у по-
след ње вре ме не пре кид но на ла зи но ве 
на чи не да сво је оси гу ра ни ке и ко ри-
сни ке збри не и ин фор ми ше што бр же 
и ефи ка сни је. Је дан од њих је сва ка-
ко елек трон ска ко му ни ка ци ја пре ко 
мејл адре се проффице@пио.рс на ко ју 
гра ђа ни мо гу да по ста вља ју сво ја пи-
та ња и да у крат ком ро ку (истог да на 
или у то ку 24 ча са) до би ју од го вор или 
прав ни са вет. На ова кав на чин је про-
шле го ди не ви ше од три хи ља де љу ди 
до шло до по треб не ин фор ма ци је. Сви 
ко ји се слу же ра чу на ром мо гу и пре ко 
сај та www.пио.рс да се ин фор ми шу о 
ак ту ел ним ве сти ма (ис пла та пен зи ја, 
пра ва из пен зиј ско-ин ва лид ског оси-
гу ра ња) и да на ње му на ђу по треб не 
обра сце је дин стве не за цео Фонд.

На рас по ла га њу гра ђа ни ма је и го-
вор ни ауто мат, си стем ко ји функ ци о ни-
ше по прин ци пу сни мље них ин фор ма-
ци ја раз вр ста них у не ко ли ко обла сти. 
По це ни ло кал ног по зи ва гра ђа ни мо гу 
да чу ју по да так ко ји их за ни ма уко ли-
ко се ра ди о ис пла ти, пра ву на пен зи ју 
или ту ђу по моћ и не гу и оста ла пи та ња 
из де ло кру га ра да Фон да.

Штам па ни су и ли фле ти ко је оси гу-
ра ни ци и ко ри сни ци мо гу да на ђу у фи-
ли ја ла ма и у ко ји ма су де таљ но об ра-
ђе на пра ва на ста ро сну, ин ва лид ску и 
по ро дич ну пен зи ју, ту ђу по моћ и не гу, 
упла ту до приноса по чла ну 15... 

Два пу та ме сеч но из ла зи и лист „Глас 
оси гу ра ни ка” у ти ра жу од 20.000 при-
ме ра ка ко ји се бес плат но ди стри бу и ра 
на адре се пен зи о не ра и др жав них ин-
сти ту ци ја. Лист до но си ак ту ел не ин-
фор ма ци је из ПИО, али и дру ге за ни-
мљи ве и ко ри сне тек сто ве ин те ре сант-

не чи та лач кој пу бли ци. У фи ли ја ла ма 
по сто је и слу жбе не огла сне та бле на 
ко ји ма су ви дљи во ис так ну ти при ме ри 
по пу ње них обра за ца, пре глед осно-
ви ца за пла ћа ње до при но са и оста ле 
ва жне ин фор ма ци је на ме ње не оси гу-
ра ни ци ма и ко ри сни ца ма. У хо ло ви ма 
ве ћи не фи ли ја ла гра ђа ни мо гу да се 
ин фор ми шу и пу тем ви део пре зен та ци-
је са об ја шње њи ма по ступ ка оства ри-
ва ња пра ва.

По след њи ко рак ка бо љој ко му ни ка-
ци ји са оси гу ра ни ци ма пре све га учи-
њен је про шлог ме се ца од ка да сва ко 
за ин те ре со ван за по дат ке о упла ће ним 
до при но си ма за од ра ђе не го ди не мо же 
то да про ве ри и са свог ра чу на ра. По-
треб но је да на шал те ру би ло ко је фи-
ли ја ле пре у зме ПИН код, уз по моћ ко га 
ће са би ло ког ме ста пре ко сај та Фон-
да мо ћи да по гле да свој М4 обра зац о 
упла та ма до при но са и да се на вре ме 
ин фор ми ше о то ме да ли и шта не до-
ста је, што умно го ме скра ћу је по сту пак 
до но ше ња ре ше ња о пен зи о ни са њу ка-
да за то до ђе вре ме.

В. Ана ста си је вић

ФОНД ПИО У СУ РЕТ ГРА ЂА НИ МА

Лак ше и бр же 
до ин фор ма ци је



6 15. август 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

између два броја

Ште те 
огром не, 
за шти те 
све ма ње

Град, ки ша, олуј ни ве тар и по пла ве 
опу сто ши ли су по ља и воћ ња ке ши ром 
Ср би је. Го ре го ди не не пам те по љо-
при вред ни ци у Ба на ту, Бач кој и Сре му. 
Уни ште ни су пше ни ца, ку ку руз и ду ван 
у Ма чви, ма ли не и шљи ве у ва љев ском 
кра ју, воћ ња ци и кром пи ри шта у Ива њи-
ци, је чам, хељ да и овас на об рон ци ма 
Ја во ра и Зла та ра. Ште те се тек бро је, 
а нај гру бља про це на је да нас је ло ше 

вре ме по след њих ме се ци ко шта ло ви ше 
од две ми ли јар де ди на ра.

Про блем је у то ме што је у Ср би ји без 
про тив град них ра ке та оста ло 270 ста ни-
ца, од но сно ше сти на од укуп ног бро ја, а 
нај те жа си ту а ци ја је у цен трал ном де лу 
зе мље где је без ра ке та и до 60 од сто 
про тив град них ста ни ца, са оп штио је Хи-
дро ме те о ро ло шки за вод. Про тив град не 
ста ни це у Ср би ји рас по ла жу тре нут но 
са укуп но 3.615 ра ке та, што је про сеч-
но око 2,2 ра ке те по ста ни ци, а ми ни мум 
за ефи ка сну за шти ту од гра да је 12 ра-
ке та. Нај те жа си ту а ци ја је на те ри то ри-
ји Кра ље ва, Кра гу јев ца, Кни ћа, али и у 
про тив град ном цен тру на Бу ку љи, ко ји 
шти ти под руч је Бе о гра да, као и на под-
руч ју Ни ша и Кру шев ца, где од 40 до 60 
од сто про тив град них ста ни ца не ма ни-
јед ну ра ке ту.

Две из ло жбе 
у Но вом Са ду

Из ло жбе “Пе тар Лу бар да − Хе ро и ка 
ви зи је” и “Иван Ра до вић − од ап страк-
ци је до пре де ла чул но сти” исто вре ме но 
су отво ре не у Га ле ри ји Ма ти це срп ске и 
Спо мен-збир ци Па вла Бе љан ског у Но-
вом Са ду.

Но во сад ској пу бли ци ће та ко, у је дин-
стве ном му зеј ском про сто ру две ју згра-
да на Тр гу га ле ри ја, би ти пред ста вље но 
ско ро 50 де ла дво ји це зна чај них сли ка ра 
про шлог ве ка, у окви ру про јек та “Му зеј 
у по кре ту” Му зе ја са вре ме не умет но сти 
у Бе о гра ду.

Ка ко се зда ње МСУ на Ушћу об на вља 
већ тре ћу го ди ну, од лу че но је да се сег-
мен ти ње го вог бо га тог умет нич ког фон-
да из ла жу у од го ва ра ју ћим га ле риј ским 
про сто ри ма у гра до ви ма ши ром Ср би је, 
па ће та ко ове две из ло жбе у на ред них 
ме сец да на го сто ва ти у Но вом Са ду.

Хра на нај ве ћи из да так
У пр вом квар та лу 2010. го ди не, у Ре пу бли ци Ср би ји, про сеч на ме сеч на рас по ло-

жи ва сред ства по до ма ћин ству из но си ла су 45.246 ди на ра. Од укуп но рас по ло жи вих 
сред ста ва 94,3 од сто чи не при хо ди у нов цу, а 5,7 од сто су при хо ди у на ту ри. Нај-
ве ћи удео у нов ча ним при хо ди ма има ју при хо ди из ре дов ног рад ног од но са – 46,9 
и пен зи је – 36,8 про це на та. Из да ци за лич ну по тро шњу до ма ћин ста ва у Ре пу бли ци 
Ср би ји из но се 40.977 ди на ра, од че га је нај ве ћи удео из да та ка за хра ну и без ал ко-
хол на пи ћа − 40,9 од сто.

Све тла на Ки тић нај бо ља 
ру ко ме та ши ца све та ика да

На кон што је у сво јој из ван ред ној спорт ској ка ри је ри осва ја ла олим пиј ско зла то и сре-
бро и брон за ну ме да љу на свет ском пр вен ству, Све тла на Ки тић је у ан ке ти Свет ске ру ко-
мет не фе де ра ци је не дав но про гла ше на за нај бо љу игра чи цу све та свих вре ме на. За њу 
је гла са ло 84,1 од сто по се ти ла ца сај та ИХФ, а иза су оста ле Ања Ан дер сен из Дан ске са 
10,3 од сто гла со ва, Не ми ца Вал тру да Креч мар са 3,7, док је 1,8 од сто гла со ва осво ји ла 
бив ша ве ли ка зве зда СССР-а, Зи на и да Тур чи на. Са бе о град ским Рад нич ким, клу бом у ко-
ме је про ве ла два де сет го ди на, осво ји ла је два пу та европ ски Куп пр ва ка (1980. и 1984), 
и свет ски ИХФ Куп ку по ва (1986). Два пу та је про гла ше на за нај бо љу игра чи цу све та.
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До са да је око 6.150 по-
љо при вред них про из во ђа-
ча пре у зе ло крат ко роч не 
и ду го роч не кре ди те ко је 
суб вен ци о ни ше Ми ни стар-
ство по љо при вре де, шу-
мар ства и во до при вре де у 
укуп ном из но су од 39 ми ли-
о на евра.

У окви ру кре дит не по-
др шке по љо при вре ди, ко-
ју спро во ди Ми ни стар ство 
по љо при вре де у са рад-
њи са бан ка ма, до са да 
je осам ба на ка одо бри ло 
22.753.926,86 евра ду го роч них кре ди та, 
ко ји се нај че шће по ди жу ра ди ку по ви не 
ком бај на, трак то ра, ме ха ни за ци је, али 
и за из град њу скла ди шних про сто ри ја и 
дру гих обје ка та.

Исто вре ме но је де сет ба на ка ис пла-
ти ло 1.658.410.374,64 ди на ра (око 16,3 

ми ли о на евра) крат ко роч них кре ди та 
ко ји се, пре ма по да ци ма Ми ни стар ства 
по љо при вре де, нај че шће ко ри сте за на-
бав ку ђу бри ва, се ме на, за пла ћа ње ра-
до ва на њи ва ма и слич но. Прет ход не не-
де ље одо бре но је jош око 270 кре ди та за 
по љо при вред не про из во ђа че, у укуп ној 
вред но сти од око 2,2 ми ли о на евра.

Це не у ју лу 
ми ро ва ле

Це не на ма ло ро ба и услу га у Ре пу бли-
ци Ср би ји у ју лу 2010. го ди не у про се-
ку су по ве ћа не за 0,4 од сто у од но су на 
прет ход ни ме сец. У ју лу ове го ди не у од-
но су на исти ме сец 2009. це не на ма ло 
су по ве ћа не за 7 од сто, а у од но су на де-
цем бар 2009. го ди не за 5,6 про це на та.

Тро шко ви жи во та у Ре пу бли ци Ср би-
ји у ју лу 2010. го ди не у од но су на прет-
ход ни ме сец су ни жи за 0,2 од сто. У ју-
лу 2010. у од но су на исти ме сец 2009. 
го ди не тро шко ви жи во та су по ве ћа ни за 
4,4 од сто, а у од но су на де цем бар 2009. 
го ди не за 3,7 про цен та.

Ис пла та 
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла јул ског че ка пен-
зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 10. ав гу ста.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти 
при ми ли су сво је це ле јул ске пен зи је 3. 
ав гу ста. Пен зи о ни са ним вој ним ли ци ма 
и бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део 
пен зи ја за јул ис пла ћен је 6. ав гу ста.

Об но ва 
спо ме ни ка 
кул ту ре

Ле то је вре ме обим них ра до ва за струч-
ња ке кра гу је вач ког За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре. У вре ме еко ном ске 
кри зе при о ри тет су до би ли спо ме ни ци 
од ве ли ког исто риј ског зна ча ја. Нај ве-
ћи део сред ста ва за њи хо во одр жа ва ње 
одва ја Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке 
Ср би је, али и ло кал не са мо у пра ве у Шу-
ма ди ји.

Ре кон струк ци ја Ста рог зда ња у Аран-
ђе лов цу или лет њи ков ца ди на сти је 
Обре но вић из 1862. го ди не, ре ви та ли-
за ци ја исто риј ских обје ка та у се лу Лу-
жни це, кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ски 
ра до ви у ком плек су Ка ра ђор ђе вог гра да 
у То по ли нај зна чај ни ји су и нај о бим ни ји 
по сло ви ко је струч ња ци За во да за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Кра гу јев цу 
оба вља ју овог ле та.

По љо при вред ни ци ма 
39 ми ли о на евра кре ди та

По сао за 
не за по сле не 
са тр жи шта 
ра да

Oпш тинско Ве ће Вр њач ке Ба ње, у 
са рад њи са На ци о нал ном слу жбом 
за за по шља ва ње, рас пи са ло je 26. 
ју ла кон курс за уче шће у фи нан-
си ра њу струч ног оспо со бља ва ња 
не за по сле них ли ца – при прав ни ка 
и во лон те ра. На спи ску На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње у Вр-
њач кој Ба њи се на ла зи 56 не за по-
сле них ли ца са ви со ком струч ном 
спре мом. За вре ме при прав нич ког 
ста жа они би оства ри ли нов ча ну 
по моћ од 10 000 ди на ра, у тра ја њу 
од 12 ме се ци, упла ту пут них тро-
шко ва и упла ту пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња. Кон курс би био 
спро ве ден по пут кон кур са Пр ва 
шан са, што зна чи да је по треб но 
да се ја ве и по сло дав ци и ли ца ко-
ја тра же по сао. Ово је на чин да се 
мла ди ма омо гу ћи да стек ну основ 
за по ла га ње струч них ис пи та, али 
и да на кон оба вље ног ста жа оста ну 
да ра де на тим по сло ви ма.

Све бли же ин фор ма ци је у ве зи 
са овим кон кур сом мо гу се до би ти 
у На ци о нал ној слу жби за за по шља-
ва ње.

Ре но ви ра ње 
„За ста ви них” 
ха ла

„За ста ви ни” рад ни ци ко ји још ни су 
пре шли у ком па ни ју „Фи јат ауто мо би-
ли Ср би ја”, по че ли су да се ро ти ра ју на 
по сло ви ма ре но ви ра ња фа бри ке. Пре ма 
спо ра зу му ко ји су пот пи са ли пред став-
ни ци Са мо стал ног син ди ка та фа бри ке 
ауто мо би ла и Ми ни стар ства еко но ми је 
и ре ги о нал ног раз во ја, око 1.600 за по-
сле них ће убу ду ће уме сто 65 при ма ти 80 
од сто сво јих не ка да шњих за ра да. 
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актуелно

УГРО ЖЕ НЕ БУ ДУ ЋЕ ИС ПЛА ТЕ ИЗ ФОН ДА СО ЛИ ДАР НО СТИ

По след ња рад нич ка на да 
под зна ком пи та ња
До са да све по пра во сна жним 
ре ше њи ма на вре ме и у 
пот пу но сти ис пла ће но 
рад ни ци ма, бу дућ ност 
не из ве сна

Пр ви пут по сле пет го ди на по сто ја-
ња и ра да Фон да со ли дар но сти на 
„днев ном ре ду” се на шло пи та ње 

хо ће ли до кра ја го ди не би ти до вољ но 
нов ца да сви ко ји има ју пра во сна жна ре-
ше ња, као и они ко ји ће их у на ред ним 
ме се ци ма до би ти, до би ју и но вац ко ји 
им по тим ре ше њи ма при па да, ка же за 
„Глас оси гу ра ни ка” Ја блан Об ра до вић, 
ди рек тор Фон да Со ли дар но сти:

– Ове го ди не смо већ ис пла ти ли око 
210 ми ли о на ди на ра рад ни ци ма чи је су 
фир ме оти шле у сте чај и ко ји по за ко-
ну има ју пра во на ис пла ту за ра да за по-
след њих де вет ме се ци ра да пре по чет ка 
сте чај ног по ступ ка, а за ко је ни су при-
ма ли пла те. Тре нут но још 441 по зи тив но 
ре ше ње че ка на сле де ћу нов ча ну ињек-
ци ју из бу џе та да би њи хо ви вла сни ци и 
до би ли но вац ко ји им по тим ре ше њи ма 
при па да. Ре ал но је оче ки ва ти да ће им 
то би ти омо гу ће но ка да из бу џе та бу де мо 
по ву кли ав гу стов ску, сеп тем бар ску и ок-
то бар ску тран шу. Ме ђу тим ре ше њи ма су 
и она за 82 рад ни ка фир ме „Тер мо вент” 
из Ме две ђе, што ми је по себ но дра го јер 
је ово пр ви пут да има мо и пред у зе ћа 
из ових гра нич них под руч ја по што је 
наш циљ да по кри је мо це лу те ри то ри ју 
Ср би је. Упра во ових да на ре ше ња за те 
рад ни ке по ста ју пра во сна жна и ми ће мо 
оти ћи у Ме две ђу да их лич но уру чи мо и 

да тим љу ди ма об ја сни мо да ће им но вац 
би ти упла ћен од сеп тем бар ске тран ше – 
об ја шња ва Ја блан Об ра до вић.

Ипак, до кра ја го ди не Фонд со ли дар-
но сти ће се на ћи у про бле му око ис пла те 
за све ко ји ма је ова уста но ва по след ње 
на да да ће до би ти бар део за ра ђе них 
а не ис пла ће них пла та. На и ме, Фонд ће 
мо ћи да, за кључ но са де цем бром, из бу-
џе та по ву че још две и по ра те у из но су 
од 75 ми ли о на ди на ра што је, пре ма до-
са да шњем ис ку ству, до вољ но за ис пла ту 
око 400 рад ни ка.

– Ми већ са да на ре ша ва њу има мо око 
1500 зах те ва и у овом тре нут ку са си гур-
но шћу мо гу да ка жем да ви ше од хи ља ду 
њих има све усло ве за до но ше ње по зи-
тив них ре ше ња. То смо пре гле да ли и пре-
ли ми нар но утвр ди ли да је та ко. Не знам 
још, мо жда се ис по ста ви и да сви има ју 
усло ве за до но ше ње по зи тив ног ре ше ња, 

од но сно пра во на ис пла ту. Зна чи, ми већ 
не ма мо до вољ но па ра за нај ма ње око 600 
рад ни ка и они не ће мо ћи да до би ју свој 
но вац. За то ће мо пре ко ре сор ног Ми ни-
стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке упу-
ти ти зах тев Ми ни стар ству фи нан си ја за 
из два ја ње до дат них сред ста ва из бу џет-
ских ре зер ви – ја сан је наш са го вор ник.

Фонд со ли дар но сти и сам обез бе ђу је 
од ре ђе на сред ства, али ни њих не мо же 
да за др жи већ је, чим но вац бу де упла-
ћен на њи хов ра чун, у оба ве зи да га пре-
ба ци у бу џет:

– То је но вац ко ји се на ма вра ћа из 
сте чај не ма се пред у зе ћа, то јест но вац 
ко ји смо ми већ ис пла ти ли рад ни ци ма а 
ко ји се, по окон ча њу сте чај ног по ступ-
ка, вра ти на ма по пра во сна жној суд ској 
пре су ди. Ове го ди не је до са да на ова кав 
на чин на наш ра чун упла ће но 35 ми ли-
о на ди на ра, а про шле око 100 ми ли о на. 

Јаблан Обрадовић
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Рад ни ци ма  
ис пла ће но бли зу 
две ми ли јар де

За пет го ди на по сто ја ња и ра да 
Фонд со ли дар но сти је раз ма трао и ре-
ша вао бли зу 40.000 зах те ва рад ни ка 
за ис пла ту из овог фон да. По зи тив но 
је ре ше но око 18.000 рад нич ких зах-
те ва из пред у зе ћа ко ја су оти шла под 
сте чај, и ис пла ће но им је око ми ли-
јар ду и се дам сто ти на ми ли о на на име 
за о ста лих за ра да и оста лих на кна да 
за по след њих де вет ме се ци ра да у 
фир ми под сте ча јем. Ако се то ме до да 
и су ма од 220 ми ли о на ис пла ће на у 
овој го ди ни, ци фра се бли жи из но су 
од две ми ли јар де ди на ра.

Уко ли ко нам не бу ду одо бре на сред ства 
из бу џет ске ре зер ве за ис пла ту рад ни ка 
ко ји на њу има ју пра во, тра жи ће мо да 
се овај но вац вра ћен из сте чај не ма се 
усме ри у Фонд, а не у бу џет. Уко ли ко ни-
шта од ово га не да ре зул тат, мо ра ће мо 
те рад ни ке, од но сно њи хо ву ис пла ту да 
пре у сме ри мо на сле де ћу го ди ну – ис ти-
че ди рек тор Об ра до вић.

За пет го ди на по сто ја ња Фон да со ли-
дар но сти нај ви ше рад ни ка је ове го ди не 
по тра жи ло по моћ од њих, а пра ва „на ва-
ла” се тек оче ку је:

– Но ви зах те ви за ис пла ту су већ по че ли 
да при сти жу, са мо „Фу ту ра плус”, у ко јој 
је отво рен сте чај ни по сту пак, за по шља ва 
око 3.800 рад ни ка. Мно ги су већ под не ли 
зах те ве и, пре ма пр вим про це на ма, са мо 
за њих ће би ти по треб но ви ше од 200 ми-
ли о на за ис пла ту. У на ја ви је још не ко ли-
ко фир ми, ре ци мо из Ле сков ца (ко ји нам 
се пр ви пут обра ћа) је на ја вље но око 300 
зах те ва, а оче ку је мо и фир ме из Су бо ти-
це, Бе че ја... Ауто ма ти за ци ја отва ра ња 
сте ча ја за фир ме ко је су ду го би ле у бло-
ка ди са мо је по ве ћа ла при ти сак на Фонд, 
ме ђу тим у њи ма има до ста рад ни ка ко ји 
су те фир ме на пу сти ли дав но пре по кре-
та ња сте ча ја и ко ји не ће има ти основ за 
под но ше ње зах те ва Фон ду, јер ми пра во 
на на кна ду за ра да мо же мо да при зна мо 
са мо за по след њих де вет ме се ци од ра ђе-
них у пред у зе ћу пре по кре та ња сте чај ног 
по ступ ка. Мо рам још јед ном да на гла сим 
да је до са да сва ки рад ник ко ји је до био 
пра во сна жно ре ше ње и ис пла ћен, и то 
пра вог да на пра во сна жно сти ре ше ња, 
и да ће та ко би ти и са оним 441 ре ше-
њем ко је сам већ по ми њао, је ди но што 
им но вац мо жда не ће сти ћи пр вог да на, 
али сва ка ко у за кон ском ро ку – из ри чит 
је Ја блан Об ра до вић, ди рек тор Фон да со-
ли дар но сти.

Ве сна Ана ста си је вић

ПРЕ КО ДВЕ СТА ГРА ЂА НА ПРЕ У ЗЕ ЛО ПИН КОД У НО ВОМ САДУ

Из да ва ње ши фре за 
ма ње од пет ми ну та
Ре пу блич ки фонд ПИО је кра јем ју на 

омо гу ћио пу но лет ним гра ђа ни ма 
Ср би је да пре ко ин тер не та про ве-

ре по дат ке о свом рад ном ста жу, да ли 
су при ја вље ни или од ја вље ни са оси гу-
ра ња, као и да ли су им пла ће ни до при-
но си за на вр ше не го ди не ста жа. Ве ћи на 
ме ди ја у Ср би ји је пре не ла ову ин фор ма-
ци ју, а и „Глас оси гу ра ни ка“ је већ пи сао 
о на чи ну на ко ји се пре у зи ма пин код на 
шал те ри ма фи ли ја ла и слу жби фи ли ја-
ла Фон да ПИО ши ром Ср би је. Ипак, ни је 
на од мет ре ћи и да сва ка фи ли ја ла, или 
слу жба фи ли ја ле Фон да, без об зи ра на 
над ле жност, мо же у сва ком мо мен ту сва-
ком кли јен ту са ва же ћом лич ном кар том 
или ове ре ним пу но моћ јем из да ти пин 
код, чак и ако он не жи ви на те ри то ри ји 
ко ју по кри ва. Од овог по сла из у зе те су 
је ди но ис по ста ве фи ли ја ла, али и та мо 
гра ђа ни мо гу до би ти по треб ну ин фор-
ма ци ју о це лом по ступ ку, јер је РФ ПИО 
од штам пао Упут ство о про це ду ри за из-
да ва ње ши фре за при ступ по да ци ма из 
сво је ба зе, ко је је до ступ но у свим ор га-
ни за ци о ним је ди ни ца ма Фон да.

Де јан Ша шић, шеф Од се ка ма тич не 
еви ден ци је у Фи ли ја ли Но ви Сад, ка же 
да су, ма да у прак си та ква си ту а ци ја још 
ни је за бе ле же на, на зах те ву за из да ва-
ње пин ко да пред ви ђе не и оп ци је бло-
ки ра ња пре у зе те ши фре − ако ко ри сник 
та ко же ли, као и мо гућ ност ре и зда ва ња 
но вог пин ко да − ако се прет ход на ши-
фра за гу би. Пре ма Ша ши ће вим ре чи ма, 
стран ке се нај че шће од лу че да пре у зму 
пин код ка да већ до ђу у про сто ри је Фи-
ли ја ле Но ви Сад због оства ри ва ња не-
ког дру гог пра ва из пен зиј ско-ин ва лид-
ског оси гу ра ња. Но, за по сле ни ко ји ра де 
на шал те ру 2 ове Фи ли ја ле, где се ина че 
из да ју и ли стин зи о ста жу, спрем ни су 

да сва ког рад ног да на гра ђа ни ма из да ју 
и пин код (шал тер ра ди од 7,30 до 13 ча-
со ва са стран ка ма). Сам по сту пак из да-
ва ња лич не ши фре кли јен ту не тра је ду-
же од пет ми ну та, јер слу жбе ник Фон да, 
на кон што прет ход но про ве ри основ не 
по дат ке ко ји су уне ти у зах тев, од мах 
при сту па штам па њу пин ко да ко ји је за-
шти ћен, та ко да ни онај ко ји га из да је не 
мо же да га ви ди. Као што је Фонд у оба-
ве зи да пи сме но, на зах те ву, кон ста ту је 
раз ло ге не из да ва ња пин ко да у од ре ђе-
ним си ту а ци ја ма (ре ци мо, не ис пра ван 
ЈМБГ), та ко је и ко ри сник услу га Фон да 
у оба ве зи да на зах те ву пот пи сом по твр-
ди да му је ши фра до де ље на.

Де јан Ша шић оба ве шта ва гра ђа не 
да се мо же де си ти да при ли ком про ве-
ре ста жа, уви дом у ба зу при мље них М4 
обра за ца, не до ста је М4 за од ре ђе ни пе-
ри од ко ји су про ве ли у оси гу ра њу, али 
да то ауто мат ски не зна чи и да им ни су 
упла ће ни до при но си за тај пе ри од, већ 
је по треб но да се о то ме до дат но ин-
фор ми шу код ре фе рен та ма тич не еви-
ден ци је ко ји пра ти рад њи хо ве фир ме.

Ми ро сла ва Ми ло ше вић, ви ши са рад ник 
ма тич не еви ден ци је, ко ја оба вља по сло ве 
из да ва ња пин ко да на шал те ру у Фи ли ја-
ли Но ви Сад, ка же да је од 28. ју на, ка да 
су у то ку пр вог да на из да ли око де се так 
ових ши фри, до кра ја ју ла пре ко две ста 
Но во са ђа на пре у зе ло свој пин код.

Или ја Ша кић, ди рек тор Фи ли ја ле 
Но ви Сад, оче ку је да ће на кон ис те ка 
се зо не го ди шњих од мо ра мно го ви ше 
гра ђа на пре у зе ти свој пин код у овој 
Фи ли ја ли, јер је то у њи хо вом ин те ре-
су, по што ће на вре ме, пре под но ше-
ња зах те ва за пен зи ју, мо ћи да от кло не 
не до ста ју ће по дат ке у свом ста жу.

Ми ро слав Мек те ро вић
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ОБУ КА У ПО КРА ЈИН СКОМ ФОН ДУ ПИО

Од мах при ме њи во зна ње
У сеп тем бру у пла ну ви ши 
курс из Word-a и Еxcel-a

Ре пу блич ки фонд ПИО је про ле тос, 
за хва љу ју ћи кре ди ту Свет ске бан-
ке, успе шно об но вио и по пу нио 

сво ју ра чу нар ску опре му и ве ћи на за по-
сле них са да ра ди на са вре ме ним ПС ра-
чу на ри ма.

За ста ре ла тех но ло ги ја је за ме ње на и 
оти шла је у исто ри ју. Фе ренц Се ке реш, 
на чел ник за опе ра тив не по сло ве у Сек-
то ру ИТ у Ди рек ци ји По кра јин ског фон да 
у Но вом Са ду, ка же да су њи хо ви ка па-
ци те ти из ме ђу 95 и 100 од сто по кри ве-
ни са вре ме ни јом ра чу нар ском опре мом. 
Ме ђу тим, он кон ста ту је да је на те ре ну 
ни во зна ња ко ле га из ра да на ра чу на-
ри ма до ста „ша ро лик“, и да је сто га сва-
ка еду ка ци ја из ове обла сти усме ре на ка 
ујед на ча ва њу ово га зна ња до бро до шла.

За по сле ни у Ди рек ци ји По кра јин ског 
фон да ис ко ри сти ли су по ну ђе ну мо гућ-
ност и у по след њој не де љи ју ла по ха ђа-
ли су курс ра чу на ра ко ји је во дио ин же-
њер Пре драг Јо ва но вић, ви ши са рад ник 
за ин фор ма ти ку у Сек то ру ИТ у Ди рек-
ци ји РФ ПИО у Бе о гра ду. Пре ма Јо ва но-
ви ће вим ре чи ма, овај основ ни курс већ 
су за вр ши ли за по сле ни из 21 фи ли ја ле у 
ужој Ср би ји, из Фи ли ја ле Бе о град и Ди-
рек ци је Бе о град.

− Про цес обу ке за по чет је пре 4-5 го-
ди на са ци љем да ујед на чи мо зна ње за-
по сле них, и до сад је овај основ ни курс 
про шло из ме ђу 60 и 80 од сто рад ни ка 
сва ке фи ли ја ле. По себ на па жња при ли-
ком обу ке по све ће на је пре но ше њу зна-
ња из опе ра тив них си сте ма и Word-a, јер 
смо уочи ли да на ше ко ле ге при ли ком 
пре ла ска на Office па кет не до вољ но по-
зна ју опе ра тив ни си стем, где је хи је рар-
хи ја чу ва ња по да та ка ве о ма ва жан еле-
ме нат. Основ ни курс тра је пет рад них 
да на, и спро во ди се кроз пре да ва ња за 
че ти ри гру пе по ла зни ка. Тру ди мо се да 

за 10 са ти, ко ли ко тра је обу ка (5x2 ча са), 
по ла зни ци за пам те оно што је нај ва жни-
је за по сао ко ји оба вља ју. У дру гом де лу 
кур са се ра ди об ра да тек ста, по што смо 
ми слу жба ко ја се кроз из да ва ње ре ше-
ња, сла ње до пи са кли јен ти ма, нај ви ше 
и ба ви тек стом. Ин си сти рам, та ко ђе, да 
по ла зни ци то ком кур са во де за бе ле шке 
ка ко би ка сни је гра ди во мо гли да об но-
ве, или да се под се те ако не ра де стал но 
на ра чу на ру. Си гу ран сам да ће им овај 
курс по мо ћи да сма ње ко ли чи ну вре ме на 
ко је им је по треб но да ура де не ки по сао 
− по ја снио је Пре драг Јо ва но вић.

Овај ис ку сни пре да вач ин фор ми сао 
нас је да се по ме ну ти курс ка сни је „гра-
на“ кроз ви ши курс, што је већ за по че то 
у не ким фи ли јал ма у Ср би ји, и то та ко 
што се дру га фа за обу ке спро во ди се-
лек тив но, ре ци мо, са рад ни ци ма из фи-
нан си ја ра ди се Excel, са за по сле ни ма 
ко ји ра де на до но ше њу ре ше ња ра ди ће 

се још де таљ ни је Word, али је отво ре на 
мо гућ ност сло бод ног опре де ље ња по ла-
зни ка и за оба кур са.

Да је сте че но зна ње на обу ци при ме-
њи во у прак си нај бо ље го во ре ути сци 
по ла зни ка.

Сне жа на Ша кић, ви ши са рад ник за 
пен зиј ски стаж у Оде ље њу за ПИО по 
ме ђу на род ним уго во ри ма у Ди рек ци ји 
ПФ Но ви Сад, оце ни ла је да јој је, иако 
је од ра ни је има ла до бро пред зна ње из 
ове обла сти, обу ка ве о ма ко ри сти ла, те 
да ће јој по мо ћи у да љем ра ду, и на по-
ми ње да је пре да ва ње би ло ве о ма за-
ни мљи во.

Све тла на Ни ко лић, еко ном у Ди рек ци-
ји Но ви Сад, ко ја је са ела ном по ха ђа ла 
пре да ва ња, већ ко ри сти сте че но зна ње, 
а по што сма тра да су те ме би ле од лич но 
иза бра не, оче ку је на ста вак кур са у сеп-
тем бру.

Текст и фото: М. Мек те ро вић

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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Додатниновацзааренду

ИТА ЛИ ЈАН СКИ 
ПРИ ВРЕД НИ ЦИ 
У ВОЈ ВО ДИ НИ

Енер ги ја, 
по љо при вре да, 
здра ва хра на

Ђил бер то Ти ве рон, пре-
д сед ник Удру же ња ита-
ли јан ских при вред ни ка 
у Ру му ни ји – „Уним пре са 
Ти мис“, кра јем ју ла је са 
сво јим са рад ни ци ма об-
и шао Но ви Сад, Ки кин-
ду, Ка њи жу и Зре ња нин, 
где су са љу ди ма из по-
кра јин ске и оп штин ских 
ад ми ни стра ци ја раз го-
ва ра ли о мо гућ но сти ма 
ула га ња ита ли јан ског ка-
пи та ла у Вој во ди ни.

Ита ли јан ски парт не ри 
су то ком раз го во ра би ли 
нај ви ше за ин те ре со ва ни 
за ин ве сти ра ње у обла-
сти ма об но вљи вих из во ра 
енер ги је, одр жи вог ко ри-
шће ња по љо при вред ног 
зе мљи шта и про из вод-
ње здрав стве но без бед не 
хра не, али су их за ни ма ли 
и тро шко ви ко ји су нео п-
ход ни при ли ком за по-
шља ва ња рад не сна ге, 
као и оба ве зе пре ма др-
жа ви. 

М. М.

По кра ји на из дво ји ла 
сред ства за не ко ли ко 
хи ља да па о ра ста ри-
јих од 65 го ди на, али 
и за раз вој шу мар ства 
и лов ства у Вој во ди ни

По кра јин ски се кре та ри јат 
за по љо при вре ду, во до-
при вре ду и шу мар ство 

обез бе дио је из бу џе та око 
51,5 ми ли о на ди на ра по љо-
при вред ни ци ма из Вој во ди не 
ко ји су ста ри ји од 65 го ди на 
и ко ји су сво ју зе мљу из да-
ли у арен ду мла ђим љу ди ма 
у 2010. го ди ни. Но вац ће до-
би ти по љо при вред ни ци ко ји 
се при ја ве до 15. ок то бра ове 
го ди не на Кон курс за одо бра-
ва ње и ко ри шће ње под сти цај-
них сред ста ва за об ра ди во по-
љо при вред но зе мљи ште да то 
у за куп у 2010. го ди ни, ко ји је 
кра јем ју ла рас пи сао по ме ну-
ти Се кре та ри јат.

Ко ис пу ни усло ве
Пре ма ре чи ма Ја но ша До-

ба иа, за ме ни ка по кра јин ског 
се кре та ра за по љо при вре ду, 
по ну ђе на бес плат на сред ст-
ва би ће до вољ на да се ма ло 
олак ша жи вот не ко ли ко хи ља-
да зе мљо рад ни ка из Вој во ди-
не, ко ји због бре ме на го ди на 
ни су ви ше у мо гућ но сти да 
ра де у по љо при вред ној про-
из вод њи. На и ме, овим кон-
кур сом је пред ви ђе но да до 
6.000 ди на ра по хек та ру го ди-
шње до би је по љо при вред ник 

ка да из да у арен ду зе мљи ште 
за куп цу ко ји ни је ста ри ји од 
60 го ди на, а до 8.000 ако из-
да зе мљу не ко ме ко је ста ри-
ји од 40 го ди на и вла сник је 
об ра ди вог по љо при вред ног 
зе мљи шта ко је се гра ни чи са 
зе мљи штем ко је се да је у за-
куп и, на кра ју, до 10.000 ди-
на ра при па шће ста ри ни ако 
из да „под арен ду“ зе мљи ште 
за куп цу ко ји ни је ста ри ји од 
40 го ди на и вла сник је по љо-
при вред ног зе мљи шта ко је се 
гра ни чи са зе мљи штем ко је се 
да је у за куп.

На рав но, по треб но је да су 
ис пу ње ни од ре ђе ни усло ви: и 
за ку по да вац и сви за куп ци мо-
ра ју би ти но си о ци или чла но ви 
ре ги стро ва ног по љо при вред-
ног га здин ства ко је је упи са но 
у Ре ги стар по љо при вред них 
га здин ста ва на те ри то ри ји АП 
Вој во ди не; ли це ко је да је зе-
мљу у за куп мо ра би ти ста ри је 
од 65 го ди на и мо ра по ну ди ти 
об ра ди во зе мљи ште у за куп 
од нај ма ње 0,5 до нај ви ше 10 
хек та ра на пе ри од од нај ма ње 
5 го ди на од да на за кљу че ња 
уго во ра; по треб но је да уго-
вор о ду го роч ном за ку пу бу-
де за кљу чен у го ди ни у ко јој 
се под но си зах тев и не мо же 
се за кљу чи ти из ме ђу чла но ва 
истог га здин ства, а ово пра-
во мо гу ко ри сти ти са мо ко ри-
сни ци пен зи је оства ре не по 
осно ву по љо при вред ног оси-
гу ра ња − не и оста ли пен зи о-
не ри, и по след њи услов је да 
кан ди дат за ова бес по врат на 
сред ства већ не ко ри сти под-

сти цај на сред ства ко ја је за 
слич ну на ме ну да ва ло Ми ни-
стар ство по љо при вре де.

Обра зац зах те ва за до де лу 
сред ста ва мо же се пре у зе ти 
на ин тер нет адре си www.псп.
вој во ди на.гов.рс или у про сто-
ри ја ма Се кре та ри ја та, у ули ци 
Ми хај ла Пу пи на 16, у Но вом 
Са ду.

Про јек ти из шу мар ства 
и лов ства

У Се кре та ри ја ту ни су за-
бо ра ви ли ни шу мар ство и 
лов ство − опре де ли ли су 41 
ми ли он ди на ра ко ји ма ће се 
су фи нан си ра ти 62 про јек та 
и про гра ма ко ји се од но се на 
уна пре ђе ње шу мар ства и лов-
ства у Вој во ди ни у овој го ди ни. 
У обла сти шу мар ства но вац ће 
се по тро ши ти на про јек те ко ји 
се од но се на про ши ре ну ре-
про дук ци ју шу ма и по шу мља-
ва ње но вих по вр ши на. За уна-
пре ђе ње лов ства пла ни ра на 
је из град ња и ре кон струк ци ја 
лов но-тех нич ких обје ка та, по-
пут ло вач ких до мо ва, и оних 
за уз гој ди вља чи (при хва ти-
ли шта, по ји ли шта, хра ни ли-
шта).

На овом кон кур су сред ства 
су до би ли прав на ли ца, удру-
же ња гра ђа на и ре ги стро ва на 
по љо при вред на га здин ства. 
Уго во ри са ко ри сни ци ма по-
ме ну тих сред ста ва пот пи са ни 
су по чет ком ав гу ста у згра ди 
Вла де Вој во ди не а сред ства 
ће би ти пре ба че на на ра чу не 
до кра ја ме се ца.

Ми ро слав Мек те ро вић
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У окви ру про јек та „Ин сти ту ци је у 
слу жби пра ва“ у Ру ми је одр жа-
на еду ка ци ја за 17 же на из ове 

срем ске оп шти не, ко ју су ор га ни зо ва-
ли по кра јин ски За вод за рав но прав ност 
по ло ва и „Жен ско ак тив но дру штво“ из 
Но вог Са да. Те ме че тво ро днев них ра-
ди о ни ца би ле су – пет ко ра ка до би знис 
пла на, ка ко се од бра ни ти од на си ља у 
по ро ди ци, пре вен тив на за шти та од ма-
лиг них обо ље ња и по ди за ње са мо по у-
зда ња же на у ци љу ве ћег ан га жо ва ња 
у по ли ти ци.

У гру пи су се на ла зи ле углав ном не за-
по сле не или же не по вре ме но за по сле не 
по про јек ти ма, као и не ко ли ко за по сле-
них ко је су же ле ле до дат но да се еду-
ку ју.

До бри ла Ра дак из ЖАД-а упо зна ла 
је на по чет ку уче сни це са по дат ком да 
же не по се ду ју тек је дан од сто свет ског 
бо гат ства, да се ме ђу ми ли јар ду ипо си-
ро ма шних у све ту на ла зи 70 од сто же на, 
те да се че сто на ме ћу пи та ња ка кве су 
њи хо ве по тре бе и да ли са ме до но се од-
лу ке о свом жи во ту.

Ре че но је да Вој во ди на пред ња чи од 
дру гих де ло ва Ср би је ка да је реч о бор би 
про тив на си ља у по ро ди ци. Од ка да је та 
те ма отво ре на, број при ја ва је по ве ћан, 
а број слу ча је ва на си ља у по ро ди ци сма-
њен у од но су на прет ход не го ди не. Је-
дан од нај дра ма тич ни јих по да та ка сва-
ка ко је онај да је у 2009. го ди ни на сил но 
из гу би ла жи вот по јед на же на не дељ но. 
На си ље у по ро ди ци, ка ко је ре че но, ни је 
са мо по ро дич на ствар, та ко да увек тре-
ба ре а го ва ти уко ли ко се уочи.

По себ ну па жњу у Ру ми иза зва ла је др 
Ма ри на По по вић, ги не ко лог он ко лог из 
Ин сти ту та за он ко ло ги ју Вој во ди не, ко ја 
је го во ри ла о кар ци но му гр ли ћа ма те ри-
це. Го то во све же не су има ле пи та ња за 
док тор ку о ви ру су ко ји га иза зи ва, ње-
го вом пре но ше њу и мо гућ но сти ма за из-
ле че ње ове опа сне бо ле сти. Ср би ја се, 

ина че, на ла зи на пр вом ме сту у Евро пи 
по бро ју же на обо ле лих од ра ка гр ли ћа 
ма те ри це на 100.000 ста нов ни ка. Го ди-
шње се у Ср би ји от кри је 1.500 обо ле лих 
же на, од ко јих 500 умре. Ме ђу тим, пре-
вен ти вом се ова бо лест мо же спре чи ти 
нај лак ше од свих дру гих ма лиг них обо-
ље ња, та ко би же не тре ба ло ре дов но да 
од ла зе на пре гле де.

Ве ли ко ин те ре со ва ње уче сни ца ра-
ди о ни ца иза зва ла је и Та тја на Ма ле та-
шки, ди пло ми ра на пе да го шки ња, ко ја 
је го во ри ла о ис ку стви ма же на у Ита ли-
ји, о же на ма у пред у зет ни штву, њи хо-
вом еко ном ском осна жи ва њу и пи са њу 
би знис пла на. Уче сни це су упо зна те и 
са мо гућ но сти ма ко ри шће ња кре дит них 
ли ни ја за же не. Ис так ну то је да се сва-
ки би знис мо же на у чи ти и да не би тре-
ба ло да би ра мо онај ко ји во ли мо, не го 
онај од ко јег ће мо мо ћи да жи ви мо.

По сле раз ме не ис ку ста ва и одр жа них 
ра ди о ни ца све уче сни це су би ле за до-
вољ не. Ол ги ца Ро гић, ко ја је не ко ли ко 
го ди на без по сла, на гла си ла је да су јој 
ра ди о ни це по мо гле и осна жи ле је у на-
ме ри да за поч не при ва тан би знис за ко ји 
се при пре ма.

Ме ла ни ја Че јић из ЖАД-а ис та кла је да 
су же не би ле ак тив не и ве о ма за ин те ре-
со ва не, те да су сви за до вољ ни због од-
лич не ат мос фе ре то ком че тво ро днев ног 
дру же ња.

– На ме ра нам је би ла да же не осна-
жи мо и охра бри мо до дат ним ин фор ма-
ци ја ма и ра дом у гру пи. Же не су да ле 
ле ги ти ми тет на шој иде ји, та ко да из Ру-
ме од ла зи мо за до вољ не, уве ре не да смо 
наш циљ оства ри ле – ка за ла је на кра-
ју Ве сна Ши јач ки, ди рек тор ка За во да за 
рав но прав ност по ло ва.

Д. Р.

актуелно

ЕДУ КА ЦИ ЈА ЖЕ НА У РУ МИ

Са мо по у зда ње је нај ва жни је

НО ВИ САД

Курс ен гле ског за не за по сле нe же нe
Град Но ви Сад ор га ни зу је, у са рад њи 

са На ци о нал ном слу жбом за по шља ва-
ња, по чет ни курс ен гле ског је зи ка за 
150 же на ко је се на ла зе нај ма ње је дан 
ме сец на еви ден ци ји не за по сле них код 

но во сад ске фи ли ја ле НСЗ. По че так обу-
ке је пла ни ран за 16. ав густ ове го ди не, 
а пред ност ме ђу кан ди дат ки ња ма, ко је 
су за курс мо гле да се при ја ве код сво-
јих са вет ни ка за за по шља ва ње, има ле 

су же не из ме ђу 35 и 50 го ди на ста ро сти 
– од IV до VII сте пе на струч не спре ме.

На кон за вр шет ка кур са, успе шне по-
ла зни це до би ће сер ти фи ка те.

М. М.
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истраживања

ПО ЛО ЖАЈ ЖЕ НА У СР БИ ЈИ

Рав но прав ност са мо на па пи ру
Ви ше од по ло ви не не за по сле-
них су же не, а за у зи ма ју тек 
пе ти ну ру ко во де ћих ме ста

 

Европ ски по крет у Ср би ји, у са рад њи 
са „Улоф Пал ме“ цен тром и Швед-
ском аген ци јом за ме ђу на род ни 

раз вој, оба вио је ис тра жи ва ње о по ло-
жа ју же на у на шој зе мљи. Ре зул та ти ис-
тра жи ва ња упо зо ра ва ју да су же не ве ће 
жр тве тран зи ци је од му шка ра ца. За-
кон ски ре гу ли са на рав но прав ност 
по ло ва ви ше је сло во на па пи ру, 
јер се ре гу ла ти ве ма ло при ме-
њу ју у прак си.

Не са мо ово ис тра жи ва ње, 
већ и дру ги број ни по да ци све-
до че о не за вид ном по ло жа ју 
же на, по го то во еко ном-
ском, што да ље до во ди и 
до број них, лан ча них по-
сле ди ца ко је мо гу би ти 
про фе си о нал не (уко-
ли ко је же на уоп-
ште за по сле на), 
по ро дич не, 
со ци јал не и 
здрав стве-
не. Та ко је, 
пре ма по да ци-
ма На ци о нал не 
слу жбе за за-
по шља ва ње, у 
ма ју еви ден ти ра-
но 835.166 осо ба 
ко је тра же по сао, 
од че га су 54 од сто 
же не. На кра ју ју на 
је за бе ле же но укуп но 
746. 848 не за по сле-
них, а од тог бро ја 52, 
37 про це на та су упра во 
же не. Еко ном ска кри за је нај ви ше по го-
ди ла пе де се то го ди шња ки ње. Тре нут но је 
не за по сле но ви ше од 120 хи ља да же на у 
пе де се тим го ди на ма. Оне су по себ но угро-
же не у ру рал ним под руч ји ма, јер је та мо 
нај ве ћа сто па си ро ма штва, на ро чи то у ју-
го и сточ ној Ср би ји. И ра ни ја ис тра жи ва ња 
тр жи шта ра да су по ка зи ва ла да у струк ту-
ри свих зва нич но не ак тив них осо ба ве ћи-
ну чи не при пад ни це леп шег по ла. Оне су, 
ме ђу тим, ан га жо ва ни је у си вој еко но ми ји. 
Пре ма по да ци ма из 2007. го ди не, од укуп-
ног бро ја не при ја вље них рад ни ка у тр го-
ви ни чак 70 од сто су би ле же не.

Ве ћи на же на се по све ћу је пре све га 
по ро ди ци, или чи тав жи вот тра жи ба-
ланс из ме ђу про фе си о нал них и по ро-
дич них оба ве за. Не рет ко, чак и кад де ца 
још ни су ста са ла, во ди ра чу на и о сво-
јим или су пру го вим ро ди те љи ма. Сва ко-
днев но при ста је на уло гу до ма ћи це, за 
ко ју је јед ном на ша углед на про фе сор ка 
уни вер зи те та из ја ви ла да је јед но од нај-
те жих за ни ма ња на све ту. По ста вља се 
пи та ње ка да и ка ко он да же не успе ва ју 
да се окре ну не са мо свом дру штве ном 
жи во ту не го и ка ри је ри.

Фе но мен „ста-
кле ног пла фо на” 
не по сто ји са мо 
у на шој зе мљи. 
Иако обра зо ва на, 

успе шна на свим 
или го то во свим 

ж и  в о т  н и м 

по љи ма, и ам би ци о зна, тај тран спа рент-
ни пла фон не мо же да пре мо сти у вер ти-
ка ли по слов ног све та јер је са чи њен од 
број них пред ра су да. Ти уна пред до не ти 
су до ви су не по ве ре ње у жен ске спо соб-
но сти ко је је и до ве ло до мар ги на ли за-
ци је и ома ло ва жа ва ња ње не лич но сти. 
Пре ма по да ци ма Аген ци је за слу жбе не 
ре ги стре из 2006. го ди не, из ра зи то је би-
ла ма ња за сту пље ност же на на ру ко во-
де ћим по ло жа ји ма. На по зи ци ји ди рек-
то ра та да је би ло 79,2 од сто му шка ра ца 
и све га 20, 8 од сто при пад ни ца дру гог 
по ла. Ни јед на при пад ни ца не жни јег по-

ла у Ср би ји до са да ни је пи ло ти ра ла ни 
у пут нич ком са о бра ћа ју, ни у при вред ној 
ави ја ци ји, а ни у вој ном ва зду хо плов-
ству, упр кос чи ње ни ци да има мо и про-
фе си о нал не же не пи ло те, али и оне ко је 
су као ре зер вни вој ни офи ци ри осам де-
се тих го ди на про шлог ве ка про шле обу-
ку за вој не ави о не. Про бле мом не јед на-
ко сти по ло ва ин тен зив но се ба ве Ве ли ка 
Бри та ни ја, Ир ска, Аустри ја и фла ман ски 
део Бел ги је, док га Ита ли ја и зе мље ис-
точ не Евро пе го то во пот пу но за не ма ру-
ју. Још увек по сто ји по де ла на му шке и 
жен ске по сло ве. Же не пред ња че је ди но 
у про све ти, где су пла те ни ске, опре де-
љу ју ћи се за на став нич ке по сло ве че шће 
од му шка ра ца. Оне су на по слу пе да го зи 
по том ци ма дру гих, а код ку ће сво јој де-
ци. По ред обра зо ва ња, же не 
се нај- че шће шко лу ју и 
р а  д е у обла сти ма као 

што су здрав ство, 
не га, умет ност и 

дру  штве -
не на у ке, 

а то су 

тра ди ци о нал но ма ње пла ће на за ни ма-
ња, што на ру ша ва прин цип јед на ке пла-
ће но сти. Овај прин цип је код нас пр ви 
пут уве ден За ко ном о ра ду 2001. го ди не. 
С дру ге стра не, сте пен обра зо ва ња же на 
у Ср би ји је из јед на чен са сте пе ном обра-
зо ва ња му шка ра ца. Мо же се ре ћи да смо 
у не че му ипак јед на ки! Али, ако го во ри-
мо о бро ју при ја ва због тор ту ре на рад-
ном ме сту, про шле го ди не је удру же ње 
„Стоп мобинг” има ло 729 при ја ва ко је су 
под не ле же не, а му шкар ци су под не ли 
177 при ја ва ма ње од њих.

Је ле на Оцић



14 15. август 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

у посети

ПО ВРАТ НИ ЦИ ИЗ БЕ ЛОГ СВЕ ТА

Па ме тан чо век бр зо учи
Из Аустра ли је се вра тио због 
свог по гле да на жи вот и за то 
што је на шем чо ве ку нај бо ље 
у за ви ча ју

Мно го се љу ди са ових про сто ра 
оти сну ло у ту ђи ну тр бу хом за 
кру хом по след њих де це ни ја про-

шлог и у пр вој де це ни ји овог ве ка. Ве ћи-
на њих ми сли ла је да ће се вра ти ти „чим 
са гра ди ку ћу”, „чим шко лу је де цу”, „са мо 
да ку пи по љо при вред не ма ши не”, „кад 
оже ни си на”... Мно ги су то по за вр ша ва-
ли и ипак оста ли да ле ко од свог кра ја 
и свог на ро да ми сле ћи ка ко ће се бар у 
пен зи ји вра ти ти.

Је дан од рет ких ко ји је имао план о 
по врат ку и оства рио га је сте Ми лен ко 
Сте ва но вић, вла сник Сте ко цен тра Би-
је љи на и Сте ко цен тра Зе мун, са пред-
став ни штви ма у Хр ват ској, Швај цар ској 
и Аустри ји.

Овај, по ро ђе њу Сем бе рац, а по жи-
вот ном и рад ном ис ку ству ко смо по ли та, 
шко ло вао се у Сло ве ни ји за гра ђе ви на-
ца и та мо, ка ко ре че, ло па тао не ко ли ко 
го ди на. Сте као је на ви ку да ра ди и на 
тај на чин до ла зи до ци ље ва. Го ди ну да-
на про вео је у Ира ку, а он да оти шао на 
сле де ћи кон ти нент – у Аустра ли ју, с на-
ме ром да за ра ди од ре ђе ну су му нов ца и 
вра ти се у ста ри крај, по кре не по сао, и 
оста не...

– У Аустра ли ји сам се ба вио при ват-
ним би зни сом: гра дио ку ће, имао пут-
нич ке аген ци је, про да вао не крет ни не, 
био бан кар... Мно го раз ли чи тих по сло ва 

сам имао та мо, али и ов де у Ср би ји, где 
је де се так го ди на мо ја фир ма Еуро хе-
ми ја би ла јед на од нај у спе шни јих у тој 
бран ши. Та кве ства ри мо гу ће је по сти ћи 
ако чо век не што же ли, ако је по све ћен 
и ула же све сво је зна ње и на пор. Мно го 
сам раз ли чи тих по сло ва у ино стран ству 
ра дио, и још имам же љу да ула зим у но-
во, да учим, да се до ка зу јем. И де цу та ко 
усме ра вам – да се бо ре, да не гле да ју ко 
је иза њих, не го да ли има не ко ис пред 
њих – го во ри Сте ва но вић.

Из Аустра ли је се, кад је оства рио фи-
нан сиј ски план, вра тио, ка ко ка же, због 
свог по гле да на жи вот и за то што је на-
шем чо ве ку нај бо ље у свом кра ју. И да 
му се де ца не од ро де. О то ме Ми лен ко 
ка же:

– Аустра ли ја је зе мља ко ја вам на по-
чет ку све да је, омо гу ћа ва жи вот ка кав ни 
на јед ном дру гом ме сту не мо же те има-
ти, али он да вам узме де цу. Они по ста ју 
Аустра ли јан ци, жи ве свој жи вот, од ро де 
се од вас, што ни ка ко ни сам же лео да се 
де си мо јој по ро ди ци. То је са свим дру-
га чи ја зе мља, ко ју не мо же те упо ре ди ти 
ни са јед ном у Евро пи. Та мо је дру га чи ји 
си стем по ре за и оси гу ра ња; пен зи ја ни-
је ми ну ли рад не го со ци јал ни ста тус, јер 
кад чо век на пу ни 60 го ди на до би ја пен-
зи ју, без об зи ра на то да ли је ра дио или 
не. А чо век ко ји је до вољ но бо гат не до-
би ја пен зи ју, ма да је ра дио – об ја шња ва 
Сте ва но вић.

Ка же да га при по кре та њу по сло ва у 
Ре пу бли ци Срп ској и Ср би ји ни је мно го 
на му чи ла ад ми ни стра ци ја, об ја шња ва ју-
ћи то сво јом ре ше но шћу да успе.

– Оно што за кон јед не зе мље тра жи 
мо ра да се ис пу ни. У по чет ку, кад ду го 
од су ству јеш из сво је зе мље по му чиш се, 
и по гре шиш, али па ме тан чо век бр зо учи, 
по го то во на сво јим гре шка ма – осме ху је 
се овај по слов но ве о ма успе шан чо век.

Глав ни про из вод ње го ве по ро дич не 
фир ме су мон та жне и ку ће од др ве та, 
све по пу лар ни је брв на ре, око ко јих се 
по се ти о ци сај мо ва на ко ји ма из ла же ра-
до за др жа ва ју.

– Кад сам ула зио у по сао са ку ћа ма 
раз ми шљао сам ка ко да стиг нем до што 
ве ћег бро ја по тен ци јал них ку па ца. Знао 
сам да сва ко од нас не где у ду би ни ду ше 
са ња да има сво ју ви кенд ку ћу или дом, 
а да мно ги то се би не мо гу да при у ште. 
На ша по слов на по ли ти ка је про из вод не 
за је дан од сто бо га тих, не го при сту пач-
не, јеф ти не ку ће чак и за оне ко ји не-
ма ју го то ви ну не го се по ма жу кре ди том. 
Наш мо то је „Вра ти мо се при ро ди”, та ко 
да пра ви мо ку ће од др ве та, од смре ке 
ко ју уво зи мо из Аустри је и Че шке, до бро 
осу ше ну и об ра ђе ну. Да је мо гра ђе вин ску 
га ран ци ју на три, а кон струк циј ску на 30 
го ди на, што ни ко дру ги не да је – ка же 
Сте ва но вић, на по ми њу ћи да је јед на њи-
хо ва брв на ра оти шла срећ ном до бит ни ку 
днев них но ви на у Ре пу бли ци Срп ској, а 
да ће дру га, као на гра да, об ра до ва ти чи-
та о ца та ко ђе днев них но ви на у Ср би ји.

Уз по твр ду оне на род не да сре ћа пра-
ти хра бре, ле по је, бар по вре ме но, сре сти 
не ко га ко је свој но вац, зна ње и уме шност 
вра тио у ста ри крај, и ко ји ша ље ја сну по-
ру ку да до бре иде је и ис тра јан рад и ов де 
мо гу да ти ре зул та те. Ика Ми тро вић
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Пре ма по след њим по да ци ма 
вр њач ке Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је, у Вр њач кој Ба њи у ју-

лу је бо ра ви ло око 9.000 го сти ју, у 
хо те ли ма и у при ват ној ре жи ји. Це-
не услу га су, ка жу, при ла го ђе не сва-
чи јем џе пу, па се пан си о ни кре ћу од 
1.260 до 4.800 ди на ра. Од про шле 
го ди не је, пре ма ре чи ма Го ра на Ка-
ра ве со ви ћа, за по сле ног у Ту ри стич-
кој ор га ни за ци ји, отво ре но де се так 
ма њих хо те ла са ми ни ку хи ња ма у 
ко ји ма се обро ци при пре ма ју по на-
о соб и ка да ко же ли. Сва ки од тих 
обје ка та по се ду је вел нес цен тар, 
па та ко по лу пан си он у тро кре вет-
ној со би у овим хо те ли ма ста је од 
1.600 до 3.300 ди на ра. У Вр њач кој 
Ба њи ка фа се мо же по пи ти за око 
50, а за пи во и же сто ка пи ћа тре ба 
одво ји ти до 100 ди на ра. Спе ци јал на 
бол ни ца „Мер кур“ ну ди ши рок асор-
ти ман сво јих ме ди цин ских и дру гих 
услу га.

− Бањ ским го сти ма је омо гу ћен и 
тзв. про ду же ни ви кенд, та ко ђе има-
ју мо гућ ност да Ба њу и око ли ну раз-
гле да ју из ави о на по це ни од 1.000 
ди на ра на сат по осо би, мо гу да се 

во зе во зи ћем кроз пар ко ве до ауто-
бу ске ста ни це и до из во ра Сне жник, 
а це на кар те је 100 ди на ра. Мо гу ће 
је и из најм љи ва ње би ци кла по це ни 
од 300 ди на ра за сат во жње, док лет 
па ра глај дин гом ко шта 3.000 ди на ра. 
Ор га ни зу је се и раф тинг низ ре ку 
Ибар, за ко ји за ин те ре со ва ни тре ба 
да из дво је 4.000 ди на ра − ка же Го-
ран Ка ра ве со вић.

Од по чет ка го ди не до са да би ло је 
ви ше ве о ма по се ће них кул тур но-за-
бав них и спорт ских де ша ва ња. Не-
дав но је за вр шен Ме ђу на род ни вр-
њач ки кар не вал ко ји је оку пио пре ко 
две ста хи ља да по се ти ла ца, по себ ну 
па жњу иза звао је и Ме ђу на род ни 
кон церт кла сич не му зи ке у Зам ку 
кул ту ре, одр жа не су и број не из ло-
жбе, по зо ри шне пред ста ве, ра зна 
спорт ска так ми че ња.

− На ја вљу је мо и кру ну свих де ша-
ва ња, а то је Фе сти вал филм ског сце-
на ри ја од 10. до 14. ав гу ста. Би ће, 
на рав но, још ма ни фе ста ци ја до кра ја 
ове го ди не у ко јој се ту ри стич ки по-
сле ни ци на да ју бе ри ћет ној се зо ни − 
ка же на кра ју Ка ра ве со вић.

Д. Ива но вић

У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ ОТВО РЕ НО ДЕ СЕ ТАК 
МА ЊИХ ХО ТЕ ЛА

Це не при ла го ђе не 
сва чи јем џе пу

Шко ла за основ но и сред ње обра-
зо ва ње „Ми лан Пе тро вић“ у Но вом 
Са ду до би ла је сен зор ну со бу ко ја је 
на ме ње на те ра пи ји де це и мла дих са 
пре те ра ном или сма ње ном сен зор ном 
осе тљи во шћу. Они ће у њој пра вил но 
раз ви ја ти до жи вљај спо ља шњег све-
та. Со ба је, та ко ђе, по год на за кон-
тро лу агре си је и уво ђе ње ове де це и 
омла ди не у фа зу ре лак са ци је. На и ме, 
ко ри шће њем уми ру ју ћих зву ко ва при-
ро де, оп тич ких вла ка на, про јек то ра, 
во де ног сту ба у бо ји са ри би ца ма, и 
аро ма те ра пи је у њој се сти му ли шу 
чу ла ви да, слу ха, до ди ра, и до во де 
се у нор ма лу осе ћа ји ове хи пер и хи-
по сен зи тив не де це и омла ди не.

Сред ства за опре ма ње по ме ну те сен-
зор не со бе, у из но су од ми ли он ди на ра, 
обез бе ђе на су пу тем сла ња СМС по ру ка 
ко ри сни ка ком па ни је Вип мо бил, ко ји 
су се при кљу чи ли ху ма ни тар ној ак ци-
ји ко ју је овај опе ра тер, у са рад њи са 
На род ном кан це ла ри јом пред сед ни-
ка Ре пу бли ке Ср би је, по кре нуо кра јем 
про шле го ди не. У окви ру овог про јек-
та сен зор ну со бу су већ до би ле слич не 
уста но ве у Бе о гра ду, Ја го ди ни и Сом бо-
ру. Опре ма је уве зе на из Ве ли ке Бри-
та ни је, а струч ну по моћ за ре а ли за ци ју 
про јек та и обу ку 20 те ра пе у та пру жио 
је Цен тар за сме штај и днев ни бо ра вак 
де це и омла ди не оме те не у раз во ју из 
Бе о гра да. М. Мек те ро вић

ОТВО РЕ НА СЕН ЗОР НА СО БА ЗА ДЕ ЦУ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У НО ВОМ СА ДУ

За пра ви лан до жи вљај све та
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Вре ме ра ди за би цикл

поводи

БР ЖЕ НА ДВА НЕ ГО НА ЧЕ ТИ РИ ТОЧ КА

По вра так 
за бо ра вље ним 

вред но сти ма 
ста рин ског 

пре во зног сред ства 
уоч љив ши ром 

пла не те, по го то во 
у ње ном бо га ти јем 

де лу

Док во зи ло сто ји, па се је-
два по ме ри, не где на не-
кој за гу ше ној са о бра ћај-

ни ци или мо сту (што се нас ти-
че, ма шта не мо ра да иде да ље 
од бе о град ске „Га зе ле”) пут ни-
ци, све јед но да ли сте шње ни у 
кр ца том град ском ауто бу су или 
за ро бље ни у соп стве ном ауто-
мо би лу, мо гу са мо са за ви шћу 
да по сма тра ју при ви ле го ва не 
су гра ђа не ка ко без бри жно је-
зде по ред њих пре ти чу ћи без-
на де жно ду гу ко ло ну.

Ни су то они при ви ле го ва ни 
на ко је би се од мах по ми сли ло, ушу-
шка ни по ли тич ким или фи нан сиј ским 
ста ту сом, раз ба шка ре ни у ли му зи на ма 
са за там ње ним ста кли ма. Усред са о бра-
ћај ног ха о са, ка да до ђе до ко лап са, ни 
по ли циј ска прат ња ви ше не по ма же. Све 
ста је осим пе ша ка и – њих на два точ ка, 
би ци кли ста.

Би цикл је сло бо да, је дан је од мо дер-
них и по мно го че му при клад них сло га-
на ве за них за пре во зни изум стар бли зу 
два сто ле ћа, у упо тре би од кра ја 19.ве-
ка, ома со вљен по чет ком два де се тог, од 
та да не пре кид но ко ри шћен, али ујед но 
и по ти ски ван ауто мо бил ском кон ку рен-
ци јом, да би тек по след њих го ди на био 
по но во от кри вен. Са да се уве ли ко, и не 
без раз ло га, го во ри о би ци кли стич кој 
ре во лу ци ји 21.ве ка.

Реч ни је са мо о по је ди нач ним из бо-
ри ма, лич ним уку си ма и хо би ји ма,већ о 
пла не тар ном трен ду. Мон тре ал, Па риз, 
Лон дон, Ва шинг тон, Бар се ло на, Бер лин, 
Ко пен ха ген ... све је ду жа ли ста гра до-
ва ко ји се опре де љу ју за јев ти но, јед-
но став но и здра во ре ше ње са о бра ћај-
но-еко ло шких про бле ма и у ко ји ма би-
цикл због сво јих не мер љи вих пред но сти 
по ста је ин те грал ни део јав ног град ског 
са о бра ћа ја.

У Лон до ну је 2010. зва нич но про гла ше-
на Го ди ном би ци кла, што ни је из не на ђу-
ју ће с об зи ром на то да је гра до на чел ник 
Бо рис Џон сон стра стве ни би ци кли ста и 
још пре два ле та је (до ду ше го ди ну да на 
по сле Па ри за) лан си рао про је кат град-
ске во жње на два точ ка у ко ји је та да 
уло же но 55 ми ли о на фун ти. Ове го ди не 
су ма је удво стру че на на 111 ми ли о на. 
Гра ђа ни ма и ту ри сти ма на рас по ла га њу 
је, на 400 ста ни ца, 6.000 би ци ка ла по 
сим бо лич ној це ни, уз по себ ну по год ност 
да по сле ко ри шће ња унајм ље ни бајк мо-
гу да оста ве на нај бли жем пунк ту, а не 
та мо где је и узет.

„Све до ци смо пра вог бу ма”, ци ти ра 
лон дон ски „Ин ди пен дент” Ија на Дреј ка, 
пр вог чо ве ка бри тан ске би ци кли стич ке 
ор га ни за ци је, ко ји ову тврд њу пот кре-
пљу је по дат ком да у Бри та ни ји бли зу 
два ми ли о на љу ди (1,88) во зи би цикл 
бар јед ном не дељ но, а ам би ци је су да се 
до 2013. још је дан ми ли он гра ђа на под-
стак не на овај вид ак тив но сти.

По себ но је зна чај но што упо тре ба 
ра сте у са о бра ћај ним шпи це ви ма. Тре-
нут но, осам од сто ста нов ни ка цен трал-
ног Лон до на на по сао од ла зи би ци клом 
што ни је ма ли по сто так, а про це њу је се 
да ће он вре ме ном и ра сти. Ипак, то су 

скром ни по ка за те љи у по ре ђе њу са Ко-
пен ха ге ном и про цен том од 37 од сто за-
по сле них, а циљ град ских вла сти је да 
до 2015. по ло ви на ста нов ни ка глав ног 
гра да Дан ске ко ри сти би цикл до рад ног 
ме ста и на зад.

Ви ше би ци ка ла, ма ње ауто мо би ла. У 
Ко пен ха ге ну је број мо тор них во зи ла у 

Вре ме ра ди за би цикл
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про те клој де це ни ји сма њен за 30 хи ља-
да, са 319.000 (2002) на 289.000 (2008). 
Ауто мо би ли се ма ње ко ри сте, па се ма ње 
и ку пу ју.

У Бри та ни ји је у по след ње три го ди не 
за бе ле жен пад про да је од 13 од сто, док 
је исто вре ме но тра жња за би ци кли ма 
по ра сла за 25 од сто. Свет ска ста ти сти ка 
ну ди не ка за ни мљи ва за па жа ња. У све-
ту са да има укуп но ми ли јар ду би ци ка ла, 
дво стру ко ви ше не го ауто мо би ла, док је 
не та ко дав но ни во про из вод ње био из-
јед на чен. Сре ди ном ше зде се тих го ди на 
из фа бри ка је го ди шње из ла зи ло око 20 
ми ли о на ауто мо би ла и исто то ли ко би-
ци ка ла, да би отад кри ву ља знат но по-
ра сла у ко рист дво точ ка ша и по пе ла се 
на сто ми ли о на, док се у ауто мо бил ским 
по го ни ма укуп но скло пи 42 ми ли о на во-
зи ла. Нај ве ћи свет ски про из во ђа чи су 
Ки на, чак 60 од сто, за тим Ин ди ја, зе-
мље Европ ске уни је, Тај ван и Ја пан. Ки-
на, ме ђу тим, би ци кле ви ше из во зи не го 
што ко ри сти. У Пе кин гу је удео би ци кла 
у град ском пре во зу из но сио кра јем де ве-
де се тих 60 од сто, а 2002. са мо 20 од сто.

Ки не зи су у ме ђу вре ме ну за бе ле жи-
ли фа сци нан тан еко ном ски скок, та ко 
да од ри ца ње од тра ди ци о нал ног пре во-
зног сред ства мо же да се до ве де у ве-
зу са ду го же ље ним от кри ва њем но вих 
мо гућ но сти и ужи ва њем у њи ма. У све ту 
бо га тих, пра вац је су про тан. Ма те ри јал-
но збри ну ти, ли ше ни ег зи стен ци јал них 
про бле ма, ста нов ни ци нај ра зви је ни јих 
зе ма ља вра ћа ју се јед но став ним ства ри-
ма и но вим ста рим вред но сти ма.

Чи ње ни це су убе дљи ве и по ка зу ју да 
нај ве ћу ки ло ме тра жу на два точ ка то ком 
го ди не оства ру ју при пад ни ци гор ње пе-
ти не на ска ли оства ре них при ма ња. Јер, 
ру ку на ср це, во жња би ци кла ни шта не 
ко шта, по лов ни дво точ каш мо же да се ку-
пи и за 50 евра, или пет хи ља да ди на ра 
код нас, али има их и по хи ља ду и ви ше 
евра, плус до дат на опре ма, да не спо-
ми ње мо фан та стич не би ци кли стич ке ту-
ре из екс клу зив них ту ри стич ких по ну да. 
Али, на кра ју кра је ва, то  је ствар из бо ра.

Не по бит но је да је би цикл као сред ство 
уни вер зал но при сту па чан, лак за упра-
вља ње, на у чи се јед ном за сваг да и, као 
у слу ча ју пли ва ња, ни кад не за бо ра вља, 
по го дан је и здрав за све од се дам до се-
дам де сет се дам, а ко не мо же да при у-
шти оби ла зак Ба ла то на, ду нав ску ру ту од 
Аустри је до Цр ног мо ра, пу тељ ке Хо лан-
ди је, ви со ве Шкот ске, за би ти Ви јет на ма, 
вр ле ти Бо ли ви је или шта се све не ну ди 
као аван ту ра на два точ ка, мо же да спа-
ку је сен двич и фла шу во де, сед не на свој 
би цикл и са Дор ћо ла, Ба но вог бр да, Но-
вог Бе о гра да, Вра ча ра, од ве зе се на Аду. 
И ужи ва. Бес плат но.

Дан ка Дра гић

АК ТИВ НИ И У ТРЕ ЋЕМ ДО БУ

У здра вом те лу 
мла ђи дух

Бу ду ћи да те ле сна ак тив ност ути че 
по вољ но и на мен тал но и на фи зич ко 
здра вље, струч ња ци је по себ но али и 
до зи ра но пре по ру чу ју осо ба ма у тре-
ћем до бу. Ле ка ри на во де да раз ли чи ти 
ви до ви ре кре а ци је по ма жу у пре вен-
ци ји и ле че њу осте о по ро зе, де ге не ра-
тив них ре у ма то ид них ста ња згло бо ва, 
удо ва и кич ме и ми шић не бо ле сти. 
Ре дов но фи зич ко ве жба ње 
спре ча ва и по ма же ле че ње 
ше ћер не бо ле сти а ако се 
при ме њу је пре ма са ве ту 
ле ка ра, ути че и на ја ча ње 
ср ча ног ми ши ћа.

Ве ћи на Шве ђа на, на ко-
је би ка да је реч о ре кре-
а ци ји тре ба ло да се угле да-
ју и дру ге на ци је, при др жа ва се 
пра ви ла да го ди не не огра ни-
ча ва ју фи зич ку ак тив ност, не го 
са мо ин тен зи тет те ак тив но сти. 
Да ни кад ни је ка сно да се поч не 
са ве жба њем, по ка зу је и по да так 
да су Шве ђа ни на род са нај ма њим 
про цен том го ја зних осо ба, а код њих 
и пен зи о не ри има ју раз ви јен ши рок 
спек тар ак тив но сти.

Тре ће до ба из и ску је ре кре а ци ју при-
ме ре ну здрав стве ном ста њу и го ди на-
ма. За то се пре по ру чу ју сва ко днев на 
гим на сти ка, пар тер ске ве жбе, во жња 
соб ног би ци кла, уз не пре ве ли ко на пре-
за ње. Али, на пр вом ме сту се са ве ту је 
пе ша че ње. То ком ве жба ња не тре ба 
жу ри ти, а за по че так је до вољ на кра ћа 
шет ња или пе ња ње уз пет на е стак сте-
пе ни ка. Ко ри сне су и ве жбе рав но те же 
ко је под ра зу ме ва ју ла га но пре ме шта ње 
те жи не с но ге на но гу, а за тим на из ме-
нич но из ди за ње на пр сте и пе те.

Гру па је, ме ђу тим, увек ја ча од по је-
дин ца. Она по ма же у со ци јал ним од но-
си ма, бра ни нас од уса мље но сти и га ји 
так ми чар ски дух и у по зним го ди на ма. 
При клад не груп не спорт ске ак тив но-
сти, као што су шах, пи ка до, бо ћа ње, 
ри бо лов, стре ља штво или, пак, пле-
те ње ва жне су за очу ва ње фи зич ког и 
мен тал ног бла го ста ња ко је до при но си 
ква ли тет ни јем жи во ту и осе ћа ју за до-
вољ ства.њ

Но вац ни је пре су дан уко ли ко не ко 
и у по зним го ди на ма же ли да се ба ви 
спор том, нај ва жни ја је во ља. У Со ко-
ба њи ће се од 29. сеп тем бра до 3. ок-

то бра ор га ни зо ва ти Тре ћа олим пи ја да 
спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег до ба. 
Оче ку је се уче шће око хи ља ду ре кре а-
ти ва ца ко ји ће се так ми чи ти у раз ли чи-
тим ди сци пли на ма. Све вр сте спор то ва 
су при ла го ђе не пси хо фи зич ким спо-
соб но сти ма осо ба ко је има ју ви ше од 
ше зде сет го ди на. У окви ру на ци о нал-
не кам па ње „Спорт је за сва ког“, ко ја 
тра је то ком це ле го ди не, по ред оста лог 
пред ви ђе но је да се у свет ској не де љи 
пе ша че ња ор га ни зу је Дан пе ша че ња 
− јед но днев ни про грам на ме њен сви-
ма, без об зи ра на пол и уз раст, ко ји 
су за ин те ре со ва ни да пре пе ша че за-
да ту мар шру ту. Дан пе ша че ња ће би-
ти одр жан по чет ком ок то бра, а у првој 
декади  ок то бра ор га ни зо ва ће се и фе-
сти вал ко ји об је ди њу је не ке од наших  
тра ди ци о нал них спор то ва. Спорт ски 
са ве зи ор га ни зу ју раз не про гра ме као 
што је ре кре а тив но пли ва ње за тре ће 
до ба ко јим мо гу д се ба ве и же не и му-
шкар ци. Нај зад, мо гу ће је и у соп стве-
ној ре жи ји ор га ни зо ва ти ми ни спорт-
ске тур ни ре. До вољ но је да се оку пе 
при ја те љи или ком ши је, а са уну ци ма 
је мо жда за до вољ ство и нај ве ће.

Ј. Оцић
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здравствено око

Ср ча ни бо ле сни ци из Ср би је, 
ко ји ма је по тре бан бај пас или 
уград ња ср ча них за ли ста ка 
(вал ву ла) те опе ра ци је мо гу 
да ура де у тур ској бол ни ци 
Аџи ба дем Ма слак, о тро шку 
здрав стве ног оси гу ра ња. 
До са да је та кву мо гућ ност 
ис ко ри сти ло 35 од 
при ја вље них око 80 ср ча них 
бо ле сни ка, а од кра ја ју на, 
сва ке две не де ље у Ис тан бул 
пу ту је но ва гру па

На опе ра ци ју ср ца у Ср би ји (по-
да ци до ма ја ме се ца) че ка 2.700 
бо ле сни ка. Нај ви ше па ци је на та, 

око 2.200, на ли сти је Ин сти ту та за кар-
ди о ва ску лар не бо ле сти Де ди ње. Да би 
се скра ти ло вре ме че ка ња до ин тер вен-
ци је, Ре пу блич ки за вод за здрав стве но 
оси гу ра ње уго во рио је ле че ње на ших 
бо ле сни ка у Тур ској. Це на за хва та, авио 
пре воз за па ци јен та и пра ти о ца, при-
пре ме, као и по сто пе ра тив ни опо ра вак 
у бол ни ци (до се дам да на) из но си 4.700 
евра по па ци јен ту.

Свим па ци јен ти ма са ли сте че ка ња 
За вод је упу тио до пис у ко ме су им по-
ну ђе не три мо гућ но сти – да са че ка ју 
опе ра ци ју у не кој од до ма ћих кар ди о хи-
рур шких уста но ва, да бу ду опе ри са ни у 
при ват ном Бе о град ском кли нич ко-бол-
нич ком цен тру или да нео п ход ни хи рур-
шки за хват оба ве у тур ској бол ни ци Аџи-
ба дем. По пу њен ан кет ни лист вра ти ло 
је 1.100 па ци је на та, од ко јих се око 300 
из ја сни ло за Бе о град ски КБЦ, а 80-ак за 
Тур ску.

Вла дан Иг ња то вић, по моћ ник ди рек-
то ра РЗ ЗО, ис ти че да се број за ин те ре-
со ва них за опе ра ци је у Тур ској по ве ћа ва 
из да на у дан.

–- Би ли смо при ну ђе ни на овај ко рак, 
али чим бу ду по ве ћа ни ка па ци те ти у Ср-
би ји, на ши бо ле сни ци би ће опе ри са ни у 
зе мљи, а не у ино стран ству. То ће би ти 
мо гу ће тек из град њом Де ди ња 2 и Ка-
ме ни це 2, као и кар ди о хи рур шке са ле у 
Ни шу − об ја шња ва Иг ња то вић. На пи та-
ње за што се РЗ ЗО од лу чио баш за тур ску 
бол ни цу, Иг ња то вић ка же да је пре су ди-
ла – по ну да. Јер, За вод је кон так ти рао и 
кли ни ке у Сло ве ни ји, Че шкој и Сло вач-
кој, али је тур ски Аџи ба дем дао нај бо ље 
усло ве – исти ква ли тет опе ра ци ја одо-
брен је по дво стру ко ни жој це ни.

Др Џем Ал хан, на чел ник оде ље ња кар-
ди о хи рур ги је бол ни це Аџи ба дем Ма слак, 
у ко јој се опе ри шу срп ски па ци јен ти, ка-
же да је у кон так ту са ко ле га ма из Ср би је. 
Па ци јен ти до ла зе на уград њу ср ча ног за-
ли ска или бај пас са ком плет ном до ку мен-
та ци јом и пот пу но при пре мље ни за ин-

тер вен ци ју. Др Ал хан ис ти че да це ни ни-
во кар ди о хи рур ги је у Ср би ји у ко јој се већ 
пе де сет го ди на са ви со ким ква ли те том 
оба вља ју кар ди о хи рур шке про це ду ре.

– До ла зак па ци је на та из Ср би је у Ис-
тан бул на ле че ње са мо је при вре ме но 
ре ше ње, а на дам се да ће Ср би ја уско ро 
пре ва зи ћи тај про блем. Пре ма свет ским 
стан дар ди ма, у од но су на број ста нов ни-

ка, број бол ни ца и ле ка ра, ка па ци те ти 
у Ср би ји тре ба ло би да бу ду до вољ ни 
за пра во вре ме но ле че ње па ци је на та са 
ср ча ним бо ле сти ма. Али, рас про стра-
ње ност ср ча них бо ле сти код вас ве ћа 
је не го у све ту. То је раз лог што Ср би ји 
тре нут но не до ста ју ка па ци те ти – об ја-
шња ва др Ал хан. Са мо у бол ни ци Ма слак 

У ТУР СКОЈ БОЛ НИ ЦИ АЏИ БА ДЕМ МА СЛАК ОПЕ РИ ШУ СЕ И ОСИ ГУ РА НИ ЦИ ИЗ СР БИ ЈЕ

Кад је до ма ће ср це 
стра ни па ци јент

Бр же до опе ра ци је
За раз ли ку од Ср би је ко ја има 7,5 ми ли о на ста нов ни ка и са мо че ти ри кар ди о-

хи рур шка цен тра (тек не дав но је отво рен пе ти, Бе о град ски кбц), Ис тан бул са 15 
ми ли о на ста нов ни ка има чак пе де сет та квих бол ни ца. Це ла Тур ска укуп но има 70 
ми ли о на љу ди, а око 200 кар ди о хи рур шких цен та ра. Та ко, иако је Тур ска јед на 
од зе ма ља ко ја има ве ћу сто пу обо ље ва ња од бо ле сти ср ца и крв них су до ва не-
го што је то у све ту, због ге нет ске пре ди спо зи ци је и ни ског ни воа „до брог” ХДЛ 
хо ле сте ро ла, на опе ра ци ју се че ка мак си мал но се дам до де сет да на, ка ко у при-
ват ним, та ко и у др жав ним уста но ва ма, а њи хов Здрав стве ни фонд има уго во ре 
са ме ди цин ским ку ћа ма у оба сек то ра.

Ру жа Ђу кић-Де ни сов

Др Џем Ал хан са пацијенткињом
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го ди шње се ра ди 500 до 600 хи рур шких 
за хва та на ср цу. Ка да је у пи та њу смрт-
ност, она се раз ли ку је пре ма вр сти опе-
ра ци је. У Аџи ба де му ис ти чу да про це нат 
мор та ли те та за бај пас (пре мо шћа ва ње 
крв ног су да) из но си 0,9 од сто, док је тај 
про це нат у зе мља ма ЕУ 3,5 од сто. Ге не-
рал но, ако се ура чу на ју и опе ра ци је на 
отво ре ном ср цу и нај те жи за хва ти, евро 
скор је пет од сто, а у Аџи ба де му око два 
про цен та.

Бол ни ца Аџи ба дем Ма слак, ко ју су 
не дав но по се ти ли но ви на ри из Ср би је, 
осно ва на је 2009, има 151 бо ле снич ки 
кре вет и 15 опе ра ци о них са ла. Као и све 
дру ге кли ни ке из ове гру пе, ви ше ли чи 
на хо тел не го на ме ди цин ску уста но ву. 
Са те ра се ре сто ра на пру жа се по глед на 
па но ра му Ис тан бу ла. Ни тра га од бол-
нич ког ми ри са.

Бо ле снич ке со бе су за пра во про стра-
ни и све тли апарт ма ни, опре мље ни апа-
ра ти ма за пра ће ње здрав стве ног ста ња 
па ци јен та и те ле ви зо ри ма. Ис пред со бе, 
у ко јој је па ци јент сам или са чла ном по-
ро ди це, је пло чи ца са име ном па ци јен та, 
а осо бље је не пре кид но на услу зи обо-
ле ли ма. Ср ча ни бо ле сни ци из Ср би је, са 
ко ји ма смо има ли при ли ке да у тур ској 
бол ни ци раз го ва ра мо пре опе ра ци је, не 
кри ју за до вољ ство што су се од лу чи ли 
на овај ко рак. Услу га је, ка жу, бес пре-
кор на.

Са фет Ха би бо вић (52) из Но вог Па за ра 
у Тур ску је до шао на бај пас опе ра ци ју, 
а са њим је до пу то ва ла и су пру га. Пре-
за до во љан је усло ви ма и љу ба зно шћу 
осо бља. У Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар-
не бо ле сти Де ди ње на ред за опе ра ци ју 
сти гао би ја ну а ра 2012. го ди не.

Ста но је Ду кић (60) из Круп ња ре као 
нам је да је био на ли сти че ка ња на Де-
ди њу од сеп тем бра про шле го ди не, а на 
ред би до шао тек 2012. Ле ка ри ко ји су 
га пре гле да ли у Бе о гра ду ре кли су му да 
без ика кве сум ње мо же да се опе ри ше у 
тур ској бол ни ци. Он је по ру чио свим па-
ци јен ти ма у Ср би ји да не окле ва ју, јер је 
у тур ској бол ни ци све од лич но: ле ка ри, 
осо бље, усло ви.

Ру жа Ђу кић-Де ни сов (62) из Бо ра ле-
че на је у Ин сти ту ту Де ди ње од 2008. 
Са њом је као пра ти лац сти гла и ње на 
кћер ка.

– Ни сам по гре ши ла што сам до шла. Ор-
га ни за ци ја пу та, усло ви ле че ња пре ма-
ши ли су мо ја оче ки ва ња. Осо бље је љу-
ба зно. Они ов де и осме хом ле че – ре кла 
нам је Ру жа ко јој је, као и Ста но ју, би ла 
по треб на опе ра ци ја ср ча ног за ли ска.

О па ци јен ти ма се во ди ра чу на од до-
ла ска на аеро дром до по врат ка у Ср би-
ју. По сле ди јаг но сти ке у Ср би ји они, у 
прат њи на шег ле ка ра, ави о ном од ла зе 
у Ис тан бул, где их на аеро дро му че ка-
ју наш кон зул и пред став ник ЈАТ-а ко ји 

оба вља ју део по сла око до би ја ња ви за. 
На кон па со шке кон тро ле, ис пред аеро-
дро ма па ци јен те че ка ауто бус ко јим сти-
жу до бол ни це. Та мо им при ре ђу ју кок-
тел до бро до шли це и крат ку пре зен та ци-
ју бол ни це у ко јој ће се ле чи ти.

Срп ским па ци јен ти ма на рас по ла га њу 
је пре во ди лац, а има ју и тв про грам на 

на шем је зи ку пре ко са те ли та и до ма ћу 
штам пу. Чак и у пр вом тре нут ку по сле 
бу ђе ња из ане сте зи је уз па ци јен та је 
не ко ко го во ри срп ски је зик. На ши бо-
ле сни ци до би ја ју бро шу ру на срп ском са 
ин фор ма ци ја ма о ко ро нар ном бај па су и 
ин тер вен ци ји на за ли сци ма, као и жи-
во ту по сле ових за хва та. Осим то га, до-
би ја ју спе ци јал ни кор сет за груд ни кош 
(ко ји но се два ме се ца) и ча ра пе за спре-
ча ва ње ем бо ли је.

Па ци јен ти од ла зе ку ћи се дам да на по-
сле за хва та. По по врат ку у Ср би ју, сва ки 
бо ле сник ја вља се свом кар ди о ло гу, евен-
ту ал но хи рур гу због пре гле да ра не, и на-
ста вља ре дов не кон тро ле – баш као и сви 
ко ји су хи рур шки збри ну ти у Ср би ји.

Аџи ба дем има и пет он ко ло шких цен-
та ра са нај са вре ме ни јим ма ши на ма, сај-
бер и га ма-нај фом (но жем), јед ним од 
че ти ри ро бо та за опе ра ци је у све ту, уну-
тар-опе ра тив ном 3Те сла маг нет ном ре-
зо нан цом, ли не ар не ак це ле ра то ре, уре-
ђај за бра хи те ра пи ју (зра че ње ор га на 
из ну тра). Ко ли ко је све под ре ђе но па ци-
јен ту по ка зу је и сли ка др ве ћа на та ва ни-
ци из над сто ла за зра че ње ка ко би им за 
вре ме те ра пи је би ло при јат ни је.

Ја сми на То ма ше вић

Ме ди цин ски џин
При ват на кор по ра ци ја Аџи ба дем, да нас во де ћи здрав стве ни си стем у Тур ској, 

осно ва на је 1991. и рас по ла же нај са вре ме ни јом ме ди цин ском тех но ло ги јом. Об-
у хва та 17 здрав стве них обје ка та, за по шља ва 8.500 љу ди, има 1.200 бо ле снич ких 
кре ве та, а ле чи па ци јен те из ви ше од 40 зе ма ља. Под брен дом Аџи ба дем ра ди де-
вет оп штих бол ни ца, осам ме ди цин ских цен та ра, ла бо ра то ри ја, цен тар за ге нет ску 
ди јаг но сти ку, хит на по моћ. По но сни су на број не европ ске сер ти фи ка те и вр хун ски 
ка дар. У окви ру хол дин га по сто је још и ком па ни ја за про јек то ва ње здрав стве них 
обје ка та, при ват но здрав стве но оси гу ра ње и уни вер зи тет, а на ја вље но је отва ра ње 
још три но ве бол ни це.

Сала за зрачење



Салатаодпиринча
ипилетине

(за  ч етири о соб е)
Сас то јци:  25 0 г п иринча,  3  парадајз а,  

3  краставц а,  печена  пи летина (1/2 кг св-
еж е), 300  г  тврдо г  сира, м аслине  и кук-
уруз по  жељи, м ас линов о  уље, сок о д 
 лимун а,  першун , о ригано .

 Припре ма:  Печено  п иле ће мес о  ис-
ецкај те  н а комад ић е, а  краста вац , 
парад ај з и сир  н а к оцкиц е.  Ск увајте пир-
ин ач према бро ју особа  за  које спр емате 
 сал ату.  У  охлађе ни  п иринач  у мешајте 
коцки це  к раста вца, па ра дајза, ко ма-
диће  пилетине , коц киц е сира ,  маслине 
 и кукуруз.  Помеша јте м аслиново  уљ е, 
лимуно в  сок,  першун и о риг ано,  па тим е 
п релијт е сала ту .
Напомена:  Пири нач ће с е п ро верено 

д об ро ск увати  на следећи нач ин −  шољ у 
 пиринча  ст авити у ш ер пу са 2 чаше  хл-
адне в оде и  ук ључити н а  најјачу ва тру  д о 
трен ут ка када  пр ок ључа. Та да  смањити 
 на  најма њу ват ру и  поклопити. 
 Ос та вити тако  та чно 20 ми н 
и онда  и скљ учити.  Оста-
вит и на ш по рету  још 5-6 
 ми нута. То ко м кувањ а не 
 меш ати и не отк ла пати. 

Салатаод
туњевине
сајајима

(за ч ет ири осо бе)
Сас тојци:  36 0  г туњев ине 

(3 к он зерве), 4 јаја,  4 парад-
ајз а, жут а  папри ка, каши ка  сока 
о д  лимуна, 2  кашике  слатке п авл аке, 
1 50  г киселе  па влаке,  100 г  ма јонеза, 
 3 кашике с ецканих  тра ва (перш ун,  
м ирођија, влаш ац) , табасц о с ос, со, 
б иб ер.

П рип рема: Кув ат и јаја 10 минута , 
п релити и х хладн ом вод ом  и оч ис-
тити.  Па радајз и  п ап рику опра ти. Па-
рад ајз исећ и  на осмин е, а па пр ику н а 
ч етвртин е, па ј е  оч истит и од с ем енки и 
и се цкати  попреко  на  штап ић е.  За сос о д 
 зачински х  трава гл атко умут ит и  киселу 
 пав лаку са  м ајо незом,  слатком п ав лаком 
и  л им уновим соком .  Додати  зачинс-
ке траве  и  за чинити  со љу , биберо м  и 
табасцо  с ос ом. Оц ед ит и туње вину и 
 иситнит и ј е  виљушко м.  Потом је п ом-
ешати  с  папри ко м,  парадај зом, сосом од 
 за чи на  и зачини ти  с ољ у и би бером. Јај а 
исећ и  на  четвртине,  послужи ти  са сала-
том од т уње вине.

 На по мена:  После  шипка  и  боро вн-
ице,  пе рш унов л ист сад ржи највише 
 витамина Ц. Богат је још  провит амином  А, 
в итаминима гр у пе  Б  и  ретким  в итамин ом  
Б 12. Влашац, међути м, спада  у  природн е 
произв од е ко ји у  се би сад рже ве ли ку 
кол ич ин у  гвожђ а.  Добро г а  је  јести и  
к ад је св еж , а к увани влашац лако варе 
чак и најосетљивији стомаци. Мирођија, 
осим што је добар и нешкодљив зачин, 
благотворно делује против гасова, 
хемороида, тешкоћа у органима за 
варење, и доноси миран сан.

Италијанскасалата
одкромпира

(за чети ри осо бе)
Са стој ци: 1 кг кром пи ра, 2 гла ви це 

цр ног лу ка, 2 ки се ле ја бу ке, 3-4 сар ди-

не, 4 твр до оба ре на ја ја, сенф, сок од 1 
ли му на, уље, би бер, со.
При пре ма: Ску ва ти 1 кг кром пи ра, ољу-
шти ти и охла ди ти. Кад се охла ди, исе ћи 
на коц ки це. У исец кан кром пир до да ти 
сит но исе чен цр ни лук, 2 ки се ле, ољу ште-
не и сит но исец ка не ја бу ке, 3-4 исец ка не 
сар ди не, 4 твр до оба ре на и исец ка на ја ја, 
па све по ме ша ти. Кром пир са до да ци ма 
по со ли ти и по би бе ри ти, до да ти ма ло сен-
фа, уља и сок од ли му на. Све из ме ша ти, 
пре ру чи ти у по су ду за са ла ту, до да ти још 
уља, укра си ти пер шу но вим ли шћем и по-
слу жи ти.

На по ме на: Рас ку ван кром пир гу би 
хран љи ве са стој ке и за то му ва ља то ком 
ку ва ња до да ти ма ло со ли и ку ва ти га на 
па ри, а по што је нај ви ше бе лан че ви на 

ис под са ме ко ре, во ди ти ра чу на при ли-
ком љу ште ња. Нај бо ље је ку ва ти га са 
ко ром.

Салатаодбораније
(за че ти ри осо бе)
Са стој ци: 500 г бо ра ни је, 2 шар га ре-

пе, 1 ма ња гла ви ца цр ног лу ка, 1-2 че-
на бе лог лу ка, со, ја бу ко во сир ће, ма ло 
уља, сец кан пер шу нов лист.

При пре ма: Бо ра ни ју очи сти ти, исе ћи 
на ма ње ко ма де и оба ри ти у сла ној во ди, 
као и очи шће ну шар га ре пу. На кон то га 
оце ди ти. Шар га ре пу та ко ђе на кон ба ре-
ња исе ћи на ма ње ко ма де и ста ви ти у 
чи ни ју. Исец ка ти сит но цр ни и бе ли лук 
и до да ти у ба ре ну бо ра ни ју. За чи ни ти 
со љу, уљем и сир ће том и све из ме ша ти. 
По су ти сец ка ним пер шу но вим ли стом и 
на бо ље слу жи ти охла ђе но.

На по ме на: Бо ра ни ја је до бар при-
ро дан ан ти ок си данс, ко ри сна код 

пре вен ци је и ле че ња ра зних 
бо ле сти. На ор га ни зам 

де лу је слич но ин су ли-
ну, а по ма же и из лу-

чи ва ње отров них 
ма те ри ја. Али, 
бо ра ни ја се мо ра 
ку ва ти по што не-

ку ва на има штет не 
са стој ке.

Чупава
салата
(за шест осо ба)

Са стој ци: 4-5 кром пи-
ра, 2 ки се ле па вла ке, 200 г 

ма јо не за, ка ши чи ца сен фа, 4 ја ја, 
200 г шун ке, кач ка ваљ по же љи.

При пре ма: Оба ри ти 4-5 кром пи ра у 
сла ној во ди и из рен да ти, па пре ко то-
га на не ти пре маз ко ји се при пре ма од 
2 па вла ке, 200 г ма јо не за и 1 ка ши чи-
це сен фа. Пре ко то га из рен да ти че ти ри 
оба ре на ја ја, па на ре ђа ти 200 г из рен-
да не шун ке, па опет пре ко то га оста так 
пре ма за, и на кра ју се од о зго мо же из-
рен да ти кач ка ваљ или ја ја.

На по ме на: Ки се ла па вла ка је бо га та 
бе лан че ви на ма, ми не ра ли ма и ви та ми ни-
ма, али и за си ће ним ма сти ма, па би го ја зне 
осо бе, као и оне са здрав стве ним про бле-
ми ма тре ба ло да је из бе га ва ју. Ма јо нез, 
та ко ђе, ни је ште тан ако се је де уме ре но, 
а за оне ко ји по сте одав но се про из во ди 
ва ри јан та без ја ја, као и ни ско ка ло рич ни 
ма јо нез при ла го ђен ди ја бе ти ча ри ма.

здрав живот
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Мо но пол хо ће да про да је ску пље, а да от ку пи 
што јев ти ни је. Мо же му се. И све то, као и 
обич но, де те мо је, пу ца по ле ђи ма по тро ша ча.

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

лековита казивања

Већ сам, љу би те ба ба, до сад на са мој се би кад се иш-
чу ђа вам око све га и сва че га у овом мо дер ном до бу. О 
не че му про ди ва ни мо и на шо ру, али по не кад чак ни 

кум Сте ва не мо же да раз ја сни не ка пи та ња, па њих за пи-
шем да ми их рас ту ма чиш кад до ђеш.

Ско ро сам чу ла ка ко су Ује ди ње не на ци је до не ле ре зо лу-
ци ју ко јом се свим љу ди ма све та при зна је да има ју пра во на 
чи сту пи ја ћу во ду, и да је то јед но од основ них људ ских пра-
ва. Шта је ту тре ба ла ре зо лу ци ја – ко да се за кљу чу је свет ски 
мир па се по ку пи ли да за се да ју о то ме. Па и сва ка ба ба зна 
да две тре ћи не на шег те ла чи ни во да, и да чо век мо же без 
хра не да пре жи ви не ко ли ко не де ља, а без во де би умро за 
не ко ли ко да на.

И та ко они до не со ше ту ре зо лу ци ју што сам се за чу ди ла; 
али кад сам ма ло оп шир ни је по че ла да се за ни мам за то, за-
пре па сти ла сам се. Ни сам мо гла ни са ња ти да би не ко мо гао 
би ти про тив. Кад оно, Аме ри ка, Ен гле ска и Ка на да су се, пи-
шу но ви не, на ро чи то тру ди ле да спре че гла са ње, док су се 
пред став ни ци 40 ин ду стриј ски ја ких зе ма ља уз др жа ли.

Бу ди Бог с на ма! А Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја у ко-
јој се де и њи ни пред став ни ци до не ла је не ке ми ле ни јум ске 
ци ље ве што пред ви ђа ју и да се за по ло ви ну сма њи број љу ди 
ко ји не ма ју при ступ чи стој во ди. Бли зу 900 ми ли о на љу ди на 
ку гли зе маљ ској са ња о чи стој во ди за пи ће, а сва ке го ди не 
уми ре ви ше од два ми ли о на – јер не ма ју чи сту во ду, или од 
бо ле сти ко је се пре но се за ра же ном во дом. И нај ви ше стра да 
не јач. Не до ста так здра ве во де уби је ви ше де це не го си да, 
ма ла ри ја и ма ле бо ги ње за јед но.

А они им не би при зна ли пра во на чи сту во ду! Уме сто то га, 
че до мо је, у не раз ви је не зе мље пре се ља ва ју фа бри ке пр ља-
ве тех но ло ги је, елек трон ски и ну кле ар ни от пад, уни шта ва ју-
ћи шан се за жи вот љу ди ма, биљ ка ма и жи во ти ња ма.

Сад на и шле и ове по пла ве, кли зи шта и по жа ри ко ји пу сто-
ше ве ли ка про стран ства... У Ру си ји су бук ну ли по жа ри пред 
са му же тву – се љач ки зној не стао је у ја ри. Е сад, не бри не 
се свет ска бер за због ру ског се ља ка и др жа ве, не го што је 
Ру си ја тре ћи по ве ли чи ни из во зник, па ће по ну ди ти мо жда за 
тре ћи ну ма ње пше ни це. Исти на, њи хов по љо при вред ни ми-
ни стар ка же да се то не ће де си ти, по што је из во зна тр жи шта 
ла ко из гу би ти а те шко опет осво ји ти.

Али, бе ло свет ски шпе ку лан ти већ су кре ну ли у от куп пше-
ни це, ра чу на ју ћи на до бре за ра де. Кум Сте ва је ви део на ком-
пју те ру да је це на то не пше ни це на европ ском тр жи шту 200 
евра, а про чи тао је и да се спо ми ње гло бал на по љо при вред-
на кри за, због ко је ће би ти не ста ши це и по ску пље ње хра не 
у све ту. Због ску пље пше ни це по ра шће це не хле ба и свих 
про из во да у ко ји ма се ко ри сти бра шно.

Али ће, љу би те ба ба, би ти ску пље и ме со – жи вин ско и 
дру го, ди год се сто ка хра ни жи та ри ца ма. А то ће по ву ћи и 
про из во де од ме са, па ће по тро шач ка кор па у све ту до бра но 
по ску пе ти.

Код нас, ка жу од го вор ни, про шло го ди шње за ли хе и но во 
жи то пре ла зе два ми ли о на то на, а Ср би ји за по тро шњу тре ба 
1,6 ми ли о на то на хлеб ног жи та. Још са мо да се до го во ре око 
це не и ро ка ис пла те про из во ђа чи ма пше ни це, и да оне мо гу-
ће про из во ђа че хле ба и дру гих про из во да да зи да ју ви со ке 
це не, а тр гов це да при да ју ве ли ке мар же.

Јер се пла шим, че до мо је, да ће ле ба би ти до вољ но, али да 
га се не ки не ће на је сти.

Као ово с мле ком. Тих 500.000 кра ва му за ра да ју до вољ но, 
али оног нај јев ти ни јег, ко је ку пу ју си ро ти ња и пен зи о не ри, 
сла бо има у рад ња ма. Мо но пол хо ће да про да је ску пље, а да 
от ку пи што јев ти ни је. Мо же му се. И све то, као и обич но, де-
те мо је, пу ца по ле ђи ма по тро ша ча. У на ја ви су по ску пље ња 
уља, ше ће ра, бра шна, во де, ал ко хо ла, ме са, слат ки ша...

Про чи та ла сам да је евро пре го ди ну да на био 93 ди на ра, а 
да нас је 106; да је про сеч на пла та у ју ну ове го ди не за 2.400 
ди на ра ве ћа не го ла не, а уства ри за 20 евра ни жа. Зар да ти, 
љу би те ба ба, спо ми њем пен зи је? Кад пла те гу бе вред ност, 
пен зи је још и ви ше. На ма пен зи о не ри ма „се зо на сте за ња ка-
и ша“ тра је већ го ди на ма!

Уну ка ИКА

Се зо на 
сте за ња 
ка и ша

Летње салате
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погледи са стране

Ита ли ја: ре фор ма без бу ке

Ка ко је вла да Сил ви ја 
Бер лу ско ни ја ус пе ла 
да по ме ри гра ни цу за 
од ла зак у пен зи ју, а 
да то ме апла у ди ра ју 
чак и син ди ка ти

Ре фор ма пен зиј ског си-
сте ма на свим ме ри ди ја-
ни ма јед на је од нај не по-

пу лар ни јих со ци јал них ме ра, 
јер под ра зу ме ва од у зи ма ње 
не ких од већ сте че них пра-
ва, тра жи да се ра ди ду же да 
би се, кад рад ни век пре ста-
не, при ма ло ма ње и слич но. 
Али све вла де, из ме ђу че ки-
ћа бу џет ске сти ске с јед не, 
и на ков ња де мо гра фи је (да 
пен зи о не ри, хва ла бо гу, жи-
ве све ду же) са дру ге стра не, 
по пра ви лу не ма ју из бо ра: на 
до са да шњи на чин се ви ше не 
мо же.

Ко ли ко су про ме не не по пу-
лар не по ка за ли су про те клих 
ме се ци при ме ри две ста ре 
европ ске (и ЕУ) на ци је, Грч ке 
и Фран цу ске. Та мо су ре фор ме, 
ко је под ра зу ме ва ју по ме ра ње 
ста ро сне гра ни це за пре ста-
нак ра да и сма њи ва ње по стот-
ка пен зи је у од но су на пла ту, 
спро ве де не уз же сто ке от по ре.

У Грч кој је одр жа на се ри ја 
ге не рал них штрај ко ва ко ји су 
на мо мен те па ра ли са ли зе-
мљу кад је то се би нај ма ње 
мо гла да при у шти, су о че на 
са нео п ход но шћу да спро ве-
де ра ди кал ну штед њу и бол ну 
фи скал ну ре фор му. У Фран цу-
ској, ко ја има тра ди ци ју „по-
кре та от по ра“, пен зи о на ре-
фор ма је та ко ђе из ве ла ма се 
на ули це: ге не рал ни штрајк 
је, ка ко су се хва ли ли ор га ни-
за то ри, та мо мо би ли сао два 
ми ли о на љу ди.

Због то га је кра јем ју ла као 
из не на ђе ње до шла вест да је 
у Ита ли ји по ву чен још је дан 
ва жан по тез у го то во кон ти-
ну и ра ној ре фор ми на ци о нал-
ног пен зиј ског си сте ма (прет-
ход не из ме не на чи ње не су 
1995. и 2007), а да због то га 
ни ко ни је про те сто вао! Не ки 
син ди ка ти су то чак и по хва-
ли ли као „од го во ран по тез“ 
у вре ме ка да сву да пре о вла-
ђу ју бри ге око урав но те же ња 
јав них фи нан си ја и до во ђе ња 
у склад по тро шње са мо гућ-
но сти ма.

„То је ко ри сна ин тер вен ци ја 
ко ја ће до дат но ста би ли зо ва-
ти пен зиј ски си стем“, из ја вио 
је До ме ни ко По ре ти, ли дер 
уме ре ног УИЛ син ди ка та.

Про тив ре фор ме ко ја по о-
штра ва усло ве за од ла зак у 
пен зи ју, по ди жу ћи ста ро сну 
гра ни цу за пре ста нак ра да, ни-
су про те сто ва ле чак ни опо зи-
ци о не пар ти је, ни ти је око то га 
пра вље на бу ка у штам пи.

Ка ко је Сил ви ју Бер лу ско-
ни ју по шло за ру ком оно што 
ни је ус пе ло Сар ко зи ју или 
грч ком пре ми је ру Па пан дре уу 
− да ову вр сту про ме на спро-
ве де без да на про те ста или 
де мон стра ци ја?

Не ки то об ја шња ва ју чи-
ње ни цом да се про ме не не ће 
осе ти ти од мах, већ да има ју 
„од ло же но деј ство“ − пр ве 
сту па ју на сна гу тек 2015, а 
но ви си стем ће у пот пу но сти 
за жи ве ти кад у пен зи ју бу ду 
од ла зи ли они ко ји су тек по-
че ли или да нас по чи њу да ра-
де: 2050. го ди не.

Кључ на про ме на је да ће се 
у Ита ли ји у пен зи ју од ла зи ти 
три го ди не ка сни је: му шкар ци 
са 68, а же не са 63 го ди не и 
пет ме се ци. Пре ма по сто је-
ћем, ина че ве о ма ком пли ко-
ва ном си сте му, у пен зи ју се 
мо гло са 65 го ди на жи во та 
кад је реч о му шкар ци ма, док 
су же не мо гле да пре ста ну да 
ра де, без об зи ра на го ди не 
ста жа, кад на пу не 60.

Ни ко се због ово га ни је уз-
бу дио, пре све га јер то не ће 
од мах осе ти ти, али и за то што 
су у си стем угра ђе ни и сво је-
вр сни „амор ти зе ри“ − они ко-
ји на вр ше 40 го ди на рад ног 
ста жа мо ћи ће у пен зи ју без 
об зи ра на го ди не жи во та. Пи-
та ње је, ме ђу тим, да ли ће то 
за и ста и хте ти, с об зи ром на 
рас ту ћи тренд сву да у све ту 
да се у рад ном од но су, због 
ве ће фи нан сиј ске си гур но сти 
и ве ћег стан дар да ко ји до но-
си пла та у од но су на пен зи ју, 
оста је што је мо гу ће ду же.

То се сма тра ко ри сним и 
за ши ру еко но ми ју јер је реч 
о љу ди ма ко ји има ју зна ње и 
ис ку ство па се оп ци ја да се у 
пен зи ју не иде оба ве зно кад се 
на пу не про пи са не жи вот не го-
ди не све че шће угра ђу је у по-
је ди на на ци о нал на за ко но дав-
ства. Та кво пра ви ло ће, пре ма 
не дав ној на ја ви, по че ти да од 
иду ће го ди не ва жи и у Ве ли кој 
Бри та ни ји.

Иако од ло же ног учин ка, нај-
но ви ји по тез у ита ли јан ској 
ре фор ми до не ће са свим опи-
пљи ве уште де. Пре ма ра чу-
ни ци та мо шњег На ци о нал ног 
пен зиј ског ин сти ту та (ИНПС), 
то ком сле де ћих го ди на (и де-
це ни ја) уште де ће се 86,9 ми-



23ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. август 2010.

Про фе си је ко је ће нај бр же не ста ти
У про шлом бро ју пи са ли смо 
о про фе си ја ма ко је има ју 
бу дућ ност. У овом бро ју 
пи ше мо о по сло ви ма ко ји 
по ла ко али си гур но иш че за ва ју

Ак ту ел ни и бу ду ћи раз вој до не ће не 
са мо на ста нак но вих по сло ва не го 
и све ма њу тра жњу, па и не ста нак 

ни за по сто је ћих про фе си ја. Но ва тех но-
ло ги ја увек је по кре тач про ме на, убр за-
њем тех но ло шке ре во лу ци је не ста ју мно-
ги про из во ди и услу ге, те су и про ме не 
на тр жи шту по сло ва све бр же.

Ка ко ка жу не ки ана ли ти ча ри, „у 21. ве-
ку пла не та Зе мља ће обу ћи елек трон ску 
ко жу“, па је, ру ко во ђен ти ме, аме рич ки 
ис тра жи вач ки сер вер Ин ве сто пе диа, у 
са рад њи са по зна том ин тер нет фир мом 
Yахоо, на чи нио спи сак де вет нај у го же ни-
јих про фе си ја.

1. Бла гај ник у бан ци − Бан кар ске 
услу ге су све тра же ни је, али пре све га 
вир ту ел не. На ра ста обим елек трон ских 
опе ра ци ја, сма њу је се обим ра да на шал-
те ри ма ба на ка, по себ но што се ти че го-
то ви не.

2. Ар хи вар слу жбе них до ку ме на-
та – Све ин сти ту ци је сма њу ју кла сич ну 
„па пи ро ло ги ју“, елек трон ски до ку мен ти 
за ме њу ју па пир не а ар хи ва ри се пре ква-
ли фи ку ју у „ад ми ни стра то ре елек трон ске 
да та ба зе ар хив ских ма те ри ја ла“. Та ко су 
не ка да шње огром не ар хи ве, ко је су за тр-
па ва ле кан це ла ри је и ход ни ке, све де не 
на ор ма рић са дис ко ви ма.

3. За по сле ни на те ле фон ској цен-
тра ли – И нај ма ња ком па ни ја мо же да-
нас се би да при у шти уво ђе ње со фи сти-
ци ра ног те ле фон ског си сте ма ко ји пре у-
сме ра ва по зи ве ка од ре ђе ним слу жба ма 
и по је дин ци ма. Одав но је већ про шло и 
вре ме ка да су би ли ак ту ел ни ви це ви о 
они ма ко ји ни су схва та ли да не мо гу да 
раз го ва ра ју са го вор ним ауто ма том.

4. Ад ми ни стра тив ни рад ник – До 
са да је чо ве чан ство са ку пља ло и го ми-
ла ло не ве ро ват не ко ли чи не по да та ка и 
еви ден ци ја ко ји су се пре тва ра ли у ар-

хи ве енорм них раз ме ра. Као и кла сич ни 
ар хи ва ри, по ста ће из ли шни и они ко-
ји за пи су ју по дат ке и по пу ња ва ју раз не 
фор му ла ре и та бе ле јер је ди ги тал на тех-
но ло ги ја одав но осво ји ла и област при-
ку пља ња и об ра де по да та ка.

5. Раз вр ста ва ње, три ја жа па пир не 
по ште – И да ље се про ду ку је мно штво 
кла сич не по ште, ма да „мно ге по ште не 
зво не ни јед ном“, већ све че шће ша љу 
е-ма и ло ве кли јен ти ма са оба ве ште њем да 
тре ба да пре у зму кла сич ну по шту. Са ма 
по шта ће би ти раз вр ста ва на пре ма код-
ним ли ни ја ма ко је ће ства ра ти ауто мат.

6. Раз ви ја ње фил мо ва и из ра да 
фо то гра фи ја – То ме је већ прак тич но 
крај, ди ги тал на фо то гра фи ја је де фи ни-
тив но „пре га зи ла“ кла сич ну, ко јој оста ју 
са мо не ке „спе ци јал не на руџ би не“.

7. За по сле ни у ту ри стич ким аген-
ци ја ма – Ин тер нет ну ди при ступ свим 
ин фор ма ци ја ма, за хва љу ју ћи че му по ста-
је са свим ла ко са мо стал но ор га ни зо ва ти 
соп стве ни од мор и би ло ка кво пу то ва ње. 
Ту ри стич ке аген ци је ће се убу ду ће све 
ви ше ба ви ти са мо при пре мом и ор га ни-
за ци јом ду жих и ком плек сни јих пу то ва-
ња на зах тев ни је де сти на ци је.

8. Про из во ђа чи и про дав ци руч них 
и зид них са то ва – Без руч них са то ва 
ла ко се мо же, сви мо бил ни те ле фо ни не-
пре ста но по ка зу ју вре ме, као и ди ги тал-
ни дис пле ји у ауто мо би ли ма, а све их је 
ви ше и на јав ним ме сти ма, ко ји уз тач но 
вре ме са др же и још не ке ак ту ел не ин-
фор ма ци је. Са то ви ће се но си ти са мо као 
де ко ра ци ја и из на ви ке.

9. За по сле ни у ДВД клу бо ви ма – 
Као што су не ста ле ви де о те ке ко је су 80-
их и 90-их го ди на про шлог ве ка из ајм-
љи ва ле ви део-ка се те, та ко, чак и бр же, 
не ста ју ви де о те ке ко је по зајм љу ју ДВД 
јер се све мо же јев ти ни је и ком фор ни је 
на ру чи ти од ку ће пре ко ин тер не та и ка-
блов ске те ле ви зи је.

Да кле, зна ју ћи све ово, они ко ји тек 
пла ни ра ју сво ју бу дућ ност тре ба да на 
вре ме уоче тренд, ула жу у но ве тех но ло-
ги је и на у че за ко не тр жи шта, али да се 
ипак при пре ме и за не га тив не по сле ди це 
и увек бу ду спрем ни за бр зу про ме ну де-
лат но сти. Ми лан Ла за ре вић

ли јар ди евра. Ита ли јан ска вла-
да је, ина че, у па ке ту ши рих 
ме ра штед ње ко је тре ба да јој 
са чу ва ју 25 ми ли јар ди евра, 
пред ви де ла тро го ди шње за мр-
за ва ње пла та у јав ном сек то ру, 
сма њи ва ње бу џе та сва ког по-
је ди нач ног ми ни стар ства за 10 
од сто, кре са ње фи нан си ја за 

ло кал не про јек те и од луч ни је 
су зби ја ње из бе га ва ња по ре за.

Ово, исти на, ни је иг но ри са-
но на на чин на ко ји је „ис под 
ра да ра“ про шла пен зиј ска ре-
фор ма: глас про те ста ди гле су 
су ди је, ди пло ма те, за по сле ни 
у др жав ном здрав стве ном си-
сте му, и дру ги ко ји пла те при-

ма ју из др жав не ка се (ме ђу 
њи ма и ку сто си му зе ја).

Али то ипак ни је на и шло на 
со ли дар ност ве ћи не Ита ли ја-
на ко ји ове др жав не чи нов-
ни ке, без об зи ра на гла мур 
по сло ва ко ји оба вља ју, сма-
тра ју иона ко при ви ле го ва ним 
и пре ви ше ма же ним и па же-

ним. Бер лу ско ни, ко ји има ши-
рих бри га око оп стан ка вла де 
(ка би не ти у Ита ли ји ни су баш 
ро ба са ду гим ро ком тра ја ња), 
ус пео је та ко да по бе ре апла-
у зе у цен тра ли ЕУ, пре не го 
што се, евен ту ал но, уско ро 
по но во су о чи са би ра чи ма.

Ми лан Бе кин
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на лицу места

Ме ђу уче сни ци ма и 
свет ски по зна ти сли ка ри 
на ив не умет но сти

У аран жма ну Оп штин ске ор-
га ни за ци је Са ве за ин ва ли да 
ра да Ко ва чи це и ње не Ме сне 

ор га ни за ци је из Па ди не одр жа-
на је по след њег да на ју ла, у Па-
ди ни, ли ков на ко ло ни ја на ко јој 
је уче ство ва ло пре ко 30 сли ка ра. 
Ин те ре сант но је да су ин ва ли ди 
ра да пр ви пут ор га ни зо ва ли ова-
кву ма ни фе ста ци ју, ма да де ла ју на 
про сто ру ко ји је пра ви ра сад ник 
ства ра ла ца на ив ног сли кар ства 
на да ле ко по зна тих ши ром Евро пе 
и све та. Нај мно го број ни ји у ко ло-
ни ји би ли су умет ни ци ки чи це из 
Па ди не и око ли не, али по зи ву су 
се ода зва ли и сли ка ри из Пан че ва, 
Бе о гра да и Ста ре Па зо ве.

Ко ло ни ју су об и шли и го сти: Ста-
на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР Вој-
во ди не и Стан ко Ним че вић, пред-
сед ник СИР Су бо ти це и функ ци о нер 
по кра јин ског и ре пу блич ког СИР-а, 
као и де ле га ци је оп штин ских ор-
га ни за ци ја Са ве за ин ва ли да Ста ре 
Па зо ве, Пан че ва, Вр шца, План ди-
шта, Бе ле Цр кве, Али бу на ра и Но-
вог Бе че ја.

Пре ма до го во ру са умет ни ци ма, 
све сли ке су на кон за вр шет ка рад-
ног де ла и из ло жбе по ста ле вла сни-

штво Оп штин ске ор га ни за ци је СИР 
Ко ва чи ца − укуп но 33 уља на плат-
ну и 2 гра фи ке. Мо же се са си гур но-
шћу твр ди ти да је Са вез ин ва ли да 
у Ко ва чи ци та ко до био ве о ма вред-
не екс по на те, јер су их да ро ва ли и 
ве о ма це ње ни и афир ми са ни умет-
ни ци као што су Јан Ба чур и Ана 
Ко тва шо ва, ко ји су би ли по зи ва ни 
и из ла га ли у нај ве ћим свет ским ме-
тро по ла ма. Јан Ба чур, се дам де сет-
тро го ди шњи пен зи о нер из Па ди не, 
ко ји је из ла гао од Бе о гра да и Но-
вог Са да, пре ко Бра ти сла ве и Пра-
га, Па ри за, Лон до на, па до Мек си ко 
Си ти ја... ан га жо вао се и у на бав ци 
бо ја и плат на, и оста лих ма те ри ја ла 
за рад умет ни ка, ка ко би олак шао 
по сао ор га ни за то ри ма ове ли ков не 
ко ло ни је.

Пре ма ре чи ма Мар ци Ђу ри ша, 
агил ног пред сед ни ка Оп штин ске ор-
га ни за ци је СИР Ко ва чи ца, они ће ова 
до ни ра на ли ков на де ла из ла га ти у 
ав гу сту у План ди шту, а у сеп тем бру у 
Су бо ти ци, у ко јој ће би ти, ка ко су нас 
ин фор ми са ли Ста на Сви ла ров и Стан-
ко Ним че вић, из ло же не сли ке са свих 
до та да одр жа них ли ков них ко ло ни ја 
ко је су ор га ни зо ва ли ин ва ли ди ра да у 
Вој во ди ни. На рав но, тре ба ре ћи и да 
су све ове ма ни фе ста ци је одо бре не и 
су фи нан си ра не као про јек то ва не ак-
тив но сти ин ва ли да ра да из Ми ни стар-
ства за рад и со ци јал ну по ли ти ку.

Ми ро слав Мек те ро вић

Вред не сли ке 
на по клон до ма ћи ни ма
Вред не сли ке 
на по клон до ма ћи ни ма

ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА ИЗ ПА ДИ НЕ УСПЕ ШНО ОР ГА НИ ЗО ВА ЛИ ЛИ КОВ НУ КО ЛО НИ ЈУ

Станко Нимчевић и Јан Бачур 
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Иако сви број ни са то ви у ча сов ни-
чар ској рад њи у Са ра јев ској ули-
ци исто вет но и пре ци зно по ка зу ју 

вре ме ства ра ју ћи чу де сну тик-так му-
зи ку, на сво је вр стан на чин ов де вре ме 
сто ји. Док се ка заљ ке на њи ма по ме ра ју, 
ода ју ути сак као да од бро ја ва ју по след-
ње да не још јед ног у ни зу ста рих за на-
та. Ат мос фе ра ко ја ов де вла да, ста кле ни 
пулт, пре гршт сит ног ала та, ка и шчи ћи 
и на рав но зид ни и руч ни са то ви чу ва ју 
успо ме ну на да не ка да је сај џи ја би ло 
углед но за ни ма ње. Ча сов ни чар ски за нат 
по ја вом ди ги тал не тех ни ке иро нич но гу-
би бит ку с вре ме ном јер у Бе о гра ду у по-
след њих три де сет го ди на ни је отво ре на 
ни јед на рад ња за по прав ку и сер ви си ра-
ње са то ва. Исто вре ме но, ве ћи број њих 
је за тво рен.

Про блем чак и ре клам ни сат
Кра јем ше зде се тих го ди на про шлог 

ве ка, ка да је ово мај стор ство би ло ве-
о ма це ње но, Мо мир Ми ле ше вић, да нас 
вла сник рад ње, об у ча вао се за сај џиј ски 
за нат на углу Ви ше град ске и ули це где и 
са да ра ди.

– Не ка да је по сто ја ла Шко ла уче ни-
ка у при вре ди ко ју сам по ха ђао, а об у-
чио ме је мај стор Де јан Ми чић са ко јим 
сам ра дио до ње го вог од ла ска у пен зи ју 
1984. го ди не, и ко га сам на сле дио. Ка-
да сам по чи њао да учим са мо је у Са-
ра јев ској ули ци би ло че ти ри рад ње, а у 
њи ма укуп но де вет рад ни ка. Са да по сто-
је две, и има нас тро ји ца ко ји ра ди мо. 
Имам сре ћу да ме не има ко да на сле-
ди јер за две го ди не идем у пен зи ју. Са 
мном ра ди нај мла ђи ча сов ни чар у гра ду 
ко јег сам ја об у чио. На сту пи ла су ве о ма 

те шка вре ме на за за на тли је. Ов де је по-
сто јао ре клам ни сат од ка да је и рад ња 
отво ре на. Про ла зни ци су би ли на ви кли 
на ње га, али сам мо рао да га ски нем јер 
по ред свих дру гих из да та ка ни сам мо гао 
да пла ћам још и до зво лу за све тле ћу ре-
кла му ко ју ми је ин спек ци ја тра жи ла. А 
по сла је све ма ње – на во ди Мо мир Ми-
ле ше вић.

Ча сов ни чар Мо мир по ре ди не ка да шње 
и са да шње по слов не при ли ке и на во ди 
са мо је дан раз лог услед ко јег рад ња још 
оп ста је.

– Не ка да је ов де би ло ча сов ни чар-
ско-зла тар ско пред у зе ће “Ју ве ла” ко је је 
до бро по сло ва ло. У рад њу са да днев но 
уђе око пет на е стак му ште ри ја, али са мо 
се дам, осам њих тра жи услу ге ко је мо гу 
да на пла тим. Ине ре су ју се, по ста вља ју 
пи та ња и на то ме се обич но све за вр ши. 
Је ди ни раз лог за што још увек ра ди мо 
је што је про стор мо је вла сни штво и не 
пла ћам ки ри ју. Да нас је сат ви ше вр ста 
на ки та, про да ју се чак и на ули ци и пи-
ја ци. Кад се не ки део по ква ри, не ма по-
прав ке не го се ку пу је но ви сат или ме ња 
ком пле тан си стем. Ве ћи на мо јих ко ле га 
је за то пре шла на про да ју – об ја шња ва 
мај стор.

Без 
ала та 
не ма 
ни са та

Иако ме-
ре вре ме, ни 
са то ви не мо-
гу да га по бе де, 
има ју свој рок, ква ре се, пр ља ју... Наш 
са го вор ник об ја шња ва тај не свог за на-
та на гла ша ва ју ћи да је он по се бан за то 
што из и ску је пе дант ност, ста ло же ност и 
стр пље ње, упра во за то што се ра ди са 
де ло ви ма са та ко ји су си ћу шни. Да би то 
до ча рао, по ка зу је алат ко ји под ра зу ме ва 
све оно што сва ка ку ћа има, али из ра зи-
то ма лих ди мен зи ја.

– У основ ни алат спа да ју и шраф ци-
ге ри и пин це те, али упо тре бља ва мо 
ма ли че кић, ма ла кле шта, чет ки це, ми-
ни ја тур ну сте гу... Код ме ха нич ких са-
то ва је, по ред по прав ке, по треб но да 
се ра ди и ре дов но одр жа ва ње, од но сно 
чи шће ње и под ма зи ва ње. Но, та кве са-
то ве ма ло ко још но си. Три бинт ма ши-
на је уни вер зал ни ком плет алат ки ца. 
По мо ћу овог се та се на ме шта ју зуп ча-
ни ци, осо ви не, ру би ни (ле жа је ви на са-
ту). Сат се на ви ја по мо ћу за мај ца ко ји 
се по ме ра мр да њем ру ке осо бе ко ја га 
но си. Са то ви се чи сте у ма ши ни ко ја 
има две ста кле не те гле са бен зи ном 
за чи шће ње и фи ни је ис пи ра ње, као и 
ко мо ру за су ше ње. На рав но, пре не го 
што при сту пим чи шће њу рас кла пам сат 
до нај про сти јег де ла. Сви ти де ло ви се 
ста ве у на мен ску кор пи цу и исто вре ме-
но чи сте сви за јед но. Ка да су сви де ло-
ви очи шће ни, по но во га скла пам а за-
тим кон тро ли шем ње гов рад. Ста вљам 
ча сов ник на апа рат за про ве ру на ко јем 
по сто ји тра ка на ко јој се све очи та ва, 
од но сно ви ди да ли сат жу ри или ка-
сни. Овај апа рат се на зи ва ви бро граф. 
Бу ду ћи да ни је дан ча сов ник не сме 
да бу де на маг не ти сан, сва ка сај џиј ска 
рад ња има и маг нет ма ши ну. Она слу-
жи за раз маг не ти са  ње. Да нас рет ко ко-
ји сат мо же да се за тво ри без пре се, та-
ко да ко ри стим и две вр сте ове спра ве, 
но ви јег и ста ри јег ти па. Нај зад, ту је 
и ма ши на ко ја си му ли ра по кре те згло-
ба и про ве ра ва да ли сат бес пре кор но 
ра ди у свим по ло жа ји ма ру ке – на во ди 
Мо мир Ми ле ше вић.

Текст и фото: Је ле на Оцић

стари занати

ЧА СОВ НИ ЧА РИ ГУ БЕ ТР КУ С ВРЕ МЕ НОМ

За нат за тач но вре ме
Код ме ха нич ких са то ва је по ред по прав ке по треб но да се ра ди
и ре дов но одр жа ва ње, од но сно чи шће ње и под ма зи ва ње

Ме ха нич ки са то ви
Џеп ни и са то ви на при ве ску по-

чи њу да се про из во де у 15. ве ку а 
пр ви бу дил ник је на стао 1787. го ди-
не. При мер ци пр вих руч них са то ва 
на пра вље ни су у Же не ви са иде јом 
да бу ду де ко ра ци ја, а не ко ри сна на-
пра ва. За то су руч ни сат то ком це лог 
19. ве ка но си ле са мо да ме а нај по-
зна ти ји је био из ра ђен за На по ле о-
но ву су пру гу Жо зе фи ну. Пр ве му шке 
руч не са то ве на ру чи ла је вој на ко-
ман да 1880. го ди не за ар ти ље риј ске 
офи ци ре.
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ОДР ЖА НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ЛИМ СКИ ДА РО ВИ“

При је пољ ци 
иза бра ли 
нај бо љег зе та
При је пољ ци су и ове 

го ди не иза бра ли нај-
бо љег ме ђу сво јих две 

хи ља де зе то ва ра за су тих ши-
ром бе лог све та.

Ти ту ла „Нај бо љи при је пољ-
ски зет“ ко ја се, ка жу у гра ду 
на Ли му, с му ком до би ја а ла-
ко гу би, при па ла је Му ха ме ду 
– Хам ку Ров ча ни ну (58), др-
во ре зба ру и сли ка ру из Но ве 
Ва ро ши.

На ово го ди шњој Зе то ви ја-
ди ко ја је по ред так ми че ња 
у спре ма њу ри бље чор бе и 
тур ни ра у од бој ци на пе ску 
са став ни део ма ни фе ста ци је 
Лим ски да ро ви, струч ни жи ри 
ни је имао ни ма ло лак по сао. 
У кон ку рен ци ји за ти ту лу на-
шло се чак 18 кан ди да та из 
гра до ва у Ср би ји, Цр ној Го ри, 
БиХ, Ита ли ји и Не мач кој, али 
је од лу ком Удру же ња „Лим-
ски да ро ви“ и Ту ри стич ке ор-
га ни за ци је При је по ље, као 
ор га ни за то ра ма ни фе ста ци је, 
за нај бо љег иза бран зет из 
ком шиј ске Но ве Ва ро ши.

– У вре ме ка да се по слов ни 
про сто ри пре тва ра ју у коц-
кар ни це и пи ља ре Му ха мед 
Ров ча нин је не дав но отво рио 
пр ву при ват ну ли ков ну га ле-
ри ју у Но вој Ва ро ши и овом 
де лу Ср би је. Пре не го што се 
од ва жио на овај смео ко рак 
у вре ме ка да кул ту ра и умет-
ност и ни су баш на це ни, он 
се пу них 36 го ди на, као зет, 
ду хов но ка лио у При је по љу. 
Бо ра ве ћи у та зби ни по при мио 
је мно ге при је пољ ске ма ни ре, 
па се ње го ви су гра ђа ни из чи-
сте за ви сти че сто пи та ју да ли 
је он ствар но ро ђен и одр стао 
у Но вој Ва ро ши  – ка же Ми-
лан Цми ља но вић, пред сед ник 
Удру же ња „Лим ски да ро ви“.

Му ха мед Хам ко Ров ча нин 
по стао је при је пољ ски зет да-
ле ке 1974. го ди не ка да је бра-
ком кру ни сао ду го го ди шњу 
ве зу са че ти ри го ди не мла ђом 
Бил се ном Ге лен џић, цр но ко-
сом ле по ти цом из град ског на-
се ља Ша рам пов. Од та да, ка-
же, При је по ље је ње гов дру ги 

дом, а ре ка Лим, по ред род ног 
Зла та ра, ме сто не пре су шне 
ин спи ра ци је за умет нич ке ру-
ко тво ри не ко је из хо би ја ства-
ра и по е зи ју ко ју пи ше.

– По ча ство ван сам ти ту лом, 
ма да је ов де још увек на сна зи 
она на род на – ко не ма зе та, 
не ма ни ма гар ца. При је по ље 
и При је пољ ци су увек има ли 
му дро сти и обра за, зна ли за 
ред, це ни ли и по што ва ли сво-
је зе то ве то ли ко да су их увек 
гу ра ли на за че ље со фре и 
вас пи та ва ли на свој на чин. И 
пред то га за овај град ме ве жу 

нај леп ше успо ме не. Не дав но 
сам у ов да шњем Му зе ју имао 
и са мо стал ну из ло жбу сво јих 
скулп ту ра у др ве ту и уља на 
плат ну, а не ке од мо јих нај-
леп ших пе са ма ин спи ри са не 
су гра дом на ушћу Ми ле шев-
ке у Лим – ка же Ров ча нин.

У про те клих шест го ди на, 
ко ли ко се одр жа ва Зе то ви-
ја да, ти ту лу и члан ску кар ту 
клу ба „Нај бо љи при је пољ ски 
зет“ по не ло је 35 зе то ва са 
свих кон ти не на та. У ор га ни-
за ци о ним од бо ру ма ни фе ста-
ци је ове го ди не су ре ши ли 
да на пра ве за о крет и уме сто 
шест до се дам, као до са да, 
од ове го ди не го ди шње би ра-
ју са мо јед ног – нај зе та.

– Ре ши ли смо да по о штри мо 
кри те ри ју ме и зе то ви ма ста ви-
мо до зна ња да ни је ла ко по-
не ти пре сти жну ти ту лу ко ја им 
га ран ту је да ће бар се дам да-
на на кон из бо ра од стра не та-
зби не би ти по ште ђе ни те шких 
фи зич ких по сло ва. Ма да су по-
зна ва ње ку ли нар ства и по ма-
га ње та шти у ку хи њи и кућ ним 
по сло ви ма је дан од пред у сло-
ва за до де лу ти ту ле, ипак је 
нај ва жни је да је зет при вр жен 
гра ду на Ли му и да га че сто и 
ра до по се ћу је, али и да ње го-
ву кан ди да ту ру ове ри же ни на 
род би на – по ја шња ва про по-
зи ци је Ми лан Цми ља но вић.

Ж. Ду ла но вић

Нај бо ља чор ба
На так ми че њу у при пре ма њу 

ри бље чор бе од ри бе упе ца не у 
во да ма Ли ма уче ство ва ло је 50 
еки па из Ср би је, Цр не Го ре и БиХ, 
а нај бо љу чор бу ску ва ла је еки па 
„ВИС Ши ца ло и ба бо Џон“ из При-
је по ља. Дру го ме сто осво ји ла је 
еки па из ви ђач ког од ре да „Бо шко 
Бу ха“ из При је по ља, а тре ће еки-
па „Тал пи на ши“, та ко ђе из гра да 
до ма ћи на. Убе дљи во нај го ру ри-
бљу чор бу, пре ма оце ни струч ног 
жи ри ја, зго то ви ла је еки па По ли-
циј ске упра ве При је по ље.

Нај бо љи зет: Му ха мед Хам ко 
Ров ча нин. Уче ство ва ло 50 еки па: 
Так ми че ње у при пре ма њу ри бље 
чор бе 
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„ЗЛАТ НО ЗР НО ШУ МА ДИ ЈЕ“

ШУ МА ДИЈ СКИ ДА НИ ШЉИ ВЕ

Во ћар ство не ис ко ри шћен ре сурс
У Стра га ри ма код Кра гу јев ца одр жа-

на је, кра јем ју ла и по чет ком ав-
гу ста, дру га по ре ду по љо при вред-

но-ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја “Шу ма-
диј ски да ни шљи ве“. Во ћар ство је јед на 
од нај про дук тив ни јих по љо при вред них 
гра на у се ли ма у око ли ни Кра гу јев ца, а 
у тој про из вод њи до ми ни ра шљи ва ко-
ја је још увек не до вољ но ис ко ри шћен 
ре сурс. У се ли ма око Кра гу јев ца го ди-
шње се про из ве де око 13.000 то на во ћа, 
од че га 70 од сто чи ни шљи ва. Шљи ва 
је за штит ни знак Шу ма ди је, али и ње-
но не ис ко ри шће но бла го јер се нај ве ћи 
део овог во ћа про да је у све жем ста њу, 
а ја ко ма ли про це нат се пре ра ђу је, због 
че га ће ло кал на са мо у пра ва у на ред ном 
пе ри о ду уло жи ти сред ства из бу џе та за 
аграр упра во у пре ра ђи вач ке ка па ци те-
те, ис так ну то је то ком ма ни фе ста ци је у 
Стра га ри ма.

Овом при ли ком до де ље не су и на гра де 
за нај леп ше пе сме о Шу ма ди ји, Стра га ри-
ма и шљи ви при спе ле на кон курс ко ји је 
рас пи сао ор га ни за ци о ни од бор ма ни фе-
ста ци је. Струч ни жи ри чи ни ли су пе сни-
ци До бри ца Ерић, Ми ле на Јо во вић и Са-
ша Ми ле нић, а пр ва на гра да при па ла је 
пе сни ку Ра ји ци Мар ко ви ћу из Кра гу јев ца. 
По себ на на гра да, пре ма оце ни жи ри ја, 
при па ла је Ра то ми ру Ста но је ви ћу из Бе ле 
Цр кве, а дру га и тре ћа Ве се ли ну Гај да ше-
ви ћу из Фе ке ти ћа и Алек сан дру Ђор ђе ви-

ћу из Алек син ца. У скло пу ма ни фе ста ци је 
„Шу ма диј ски да ни шљи ве“ одр жа на је и 
тра ди ци о нал на „Гу ла ши ја да“, у ор га ни-
за ци ји Ло вач ког удру же ња „Сре бр ни ца“, 
а ор га ни зо ва но је и так ми че ње у пе че њу 
ра ки је, про гла ше ње нај бо ље ра ки је и нај-
бо љег ка зан џи је. Ге не рал ни по кро ви те љи 

ове ма ни фе ста ци је су град Кра гу је вац и 
Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства 
и во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је.

М. Сан трач

У сла ву жи та и хле ба по сед ми 
пут је у ср цу Ср би је ор га ни зо-
ва на при вред но-ту ри стич ка ма-
ни фе ста ци ја „Злат но зр но Шу-
ма ди је“. Ово го ди шњи до ма ћин 
би ла је оп шти на Ла по во, а жи те-
љи ове ва ро ши це и број ни го сти 
ужи ва ли су у тра ди ци о нал ним 
про из во ди ма од пше ни це и у из-
ло жби на род ног ства ра ла штва.

У скла ду са очу ва њем и не-
го ва њем тра ди ци је и на род них 
оби ча ја на под руч ју Шу ма ди је, 
на Тр гу Сте фа на Не ма ње у Ла-
по ву из ла га ло се нај бо ље жи то 
и про из во ди од жи та ри ца. По-
ред из ло жбе пе кар ских про из-
во да, же не оку пље не у удру же-
њу „Мо рав ска ша ре ни ца“ пред-

ста ви ле су сво је руч не ра до ве. 
На ово го ди шњој ма ни фе ста ци ји 
уче сто во вао је и На род ни му зеј 
из Кра гу јев ца, а за по се ти о це је 
ор га ни зо ва на из ло жба под на-
зи вом „Од зр на до хле ба“.

„Злат но зр но Шу ма ди је“ је 
ма ни фе ста ци ја ко ја је по при-
ми ла тра ди ци о нал ни ка рак тер, 
а на ред не го ди не до ма ћин ће 
би ти оп шти на Кнић. Пред лог 
оп шти не Ла по во је да се фор-
ми ра асо ци ја ци ја же тве них и 
хлеб них ма ни фе ста ци ја у Ср би-
ји, а за пр во се ди ште пред ло-
же на је Су бо ти ца. „Злат но зр но 
Шу ма ди је“ зва нич но је увр ште-
но у ет но про гра ме Ср би је.

М. Сан трач

У сла ву жи та и хлебаУ сла ву жи та и хлеба
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КЊА ЖЕ ВАЦ – БА ЗЕН БА ЊИ ЦА

Ко ри сте га и спор ти сти

ЗНА ЧА ЈАН ДО ПРИ НОС КУЛ ТУР НОЈ БА ШТИ НИ СРЕ МА

За не ка бу ду ћа по ко ле ња

Мно ги Кња жев ча ни кад 
при ти сну лет ње же ге, 
уме сно на мо ру, спас 

тра же у Тр го ви шком и Свр љи-
шком Ти мо ку или на ба зе ну 
„Ба њи ца”. Овај ба зен отво рен 
је 1982. го ди не, на ла зи се 3,5 
ки ло ме тра од Кња жев ца, а 
мо же да при ми 1.000 ку па ча. 
Ба зен ко ри сти бањ ску (тер-
мал ну) во ду са из во ра Рго шке 
ба ње, а тем пе ра ту ра во де је 
28 сте пе ни; ба зен је пре лив-
ног ти па, стал но снаб де вен 
све жом во дом. Ко ри сти се за 
шко лу пли ва ња, у са рад њи са 
про фе со ри ма фи зич ке кул ту-
ре у ор га ни за ци ји Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је. Олим пиј ских је 
раз ме ра, а по се ду је и ком-
плекс деч јих ба зе на.

Ба зен за до во ља ва све по-
тре бе за тре нин ге и так ми че-
ња вр хун ских пли ва ча. Ов де 
је 1992. го ди не одр жа но др-
жав но пр вен ство Ју го сла ви је 
у пли ва њу у ка те го ри ји пи о-
ни ра, ју ни о ра и се ни о ра. Овог 
ле та го сти су би ли чла но ви 
пли вач ке ре пре зен та ци је 

Грч ке и Ма ке до ни је, а ско ро 
сва ке го ди не ту се при пре ма-
ју пли ва чи бе о град ског „Пар-
ти за на” и „Цр ве не зве зде”.

Са мо два ки ло ме тра од ба-
зе на је Рго шка ба ња са тем-

пе ра ту ром во де 30,5 сте пе-
ни, ко ја ле чи иши јас, ре у му 
и не ка нер вна обо ље ња, чи ју 
тер мал ну во ду ко ри сти ба-
зен. У по гле ду хе миј ског са-
ста ва, во да у ба зе ну је сла бо 

сум по ро ви та са на гла ше ном 
ра ди о ак тив но шћу, па је за то 
по год на и за ле че ње де фор-
ми те та кич ме код де це и адо-
ле сце на та.

Д. Ђор ђе вић

Да ја на Ко стић, со ци јал на рад ни ца при 
Цен тру за со ци јал ни рад и ко ре о граф у 
КУД „Бран ко Ра ди че вић” у Ста рој Па зо-
ви, уло жи ла је пет на ест го ди на ра да на 
са ку пља ње оби ча ја, пе са ма и ига ра у 
Сре му. Же ља јој је би ла да се то отрг не 
од за бо ра ва, да се са чу ва за бу ду ћа по-
ко ле ња, за бе ле жи, до ку мен ту је...

Са вез ама те ра оп шти не Ста ра Па зо-
ва пре по знао је вред ност овог ра да и, 
уз Ме сну за јед ни цу и оп шти ну Ста ра 
Па зо ва и још не ке до на то ре, омо гу ћио 
об ја вљи ва ње ње не књи ге „Мој Срем”. 
Струч на јав ност и пу бли ка у Ста рој Па-
зо ви и дру гим срем ским ме сти ма има ли 
су пу но по зи тив них ко мен та ра при ли ком 
про мо ци је ове књи ге. На пи са на на ви ше 
од че ти ри сто ти не стра на, бо га то је илу-
стро ва на фо то гра фи ја ма ко је при ка зу ју 
до ку мен тар ну гра ђу и на род ну но шњу 
ка ква је би ла и ка ко да нас мо же да се 
ре кон стру и ше, а то је од ја ко ве ли ке ко-

ри сти за све оне ко ји се ба ве игром и 
ко ји же ле да игре из Сре ма ста ве на ре-
пер то ар.

– Је дан део је ве о ма бо гат, то су нот-
ни при ме ри ме ло ди ја ко јих има ви ше од 
140, а ко је сам ус пе ла да при бе ле жим. 
Сва ка пе сма има текст и нот ни за пис. 
Сви при ме ри на род них ига ра ко је су се 
игра ле на овом под руч ју та ко ђе су за-

бе ле же ни, и уз њих је при ка зан ки не-
то грам, од но сно пи смо за за пи си ва ње 
ко ра ка, та ко зва но Ла бе но во пи смо, та ко 
да сви они ко ји се ба ве игром мо гу да 
про чи та ју ка ко се тај ко рак игра. Књи-
га са др жи ви ше од 1.500 бе ћа ра ца ко је 
сам ја при ку пља ла – об ја шња ва Да ја на 
Ко стић.

Аутор ка је до ста про сто ра по све ти ла 
основ ним од ли ка ма обла сти, по том оби-
ча ји ма ко ји се ти чу го ди шњег ци клу са 
ве за но за цр кве не пра зни ке од јед ног 
Бо жи ћа па до на ред не го ди не и оно што 
је ве за но за оби ча је у жи вот ном ци клу су 
чо ве ка, зна чи од ро ђе ња па до смр ти.

– Си гур на сам да Срем има још бо га-
ти је на сле ђе, али ја јед но став но ни фи-
зич ки, ни фи нан сиј ски ни сам мо гла све 
то да об у хва тим – об ја шња ва Да ја на Ко-
стић за ко ју су фол клор, игра и тра ди ци-
ја ве ли ке љу ба ви. 

А. Ба нић
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ЈА БУ КА

На кр сној сла ви 
и пред сед ник Ср би је

Ме сна ор га ни за ци ја Са ве за ин ва ли да ра да из Ја бу ке ор га-
ни зо ва ла је 2. ав гу ста про сла ву кр сне сла ве, Све тог Или је, у 
сво јим про сто ри ја ма у цен тру се ла и том при ли ком успе шно су 
уго сти ли око 70 сво јих чла но ва и чла но ва брат ске ор га ни за ци-
је из Па вли ша и Вр шца.

Со фи ја Са бо љић, пред сед ни ца Ме сне ор га ни за ци је, до де ли-
ла је овом при ли ком и за хвал ни це за по моћ у ак тив но сти ма 
СИР-а Ја бу ке Ме сној за јед ни ци Ја бу ка, До му за ли ца оме те на 
у мен тал ном раз во ју „Ср це у Ја бу ци“ и ор га ни за ци ја ма Са ве за 
ин ва ли да ра да из Вр шца и Па вли ша.

По ре чи ма Трај че та Сто ја но ског, чла на Скуп шти не и Над зор-
ног од бо ра СИР Вој во ди не, по што је Све ти Или ја кр сна сла ва 
и Ме сне за јед ни це Ја бу ка, ве ли ка гру па ин ва ли да ра да је, за-
јед но са чла но ви ма Удру же ња пен зи о не ра из овог ме ста, до-
че ка ла пред сед ни ка Ср би је, Бо ри са Та ди ћа, ко ји је то га да на 
по се тио Ја бу ку и при су ство вао об ре ду се че ња слав ског ко ла ча 
у про сто ри ја ма Ме сне за јед ни це. На по зив др Го ра на Ми тев-
ског, пред сед ни ка Са ве та Ме сне за јед ни це, и ин ва ли ди ра да, 
на че лу са Со фи јом Са бо љић, уче ство ва ли су у ор га ни за ци ји 
овог до га ђа ја.

 М. М.

ТР СТЕ НИК

Ву ко вић и да ље 
пред сед ник

По сле усва ја ња из ве шта ја о ра ду тр сте нич ког Цр ве ног кр ста 
у про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду, усво је на је и од лу ка 
о уса гла ша ва њу ста ту та ове ор га ни за ци је са ре пу блич ким ста-
ту том, као и план ак ци ја за на ред ни че тво ро го ди шњи пе ри од. 
У сре ди шту ак тив но сти би ће чо век и ње го ве по тре бе. По ред 
бри ге о ста рим ли ци ма, ин тен зи ви ра ће се и рад са мла ди ма и 
ула га ти у њи хо ву бу дућ ност. На из бор ној скуп шти ни по но во 
је ука за но по ве ре ње до са да шњем пред сед ни ку Ор га ни за ци-
је Цр ве ног кр ста Дра га ну Ву ко ви ћу, док је за пот пред сед ни ка 
иза бра на Ксе ни ја Ра до са вље вић, a Ве ро љу бу Ми ло ва но ви ћу је 
про ду жен ман дат се кре та ра тр сте нич ког Цр ве ног кр ста.

 Д. И.

КА ЛЕ НИЋ

Са бор под 
ки шо бра ни ма

Упр кос ло шим вре мен ским усло ви ма, у пор ти ма на сти ра Ка-
ле нић одр жан је 41. Са бор на род ног ства ра ла штва „Про ђох 
Ле вач, про ђох Шу ма ди ју“. Ки ша и олуј ни обла ци, а за тим и 
не ста нак стру је оне мо гу ћи ли су да се пред ви ђе ни про грам из-
ве де на би ни у пор ти овог сред ње ве ков ног ма на сти ра.

И по ред то га, по сле ви ше од са та за ка шње ња, на те ра си 
ма на стир ског до ма из ве ден је део про гра ма у ко ме су уче ство-
ва ли хор „Ли це ум“ и драм ски умет ник Мир ко Ба бић. Са бор, 
чи јем отва ра њу је при су ство ва ло ви ше стра них ам ба са до ра 
акре ди то ва них у Ср би ји, ви со ки др жав ни функ ци о не ри и дру-
ги углед ни го сти из зе мље и ино стран ства, отво рио је Иви ца 
Да чић, за ме ник пред сед ни ка Вла де и ми ни стар уну тра шњих 
по сло ва.

У пор ти ма на сти ра Ка ле нић при ре ђе на је из ло жба сли ка, 
ста рих књи га, ру ко тво ри на, до ма ће ра ди но сти, ста рих за на та 
и тра ди ци о нал них је ла. Так ми чи ли су се „здра ви ча ри“, иза-
бра на је нај леп ша „са бо ри ца“, као и нај ду жи брк и пле те ни ца. 
У ре ко вач ком До му кул ту ре одр жа но је и так ми че ње пе ва ча. 
По од лу ци ор га ни за то ра, на ре пер то а ру су би ле са мо из вор не 
пе сме или оне ко је ме ло сом и тек стом под се ћа ју на на род но 
ства ра ла штво. Је да на ест так ми ча ра оце њи вао је жи ри са ста-
вљен од му зи ча ра и естрад них умет ни ка оку пље них у Удру-
же њу „Кра гу је вац кон церт“, а нов ча ну на гра ду од три де сет 
хи ља да ди на ра осво ји ла је Ми ле на Ла за ре вић, сту дент ки ња 
из Кра гу јев ца.

М. С.
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ПЕ ЋИН ЦИ

Фо те ља за ма са жу

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

„Излет“ у Аква ри ју м

БЛА ЦЕ

Здрав стве не три би не

СТРА ГА РИ

Но ва ту ри стич ка 
по ну да

У окви ру про јек та “По др шка раз во ју одр жи ве по љо при вре де 
и се о ског ту ри зма у Цен трал ној Ср би ји” обе ле же не су пе шач ке 
ста зе у око ли ни под руд нич ког се ла Стра га ри, у укуп ној ду жи-
ни од око 100 ки ло ме та ра. Про је кат је фи нан сиј ски по др жа ла 
Вла да Бел ги је.

У цен тру Стра га ра, ода кле по ла зе све ста зе, по ста вље на је 
ве ли ка та бла са ма пом обе ле же них ста за на ме ње них до ма ћим 
и стра ним ту ри сти ма, али и ме шта ни ма. Укуп но се дам пе шач-
ких ста за уре ђе но је пре ма бел гиј ском мо де лу пре у зе том од 
Ре ги о нал не ор га ни за ци је за спорт и ре кре а ци ју из Флан дри је. 
Ста зе су кру жног су ти па, нај ду жа је два де сет ки ло ме та ра, и 
све углав ном спа да ју у ред лак ших ста за, та ко да су на ме ње не 
сви ма они ма ко ји во ле ре кре а ци ју и спорт, као и ужи ва ње у 
шу ма диј ским пре де ли ма и се ли ма. Ста зе су обе ле же не про фе-
си о нал но, ко ри шће ни су пу то ка зи, а сва ка ста за је озна че на 
дру га чи јом бо јом. М. С.

Пен зи о не ри у пе ћи нач кој оп шти ни има ју од не дав но и бес-
плат ну ма са жу у про сто ри ја ма Удру же ња ко ју мо гу ко ри сти ти 
сва ко га да на до 13 ча со ва.

– Ма са жну фо те љу до би ли смо на по клон од фир ме „Ви та ре-
лакс“ ДОО, али је до са да ко ри стио са мо ма ли број пен зи о не-
ра. Тек не ко ли ко чла но ва у на шим про сто ри ја ма ужи ва ло је у 
ма са жи, ко ја опу шта и ре лак си ра, а то нам је сви ма по треб но 
– 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.

Про сто ри је Удру же ња отво ре не су и су бо том и не де љом, та-
ко да сви за ин те ре со ва ни пен зи о не ри мо гу да на вра те и уве ре 
се ко ли ко при ја и по ма же ма са жа. Д. Р.

Аква ри јум При род но-ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та 
у Кра гу јев цу и овог ле та је за мно ге пред ста вљао пра во ме сто 
за спас од вру ћи на. Ову оазу, у ко јој жи ви пре ко 600 биљ них 
и жи во тињ ских вр ста из во де них еко си сте ма, го ди шње по се ти 
око 25.000 љу ди.

Ор га ни за ци ја пен зи о не ра у то плич кој оп шти ни Бла це, са 
око три хи ља де чла но ва, уве ла је но ви ну − рад на здрав стве-
ном про све ћи ва њу. За жи ве ле су, на и ме, здрав стве не три би не 
на ко ји ма пен зи о не ри од ле ка ра мо гу да са зна ју мно го то га 
ко ри сног и но вог.

Пр ва у ни зу ор га ни зо ва них три би на ба ви ла се ле че њем при-
род ним ле ко ви ма. О то ме су сво је ста во ве из не ли ле ка ри из 
Но вог Са да.

− Ин те ре со ва ње на ших чла но ва за ову те му би ло је зна чај-
но, по себ но ако се има у ви ду да на овој оп шти ни ра сте ве ли ки 
број ра зних тра ва ко је по ма жу у ле че њу од ре ђе них бо ле сти 
− ре као је о овој ини ци ја ти ви пред сед ник пен зи о не ра Бла ца, 
Де си мир Ђор ђе вић.

Здрав стве не три би не по ста ће тра ди ци о нал не и ор га ни зо ва-
ће се јед ном ме сеч но. Ж. Д.

На око 400 ква драт них ме та ра по се ти о ци мо гу да ви де нај-
ра зно вр сни је при мер ке во де ног све та из оке а на, ег зо тич них 
мо ра, ре ка и је зе ра. Нај а трак тив ни ји је зид ни аква ри јум за-
пре ми не де сет то на са ве ћим при мер ци ма пи ра на из Ама зо на, 
али и дру гим вр ста ма ри ба. „Ри ба нож“, ко ја је као по клон пре 
не ко ли ко ме се ци сти гла у кра гу је вач ки аква ри јум из мо ра ју го-
и стич не Ази је, иза зи ва ве ли ку па жњу по се ти ла ца.

Уто чи ште на овом про сто ру на шле су и број не цр ве но у хе 
кор ња че ко је оста вља ју гра ђа ни ка да до стиг ну од ре ђе ну ве-
ли чи ну. По се бан део аква ри ју ма чи не и ри бе са про сто ра Бал-
ка на ко је, због сво је рет ко сти, та ко ђе при вла че па жњу. М. С.
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АЗА ЊА

Одр жа на 
тра ди ци о нал на 
„по га чи ја да”

У нај ве ћем се лу у Ср би ји, Аза њи код Сме де рев ске Па лан ке, 
одр жа на је тра ди ци о нал на „по га чи ја да”. Реч је о ма ни фе ста-
ци ји на ко јој су се до ма ћи це над ме та ле у пра вље њу по га ча. 
Ово је је дин стве но де ша ва ње у Евро пи, па је „по га чи ја да” ме-
ђу ма ни фе ста ци ја ма на род ног ства ра ла штва и ет но про гра ма 
ко је су увр ште не у ка лен дар Ту ри стич ког са ве за Ср би је. Ово-
го ди шњу ма ни фе ста ци ју је отво рио ата ше за кул ту ру ам ба са-
де Ру ске Фе де ра ци је у Бе о гра ду.

По га ча је део срп ске тра ди ци је, ка жу ет но ло зи. Она се пра ви 
при ли ком ро ђе ња, у ве ре нич ким и свад бе ним це ре мо ни ја ма, 
кр сним сла ва ма, али и при ли ком по греб них оби ча ја. Сто ти ну 
нај леп ших по га ча на шло се у Аза њи, а жи ри је оце њи вао ко-
ја је од њих нај мо дер ни ја, са нај о ри ги нал ни јом де ко ра ци јом, 
али и ко ја од го ва ра ста рин ским по га ча ма ко је су се не ка да 
пра ви ле. Ма што ви тост и кре а тив ност уче сни ца огле да ла се у 
из ван ред ном уме ћу. Би ло је ори ги нал них иде ја, али је, пре ма 
од лу ци жи ри ја, у ет но ка те го ри ји по бе ди ла она ко ја је нај ве-
ро до стој ни ја. У ка те го ри ји „мо дер на по га ча“ тро чла ни жи ри се 
од лу чио за цвет сун цо кре та, на лик оно ме из при ро де.

М. С.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ју би леј фе сти ва ла 
хар мо ни ке

Кон цер том нај бо љих по ла зни ка Лет ње шко ле хар мо ни ке у 
Кра гу јев цу је све ча но за тво рен два де се ти, ју би лар ни Ин тер на-
ци о нал ни фе сти вал умет ни ка хар мо ни ке, ко ји је и ове го ди не 
оку пио нај бо ље свет ске из во ђа че и пре да ва че овог ин стру-
мен та.

У Све ча ној са ли Пр ве кра гу је вач ке гим на зи је на сту пи ли су 
по бед ни ци нај ве ћих свет ских так ми че ња у прет ход ној го ди ни 
што и је сте пред у слов за уче шће на овом фе сти ва лу.

На сту пио је и Ју риј Ши шкин, је дан од нај ве ћих свет ских 
умет ни ка на хар мо ни ци, а овог пу та ве ћу па жњу је по све тио 
уло зи пре да ва ча на Лет њој шко ли хар мо ни ке, ко ја је ове го-
ди не оку пи ла 32 по ла зни ка из ви ше зе ма ља.

По кро ви те љи ма ни фе ста ци је би ли су Ми ни стар ство кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је и град Кра гу је вац.

М. С.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

На бав ка огре ва
Ру ко вод ство удру же ња пен зи о не ра оп шти не Ве ли ка Пла на, 

по ред ре дов них ак тив но сти, чи ни ве ли ке на по ре да за при-
пад ни ке тре ћег до ба обез бе ди угаљ и др ва за сле де ћу греј ну 
се зо ну, али и да оби ђе ста ре, бо ле сне и си ро ма шне чла но ве.

До са да је чла но ви ма удру же ња по де ље но 500 то на угља и 
800 ме та ра куб них др ва, што они от пла ћу ју на де сет ме сеч-
них ра та.

– До по чет ка греј не се зо не ис по ру чи ће мо им још око 1500 
то на угља и још др ва. Мо рам да на гла сим да, по ред огре ва, 
на ба вља мо за на ше чла но ве и основ не жи вот не на мир ни-
це (кром пир, лук, ја бу ке...), као и па ке те са су хо ме сна тим 
про из во ди ма (до са да по де ље но 2400 па ке та) и пи ле ти ном. 
За хва љу ју ћи на шем ауто бу ском пре во зни ку, пен зи о не ри су 
у то ку ме се ца има ли и че ти ри бес плат на пу то ва ња – ка же 
Пе ри ша Бо јић, пред сед ник удру же ња пен зи о не ра у Ве ли кој 
Пла ни.

О тро шку Фон да ПИО бес плат но је у ба ње оти шло 47 пен-
зи о не ра из овог ме ста. Удру же ње пен зи о не ра из Пла не стал-
но оби ла зи не по крет не, бо ле сне и си ро ма шне чла но ве, ко ји ма 
уру чу ју нов ча ну по моћ у из но су од 4.000 ди на ра.

Сл. Ко стан ти но вић
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писма

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

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

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

Некадисад

У бро ју „Гла са оси гу ра ни ка” од 15. ју ла ове 
го ди не про чи тао сам ин тер вју са Ми ла ном 
Кр ко ба би ћем, за ме ни ком гра до на чел ни ка Бе-
о гра да у ко ме ка же да су за ви ше од 300.000 
бе о град ских пен зи о не ра са ни ским при ма њи-
ма обез бе ђе не мно го број не по год но сти. Пр-
во и нај ва жни је, 16.000 ди на ра по мо ћи гра да 
нај си ро ма шни ји ма на го ди шњем ни воу, че ти-
ри пу та по че ти ри хи ља де. Из ра чу нао сам да 
је то око 1.300 ди на ра ме сеч но − ре кло би се 
ни је то ни шта, али кад је пен зи ја ма ла, ве ли-
ко је као ку ћа. Па бес пла тан пре воз, па ба зе-
не и не знам ка кве још по год но сти. Па не што 
ми слим, бла го њи ма што жи ве у Бе о гра ду, 
има и ко и са чи ме да им по мог не.

Си ро ма шних пен зи о не ра на ру бу ег зи стен-
ци је има сву да, у свим гра до ви ма у Ср би ји, 
са мо што су оп шти не си ро ма шни је од Бе о-
гра да, па и да хо ће не мо гу ни шта да учи не 
за сво је нај ста ри је са нај ма њим при ма њи ма. 
У тим гра до ви ма је и мно го рад ни ка оста ло 
без по сла, ни шта не при ма ју, во де се мно-
ги као со ци јал ни слу ча је ви, а оп шти не ни ти 

има ју, ни ти мо гу да по мог ну ни њи ма ни пен-
зи о не ри ма.

Да се раз у ме мо, пен зи о не ри из ма њих гра-
до ва у уну тра шњо сти Ср би је не ма ју ни шта 
про тив пен зи о не ра из Бе о гра да, ни ти про тив 
то га што њи ма њи хо ва град ска власт по ма-
же. И тре ба да по мог не кад мо же. Раз ми шља-
мо са мо да ли по сто ји не ки на чин, не ка на да 
да и на ши из ло кал не са мо у пра ве на ђу не ки 
на чин да по мог ну сво јим нај си ро ма шни јим и 
нај ста ри јим су гра ђа ни ма.

Па и ова сад по моћ од др жа ве оде од мах у 
ру ке оних ко ји ра де, да иду на од мор. А ми, 
пен зи о не ри, да са че ка мо је сен да има мо за 
огрев и зим ни цу. По ме ни је пр во тре ба ло да 
до би је мо ми ста ри са ма лим пен зи ја ма, а тек 
по сле они ко ји ра де и има ју пла те. Али, ваљ-
да ће мо и тај сеп тем бар да до че ка мо да се 
бар ко ли ко-то ли ко по мог не мо.

Хва ла уред ни ку и ре дак ци ји ако об ја ве мо-
је пи смо.

С по што ва њем, То ма Јо ва но вић, 
 ули ца Р. Бр ки ћа 10, Тр сте ник

Бла го бе о град ским пен зи о не ри ма

Ме ђу др жав ни 
уго во ри Ју го сла ви је 
са дру гим др жа ва ма

Осим ра ти фи ка ци је кон вен ци ја Ме ђу на род не ор га ни за-
ци је ра да у пи та њу со ци јал ног оси гу ра ња, на ша је др жа ва 
скло пи ла са не ким др жа ва ма ме ђу др жав не уго во ре о ре-
ци про ци тет ном по ступ ку у со ци јал ном оси гу ра њу. По сто ји 
кон вен ци ја са Кра ље ви ном Ита ли јом. По ред ње, по сто је 
и уго во ри са Не мач ком и бив шом Аустри јом. За кљу чен је 
уго вор о со ци јал ном оси гу ра њу са Че хо сло вач ком али За-
кон о ра ти фи ко ва њу још ни је об ја вљен у Слу жбе ним но-
ви на ма. Пот пи са на је и кон вен ци ја из ме ђу Кра ље ви не Ју-
го сла ви је и Кра ље ви не Ру му ни је.

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

Ме ђу на род ни 
спо ра зу ми

Ре пу бли ка Ср би ја има спо ра зу ме о со ци јал ном оси гу ра њу 
са два де сет пет зе ма ља. Ме ђу њи ма су и бив ше ју го сло вен-
ске ре пу бли ке Хр ват ска, Бо сна и Хер це го ви на, Ма ке до ни ја 
и Цр на Го ра, док је са Сло ве ни јом спо ра зум ра ти фи ко ван, 
али се још увек не при ме њу је. Овим спо ра зу ми ма об у хва-
ће на су пи та ња при зна ва ња рад ног ста жа, здрав стве ног 
оси гу ра ња, ис пла те пен зи ја, де чи јих до да та ка и дру гих 
да ва ња. Пен зи је за ра ђе не у Ср би ји ис пла ћу ју се ко ри сни-
ци ма у дру гим зе мља ма тро ме сеч но, због ве ли ких ад ми ни-

стра тив них тро шко ва и ре ла тив но ни ских  
                                                     из но са.

Ј. О.
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Ста ро сна гра ни ца за удо ву

?Ду ши ца Три фу но вић – Ја го ди на: Ин те ре су је ме 
ка да ис пу ња вам услов за по ро дич ну пен зи ју. Муж 
ми је пре ми нуо 2008. го ди не и у тре нут ку ње го ве 

смр ти ја сам има ла 46 го ди на и шест ме се ци жи во та. Да 
ли се та гра ни ца по ме ра ако до ђе до про ме не За ко на о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу?

Од го вор: Пре ма пред ло гу 
За ко на о из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о ПИО, уко ли ко 
удо ва у мо мен ту смр ти има 
на вр ше них 45 го ди на жи во-
та, што сте Ви има ли, сти че 
пра во на по ро дич ну пен зи ју 
ка да на вр ши од ре ђе не го ди-
не жи во та. Због по сте пе ног 
по ди за ња ста ро сне гра ни це, 
Ви би тре ба ло да ис пу ни те 
услов за по ро дич ну пен зи-
ју 2012. го ди не, ка да бу де те 

има ли 50 го ди на и шест ме-
се ци жи во та. Пре ма истом 
пред ло гу за ко на, ста ро сна 
гра ни ца за удо ву се по ди же 
за шест ме се ци сва ке го ди не, 
по чев од 2012. го ди не, с тим 
да 2011. го ди не ста ро сна гра-
ни це за удо ву из но си 50 го ди-
на жи во та. Ста ро сна гра ни ца 
се по ди же све до 2017. го ди-
не ка да ће би ти по треб но 53 
го ди не за оства ри ва ње пра ва 
на по ро дич ну пен зи ју.

Услов за пен зи ју

?М. М. – Ћи ће вац: Ро ђе на сам 15. 7. 1952. го ди не. 
Без по сла сам од 2002. го ди не и та да сам има ла 
24 го ди не и 3 ме се ца ста жа. Да ли имам пра во на 

пен зи ју и ако имам, ка да сти чем то пра во?

Од го вор: Ви сте ове го ди-
не на пу ни ли 58 го ди на жи во-
та и не ма те услов за од ла зак 
у ста ро сну пен зи ју због по-
ди за ња ста ро сне гра ни це од 
2008. го ди не, та ко да је ове 
2010. го ди не по треб но за 
оси гу ра ни ка же ну да има 59 
го ди на и шест ме се ци ста ро-
сти. Сле де ће 2011. би ће по-

треб но 60 го ди на жи во та и та 
гра ни ца не ће се да ље по ди-
за ти, бар по пред ло гу из ме на 
За ко на о ПИО ко ји тре ба да 
сту пи на сна гу 1. 1. 2011. го-
ди не. Из ових раз ло га мо ра те 
би ти стр пљи ви још две го ди-
не и под не ти зах тев за ста ро-
сну пен зи ју кад на вр ши те 60 
го ди на жи во та.

Од го вор: На жа лост, за 
сни же ње ста ро сне гра ни це за 
шест го ди на нео п ход но је да 
има те пу них 18 го ди на ста жа 
про ве де них на рад ном ме сту 
на ко ме се стаж ра чу на 12/14. 
Ка да го во ри мо о сни же њу 
ста ро сне гра ни це, тре ба зна-
ти да се бе не фи ци ра са мо 
вре ме про ве де но на ра ду од 
1990. го ди не, пре то га се бе-
не фи ци ра ло све вре ме за по-
сле ња. Ина че, сни же ње ста-
ро сне гра ни це ко је са да ва жи 

би ће на сна зи са мо док не 
сту пи на сна гу из ме на За ко на 
о ПИО од 1. 1. 2011. го ди не. 
Пре ма пред ло же ним из ме на-
ма, за стаж где је уве ћа ње 
12/14 сни жа ва ће се ста ро сна 
гра ни ца на сва ких пет го ди на 
што, пре ве де но на Ваш слу-
чај, зна чи да се од сле де ће 
го ди не Ва ма мо же сни зи ти 
ста ро сна гра ни ца са мо за три 
го ди не, те ће те на ста ро сну 
пен зи ју че ка ти док не на вр-
ши те 62 го ди не ста ро сти.

Ста ро сни пен зи о не ри 
мо гу да ра де

?М. Ма рић – Алек сан дро вац: Да ли гра ђа ни ко ји су 
оства ри ли пен зи ју и исту ре дов но при ма ју, има ју 
пра во да се за по сле или отво ре тр го вач ке или за-

нат ске рад ње и на тај на чин оства ру ју при ход? Ако не ма-
ју пра во на то, ко ји је ор ган ду жан да им об у ста ви јед но 
од при ма ња, од но сно ко ме та кве слу ча је ве при ја ви ти?

Сни же ње ста ро сне гра ни це

?И. В. – Ло зни ца: Ро ђен сам 8. 3. 1952. го ди не. Рад ни 
од нос ми је пре стао као тех но ло шком ви шку 11. 2. 
2003. го ди не. Имам 32 го ди не рад ног ста жа, од че-

га 17 го ди на и је дан ме сец на рад ном ме сту ва ри о ца, са 
уве ћа ним тра ја њем 12/14 и сма ње њем ста ро сне гра ни-
це за по јед ну го ди ну на сва ке три го ди не ра да на овом 
рад ном ме сту. Да ли ће ми ста ро сна гра ни ца за од ла зак 
у пен зи ју би ти сма ње на за шест го ди на, с об зи ром на не-
пу них 18 го ди на ра да на бе не фи ци ра ном рад ном ме сту, 
од но сно кад ис пу ња вам услов за од ла зак у пен зи ју?

Од го вор: Пра во да при ма ју 
пен зи ју и ра де има ју са мо ста-
ро сни пен зи о не ри. Код њих 
не ма ни ка квих огра ни че ња у 
по гле ду на чи на ра да. Је ди но 
што је по треб но да ис по шту ју 
је сте да су у мо мен ту пен зи-
о ни са ња пре ки ну ли оси гу ра-
ње, те да из ме ђу пен зи о ни-
са ња и но вог за по сле ња или 
оба вља ња са мо стал не де лат-
но сти не по сто ји кон ти ну и тет. 
Ако по сле од ла ска у ста ро сну 
пен зи ју ра де ду же од го ди ну 
да на, по сле пре ки да но вог 

оси гу ра ња мо гу тра жи ти пре-
ра чун пен зи је са ста жом по-
сле пен зи о ни са ња.

Што се ти че ин ва лид ских 
пен зи о не ра, они мо гу да ра де 
са мо по уго во ру о де лу, без 
бо ја зни да ће им ин ва лид ска 
пен зи ја би ти об у ста вље на.

Ко ри сни ци по ро дич не пен-
зи је не мо гу да при ма ју пен-
зи ју и исто вре ме но да сту пе 
у би ло ко ји об лик оси гу ра ња. 
Уко ли ко ипак до ђе до то га, за 
то вре ме об у ста вља се ис пла-
та по ро дич не пен зи је.

Не до ста ју го ди не ста ро сти

?Љ. Ј. – Тр сте ник: Ро ђе на сам 20. 2. 1955. го ди-
не. Рад ни од нос ми је, као тех но ло шком ви шку, 
пре стао 25. 7. 2007. го ди не, а от прем ни на ми је 

ис пла ће на у скла ду са Про гра мом ре ша ва ња ви шка 
за по сле них. За све вре ме од пре стан ка рад ног од но са 
упла ћи ва ла сам до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње по чл. 15 За ко на о ПИО. Имам 23 го ди не, 9 
ме се ци и 20 да на рад ног ста жа у не пре кид ном тра ја-
њу и 2 го ди не и 11 ме се ци ста жа сте че ног упла та ма 
до при но са по чл. 15 За ко на о ПИО, што чи ни укуп но 
26 го ди на, 8 ме се ци и 20 да на ста жа. По што ни сам 
ви ше у мо гућ но сти да са мо стал но упла ћу јем до при-
но се, ин те ре су је ме да ли мо гу да под не сем зах тев за 
пен зи о ни са ње?

Од го вор: Не ма те до вољ но 
го ди на жи во та да би сте под-
не ли зах тев за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју. 
Ове 2010. го ди не би ло би нео-
п ход но да има те 59 го ди на и 6 
ме се ци ста ро сти за оства ри ва-
ње пра ва на пен зи ју. Го ди на 
ста жа има те до вољ но да, ка да 
на вр ши те 60 го ди на жи во та, 

мо же те да оства ри те ово пра-
во. Уко ли ко сте од лу чи ли да 
ви ше не упла ћу је те стаж по 
чл. 15 За ко на о ПИО, под не-
си те зах тев за пре ста нак свој-
ства оси гу ра ни ка и упи ши те 
упла ће ни стаж у рад ну књи-
жи цу. Ови усло ви за пен зи ју 
се не ће ме ња ти на ја вље ним 
из ме на ма За ко на.
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Боље сутра
Ко дру го ме ја му ко па, мо ра до ка за ти да је по бе дио на 

тен де ру.
Ова вла да је мо гла да ра ди и го ре, али ни је хте ла.
Пе сма нас је одр жа ла, а ко ре ње одр жа ва у жи во ту.
Жи вот не де ви зе све те же пра те евро.
Ру ке су ми ве за не. Сло бод на су са мо два пр ста.
Си стем нам ну ди ре ше ње у игра ма на сре ћу.
До шли смо до го ле ко сти. Ми сли ли смо да је у њој срж 

про бле ма.
Пен зи о не ри ве ру ју у бо ље су тра, али не ми сле 

да ће то до че ка ти.
Ра до мир Ста ној ко вић

При че за ла ку ноћ
Ча роб ни шта пић је моћ на ба ти на у ру ка ма др жав ни ка.
На да се бу ди при ча ма за ла ку ноћ. 
Без бри ге сам, а фа ли ми и све дру го. 
Знак за ноћ ну уз бу ну да је се и на кра ју ту не ла. 
Као и Дан те, лу там кроз мрач ну шу му по име ну Ср би ја.
На ше уче шће до ве де но је у пи та ње и код ига ра 

на не сре ћу.
При стој но бо га ти љу ди се бра не пре ћут ки ва њем.

Ву ко са ва Ден чић



… да је, пре ма про це на ма на уч ни ка, 
ове го ди не број це ло куп ног свет ског 
ста нов ни штва до сти гао 6,9 ми ли јар ди, 
а уз исту сто пу при ра шта ја сле де ће го-
ди не би мо гло да нас бу де и свих се дам 
ми ли јар ди.

… да је по до са да нај број ни јој ан ке ти 
на ин тер не ту Мон те Кар ло про гла шен 
за нај бо љу свет ску ту ри стич ку де сти на-
ци ју? Нај бо ља де сти на ци ја за кул ту ру и 
раз гле да ње је Фи рен ца.

… да је у Син га пу ру 
отво рен нај ве ћи хо тел 
на све ту, „Ма ри на баy 
сандс”, чи ја је из град-
ња ко шта ла че ти ри 
ми ли јар де евра? Над 

три не бо де ра на до гра ђен је „Не бе ски 
парк”, ги гант ска кон струк ци ја у об ли-
ку бро да ко ја на сре ди ни има нај ве ћи 
отво ре ни ба зен на све ту. Овај ба зен је 
ду жи од по ло же ног Ај фе ло вог тор ња.

… да је је дан од нај ве ћих ри зи ка пу-
то ва ња кроз пу сти њу пе шча на олу ја? 

Сва ке го ди не пре ко 200 ми ли о на то на 
пе ска раз ве је се из Са ха ре у Атлант ски 
оке ан, а то је до вољ но да се на пра ви 
огро ман пе шча ни за мак ви си не Ал па.

…да је нај ску-
пљи (и нај леп-
ши) ауто бу гат-
ти тyпе 57СЦ 

Атлан тиц про из ве ден 1936. го ди не? 
Ње го ва вред ност је про це ње на на пре-
ко 30 ми ли о на до ла ра, а по сто је са мо 
три ова ква ауто мо би ла на све ту.

… да је Аме ри цан Аир ли нес 1987. 
го ди не уште део 40.000 до ла ра ста-
вља ју ћи по јед ну ма сли ну ма ње у сва-
ку са ла ту ко ја је по слу же на у пр вој 
кла си?

… да на све ту по сто ји ви ше од 20.000 
вр ста пи ва ?

… да је је зик ка ме-
ле о на дво стру ко ду-
жи од ње го вог те ла?

… да мрав мо же да по диг не те рет 50 
пу та те жи од соп стве не те жи не?
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Доскоци
Кад год се би за да мо циљ, ми га 

про ма ши мо!

Ако сте до би ли реч, то не зна чи 
да мо же те сва шта да при ча те.

Ни смо ви ше на пу ту ко јим се ре ђе 
иде. На шим пу тем се ви ше уоп ште 
не иде!

Ла ко је по пу ре ћи да је поп. Ре ци-
те тај ку ну да је ло пов.

Мла ти ли би ми пра зну сла му са мо 
да има мо чи ме.

Ло ши мом ци по ку по ва ли су на ше 
нај бо ље фир ме.

На на шем бро ду сле пи пут ни ци 
чи не део по са де.

Ср би ја је пред вра ти ма Евро пе. 
Са ис пру же ном ру ком!

Др жав ни апа рат је скуп, а и че сто 
се ква ри.

Ра де Ђер го вић

Да ли сте зна ли ...


