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Са бор у Гу чи и Бир фест тек што су окон ча ни 
па смо још под ути ском ве ли ких ци фа ра ка да је 
реч о бро ју ту ри ста ко ји су по се ти ли ове ма ни
фе ста ци је. На 50. Дра га чев ском са бо ру је, пре ма 
про це на ма, у де сет да на бо ра ви ло око 800.000 
до ма ћих и стра них го сти ју, ко јих је би ло са свих 
кон ти не на та. Бе о град ски Бир фест, одр жан од 
18. до 22. ав гу ста на Ушћу, по се ти ло је око 
900.000 љу ди чи ме је, ка ко су са
оп шти ли ор га ни за то ри, ово по стао 
нај ма сов ни ји европ ски фе сти вал у 
овој го ди ни. Не тре ба за бо ра ви ти 
ни Ег зит, ко ји је, са 165.000 по се
ти ла ца и ско ро 600 из во ђа ча на 
Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви, гла со
ви ма из це лог све та осво јио на гра
ду за нај бо љи фе сти вал у Евро пи.

Ово је сва ка ко успех за по што ва ње, и ове три 
ма ни фе ста ци је су нај ви ше до при не ле да се Ср
би ја вра ти на ту ри стич ку ма пу Евро пе. Чи ње ни ца 
је, ме ђу тим, да тре ба да се ра ди и ула же мно го 
ви ше да би ова зе мља по ста ли озбиљ на де сти
на ци ја за свет ске пут ни ке. Бе о град се по след њих 
го ди на по ла ко вра ћа на ли сту же ља за сад углав
ном европ ских ту ри ста ко ји се ов де ле по про ве ду 
а не по тро ше мно го нов ца. За ни мљив им је због 
љу ди и на чи на жи во та, опу ште не ат мос фе ре, 
про во да, али, ми мо то га, град не ма ни шта по себ
но у од но су на дру ге европ ске гра до ве. Без на
ме ре да упо ре ђу је мо, јер је не у по ре ди во, али 
ра ди бо љег раз у ме ва ња на шег ме ста на ту ри стич
кој ма пи тре ба ре ћи да је наш глав ни град про шле 
го ди не (углав ном због Уни вер зи ја де) по се ти ло 
око 400.000 го сти ју. У исто вре ме Па риз је ви де

ло ско ро 15 ми ли о на стра них ту ри ста, Лон дон 14, 
Ис тан бул 7,5, а са мо му зе је у Бе чу об и шло је осам 
ми ли о на по се ти ла ца. О фи нан сиј ским ефек ти ма 
ни је по треб но ни го во ри ти.

Ни је, на рав но, Бе о град је ди но што мо же мо да 
по ну ди мо го сти ма из ино стран ства. Кул тур но
исто риј ско на сле ђе Ср би је ко јим се ди чи мо је 
ве ли ко, али је у нај ма њу ру ку не до ступ но; има мо 

ар хе о ло шка на ла зи шта још из келт
ског пе ри о да, али су мно га за пу
ште на и не при сту пач на; има мо од
лич не мо гућ но сти за се о ски 
ту ри зам, вин ски, еко ло шки, га стро
ту ри зам..., има мо све, али још ни
смо на у чи ли да то ко ри сти мо.

Очи то је да за то, као ни за на ше 
ба ње и пла ни не у све ту још не ма мо 

тр жи ште, али за Гу чу га, ре ци мо, има мо. Као и 
за Бир фест, ко ји је Де нис Вил кокс, са вет ник у 
пред сед нич кој кам па њи Ба ра ка Оба ме, увр стио 
у сво ју књи гу ко ја се ко ри сти на 350 уни вер зи те
та ши ром све та, као при мер до бре мар ке тин шке 
и пиар кам па ње. То је очи глед но смер у ко ме 
тре ба ићи. Ту ри зам да нас ни је са мо од мор, већ 
за ба ва, кре а ци ја и про из вод ња до га ђа ја ко ји за
ба вља ју љу де. Ми има мо ле па ме ста али са ма 
ле по та не ће до ве сти ни ко га на од мор. По треб но 
је осми сли ти ма ни фе ста ци је, ту ри стич ку по ну ду 
ко ја ће стран ци ма пру жи ти не што што они не ма
ју. Нео п ход на је до бра иде ја и љу ди ко ји ће сво
јом во љом и сна гом ту иде ју ре а ли зо ва ти, а ово 
су нај бо љи при ме ри ка ко се ни из че га ства ра 
свет ски при знат до га ђај ко ји с вре ме ном пре ра сте 
и са ме ства ра о це.  М. Јо ва но вић
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Шта чо век све мо же да на у чи пу ту ју ћи? Ко
ли ко то га но вог да ви ди, упо зна, ста рог да од
ба ци? Ко ли ко зре ло сти и то ле ран ци је да стек
не, ко ли ко мо же да по ста не бо љи пу ту ју ћи?

Ве ру јем да би смо се сви сло жи ли око од го во
ра на ова пи та ња, као и око то га да је сва ко 
пу то ва ње ве о ма вре дан до жи вљај и ис ку ство. 
Осим што ши ри на ше ви ди ке и уна пре ђу је оп ште 
обра зо ва ње, сва ки бо ра вак у дру гој сре ди ни учи 
нас да це ни мо и при хва та мо раз ли чи тост. Сви 
ко ји су пу то ва ли зна ју да су у трај но вла сни штво 
до би ли пре гршт не по но вљи вих сли ка, до га ђа ја 
и успо ме на ко је им ни ко не мо же од у зе ти.

Због то га је на ро чи то ва жно мла дим љу ди ма 
омо гу ћи ти да поч ну што ра ни је да пу ту ју и та
ко обо га те сво је жи вот но и ин тер кул ту рал но 
ис ку ство. На жа лост, ис пи ти ва ња су по ка за ла 
да огром на ве ћи на мла дих, на ро чи то сту де на
та, ни ка да ни је иза шла ван гра ни ца Ср би је. 
Пре ма ис тра жи ва њу ко је је об ја вље но у На ци
о нал ној стра те ги ји Вла де Ср би је, иако је 80 
од сто мла дих спрем но да оде на пу то ва ње ван 
гра ни ца сво је зе мље, све га 15 од сто њих и пу
ту је ре дов но, бар јед ном го ди шње.

Упо зна ва ње дру гих зе ма ља, кул ту ра и љу ди 
ути че на сва ко га и да је увид у то ка ко ства ри 
функ ци о ни шу у остат ку све та, ко је су ње го ве 
до бре а ко је ло ше стра не. Ка ко ка жу струч ња
ци, код мла дих ко ји ни ка да ни су иза шли из сво
јих род них гра до ва вр ло че сто мо гу да се раз
ви ју пред ра су де, не тр пе љи вост пре ма дру гим 
на ро ди ма и на ци ја ма, за тво ре ност и не до вољ
на ин фор ми са ност о жи во ту у дру гим зе мља ма. 
Пу то ва ња ути чу на раз би ја ње тих пред ра су да, 
на бо љу пер цеп ци ју све та, али и на то да и ти 
дру ги нас бо ље упо зна ју и раз у ме ју.

Због то га мла ди тре ба што ви ше да се кре ћу, 
сти чу но ва ис ку ства, да се дру же и так ми че с 
вр шња ци ма из це лог све та, али и да се вра ћа
ју у сво ју зе мљу, не за то што не ма ју из бо ра, већ 
за то што то же ле. Њи хо ва енер ги ја је она сна
га ко ја ће зе мљу јед ног да на по ве сти на пред, 
па ће њи хо ви по гле ди на свет, њи хо ве ве зе и 
спо не од ре ди ти и ње ну да љу бу дућ ност.

За то, да кле, мла ди мо ра ју да пу ту ју –да ви
де и раз у ме ју свет, али и да свет ви ди и упо
зна њих.

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка

Нај бо ље од нас
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Из ме не и до пу не За ко на о 
ПИО спро во де се у пе ри
о ду те шких еко ном ских 

окол но сти. У ова квим усло ви ма 
је нео п ход но да др жа ва бу де 
ак тив но укљу че на, од но сно да 
спро во ди ак тив ну по ли ти ку др
же ћи у сво јим ру ка ма ин стру
мен те и ме ха ни зме из си сте ма 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси
гу ра ња ко ји пред ста вља ју алат 
за ус по ста вља ње со ци јал не си
гур ност и ста бил но сти. 

Став о ак тив ној уло зи др жа
ве, по себ но у овој обла сти, 
да нас је при хва ћен и ко а ли ци
ја на вла сти упра во кроз пет 
та ча ка ко а ли ци о ног спо ра зу ма 
ре а фир ми ше кон цепт со ци јал
но од го вор не вла де. Ова кав 
став де ли и Дра ги Ви до је вић, 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар
ству рада и со ци јал не по ли ти
ке, за ду жен за ре фор му пен
зиј ског си сте ма. По ње го вом 
ми шље њу, до са да је до ста 
учи ње но у ци љу ста би ли за ци
је си сте ма ПИО.

– Не га тив ни трен до ви ко ји 
су пре ти ли да уру ше пен зиј ски 
си стем су за у ста вље ни и спре
че но је да до ђе до пот пу ног 
обез вре ђе ња пен зи ја. Та ко ђе, 
у Фон ду ПИО спро во ди се уну
тра шња ре ор га ни за ци ја и из
ме на про це ду ра чи ме је знат но 
убр зан про цес ра да и сма њен 
пе ри од че ка ња на ре ше ња. 
Отво ре но је и из у зет но ва жно 
пи та ње на пла те до при но са, 
ко ја ни је аде кват на оче ки ва
њи ма, а ти ме и ефи ка сно сти 
по ре ске упра ве у кон тро ли на
пла те до при но са. Због сла бог 
при ли ва кон стант но се на гла
ша ва по ве ћан уплив у бу џет, а 
за пра во је на пла та до при но са 
пот пу но из ме ште на из Фон да 
и он у овој обла сти не ма ин ге
рен ци је. Пи та ње на пла те ре
ша ва ће се убу ду ће знат но 
ефи ка сни је јер је усво јен и За
кон о Цен трал ном ре ги стру. 
До не та су и нео п ход на под за
кон ска ак та и тре нут но је у 

фа зи обез бе ђи ва ње тех нич ких 
ка па ци те та ка ко би Цен трал ни 
ре ги стар мо гао да от поч не са 
ра дом. Да кле, пи та ња оп те ре
ће ња бу џе та због да ва ња за 
ПИО че сто су по гре шно пред
ста вља на – на гла ша ва Дра ги 
Ви до је вић.

Нео бич но је и то што Фонд 
до ти ра до при но се за здрав
стве но оси гу ра ње ко ри сни ка 
пен зи ја, па се та ко и та да ва ња 
ста вља ју на те рет ове ин сти ту
ци је, али и знат но оп те ре ћу ју 
по ре зе и до при но се за ПИО.

– Зе мље у окру же њу ди рект
но из бу џе та по кри ва ју ове тро
шко ве, као што се до ти ра ју 
за га ран то ва ни нај ни жи из но си 
пен зи ја, по се бан стаж, на кна де 
за те ле сно оште ће ње, бо рач ки 

стаж, бе не фи ци ра ни стаж… 
Сто па до при но са за ПИО је 
тре нут но 22 од сто, а уко ли ко 
Фонд не би ре фун ди рао сред
ства за здрав стве но оси гу ра ње 
ко ри сни ка, та сто па би мо гла 
да бу де 18 од сто. Ва жно је на
гла си ти да је укуп но уче шће 
свих пен зи ја у бру то дру штве
ном про из во ду 13 од сто, док се 
у зе мља ма ЕУ тај про це нат кре
ће из ме ђу де вет и 16 од сто, 
од но сно у Ита ли ји из но си 16, а 
у Сло вач кој де вет од сто – ка же 
др жав ни се кре тар.

Ни ска ин фор ми са ност 
гра ђа на

По ре зул та ти ма свих ре ле
вант них ис тра жи ва ња на ову 
те му спро ве де них у по след

њих не ко ли ко го ди на, ја сно је 
да је ин фор ми са ност гра ђа на 
о си сте му ПИО на ни ском ни
воу. Са мо три од сто има основ
на зна ња о овој обла сти, а 
спро во ди се ре фор ма ко ја ди
рект но ути че на жи вот и бу
дућ ност љу ди.

– Због то га је нео п ход но ин
фор ми са ти гра ђа не пре ци зно 
и ја сно, без по ли ти за ци је овог 
пи та ња и са ку пља ња по ли тич
ких по е на. По след њих ме се ци 
од ра жан је низ три би на у Бе
о гра ду, Чач ку, Ло зни ци, По же
ги, где су на по зив ло кал них 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра, 
Удру же ња пен зи о не ра „Не за
ви сност” и Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је чла но ви ти ма за ре
фор му пен зиј ског си сте ма об
ја шња ва ли гра ђа ни ма зна че
ња пред ло же них из ме на. Где 
год да смо до шли мо гла се 
уочи ти ве ли ка зеб ња и страх 
због не ра зу ме ва ња пред ло же
них из ме на, и то пре вас ход но 
због ло ше ме диј ске ин тер пре
та ци је – ка же Ви до је вић.

Пре ма ми шље њу на шег са го
вор ни ка, нај ва жни је је об ја сни
ти да се у пра ва ко ја су већ 
сте че на не ди ра. Уште де су не
ми нов не и оне ће овом ре фор
мом сва ка ко би ти по стиг ну те, 
што је пре до че но и ти му ММФа. 
Пла ни ра ним из ме на ма у пе ри
о ду од 2011. до 2022. го ди не 
уште де ће се ви ше од 61 ми ли
јар де ди на ра.

– Те рет штед ње не ће осе ти
ти са мо ко ри сни ци нај ни жих 
пен зи ја, јер је упра во у овој 
ка те го ри ји спре чен да љи пад 
и обез вре ђи ва ње њи хо вих 
при на дле жно сти. Пред ло же
ним ван ред ним ускла ђи ва њем 
нај ни жих пен зи ја ко ри сни ка из 
ка те го ри је за по сле них и са мо
стал них де лат но сти, ове пен
зи је ће се од ја ну а ра 2011. 
го ди не уве ћа ти за је дан про
цент ни по ен. Та ко је у 2010. 
го ди ни нај ни жи из нос пен зи је 
пред ста вљао 32,6 од сто про

ДРА ГИ ВИ ДО ЈЕ ВИЋ, ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР У МИ НИ СТАР СТВУ РА ДА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Со ци јал на си гур ност 
– циљ од го вор не вла де

Драги Видојевић 

актуелно
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актуелно

сеч не за ра де у Ср би ји, без по
ре за и до при но са, ис пла ће не 
у прет ход ној го ди ни, док ће у 
ја ну а ру 2011. го ди не тај про
це нат би ти уве ћан на 33,6 – 
об ја шња ва Ви до је вић.

Да би се рав но мер но по де
лио те рет ре фор ме и не по
вољ не еко ном ске си ту а ци је у 
зе мљи, из ме не и до пу не об у
хва та ју го то во све сег мен те 
За ко на. По диг ну та је ста ро сна 
гра ни ца за од ла зак у пен зи ју, 
као и број го ди на ста жа за же
не, а по ве ћан је и број по треб
них го ди на про ве де них на рад
ним ме сти ма са бе не фи ци ра ним 
ста жом и ста ро сна гра ни ца за 
оси гу ра ни ке ко ји има ју пра во 
на овај стаж. И за по сле ни у 
МУПу, у Без бед но сноин фор
ма тив ној аген ци ји, про фе си о
нал на вој на ли ца и дру ги ко ји 
има ју по се бан ста тус у од но су 
на дру ге оси гу ра ни ке, с об зи
ром на вр сту по сло ва ко је оба
вља ју, под не ће та ко ђе део 
те ре та ре фор ме јер је и код 
ове ка те го ри је уве ћа на ста ро
сна гра ни ца и број го ди на ста
жа по треб них за од ла зак у 
пен зи ју.

Пре го во ри са ММФ-ом
Са да шња ре фор ма пен зиј

ског си сте ма је део про це са 
за по че тог још 2002. го ди не. 
Пра вац у ком ће се ре фор ме 
да ље кре та ти пре вас ход но за
ви си од по ли тич ке струк ту ре 
на вла сти и ре зул та та сле де

ћих из бо ра, сма тра наш са го
вор ник и до да је да се ова вла
да од лу чи ла за по сте пе но 
при ла го ђа ва ње си сте ма ПИО 

ре ал ним еко ном ским мо гућ но
сти ма, у ци љу ства ра ња усло
ва ду го роч не еко ном ске одр
жи во сти, али во де ћи ра чу на о 
за шти ти стан дар да са да шњих 
пен зи о не ра.

– Про ме не у обла сти пен зиј
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
не по сред но су ве за не за де мо
граф ске про ме не, про ду жа ва
ње жи вот ног ве ка ста нов ни
штва, што ути че на од нос 
из ме ђу рад но ак тив ног и из др
жа ва ног ста нов ни штва. Из ра
же но ста ре ње на шег дру штва, 
као и ни ска сто па за по сле но
сти и ни зак раст дру штве ног 
про из во да ути чу на про бле ме 
фи нан си ра ња пен зиј ског си
сте ма, а лош при лив сред ста ва 

знат но оте жа ва одр жи вост си
сте ма. У скла ду са ова квим 
ста вом пред ло зи ре фор ме су 
ја сно ар гу мен то ва ни и пред

став ни ци ма ММФа, а За кон је 
већ у скуп штин ској про це ду ри 
и оно што је пред ло же но овом 
ре фор мом ви ше ни је пред мет 
пре го во ра – на гла ша ва Ви до
је вић.

Наш са го вор ник ис ти че да је 
пре го ва рач ки тим на че лу са 
пот пред сед ни ком Вла де Ср би
је, др Јо ва ном Кр ко ба би ћем, 
ус пео да убла жи зах те ве ММФа 
и ускла ди их са на шом ре ал но
шћу, и ти ме спре чи не по треб не 
ло мо ве у и онако  те шкој еко
ном ској си ту а ци ји. Основ на 
иде ја би ла је уште да и ма њи 
уплив у бу џет, што је све по
стиг ну то пред ло же ном ре фор
мом.

– За о штре ни су усло ви за 
бу ду ће пен зи о не ре, што ће 
сма њи ти број ко ри сни ка пен
зи ја у на ред ном пе ри о ду, а 
са мим тим би ће сма њен и 
удео у бу џе ту – на ста вља др
жав ни се кре тар, на гла ша ва ју
ћи да су усло ви за од ла зак у 
пен зи ју још увек бла жи не го 
у окру же њу. – Оно што је нај
ва жни је је сте да у из ме не и 
до пу не За ко на бу де уне то да 
удео пен зи ја у бру то дру штве
ном про из во ду не бу де ве ћи 
од 10,5 од сто, што је и циљ 
ре фор ме.

Пре го во ри ће се на ста ви ти 
по пи та њу ускла ђи ва ња пен
зи ја и ту је ва жно ис та ћи да се 
оне не мо гу ускла ђи ва ти са мо 
са те ку ћом по тро шњом, већ се 
мо ра во ди ти ра чу на и о за ра ди 
у Ре пу бли ци јер је за ра да ре
пер за пен зи је. Ра ди се на За
ко ну о фи скал ној од го вор но
сти ко ји ће де фи ни са ти за ра де 

у јав ном сек то ру, а са мим тим 
и пен зи је, об ја шња ва наш са
го вор ник.

– Мо рам да на гла сим да су у 
кон сул та ци ја ма са Рад ном гру
пом уче ство ва ли сви ре ле вант
ни ак те ри и да је со ци јал ни 
ди ја лог од из у зет не ва жно сти 
ка да су у пи та њу про ме не ко је 
ди рект но ути чу на сва ко днев
ни жи вот. Уочен је ве ли ки сте
пен за ин те ре со ва но сти за уче
шће у со ци јал ном ди ја ло гу што 
је отво ри ло вра та бо љем раз
у ме ва њу. На жа лост, еко ном
ска си ту а ци ја је та ква да се не 
мо же иза ћи у су срет свим зах
те ви ма и мо ра се схва ти ти да 
је у си сте му ПИО при су тан си
стем спо је них су до ва и да се 
мо ра по сти ћи хар мо ни за ци ја и 
ба ланс из ме ђу свих уче сни ка. 
Ве ћа пен зи ја зна чи ве ће фи
скал но оп те ре ће ње не то за ра
де, а то у овом тре нут ку ни је 
ре ал но – за кљу чу је др жав ни 
се кре тар Дра ги Ви до је вић.

Ре фор ма је про цес ко ји тра је 
и на ко ме још тре ба ра ди ти. 
Кон со ли да ци ја фон до ва ни је 
за вр ше на јер пред сто ји спа ја
ње са Фон дом вој них оси гу ра
ни ка. На ста вља се и са ре ор га
ни за ци јом по слов них про це са 
у Републичком фон ду ПИО у 
ци љу сма ње ња тро шко ва си
сте ма и по ве ћа ња ефи ка сно сти 
про це са ра да. На рав но, да би 
све ово би ло мо гу ће, нео п ход
но је ићи и ка све о бу хват ни јем 
елек трон ском по сло ва њу и по
ди за њу ни воа ин фор ма ци о ног 
си сте ма.

Алек сан дра 
Стан ков-Ми ја то вић

Трибина у Чачку

Са трибине Организације пензионера у Лесковцу
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Све ча но сти 
при су ство вао 
и пот пред сед ник 
Вла де Ср би је, 
др Јо ван Кр ко ба бић, 
са са рад ни ци ма

Тач но по сле три де сет се
дам го ди на ОО Удру же
ња пен зи о не ра у Про ку

пљу обе ле жи ла је, пр ви пут, 
дан осни ва ња ор га ни за ци је. 
На и ме, 22. ав гу ста 1973. го
ди не, на ини ци ја ти ву број
них пен зи о не ра, осно ва но је 
Удру же ње ко је ско ро че ти ри 
де це ни је ра ди са успе хом. 
Пр ви пред сед ник био је Ра
дич Мла де но вић и ор га ни за
ци ја је та да бро ја ла око две 
хи ља де чла но ва. Да нас је 
пред сед ник Ми ро љуб Ко цић, 
а Удру же ње има се дам хи ља
да пен зи о не ра.

Обе ле жа ва њу овог зна чај
ног ју би ле ја про ку пач ких пен
зи о не ра при су ство ва ли су пот
пред сед ник Вла де Ср би је, др 

Јо ван Кр ко ба бић, в. д. пред
сед ни ка пен зи о не ра Ср би је, 
Ђу ро Пе рић, са са рад ни ци ма, 
за тим де ле га ци је пен зи о нер
ских ор га ни за ци ја из Ни ша, 
Вра ња, Ча је ти не, Вла со тин ца, 
Ле сков ца, Пи ро та, Ди ми тров
гра да, Гра ча ни це, Сур ду ли це, 
свих то плич ких оп шти на, као 
и пред сед ни ци окру жних од
бо ра Пчињ ског, Ра син ског, Пи
рот ског, Ле ско вач ког, Ра шког, 
Ни шав ског и То плич ког окру
га. Све ча но сти су при су ство
ва ли и пред став ни ци број них 
ор га ни за ци ја са ко ји ма про ку
пач ки пен зи о не ри са ра ђу ју.

Ука зу ју ћи на зна чај ор га ни
за ци је, пред сед ник про ку пач
ких пен зи о не ра, Ко цић, из нео 
је број не по дат ке о успе шном 
ра ду, а по себ но се освр нуо на 
са рад њу са го то во свим удру
же њи ма у Ср би ји. О ра ду са мог 
Удру же ња ис та као је да је оно 
кроз ско ро че ти ри де це ни је по
сто ја ња оправ да ло сво је по
сто ја ње и на гла сио да се, по
себ но у по след ње вре ме, чи не 
из у зет ни на по ри да се по мог не 
нај ста ри ји ма, на ро чи то они ма 
са нај ни жим при ма њи ма.

– Са мо у про шлој и то ком 
ове го ди не ус пе ли смо да учла
ни мо 1.650 но вих чла но ва за 
ко је смо, као и за оста ле, ор
га ни зо ва ли број не из ле те, али 
и омо гу ћи ли им да уз по вољ не 
аран жма не обез бе де основ не 
жи вот не на мир ни це. Ус по ста
ви ли смо и вр ло до бру са рад
њу са здрав стве ним ин сти ту
ци ја ма ко је нам по ма жу 
ко ли ко мо гу. На ста ви ће мо и 
да ље мак си мал но да се ан га
жу је мо на по бољ ша њу жи во та 
свих пен зи о не ра – за вр шио је 
Ко цић.

Овом при ли ком 13 нај ак тив
ни јих пен зи о не ра и ви ше ор
га ни за ци ја до би ло је за хвал
ни це.

Ју би леј про ку пач ких пен зи о
не ра, као што је ре че но, уве ли
чао је и пот пред сед ник вла де 

др Јо ван Кр ко ба бић, са са рад
ни ци ма. Ње га је нај пре при мио 
на чел ник То плич ког управ ног 
окру га, Ср ђан Јор да чи је вић, 
ко ји је у име нај ста ри јих Про
куп ча на за хва лио на све му што 
пот пред сед ник Вла де Ср би је 
чи ни за пен зи о не ре. Др Јо ван 
Кр ко ба бић је на све ча но сти 
обе ћао да ће пен зи о не ри са 
при ма њи ма до 20.000 ди на ра 
уско ро при ми ти јед но крат ну 
по моћ, а да ће се на сто ја ти да 
они ко ји при ма ју од осам до 
два на ест хи ља да ди на ра до би
ју не што ви ше не го оста ли.

– Оче ку јем да ће већ у апри
лу иду ће го ди не пла те и пен
зи је по че ти да се ускла ђу ју, а 
ми ће мо се по тру ди ти да раст 
пла та пра ти и раст пен зи ја – 
на по ме нуо је др Кр ко ба бић и 
ис та као за до вољ ство што се 
пен зи је ре дов но ис пла ћу ју.

Го во ре ћи о стан дар ду пен зи
о не ра, пот пред сед ник срп ске 
вла де је ис та као да они са ми 
мо ра ју да се из бо ре за свој ста
тус јер су то ра дом за слу жи ли, 
али је из ра зио и не за до вољ
ство што је ар ми ја пен зи о не ра 
од пре ко 1,6 ми ли о на чла но ва 
на прет ход ним из бо ри ма до би
ла 150.000 гла со ва.

– Ми са ми мо ра мо да се бо
ри мо за сво је ин те ре се и за то 
по зи вам све пен зи о не ре да 
нас по др жа ва ју и убу ду ће, јер 
ће мо са мо та ко мо ћи да се из
бо ри мо за бо љу бу дућ ност – 
ре као је др Јо ван Кр ко ба бић у 
Про ку пљу.

Ж. Д.

ПРО КУ ПЉЕ

Обе ле жен дан 
Удру же ња 
пен зи о не ра

Потпредседник владе др Јован Кркобабић

Др Кркобабић са топличким прензионерима
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актуелно

У укуп ном бро ју пен зи о не ра у Ср би ји, 
22 од сто чи не ин ва лид ски пен зи о не
ри. Да ли је то мно го или ма ло – ни је 

те ма овог тек ста, али је чи ње ни ца да је за 
два од сто ни же не го у де цем бру 2009. го
ди не. Уоста лом, до вољ но је па жљи во по
гле да ти гра фи кон у при ло гу тек ста, ко ји 
по ка зу је струк ту ру пен зи ја пет де це ни ја 
уна зад.

Уто ли ко ви ше збу њу је чи ње ни ца да су 
ин ва лид ски пен зи о не ри до би ли на ме диј
ском зна ча ју у по след ње вре ме. Број зах
те ва за ин ва лид ске пен зи је се не сма њу
је, али број при зна тих пра ва је еви дент но 
ма њи. Ко је за слу жан за то? Пре све га 
др жа ва, ко ја је ство ри ла си стем ске пре
ди спо зи ци је за ре стрик тив ни је оства ри
ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, а на дру гом ме сту је Фонд 
ПИО ко ји је пред у зео све рас по ло жи ве 
ме ре ка ко би ор га ни зо вао ква ли тет ну 
кон тро лу, што ис кљу чу је, од но сно ми ни
ми зи ра мо гућ ност зло у по тре бе.

За кон је сви ма до сту пан и то не ће мо 
ко мен та ри са ти. Али, сва ка ко да се мо ра ју 
по ме ну ти ме ре ко је смо са ми пред у зе ли: 
уво ђе ње „кон трол ног пре гле да” ко ји не 
мо же оба вља ти ле кар ко ји је уче ство вао 
у ве шта че њу при ли ком утвр ђи ва ња ин ва
лид но сти; оба ве зу ко ри сни ка пен зи је да 
по зах те ву Фон да до ста ви но ву ме ди цин
ску до ку мен та ци ју; про це ду ру „цен трал ног 
по зи ва ња” због ко је ни ле кар ни оси гу ра
ник до по след њег мо мен та не зна ју уна
пред ко ће вр ши ти ве шта че ње; цен трал ну 
ре ви зи ју свих на ла за и ми шље ња и др.

Ле ка ри ве шта ци ко ји ра де у Фон ду су 
еми нент ни струч ња ци. По сао ко ји они ра
де је из у зет но од го во ран, број ве шта че ња 
ко је днев но оба ве кон стант но се по ве ћа
ва, као и вр сте ве шта че ња ко је оба вља ју 
(јер пре гле ди по зах те ву гра ђа на за ин
ва лид ску пен зи ју су са мо сег мент њи хо вог 
по сла). Да ли је по треб но под се ти ти да 
се ра ци о на ли за ци ја бро ја за по сле них у 
це лом Фон ду мо ра ла ре а ли зо ва ти и у 
овом сек то ру, та ко да се да нас тај по сао 
оба вља са не у по ре ди во ма њим бро јем 
за по сле них, иако је по сла све ви ше.

Ме ђу тим, у сва кој шу ми има бар јед но 
бо ле сно др во, те та ко и код нас!

Не спор на је кри ви ца по је ди на ца, што су 
ме ди ји, та ко ђе, по све ће но про пра ти ли, 
али не сме се де вал ви ра ти рад свих ле ка
ра ве шта ка, као и свих за по сле них у Фон
ду, ко ји због не га тив не ме диј ске ети ке ци
је осе ћа ју по сле ди це. Осим то га, тре ба ло 
би по ста ви ти пи та ње од го вор но сти ле ка ра 
спе ци ја ли ста у здрав стве ним уста но ва ма 
ко ји сво јим пе ча ти ма, пот пи си ма и угле дом 
да ју пу ну ва лид ност до ку мен та ци ји ко ја се 
при ла же уз пред лог за ве шта че ње!

Фонд је ве ли ка ин сти ту ци ја, за по шља ва 
ве ли ки број љу ди, ра ди оби ман по сао и 
гре шке су, би ле оне на мер не или не, не
ми нов не. Не мо же мо да кван ти фи ку је мо 
ко ли ко тр пи дру штво због гре ша ка ко је се 
на пра ве у ра ду ле ка ра ве шта ка Фон да 
ПИО, али зна мо да је пре ба ци ва ње по је
ди нач не од го вор но сти на цео Фонд и све 
ле ка ре ве шта ке од не мер љи ве ште те.

Ре дак ци ја „Гла са оси гу ра ни ка”

УЧЕ ШЋЕ ИН ВА ЛИД СКИХ У УКУП НОЈ СТРУК ТУ РИ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Ле ка ри ра де са ве сно

РЕ ГИ О НАЛ НА АГЕН ЦИ ЈА 
ЗА ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВОЈ 
ШУ МА ДИ ЈЕ И ПО МО РА ВЉА

По др шка 
по чет ни ци ма 
у би зни су

По чет ни ци у би зни су ко ји се обра ћа
ју за по моћ Ре ги о нал ној аген ци ји за 
еко ном ски раз вој Шу ма ди је и По мо ра
вља и ко ри сте кре ди те Фон да за раз
вој, ове го ди не че шће би ра ју област 
услу га не го про из вод не де лат но сти. За 
по кре та ње соп стве ног по сла углав ном 
се од лу чу ју мла ди љу ди ко ји тек по чи
њу свој рад ни век, али и ста ри ји гра
ђа ни ко ји су оста ли без за по сле ња.

Бу ду ћи пред у зет ни ци ко ји не ма ју до
вољ но зна ња о пи са њу би знис пла на, 
и о осно ва ма по сло ва ња, го ди на ма 
уна зад се за по моћ обра ћа ју овој ре
ги о нал ној аген ци ји јер у тој ин сти ту
ци ји, кроз тро днев не обу ке, по чет ни ци 
мо гу да на у че ка ко да сво ју по слов ну 
иде ју, уко ли ко је има ју, спро ве ду у де
ло. У Аген ци ји ка жу да мно ги по ла зни
ци не ма ју ја сну пред ста ву о то ме ка ко 
из гле да при ва тан по сао и да тек на кон 
обу ке схва те да ли су њи хо ве иде је 
одр жи ве.

Ре ги о нал на аген ци ја за еко ном ски 
раз вој Шу ма ди је и По мо ра вља под сти
че ино ва тив не по ду хва те ко ји мо гу до
бро да про ђу у ино стран ству. У то ку је 
кон курс за фир ме ко је ну де но ви не у 
обла сти еко ло ги је, а ре а ли за ци ја про
јек та тре ба да поч не на ред ног про ле
ћа. У окви ру по себ ног про гра ма не за
по сле не же не мо гу да се при ја ве за 
до би ја ње ми кро кре ди та за по кре та ње 
соп стве ног по сла. Ова ре ги о нал на 
аген ци ја пру жа по др шку и кла сте ру 
про из во ђа ча тек стил не ро бе.

М. Сан трач
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између два броја

Ис пла та 
пен зи ја

Ис пла та дру гог 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 25. ав гу ста.

Бив шим по љо при вред ни
ци ма пр ви део јул ских при
на дле жно сти ис пла ћу је се 
од 20. ав гу ста. Пен зи о ни са
ним вој ним ли ци ма пр ви део 
пен зи ја за јул ис пла ћен је 
21. ав гу ста.

Са мо стал ци ће це ле ав гу
стов ске пен зи је при ми ти 3. 
сеп тем бра.

Ста ри за на ти 
у Ет но граф ском му зе ју

На ци о нал на из ло жба ста рих за на та у Ет но граф ском му зе ју 
отво ре на је 25. ав гу ста, а по се ти о ци ће до 15. сеп тем бра 
мо ћи да раз гле да ју из ло же не екс по на те сва ког да на осим 
по не дељ ка, од 10 до 17 ча со ва.

Из ло жба му зеј ских пред ме
та, ала та и го то вих про из во да 
по слу жи ће као при ли ка да се 
јав но сти ука же на по тре бу 
очу ва ња и ре ви та ли за ци је ста
рих де лат но сти.

Ор га ни за то ри из ло жбе, Ет но
граф ски му зеј и Ми ни стар ство 
тр го ви не и услу га, са оп шти ли 
су да по сто ји за јед нич ка же ља 
за под сти ца њем за по шља ва ња 
и еко ном ског раз во ја осла бље
ног при вред ног под сек то ра, 

обез бе ђе њем ег зи стен ци је тра ди ци о нал них за на тли ја и очу ва
њем кул тур ног и исто риј ског на сле ђа.

Ма ње пше ни це 
не го ла не 

Пре ма на во ди ма Ре пу
блич ког за во да за ста ти сти
ку, у Ср би ји је ове го ди не 
про из ве де но око 1,65 ми ли
о на то на пше ни це, што је 
20,1 од сто ма ње у по ре ђе њу 
са про из вод њом хлеб ног 
жи та оства ре ном про шле го
ди не.

У од но су на де се то го ди
шњи про сек (2000–2009), 
про из вод ња пше ни це је ма
ња за 20,3 од сто, а по жње
ве на по вр ши на за 13,9 од сто и из но си 488.943 хек та ра.

Из Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку са оп шта ва ју да се, у 
од но су на де се то го ди шњи про сек, оче ку је по ве ћа на про из вод
ња не ких кул ту ра, и то ку ку ру за за 25,9 од сто, ше ћер не ре пе 
за 30,2, сун цо кре та за 18,4 и со је за 57,1 про це нат.

Пр ви па ци јен ти
На кон окон ча ња обу ке здрав стве них рад ни ка за рад на нај

мо дер ни јој ме ди цин ској опре ми, у Ур гент ном цен тру Кли нич ког 
цен тра Вој во ди не 20. ав гу ста по чео је и при јем па ци је на та. 
Згра да Цен тра је из гра ђе на на по вр ши ни од 9.000 ква драт них 
ме та ра и пот пу но је ком пју те ри зо ва на. Има при зе мље, три спра
та, хи рур шки и не хи рур шки ин тен зив ни блок и пет опе ра ци о них 
са ла, ор ди на ци је за пре гле де спе ци ја ли стич ких слу жби, бр зу 
ла бо ра то риј ску, ра ди о ло шку и ен до скоп ску ди јаг но сти ку, као 
и де жур не не у ро ло шке слу жбе.

У опе ра ци о ним са ла ма по ста вље на је нај мо дер ни ја ауто ма
ти зо ва на опре ма, као и си стем те ле ме ди ци не, а згра да је енер
гет ски ефи ка сна јер цен трал ни си стем ауто мат ски ре гу ли ше 
по тро шњу енер ги је, а со лар ни па не ли гре ју са ни тар ну во ду. 
Ком пју тер ски си стем ће омо гу ћи ти и уво ђе ње елек трон ских 
здрав стве них кар то на.

Др Зо ран Ђер ма нов, на чел ник но вог Ур гент ног цен тра, ка же 
да уста но ва мо же да при хва ти до 500 па ци је на та днев но и ви
ше од 100.000 го ди шње, али тре нут но не до ста је 220 здрав стве
них рад ни ка да би мо гли да ра де пу ним ка па ци те том. Пре ма 
ре чи ма Бо ја на Пај ти ћа, пред сед ни ка Вла де Вој во ди не, по кра
јин ска ад ми ни стра ци ја је до сад из дво ји ла 3,7 ми ли јар ди ди на
ра за овај ка пи тал ни про је кат.

Ке ра мич ко по су ђе 
на Ка ле мег да ну

Од 24. ав гу ста дуж Сав ског ше та ли шта из ло же на је ке ра
ми ка ка ква је ко ри шће на у пе ри о ду од 2. до 19. ве ка. Аутор 
по став ке је Ве сне Би кић, а из ло жба „Ке ра мич ко по су ђе кроз 
ве ко ве Бе о гра да” тра ја ће до 15. ок то бра.

Из ло жба об у хва та 45 прин то ва ан тич ке ке ра ми ке Син ги
ду ну ма, рим ског тр пе зног и лук су зног по су ђа, ке ра ми ке из 
пе ри о да се о бе, као и сред њо ве ков ног по су ђа из ку ћа ис тра
же них на Бе о град ској твр ђа ви.

Од 18 до 20 ча со ва по се ти о ци мо гу да ви де и ка ко се из
ра ђу је ке ра ми ка, а на грн чар ском ко лу пред ста ви ће се ке
ра ми ча ри из Зла ку са, као и ака дем ски ке ра ми чар Вук Пан
те лић.

Из ло жба је са став ни део про гра ма 27. кон гре са Ме ђу на
род ног удру же ња за про у ча ва ње рим ске ке ра ми ке, ко ји ће 
би ти одр жан од 19. до 26. сеп тем бра у Бе о гра ду.
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Же ља ор га ни за то ра 
је да по мог не ма лим 
по ро дич ним про из во ђа чи ма 
ор ган ске хра не

Свест о по тре би за шти те при род них 
ре сур са на ше пла не те од за га ђе ња 
све је при сут ни ја у нај ра зви је ни јим 

зе мља ма све та, али ја вља се и код оних 
ма ње бо га тих јер је ја сно да смо сви јед на 
це ли на, и да ће сва ко на ру ша ва ње при
род не рав но те же у јед ном де лу зе маљ ске 
ку гле на кра ју иза зва ти и про ме не у оста
лим ње ним де ло ви ма.

Сход но то ме, а и са же љом да очу ва ју 
здра вље, ста нов ни ци бо га тих за пад них 
др жа ва све ви ше се окре ћу раз во ју ор
ган ске по љо при вре де и кон зу ми ра њу 
здра ве хра не. Да кле, они су схва ти ли да 
је ор ган ска по љо при вре да мно го ви ше од 
на чи на про из вод ње хра не. То је стра те
ги ја за уна пре ђе ње ква ли те та, ка ко у про
из вод њи хра не, та ко и у чу ва њу жи вот не 
сре ди не, за до бро бит њи хо вог здра вља и 
здра вља њи хо ве де це. На рав но, и на на
шим про сто ри ма при род ни „не пр ска ни” 
по љо при вред ни про из вод је увек био на 
ви со кој це ни.

Основ на ка рак те ри сти ка ор ган ске хра
не је да се она про из во ди без упо тре бе 
син те тич ких пе сти ци да, ми не рал них ђу
бри ва и ади ти ва, ка на ли за ци о ног му ља, 
јо ни зу ју ћег зра че ња и без ге нет ски мо ди
фи ко ва них ор га ни за ма. Сва ор ган ска хра
на ко ја је на ме ње на тр жи шту про из во ди 
се под стро гом кон тро лом. Спе ци ја ли зо
ва ни ин спек то ри оби ла зе и кон тро ли шу 
по љо при вред не про из во ђа че и пре ра ђи
ва че ра ди сер ти фи ка ци је и сви њи хо ви 
про из во ди озна че ни су зва нич ним ло го
ти пом и нат пи сом „ор ган ски про из вод”.

Нај ва жни је пред но сти и по год но сти ко
је ор ган ски га је но по вр ће, во ће, жи та ри
це пру жа ју по тро ша чи ма су, по ред здра
вог и уку сног про из во да, га ран то ван 
ква ли тет и за шти ће на при род на сре ди на. 
Основ не ко ри сти по љо при вред них про из
во ђа ча ко ји су се од лу чи ли за про из вод
њу ова кве хра не је су сма ње на за га ђе ност 
зе мљи шта, ве ћа плод ност и здра ви је жи
во ти ње.

Има ју ћи све ово у ви ду, не вла ди на ор
га ни за ци ја Зе ле на мре жа Вој во ди не, град 
Но ви Сад и Не мач ка ор га ни за ци ја за тех
нич ку са рад њу (GTZ) већ сед му го ди ну 
ор га ни зу ју, ис пред Спорт ског и по слов ног 
цен тра Вој во ди на у Но вом Са ду, пи ја цу 
под на зи вом „Мој са лаш”, да би по тро ша

че упо зна ли са свим пред но сти ма ко ри
шће ња ор ган ске хра не. За хва љу ју ћи, из
ме ђу оста лог, и по ме ну тој пи ја ци Но ви 
Сад је по стао зна ча јан ди стри бу тив ни 
цен тар све жег во ћа и по вр ћа сер ти фи ко
ва них ор ган ских про из во ђа ча за чи та ву 
Ср би ју.

Да кле, про из во ђа чи ор ган ске хра не, 
ко ји су се при ја ви ли из свих кра је ва Вој
во ди не: Зре ња ни на, Ки кин де, Љу то ва, 
Оро ма, Ле ди на ца, Че не ја, Бач ког Гра ди
шта, Срем ских Кар ло ва ца, Но вог Са да, 
Срем ске Ка ме ни це, Бо то ша, Ку цу ре, Апа
ти на, Бу ди са ве, Аде, Ки са ча и Те ме ри на 
(а је дан уче сник је био и из Бе о гра да) 
до би ли су мо гућ ност да под фи нан сиј ски 
по вољ ни јим усло ви ма од оних на ре дов
ним пи ја ца ма из ла жу и про да ју сво је 
про из во де сва ког че тврт ка, од ју на до 
кра ја сеп тем бра, у тер ми ну од 14 до 20 
ча со ва на пла тоу ис пред но во сад ског 
СПЕНСа. Же ља ор га ни за то ра је да на 

овај на чин по мог ну углав ном ма лим по
ро дич ним до ма ћин стви ма да раз ви ја ју 
ову про из вод њу.

Жи вот не при че про из во ђа ча – углав ном 
су то „са ла ша ри”, ве о ма су ин те ре сант не 
и ра зно ли ке. Ре ци мо, На да и Де јан Ле тић 
из Но вог Са да пре се ли ли су се пре 19 
го ди на у Че неј и по че ли да се ба ве ор
ган ском про из вод њом на три ју тра зе мље. 
На свом ре ги стро ва ном га здин ству, пре ко 
ко јег упла ћу ју пен зиј ске до при но се да би 
сте кли по љо при вред ну пен зи ју ка да оста
ре, у пла сте ни ци ма про из во де зе ле ну са

ла ту, бли тву, спа наћ, па ра дајз, па тли џан, 
бо ра ни ју и оста ло по вр ће.

– Те шко се жи ви од по љо при вре де, али 
во ди мо мно го мир ни ји жи вот не го у гра ду 
и ви ше вре ме на про во ди мо са де цом – ка
же На да Ле тић, и при ме ћу је да их куп ци 
већ пре по зна ју и че сто при ла зе њи хо вој 
те зги и на ре дов ним пи ја ца ма.

Слич на је при ча Гор да не Шок шић из 
Зре ња ни на, ко ја је де сет го ди на ра ди ла 
у Оп штин ском су ду у овом гра ду, а са да 
са му жем и де цом, на ре ги стро ва ном по
љо при вред ном га здин ству, про из во ди 
сер ти фи ко ва ну ор ган ску хра ну у Та ра шу, 
се лу на ле вој оба ли Ти се. О про из вод њи 
ор ган ске хра не ка же:

– Још не знам да ли се ова ква про из
вод ња ви ше ис пла ти или не, али ово је 
леп ши и здра ви ји пут да се не што од га ји 
и про из ве де.

Нај круп ни ји сер ти фи ко ва ни про из во
ђач ор ган ске хра не на овој пи ја ци је сва

ка ко Вла да Во зар из Ки са ча, ко ји за јед но 
са још пет чла но ва ре ги стро ва ног по љо
при вред ног га здин ства про из во ди здра ву 
хра ну на 20 хек та ра зе мље. Пре ма ан ке
та ма спро ве де ним ме ђу по се ти о ци ма пр
вог де ла пи ја це „Мој са лаш”, у ју ну, ње
го ви про из во ди би ли су нај за па же ни ји.

С дру ге стра не, по тро ша чи Ла зар и Да
ни ца Иван де кић, но во сад ски пен зи о не ри, 
ка жу да ре дов но ку пу ју про из во де са ове 
пи ја це, и да су вр ло за до вољ ни њи хо вим 
ква ли те том. И ни су је ди ни ко ји то твр де.

Текст и фото: Ми ро слав Мек те ро вић

НА ПИ ЈА ЦИ „МОЈ СА ЛАШ” У НО ВОМ СА ДУ

Кам па ња за здра ву хра ну
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актуелно

Према статистичким 
подацима, куповна моћ 
грађана Републике Србије 
је знатно виша него 2000. 
године, али су основне 
намирнице скупе и на 
њих се највише троши

До ми шља тост, ду хо ви тост и спрем
ност срп ског на ро да да се на свој 
ра чун на ша ли, на ро чи то у кри зним 

си ту а ци ја ма, већ је по ста ла по сло вич
на, као и то да за сва ки про блем има
мо не ку из ре ку или виц. Та ко већ ду
го по сто ји по ре ђе ње: лаж, ве ли ка лаж 
и – ста ти сти ка. Скло ни смо да по ве ру
је мо да је ово по ре ђе ње на ста ло због 
чу ве не по тро шач ке кор пе чи ју вред ност 
не пре кид но из ра чу на ва ју струч ња ци 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку да би 
нас уве ри ли да су нам пла те са свим до
вољ не за жи вот уко ли ко успе мо да се 
уде не мо у ту про сеч ну, од но сно ми ни
мал ну кор пу. А већ ти ме што пра ве раз
ли ку из ме ђу ове две по тро шач ке кор пе 
да ју нам до зна ња да ни смо сви истих 
ни сто ма ка ни прох те ва.

Осим пре храм бе них про из во да, пи ћа, 
сред ста ва за хи ги је ну, у про сеч ној кор пи 
су и одев ни пред ме ти, ан ти би о ти ци, обу
ћар ске услу ге, оправ ке елек трич них апа
ра та, град ски пре воз, ко му нал не услу ге, 
ра чу ни за стру ју, те ле фон, но ви не... Да 
је по тро шач ка кор па би ла и оста ла ениг
ма го во ри про це на да је че тво ро чла ном 
до ма ћин ству за ме сец да на „за цр та но” да 
мо же да по тро ши, ре ци мо, два ки ло гра ма 
па су ља, де сет ки ло гра ма ја бу ка, 11 ли та

ра јо гур та, три ки ло гра ма пи ле ти не... У 
про сеч ну по тро шач ку кор пу спа да ју са мо 
че ти ри ли тра ми не рал не во де, две па сте 
за зу бе, три ки ло гра ма де тер џен та за пра
ње ру бља, тек јед на тре ћи на ку ти је ан
ти би о ти ка. За оправ ку елек трич них апа
ра та че тво ро чла на по ро ди ца је мо гла да 
пла ни ра из да так од око 2.000 ди на ра.

У ми ни мал ној по тро шач кој кор пи се 
уме сто три ки ло гра ма пи ле ћег ме са на
ла зи два, не што ви ше од два ки ло гра ма 
ју не ће џи ге ри це уме сто ма ње од ки ло гра
ма, пет ли та ра је сти вог уља уме сто че ти
ри. Али не ма кач ка ва ља, бом бо на и млеч
них чо ко ла да, ви на, ци га ре та, днев них 
но ви на, ан ти би о ти ка, из о ста ли су одев ни 

пред ме ти (фар мер ке, тре нер ке, пан та ло
не, са кои, ко шу ље, сук ње, џем пе ри и блу
зе) и обу ћа.

За по кри ће про сеч не по тро шач ке кор
пе у фе бру а ру је би ло по треб но 1,12 про
сеч них пла та, а за по кри ће ми ни мал не 
кор пе би ло је до вољ но 0,69 про сеч не за
ра де. Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во
да за ста ти сти ку, про сеч на по тро шач ка 
кор па из но си ла је 36.196 ди на ра и би ла 
је ве ћа за 0,36 од сто или 129 ди на ра у 
од но су на ја ну ар, а ми ни мал на кор па је 
вре де ла 22.470 ди на ра, што је, у од но су 
на по че так го ди не, ви ше за 0,57 од сто 
или 127 ди на ра. Про сеч на не то за ра да 
би ла је 32.336 ди на ра, што је но ми нал но 
ви ше за осам, а ре ал но за 7,8 од сто не го 
у ја ну а ру, а то зна чи да је ку пов на моћ 
по ве ћа на пре све га за хва љу ју ћи ра сту 
про сеч не пла те.

Под ути ца јем се зо не, у фе бру а ру је про
ме ње на струк ту ра ми ни мал не по тро шач ке 
кор пе, у њу су укљу че не по мо ран џе и по
ве ћа на ко ли чи на свињ ског ме са, а сма ње
на је ко ли чи на ја бу ка. У про сеч ној је по ве
ћа на ко ли чи на ју не ћег ме са и по мо ран џи, 
а сма ње на ко ли чи на ја бу ка и очи шће них 
ора ха. Це не на ма ло ро бе и услу га у фе
бру а ру су би ле ви ше у про се ку за 0,7 од сто 
у од но су на прет ход ни ме сец, а тро шко ви 
жи во та за 0,2 од сто. Ку пов ну моћ из над 
про се ка Ре пу бли ке има ли су Бе о град, Сме
де ре во, Но ви Сад и Пан че во.

У свим гра до ви ма ко ји се ста ти стич ки 
пра те про сеч на ме сеч на за ра да по кри ла 
је ми ни мал ну по тро шач ку кор пу, а у Бе о

ЖИВОТ У СРБИЈИ СВЕ СКУПЉИ

Плата ни за потрошачку корпу

Купује се и у луксузним радњама али много чешће на пијацама
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гра ду, Сме де ре ву и Но
вом Са ду и про сеч ну. 
По сма тра но по де лат но
сти ма, а у од но су на ре
пу блич ки про сек, нај ви
шу за ра ду ста ти сти ка је у 
фе бру а ру ре ги стро ва ла у 
фи нан сиј ском по сре до ва
њу – 79.967 ди на ра, ва зду
шном са о бра ћа ју – 69.871, 
екс пло а та ци ји си ро ве наф
те и га са, и услу га ма – 
67.011 ди на ра. Нај ни жа 
за ра да је ре ги стро ва на у 
про из вод њи одев них пред
ме та и кр зна – 13.411 ди на ра, 
пре ра ди др ве та и плу те –14.069, 
и про из вод њи на ме шта ја –17.054 
ди на ра.

Пре ма по след њим ста ти стич ким по да
ци ма, у апри лу ове го ди не гра ђа ни су из
два ја ли 37.070 ди на ра за по тро шач ку 
кор пу. У од но су на прет ход ни ме сец, ова 
по тро шач ка кор па је „те жа” за 2,39 од сто, 
од но сно за то ли ко се ви ше из два ја ло за 
хра ну и ко му на ли је.

Ка да је у пи та њу ми ни мал на кор па, ко
ја пра ти нај о снов ни је на мир ни це и услу
ге, и где се ште ди на све му, она је у апри
лу из но си ла 23.273 ди на ра и та ко ђе 
бе ле жи по ску пље ње у од но су на март за 
3,2 од сто.

По ску пље ње у обе кор пе де лом је ни
ве ли са но ра стом пла та у том ме се цу за 
3,6 од сто, ка да је про сеч на срп ска пла та 
до сти гла без ма ло 35.000 ди на ра. Али, 
опет не до ста је око 2.000 ди на ра да би 
она ве ћа кор па би ла пу на. Оства ре на ме

сеч на за ра да у 
це ло сти је по кри

ла  ми  ни  мал  ну 
кор пу (0,67 пла та), 

и не што нов ца је 
пре о ста ло, што ни је 

слу чај са про сеч ном 
кор пом, за ко ју је тре

ба ло из дво ји ти 1,06 
про сеч них пла та. У обе 

кор пе у овом пе ри о ду 
укљу че на је зе ле на са

ла та, спа наћ, за тим ве ћа 
ко ли чи на бо ра ни је и ли му на, 

а сма ње на ко ли чи на кром пи ра, 
цве кле и ку пу са. По сма тра но по 

гра до ви ма, ку пов ну моћ из над про
се ка има ла су са мо че ти ри гра да у Ср

би ји. Нат про сеч ну за ра ду у апри лу ста
ти сти ка је ре ги стро ва ла у Сме де ре ву 
(44.530 ди на ра), Бе о гра ду (43.408), Но
вом Са ду (41.307) и Пан че ву (38.643 ди
на ра).

Ина че, тро шко ви жи во та у апри лу, у 
од но су на прет ход ни ме сец, ве ћи су за 
0,6 од сто, а од по чет ка го ди не за 2,6 од
сто. На тај раст нај ви ше је ути ца ло по
ску пље ње ко му нал них услу га, као и пи ћа 
и ду ва на.

Про шле го ди не свет ска еко ном ска кри
за је уве ли ко за ку ца ла и на вра та на ше 
зе мље. Од нос за ра де и по тро шач ке кор пе 
по стао је не по вољ ни ји, а ни про сеч на, а 
ка мо ли ми ни мал на кор па не по кри ва ре
ал не по тре бе до ма ћин ста ва. Раз ли ка из
ме ђу ове две кор пе огле да се у то ме што 
се у про сеч ној на ла зи ра зно вр сни ја хра
на, а си ро ма шни ји слој ста нов ни штва је 
мал те не при ну ђен да пре ђе у ка те го ри ју 
ве ге та ри ја на ца по што је у њи хо вој по тро
шач кој кор пи знат но ви ше кром пи ра и 
ку пу са а тек не што ма ло ме са. А се зо на 
по ску пље ња је тек „отво ре на” ви шим це
на ма мле ка и хле ба, док се за сеп тем бар 
на ја вљу је „удар ни та лас” ску по ће.

Ма да ег закт на, ста ти сти ка ипак мо же 
да бу де и флек си бил на на у ка, па се ре
зул та ти мо гу раз ли ко ва ти за ви сно од то
га шта же ли да се при ка же. За то, иако је 
у кор пи ра чун за стру ју пет хи ља да, а ваш 
из но си се дам хи ља да или ви ше ди на ра, 
не зна чи да ви ни сте про сеч на срп ска по
ро ди ца. На про тив, то упра во зна чи да 
је сте баш то, што под ра зу ме ва до ми шља
тост, сна ла жљи вост и до вољ но ве шти не 
да са про сеч ним (или ни жим) при ма њи ма 
ипак пла ти те и тај ра чун, ку пи те де ци 
фар мер ке или тре нер ку и још плус не ка
ко и ле ту је те. Јер, ис под број ки те че жи
вот ко ји се стал но од ви ја на не ки се би 
свој ствен на чин, не да се ука лу пи ти у без
лич не ци фре и упор но се оти ма већ пу
но лет ној кри зи ко ју смо сви у овој зе мљи 
на жа лост при хва ти ли као на чин жи во та, 
а не као не што про ла зно.

Ве сна Ана ста си је вић

Нај скром ни је 
у окру же њу

За јед ну про сеч ну за ра ду у Ср би ји 
се мо же па за ри ти 245 ли та ра уља, или 
53 ки ло гра ма ју не ти не, или 441 ли тар 
мле ка, или 536 ки ло гра ма ше ће ра.

Сло вен ци ко ји ме сеч но за ра ђу ју у 
про се ку око 900 евра за пла ту мо гу 
да па за ре ре ци мо 1.184 ли тра мле ка, 
или 141 ки ло грам ју не ти не, или 532 
ли тра уља или 1.085 ки ло гра ма ше
ће ра. Хр ва ти за сво ју за ра ду, ко ја на 
ме сеч ном ни воу у про се ку из но си око 
725 евра, мо гу да ку пе 953 ки ло гра ма 
ше ће ра, или 929 ли та ра мле ка, или 
409 ли та ра уља.

Про сеч но сло ве нач ко до ма ћин ство 
ме сеч но тро ши 1.700 евра за сва ко
днев не по тре бе, док до ма ћин ства у 
Ср би ји мо ра ју да из др же са 400500 
евра ме сеч но. Че си и Сло ва ци за сва
ко днев не по тре бе има ју на рас по ла
га њу од 900 до 1.000 евра месечно, 
исто као Хр ва ти и По ља ци.

СЕР ВИ СИ ЗА ГРА ЂА НЕ

По ре ђе ње 
пла та

Ви си на не чи је за ра де мо же би ти 
не са мо по слов на не го и лич на тај на. 
Но, уко ли ко же ли мо да соп стве ну 
пла ту упо ре ди мо са при ма њи ма дру
гих ко ле га ко ји ра де у ис тој или 
слич ној стру ци, не са мо у Ср би ји не
го и у зе мља ма из окру же ња, то мо
же мо вр ло јед но став но да ура ди мо.

Ком па ни ја Ин фо студ по кре ну ла је 
пре не што ви ше од го ди ну да на сер
вис за ис тра жи ва ње ви си не пла та 
ко ји се на ла зи се на адре си www.is
tra zi va nje pla ta.com. По ред ове по год
но сти, за хва љу ју ћи ан ке ти у ко јој 
уче ству је ве ли ки број по се ти ла ца сај
та, мо же се утвр ди ти ко ли ко су ко ја 
за ни ма ња пла ће на у на шој зе мљи. 
То је зна чај но и за то што у Ср би ји не 
по сто је зва нич ни по да ци о про сеч
ним за ра да ма пре ма рад ним по зи ци
ја ма. Не чу ди да по след ње ин фор ма
ци је по ка зу ју да за по сле ни у обла сти 
ви шег ме наџ мен та има ју нај ви ше 
про сеч не пла те. На кон њих сле де за
по сле ни у ли зин гу, људ ским ре сур
си ма и те ле ко му ни ка ци ја ма. Пре ци
зни је, ка ко по ка зу ју ана ли зе, нај ви шу 
пла ту има ју IT ди рек то ри ко ји про
сеч но при ма ју око 130.000 ди на ра, а 
не што ни жу за ра ду има ју ре ги о нал ни 
ди рек то ри али и бан кар ски ди ле ри, 
сви са ме сеч ним при ма њи ма про сеч
но око 110.000 ди на ра.

С дру ге стра не, љу ди ко ји ра де у 
при вре ме ним и ни ско ква ли фи ко ва
ним обла сти ма ра да у про се ку за
ра ђу ју нај ма ње, тач ни је око 22.000 
ди на ра, а за њи ма сле де услу жна 
ин ду стри ја, ко жна и тек стил на ин
ду стри ја и ту ри зам, у ко ји ма пла те 
не пре ла зе про сек од 30.000 ди на
ра. При ме ра ра ди, про сеч на пла та 
хи ги је ни ча ра је ни жа од 17.000 ди
на ра, а слич на при ма ња има ју чи
ста чи, чу ва ри обје ка та, кро ја чи или 
до ма ри у шко ла ма. Ј. Оцић
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истраживања

На стра ни мла дих је њи хо ва 
енер гич ност, ен ту зи ја зам 
и то што пра те трен до ве; 
пре и мућ ство ста ри јих је у 
рад ном и жи вот ном ис ку ству, 
у по стиг ну ћи ма на по слу, 
у му дро сти

По ред свр ше ног шко ло ва ња, вен
ча ња, ро ђе ња де те та, ме ђу нај
ва жни је до га ђа је у жи во ту сва ког 

по је дин ца сва ка ко спа да и тре ну так ка да 
пот пи ше мо уго вор о ра ду. Мно ги се ра до 
се ћа ју и шта су ку пи ли од пр ве пла те. 
Иако се, што вре ме ви ше од ми че, жа ли
мо на по сао и про на ла зи мо му мно го број
не ма не, у сва ком од нас оста је сна жна 
же ља да по сао по сва ку це ну за др жи мо. 
А у не ко ме је та по тре ба из ра же на и до 
по след њег да на пред пен зи ју.

Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње, про сек че ка ња на за по
сле ње на кон за вр ше ног фа кул те та у Бе
о гра ду је 2,1 го ди на, док се у остат ку 
Ср би је по сао че ка кра ће, и то у про се ку 
1,8 го ди на. Нај ве ће уче шће у ре ги стро
ва ној не за по сле но сти, по сма тра но пре ма 
ста ро сној до би, има ју не за по сле ни од 25 
до 29 го ди на (13,36 од сто), за тим рад но 
не ак тив не осо бе од 30. до 34. го ди не 
(12,57), по том ли ца од 35 до 39 го ди на 
(11,93), и нај зад не за по сле ни од 50 до 54 
го ди не жи во та (11,78 од сто).

Са мо је дан од по во да за раз ми шља ње о 
про бле му за по шља ва ња у Ср би ји је сте Дан 
мла дих ко ји је обе ле жен 12. ав гу ста, бу
ду ћи да упра во овај део по пу ла ци је спа да 
у гру пу ко ју нај ви ше по га ђа еко ном ска 
кри за. Ис тра жи ва ње про бле ма тра же ња 
по сла код мла дих по ка за ло је не ус кла ђе
ност из ме ђу по тра жње за ни ма ња на тр жи
шту ра да и обра зов ног си сте ма. По зна то 
је да до по сла лак ше до ла зе фар ма це у ти, 
IT струч ња ци, ин же ње ри елек тро тех ни ке, 
ко мер ци ја ли сти уну тра шње тр го ви не, про
фе со ри ма те ма ти ке, про фе со ри му зич ких 
пред ме та. По сто ји и по тра жња за пре во
ди о ци ма, про фе со ри ма хе ми је, еко но ми
сти ма, гра фи ча ри ма, ин же ње ри ма гра ђе
ви нар ства, оф тал мо ло зи ма, ги не ко ло зи ма, 
ве те ри на ри ма и за ни ма њи ма у обла сти не
ге ста рих. Пла ни ра но је да се у овој го ди
ни из бу џе та из дво ји 2,1 ми ли јар да ди на ра 
за фи нан си ра ње јав них ра до ва и за по шља
ва ње при прав ни ка. Та ко ђе, Ми ни стар ство 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја је и у те

ку ћој го ди ни обез бе ди ло кре дит ну по др
шку од три ми ли јар де ди на ра за пред у зет
ни ке ко ји же ле да за поч ну по сао, и још 15 
ми ли јар ди за за по шља ва ње мла дих у сек
то ру ма лих и сред њих пред у зе ћа. 

Не дво сми сле но је, ме ђу тим, да се про
блем ни ске сто пе за по шља ва ња мла дих 
мо же пре мо сти ти је ди но кре и ра њем но
вих рад них ме ста. Да би то би ло мо гу ће 
нео п ход на је бо ља са рад ња др жав них ин
сти ту ци ја, ло кал них са мо у пра ва, На ци о
нал не слу жбе за за по шља ва ње и обра
зов ног си сте ма.

Ипак, ис тра жи ва ње ко је је то ком про шле 
го ди не ура ђе но у ор га ни за ци ји Сту дент ске 
уни је Ср би је по ка за ло је да око две тре
ћи не сту де на та и не ма же љу да рад ну књи
жи цу до че ка у на шој зе мљи. Ова сту ди ја 
го во ри да је за бли зу две тре ћи не мла дих 
ко ји сту ди ра ју глав ни мо тив при ли ком упи
са би ла упра во мо гућ ност за по шља ва ња 
ван гра ни ца Ср би је. По ста вља се и пи та ње 
ко ли ки увид они за и ста има ју у оно што их 
че ка у ино стран ству јер су ја сна пред ви
ђа ња да ће про сеч на не за по сле ност ши
ром раз ви је них еко но ми ја оста ти ви со ка и 
то ком на ред не го ди не, без об зи ра на то 
што ће отва ра ње но вих рад них ме ста у 
2010. ве ро ват но би ти по ве ћа но.

Због све га ово га је нео п ход но ула га ти у 
мла де љу де, пре не го што њи хо ве ди пло
ме, за чи ју ће се но стри фи ка ци ју та ко ђе 
из бо ри ти, за вр ше у оде ље њу људ ских ре
сур са не ког пред у зе ћа у ино стран ству. Ва
жно је и до бро да се мла ди шко лу ју и уса
вр ша ва ју у ино стран ству, али је још 
ва жни је да ти им под сти цај да се вра те. 
Про блем, ме ђу тим, ни је са мо ве ли ки од лив 
ван гра ни ца Ср би је, већ и ми гра ци ја из 
ма њих сре ди на у гра до ве у по тра зи за по
слом и са мо стал но шћу. Код нас још не по
сто ји ни за кон ко ји би тре ба ло да ре гу ли ше 
по ло жај мла дих, ма да је не дав но на ја вље
но да ће уско ро би ти усво јен за кон ски акт 
ко ји ће по бољ ша ти жи вот омла ди не.

С јед не стра не, све је ви ше при ту жби на 
ра чун по сло да ва ца ко ји не же ле да за по
шља ва ју осо бе без да на рад ног ста жа, а с 
дру ге у истом по ло жа ју су и ста ри ји од 50 
го ди на ко ји тра же но ви по сао на кон пре
стан ка рад ног од но са. Не мач ка ми ни стар ка 
за по ро ди цу Кри сти ја на Шре дер од лу чи ла 
је да се од 24. ав гу ста у ње ном ми ни стар

ПРОБЛЕМИ ЗАПОШЉАВАЊА

Животно доба и радни век
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ству за сло бод на рад на ме ста кон ку ри ше 
ано ним но. За пра во, кан ди да ти у би о гра фи
ја ма не ће на во ди ти име, пол, ста рост, брач
но ста ње, на ци о нал ност и мо гу ћи ин ва ли
ди тет. Али ће CV са др жа ти све дру ге 
ре фе рен це ре ле вант не за по зи ци ју на ко ју 
се кон ку ри ше. Ти ме ће би ти спре че но од
ба ци ва ње при ја ве за кон курс са мо за то што 
кан ди дат има, пре ма ми шље њу по сло дав ца, 
су ви ше го ди на, и из слич них пред ра су да.

Не са мо да би и дру ги по сло дав ци мо гли 
да сле де при мер не мач ке ми ни стар ке, не
го би та кав вид кон ку ри са ња тре ба ло да 
по ста не стан дард. У Ср би ји је ви ше од 
260.000 љу ди ста ри јих од 45 го ди на без 
по сла, а струч ња ци оце њу ју да је тран зи
ци ја нај ви ше по го ди ла пе де се то го ди шња
ке. Пре ма чла ну 25 оп ште Де кла ра ци је о 
људ ским пра ви ма чо ве ка, сва ки по је ди
нац има пра во на стан дард жи во та ко ји 
обез бе ђу је здра вље и бла го ста ње, ње го
во и ње го ве по ро ди це. Да кле, ни ко ме се 
не сме ус кра ти ти пра во на до сто јан стве не 
усло ве жи во та. Број на ис тра жи ва ња, на
жа лост, го во ре су прот но и са мо по твр ђу
ју оно што је део на ше ствар но сти.

Да на шњи по да ци по ка зу ју да све ма њи 
број љу ди од ла зи у пен зи ју око 60. го ди
не. При ме ра ра ди, 1985. го ди не 18 од сто 
ше зде се то го ди шња ка је ра ди ло, док је у 
2005. тај про це нат из но сио чак 29 од сто. 
Али две тре ћи не ста ри јих рад ни ка се су
о ча ва са дис кри ми на ци јом на рад ном ме
сту, и то по во дом њи хо вих зре лих го ди на. 
Ве о ма је ак ту ел но пи та ње по сто ји ли жи
вот но до ба у ко јем по сао не мо же ква ли
тет но и пре да но да се оба вља. Мо гло би 
се ре ћи да је на стра ни мла дих њи хо ва 
енер гич ност, ен ту зи ја зам и што пра те 
трен до ве, а ста ри ји, пак, има ју пре и мућ
ство у рад ном и жи вот ном ис ку ству, у 
по стиг ну ћи ма на по слу и му дро сти.

Чи та ву Евро пу бри ну про бле ми све ве ћег 
бро ја ста ри јих осо ба и не за по сле но сти. 
Европ ска ко ми си ја као део ре ше ња ви ди 
ка сни ји од ла зак у пен зи ју. За по сле ни би 
пре ма то ме тре ба ло да за пет де це ни ја од
ла зе у пен зи ју са на вр ше них 70 го ди на. 
Ду жи рад ни стаж је и зва ни чан циљ при
вред не и со ци јал не стра те ги је Европ ске 
уни је до 2020. го ди не. У да на шње до ба 
ста ри је осо бе су знат но ин фор ми са ни је не
го ра ни је, же ле да се бо ље ин те гри шу, а 
и здра ви је су. За то сва ко, у окви ру сво јих 
мо гућ но сти, за слу жу је шан су. Мно ги љу ди 
ће ра до при ста ти на хо но рар не и во лон
тер ске по сло ве да би се осе ћа ли дру штве
но ко ри сни ма. Ту је кључ њи хо ве мо ти ви
са но сти, њи хо вог ен ту зи ја зма. Та ко ђе, 
сре до веч ном чо ве ку ни је ла ко да се пре о
ри јен ти ше на дру гу про фе си ју од оне ко јом 
се ба вио, али ве ли ки број њих на осно ву 
уте ме ље ног ис ку ства мо же да се ба ви кон
сул тант ским или еду ка тив ним по сло ви ма.

Је ле на Оцић

НО ВА ОБЛАСТ У НА ШЕМ ЗА КО НО ДАВ СТВУ

Про мо ви са ње 
пи та ња мла дих
Ср би ја ће до кра ја је се ни 
до би ти пред лог За ко на 
о мла ди ма ко ји би си стем ски 
тре ба ло да де фи ни ше 
ин сти ту ци о нал ну бри гу 
о овој по пу ла ци ји

У на шој зе мљи још не по сто ји за кон 
ко ји би регулисао по ло жај мла дих 
иако упра во овај део по пу ла ци је 

спа да у нај о се тљи ви је дру штве не гру
пе. Ипак, пре ма ре чи ма Та ње Аза њац 
Ја ња то вић, ко ор ди на тор ке про гра ма за 
мла де – Гра ђан ске ини ци ја ти ве, ко ја је 
ак тив но уче ство ва ла у из ра ди на цр та 
бу ду ћег За ко на о мла ди ма, мо
же се оче ки ва ти да он бу де у 
про це ду ри до кра ја но вем бра.

У про це су из ра де на цр та овог 
За ко на Ми ни стар ство омла ди не 
и спор та спро ве ло је оби ман 
кон сул та тив ни про цес, чи ја је 
основ на функ ци ја би ла де фи ни
са ње обла сти и ак те ра ко је за
кон ски тре ба ре гу ли са ти.

На са стан ци ма ко ји су одр
жа ни у са рад њи са ре ги о нал
ним и ло кал ним кан це ла ри ја ма 
за мла де (КЗМ) и пред став ни
ци ма не вла ди них ор га ни за ци ја 
ко је се ба ве овом об ла шћу уче
ство ва ло је око 1.600 мла дих 
из це ле Ср би је.

– Осим до би ја ња ин фор ма ци
ја о те ма ма бит ним за по пу ла
ци ју из ме ђу 15 и 30 го ди на, 
овај про цес је имао и ве ли ки 
зна чај у то ме што је про мо ви
са но пи та ње мла дих и од но са дру штва 
пре ма овој гру пи, чи ме је ство рен основ 
за бу ду ће за го ва ра ње За ко на – ка же Та
ња Аза њац. – За до но ше ње овог ак та 
по треб на је са рад ња ве ли ког бро ја ин
сти ту ци ја, ми ни стар ста ва и ин сти ту ци ја 
ло кал них са мо у пра ва што зах те ва 
огром ну при пре му, про мо ци ју, ин тер ре
сор ну ко ор ди на ци ју и са рад њу.

Ми ни стар ство омла ди не и спор та је, 
по ред Рад не гру пе за из ра ду За ко на, 
фор ми ра ло и ши ру Кон сул та тив ну гру пу 
ко ју чи не пред став ни ци др жав них ин
сти ту ци ја, КЗМ и струч ња ци омла дин ске 
по ли ти ке не вла ди ног сек то ра. Ова гру па 
је уче ство ва ла у ши ро ком кон сул та тив

ном про це су и, за јед но са Рад ном гру
пом, ана ли зи ра ће ре зул та те ис тра жи ва
ња, као и рад не вер зи је За ко на, ко је ће 
по том про ћи но ви круг кон сул та ци ја.

– Про цес из ра де на цр та За ко на тра јао 
је ду го јер је ово пот пу но но ва област у 
на шем за ко но дав ству – на гла ша ва ко
ор ди на тор ка Та ња Аза њац, и до да је да 
су и ис ку ства дру гих зе ма ља из у зет но 
раз ли чи та.

О зна ча ју пре ци зног де фи ни са ња 
обла сти, те ма и ак те ра ко ји тре ба да бу
ду об у хва ће ни овим За ко ном го во ри и 
ве ли ки ода зив и за ин те ре со ва ност мла
дих на кон сул та тив ним са стан ци ма. Ре
зул та ти ис пи ти ва ња по ка зу ју да ни они 
са ми ни су ин фор ми са ни о по сто ја њу На

ци о нал не стра те ги је о мла ди ма, као и о 
то ме шта тре ба да де фи ни ше по јам На
ци о нал не по ли ти ке за мла де, па је и по
сту пак де фи ни са ња зна чај них обла сти, 
као што су обра зо ва ње, здрав стве на за
шти та, за по шља ва ње, укљу чи ва ње у 
по ли тич ки жи вот и дру ге, и ин сти ту ци ја 
ко је тре ба да уче ству ју у спро во ђе њу 
ова квог за ко на био из у зет но те жак.

Пред лог за кон ског ак та ће уско ро би
ти по знат, па ће струч на јав ност има ти 
при ли ку да да свој ко мен тар, а над ле
жна ми ни стар ства да до ка жу да су мла
ди за и ста је дан од при о ри те та на шег 
дру штва.

Алек сан дра Стан ков-Ми ја то вић
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поводи

ЖИ ВЕ ТИ ПУ НИМ ПЛУ ЋИ МА

Јо га за сва ко до ба
За раз ли ку од дру гих 
те ле сних ве жби, 
за упра жња ва ње древ не 
ин диј ске ве шти не ни је 
нео п ход но да се бу де 
ни здрав ни млад

Она је вит ка, по лет на, ве дрог ду ха, 
обо жа ва ви со ке пот пе ти це и плес, 
уз бу ђе ње и гла мур пле сних так ми

че ња на ко ји ма на сту па са парт не ром тро
стру ко мла ђим од се бе. „Игра ћу и ба ви ћу 
се јо гом док сам жи ва”, го во ри Тао Пор
чон Линч, нај тра же ни ја ин струк тор ка јо ге 
у Аме ри ци, ко ја је овог ав гу ста на пу ни ла 
92 го ди не.

У ње ном ро ков ни ку не ма сло бод них 
тер ми на све до кра ја 2010. Зо ву је са свих 
стра на, жељ ни да не што на у че, али и зна
ти жељ ни да се лич но осве до че у рас те
гљи вост гра ни ца мо ћи људ ског ду ха и 
те ла, кроз за ди вљу ју ће уме ће осо бе у 
пре двор ју сто те, са оба ку ка опе ри са на, 
и жи вот но по твр ђе ним мо том да „не по
сто ји ствар ко ју не мо же те да учи ни те”.

По би о гра фи ји Тао Пор чон Линч мо гао 
би да се сни ми за ни мљив филм, од од ра
ста ња у Ин ди ји где је по че ла да учи јо гу, 
до пе ри о да у Фран цу ској то ком Дру гог 
свет ског ра та, па глу мач ке и пле сач ке ка
ри је ре у Бри та ни ји и Хо ли ву ду, да би се у 
сво јим зре лим го ди на ма пот пу но по све ти
ла јо ги и би ла јед на од пр вих же на уче ни
ца чу ве ног ин диј ског гу руа Б. К. С. Ијен га
ра, за слу жног за по пу ла ри за ци ју ове 
древ не ве шти не на За па ду. Ка сни је је, у 
Њу јор ку, осно ва ла Ин сти тут за јо гу Ве стче
стер и од та да, у про те клих не ко ли ко де
це ни ја, об у чи ла ви ше сто ти на учи те ља.

Тао за се бе твр ди да ни кад ни је би ла 
спорт ски тип али је на дру ги на чин би ла 

за ин те ре со ва на да ис ку ша сво је спо соб
но сти и ви ди шта мо же да из ву че из се бе. 
Ово је за пра во по ла зна тач ка за от кла
ња ње пред ра су да. За не у пу ће не, јо га је 
пре вас ход но пи та ње ела стич но сти.

– Ела стич ност, да, али мен тал на. За то 
јо гом сва ко мо же да се ба ви – об ја шња ва 
за „Њу јорк тајмс” Ри кар до Си ско, на став
ник у јед ном њу јор шком цен тру за ста ре, 
где ра ди спе ци фи чан про грам ве жби јо ге 
у сто ли ци, при ла го ђен осо ба ма ко је има
ју про блем са рав но те жом или сла бост у 
но га ма. Ње го ви уче ни ци у сво јим се дам
де се тим и осам де се тим го ди на ма са оду
ше вље њем от кри ва ју до тад не слу ће не 
мо ћи соп стве ног те ла. Јо га им је про ме
ни ла жи вот, ка жу.

– Осе ћам се лак шим. Ма ње сам на пет, 
бо ље је дем, бо ље спа вам – ци ти ра „Тајмс” 
88го ди шњег Фран ци ска Ба ти сту, док се 
се дам го ди на мла ђа Сил ви ја Гу сман по
хва ли ла но ви на ру да је бол у ко ле ну од 
ар три ти са са да бла жи и да за хва љу ју ћи 
то ме бо ље хо да.

До брим ефек ти ма јо ге на оп ште ста ње 
ста ри јих љу ди ба ви се и ви ше на уч них 
ис тра жи ва ња. Пр ви ре зул та ти упу ћу ју на 
за кључ ке ви дљи ве у прак си. Бла го тво ран 
ути цај је ви ше струк и еви ден тан. По сле 
са мо шест ме се ци ве жби код осо ба ста рих 
од 65 до 90 го ди на вид но је сма ње на по
гр бље ност, па су та ко и ма ло „по ра сли”, 
от кри ва сту ди ја ра ђе на на ка ли фор ниј
ском уни вер зи те ту у Лос Ан ђе ле су, док су 
ис тра жи ва чи из Оре го на уста но ви ли да 
су ис пи та ни ци ста бил ни ји у др жа њу и да 
мо гу ду же да сто је на јед ној но зи без 
ослон ца.

Го во ре ћи о свом ис ку ству, Ри кар до Си
ско об ја шња ва да је љу ди ма са те шко
ћа ма у кре та њу та спу та ност мо жда по
мо гла да лак ше до пру до су шти не јо ге, 
а то су ди са ње и осве шће ност, да кле две 

ка те го ри је не за ви сне од фи зич ке ак тив
но сти.

Основ на свр ха јо ге је спа ја ње те ла, ума 
и ду ха и ускла ђи ва ње енер ги је чи ме се 
код осо бе ко ја је прак ти ку је по сти же оп
шти склад са со бом и око ли ном и омо гу
ћа ва да се осе ти зна че ње сва ког тре нут
ка. Јо га је, то се у сва ком увод ном тек сту 
о шест хи ља да го ди на ста рој ве шти ни мо
же про чи та ти, је ди на ве жба ко ја се мо же 
прак ти ко ва ти и кад сте бо ле сни, за то што 
је све де на увек на ин ди ви дуу и ње не мо
ћи. У јо ги се ни кад од по је дин ца не тра жи 
ви ше не го што је у ста њу да ура ди, али 
ис по ста вља се да, усред сре ђен на ве жбу 
и пра вил но ди са ње, он увек по стиг не ви
ше не го што је мо гао и да са ња.

Јед но став ност и уни вер зал ност прин ци
па уве ли су јо гу на ве ли ка вра та у за пад
ни свет у по след њим де це ни ја ма про те
клог ве ка, а са да је то ин ду стри ја у ко јој 
се го ди шње обр не 250 ми ли јар ди до ла ра. 
Из ву че на из сво је ого ље не су шти не, јо га 
по ста је тренд и уно сна ин ве сти ци ја. Са мо 
на књи ге, ДВД, опре му, јо га кам по ве и 
срод не ак тив но сти ве за не за упра жња ва
ње ове ве шти не, Аме ри кан ци го ди шње 
по тро ше не ко ли ко ми ли јар ди до ла ра. Нај
ску пљи је бо ра вак у јо га цен три ма, има 
их на свим кон ти нен ти ма и, ко же ли, мо же 
учи ти јо гу и на Зан зи ба ру или Фи џи ју.

По пу лар ност јо ге има и сво ју дру гу 
стра ну. Ин диј ска вла да је би ла при ну ђе на 
да сни ми и ка та ло ги зи ра ви ше од 900 аса
на (јо га по за) уз пра те ћи текст на не ко
ли ко свет ских је зи ка, у на ме ри да за шти
ти пра ва и спре чи ком па ни је или 
до ми шља те би зни сме не у дру гим зе мља
ма да про ту ра ју фал си фи ка те и за ра ђу ју 
на њи ма. Јо гу су мно ги усво ји ли и при
сво ји ли, али она је би ла и оста ла ин диј ска 
и та кву је тре ба са чу ва ти и оме ђи ти. А 
ко рист је, на рав но, оп шта, без гра нич на и 
без вре ме на.

Д. Дра гић
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ВО ДИЧ О НАЈ КО РИ СНИ ЈЕМ НА ЧИ НУ ПРУ ЖА ЊА ПО МО ЋИ СЛЕ ПИМ ОСО БА МА

Пи та њем пр во 
по ну ди ти по моћ

У јав ним и дру гим 
уста но ва ма, 
ин сти ту ци ја ма 
и пред у зе ћи ма по сто ји 
ве ли ка опа сност 
по вре ђи ва ња 
сле пих ли ца

Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци ја сле
пих и сла бо ви дих Зре ња ни на је, 
уз фи нан сиј ску по моћ Ми ни стар

ства рада и со ци јал не по ли ти ке, ор га
ни зо ва ла штам па ње и ди стри бу ци ју бро
шу ре „Не та ко, не го ова ко”, ко ја је ма ли 
во дич ви де ћи ма ка ко да на јед но ста ван, 
аде ква тан и, пре све га, ху ма н на чин пру
же по моћ сле пим и сла бо ви дим ли ци ма у 
од ре ђе ним жи вот ним си ту а ци ја ма, али и 
на јав ним ме сти ма.

По тре ба за ова квим упут ством је, пре ма 
ре чи ма Вла ди ми ра Па ни на, пред сед ни ка 
зре ња нин ске и пот пред сед ни ка по кра јин
ске ор га ни за ци је сле пих и сла бо ви дих, 
на ста ла због љу ди ко ји су спрем ни или 
же ле да на овај на чин пру же по моћ хен
ди ке пи ра ним ли ци ма, али се че сто устру
ча ва ју или се не усу ђу ју да је по ну де, 
по што не зна ју ка ко то да учи не на нај
бо љи на чин. Исти на је да по сто је си ту а
ци је ка да се по моћ хен ди ке пи ра ним осо
ба ма пру жа не а де кват но или не ве што, па 
је та да за њих она ви ше смет ња не го по
др шка. За то је злат но пра ви ло ко је увек 
ва жи, ка ко пи ше у овом во ди чу, да пре 
не го што би ло шта пре ду зме те упи та те 
сле пу осо бу да ли јој је по моћ по треб на. 
На тај на чин се по шту је и сло бо да ње не 
лич но сти.

У при лог то ме го во ри и си ту а ци ја из 
жи во та ка да, ре ци мо, сле па осо ба че ка 
трам вај или ауто бус на тро то а ру, а не ко 
при ђе и, не обра ћа ју ћи јој се, по ку ша да 
је хва та њем за ру ку пре ве де на су прот ну 
стра ну ули це, а по што нај зад схва ти да 
је сле па осо ба са мо че ка ла пре воз, збу
ње но је оста ви на сред пу та, са из ви ње
њем или без ње га.

– Ви де ћа осо ба, као пра ти лац, не тре ба 
да ухва ти сле по ли це за ру ку, већ обр ну
то, пре по руч љи во је да сле па осо ба ухва
ти пра ти о ца за ру ку у ви си ни лак та ле ве 
ру ке, и та да ће ово ли це тач но зна ти ка
да на и ла зе на сте пе ни це, и ка да се пе њу 

го ре, или си ла зе до ле. У ре сто ра ну, у јав
ном пре во зу или на дру гом ме сту до вољ
но је да се ру ка сле пог ли ца ста ви на 
на слон сто ли це, јер ће се оно са мо, на кон 
то га, сна ћи и се сти. У јав ним и дру гим 
уста но ва ма, или ин сти ту ци ја ма и пред у
зе ћи ма по сто ји опа сност по вре ђи ва ња 
сле пих осо ба ка да су вра та отво ре на или 
по лу о тво ре на под углом од 45 сте пе ни, 
за то је до бро да вра та бу ду или скроз 
отво ре на или пот пу но за тво ре на – ка же 
Вла ди мир Па нин.

Иде ју за штам па ње по ме ну те бро шу ре 
пр ви је осми слио Сла во љуб Епи фа нић, 
члан зре ња нин ске ор га ни за ци је сле пих, 
ко ји је на ин тер не ту про на шао текст Хер
ма на Ван Дај ка из Са ве за сле пих Хо лан
ди је. Ор га ни за ци ја сле пих и сла бо ви дих 
из Зре ња ни на при ла го ди ла је овај текст 

на шим усло ви ма и вре ме ну у ко ме жи ви мо, 
и овај во дич је од штам пан у ти ра жу од 
2.000 при ме ра ка. Ка ко је око 1.700 при ме
ра ка већ раз де ље но гра ђа ни ма и јав ним 
уста но ва ма уз по моћ ак ти ви ста Цен тра за 
раз вој ци вил ног дру штва, при пре мље но 
је за штам пу и до пу ње но из да ње ове бро
шу ре у ти ра жу од 3.000 при ме ра ка.

Вла ди мир Па нин ка же да су нај ви ше 
при ме ра ка до сад по де ли ли у зре ња нин
ским здрав стве ним уста но ва ма: Оп штој 
бол ни ци „Др Ђор ђе Јо ва но вић”, ТБЦ бол
ни ци и у До му здра вља „Др Бо шко Вре
ба лов”, а у че ка о ни ца ма Ин ва лид ске ко
ми си је у Фи ли ја ли РФ ПИО Зре ња нин и 
Ле кар ске ко ми си је Фи ли ја ле РЗ ЗО при
мер ци бро шу ре су „не ста ли” у ро ку од три 
да на, па је, на мол бу ру ко вод ства, код 
њих по но вље на ис по ру ка. Та ко ђе, Вла
ди мир Па нин твр ди да је при мет но да се 
са ве ти из бро шу ре ви ше при ме њу ју у 
ствар ном жи во ту и да гра ђа ни са да лак ше 
ус по ста вља ју ко му ни ка ци ју и са рад њу са 
сле пим ли ци ма. То ме је, сва ка ко, до при
не ла и пре зен та ци ја ко ри сних са ве та из 
овог во ди ча на зре ња нин ском ра ди ју, али 
и на ло кал ним ТВ ста ни ца ма и оста лим 
ме ди ји ма.

На кон по зи тив ног ис ку ства у гра ду на 
Бе ге ју, ак ти ви сти Ор га ни за ци је сле пих и 
сла бо ви дих из овог ба нат ског ме ста сма
тра ју да би по ме ну ти во дич за по моћ сле
пим ли ци ма, ко ји је ко штао са мо 10 ди на
ра по при мер ку, мо гао би ти ди стри бу и ран 
ши ром Ср би је, јер је прак ти чан и дру
штве но ве о ма ко ри стан.

Ми ро слав Мек те ро вић

Нај ста ри ја 
ор га ни за ци ја 
у Вој во ди ни

Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци ја сле
пих и сла бо ви дих Зре ња нин, ко ја да
нас бро ји око 250 чла но ва, осно ва на 
је 1948. го ди не и нај ста ри ја је ор га
ни за ци ја сле пих у Вој во ди ни. Ње ни 
чла но ви су ста нов ни ци оп шти на Се
чањ, Но ва Цр ња, Жи ти ште, Зре ња нин 
и Но ви Бе чеј. Од укуп ног бро ја чла
но ва, 11 се на ла зи на еви ден ци ји НСЗ 
и тра жи по сао, а са мо шест их је тре
нут но за по сле но.

Вла ди мир Па нин
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Рас кош ре сав ског кра ја
Ма на стир Ма на си ја, јед на 
од мно го број них вред но сти 
овог под руч ја, пре ли ми нар но 
је но ми но ван за упис 
у ба шти ну Уне ска

По сма тра но ге о граф ски, на зив Ре
са ва односи се на про стран ство 
из ме ђу бал кан ских пла ни на Бе ља

ни це и Ку ча ја на ис то ку, и Ве ли ке Мо ра
ве на се ве ро за па ду.

Чи тав овај пре део пред ста вља зна ча јан 
ту ри стич ки по тен ци јал. Не дав но је у Бра
зи ли ји одр жа но за се да ње Уне ско вог Ко
ми те та за свет ску ба шти ну, на ко ме је пет 
кул тур них вред но сти из Ср би је пре ли ми
нар но но ми но ва но за упис на Уне ско ву 
ли сту свет ске кул тур не ба шти не. Ко ми тет, 
ина че, пред ста вља нај пре сти жни је те ло 
ко је се ба ви за шти том кул тур не и при род
не ба шти не из у зет не уни вер зал не вред
но сти. Тих пет кул тур них до ба ра из Ср би
је су Ца ри чин град, град Бач са око ли ном, 
Ра јач ке пив ни це, Сме де рев ска твр ђа ва и 
ма на стир Ма на си ја ко ји се на ла зи у ре
сав ском кра ју и зна чај ни је део ба шти не 
овог пре де ла и уоп ште срп ског на сле ђа.

Ри зни ца Гор ње и До ње Ре са ве
Мно го број не ре се ша ро ли ке ве ге та ци је 

да ле су име нај ду жој при то ци Ве ли ке Мо
ра ве, ре ци Ре са ви. Ова хлад на ре ка, опи
са на и у јед ној од Мо крањ че вих ру ко ве ти, 
сво јим ди на мич ним то ком кра си цен трал
ну Ср би ју. Свој слив за по чи ње на ју жној 
стра ни пла ни не Бе ља ни це и у из во ри
шном де лу про ти че кроз пра шу му Ви на
то ва чу. У гор њем то ку Ре са ва је бр за, 
сла по ви та пла нин ска ре ка и про ти че кроз 
ком по зит ну до ли ну ко ју чи не Ма на сиј ска 
кли су ра, за тим Сте ње вач кодво ри шка ко
тли на, по том Стр мо стен скосте ње вач ка 
кли су ра. У ома њој Стр мо стен ској ко тли ни 
(Ли си не) Ре са ва сти же у до ли ну сво јих 
при то ка. Два ки ло ме тра уз вод но од Стр
мо сте на, ис под ко сих од се ка Ра до ше ве 
пе ћи не, на ла зи се Ма ло вре ло. Ње га на
па ја по нор ни ца Реч ка ко ја те че кроз исто
и ме ну ува лу са вр ха Бе ља ни це и ула зи у 
ве ли ки без дан Ив ков по нор.

Пла ни на Бе ља ни ца одва ја Ре са ву од Хо
мо ља. Цен трал на ви со ра ван је го ла, али 
па ди не пре кри ва ју бу ко ва и хра сто ва шу
ма ко је су ме сти мич но и пра шум ског ти па. 
Сен ке ве ћих ста ба ла по го до ва ле су ра сту 
пе чу ра ка, на ро чи то вр га ња. Ов де је при
ро да го то во не так ну та, а сем број них па

стир ских ко ли ба, не ма на се ља. Из вор Ве
ли ко вре ло и во до пад Ве ли ки бук на ла зе 
се у под нож ју пла ни не. Од 1995. го ди не 
за шти ће ни су као спо ме ник при ро де Ли
си не ко ји пред ста вља по себ ну зна ме ни
тост ге о на сле ђа Ср би је. Во да Ве ли ког 
бу ка се буч но сур ва ва у ду бок ам фи те а тар 

на чи јем дну је је зе ро ду бо ко око пет ме
та ра. Ов де се игром сун че ве све тло сти и 
сла по ва ства ра ефе кат ду ге.

У би стрим то ко ви ма Гор ње Ре са ве жи ви 
па стрм ка по то ча ра. При род на гра ни ца 
из ме ђу До ње и Гор ње Ре са ве је се ло Ме

две ђа ко је се на ла зи на пу ту ка 
Де спо тов цу. У вре ме Ри мља на 
ову да је про ла зио глав ни пут Бал
кан ског по лу о стр ва (Via pu bli ca). 
Пут је спа јао Ду нав са Бос фо ром, 

а ишао је од Бе о гра да (Син ги ду нум), кроз 
Ме две ђу (Иди мум), до Ви зан та (Кон стан
ти но пољ, Ца ри гра д, Ис тан бул). Се ло Ме
две ђа – Иди мум има ло је ста тус „ман сиа” 
(ста ни ца за пре но ћи шта са стал ном по
са дом). Ко нач но ру ше ње рим ског Иди му

поводи

ПРИ РОД НО И КУЛ ТУР НО ДО БРО СР БИ ЈЕ

Рас кош ре сав ског кра ја

Манасија

Чари Ресавске пећине
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ма би ло је у вре ме ве ли ке на је зде Ху на, 
у V ве ку, ка да су на се ља Ре са ве опљач
ка на и ра зо ре на. Ов де су, 1968. го ди не, 
из вр ше на зна чај на ар хе о ло шка ис тра жи
ва ња, али је ло ка ли тет из но ва за по ста
вљен.

Ре сав ска пе ћи на
На два де сет ки ло ме та ра од Де спо тов ца 

на ла зи се Ре сав ска пе ћи на, ста ра осам
де сет ми ли о на го ди на. Иако је чо ба ни ма 
овог кра ја би ла уто чи ште од не вре ме на 
и пре 1962, тек те го ди не је от кри ве на. 
Десет го ди на ка сни је отво ре на је за јав
ност. Не ствар но ле пом и ми стич ном чи не 
је број не и ра зно вр сне дво ра не, ка на ли, 
га ле ри је, сту бо ви, ста лак ти ти, ста лаг ми
ти, дра пе ри је и ока ме ње ни во до па ди. 
Биљ не ре се пра ве укра сну за ве су и на 
ре ци и на ула зу у Ре сав ску пе ћи ну, а пе
ћин ски на кит де ко ри ше и са мо ње но пре
двор је. Део ком плек са је и ет но ку ћа ко
ја рас по ла же екс по на ти ма ста рим од 50 
до 200 го ди на. Ле ген да ка же да је пе ћи на 
не ка да скри ва ла за бра ње ну љу бав мла
дог па ра. Јед ном се ни су су сре ли, све ће 
су до го ре ле и они су за у век оста ли у пе
ћин ској та ми. За то цен трал но ме сто у 
„Дво ра ни љу ба ви” сим бо лич но за у зи ма ју 
ста лак тит и ста лаг мит ко ји се ско ро до
ди ру ју, али су ипак раз дво је ни. Пе ћи на 
са не по сред ном око ли ном има ста тус за
шти ће ног спо ме ни ка при ро де.

У Де спо тов цу, цен тру Гор ње Ре са ве, 
на ла зи се ба ња са ви ше ве ков ном тра ди
ци јом. Ин те ре сант ни су по да ци да је још 
1937. го ди не број по се ти ла ца из но сио 
542, а да је 1938. би ло 587 го сти ју. Сењ
ски руд ник, осно ван 1853. го ди не, нај ста
ри ји је ак тив ни руд ник мр ког угља у Ср
би ји. У оп шти ни Де спо то вац, у на се љу 
Сењ ски руд ник, на ла зи се Му зеј ру дар
ства. У ак тив ном руд ни ку је и нај ста ри ји 
лифт у Евро пи. Овај руд ник је „играо” у 
фил му Ср ђа на Ка ра но ви ћа „Пе три јин ве
нац”. Не дав но је на ја вље но да ће про је кат 
тран сфор ма ци је Сењ ског руд ни ка у град 
му зеј – екому зеј и Цен тар за ин ду стриј
ско на сле ђе, по че ти да се ре а ли зу је у пр
вој по ло ви ни 2011. го ди не. На из ла зу из 
Де спо тов ца на ла зи се Парк ми ни ја ту ра 
ко ји је је дин стве на ту ри стич ка по ну да у 
це лој Ср би ји. Вер не ре пли ке сред њо ве
ков них ма на сти ра и срп ских ку ћа, ура ђе
не у сра зме ри је дан пре ма 17, про сти ру 
се на по вр ши ни од 30.000 ква драт них ме
та ра. „Да ни срп ског ду хов ног пре о бра же
ња” ко ји тра ју од 19. до 28. ав гу ста са мо 
су јед на од зна чај них ма ни фе ста ци ја ко
је се одр жа ва ју у овом кра ју. 

Ма на сти ри 
Ре сав ски део у Мо рав ској Ср би ји био је 

бе дем у по след њим да ни ма срп ске др жа
ве ко ји је уз ди зан мно го број ним кул тур
ним до бри ма и за ду жби на ма.

У под нож ју Ку чај ских пла ни на, на ма
лој за рав ни, на ла зи се ма на стир Ра ва ни
ца, глав на за ду жби на кне за Ла за ра Хре
бе ља но ви ћа. На кон по ги би је кне за, чи је 
су мо шти пре не те у Ра ва ни цу, ма на стир 
је по стао ме сто хо до ча шћа и срп ског са
би ра ња. По ди за ње ма на сти ра, опе ва но 
и у на род ној пе сми, тра ја ло је од 1375. 
до 1381. го ди не. Ра ва ни ца је и у умет
нич ком и у гра ђе вин ском по гле ду ро до
на чел ник мо рав ске шко ле. За вре ме тур
ске вла да ви не ви ше пу та је пљач ка на, 
па ље на и ру ше на, а њен зна чај се огле
дао пре све га у очу ва њу и раз во ју срп ске 
пре пи си вач ке де лат но сти и пи сме но сти 
до кра ја 17. ве ка.

Под ку по ла ма ма на сти ра су фре ске Хри
ста, Бо го ро ди це, ан ђе ла и про ро ка, у ол
та ру су пред ста ве Хри сто вог стра да ња и 
ова пло ће ња, а у на о су ци клу си ве ли ких 
пра зни ка, чу да и је ван ђел ских при по ве
сти, осли ка ни све ти рат ни ци и мо на си. 
Бу ду ћи зна чај но сре ди ште ду хов ног, кул
тур ног, књи жев ног и умет нич ког жи во та, 
Ра ва ни ца је ути ца ла на на ста нак ви ше 
цр ка ва и ма на сти ра, ме ђу ко ји ма је и 
обли жњи ма на стир Си со је вац.

По след ња мо ну мен тал на гра ђе ви на 
срп ске сред њо ве ков не др жа ве, ма на стир 
Ма на си ја је од мах на кон из град ње по стао 
цен тар срп ске кул ту ре. Ње го во дру го име 
Ре са ва оста ло је из дав ни на. У сво јим „Ка
ме ним от кри ћи ма” Ми лан Ка ша нин је за
пи сао: „Не сум њи во из ве де не у тра ди ци ји 
ви зан тиј ског жи во то пи са пра во слав не 
ико но гра фи је, фре ске у Ре са ви и Ка ле ни
ћу има ју и та кве цр те ко је не ула зе у ор
бит ви зан тиј ског сти ла. Но во што се ви ди 
на фре ска ма у тим две ма цр ква ма, то сва
ка ко ни је ре не сан сни ре а ли зам, али то 
ни је ни са мо сред њи век”. 

Овај утвр ђе ни ма на стир чи не цр ква и 
ве ли ка тр пе за ри ја или та ко зва на шко ла. 
Ма на стир ска бо го мо ља по све ће на је Све
тој тро ји ци и дру га је по ве ли чи ни ме ђу 
срп ским сред њо ве ков ним ма на сти ри ма, 
на кон Ви со ких Де ча на. Ма на стир, за ду
жби на де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, био 
је сим бол ор га ни зо ва не срп ске др жа ве и 
уче но сти, бу ду ћи да је ње гов кти тор не
го вао пра во сла вље ко је је би ло пре суд но 
за оп ста нак на шег на ро да. Де спот Сте фан 
је за со бом, по ред оста лих пи са них ра до
ва, оста вио и „Сло во љуб ве”, је дин стве но 
и мо жда нај леп ше де ло на ше сред њо ве
ков не књи жев но сти.

У вре ме де спо то ви не ов де је на ста ла 
Ре сав ска шко ла ко ја је оку пља ла уче не 
љу де, сли ка ре, пи сце, пе сни ке, при по ве
да че сред њо ве ков не Евро пе. Кон стан тин 
Фи ло зоф је у Ма на си ји на пи сао „Жи вот 
де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа”.

Све до ци и чу ва ри срп ске исто ри је и кул
тур не ба шти не су и ма на сти ри Мо рав ске 
Све те го ре. Они се, на де сној оба ли Ве
ли ке Мо ра ве, ни жу у ду жи ни од 18 ки ло
ме та ра. Гле да но низ вод но, пр ви је ма на
стир Све тог апо сто ла Ја ко ва, за тим 
ма на стир Све тог апо сто ла То ме, по том 
Ус пе ње пре све те Бо го ро ди це. По сле ње га 
ни жу се ма на сти ри Хум, ма на стир Све тих 
вра ча Ко зме и Да мја на, ма на стир Све тог 
Ни ко ле и на кра ју Ва ве де ње пре све те Бо
го ро ди це. Прет по ста вља се да свих се дам 
ма на сти ра по ти че с кра ја 14. и по чет ка 
15. ве ка, по што се као кти то ри нај че шће 
по ми њу де спот Сте фан Ви со ки или не ко 
од вла сте ле бли ске ди на сти ји Ла за ре ви
ћа. Исто ри ја ових ма на сти ра је ис пре пле
та на, а тур ски по пи си из сред њег ве ка их, 
на жа лост, вр ло шту ро опи су ју.

Је ле на Оцић

Раваница
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Бит не су ре дов не ле кар ске 
кон тро ле са од ре ђи ва њем 
тро ме сеч ног про се ка ше ће ра

Ка да је реч о ди ја бе те су, по след њи 
по да ци по ка зу ју да ова бо лест до
би ја епи де миј ске раз ме ре јер је у 

све ту ре ги стро ва но ви ше од 250 ми ли о
на па ци је на та. Зва ни чан ре ги стар у на
шој зе мљи још не по сто ји али се прет по
ста вља да од ове бо ле сти па ти око по ла 
ми ли о на љу ди. 

Упр кос свим за бри ња ва ју ћим по да ци ма, 
пре ви ше од две го ди не уки ну та су са ве
то ва ли шта ко ја су ра ди ла при до мо ви ма 
здра вља а пред став ни ци Удру же ња обо
ле лих од ше ћер не бо ле сти тра же њи хо во 
по нов но ус по ста вља ње. Ми ни стар ство је 
обе ћа ло по моћ, али још не ма по ма ка, ма
да обо ле ли упо зо ра ва ју да их не до ста так 
са ве то ва ли шта жи вот но угро жа ва. Алар
ман тан је и по да так да све ви ше обо ле
ва ју и мла ђи, а пред ви ђа ња су да ће број 
обо ле лих би ти чак три пу та ве ћи то ком 
на ред них де сет го ди на.

Ко ли ки је ути цај ди ја бе те са и на по ја ву 
дру гих бо ле сти, об ја шња ва про фе сор Ми
лош Жар ко вић, ен до кри но лог.

– Ди ја бе тес је по ре ме ћај ко ји се у по
чет ку ма ни фе сту је по ви ше ном кон цен тра
ци јом ше ће ра у кр ви. Тра ја ње овог по ре
ме ћа ја до во ди до ком пли ка ци ја на очи ма, 
бу бре зи ма, обо ље ња нер вног си сте ма и 
дру гих ор га на. Мо же до ћи до гу бит ка ви
да, до те шких по ре ме ћа ја бу бре жне функ
ци је. Обо ље ње нер вног си сте ма ма ни фе
сту је се бол ном не у ро па ти јом, а обо ље ње 
крв них су до ва до во ди до ган гре не и мо
гу ће ам пу та ци је. Осно ва ле че ња под ра
зу ме ва одр жа ва ње ше ће ра у кр ви у нор
мал ним гра ни ца ма. Ди ја бе тес је удру жен 
и са по ви ше ним крв ним при ти ском и по
ре ме ћа ји ма ма сти у кр ви та ко да и те бо
ле сти мо ра ју да се ле че – об ја шња ва про
фе сор Ми лош Жар ко вић.

Два ти па ди ја бе те са
По зна то је да ше ћер на бо лест мо же да 

бу де по сле ди ца оште ће ња ће ли ја ко је 
лу че ин су лин (тип 1), или по сле ди ца оте
жа ног де ло ва ња ин су лин (тип 2). Код 
ти па 2 бо лест се от кри ва мно го го ди на 
ка сни је у од но су на њен ствар ни по че
так. Кла сич ни симп то ми ди ја бе те са су 

уче ста ло мо кре ње, по ја ча на жеђ, гу би
так те жи не. 

– Те ра пи ја у ле че њу ди ја бе те са ти па 1 
је ин су лин, као и ле че ње дру гих по ре ме
ћа ја ко је сам по ми њао, уко ли ко су се по
ја ви ли код обо ле лог. По сто је раз ли чи ти 
ре жи ми да ва ња ин су ли на али је оп ти мал
но да ва ње пре сва ког обро ка. Зна чај но је 
за мла ђе осо бе и труд ни це да по сто ји мо
гућ ност да ва ња и ин су лин ским пум па ма. 
Осно ва у те ра пи ји ти па 2 је од го ва ра ју ћа 
ис хра на, од но сно из бе га ва ње хле ба, те

ста, пи рин ча и слат ки ша. Па ци јен ти тре
ба да бу ду опре зни и са кон зу ма ци јом 
во ћа. Та ко ђе је нео п ход на и ре дук ци ја 
те ле сне те жи не, као и фи зич ка ак тив ност 
ко ја од го ва ра фи зич ким спо соб но сти ма 
па ци јен та. У те ра пи ји при ме њу је мо основ
ни лек – мет фор мин ко ји пр вен стве но 
по бољ ша ва де ло ва ње ин су ли на. Ко ри сте 
се и ле ко ви ко ји по пра вља ју лу че ње ин
су ли на ко је је та ко ђе по ре ме ће но. Тре ба 
ре ћи да се код ти па 2 мо же по вре ме но 
уве сти и ин су лин ко ји се ка сни је уки да 
– на во ди ен до кри но лог.

Ди ја бе тес ти па 2 је нај че шћи тип ове 
бо ле сти, ко ји по га ђа и до 90 од сто обо
ле лих. Обич но по га ђа ста ри је осо бе, али 
све ви ше мла ђих љу ди и де це обо ле ва од 
ди ја бе те са ти па 2. По се бан про блем пред
ста вља и ди ја бе тес у труд но ћи.

– Ги не ко ло зи ве о ма во де ра чу на о ше
ћер ној бо ле сти у дру гом ста њу, та ко да 
се све труд ни це кон тро ли шу. Нај бе збед
ни ја те ра пи ја код труд ни ца је ин су лин. 
Мо рам да на гла сим да је нео п ход но да 
сви обо ле ли има ју нор ма лан крв ни при
ти сак. Код па ци је на та са по ви ше ним ли
пи ди ма у кр ви прет ход но је по треб но 
ре гу ли са ти ше ћер а по том се уво де и 
ле ко ви за сма ње ње ма сти уко ли ко су и 
да ље по ви ше не. Због све га то га, и да би 
се спре чи ле дру ге мо гу ће ком пли ка ци је 
бит не су ре дов не ле кар ске кон тро ле са 
од ре ђи ва њем тро ме сеч ног про се ка ше
ће ра – на гла ша ва про фе сор.

ШЕ ЋЕР НА БО ЛЕСТ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

Обо ље ње са број ним 
ком пли ка ци ја ма
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КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Кон тро ла здра вља 
ром ске де це

ДОМ ЗДРА ВЉА КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ре кон струк ци ја при ла за 
за осо бе са ин ва ли ди те том

При ла зи по је ди ним здрав стве ним ста
ни ца ма До ма здра вља Кра гу је вац би ће 
пре у ре ђе ни да би осо бе са ин ва ли ди те том 
има ле лак ши при ступ. Иако тре ћи на од 
укуп но 28 углав ном но во и згра ђе них обје
ка та има рам пе за ин ва лид ска ко ли ца, 
кра гу је вач ки Дом здра вља по сти гао је до
го вор са Фо ру мом мла дих са ин ва ли ди те
том о ре кон струк ци ји при ла за здрав стве
ним ста ни ца ма Па ли лу ла и Ер до гли ја.

Ина че, Дом здра вља Кра гу је вац је је
ди на здрав стве на уста но ва у ре ги о ну ко
ја је на бав ком по себ ног ги не ко ло шког 
сто ла омо гу ћи ла пре гле де же на са ин ва
ли ди те том. У Упра ви До ма здра вља на ја
вљу ју да ће се осо ба ма са ин ва ли ди те том 
обез бе ди ти и од ре ђен број пар кинг ме ста 
ис пред здрав стве них ста ни ца.  М. С.

Ин сти тут за јав но здра вље Кра гу је вац, 
у са рад њи са не вла ди ном ор га ни за ци јом 
„Пу ра но Ром”, по кре нуо је ак ци ју утвр
ђи ва ња узро ка ре ци ди вант них, ре спи
ра тор них, ди ге стив них и ко жних бо ле
сти код ром ске де це. Ак ци јом су 
об у хва ће на де ца до пет го ди на ста ро
сти, ко ји ма ће би ти кон тро ли са на крв на 
алер ги је, ана ли зи ра ни бри се ви гр ла и 
но са, као и узор ци сто ли це на црев не 
па ра зи те.

Кон тро ла здра вља ром ских ма ли ша на 
по че ла је у на се љу код ју жне оби ла зни
це око Кра гу јев ца у ко јем жи ве ин тер но 
ра се ље ни Ро ми са Ко со ва и Ме то хи је. 
Ка да су у пи та њу де ца ром ске на ци о нал

но сти, не ма до вољ но по да та ка о алер
гиј ским бо ле сти ма. Ти ма ли ша ни су под
ло жни уче ста лом брон хи ти су, за о ста ја њу 
у ра сту и раз во ју и про ме на ма на ко жи.

Се кун дар ни циљ ак ци је је еду ка ци ја 
ром ске по пу ла ци је о сти лу жи во та ко јим 
се спре ча ва на ста нак хро нич них бо ле
сти ди сај них ор га на, за тим о пра вил ној 
ис хра ни, штет но сти из ла га ња ду ван ском 
ди му и уре ђе њу жи вот ног про сто ра.

Ак ци ја Ин сти ту та за јав но здра вље 
Кра гу је вац и ор га ни за ци је „Пу ра но Ром” 
тра ја ће три ме се ца, а по треб на ма те ри
јал на сред ства је обез бе ди ло Ми ни стар
ство здра вља.

М. Сан трач

Пре ма За ко ну о здрав стве ној за шти ти, 
са ве то дав ни рад са ди ја бе ти ча ри ма пре у
зи ма иза бра ни ле кар, чи ји је за да так и да 
ак тив но уче ству је у пре вен ци ји ком пли ка
ци ја и ле че њу. Све то тре ба да по стиг не у 
окви ру ре дов ног рад ног вре ме на, тач ни је 
пред ви ђе ног вре ме на по па ци јен ту.

Зна чај са ве то ва ли шта
Са ве то ва ли шта ко ја су по ста ја ла су за

и ста од лич но функ ци о ни са ла, био је то 
од ли чан си стем зна ча јан за па ци јен те, 
али и за ле ка ре ко ји су стал но би ли у 
то ку, лак ше су пра ти ли па ци јен те. 

– По сто је мно ге смер ни це ко је мо гу 
да по мог ну по себ но у пре вен ци ји мо гу
ћих ком пли ка ци ја. При ме ра ра ди, ди ја
бе те сно сто па ло се ис по ља ва као де
фект ко же и из у ми ра ње тки ва, па 
па ци јен ти тре ба да зна ју да тре ба ре
дов но да по се ћу ју пе ди ки ра и да њи ма 
у пот пу но сти пре пу сте не гу ко же но гу. 
Ва жна је и аде кват на обу ћа, а нео п ход
ни су и ре дов ни од ла сци код оф тал мо
ло га. Уко ли ко је ди ја бе ти чар пу шач, 
мо рао би да пре ста не да пу ши. Та ко ђе, 
нај но ви ја ис тра жи ва ња су по ка за ла да 
је су ви ше ве ли ко сни жа ва ње ни воа ди
ја бе те са 2 исто та ко ри зич но као и оста
вља ње на пре ви со кој вред но сти – по ја
шња ва др Жар ко вић. 

По треб но је ис та ћи да је ди ја бе тес ти
па 2 удру жен с го ја зно шћу. То ком три 
де це ни је про це нат го ја зне де це у Ср би ји 
по рас тао је са че ти ри на 17 од сто. За то 
је ва жно да по сто ји про грам пре вен ци је 
и ле че ња го ја зно сти код де це и адо ле
сце на та, ка кав је, на при мер, у „Чи го ти
ци” на Зла ти бо ру. Нај е фи ка сни ја пре вен
ци ја је ре дук ци ја те ле сне те жи не, 
фи зич ка ак тив ност, ма ле до зе ал ко хо ла 
и лек мет фор мин.  Је ле на Оцић
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Од  свежег воћа

Тортасборовницама
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци. За би сквит: три ја је та, 12 

ка ши ка мле ка, 12 ка ши ка ше ће ра, 12 ка
ши ка уља, 10 ка ши ка бра шна, две ка ши
ке ка као пра ха, је дан пра шак за пе ци во, 
ке си ца ва ни лин ше ће ра, че ти ри ка ши ке 
мар ме ла де, 400 г бо ров ни ца.

За крем: три ке си це шла га од чо ко ла де, 
750 мл хлад ног мле ка, три ка ши ке ше ће ра, 
две ка ши ке чо ко ла де у пра ху, ма ло исец
ка них ба де ма и из рен да не чо ко ла де.

При пре ма. Би сквит: Нај пре уму ти ти 
ја ја са ше ће ром. По сте пе но до да ва ти мле
ко, уље и ма лопо ма ло бра шна, пра шак 
за пе ци во, ва ни лин ше ћер и ка као. Кад се 
све фи но сје ди ни, до да ти бо ров ни це и из
ме ша ти ка ши ком. Ма су из ли ти у под ма зан 
и пре зла ма по сут ка луп за тор те. Пе ћи на 
150 сте пе ни два де се так ми ну та. Кад се 
би сквит ис пе че, оста ви ти га да се охла ди. 
Охла ђен би сквит пре ма за ти мар ме ла дом, 
рас то пље ном са ма ло то пле во де.

Крем: Уму ти ти шлаг са ше ће ром и чо
ко ла дом у пра ху. Пре ма за ти би сквит и на 
кра ју га по су ти сец ка ним ба де ми ма и рен
да ном чо ко ла дом.

Летњапитаодбресака
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци. За прх ко те сто: 250 г бра

шна, 100 г мар га ри на, две ка ши ке ше ће
ра, ма ло со ли, две ка ши ке па вла ке.

За крем: 200 г све жег крем си ра, две 
ка ши ке ки се ле па вла ке, ва ни лин ше ћер, 
два жу ман ца, три ка ши ке ше ће ра, ка ши
ка гу сти на, снег од два бе лан ца, 600 г 
бре са ка, ма ло ли му но вог со ка, две ка ши
ке ше ће ра у пра ху.

При пре ма. Те сто: Бр зо за ме си ти бра
шно и хла дан мар га рин исец кан на ко ма
ди ће са ки се лом па вла ком и ше ће ром. 
За ме ше но те сто за ви ти у про зир ну фо ли
ју и оста ви ти је дан сат у фри жи де ру. Од

сто ја ло те сто раз ви ти на по бра шње ној 
под ло зи и ста ви ти га у под ма зан и пре
зла ма по сут окру гли плех. Рер ну за гре ја
ти на 200 сте пе ни и те сто пе ћи око 12 
ми ну та.

Крем: Уму ти ти сир, жу ман ца, обе вр сте 
ше ће ра и на кра ју до да ти чвр сто улу пан 
снег од бе ла на ца. Из ва ди ти те сто, по ње
му рас по ре ди ти крем и пе ћи око 10 ми
ну та. Ољу шти ти бре скве, исе ћи их на 
кри шке, пре ли ти со ком од ли му на, па сло
жи ти по за пе че ном те сту и кре му. Пи ту 
по су ти са две ка ши ке ше ће ра у пра ху и 
све за јед но до пе ћи 10 ми ну та.

Тортасабресквама
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та 
Са стој ци. Под ло га: 250 г из дро бље ног 

кек са, 15 мл со ка од бре скве, 50 г ше ће ра 
у пра ху, 100 г мар га ри на, 500 г бре скви.

Фил: 150 г бе ле чо ко ла де, 150 мл мле
ка, два жу ман ца, 50 г ше ће ра, 300 мл 
слат ке па вла ке, ке си ца шла га.

При пре ма: Сје ди ни ти све са стој ке за 
под ло гу и ста ви ти на дно пле ха преч ни ка 
20 цм. Пре ко по ре ђа ти ко ма де ољу ште них 
бре скви и ста ви ти да се охла ди.

Фил: За гре ја ти за јед но чо ко ла ду и мле
ко да се чо ко ла да ото пи. По себ но уму ти
ти жу ман ца са ше ће ром. За тим ла га но 
за гре ја ти слат ку па вла ку, ско ро до кљу

ча ња, па си па ти уз ме ша ње пре ко улу па
них жу ма на ца и вра ти ти на ва тру да се 
ма ло згу сне. Скло ни ти с ва тре, уме ша ти 
ото пље ну чо ко ла ду и оста ви ти да се охла
ди. По том уму ти ти снег од бе ла на ца и 
шлаг из ке си це па ово све сје ди ни ти са 
већ охла ђе ним фи лом. Ова ко при пре
мљен фил си па ти у ка луп пре ко бре скви 
и ста ви ти у фри жи дер да се охла ди.

Питаодкајсија
Време припреме: 40 минута 
Састојци: 220 г брашна, 100 г путера, 

једно јаје, 150+75 г шећера (за тесто); 1/2 
л исецканих кајсија, две кашике презли, 
кесица пудинга од ваниле (фил).

Припрема: Кајсије опрати и са кором 
исецкати, ако су ситније само располовити. 
Користити само мекане кајсије и напунити 
суд од пола литра, притискајући их да 
изађе сав ваздух. Исецкане кајсије 

помешати са 150 г шећера. Додати презле 
и пудинг (прах) и оставити да стоји док 
се припрема кора.

Јаје и 75 г шећера умутити кашичицом 
и оставити мало да се шећер растопи.

Брашно сипати у ванглу, додати хладан, 
на комадиће исецкан путер. Промешати, 
па рукама месити док се не добије 
мрвичасто тесто. Умешати јаје са шећером, 
да се добије густо масно тесто. Увити 
тесто у провидну фолију и оставити један 
сат у фрижидеру.

Одвојити комадић теста за украшавање 
(1/6 теста) и од тога направити звездице, 
листиће или друге украсе по жељи. 
Остало развући у танку округлу кору 
пречника око 30 цм. Кору развити на 
масном папиру или фолији због лакшег 
пребацивања.

Пребацити кору у плех пречника 25 цм 
и оставити мало подигнуте ивице. Сипати 
фил, спустити ивице, па преко фила 
поређати украсе.

Пећи око 40 минута на 180 степени. Фил 
треба да се укува у току печења. Ако кора 
брзо тамни, колач прекрити фолијом. 
Готов колач оставити да се потпуно охлади 
пре сечења, иначе ће цурети.

Напомена: Кајсије за овај колач треба 
да буду најзрелије могуће, потпуно мекане. 
Мера није дата у грамима/килограмима 
свежих целих кајсија, баш због могућег 
различитог квалитета воћа. Након 
посипања шећером кајсије ће брзо постати 
течна маса, а тако и треба. Та течна маса 
је фил за ову питу, иако на почетку уопште 
не личи на фил.

Припремила: С. С.



21ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. август 2010.

Кад сам про чи та ла да пред сед ник брат ске нам 
др жа ве има нај ма њу пла ту, али да је 
нај бо га ти ји од европ ских ко ле га, си ну ла  
ми иде ја да пу сти мо не ке од на ших екс пе ра та 
да иду та мо, па не ка та мо гра де европ ску 
пер спек ти ву

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

лековита казивања

Од  свежег воћа

Не ки су, че до мо је, од овог вру ћег ле та по бе гли у још то
пли је кра је ве, али са мо рем и ба зе ни ма. И чла но ви на ше 
вла де, са јед ним из у зет ком, оста ви ли су вру ће те ме на 

раз гла ба ње на ро ду и сла би је пла ће ним екс пер ти ма, и оти шли 
да се брч ка ју са бо га тим Евро пља ни ма, да би до не ли пел цер 
успе шно сти у на ше кра је ве. За дру ге не знам, али сам за њих 
си гур на да им је тре бао од мор, ка ко би би стре гла ве са че ка ли 
ове из Мо не тар ног фон да.

А кад су се вра ти ли узе ше да са би ра ју по бу џе ту – при хо ди 
од овог, по ре зи од оног, ак ци зе и дру го што је по за ко ну... И 
уви де ше на ши ми ни стри да би се ту мо гло на ћи око 20 ми ли
јар ди ди на ра ви ше но што су ови из Мо не тар ног фон да оче ки
ва ли пре пар ме се ци, па се то на ве ли ка зво на об ја ви као ви шак. 
А то је, за пра во, мо гу ћи ма њи ма њак у бу џе ту од оног ко ји је 
пла ни ран.

И сад, као што је ред у тим ском ра ду, по че ше да се до го ва
ра ју шта ће с тим нов ци ма.

Еко ном ски ми ни стар се по ве рио но ви на ри ма ка ко ће, у скла
ду с оп штим ин те ре си ма, нај ве ћи део тих па ра да ти за под сти
ца је при вре ди, док би оста так мо гли по де ли ти пен зи о не ри ма 
са нај ни жим и ма ло ви шим при ма њи ма, и за од мр за ва ње пла та 
од ок то бра.

Но во пе че ни гу вер нер је по ру чио да у то ку ре а ли за ци је до го
во ра ко је смо по сти гли ни је до бро да ша ље мо сиг на ле са на
ме ром да од до го во ра од у ста је мо пре ро ка, и да пла те не тре
ба од мр за ва ти до ја ну а ра сле де ће го ди не.

Ми ни стар ка фи нан си ја, ко ја је при пре ми ла Пред лог за ко на о 
фи скал ној од го вор но сти као глав ну те му за ува же не по се ти о це, 
ре кла је да па ре оста ну ту где и је су, и да она ин си сти ра на 
по што ва њу За ко на о бу џе ту, пре ма ко јем пла те и пен зи је тре
ба да оста ну та кве ка кве су до кра ја го ди не. Пре ми јер и дру ги 
ми ни стри се ни су ме ша ли, ра чу на ју ћи ваљ да да ће се ови на ши 
до го во ри ти о пред ло гу с ко јим ће иза ћи пред њи хо ве.

Али ни су. Еко ном ски ми ни стар је већ пр вог да на ре као то што 
је сми слио. Ни су га по др жа ли ми ни стри, а ни они из Мо не тар ног 
фон да. Та ко смо, љу би те ба ба, и ми на шо ру не што ми сли ли 
да ће се де си ти с тим ње го вим пред ло зи ма. Ма да, јед не се ве
че ри кум Сте ва не што за ра чу нао, па све ба ра та не ким ми ли јар
да ма. Е, сад, ове нов це ко је би ми ни стар еко ном ски дао за 

под сти ца је при вре ди (14 ми ли јар ди ди на ра), тре ба раз ли ко ва
ти од оних 3,2 ми ли јар де ко је су већ да те из Фон да за раз вој 
Ср би је у ви ду 82 кре ди та за трај на обрт на сред ства. У Управ ном 
од бо ру тог раз вој ног фон да на чи јем је че лу еко ном ски ми ни
стар, се де још и ми ни стри тр го ви не, фи нан си ја, ин фра струк ту
ре, ра да и је дан без порт фе ља. Они све зах те ве фир ми за те 
кре ди те пр во „на мен ски ис кон тро ли шу”, и он дак им да ју па ре. 
По сле то га Фонд се да ље не бри не. Да ли су па ре за по ве ћа ње 
оби ма нео п ход них обрт них сред ста ва за те ку ће по сло ва ње и 
ли квид ност, а да ли ће оне мо жда би ти по тро ше не за ку по ви ну 
ку ће, јах те, или от пла ту при ват них ду го ва, оста је тај на у ко ју 
по ре ски об ве зни ци не мо гу да про ник ну, јер за ту вр сту кре ди
та ни је пред ви ђе на на мен ска кон тро ла.

Спо ми њао је кум Сте ва, че до мо је, и чу ђе ње оних из Са ве та 
за бор бу про тив ко руп ци је, јер је уго во ри ма, на осно ву ко јих 
се да ју па ре, пред ви ђе но да се они мо гу и рас ки ну ти ако ко ри
сник не ис пу ња ва уго во ре не оба ве зе. А ка ко да др жа ва зна да 
ли тај тро ши по уго во ру ил по свом, ако ни је пред ви ђе на кон
тро ла!?

Али се ми слим, де те мо је, да та кон тро ла ни је пред ви ђе на 
баш због тих на ших ми ни ста ра из Управ ног од бо ра Фон да за 
раз вој. Та ди ће они, љу би те ба ба, по ред то ли ких сед ни ца, 
пу то ва ња, до но ше ња за ко на и по ли тич ких но во та ри ја, да се 
за ма ја ва ју кон тро лом не ких кре ди ти ћа од пар ми ли јар ди ди на
ра! Њи но је вре ме ску по да би рас пре да ли ко ба бе на шо ру о 
та квим сит ни ца ма. А и пла те су им ма ле за сву му ку ко ју има ју 
да на ма, на ро ду, што пре бу де бо ље.

Не го ми је ју трос, кад сам про чи та ла да пред сед ник брат ске 
нам др жа ве има нај ма њу пла ту, али да је нај бо га ти ји од европ
ских ко ле га, си ну ла иде ја да пу сти мо не ке од на ших екс пе ра та 
да иду та мо, ма кар им из бу џе та пла ти ли еко ном ско др жа вљан
ство. Па не ка та мо гра де европ ску пер спек ти ву, ко ри до ре, бр
зе пру ге и По тем ки но ва се ла.  Уну ка Ика

Раз вој не и 
пен зи о нер ске 
па ре
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Пољ ска, Ма ђар ска, 
Че шка, Сло вач ка,
Бу гар ска, Ли тва ни ја, 
Ле то ни ја Ру му ни ја и 
Швед ска тра же да се 
у др жав ну за ду же ност 
не ра чу на ју тро шко ви 
пен зиј ских ре фор ми

У вре ме ка да је у Ср би
ју сти гла ми си ја Ме ђу
на род ног мо не тар ног 

фон да да са на шим вла сти ма 
уса гла си ко ли ко сме мо да тро
ши мо и до кле мо же мо да се 
за ду жу је мо, у Бри се лу је на 
днев ни ред Европ ске ко ми си
је ста вље на јед на слич на те
ма. Не ко ли ко зе мље сме ју да 
тро ше пре ко оно га што има ју 
– већ ка ко да се из ра чу на ва 
ко ли ко су ствар но за ду же не.

Пра ви ла ЕУ су ја сна: бу џет
ски де фи цит не сме да пре ла
зи три од сто бру то на ци о нал
ног про из во да – све га што се 
у јед ној зе мљи за го ди ну да на 
про из ве де и кроз услу ге раз
ме ни – али то га се ма ло ко 
при др жа ва, што је на нај о чи
глед ни ји на чин по ка за ла еруп
ци ја грч ке фи скал не кри зе. 
Што се за ду же но сти сва ке др
жа ве ти че, она не сме да пре
ђе 60 од сто БНПа, при че му 
се цр ве на лам пи ца ко ја ак ти
ви ра спе ци јал ни ре жим сма
њи ва ња тро шко ва па ли већ на 
бро ју од 55 од сто.

По што су оба ова кри те ри ју
ма сви ма, сем рет ких из у зе та
ка, при лич но те сна, по ме ну тих 
де вет зе ма ља је за тра жи ло да 
се про ме ни ме то до ло ги ја из
ра чу на ва ња тог ду га, то јест 
да се на пра ве не ки из у зе ци, 
та ко што се оба ве зе др жа ва 
ко је про ис ти чу из ре фор ми 
пен зиј ских си сте ма у тран зи
ци о ном пе ри о ду њи хо вог спро
во ђе ња не би ра чу на ле у др
жав ни дуг.

Зах тев ни је не ло ги чан – сва ка 
ре фор ма, ко ја је сву да из ну ди ца 
због нео др жи во сти ста рих си
сте ма, тро шко ве др жа ве не сма
њу је од мах, већ „на од ло же но”, 

тек по сле пет, па и де сет го ди
на. Су шти на сва ке по је ди нач не 
ре фор ме, упр кос на ци о нал ним 
спе ци фич но сти ма, слич на је: 
пре ла зак са др жав них пен зиј
ских фон до ва 

н а при ват не. При ват ни пен
зиј ски фон до ви у ко ји ма, за раз
ли ку од др жав них, сва ки за по
сле ни има ин ди ви ду ал ни ра чун, 
па ти ме и ја сну ра чу ни цу ко ја 
пен зи ју чи ни за ви сном од упла
та, др жа ву осло ба ђа ју оба ве за 
тек мно го ка сни је – а у ме ђу вре
ме ну се те оба ве зе књи же као 
дуг ко ји ква ри сли ку фи скал не 
рав но те же.

То је на нај у вер љи ви ји на
чин обра зло жи ла Ма ђар ска: 
ње но Ми ни стар ство еко но ми је 
је ар гу мен то ва ло да је уво ђе
ње упла та у при ват ни пен зиј
ски фонд по ста ло оба ве зно 
ра ди ду го роч не одр жи во сти 
на ци о нал ног пен зиј ског си сте
ма и да због то га бу џет ске по
сле ди це те ре фор ме тре ба да 
бу ду амор ти зо ва не кроз про
ме ну књи го вод стве них стан
дар да.

Не тре ба, на рав но, по себ но 
об ја шња ва ти за што је ова кав 
зах тев бри сел ској цен тра ли 
упу ти ло баш по ме ну тих де вет 
зе ма ља (ма да је при лич но из
не на ђе ње што се у том дру
штву на шла и Швед ска, ста ра 
„др жа ва бла го ста ња”). У њи ма 
је те рет не по сред них оба ве за 
пре ма пен зи о не ри ма, због 
про ме ње не де мо гра фи је али и 
фи скал не сти ске ко ју је до не
ла свет ска кри за, нај те жи.

Пр ва ре ак ци ја Европ ске ко
ми си је, од но сно Вла де ЕУ би
ла је да се не мо же иг но ри са
ти пи смо ко је је

 пот пи са ло де вет 
ми ни ста ра фи нан си ја о та ко 
ва жном пи та њу. Али од мах 
по сле то га усле ди ла је огра да 
да „про ме не књи го вод стве них 
стан дар да мо ра ју да бу ду 
при хва ће не од свих чла ни ца 
Уни је”.

По сти за ње кон сен зу са и о 
ма ње де ли кат ним пи та њи ма 
ме ђу 27 чла ни ца бри сел ског 
клу ба ни кад ни је јед но став но, 
али се из гле ди за јед но гла
сност обич но про це њу ју на 
осно ву пр вих ре ак ци ја „ве ли
ких си ла” ЕУ, Не мач ке и Фран
цу ске, пре све га. Су де ћи пре
ма пр вим из ја ва ма ко је сти жу 
из Бер ли на, „де ве тор ка” има 
ма ло из гле да да свој зах тев 
про гу ра.

Пр ва ре ак ци ја је би ла да би 
пред лог да се не ке оба ве зе 
пре ма пен зи о не ри ма др жа ва 
пот пи сни ца овог зах те ва књи
го вод стве но „иг но ри шу” мо гао 
да угро зи пакт о ста бил но сти 
ре ги о на. Упо зо ре но је та ко ђе 
да би ти ме био на ру шен је дин
стве ни стан дард ко ји је до сад 
омо гу ћа вао са гле да ва ње ста
ња бу џе та сва ке по је ди нач не 
чла ни це.

Усле ди ло је по том дра ма
тич но упо зо ре ње да би то 
отво ри ло Пан до ри ну ку ти ју 
зах те ва за спе ци јал на из у зе
ћа, што би по сто је ћа фи скал
на пра ви ла ЕУ пот пу но „из бу

ши ло” у окол но сти ма ка да 
Не мач ка ин си сти ра на за о
штра ва њу ди сци пли не, по што 

је не баш вољ но у по
след њи час при ста ла да 
Грч кој до ба ци фи скал ни 
по јас за спа са ва ње. Грч
ка кри за је на и ме дра
стич но по ка за ла да су 
фи скал на пра ви ла ЕУ 
би ла са мо мр тво сло во 
на па пи ру и Не мач ка, 
као еко ном ска ло ко
мо ти ва Уни је и нај ве
ћи об ве зник пре ма 
ње ним фон до ви ма, 
не же ли да се не што 
слич но по но ви.

У то ме има са ве
зни ка у дру гој по ва жно сти 
зе мљи ЕУ, Фран цу ској. Тан дем 
Бер лин–Па риз ин си сти ра на 
до след ној при ме ни по сто је ћих 
пра ви ла, па чак и на ка жња
ва њу не по слу шних др жа ва – 
јед на од ка зни би ла би и су
спен зи ја гла сач ких пра ва у ЕУ 
за оне ко ји ола ко схва та ју фи
скал ну ди сци пли ну.

То, раз у ме се, не од го ва ра 
пот пи сни ци ма по ме ну тог пи
сма. Пољ ска, на при мер, су о
че на са прог но зом да ће њен 
јав ни дуг до го ди не до сти ћи 
кри тич ну тач ку од 59,3 од сто 
БНПа ако се не про ме не по
сто је ћи књи го вод стве ни стан
дар ди, из но си ар гу мент да би 
ни во тог ду га од мах пао на 35 
од сто ако би став ка пен зиј ских 
оба ве за би ла књи же на на по
себ ном ра чу ну.

Ми ни стри фи нан си ја ЕУ ће 
се о ово ме фор мал но из ја
шња ва ти тек у сеп тем бру. У 
ме ђу вре ме ну, во ди ће се те
шка бит ка из ван очи ју јав но
сти да се сло ми не мач ки от
пор и ута ба кон сен зус. Ка ко 
ства ри сто је, из гле ди за та ко 
не што ни су ве ли ки. Осим ако 
пот пи сни ци по ме ну тог пи сма 
не убе де све оста ле да је 
њи хов зах тев у оп штем ин
те ре су, од но сно да је то је
ди ни на чин да се спре чи ре
при за оно га што се до го ди ло 
у Грч кој.

Ми лан Бе кин

погледи са стране

ДЕ ВЕТ ЗЕ МА ЉА ЕУ ОТВА РА НЕПРИЈАТНО ПИТАЊЕ

Опа сан фи скал ни пре се данОпа сан фи скал ни пре се дан
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По пис спро ве ден по што је у 
јед ном ста ну про на ђе на 
три де сет го ди на ста ра му ми ја 
чо ве ка ко ји је зва нич но био 
жив и не дав но тре ба ло да 
на пу ни 111 го ди на

Ка да су не дав но слу жбе ни ци у град
ској упра ви То ки ја по ку ша ли да раз
го ва ра ју са Со ге ном Ка том ко ји је, 

пре ма ма тич ној еви ден ци ји, упра во тре
ба ло да на пу ни 111 го ди на, ње го ви уку
ћа ни су им од го во ри ли да је стар цу до бро 
али да не же ли да га уз не ми ра ва ју јер не 
во ли да се ви ђа са дру ги ма љу ди ма, осим 
нај бли жих. Та кав од го вор, на рав но, ни је 
за до во љио.

За то су кра јем про шлог ме се ца рад ни ци 
град ске упра ве, уз аси стен ци ју по ли ци је, 
ушли у стан овог пен зи о не ра и та мо у јед
ном со бич ку, на кре ве ту, ис под по кри ва
ча, на шли ње го во му ми фи ци ра но те ло. 
Уну ка је да ла до ста нео бич но и ма ло ве
ро ват но об ја шње ње. На вод но, де да се 
пре три де сет го ди на за тво рио у со бу и 

хтео да по ста не жи ви Бу да... Ис ку сни ло
кал ни слу жбе ни ци би ли су си гур ни да се, 
ипак, ра ди о не че му дру гом, те се ис тра
жу је ве ро ват ни ја вер зи ја да је по ро ди ца 
ута ји ла ње го ву смрт да би и да ље при ма
ла пен зи ју.

– Мо ра ли су зна ти да је већ три де сет 
го ди на мр тав, а при том су се по на ша ли 
као да се ни шта ни је до го ди ло – из ја вио 
је шеф со ци јал не слу жбе То ки ја, Ју та ка 
Ми рои.

По на ла же њу му ми је ста ре ви ше де це
ни ја вла сти су по че ле да пре и спи ту ју спи
ско ве сто го ди шња ка, тј. су пер се ни о ра, 
ка ко их че сто по ли тич ки ко рект но на зи ва
ју. За де се так да на је утвр ђе но, иако ни је 
до кра ја ре ви ди ран цео спи сак од пре ко 
че тр де сет хи ља да име на, да не до ста је нај
ма ње њих две ста. Ме ђу њи ма је чак 21 
осо ба ста ри ја од слу жбе но нај ста ри јег чо
ве ка у зе мљи, ко ји има 113 го ди на! Нај би

зар ни ји слу чај пред ста вља же на ко ја би 
са да тре ба ло да има 125 го ди на и ко ја се 
још во ди да жи ви у гра ду Ко беу, у згра ди 
ко ја не по сто ји од 1981. го ди не (на том 
ме сту је са да парк).

За про пу сте у ста ти сти ци и ма тич ној 
еви ден ци ји ко ји су иза зва ли ре ви зи ју ли
сте сто го ди шња ка од го во ран је са да шњи 
си стем.

– Ни је мо гу ће кон тро ли са ти ко је жив, 
а ко ни је уко ли ко ни ко не чи ју смрт не при
ја ви – ка же Ми до ри Ка та ни из Daiic hi Li fe 
Re se arch ин сти ту та и до да је да ни пен зиј
ски си стем не по ла зи од прет по став ке да 
су љу ди то ли ко „по ква ре ни да ће др жа ти 
мр тва це у ста но ви ма да би узи ма ли њи
хо ве пен зи је”.

Ко ли ко год да је те шка и не при јат на ова 
по тра га, пра ви про блем Ја па на су ипак жи
ви. Од ра сли ко ји жи ве од пен зи је сво јих 
ро ди те ља пред ста вља ју са мо јед ну од мно
гих бол них дру штве них де фор ма ци ја ове 
зе мље, на ста лих услед ду ге еко ном ске стаг
на ци је јед не од нај ра зви је ни јих и нај бо га
ти јих др жа ва на све ту. Ту спа да и опа да ње 
сто пе скло пље них бра ко ва и по раст бро ја 
од ра слих ко ји жи ве са ро ди те љи ма. На та
ли тет је та ко ни зак да се мно ги де мо гра фи 
пла ше да се ни ка да не ће опо ра ви ти.

Ро ђа ци (углав ном де ца) не ста лих ја пан
ских сто го ди шња ка до вољ но су ста ри да и 
са ми до би ју пен зи ју. Ме ђу тим, све је ви ше 
мла ђих Ја па на ца фи нан сиј ски за ви сних од 
сво јих пен зи о ни са них ро ди те ља. По ли ци ја 
је сре ди ном ав гу ста ухап си ла 56го ди шњег 
не за по сле ног му шкар ца под сум њом да је 
мај ку из глад њи вао до смр ти и да је од та да 
жи вео од ње не пен зи је.

– Љу ди жи ве са ро ди те
љи ма јер не мо гу се би да 
при у ште да жи ве са ми. За
јед но не ка ко спа ја ју крај 
са кра јем – об ја шња ва Ма
са хи ро Ја ма да, про фе сор 
со ци о ло ги је на уни вер зи
те ту Чуо у То ки ју. – Чак и 
ка да им ро ди те љи умру, 
по треб на им је њи хо ва 
пен зи ја.

Око 2,6 ми ли о на нео же
ње них му шка ра ца и не у
да тих же на из ме ђу 35. и 
44. го ди не, од но сно го то

во 15 од сто Ја па на ца те ста ро сне гру пе, 
жи ве ло је са ро ди те љи ма 2007. го ди не. 
Че тврт ми ли о на ових љу ди би ло је не за
по сле но. Про фе сор Ја ма да на во ди при че 
ро ди те ља ко ји сво јим пен зи ја ма пла ћа ју 
до при но се де ци за ту свр ху.

Но, не тра же са мо Ја пан ци да их ро ди
те љи по ма жу. У САД про це нат љу ди ста
ро сне до би из ме ђу 25 и 34 го ди не ко ји 
жи ве у ви ше ге не ра циј ским до ма ћин стви ма 
по рас тао је са 11 из 1980. го ди не на 20 
од сто у 2008. Пре ма ан ке ти ко ју је спро вео 
PIU Re se arch, об ја вље ној у но вем бру 2009. 
го ди не, 13 од сто ро ди те ља са од ра слом 
де цом из ја ви ло је да се јед но од де це вра
ти ло ку ћи то ком прет ход не го ди не.

Ми лан Ла за ре вић

ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ СА ПЕН ЗИ ЈА МА 
СТО ГО ДИ ШЊА КА У ЈА ПА НУ

Спи ско ви 
на про ве ри

Број су пер се ни о ра 
се удво стру чио

По чет ком про шле го ди не об ја вљен је 
по пис – ана ли за по пу ла ци је ја пан ских 
су пер се ни о ра из ко је се мо же ви де ти 
да у Зе мљи из ла зе ћег сун ца има око 
40.300 сто го ди шња ка. Њи хов број се 
удво стру чио у по след њих шест го ди на, 
а 2007. и 2008. се по ве ћа вао за не што 
ви ше од пет хи ља да го ди шње, та ко да 
се мо же ра чу на ти да их са да има око 
50.000. Ако се ова кав тренд на ста ви, 
прог но зи ра се да ће их 2050. би ти ви ше 
од ми ли он. Ме ђу њи ма из ра зи то пре о
вла ђу ју же не – њих је 87 од сто. Сра
змер но бро ју ста нов ни ка Ја пан има нај
ви ше сто го ди шња ка на све ту. А пр ви је, 
та ко ђе, и по про сеч ној ду жи ни жи во та 
– 78,6 го ди на је про сек за му шкар це и 
85,5 го ди на за же не. Раз ло га за ова кву 
ду го веч ност има ви ше, али цен трал ни 
зна чај сва ка ко има ис хра на за сно ва на 
на ри би и мор ским пло до ви ма.
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на лицу места

У СПЕ ЦИ ЈАЛ НОМ РЕ ЗЕР ВА ТУ ПРИ РО ДЕ ОБЕД СКА БА РА

Но ва ту ри стич ка осма трач ни ца
Ују го и сточ ном Сре му, из ме ђу на се

ља Ку пи но во, Обреж и Гра бов ци, те 
ре ке Са ве, на ла зи се про стра но мо

чвар но шум ско под руч је Обед ске ба ре. Ка
жу да је ов де још пре шест хи ља да го ди на 
про ти ца ла пре те ча Са ве, а пре че ти ри и по 
хи ља де го ди на њен спо ред ни ток. „Тек” је 
пре две хи ља де го ди на, про ме ном реч ног 
то ка, ов де на ста ла мр тва ја, ко ја је из не
дри ла да на шњу мо чва ру.

Ово под руч је је, то ком сво је ду ге исто
ри је, пред ста вља ло пра во уто чи ште за 
жи ви свет, али и за мно го број не ис тра
жи ва че, љу би те ље при ро де и на уч ни ке. 
За ба ру су се, пре сто пе де сет го ди на, 
за ин те ре со ва ли при род ња ци из беч ког 
му зе ја, озна чив ши је као пра ви пти чи ји 
Ел до ра до. Та ко је цар ска по ро ди ца Хаб
збур га 1847. го ди не де кре том за шти ти ла 
ово под руч је, те је Обед ска ба ра по ста ла 
пр во за шти ће но под руч је у Евро пи а дру
го у све ту, по сле Је ло у стон ског пар ка. На 
ли сту мо чва ра од ме ђу на род ног зна ча ја 
Обед ска ба ра упи са на је 1977. го ди не на 
осно ву Рам сар ске кон вен ци је, а 1989. свр
ста на је ме ђу под руч ја од из у зет ног зна
ча ја за пти це Евро пе.

На про сто ру од око 20.000 хек та ра се
зон ски пла вље ног под руч ја ре ке Са ве про
сти ру се мо чва ре, ба ре, вла жне ли ва де и 
мр тва ја окру же на шу ма ма хра ста, вр бе и 
то по ле, где осим 500 вр ста би ља ка оби
та ва ју ин сек ти, ри бе, во до зем ци, гми зав
ци, си са ри и, сва ка ко нај за ни мљи ви ја, 
за јед ни ца од око 220 вр ста пти ца. Гне зда
ри це, про ла зни це, зи мо ва ли це и лу та ли це 
– око 58.000 пре бро ја них па ро ва из пти
чи јег све та сво јом ле по том или мо гућ но
шћу да са мо ов де бу ду ви ђе не при вла че 
мно ге, јер чак 140 вр ста има ста тус при
род не рет ко сти. По сле че ти ри де це ни је 

од су ство ва ња из ових пре де ла по ја вио се 
и ибис, све та пти ца еги пат ских фа ра о на.

По ди за ње ни воа за шти те
Оп шти на Пе ћин ци, на чи јој је те ри то ри

ји Обед ска ба ра, осим са по кра јин ским и 
ре пу блич ким ор га ни ма вла сти, са ра ђу је са 
број ним ме ђу на род ним и не вла ди ним ор
га ни за ци ја ма, са основ ним ци љем да се 
по диг не ни во за шти те овог спе ци јал ног ре
зер ва та при ро де. О то ме је, при ли ком пре
се ца ња врп це но ве ви зи тор ске ку ле, го во
рио и пред сед ник оп шти не, Си ни ша Ву ков, 
ко ји је об ја снио фи нан сиј ско уче шће аме
рич ке Аген ци је за раз вој (USAID):

– За њих је ово би ла не ти пич на ин ве
сти ци ја, али су до ла ском ов де схва ти ли 
да ће овај пре ле пи то рањ упот пу ни ти ет
но ком плекс Ку пи но ва, као је дан од број
них ко ра ка ко ји нас оче ку ју до пра ве про
мо ци је ту ри стич ких по тен ци ја ла. За са да 
не ма мо ту ри стич ке ка па ци те те, а раз ви
ја ће мо их ску па са ло кал ним ста нов ни
штвом ко је, због Обед ске ба ре, за са да 
има огра ни че ња у ко ри шће њу агро тех
нич ких ме ра. Ово мо же би ти из вор при
хо да за љу де из ме ста и це ле оп шти не, 
при ли ка за за по шља ва ње и са мо за по
шља ва ње, чу ва ње од за бо ра ва ста рих 
за на та, ве шти на и сре мач ких спе ци ја ли
те та – на гла сио је Ву ков.

Пи тер Еп штајн је под се тио да USAID и 
оп шти на Пе ћин ци већ не ко ли ко го ди на 
успе шно са ра ђу ју на про јек ти ма чи ји је 
циљ по ве ћа ње бро ја рад них ме ста и 
под сти цај еко ном ског раз во ја, пре све га 
ло кал ног, али да на овој ку ли „већ ви ди” 
број не ор ни то ло ге и ту ри сте ко ји ће до
ла зи ти да по сма тра ју пти це. Ка да зи ди
не сред њо ве ков ног гра да Ку пи ни ка, где 
су сто ло ва ли де спо ти Бран ко ви ћи, бу ду 

до ступ не по се ти о ци ма, у Ку пи но ву ће 
има ти су срет и са исто ри јом и са при
род ним бо гат ством ко је је под за шти том 
Уне ска.

У слу жби раз во ја
Ме ђу ак тив но сти ма ве за ним за за шти ту, 

уна пре ђи ва ње и про мо ви са ње при род не 
и кул тур не ба шти не овог под руч ја тре ба 
спо ме ну ти Про стор ни план за овај ре зер
ват при ро де из 2006. го ди не, ко ји се прак
тич но ре а ли зу је кроз сва ки ви ди ко вац, 
над стре шни цу, екоет но ста зу или ин фор
ма тив ни пункт. Но ви, пре ле пи др ве ни 
то рањ, чи ја је по след ња плат фор ма на 
ви си ни 8,40 ме та ра (по глед од ра слих је 
на 10 ме та ра) по ста вљен је на оба ли 
Обед ске ба ре, на ло ка ли те ту са за шти ће
ним ет но ком плек сом.

– Овај ви ди ко вац је ко рак ви ше ка уна
пре ђи ва њу екоет но ту ри зма – ре као је 
по кра јин ски се кре тар за за шти ту жи вот не 
сре ди не и одр жи ви раз вој, др Сло бо дан 
Пу зо вић – где ло кал но ста нов ни штво кроз 
услу жне де лат но сти, во дич ку слу жбу, про
из вод њу и пла сман здра ве хра не има ин
те рес да оста не на овом под руч ју је дин
стве не при род не и кул тур не ба шти не.

Да би по се ти о ци са тор ња уз по моћ 
дво гле да мо гли да по сма тра ју пти це не 
уз не ми ра ва ју ћи их, по бри ну ли су се во
лон те ри из Шпа ни је, Фран цу ске, Хо лан
ди је, Укра ји не, Сло вач ке, Че шке и Пољ
ске чи ји је за да так у окви ру Три на е стог 
ме ђу на род ног екокам па био да очи сте 
ра сти ње око осма трач ни ца и спо ме ни ка 
на пу ту ка Обре жу. Њи хо ви до ма ћи ни из 
ор га ни за ци је Мла ди ис тра жи ва чи Ср би је 
ис ти чу да во лон те ри увек ра де у ин те ре
су пти ца и очу ва ња њи хо вих ста ни шта.

Текст и фото: Ика Ми тро вић

Во лон те ри XI II 
ме ђу на род ног еко-кам па Ви зи тор ска ку ла
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Опан ча ри су се 
не кад так ми чи ли 
у што сит ни јем 
пре пли та њу опу те

Нај мла ђи срп ски опан
чар, а пре ка ље ни за
на тли ја, Ми јо мир Алек

сић, по чео је са из ра дом опа
на ка пре три де сет го ди на, 
на ста вља ју ћи по ро дич ну тра
ди ци ју. Иако не ка да из ло жен 
не ра зу ме ва њу, чак и под
сме си ма, од те зге на пи ја ци 
сти гао је до ра ди о ни це ко ја 
про из во ди и на род ну но шњу. 
Да нас до ка зу је да је опа нак 
срп ски бренд и да је овај по
сао чу вар срп ског фол кло ра.

– При па дам тре ћој ге не ра
ци ји ко ја се у на шој по ро ди ци 
ба ви опан чар ством, а уско ро 
ће да се укљу чи и мо ја ћер ка. 
И она ће на до гра ди ти по сао 
као што сам ја де дин и та тин 
на кон што сам увео и из ра ду 
но шње. Тре нут но је за по сле но 
осам рад ни ка. У ра ди о ни ци се 
тка, ши је, ве зе и пра ве се 
опан ци. Све се руч но из ра ђу је, 
а про да је мо и су ве ни ре. На ши 
куп ци су пре све га сва чу ве на 
кул тур ноумет нич ка дру штва, 
али ку пу ју и по слов ни љу ди 
ко ји ове про из во де по кла ња ју 
стран ци ма, до ла зи и обра зо
ван свет, а на ша но шња је би
ла и сцен ски ко стим у не ким 
фил мо ви ма и јед ној по зо ри
шној пред ста ви. Иако име на

ше ра ди о ни це „Ки ри” у све ту 
фол кло ра мно го зна чи, од 
име на се не жи ви, по треб но је 
мно го до ми шља то сти, ула га ња 
и тру да да би се оп ста ло. Ша
ро ли кост на ших но шњи, то 
што го то во сва ко ме сто има 
не ку сво ју спе ци фич ност до
при но си и оп стан ку на шег по
сла – ка же Ми јо мир.

Са ме тај не опан чар ског за
на та Ми јо мир је упо знао од 
де де и оца, а да нас се то мај
стор ство у од но су на ра ни је 
раз ли ку је са мо у јед ном, пр
вом де лу про це са.

– Нај леп ши при мер ци су из
ра ђе ни у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та. Не ка да је ко жа 
мо ра ла пр во да се шта ви. Ску
пља ле су се и ши шар ке ко је су 
се мле ле и би ле су нео п ход не 
за шта вље ње. Ко жа за хер це
го вач ки опа нак се зи ми шта
ви ла на ве тру. Да нас то ни је 
по треб но. На ба вља мо фа брич
ку ко жу и за тим од ње пра ви
мо опу те, од но сно ка и ши ће од 
ко јих се пра ве пре пле та ји на 

опан ци ма. Опу та се пр во по
ре ђа јед на до дру ге, а по том 
пре пли ће. Не ка да су се опан
ча ри так ми чи ли ко ће сит ни је 
и фи ни је да их ис пре пли ће. 
Ђо но ви се пра ве од го ве ђе и 
свињ ске ко же и ста вља ју у ка
лу пе – на во ди опан чар.

По сао је с вре ме ном све ви
ше из и ски вао и при ме ну мар
ке тин га. Ми јо мир је и на овом 
по љу по ка зао уме ће.

– Бе о град, упр кос тра ди ци ји, 
не ма ули цу за на та. Не по сто ји 
ни удру же ње ста рих за на та, 
ма да При вред на ко мо ра на ја
вљу је да ће нас мо жда оку пи
ти. Тре ба ло би да по сто ји не ки 
са јам. Уче ство вао сам на Еко
ет но сај му у За гре бу. Има ли 
смо и пре зен та ци ју ла не у Вр
ба су, ове го ди не у Су то мо ру. У 
то ку је из ло жба Ста рих за на та 
у Ет но граф ском му зе ју, ту та
ко ђе уче ству јем са ма лим, 
сред њим и ве ли ким опан ци ма. 
Овај му зеј за и ста по др жа ва све 
оне ко ји ис тра ја ва ју у тра ди ци
о нал ној про из вод њи. Из ра дом 

но шње се да нас мно ги ба ве, 
али ла ич ки. На на шем сај ту су 
сли ке свих про из во да, као и 
кра ће струч но об ја шње ње. 
Кон ку рен ци ја тре ба да по сто ји, 
али бих сва ког по са ве то вао да 
се кон сул ту је са ет но ло зи ма да 
би се но шња пра ви ла пре ма 
про пи са ним пра ви ли ма. Пре
ци зи ра но је и об ја шње но ко ји 
мо тив је украс ко је но шње. На
ма за на тли ја ма би зна чи ло и 
ка да би по сто јао не ки бил тен 
са ре дов ним ин фор ма ци ја ма о 
одр жа ва њу ма ни фе ста ци ја и 
про мо ци ја ко је су за нас бит не. 
Ва ља ло би да упо знам кон ку
рен ци ју, да ви ди мо ка ко ће мо 
да ље. Увек сам отво рен за не
што но во, за то ме и ра ду је што 
ћер ка при во ди кра ју сту ди је 
ме наџ мен та да би на ста ви ла 
по ро дич ну тра ди ци ју – по но
сан је за на тли ја Ми јо мир.

Иако је опа нак наш на ци о
нал ни сим бол, мно ги не зна ју 
ко је све вр сте по сто је и ко је 
ка рак те ри стич не на зи ве но се.

– Срп ски опа нак се де ли на 
пре сне опан ке, цр ве не опан ке, 
ђо нов ске опан ке и опан ке ка
пи ча ре. Опан ци нај че шће но се 
име кра ја у ко ме су из ра ђе ни 
или име озна ча ва њи хо ву осо
би ну. Про из во ди мо две вр сте 
шу ма диј ских опа на ка, вла шке, 
шоп ске, ма ке дон ске, гла моч
ке, хер це го вач ке и па тоф не од 
при род ног кр зна и ко же – на
во ди Ми јо мир Алек сић, вла
сник ра ди о ни це за из ра ду но
шњи и опа на ка.

Текст и фо то: Је ле на Оцић

ИЗ РА ДА НО ШЊЕ И ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ ОБУ ЋЕ

Опа нак 
фол клор чу ва
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СНЕ ЖА НА СТА МЕН КО ВИЋ,
ТА ЛЕН ТО ВА НА ПЕН ЗИ О НЕР КА ИЗ ВЛА СО ТИН ЦА

Во ли по е зи ју 
и сли кар ство

ЗА ВР ШЕН 34. ФЕ СТИ ВАЛ ФИЛМ СКОГ СЦЕ НА РИ ЈА У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ 

„Срп ски филм” – нај бо љи
На кон увод не ре чи филм ског кри ти

ча ра Бо ри сла ва Ан ђе ли ћа и фил ма 
при ка за ног у знак се ћа ња на сце на

ри сту Ву ка Па вло ви ћа, от по чео је так ми
чар ски део про гра ма 34. Фе сти ва ла филм
ског сце на ри ја у Вр њач кој Ба њи на ко ме 
се ове го ди не за на гра ду над ме та ло шест 
до ма ћих оства ре ња. Жи ри фе сти ва ла су 
чи ни ли сце на рист ки ња Би ља на Мак сић, 
књи жев ни ца Љу би ца Ар сић и ре ди тељ 
Сло бо дан Скер лић. По њи хо вој оце ни, нај
бо љи сце на рио имао је „Срп ски филм”, 
сце на ри сте Алек сан дра Ра ди во је ви ћа и 
ре жи се ра Ср ђа на Спа со је ви ћа; овај филм 
био је нај бо љи и по оце ни жи ри ја кри ти ке 
(Го ран Го цић, Дин ко Ту ца ко вић и Вла ди
мир Џу до вић).

У де лу про гра ма по све ће ном на шем 
ис так ну том глум цу Да ни лу – Ба ти Стој
ко ви ћу, ко ји је до био за слу же но обе
леж је а и ам фи те а тар на Лет њој по зор
ни ци са да но си ње го во име, при ка зан 

је филм о ње го вом глу мач ком пу ту ко
ји је ре жи рао Ми лан Ни ко ди је вић, ина
че ди рек тор Фе сти ва ла филм ског сце
на ри ја. О Ба ти Стој ко ви ћу го во ри ла је 
нај пре ње го ва су пру га Ол га, а он да и 
ко ле ге Ми ле на Дра вић, Дра ган Ни ко
лић, Пе тар Краљ, Ми ло рад Ман дић 
Ман да, Бог дан Ди клић, као и ре жи се ри 

и сце на ри сти Ду шан Ко ва че вић и Не
бој ша Бра дић.

У окви ру про гра ма „Мла ди ла во ви” ове 
го ди не је при ка за но пет крат ко ме тра жних 
оства ре ња мла дих ауто ра, а на гра ђен је 
филм Да не та Ко мље на. У окви ру ово го
ди шњег фе сти ва ла одр жан је и тра ди ци
о нал ни сим по зи јум на те му од но са и уло
ге сце на ри ста и ре ди те ља у срп ској 
ки не ма то гра фи ји.

Про грам „Пре ко пло та” при ка зао је 
оства ре ња из Хр ват ске, Ре пу бли ке Срп ске, 
Бу гар ске, Цр не Го ре и Ал ба ни је. Одр жа но 
је и не ко ли ко кон фе рен ци ја за но ви на ре, 
а на кра ју фе сти ва ла при ка зан је до ку мен
тар ни филм Ми ла на Ни ко ди је ви ћа „Ми ца 
и окол не при че”, као и филм „Се ло го ри... 
и та ко” Ра до ша Ба ји ћа. Пре ма про це на ма 
ор га ни за то ра, фе сти вал је пра тио ве ли ки 
број гле да ла ца а оства рен је и со ли дан 
ту ри стич ки про мет.

Д. Ива но вић

Ор га ни зо ва ла ви ше 
ху ма ни тар них ак ци ја, 
а не дав но у За ви чај ном 
му зе ју при ре ди ла са мо стал ну 
из ло жбу сли ка

У  Вла со тин цу, ле пом ме сту на ју гу Ср
би је, где се углав ном сви до бро по
зна ју, има ју са мо ре чи хва ле о Сне жа

ни Ста мен ко вић, та лен то ва ној пен зи о нер ки 
ко ја и да ље ак тив но сли ка, пи ше, из ла же.

– Одав но сам за во ле ла сли кар ство и 
по е зи ју и то ме чи ни срећ ном – ка же Сне
жа на Ста мен ко вић.

Не дав но је у За ви чај ном му зе ју при ре
ђе на из ло жба ње них ра до ва – сли ка ра
ђе них од пре со ва ног цве ћа. По ка за ла је 
Ста мен ко ви ће ва и ово га пу та, као и ра
ни је, да по се ду је не сум њив умет нич ки 
та ле нат.

Да ни ца Вал чић, по зна та исто ри чар ка 
умет но сти из Вла со тин ца, та ко ђе је ви
ше пу та ука зи ва ла на вред ност и ле по ту 

умет нич ког де ла Сне жа не Ста мен ко
вић.

Ње но ства ра ла штво мо гли су про те клих 
го ди на да упо зна ју и Ле сков ча ни, јер је 
пред ста вље но у се ди шту Удру же ња пен

зи о не ра гра да на Ве тер ни ци, а го сто ва ла 
је на из ло жба ма и у дру гим ве ћим ме сти
ма ју га Ср би је.

Сне жа на Ста мен ко вић је део сво је ства
ра лач ке енер ги је усме ри ла и ка по е зи ји. 
Об ја ви ла је две збир ке пе са ма – „Тра жим” 
и „Че жња”, и обе су на и шле на од ли чан 
при јем код чи та лач ке пу бли ке, али и код 
кри ти ча ра.

– Же ле ла бих по себ но да на гла сим да 
успе шно са ра ђу јем са Удру же њем пен зи
о не ра из Ле сков ца и Цен тром за еко но
ми ку до ма ћин ства из тог ме ста, као и са 
уста но ва ма кул ту ре у род ном гра ду – ка
же Сне жа на Ста мен ко вић, вред на пе сни
ки ња и сли кар ама тер из Вла со тин ца.

Ста мен ко ви ће ва је ор га ни зо ва ла и ви ше 
ху ма ни тар них ак ци ја и мод них ре ви ја и 
је дан је од осни ва ча Удру же ња же на у 
пен зи ји, „Сви та ња”, ко је по сто ји и успе шно 
ра ди три на ест го ди на у Вла со тин цу, гра ду 
у ко ме је од ра сла, про ве ла нај леп ше го
ди не жи во та и са да жи ви као пен зи о нер ка 
у ле по уре ђе ном по ро дич ном до му.

Д. Ко цић

Милан Никодијевић

Сне жа на Ста мен ко вић

Вла со тин це: Кул тур ни цен тар
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МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ТР СТЕ НИК НА МО РА ВИ”

Ак тив ни за ре ке
Спој ле та, спор та, за ба ве и до брог дру

же ња и ове го ди не је, по чет ком ав
гу ста, обе ле жио тра ди ци о нал ну ма

ни фе ста ци ју „Тр сте ник на Мо ра ви”. Пре ма 
ре чи ма Ве сне Мак си мо вић из Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је оп шти не Тр сте ник, „за ве су” 
на Омла дин ском тр гу пр ва је по ди гла гру па 
„Ан ду бенд”. Тр ка ча ма ца мо ра ва ца с мот
ком и овај пут је би ла за штит ни знак при
ред бе, али је чор би ја да оста ла оми ље на ди
сци пли на у ко јој се так ми чио нај ве ћи број 
еки па. Нај леп ша и нај у ку сни ја чор ба је, на
рав но, на гра ђе на.

– На спорт ским те ре ни ма так ми чи ли су 
се од бој ка ши, те ни се ри, ва тер по ли сти, а 
на Мо ра ви пи о ни ри, пе ца ро ши и пли ва чи. 
Осо бе са ин ва ли ди те том над ме та ле су се 
у пи ка ду, нај мла ђи у ор га ни зо ва ном „бе
би ма ра то ну” и „Ша ре ној ули ци”, а ста ри
ја де ца у так ми че њу ка ра о ка – ка же Ве сна 
Мак си мо вић.

У са рад њи са по кре ти ма „Мо рав ски 
ора шак” из Тр сте ни ка и „Бе ла бре за” из 
Кру шев ца, мла ди еко ло зи су ис пи ти ва ли 
ква ли тет во де на За пад ној Мо ра ви, док 
је на град ској пла жи би ла ло ци ра на по
крет на ла бо ра то ри ја. У окви ру ве че ри 
по све ће не кул ту ри, Бал кан ска по зо ри
шна гру па „Ара” из ве ла је ре не сан сну 
ерот ску ко ме ди ју „Му ши ца” у ре жи ји Иви
це Кле мен ца.

– У дво ри шту град ског му зе ја одр жа но 
је ве че ху мо ра и са ти ре ко је ор га ни зу је 
На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”. За ви
кенд, 14. и 15. ав гу ста по се ти о ци су мо гли 
да се про во за ју фи ја ке ром по ред За пад не 
Мо ра ве и чам цем уз Мо ра ву, до ет но ку ће 
у под нож ју сред њо ве ков ног на се ља Је ри
нин град. За хва љу ју ћи спон зо ри ма и по
кро ви те љи ма нај бо љи так ми ча ри су и на
гра ђе ни – на гла ша ва на ша са го вор ни ца.

По кро ви те љи ове са др жај не и за ни
мљи ве ма ни фе ста ци је би ли су оп шти на 
Тр сте ник и Ми ни стар ство по љо при вре де, 
шу мар ства и во до при вре де – Ди рек ци ја 
за во де. Ор га ни за тор је би ла Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја ове оп шти не, а ме диј ски 
по кро ви тељ РТВ Тр сте ник.

– На ша ор га ни за ци ја се на свој на чин при
дру жи ла мно гим гра до ви ма ши ром Евро пе 
у обе ле жа ва њу Да на Ду на ва. Под сло га ном 
„Ак тив ни за ре ке” кроз спорт ске, ли ков не и 
му зич ке ак тив но сти же ле ли смо да скре не
мо па жњу свим ге не ра ци ја ма, а на ро чи то 
нај мла ђи ма на зна чај во де них то ко ва – ка же 
на кра ју Ве сна Мак си мо вић из Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је оп шти не Тр сте ник.

Д. Ива но вић

Пре не ко ли ко да на са ле то ва ња у син ди кал ном од ма ра ли шту у До њем Сто ли
ву вра ти ло се 57 рад ни ка из рум ске оп шти не. Они су на Цр но гор ском при мор ју 
бо ра ви ли де сет да на о тро шку Оп штин ског ве ћа Са ве за са мо стал них син ди ка та 
Ср би је у Ру ми. Ово га пу та на мо ру су се од ма ра ли рад ни ци из 29 рум ских пред
у зе ћа, ко је су пред ло жи ле основ не син ди кал не ор га ни за ци је. Оп штин ско син
ди кал но ве ће за опо ра вак ових рад ни ка из дво ји ло је 1,2 ми ли о на ди на ра.

Ина че, за од мор у До њем Сто ли ву, ко ји су мо гли да пла те у ви ше ра та, ме ђу 
рад ни ци ма у рум ској оп шти ни ни ка да ни је би ло ма ње ин те ре со ва ња. Д. Р.

РУ МА 

Бес плат но ле то ва ње
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ДО ПРИ НОС ОЧУ ВА ЊУ НА ШЕ КУЛ ТУ РЕ И ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

Срп ски је зик нај леп ши на све ту
У основ ним шко ла ма „Ра до мир Ла зић” 

из Аза ње и „Бра на Јев тић” из Ку сат
ка, се ла у оп шти ни Сме де рев ска Па

лан ка, од 15. ју ла до 15. ав гу ста одр жа на 
је Лет ња шко ла „Све ти Са ва” ко ја је оку
пи ла де вој чи це и де ча ке из ди ја спо ре и 
Ср би је од се дам до ше сна ест го ди на. Циљ 
ове шко ле је да де ца и мла ди из ди ја спо
ре стек ну при ли ку да у цен три ма срп ске 
ду хов но сти уче наш је зик и ћи ри ли цу, 
упо зна ју оби ча је и кул ту ру сво га на ро да 
дру же ћи се и скла па ју ћи трај на при ја тељ
ста ва са вр шња ци ма из Ср би је. Ово га ле та 
шко ла, чи ји је идеј ни тво рац и ор га ни за
тор про фе сор Рад ми ла Кун чер, у окви ру 
Цен тра за Ср бе у ра се ја њу „Све ти Са ва” 
из Бе о гра да оку пи ла је де цу из Ита ли је, 
Швај цар ске, Нор ве шке, Ма ђар ске, Ка на
де, Грч ке, Ал ба ни је, Ита ли је, Аустри је и 
Ру му ни је.

То ком тра ја ња Лет ње шко ле де вој чи це 
и де ча ци из ди ја спо ре по ред уче ња срп
ског је зи ка и књи жев но сти има ли су и 
кре а тив ни час, ра ди о ни це, спорт ске ак
тив но сти и су сре те са зна ме ни тим лич но
сти ма срп ске кул ту ре. Су сре ли су се са 
Гро зда ном Олу јић, До бри цом Ери ћем, 
Љу би во јем Ршу мо ви ћем, Са вом Бо жо ви
ћем, др Уро шем Дој чи но ви ћем... док су 
им вр шња ци из ОШ „Ра до мир Ла зић” из
ве ли по зо ри шну пред ста ву „Љу бав у три 
чи на”. По ред то га, има ли су при ли ку да 
ви де и ко мад „Ка ра ђор ђе ко је ку де” по 
дра ми Ива на Сту де на, у из во ђе њу Ива на 
Вуч ко ви ћа из по зо ри шта „Ма су ка” из Ве
ли ке Пла не.

Ма ли ша ни су у сме де рев ским се ли ма 
про ба ли ста ра је ла и раз не спе ци ја ли те те, 
а ор га ни зо ва но је и пре ло у до ма ћин ству 
по ро ди це Ми шић. По ред дру же ња са вр
шња ци ма из Аза ње и Ку сат ка, за де вој чи
це и де ча ке из ди ја спо ре ор га ни зо ва ни су 
из ле ти до ма на сти ра По кај ни ца и Ко по
рин, ви де ли су Ра до вањ ски луг, Аран ђе
ло вац, То по лу и Бе о град, где су об и шли 
Учи тељ ски фа кул тет, Ка ле мег дан, Му зеј 
Ву ка и До си те ја. По ла зни ке Лет ње шко ле 
при ми ли су др жав ни се кре тар у Ми ни стар
ству за ди ја спо ру, прим. др Пре драг То јић, 
и по моћ ник ми ни стра за кул ту ру, на уч ну, 
про свет ну и спорт ску са рад њу са ди ја спо
ром Ву ко ман Кри во ку ћа.

Лет њу шко лу ко ја је осно ва на још 1995. 
го ди не (пр ва та кве вр сте у Ср би ји) до да
нас је про шло ви ше од 700 по ла зни ка из 
Аустри је, Ал ба ни је, Не мач ке, Ита ли је, Ка
на де, Ма ђар ске, Ру му ни је, Сло ве ни је, Хр
ват ске, Ма ке до ни је, Ве ли ке Бри та ни је, 
Фран цу ске, Швај цар ске и Швед ске.

Сл. Ко стан ти но вић

Радовањски луг

Посело у дому породице Мишић

Час историје у Орашцу
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пензионерски кутак

ЛЕ СКО ВАЦ

На бав ка огре ва 
усред ле та

Пен зи о не ри ле ско вач ке оп шти не су нај за ин те ре со ва ни ји за 
ку по ви ну огрев ног др ве та, ка же Го ран Ди ми три је вић, ру ко во
ди лац фи нан сиј скоко мер ци јал ног сек то ра Шум ског га здин ства 
у Ле сков цу.

– Це на куб ног ме тра др ва, са пре во зом и пла ће ним ПДВом, 
иста је као и ра ни јих го ди на. Ако се огрев но др во ку пу је го то
ви ном, тре ба из дво ји ти 3.025 ди на ра, за ку по ви ну на три ра те 
це на је 3.140 ди на ра, а ако се на ба вља на шест ра та куб ни 
ме тар ста је 3.260 ди на ра – об ја шња ва Ди ми три је вић.

У ле ско вач ком Удру же њу пен зи о не ра про те клих да на су са
чи ни ли по себ не спи ско ве за ку по ви ну др ва, а ви ше го ди шње 
ис ку ство је по ка за ло да је мно го бо ље ка да се на ба вља усред 
ле та, јер је та да из бор бо љи, а це не по вољ ни је.

За на бав ку огрев ног др ве та, и то бу ко вог тзв. пр ве кла се има 
ве о ма за ин те ре со ва них ку па ца и у Вла со тин цу, Ле ба ну и дру гим 
ве ћим ме сти ма Ја бла нич ког окру га у ко ји ма у ве ли ком бро ју 
жи ве по ро ди це пен зи о не ра.

 Д. К.

БЕЛA ПА ЛАН КА

Нај ве ћа ги ба ни ца 
из Шу ма ди је

ЉУ БО ВИ ЈА

Оду ше ви ла еки па 
„Ме тал ца”

На не дав но одр жа ном Ме ђу на род ном га стро фе сту у Љу бо
ви ји, у при пре ма њу ри бље чор бе и слат ки ша так ми чи ло се 
ви ше од два де сет еки па из ско ро свих кра је ва Ср би је. По себ ну 
па жњу по се ти ла ца при ву кла је еки па гор њо ми ла но вач ког „Ме
тал ца”. Они су при пре ми ли свад бар ски ку пус ко ји је оду ше вио 
све ко ји су га про ба ли. Осим рад ни ка „Ме тал ца”, у еки пи су 
би ли и пен зи о не ри овог ко лек ти ва ко ји су до при не ли да свад
бар ски ку пус бу де од ли чан.

– Са на шим не ка да шњим рад ни ци ма ко ји су оти шли у пен зи ју и 
да ље са ра ђу је мо. Они су и да ље део на шег ко лек ти ва, па су и 
еки пу на так ми че њу у Љу бо ви ји де лом чи ни ли и пен зи о не ри – ка
же Алек сан дар Сре те но вић, пред сед ник син ди ка та „Ме тал ца”.

На га стро фе сту у Љу бо ви ји пред ста вље на је и ет но по став ка 
„Бр ђа ни” и кул тур ноумет нич ко дру штво из овог ме ста.  М. Н.

Оно што су ги ба ни це за Шу ма ди ју, то су „ба ни це” за пи рот ски 
крај. У Бе лој Па лан ци, не да ле ко од Пи ро та, по пе ти пут је ор
га ни зо ва на „ба ни ци ја да”, сво је вр сна ет но ма ни фе ста ци ја ко ја 
про мо ви ше на род но ства ра ла штво, ста ре за на те и тра ди ци о
нал ну ку хи њу. „Ба ни ци ја ду” је фи нан сиј ски по др жа ло Ми ни
стар ство за еко но ми ју и ре ги о нал ни раз вој.

Ги ба ни це – уви ја че фи ло ва не си ром, зе љем или ја бу ка ма 
ма ми ле су по гле де број них по се ти ла ца. Дуж ке ја на вре лу у 
Бе лој Па лан ци све се ша ре ни ло од по пу лар них „ба ни ца”, а по
се ти о ци су има ли при ли ку да ви де и ка ко се оне пра ве. Про
шло го ди шњи по бед ник ове ма ни фе ста ци је, Кра гу јев ча нин Ср
би слав Ран чић, по ре клом Пи ро ћа нац, ове го ди не је из ло жио 
нај ве ћу ги ба ни цу.

Осим ги ба ни ца, ко је су би ле пра ва атрак ци ја, је ли су се и 
гу лаш и ри бљи па при каш, ко је су при пре ма ли чла но ви ло вач ких 
и ри бо ло вач ких удру же ња из Бе ле Па лан ке, По же ге, Ти те ла и 
Кра гу јев ца. Лов ци из кра гу је вач ке „Шу ма ди је” су и по бра ти ми 
са чла но ви ма удру же ња из Бе ле Па лан ке.

М. С.
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СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Скуп шти на 
Цр ве ног кр ста

На кон јед но гла сног усва ја ња Из ве шта ја о ра ду и ак тив но сти
ма Цр ве ног кр ста Сме де рев ске Па лан ке за про те кле че ти ри 
го ди не, као и пла на ак ци ја за пе ри од 2010–2014, на не дав ној 
сед ни ци ове ор га ни за ци је иза бра но је и но во ру ко вод ство. Чла
но ви Скуп шти не су за пред сед ни ка Цр ве ног кр ста Сме де рев ске 
Па лан ке по но во иза бра ли про свет ну рад ни цу Ру жу Кр стић, док 
су пот пред сед ни ци Ју ли ја на Ми ро вић и Сло бо дан Б. Пан тић.

Се кре тар Цр ве ног кр ста у гра ду на Ја се ни ци и да ље ће би ти 
Сне жа на Жар ко вић, ко ја је на гла си ла да ће се ова ху ма ни тар на 
ор га ни за ци ја у на ред ном пе ри о ду, по ред ре дов них ак тив но сти, 
бри ну ти о ста ри ма, по бољ ша ће се рад са мла ди ма и са до бро вољ
ним да ва о ци ма кр ви. Скуп шти на је до не ла и од лу ку да се њи хов 
Ста тут уса гла си са Ста ту том Цр ве ног кр ста Ср би је. Сл. К.

пензионерски кутак

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

„Фи ћом” кроз Ср би ју
Кра гу је вач ко Удру

же ње љу би те ља „фи
ће” ор га ни зо ва ло је 
тра ди ци о нал ну ма
ни фе ста ци ју „Фи ћом 
кроз Ср би ју”. Де се
так чла но ва, вла сни
ка нај по пу лар ни јег 
во зи ла не ка да шње 
Ју го сла ви је, кре ну ло 
је нај пре пут се ла 
Дра ча, Ди во стин и 
Ми ро нић, на до мак Кра гу јев ца, да би об и шли кул тур не и исто
риј ске зна ме ни то сти тог кра ја.

Упо зна ју ћи кул тур ну ба шти ну и при род не ле по те Ср би је, љу
би те љи „фи ће” на овај на чин чу ва ју од за бо ра ва нај по пу лар
ни је и нај про да ва ни је во зи ло на овим про сто ри ма. Удру же ње 
из Кра гу јев ца осно ва но је с ци љем да оку пи све љу би те ље овог 
ауто мо би ла, са ња ре, во за че, бив ше, са да шње и бу ду ће вла сни
ке. Ова по ро ди ца тре нут но бро ји 110 чла но ва, ко ји сво ја во зи
ла одр жа ва ју с пу но па жње и љу ба ви. Про це њу је се да у Ср би
ји има де се так хи ља да „фи ћа”. За сле де ћу го ди ну удру же ње 
пла ни ра оби ла зак др жа ва бив ше Ју го сла ви је.

М. С.

ПРО КУ ПЉЕ

За хвал ни ца ам бу лан ти
У име ор га ни за ци је про ку пач ких пен зи о не ра њи хов пред сед

ник, Ми ро љуб Ко цић, уру чио је по себ ну за хвал ни цу ру ко вод ству 
Здрав стве ног цен тра То пли ца за успе шну са рад њу и пру жа ње 
здрав стве не по мо ћи гра ђа ни ма, а по себ но ве ли ком бро ју пен
зи о не ра у про ку пач ком на се љу Га рић, у МЗ Са во Ера ко вић Стра
хи ња.

Пре че ти ри го ди не, на и ме, на ин си сти ра ње ме шта на Га ри ћа 
и на ини ци ја ти ву ОО пен зи о не ра, у окви ру Бол ни це отво ре на 
је ам бу лан та за пру жа ње пр ве и основ не по мо ћи та мо шњем 
ста нов ни штву. У МЗ Са во Ера ко вић Стра хи ња жи ви ве ли ки број 
Про куп ча на, од ко јих су пе ти на пен зи о не ри. Њи ма је би ло те
шко да за сва ку здрав стве ну услу гу пре пе ша че не ко ли ко ки ло
ме та ра до До ма здра вља. Отва ра њем ам бу лан те ме шта ни ма 
Га ри ћа умно го ме је олак ша но да до би ју ме ди цин ску по моћ. И, 
ка ко они ка жу, ви ше су не го за до вољ ни ра дом ле ка ра и ме ди
цин ског осо бља.

Ру ко вод ству Здрав стве ног цен тра То пли ца и ОО СУБ НОРа 
уру че на је и за хвал ни ца за чу ва ње и ста ра ње о спо ме ни ку Са
ви Ера ко ви ћу Стра хи њи, ко ји се на ла зи у дво ри шту Бол ни це.

Ж. Д.

ЗРЕ ЊА НИН

По се та Ов чар ба њи 
и ма на сти ри ма

Око пе де сет чла но ва Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра Зре
ња нин го сто ва ло је 17. ав гу ста у Чач ку код сво јих ко ле га из 
брат ског удру же ња пен зи о не ра овог гра да. На из лет и дру же
ње пу то ва ли су углав ном пред сед ни ци ме сних ор га ни за ци ја, 
као и нај ак тив ни ји чла но ви из зре ња нин ског Удру же ња.

Део сред ста ва за јед но днев ни оби ла зак Чач ка, Ов чар ба ње 
и ма на сти ра Бла го ве ште ње и Ва ве де ње, пре ма ре чи ма пред
сед ни це Удру же ња, Љи ља не Пе тров, обез бе ди ли су са ми пут
ни ци, а део је фи нан си ран из ка се ове пен зи о нер ске ор га ни за
ци је. Ча чан ски пен зи о не ри као тра ди ци о нал но до бри до ма ћи ни 
ор га ни зо ва ли су на кра ју по се те за сво је ду го го ди шње при ја
те ље, ба ке и де ке из Зре ња ни на, ру чак и дру же ње уз при го дан 
му зич ки про грам.

М. М.
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ПА ЛИ ЛУ ЛА

Из ле ти нај о ми ље ни ји
Ове го ди не ин ва ли ди ра да Па ли лу ле мо гу да се ле че, на шест 

ра та, по из у зет но по вољ ним усло ви ма, у Лу ков ској, Про лом, 
Со ко ба њи, као и у тра ди ци о нал но нај по се ће ни јој Вр њач кој Ба
њи. Чла но ви ООИР Па ли лу ле ове го ди не, та ко ђе на шест ра та, 
мо гу да ле ту ју и на Цр но гор ском при мор ју, Зла та ру, Ко па о ни ку, 
Ива њи ци, Сре бр ном је зе ру и Пе рућ цу.

Чла но ви Удру же ња су, ипак, нај за до вољ ни ји из ле ти ма и оби
ла ском при род них ле по та Ср би је. Ужи ва ју у дру же њу, али и у 
ле по та ма кул тур них и исто риј ских спо ме ни ка – ма на сти ра, му
зе ја, дво ра ца, спо менобе леж ја, ре зер ва та и на ци о нал них пар
ко ва. Са мо у пр вој 
по ло ви ни го ди не 
об и шли су Срем
ске Кар лов це и 
фру шко гор ске ма
на сти ре, Му зеј на
ив не умет но сти у 
Ко ва чи ци, спо мен
ку ћу и Му зеј Ми
хај ла Пу пи на у 
Идво ру, Сре бр но 
је зе ро и Го лу бач ку 
твр ђа ву на Ду на
ву, Тр шић, ма на
стир Тро но шу и 
Ба њу Ко ви ља чу, Сом бор, Апа тин и Ба њу Ју на ко вић. У то ме им 
по не кад по мог ну и спон зо ри, при ват на пред у зе ћа ко ја ра до по
ма жу пен зи о не ре и ин ва ли де.

До кра ја го ди не у пла ну је још пет из ле та, а по во дом 55 го ди
на по сто ја ња ор га ни за ци је би ће упри ли че на и све ча на про сла ва 
у До му Вој ске за све чла но ве ко ји то бу ду же ле ли.  Г. В.

НО ВИ САД 

Спор том про тив 
бо ле сти

Ми ра Еулић и Ви да Пе у лић су чла ни це Дру штва за спорт и 
ре кре а ци ју ин ва ли да у Но вом Са ду и у мла до сти се ни су ба ви
ле спор том. Од пре де сет го ди на Ми ра је по че ла да се так ми чи 
у пи ка ду, ви се ћој ку гли и пло чи ца ма и ка же да тре ни ра три 
пу та не дељ но.

– Спорт ска так ми че ња за ме не пу но зна че. Са вез за спорт и 
ре кре а ци ју ин ва ли да нам је дао то ли ку сна гу да за бо ра ви мо и 
на го ди не, бо лест и про бле ме – ис ти че Ми ра Еулић.

У пи ка ду, као и у ви се ћој ку гли Ми ра је јед на од нај у спе шни
јих так ми чар ки у Вој во ди ни.

Пре три го ди не Ви да Пе у лић по че ла је ак тив но да се ба ви 
спор том. За са да има де се так ди пло ма у пи ка ду и ви се ћој ку гли 
и пло чи ца ма. Још ни је осво ји ла ме да љу, али на да се да ће и 
то уско ро би ти јер ре дов но и мар љи во тре ни ра.

– Над ме та ња и спорт за ме не зна че пу но, на ро чи то за здра
вље. На так ми че ње оде мо бол ни, а вра ти мо се са ела ном и 
сна гом – ка же Ви да Пе у лић ко ја из у зет но во ли пи ка до.

А. Б. СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Но ви ак тив же на
За ме ник пред сед ни ка Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра 

Сме де рев ске Па лан ке и пред сед ни ца Ак ти ва же на, Жив ка Ми ца 
Ђур ђе вић, по кре ну ла је ини ци ја ти ву да се фор ми ра још је дан 
ак тив же на. Учи ње но је то у ме сној ор га ни за ци ји пен зи о не ра 
ме сне за јед ни це Ста ра чар ши ја, где је за пред сед ни цу Ак ти ва 
же на иза бра на Мир ја на Љу би са вље вић, пот пред сед ни ца је Љи
ља на Ми ла ди но вић, се кре тар Гор да на Мак си мо вић, док је До
бри ла Ћо сић иза бра на за бла гај ни цу. Сл. К.

КРА ЉЕВ ЦИ

Не сва ки да шња мо ба
У дру штву се све ура ди лак ше и бр же, по твр ди ле су за „Глас 

оси гу ра ни ка” ком ши ни це из Кра ље ва ца, се ла у рум ској оп шти
ни, док су јед ној од њих „тре би ле” гра шак. Оне ко је су има ле 
ве ћу ко ли чи ну у ба шти, на кон бра ња из но си ле су га на ули цу 
где су гра шак за час очи сти ле и при пре ми ле за од ла га ње у за
мр зи вач. До ма ћи це и пен зи о нер ке ка жу да по ма жу јед на дру гој, 
а нај згод ни је је ка да се то мо же ура ди ти ис пред ку ће на клу пи, 
уз раз го вор, да се ви ди и ко про ла зи се о ским шо ром. 

Д. Р.
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писма

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

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

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

Некадисад

Ста на ри згра де по ред ло знич ке му зич ке 
шко ле уме сто у кон теј не ре ђу бре ба ца ју на 
кров шко ле. Та ко је рав ни кров те вас пит но
обра зов не уста но ве по стао пра ва де по ни ја. 
Слив ни ци и олу ци су за че пље ни сме ћем па 
кров про ки шња ва. Ни је по ште ђе но ни обли
жње дво ри ште об да ни шта „Бам би”.

У кан це ла ри је ди рек то ра и ше фа ра чу но
вод ства ове шко ле при ли ком сва ке ки ше про
ди ре во да, ства ра се вла га и све то сти же и 
до елек тро ин ста ла ци ја, што пред ста вља опа
сност за уче ни ке и на став ни ке.

Иако до мар шко ле ре дов но чи сти кров, ста
на ри су бр жи од ње га у „про из вод њи” от па
да ка: ту су пу не пла стич не ке се, оста ци хра не, 
пра зне бо це... Гра ђе вин ци су пред ло жи ли по
нов но чи шће ње кро ва, по ста вља ње хи дро и
зо ла ци је и кре че ње учи о ни ца, а из град ског 
бу џе та ће би ти обез бе ђе но 400.000 ди на ра да 
се ти ра до ви из ве ду.

Ло зни ца има ко му нал ну ин спек ци ју, али из
гле да да про тив не са ве сних ста на ра ове згра
де ни ко ни шта не пред у зи ма. Џа бе уре ђен трг 

са цвет ња ци ма, трав ња ци ма и укра сним биљ
ка ма, ка да се на кро ву му зич ке шко ле на ла зи 
пра ва де по ни ја.

Упра ва му зич ке шко ле на сто ји да про блем 
ре ши до зи ђи ва њем учи о ни ца на кро ву и из
град њом ко сог кро ва, али за ту ин ве сти ци ју 
је по треб но око 10 ми ли о на ди на ра. Град ска 
власт је спрем на да обез бе ди два ми ли о на, а 
за оста так нов ца шко ла ће кон ку ри са ти за 
сред ства из На ци о нал ног ин ве сти ци о ног пла
на. То би био је ди ни, а ујед но и пра ви на чин 
за ре ше ње овог го ру ћег про бле ма.

М. Не го ва но вић, Ло зни ца

Де по ни ја на кро ву шко ле

За по сле ност од 1922. 
до 1938. го ди не

Број оси гу ра них чла но ва на рад нич ко оси гу ра ње је стал
но ра пид но ра стао све до 1931. го ди не, а по том, на ред не 
три го ди не се сма њи вао. По ве ћа ње, пак, од 1934. до да нас 
по ка зу је ожи вља ва ње при вре де у на шем под руч ју, а то је 
уте шна по ја ва на кон те шке кри зе кроз ко ју је при вре да 
про шла. Број за по сле них у Бе о гра ду је пр ве че ти ри го ди не 
стаг ни рао а од 1926. све до кри зних го ди на по чи ње на гло 
да ра сте. Од 1935. го ди не број чла но ва у Уре ду за оси гу
ра ње рад ни ка у Бе о гра ду се по но во по ве ћа ва. У Бе о гра ду 
је 1938. за бе ле же но 58.300 чла но ва. 

(Окру жни уред за оси гу ра ње рад ни ка 
у Бе о гра ду од 1922. до 1938, Бе о град, 1939)

Кре та ње за по шља ва ња
и не за по сле но сти

Ка рак те ри сти ке тр жи шта рад не сна ге у Ср би ји су и пре 
кри зе би ле не по вољ не. Тр жи ште ра да је од ли ко ва ла ни ска 
сто па еко ном ске ак тив но сти и за по сле но сти, и ви со ка али 
опа да ју ћа сто па не за по сле но сти. Пре ма по да ци ма Ре пу
блич ког за во да за ста ти сти ку, у ма ју ове го ди не у Ср би ји 
је би ло за по сле но 1.838.468 осо ба. Нај но ви ји по да ци го во
ре да је ју ну у НСЗ еви ден ти ра но 37.418 но во при ја вље них 
осо ба. У од но су на прет ход ни ме сец за по сле ност је ма ња 
за 0,14 од сто, од но сно за 2.570 ли ца. У од но су на исти пе
ри од ла не, за по сле ност је сма ње на за 3,22 од сто, од но сно 
за 61.128 осо ба. Сто па зва нич но ре ги стро ва не не за по сле
но сти у ма ју из но си ла је 26,90 по сто.

 Ј. О. 



33ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. август 2010.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско  
и инвалидско осигурање

Пра во на де ди ну пен зи ју

?Д. С. – Аран ђе ло вац: Имам ско ро 19 го ди на, а од 12. 
го ди не сам ди ја бе ти чар и при мам ин су лин че ти ри 
пу та днев но. За вр шио сам сред њу шко лу и упи сао 

фа кул тет. Отац и мај ка су оста ли без по сла, а брат ко ји 
је за вр шио фа кул тет још ни је на шао за по сле ње. Све ше-
сто ро жи ви мо од де ди не и ба би не пен зи је. Да ли мо гу 
да на сле дим пен зи ју мо га де де са ко јим жи вим у за јед-
нич ком до ма ћин ству у слу ча ју ње го ве смр ти?

Од го вор: Уну ци мо гу да на
сле де по ро дич ну пен зи ју од 
ба бе или де де, али под усло
вом да се у по ступ ку при зна
ва ња пра ва на по ро дич ну пен
зи ју до ка же да су ро ди те љи 
не спо соб ни за рад, тј. да из
др жа ва ју сво ју де цу, или да су 
ро ди те љи пре ми ну ли, што код 
Вас ни је слу чај. Чи ње ни ца да 
сви жи ви те од де ди не и ба би
не пен зи је Вам иде у при лог, 

ма да се то што су ро ди те љи 
оста ли без по сла не мо же из
јед на чи ти с не мо гућ но шћу да 
Вас ро ди те љи из др жа ва ју. За
кон је ов де имао у ви ду не спо
соб ност за рад, а не не мо гућ
ност за по сле ња. То прак тич но 
зна чи да Ви не ис пу ња ва те 
усло ве за по ро дич ну пен зи ју 
за слу чај да Ваш де да пре ми
не. То је из ри чи то про пи са но 
чла ном 34 За ко на о ПИО.

Ко ји за кон се при ме њу је

?Р. Ј. – Но ви Бе чеј: Бу ду ћи да сам има ла оства рен 
стаж у Ре пу бли ци Хр ват ској, 12. 8. 1996. го ди не до-
би ла сам при вре ме но ре ше ње о сти ца њу пра ва на 

пен зи ју. Ко нач но ре ше ње о пен зи о ни са њу при ме ном Спо-
ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу са Хр ват ском до не то је 
3. 3. 2006. го ди не. По оба вље ном пре ра чу ну, из нос пен-
зи је по ко нач ном ре ше њу је био знат но ма њи не го што 
је то би ло утвр ђе но при вре ме ним ре ше њем. За тра жи ла 
сам об ја шње ње у над ле жној фи ли ја ли и до би ла од го вор 
да је до то га до шло јер су при ли ком пре ра чу на пен зи је 
узе ли у об зир це ло куп ну за ра ду то ком чи та вог рад ног 
ве ка оства ре ног у Ср би ји, а не нај по вољ ни јих 10 го ди на 
ка ко је то би ло по про пи си ма из 1996. го ди не. Ин те ре су-
је ме да ли се у овом слу ча ју при ме њу је за кон ко ји је 
ва жио у мо мен ту ка да сам сте кла пра во на пен зи ју или 
онај ко ји је био на сна зи у вре ме ка да је вр шен пре ра чун 
пен зи је по Спо ра зу му о со ци јал ном оси гу ра њу?

Од го вор: Вр ло су рет ки слу
ча је ви ко ри сни ка пен зи ја ко ји 
по сле пре ра чу на пен зи је по 
Спо ра зу му о со ци јал ном оси гу
ра њу са Ре пу бли ком Хр ват ском 
има ју та ко дра стич но ма њу пен
зи ју од оне ко ју су ко ри сти ли до 
при ме не Спо ра зу ма. На пре ра
чу нат из нос пен зи је по ста жу 
на вр ше ном у Ре пу бли ци Ср би ји 
ни ка ко не би мо гли да се при
ме не но ви про пи си ко ји су на 
сна зи од 2003. го ди не, јер сте 

Ви сте кли пра во на пен зи ју 
1996. го ди не ка да се пен зи ја 
об ра чу на ва ла од нај по вољ ни јег 
де се то го ди шњег про се ка. Ову 
чи ње ни цу сва ка ко тре ба про ве
ри ти и тач но утвр ди ти ка ко је 
об ра чу на та пен зи ја у Ср би ји.

Из нос пен зи је од ре ђен у Ре
пу бли ци Хр ват ској не би смо 
мо гли да ко мен та ри ше мо, али 
пре ма ис ку ству, пен зи је из Хр
ват ске су по вољ ни је од на ших 
пен зи ја.

Олак ши це за град њу ку ће

?М. П. – Ми ни че во: Ин ва лид сам са пре ко 70 од сто 
те ле сног оште ће ња. Да ли имам пра во на по ре ско 
осло бо ђе ње или олак ши це при ли ком град ње по-

ро дич не ку ће и осло бо ђе ње од по ре за на пре нос ап со-
лут них пра ва?

Од го вор: Ни је нам по зна то 
да те ле сно оште ће ње од 70 
од сто пру жа не ке олак ши це 
при ли ком из во ђе ња ра до ва на 
по ро дич ној ку ћи, као ни уоп

ште по ре ске олак ши це у гра
ђе ви нар ству.

Је ди не по зна те по ре ске 
олак ши це су код уво за ауто
мо би ла.

Ни зак из нос пен зи је

?Ј. М. – Же ле зник: Ко нач ним ре ше њем, ко је Вам у при-
ло гу ша љем, оства ри ла сам пра во на ста ро сну пен-
зи ју ко јим ми је при зна та пен зи ја од 927,92 ди на ра 

ме сеч но. Ис пла та пен зи је се вр ши уз об ра чун ис пла ће них 
из но са пен зи је по при вре ме ном ре ше њу, што сма трам да 
је гре шка. Под не ла сам зах тев за по нов но пре ра чу на ва ње, 
али су ми од би ли зах тев. Да ли ми је пен зи ја пра вил но 
об ра чу на та и ако ни је, ко ме да се обра тим?

Од го вор: Ре ше њем Фи ли
ја ле за град Бе о град од 12. 2. 
1997. го ди не Ва ма је при зна то 
пра во на пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју са ума ње њем пен зи је 
на име ра ни јег од ла ска у ста
ро сну пен зи ју од 23. 10. 1996. 
го ди не. Ово ре ше ње ни је би ло 
при вре ме но, али ка да сте на
вр ши ли 55 го ди на жи во та до
не то је ре ше ње ко јим Вам је 
пре вре ме на ста ро сна пен зи ја 
пре тво ре на у ста ро сну без 

ума ње ња на име ра ни јег од ла
ска у ста ро сну пен зи ју. Пен зи
ја је тач но об ра чу на та од нај
по вољ ни јег де се то го ди шњег 
про се ка, ко ји је за Вас од 1983. 
до 1992. го ди не. Од овог де се
то го ди шњег про се ка дат је 
про це нат ко ји Вам при па да по 
Ва шем ста жу, без ума ње ња на 
име пре вре ме ног од ла ска у 
пен зи ју. Овај из нос се, не ма 
сум ње, ре дов но и пра вил но 
ускла ђу је.

По ве ћан стаж али не и пен зи ја

?М. Ј. – Врањ ска ба ња: Ра дио сам у руд ни ку на рад-
ном ме сту са бе не фи ци јом 12/16. Го ди не 1976. оти-
шао сам у ин ва лид ску пен зи ју са укуп ним ста жом 

од 23 го ди не, пет ме се ци и 24 да на, не ра чу на ју ћи бо-
рач ки стаж. Ка да се за мо је рад но ме сто про ме ни ло ра-
чу на ње ста жа са уве ћа ним тра ја њем са 12/16 на 12/18, 
под нео сам зах тев да ми се пре ра чу на стаж оси гу ра ња 
по но вим про пи си ма, па ми је при знат рад ни стаж од 35 
го ди на, се дам ме се ци и 21 дан. Ме ђу тим, и по ред по ве-
ћа ња го ди на при зна тог рад ног ста жа, из нос мо је пен зи-
је је остао исти. Мо лим да ми об ја сни те да ли је ово у 
ре ду и ако ни је, ко ме да се обра тим?

Од го вор: С об зи ром на то 
да по ми ње те бо рач ки стаж, а 
као што Вам је по зна то бор ци
ма НОРа се пен зи ја уве ћа ва ла 
за од ре ђе ни про це нат за ви сно 
од то га од ко је го ди не је осо ба 
уче сник ра та, прет по ста вља мо 
да је Ва ша пен зи ја, док Вам је 
рад ни стаж из но сио 23 го ди не, 
пет ме се ци и 24 да на, са уве
ћа њем на осно ву бо рач ког ста
жа, од ре ђе на у пу ном из но су, 

тј. 85 од сто од пен зиј ског осно
ва. Ка да сте тра жи ли да Вам се 
пре ра чу на стаж оси гу ра ња на 
осно ву про ме не ста жа са уве
ћа ним тра ја њем са 12/16 на 
12/18 и ка да Вам је рад ни стаж 
уве ћан на 35 го ди на, се дам ме
се ци и 21 дан, из нос пен зи је се 
ни је про ме нио јер Вам је и на
да ље пен зи ја од ре ђе на са 85 
од сто од пен зиј ског осно ва, јер 
ви ше и не мо же да из но си.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ГОЛИШАВОСТ
СИМБОЛ 

ХРИШЋАН-
СТВА

МОЧВАРНО 
ЗЕМЉИШТЕ

МИТСКИ 
ХЕРОЈ 

ИТАЛИЈЕ

ДОБАР 
ЗА ПИЋЕ

АЕРО КЛУБ 
(СКР.)

ТАКСА 
НА ГРАНИЦИ

БЕЗИЗЛАЗНА 
СИТУАЦИЈА

ОЦЕНА НЕКОГ 
ДЕЛА

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ 
(КРАЋЕ)

ОЗНАКА 
РАЗРЕДА

СПРАВА ЗА 
КЛИЗАЊЕ

КИЛОТОНА
(СКР.)

ЛАТИЦЕ 
(КРАЋЕ)

ДИРКЕ НА 
КЛАВИРУ

14. СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

ОЗНАКА 
ТЕМПА

ЖЕНСКО ИМЕ

КЊИЖАР, 
ГЕЦА

ОСТРВО 
ЈАДРАНА

ДРЖАВА У 
АЗИЈИ

СИМБОЛ 
БАРИЈУМА
ЕНГЛЕСКИ 

ПИСАЦ ТОМАС

ГРАДИЋ У 
БОСНИ

ОСОБА КОЈА 
СЕ БАВИ 

АЛХЕМИЈОМ

ВРСТА 
ШКОЉКЕ

ФРАНЦУСКИ 
ПИСАЦ

НАША
ПЛАНИНА

16. И 26. 
СЛОВО

ЗАМИСАО

ГЛАС ОСИГУ-
РАНИКА

КОНЦИ, 
ВЛАКНА

СТАНОВНИК 
КАНАДЕ

ОЗНАКА 
ЕНЕРГИЈЕ

ВРСТА 
СИРА

ПРЕДЛОГ
ПРЕМА

ИСТО 
(ЛАТ.)

НА СВАКИ 
НАЧИН

ПРВО СЛОВО

СИМБОЛ 
СУМПОРА
ЧЕСТИЦЕ 

МОЛЕКУЛА

ИМЕ ГЛУМЦА 
МАРФИЈА
БОЈЕЊЕ 

ТКАНИНЕ

СИМПАТИ-
ЗЕР НЕКОГ 

КЛУБА

ПУСТИЊА У 
ЧИЛЕУ

ЂОРЂЕ
ОДМИЛА

СИМБОЛ 
ЕРБИЈУМА
ЕСТОНАЦ
(КРАЋЕ)

НЕПРОФЕСИ-
ОНАЛАЦ

ТЕЛЕВИЗИЈА 
(СКР.)

ИМЕ ГЛУМЦА 
НОЛТА

ОЗНАКА 
ШВЕДСКЕ
ОЗНАКА 
СЕВЕРА

ОЗНАКА ЗА 
ТЕМПО

ОЗНАКА ЗА 
АЛТ

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ЈЕДНА 
ВОЈНИЧКА 
КОМАНДА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: о, ватра, преврат, ео, рада, трп, кок, 
алаво, Осло, ав, платина, роман, њ, ама, се, в, рака, ак, тама, коритар, 
теча, к, о, маска, квинта, тр, Кант, Астарта, нар, ор, трибина.

СКАНДИНАВКА

Боље сутра
Ко при зна по ла му се пра шта. При зна ће мо ако нам све 

опро сте.
Чим је ско чио евро и це не су по че ле да ска чу од 

сре ће.
Ни шта не тра је та ко ду го као бо ље су тра.
Да нас не ма мо ни шта, а то смо сте кли ве ли ким 

од ри ца њем.
При стој но сам ра дио, а пен зи ја ми је не при стој на.
Пен зи о нер и са ви је ном кич мом не по сти же ни-

шта. То је са мо иши јас.
Чим се по ве ћа це на хра не, по не ки пен зи о нер од у ста не.
Док сам за у зи мао став, не ко ми је за у зео рад но 

ме сто.
Ра до мир Ста ној ко вић

Ле ко ви те ми сли
Кад по ли ти ча ри жму ре, на ста ну ћо ра ва по сла!
Мно ги ма је еро ге на зо на у – нов ча ни ку.
Не кад по ли ти ча ри у Скуп шти ни то ли ко лу па ју па све 

ми слим да ће про би ти – звуч ни зид.
На ма ће из гле да и њи ве по ста ти со лар не. Не кад 

их са мо сун це об ра ђу је.
Је два че кам да на ста не не ста ши ца вул гар но сти и си ле

џиј ства.
Шта нам вре де бр зе пру ге ако нам оде воз!
Гре шке на све стра не, а гре шни ка ни од ко ро ва.
Нај бо ље ви ди мо сла бо сти – дру гих.

Ду шан Стар че вић
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… да ро ђен дан де ли мо са 
ви ше од де вет ми ли о на 
љу ди ши ром све та?

… да стрес узро ку је ви
ше од 90 од сто по зна тих 

обо ље ња?
… да му шкар ци мно го че

шће па да ју у де пре си ју због не до стат ка 
нов ца не го због љу бав них про бле ма, за 
раз ли ку од да ма ко ји ма је не срећ на љу бав 
раз лог број је дан за ло ше рас по ло же ње?

… да ста ти сти ке ка жу да се нај ви ше 
љу ди у све ту вен ча ва у де цем бру, а да 
је ав густ ме сец са нај ви ше бе ба?

... да је сто па раз во да ве ћа у ју жни јим 
и то пли јим кра је ви ма?

… да у Ја па ну, пре ма 
ста рим свад бе ним оби
ча ји ма, мла де мо гу да 
обу ку ки мо но све тле 
бо је, док су де ве ру ше 
оде ве не у цр но?

… да нај ста ри ји до сад про на ђен ку
хињ ски ре цепт по ти че из 2000. го ди не 
ста ре ере, и то с под руч ја Ме со по та ми

је? То је за пра во за пис о при пре ма њу 
хра не за ва ви лон ски двор на осно ву ко
га се ви ди да је ва ви лон ски вла дар во
лео тар ту фе ко ји су на ла же ни у пу стињ
ском пе ску.

… да је нај ве ће је ло на све ту пу ње на 
пе че на ка ми ла ко ја се сер ви ра на бе ду
ин ским го зба ма? У њој се на ла зи ри ба 
пу ње на ја ји ма, пи ли ћи на пу ње ни ри бом 
и пе че на ов ца на пу ње на пи ли ћи ма.

… да по сто је че твр та сте лу бе ни це? 
Уз га ја ју их у Ја па ну, због ве ли ких про
бле ма у тран спор ту и скла ди ште њу 
окру глих. Док су лу бе ни це још ма ле ста
вља ју се у че твр та сте по су де и да ље се 
нор мал но раз ви ја ју. Че твр та сте лу бе ни
це, ме ђу тим, по це ни да ле ко пре ма шу ју 
обич не, окру гле.

… да је Ле ин стер дом 
у Да бли ну згра да ко ја је 
би ла узор ир ском ар хи
тек ти Џеј мсу Хо ба ну ка
да је про јек то вао Бе лу 
ку ћу у Ва шинг то ну? У овој згра ди је да
нас сме штен ир ски пар ла мент.
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(Х)умор не ми сли
Вра бац у ру ци или го луб на гра ни? 

Не, хва ла, на ша нај дра жа пти ца је – 
пра си ца!

Ми не ма мо про бле ме, има мо са мо 
те шко ће. Про блем је стра на реч!

Са на ма не ма ша ле. Све мо же да бу
де, а не мо ра да зна чи.

Не кад су по ли ти ча ри обе ћа ва ли са мо 
мед и мле ко, а да на шњи ме ни има сто 
је ла и за чи на.

Не ма до бре во ље без ту ђе не во ље. 
Па ти ла би због са мо ће.

Љу ди ма се не мо же уго ди ти! Не ки се 
ка ју што су ишли на ле то ва ње, не ки 
што ни су ишли.

Има прав де! Ко ла ко за ра ђу је, ла ко 
и тро ши, а ко с му ком за ра ђу је, с му ком 
и тро ши.

Си ро ти ња се нај лак ше бо ри са по
ску пље њи ма. Ма ње ку пу је!

Не бих се због по ску пље ња на мир
ни ца љу тио сва ког да на да их не ку пу
јем сва ког да на.

Ви то мир Те о фи ло вић

Да ли сте зна ли ...




