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Спр вим да ни ма сеп тем бра вра ти ле су се и
гу жве у Бе о град, ако су, ре ћи ће мно ги,
уоп ште и пре ста ја ле. Ста нов ни ци ма њих

гра до ва че сто сма тра ју пре те ра ним жал бе Бе-
о гра ђа на „раз ма же них” жи во том у пре сто ни ци
и на гла ша ва ју да ве ли ки град има број на пре-
и мућ ства ко ја бо ра вак у ње му чи не ком фор-
ним и ко мот ним. Ве ћа мо гућ ност за по сле ња,
бо ља здрав стве на за шти та, ви ше кул тур ног и
за бав ног са др жа ја са мо су не ка од њих. Али,
по ред не сум њи вих пред но сти, ве ли ки гра до ви
има ју и ве ли ке ма не.
Са о бра ћај не гу жве у Бе о гра ду из да на у дан

су све ве ће и све дра ма тич ни је.
Ис тра жи ва ња Цен тра за раз вој Ср би је,

спро ве де на у глав ном гра ду, по ка зу ју да је за
ви ше од 25 од сто ан ке ти ра них гра ђа на глав-
ни про блем ло ше функ ци о ни са ње са о бра ћа ја.
Пре ма по да ци ма са зва нич ног сај та Скуп шти-
не гра да, у Бе о гра ду ко ји има ско ро два ми ли-
о на ста нов ни ка сва ки дан на ули це иза ђе око
650.000 во зи ла, а са мо 45 од сто Бе о гра ђа на
за сва ко днев не ак тив но сти ко ри сти сред ства
јав ног пре во за. По ра чу ни ци Се кре та ри ја та за

са о бра ћај, је дан ауто бус пре ве зе оно ли ко на-
ших су гра ђа на ко ли ко и сто ти на ауто мо би ла,
те не тре ба да бу де мо мно го па мет ни да схва-
ти мо шта би по ве ћа ње бро ја оних ко ји ко ри-
сте јав ни пре воз за са мо 10 од сто зна чи ло за
на шу не до вољ но раз ви је ну улич ну мре жу. О
бу ци и за га ђе њу да и не го во ри мо.
Јед но став ном ра чу ни цом сва ко ко жи ви у Бе-

о гра ду мо же да из ра чу на ко ли ко на свој рад ни
век тре ба да до да го ди на про ве де них у пре во-
зу до по сла. Ако се про сеч но утро ши сат вре-
ме на до рад ног ме ста, и исто то ли ко да се са
ње га вра ти (а че сто је по треб но и ви ше), то
је 44 са та ме сеч но, или 20 да на го ди шње, или
две го ди не за је дан рад ни век. Љу ди ко ји жи ве
у ма лим ме сти ма те две го ди не жи во та мо гу да
по све те ва жни јим и леп шим ства ри ма не го што
су бу ка, нер во за и стрес са о бра ћај не гу жве.
Јер, да би не ко мо гао да ис ко ри сти „пред но-
сти” ве ли ког гра да, мо ра да има вре ме, а то у
Бе о гра ду нај ви ше не до ста је. Уоста лом, ква ли-
тет жи во та је увек пи та ње кон цеп та, по гле да
на свет и во ље, а не ме ста где ста ну је те.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

На ра дост мно гих, је сен је у Ср би ји вре ме
скла па ња бра ко ва и свад бе них ве се ља. Раз ло-
зи због ко јих се у сеп тем бру и ок то бру нај че-
шће ста је на „лу ди ка мен” су што ови ме се ци
оби лу ју по вр ћем и дру гим про из во ди ма ко ји
су нео п ход ни да се при пре ми свад бе на тр пе за
и што су у овом пе ри о ду нај бо љи кли мат ски
усло ви. Та ко ђе, у вре ме по ста се у цр кви не
одр жа ва ју вен ча ња, што је до при не ло да овај
пе ри од у го ди ни оби лу је свад ба ма.
У ру рал ним под руч ји ма се и да нас по шту ју

мно го број ни оби ча ји, а са мо не ки од њих су
пре не ти и у град да би чи та во ве се ље би ло
ра зно вр сни је. На се лу је свад ба не ка вр ста

пред ста ве у ко јој по ред мла де на ца уче ству ју и
ку мо ви и ста ри сват, уко ли ко се ова ин сти ту-
ци ја за др жа ла, а ту су и бар јак тар, ро ди те љи
мла де и мла до же ње, де вој ке и де вој чи це ко је
ки те ру зма ри ном сва то ве. У ру рал ним пре де-
ли ма се још тра ди ци о нал но га ђа ја бу ка.
Сви ти оби ча ји, би ло да су на сле ђе ни или су

но ви јег да ту ма, увек сим бо ли шу ра дост, бла-
го ста ње и по том ство у бра ку. По се бан зна чај
има це ре мо ни ја вен ча ња у цр кви.
Обим не при пре ме се све че шће, по себ но у

град ским сре ди на ма, пре пу шта ју аген ци ја ма
за ор га ни за ци ју свад би јер су мла ден ци све
зах тев ни ји и же ле да баш њи хо ва свад ба бу де

упам ће на. А не рет ко се мла да и мла-
до же ња из гра да, би ра ју ћи ло ка ци ју
за вен ча ње, опре де љу ју за са ла ше и
не ке дру ге се о ске ам би јен те.
Ро ман тич ни парк двор ца Дун ђер ски

у Кул пи ну је 11. сеп тем бра још јед ном
ожи вео свад бар ске оби ча је на на шем
под не бљу. Под на зи вом „Свад ба не-
кад и сад” ова ма ни фе ста ци ја је до-
ча ра ла ат мос фе ру про сла ве скла па-
ња бра ка. По ред све ча ног отва ра ња
са де фи ле ом, по се ти о ци су мо гли да
ужи ва ју у из ло жби нај леп ших свад-
бе них тор ти, свад бе ној оде ћи кроз
исто ри ју, на сту пу фол клор них гру па,
мод ној ре ви ји свад бе не оде ће и из бо-
ру нај не ве сте.

Ј. Оцић

Вре ме за „лу ди ка мен”
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актуелно

Уко ли ко пет на ест да на од
при је ма опо ме не по сло да вац 
не под не се по треб не по дат ке,
Фонд ПИО ће над ле жном су ду
упу ти ти зах тев за по кре та ње
пре кр шај ног по ступ ка

Због по зна тих про бле ма у на пла ти до-
при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње ко ји озбиљ но оте жа ва ју

функ ци о ни са ње си сте ма ПИО, Фонд је
си стем ски при шао спро во ђе њу од ре да ба
За ко на ко је се од но се на по кре та ње пре-
кр шај ног по сту па ка због не под но ше ња
при ја ва М-4 Фон ду. Про пи си ма је, на и ме,
пред ви ђе но да по сло дав ци ове обра сце,
од но сно при ја ве по да та ка о ста жу, за ра-
да ма и пла ће ним до при но си ма за рад ни ке
ко је за по шља ва ју, под но се до 30. апри ла
те ку ће го ди не за прет ход ну ка лен дар ску
го ди ну. Под се ћа мо да је РФ ПИО иза шао
у су срет по сло дав ци ма ко ји ни су на вре-
ме из вр ши ли ову оба ве зу та ко што је рок 
за под но ше ње при ја ва М-4 про ду жио до
кра ја ав гу ста. Упр кос то ме, и да ље по сто-
је по сло дав ци ко ји то ни су учи ни ли и на
чи је је адре се Фонд од 1. сеп тем бра по-
чео да ша ље пи са не опо ме не.

– Свим фи ли ја ла ма Фон да упу ћен је
нео п хо дан пи са ни ма те ри јал у ци љу
спро во ђе ња ових ак тив но сти, ко ји са др-
жи ин струк ци ју за пред у зи ма ње по је ди-
нач них ко ра ка, као и обра сце опо ме на
и обра сце зах те ва за по кре та ње пре кр-
шај ног по ступ ка. У при ме ни ових ак тив-
но сти са ра ђи ва ће за по сле ни у Сек то ру за
оства ри ва ње пра ва из ПИО и за по сле ни
у Сек то ру за прав не и оп ште по сло ве РФ
ПИО. Про це ду ра под ра зу ме ва да се по-
сло дав ци ма ко ји ни су пре да ли обра зац
М-4 до ста вља опо ме на да при ја ву под-
не су у ро ку од пет на ест да на. Опо ме на
са др жи и упо зо ре ње да ће, уко ли ко у
по ме ну том ро ку по сло да вац не ис пу ни
за кон ску оба ве зу, про тив ње га пред над-
ле жном су дом би ти по кре нут пре кр шај ни
по сту пак. Та ко ђе, у окви ру ове опо ме не
под се ћа мо и на то да се не под но ше ње
при ја ва М-4 Фон ду сма тра пре кр ша јем за
ко ји су пред ви ђе не нов ча не ка зне, и то
од 10.000 до 800.000 ди на ра за по сло дав-
це ко ји су прав на ли ца, од но сно од 5.000
до 400.000 ди на ра за по сло дав це фи зич-

ПО О ШТРЕ НА КОН ТРО ЛА УПЛА ТЕ ДО ПРИ НО СА

Опо ме на пре
пре кр шај ног по ступ ка

Елек трон ска
про ве ра
Гра ђа ни на по сло дав ца по-
сред но мо гу да ути чу и пре ко
но вог сер ви са ко ји је Фонд
ПИО увео пре три ме се ца. Под-
се ћа мо да уз ма тич ни број и 
при ступ ну ши фру сви за ин те-
ре со ва ни пре ко ин тер нет пор-
та ла Фон да мо гу да про ве ре да 
ли су им за све го ди не ко је су 
од ра ди ли упла ће ни до при но-
си, али и дру ге по дат ке ко ји су 
пре суд ни за сти ца ње и об ра чу-
на ва ње пен зи је. На ни воу це ле
Ср би је, за кључ но са 6. сеп тем-
бром, око 7.300 гра ђа на већ је
под не ло зах тев за из да ва ње 
пин ко да. Оче ку је се да ће по 
окон ча њу го ди шњих од мо ра 
број из да тих при ступ них ши-
фри би ти знат но ве ћи.

ка ли ца и од 2.500 до 50.000 ди на ра за
од го вор ног рад ни ка код по сло дав ца. Да-
кле, уко ли ко ни по сле пет на ест да на од
при је ма опо ме не по сло да вац не под не се
по треб не по дат ке, Фонд ће упу ти ти зах-
тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка
над ле жном су ду ко ји ће од лу чи ва ти о
усло ви ма за нов ча но ка жња ва ње – об-
ја шња ва Вла ди мир Стан ко вић, ди рек тор
Сек то ра за оства ри ва ње пра ва из ПИО.
Ова ква про це ду ра, ко ја је пред ви ђе на

у од но су на оба ве зу по сло дав ца ко ји је
по ка зао не мар у 2009. го ди ни, ули ва на-
ду за по сле ни ма да ће од са да по сло дав ци
мо ра ти да бу ду са ве сни ји и ефи ка сни ји у
под но ше њу при ја ва М-4 на осно ву ко јих
се ка сни је утвр ђу је ви си на пен зи је.

– На исти на чин ће се по сту па ти и у
свим на ред ним го ди на ма. При том тре ба
има ти у ви ду да по кре та ње пре кр шај ног
по ступ ка за не до ста вља ње при ја ва М-4
за ра ни је ка лен дар ске го ди не, да кле пре
2009, са мо по се би не ма свр ху, с об зи-
ром на то да је За ко ном о пре кр ша ји ма
про пи са но да се пре кр шај ни по сту пак не
мо же по кре ну ти ако про тек не јед на го-
ди на од да на кад је пре кр шај учи њен – 
ка же ди рек тор Вла ди мир Стан ко вић.
При ли ком од лу чи ва ња о ре ша ва њу

про бле ма не под но ше ња обра сца М-4,
Фонд је кон сул то вао и Ми ни стар ство ра-
да и со ци јал не по ли ти ке.

– По кре та ње по ме ну тих пре кр шај них
по сту па ка је оба ве за про пи са на за ко ном
ко ју тре ба спро во ди ти има ју ћи у ви ду и
ак ту ел не со ци јал не и еко ном ске при ли ке
у ко ји ма се на ла зи ве ли ки број по сло да-
ва ца, од но сно оних ко ји су оба ве зни да
под но се обра зац М-4, би ло да су из при-
ват ног или из јав ног сек то ра. Бу ду ћи да
се оче ку је да ће спро во ђе ње на ве де не
про це ду ре из вр ши ти по сре дан ути цај на
пла ћа ње до при но са као јед ног од нео п-
ход них усло ва за под но ше ње при ја ве М-4,
оче ку је се да ће за по сле ни има ти ко ри сти
у сми слу при ти ска на по сло дав ца да ис пу-
ни сво је за кон ске оба ве зе. При том тре ба
има ти у ви ду да је По ре ска упра ва ор ган
у чи јој су над ле жно сти пре све га ин стру-
мен ти при ну де за пла ћа ње до при но са,
док Фонд ПИО вр ши са мо еви ден ци ју и
ре ги стро ва ње тих по да та ка – на гла ша ва
ди рек тор Сек то ра за оства ри ва ње пра ва
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.

Је ле на Оцић

Вла ди мир Стан ко вић
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у жижи

УБе о гра ду су по чет ком сеп тем бра
ове го ди не раз ме ње ни ра ти фи ка-
ци о ни ин стру мен ти у ве зи са сту-

па њем на сна гу Спо ра зу ма из ме ђу Ре-
пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Сло ве ни је
о со ци јал ном оси гу ра њу. Раз ме ном ових
ра ти фи ка ци о них ин стру ме на та окон чан
је це ло ку пан про цес у ве зи са за кљу чи-
ва њем овог спо ра зу ма и он ће по че ти да
се при ме њу је 1. но вем бра 2010. го ди не.
Шта то прак тич но зна чи за гра ђа не Ср-
би је ко ји су део ста жа оства ри ли у Сло-
ве ни ји, пи та ли смо Зо ра на Па но ви ћа,

ди рек то ра За во да за со ци јал но оси гу ра-
ње Ре пу бли ке Ср би је.

– Сва ли ца за ко ја ва же, или су ва жи-
ли прав ни про пи си Ср би је или Сло ве ни-
је, као и дру га ли ца ко ја оства ру ју пра ва
по осно ву оси гу ра ња тих ли ца мо ћи ће,
да кле, по чев од 1. но вем бра ове го ди не
да пра ва из здрав стве ног, пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња и оси гу ра ња за
слу чај не за по сле но сти оства ре при ме ном
овог спо ра зу ма. По че так ње го ве при ме-
не има по себ но ве ли ки зна чај за око осам
хи ља да ли ца ко ја су део ста жа оси гу ра ња

на вр ши ла у Ре пу бли ци Сло ве ни ји у тра-
ја њу ду жем од 12 ме се ци. За њих ће са-
да, при ме ном Спо ра зу ма, би ти омо гу ће но
оства ри ва ње и ис пла та пен зи ја и дру гих
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња – на гла ша ва Па но вић.
Сту па ње на сна гу Спо ра зу ма омо гу ћи-

ће и не ке по год но сти при оства ри ва њу
пра ва на здрав стве ну за шти ту.

– Ка да је у пи та њу оства ри ва ње пра-
ва на здрав стве ну за шти ту на осно ву
овог спо ра зу ма, ис ти че мо да ће ње го вом
при ме ном би ти омо гу ће но да оси гу ра-
ни ци ко ји су здрав стве но оси гу ра ни код
над ле жног но си о ца јед не др жа ве уго-
вор ни це мо гу да ко ри сте здрав стве не
услу ге за вре ме бо рав ка или пре би ва ња
у дру гој др жа ви уго вор ни ци. Же лим да
на гла сим да је За вод за со ци јал но оси гу-
ра ње, од да на пот пи си ва ња Спо ра зу ма
до ње го вог сту па ња на сна гу, за јед но са
над ле жним ин сти ту ци ја ма за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње, здрав стве но
оси гу ра ње и оси гу ра ње за слу чај не за-
по сле но сти Ср би је и Сло ве ни је, из ра дио
по треб не дво је зич не обра сце и пред у зео
дру ге нео п ход не ме ре и ак тив но сти ко-
је ће омо гу ћи ти да Спо ра зум поч не не-
сме та но да се при ме њу је – ка же Зо ран
Па но вић, ди рек тор За во да за со ци јал но
оси гу ра ње Ре пу бли ке Ср би је. Г. О.

ИЗ ЗА ВО ДА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Спо ра зум са Сло ве ни јом
од пр вог но вем бра

Зоран Пановић (четврти слева)

Уско ро и при ме на
Спо ра зу ма са Тур ском
Пре ма ре чи ма на шег са го вор ни ка, ових да на у Бе о гра ду ће се одр жа ти раз-

го во ри ор га на за ве зу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Тур ске. На раз го во ри ма
ће се раз ма тра ти пи та ња ве за на за по че так при ме не Спо ра зу ма о со ци јал ном
оси гу ра њу из ме ђу две зе мље, ко ји је пот пи сан у Бе о гра ду 26. ок то бра 2009.
го ди не.

– На овим раз го во ри ма ће се ра ди ти на утвр ђи ва њу дво је зич них обра за ца у
обла сти здрав стве ног оси гу ра ња, пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и оси гу-
ра ња за слу чај не за по сле но сти, а раз мо три ће се и пи та ње за кљу чи ва ња спо ра-
зу ма о на кна ди тро шко ва здрав стве не за шти те, као и дру га пи та ња. Спо ра зум је
већ ра ти фи ко ва ла на ша Скуп шти на, а оче ку је се да га убр зо ра ти фи ку је и тур-
ски пар ла мент, по сле че га би се спро ве ла про це ду ра раз ме не ра ти фи ка ци о них
ин стру ме на та и от по че ло са ње го вом при ме ном – об ја шња ва Зо ран Па но вић.
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Кли јен те Фон да ПИО
нај ви ше за ни ма да ли су
им по сло дав ци ре дов но
упла ћи ва ли до при но се
за оства ре ни рад ни стаж

Ана Сен те, уго сти тељ ска рад ни ца из
Су бо ти це, јед на је од 106 кли је на-
та Ре пу блич ког фон да ПИО у Су бо-АА

ти ци ко ји су у прет ход на два ме се ца, на-
кон пре у зи ма ња сво је ши фре – пин ко да
у овој Фи ли ја ли, ула ском у ба зу по да та-
ка ма тич не еви ден ци је пре ко ин тер не та
про ве ри ли за ко ји пе ри од рад ног ста жа
им је по сло да вац упла ћи вао до при нос
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.
Ту мо гућ ност ис ко ри сти ло је, у овом пе-
ри о ду, и 11 гра ђа на у Слу жби Фи ли ја ле
Су бо ти ца у Бач кој То по ли.
Ду шан Цвр ку шић, ко ји у овој фи ли ја ли

ра ди као ре фе рент за оства ри ва ње пра-
ва из ПИО, и ко ји се на по сло ви ма из-
да ва ња пин ко да гра ђа ни ма сме њу је са
ко ле га ма Бра ни сла вом Пе ке зом и Ви о ле-
том Гр бић, оче ки вао је да ће при ступ ну
ши фру ви ше пре у зи ма ти мла ђи ко ри сни-
ци услу га Фон да због бо љег по зна ва ња
ра да на ра чу на ру. Ме ђу тим, прак са је
по ка за ла да су и љу ди сред ње и ста ри је
жи вот не до би би ли под јед на ко за ин те-
ре со ва ни за пре у зи ма ње ове лич не ши-

фре ко ја омо гу ћу је при ступ ба зи по да та-
ка ма тич не еви ден ци је Фон да.
Пре ма ре чи ма Ми ло ша Ма рин ко ви ћа,

ко ји исте по сло ве оба вља у Слу жби Бач ка
То по ла, не до вољ но ком пју тер ско зна ње у
овој сре ди ни ипак има ути ца ја на ко ри-
шће ње ове са вре ме не услу ге РФ ПИО.
Гра ђа ни ће, на рав но, и убу ду ће, од

8.30 до 14 ча со ва, у по слов ним згра да-
ма Фи ли ја ле Су бо ти ца и Слу жбе у Бач кој
То по ли мо ћи да пре у зму свој пин код ра-
ди про ве ре по да та ка о оства ре ном рад-
ном ста жу и упла ће ним до при но си ма.
Ма ја Глон чак, ди рек тор ка Фи ли ја ле РФ

ПИО у Су бо ти ци, ка же да се по сло ви око
из да ва ња пин ко да гра ђа ни ма оба вља ју
ре дов но. По сао је ор га ни зо ван та ко да
се у пе ри о ди ма ка да су ве ће гу жве са мо
при ма зах тев за из да ва ње ове лич не ши-
фре кли јен та, а на ред ног да на им се она
из да је. Ме ђу тим, ка да не ма гу жви, ши-
фра се ко ри сни ци ма услу га Фон да из да је
од мах. Ма ја Глон чак оче ку је да ће на кон
по врат ка са го ди шњих од мо ра мно го ви-
ше гра ђа на из су бо тич ког ре ги о на под-
не ти зах тев за из да ва ње пин ко да.
Та ко ће ве ро ват но и би ти по што је ве-

ли ки број љу ди ко ји ра де за ин те ре со ван
да пре у зме пин код РФ ПИО ка ко би про-
ве ри ли да ли су им по сло дав ци ре дов-
но упла ћи ва ли до при но се у прет ход ном
пе ри о ду.

Ми ро слав Мек те ро вић

Да ни раз го во ра
пред став ни ка
РФ ПИО и
аустриј ског
За во да за
пен зиј ско
оси гу ра ње

У Бе чу ће се, 20. ок то бра 2010. го ди не,
одр жа ти аустриј ско-срп ски да ни раз го во-
ра пред став ни ка но си ла ца пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња две др жа ве (од-
но сно Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње и аустриј ског За-
во да за пен зиј ско оси гу ра ње) са оси гу ра-
ни ци ма и ко ри сни ци ма пра ва оства ре них
при ме ном Спо ра зу ма о со ци јал ном оси-

гу ра њу из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре-
пу бли ке Аустри је. Том при ли ком ће сви
за ин те ре со ва ни мо ћи да до би ју по треб не
ин фор ма ци је у ве зи са сво јим пред ме том,
као и бес плат ну прав ну по моћ.
Аустриј ски За вод за пен зиј ско оси гу ра-

ње је об ја вио пла ка те са оба ве ште њем
о овом до га ђа ју и огла сио у сред стви ма
јав ног ин фор ми са ња по зив свим за ин те-
ре со ва ним ли ци ма да се при ја ве те ле-
фо ном да би за ка за ли тер мин до ла ска.
Ва жно је на гла си ти да и на ши гра ђа ни

мо гу сво ју род би ну или при ја те ље ко ји
жи ве у Аустри ји, а ко ји има ју по тре бу да
се ин фор ми шу о ста ту су свог пред ме та
или би ло ко јим пра ви ма из ПИО ко ји се
ти чу Ре пу бли ке Ср би је, да оба ве сте о
овим раз го во ри ма и упу те их да се у ве-
зи са тим обра те аустриј ском За во ду за
пен зиј ско оси гу ра ње. Г. О.

СУ БО ТИЧ КА ФИ ЛИ ЈА ЛА РФ ПИО

Расте интересовање
за пин код

Издавање пин кода у Филијали Суботица
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између два броја

Ср би ја на Ду нав фе сту
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је уче ство ва ла је, од 27. ав гу ста до 5. сеп тем бра, на

Ду нав фе сту у Ул му, у Не мач кој. ТОС је пред ста вио об је ди ње ну ту ри стич ку по ну ду
Ср би је, са по себ ним на гла ском на ту ри стич ку по ну ду дуж Ду на ва.
Мо дер но кон ци пи ран на ступ и ен те ри јер до при не ли су да пред ста вља ње Ср би је

бу де ве о ма за па же но. Па ви љон је био опре мљен са два ин фо пунк та на ко ји ма се
на ла зио про мо тив ни ма те ри јал и мно го број не пу бли ка ци је. На ви део екра ни ма су
се при ка зи ва ли про мо тив ни ту ри стич ки фил мо ви, а на цен трал ном де лу на ла зи ла
се тро па нел на фо то гра фи ја Бе о гра да – ушћа и Бе о град ске твр ђа ве, ко ја је иза зва ла
ве ли ко ин те ре со ва ње.
У не по сред ној бли зи ни па ви љо на би ла је по ста вље на из ло жба Ми ни стар ства кул-

ту ре „Твр ђа ве на Ду на ву”, ко ју је зва нич но 28. ав гу ста отво рио ми ни стар за кул ту-
ру, Не бој ша Бра дић. Истог да на одр жан је са ста нак Са ве та по ду нав ских гра до ва и
ре ги о на.
На фе сти ва лу у Ул му пред ста вио се и фол клор ни ан самбл из Не го ти на – „Вре ло”,

а на сту пао је и Го ран Бре го вић.

ЕУ по др жа ла
46 про је ка та
Фонд АП Вој во ди не Европ ски по сло ви

об ја вио је ре зул та те пр вог по зи ва ИПА 
пре ко гра нич не са рад ње Ср би ја–Ру му ни-
ја.
Од укуп но 166 пре да тих про је ка та у

окви ру пре ко гра нич не са рад ње из ме ђу
две др жа ве, ЕУ је по др жа ла фи нан си ра-
ње 46, што пред ста вља зна чај ну по др-
шку раз вој ним ини ци ја ти ва ма у По кра-
ји ни.
Ви ше од пет ми ли о на евра би ће усме-

ре но у про јек те из обла сти „Еко ном ски
и со ци јал ни раз вој”, пре ко два ми ли о на
евра би ће уло же но у жи вот ну сре ди ну и
за шти ту од не по го да, док ће се у област
„Љу ди љу ди ма” ин ве сти ра ти ско ро по ла
ми ли о на евра.
У окви ру овог по зи ва по себ но су се ис-

та кле ин сти ту ци је из оп шти на: Вр шац,
Пан че во, Али бу нар, Ка њи жа, Зре ња нин,
Се чањ и Но ва Цр ња. Но ви по зи ви из
про гра ма пре ко гра нич не са рад ње оче-
ку ју се до кра ја го ди не.

Ба за по да та ка о мла ди ма у Кра гу јев цу
По да ци о де ци и мла ди ма до осам на ест го ди на уско ро би тре ба ло да се на ђу на

јед ном ме сту, у је дин стве ној ба зи по да та ка гра да Кра гу јев ца ко ја ће об је ди ни ти све
ин фор ма ци је до ко јих су по је ди нач но до шле град ске ин сти ту ци је и ор га ни за ци је ко-
је се ба ве овом по пу ла ци јом.
У то ку из ра де Стра те ги је за кљу че но је да Кра гу јев цу не до ста је јед на ова ква ба за

по да та ка. Фор ми ра ње ба зе има за циљ да се на је дан ква ли тет ни ји на чин пра ти све
што је ве за но за де цу и мла де, али и да се оба вља ју раз ли чи те ана ли зе да би се из
тих за кљу ча ка де фи ни са ли но ви при о ри те ти и ефи ка сни је ре ша ва ли про бле ми.
У овој ба зи ће би ти по хра ње ни по да ци ко ји се од но се на шко ло ва ње де це, ста тус

по ро ди це, област со ци јал не и здрав стве не за шти те, с мо гућ но сти ма мно го број них пре-
тра га. По себ на па жња по кло ње на је за шти ти ових по да та ка ко ји ће би ти до ступ ни са мо
парт нер ским ор га ни за ци ја ма
и ин сти ту ци ја ма са ко ји ма ће
би ти пот пи са ни по себ ни про-
то ко ли о са рад њи.
Град Кра гу је вац је обез бе дио

про сто ри је у Ме сној за јед ни ци
„Аеро дром”, где ће фи зич ки
би ти сме ште на тех нич ка опре-
ма за по др шку ба зи по да та ка,
и опе ра то ри ко ји ће про ћи по-
себ ну обу ку. По др шку овом по-
слу да ли су Ми ни стар ство ра да
и со ци јал не по ли ти ке и Вла да
Ре пу бли ке Ита ли је.

Обу ка за
при пад ни ке
НВО сек то ра

У Већ ни ци На род ног уни вер зи те та у
Тр сте ни ку одр жа на је дво днев на обу ка
за при пад ни ке НВО сек то ра на те му пи-
са ња про је ка та. Обу ку је про шло два де-
сет при пад ни ка удру же ња гра ђа на и не-
вла ди них ор га ни за ци ја са под руч ја ове
оп шти не.
Овај вид уса вр ша ва ња ор га ни зо ва ла је

Кан це ла ри ја за мла де у са рад њи са ка-
би не том пред сед ни ка оп шти не. У Кан це-
ла ри ји за мла де у Тр сте ни ку ка жу да је
ово са мо пр ви ко рак у оства ри ва њу ши ре
са рад ње и стра те шког парт нер ства са не-
вла ди ним ор га ни за ци ја ма ко ји ће оп шти-
на пред у зе ти у на ред ном пе ри о ду.
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Не што ску пљи жи вот
у ав гу сту
Це не на ма ло ро бе и услу га у Ре пу бли ци Ср-

би ји у ав гу сту 2010. го ди не у про се ку су по-
ве ћа не за је дан од сто у од но су на прет ход ни
ме сец. У ав гу сту 2010. у од но су на исти ме сец
про шле го ди не це не на ма ло су по ве ћа не за
7,9 од сто а у од но су на де цем бар 2009. го ди не
за 6,7 од сто.
Тро шко ви жи во та у Ре пу бли ци Ср би ји у ав-

гу сту 2010. го ди не у од но су на прет ход ни ме-
сец су ви ши за 1,7 од сто. У ав гу сту 2010. у
од но су на исти ме сец 2009. го ди не тро шко ви
жи во та су по ве ћа ни за 6,3 а у од но су на де-
цем бар 2009. го ди не за 5,5 од сто.

Рад на ме ста за осо бе са ин ва ли ди те том
При ме на За ко на о за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том да ла је, у пр ва два ме-

се ца, до бре ре зул та те у Вој во ди ни. По сао је до би ло 315 од око пет хи ља да не за по-
сле них ли ца са ин ва ли ди те том ко ја ак тив но тра же за по сле ње.
Про гра мом вој во ђан ске вла де за отва ра ње но вих рад них ме ста пред ви ђе не су и

суб вен ци је по сло дав ци ма за за по шља ва ње ве ћег бро ја осо ба с ин ва ли ди те том са
еви ден ци је не за по сле них, те је По кра ји на у про те кла два ме се ца сти му ли са ла укуп-
но 22 ова ква об ли ка за по шља ва ња.
Пре ма ре чи ма пред сед ни ка по кра јин ске вла де, др Бо ја на Пај ти ћа, на овај на чин

би за две до три го ди не про блем не за по сле но сти ове ка те го ри је ста нов ни штва мо гао
би ти ре шен. По кра јин ски се кре тар за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва,
Ми ро слав Ва син, на ја вио је отва ра ње нај са вре ме ни јег ин фор ма ци о ног цен тра за пру-
жа ње обу ке не за по сле ним ли ци ма са ин ва ли ди те том са еви ден ци је не за по сле них.
Овај цен тар, у ко ји ће Вла да Вој во ди не, за јед но са аустриј ском Аген ци јом за раз вој,
уло жи ти 30.000 евра, би ће сме штен у окви ру шко ле „Ми лан Пе тро вић” у Но вом Са ду.

Ис пла та
пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла ав гу стов-

ског че ка пен зи о не ри ма из ка те-
го ри је за по сле них по че ла је 10. 
сеп тем бра.
Пен зи о не ри са мо стал них де лат-

но сти при ми ли су це ле ав гу стов-
ске пен зи је 3. сеп тем бра. Пен зи о-
ни са ним вој ним ли ци ма пр ви део 
при на дле жно сти за ав густ ис пла-
ћен је 6. сеп тем бра, док су по љо-
при вред ни ци пр ви део ав гу стов-
ских пен зи ја по че ли да до би ја ју 7. 
сеп тем бра.

Кре ди ти по љо при вред ни ци ма
До са да је око

7.400 по љо при-
вред них про из-
во ђа ча пре у зе ло
крат ко роч не и ду-
го роч не кре ди те
ко је суб вен ци о ни-
ше Ми ни стар ство
по љо при вре де, шу-
мар ства и во до при-
вре де у укуп ном
из но су од 48 ми ли-
о на евра. У окви ру
кре дит не по др шке
по љо при вре ди, ко-
ју спро во ди Ми ни-
стар ство по љо при-
вре де у са рад њи са

бан ка ма, до са да je осам ба на ка одо бри ло 27.864.630,96 евра ду го роч них кре ди та,
ко ји се нај че шће по ди жу ра ди ку по ви не ком бај на, трак то ра, ме ха ни за ци је, али и за
из град њу скла ди шних про сто ри ја и дру гих обје ка та.
Исто вре ме но је је да на ест ба на ка ис пла ти ло 2.069.639.363,22 ди на ра (око 20,1

ми ли о на евра) крат ко роч них кре ди та, ко ји се, пре ма по да ци ма Ми ни стар ства по-
љо при вре де, нај че шће ко ри сте за на бав ку ђу бри ва, се ме на, за пла ћа ње ра до ва на
њи ва ма и слич но. 
Прет ход не не де ље одо бре но је још око 160 кре ди та за по љо при вред не про из во-

ђа че, у укуп ној вред но сти око 1,2 ми ли о на евра.

У Шапцу
бес плат ан би о скоп
У окви ру ша бач ког ле та, а на осно ву

ак тив но сти Град ске упра ве Шап ца, за
љу де тре ћег до ба (пен зи о не ре и ин ва-
ли де ра да) ор га ни зо ва не су бес плат не
би о скоп ске пред ста ве у ша бач ком би о-
ско пу „ЛМ”. При ка зи ва ни су фил мо ви из
њи хо ве мла до сти као што су „На злат-
ном лет њи ков цу”, „Лет ње до ба”, „Љу бав
на пе ску”, „Смрт у Ри му”, „Укро ће на го-
ро пад”...

„Про ме на да”
нај по се ће ни ја
Пре ма по след њим по да ци ма над ле-

жних слу жби, у ав гу сту ове го ди не у Вр-

њач кој Ба њи је бо ра ви ло 22.265 го сти ју,
од то га 19.877 до ма ћих и 2.388 стра них
ту ри ста. Оства ре но је 95.044 но ће ња, а
сте пен ис ко ри шће но сти ка па ци те та био
је 65,96 од сто. Нај по се ће ни ји хо тел би ла
је „Про ме на да” са 99,94 од сто по пу ње-
них ка па ци те та, сле ди „Бре за” са 85,52,
а на тре ћем ме сту је хо тел „Зве зда” са
83,74 од сто по пу ње но сти. 
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По ред ре фор ме
обра зо ва ња, ва жна је 
и ин сти ту ци о на ли за ци ја
си сте ма до жи вот ног уче ња

Про бле ми ко ји се ја вља ју на тр жи-
шту ра да Вој во ди не по сле ди ца су
не са мо тре нут но ло шег ста ња на

це ло куп ном тр жи шту ра да у Ср би ји, већ
и не ких по себ них аутох то них по ја ва. То
се пре све га од но си на ве ли ке ре ги о нал-
не раз ли ке из ме ђу по је ди них оп шти на и
окру га у По кра ји ни. Ре ци мо, пре ма ис-
тра жи ва њу струч ња ка са Еко ном ског
фа кул те та у Су бо ти ци, Се вер но бач ки и
Ју жно бач ки округ на ла зе се, по тр жи-
шним по ка за те љи ма, тик уз Бе о град ко ји
ва жи за нај ра зви је ни је под руч је Ср би је.
С дру ге стра не, Ју жно ба нат ски и За пад-
но бач ки округ су на ни воу ре пу блич ког
про се ка, док Се вер но ба нат ски и Сред-
њо ба нат ски спа да ју у ред нај не ра зви је-
ни јих окру га у Ср би ји.

По тре бан рав но мер ни ји раз вој
Ре ги о нал не раз ли ке су по сле ди ца и ни-

ског ни воа мо бил но сти рад не сна ге уну-
тар вој во ђан ског тр жи шта ра да. Ре зул-
та ти по ме ну тог ис тра жи ва ња по ка зу ју да
је ло ша еко ном ска си ту а ци ја (не ре ше но
стам бе но пи та ње, раз ли ка у це ни ква-
дра та ста на итд.) глав ни огра ни ча ва ју ћи
фак тор за ве ћу мо бил ност рад не сна ге у
Вој во ди ни. Мо гућ ност за по шља ва ња љу-
ди из не раз ви је них под руч ја у раз ви је ни-
јим окру зи ма сма ње на је и због нео д го-
ва ра ју ћих ква ли фи ка ци ја ко је по се ду ју.
На рав но, оте жа ва ју ћи фак тор је што и у

раз ви је ним ре ги ја ма по сто ји про блем ви-
со ке сто пе не за по сле но сти.
На по ре зва нич ни ка из по кра јин ске ад-

ми ни стра ци је да се при ме ном од ре ђе-
них ме ра (нпр. ства ра ње је дин стве ног
по кра јин ског тр жи шта ра да) оства ри
рав но мер ни ји раз вој Вој во ди не оте жа-
ва же ља ве ћи не жи те ља – оних ко ји су
спрем ни да про ме не жи вот ну сре ди ну у
по тра зи за но вим по слом, да им но ва де-
сти на ци ја у том слу ча ју бу де Но ви Сад.
На и ме, ре зул та ти ан ке те ко ју је оба вио
су бо тич ки Еко ном ски фа кул тет по ка зу ју

да би се 76 од сто ис пи та ни ка из Вој во ди-
не нај ра ди је пре се ли ло у Но ви Сад, а 62
од сто је оце ни ло да им је Но ви Сад, као
град, нај при влач ни ји за жи вот. Нај за ин-
те ре со ва ни ји за се лид бу у вој во ђан ску
пре сто ни цу су ста нов ни ци Сре ма – њих
83,06 од сто има ту же љу, а нај ма ње су

на тај по тез спрем ни ста нов ни ци Ју жно-
бач ког окру га – са мо 48,71 од сто. Очи-
глед но је да ће Но ви Сад у бу дућ но сти
пре тр пе ти огро ман де мо граф ски при ти-
сак, па су сто га и оправ да на сти му ла тив-
на сред ства По кра јин ског се кре та ри ја та
за рад (ме ра за по шља ва ња струч ња ка
на се лу) да се при ву ку или бар за др же
мла ди и ква ли фи ко ва ни рад ни ци и у
оста лим окру зи ма у Вој во ди ни.
При ли ком ана ли зе струк ту ре по кра јин-

ског тр жи шта ра да пре ма ста ро сној до би
или по лу не за по сле них ли ца, за па же на
је из у зет но за бри ња ва ју ћа сто па не за по-
сле но сти же на. У по ре ђе њу са слич ним
ре ги ја ма у окру же њу, Вој во ди на се по
том по ка за те љу на ла зи на са мом за че-
љу. Слич но ме сто за у зи ма и ка да је у пи-
та њу сто па ду го роч не не за по сле но сти.
По бољ ша ње ква ли те та тр жи шта ра да

у Вој во ди ни, мо же се сло бод но ре ћи и
у Ср би ји, мо гу ће је са мо кроз по ве ћа ње
тра жње за рад ном сна гом, као и по бољ-
ша њем по ну де рад не сна ге.

Нео п ход на ве ћа по ну да по сло ва
У пр вом слу ча ју ра ди се о отва ра њу

но вих рад них ме ста на осно ву до ма ћих и
ино стра них ин ве сти ци ја. Но, ја сно је да
ства ра ње по вољ не ин ве сти ци о не кли ме
у пе ри о ду кри зе пред ста вља те жак за да-
так, али ако то ни је ла ко ура ди ти у усло-
ви ма оте жа не при вред не ак тив но сти,
ба рем мо же да се сма њи ути цај не ких
ад ми ни стра тив них ба ри је ра за при вла-
че ње ино ка пи та ла.
С дру ге стра не, по бољ ша ње по ну де рад-

не сна ге мо ра се од ви ја ти у сме ру обу ке и
пре ква ли фи ка ци је не за по сле них ли ца ра-
ди ускла ђи ва ња њи хо вих по сто је ћих ве-
шти на и зна ња са они ма ко ји се тра же на
тр жи шту ра да. По треб но је, та ко ђе, пред-
у зе ти и ду го роч не ме ре у обла сти по пра-
вља ња ста ња на тр жи шту рад не сна ге – 
кроз про цес обра зо ва ња. На пр вом ме сту,
тре ба при ла го ди ти на став не про гра ме у
сред њем струч ном обра зо ва њу са те о риј-
ског ка стру ков ном ка рак те ру да би љу ди
на кон за вр шет ка шко ло ва ња по се до ва ли
при ме њи во зна ње, те лак ше до ла зи ли до
по сла. По ме ну та ре фор ма обра зо ва ња је
ве о ма бит на у Вој во ди ни јер ско ро 90 од-
сто не за по сле них има ни жи и сред њи ни-
во обра зо ва ња. На рав но, нео п ход на је и
ин сти ту ци о на ли за ци ја си сте ма до жи вот-
ног уче ња, јер са мо на тај на чин је мо гу ће
ус по ста ви ти про дук тив ну ве зу из ме ђу тр-
жи шта ра да и обра зов ног си сте ма.

Ми ро слав Мек те ро вић

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ВОЈ ВО ЂАН СКОГ ТР ЖИ ШТА РА ДА

Ми гра ци ја ка Но вом Са ду
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По кра јин ски фонд за раз вој 
по љо при вре де рас пи сао је 
кон кур се за шест кре дит них 

ли ни ја на ме ње них по љо при вред-
ним га здин стви ма – прав ним и фи-
зич ким ли ци ма из Вој во ди не ко ји су 
упи са ни у Ре ги стар по љо при вред-
них га здин ста ва.
Кон кур си су отво ре ни за на бав ку 

но вих си сте ма и опре ме за на вод-
ња ва ње – за ту свр ху из дво је но је 
375.000 евра; за на бав ку но вих за-
шти ће них ба шта (пла сте ни ци, ста-
кле ни ци) и опре ме у њи ма – пред-
ви ђе но је ви ше од 283.000 евра; за 
по ди за ње ви ше го ди шњих за са да 
во ћа – одо бре но 123.000 евра; за 
на бав ку но вих ко шни ца и опре ме 
у пче лар ству – пре ко 61.600 евра; 
за по ди за ње ви ше го ди шњих за са да 
ви но ве ло зе и опре ме у ви но гра-
дар ству – 121.000 евра, као и за на бав ку
но ве по љо при вред не ме ха ни за ци је (по-
гон ске, при кључ не) у во ћар ству и ви но-
гра дар ству – за ову на ме ну одво је но је
250.000 евра. Сви кон кур си се од но се
на ову го ди ну, рас пи са ни су 29. ав гу ста
и тра ју до 20. сеп тем бра. Фи нан сиј ска

сред ства ко ја су кр оз по ме ну те кре дит-
не ли ни је по ну ђе на вој во ђан ским по љо-
при вред ни ци ма – укуп но ви ше од ми-
ли он евра, би ће им до ступ на под ве о ма
по вољ ним усло ви ма за от пла ту. Кре ди ти
су оп те ре ће ни ка мат ном сто пом у ра спо-
ну од 1,5 до 2,2 по сто, а от пла ћи ва ће
се, углав ном, кр оз ви ше ме сеч не ану и-

те те са грејс-пе ри о дом. Крај ни рок 
за по вра ћај по зајм ље них сред ста ва
из но си од 18 до 36 ме се ци.
Пре ма ре чи ма Јо же фа Са боа, ди-

рек то ра По кра јин ског фон да за раз-
вој по љо при вре де, по ме ну ти кре ди-
ти на ме ње ни су ин тен зив ној по љо-
при вред ној пр о из вод њи и сит ним
по љо при вред ним га здин стви ма.
До сад је око 800 по љо при вред ни-

ка из Вој во ди не узе ло ова кве кре-
ди те на осно ву кон кур са из прет-
ход них го ди на и у Фон ду за раз вој
су за до вољ ни по вра ћа јем сред ста-
ва по том осно ву.
Сви за ин те ре со ва ни ко ји ис пу ња-

ва ју пред ви ђе не усло ве, обра сце
при ја ва за кон кур се мо гу пре у зе ти у
По кра јин ском фон ду за раз вој у Но-
вом Са ду, у ло кал ним оп штин ским
кан це ла ри ја ма Фон да за раз вој АП

Вој во ди не, као и на сај ту: www.fond polj.
voj vo di na.gov.rs. При ја ве са зах те ва ном
до ку мен та ци јом за кон кур се по треб но је
до ста ви ти ис кљу чи во по штом на адре су
По кра јин ског фон да за раз вој по љо при-
вре де у Но вом Са ду.

М. Мек те ро вић

ШЕСТ НО ВИХ КРЕ ДИТ НИХ ЛИ НИ ЈА ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Одо бре но ви ше 
од ми ли он евра

Ви ше де се ти на из ла га ча из Ср би је,
Ма ђар ске, Бо сне и Хер це го ви не и Хр-
ват ске, на око 60 штан до ва, по ну ди ли
су по се ти о ци ма Че твр тог ме ђу на род ног
ре ги о нал ног сај ма при вре де у Су бо ти ци,
одр жа ном кра јем ав гу ста, ра зно вр сне
пре храм бе не про из во де, про из во де од
жи та ри ца, али и ме ха ни за ци ју и опре му.
У окви ру Сај ма одр жа но је и ви ше струч-
них пре да ва ња и ску по ва ко ји су би ли
по све ће ни ре ги о нал ним трен до ви ма у
овим обла сти ма.
При ли ком отва ра ња Сај ма у су бо тич-

кој Ха ли спор то ва, Бо јан Пај тић, пред-
сед ник по кра јин ске вла де, ин фор ми сао
је при сут не да се у Вој во ди ни, већ тре ћу
го ди ну за ре дом, сма њу је број не за по сле-
них. У при лог то ме из нео је по да так да је

на еви ден ци ји по кра јин ске На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње у ју лу ове го-
ди не би ло око пет хи ља да не за по сле них
ма ње не го у истом пе ри о ду ла не.
Злат ко Па нић, ди рек тор су бо тич ке Фи-

ли ја ле НСЗ, на гла сио је да они ре дов но
уче ству ју на овом сај му јер је то је дин-
стве на при ли ка да оства ре кон так те са
по сло дав ци ма, по што их је ве ли ки број
на јед ном ме сту. На рав но, Фи ли ја ла је
на свом штан ду пред ста ви ла и про гра-
ме ко ји под сти чу но во за по шља ва ње, а
ис ко ри сти ли су ову ма ни фе ста ци ју и да
по зо ву по сло дав це на „свој” са јам за по-
шља ва ња ко ји ће се одр жа ти 1. ок то бра
у атри ју му Хо тел ско-по слов ног цен тра
„Га ле ри ја” у Су бо ти ци.

М. Мек те ро вић

Кон кур си тра ју до
20. сеп тем бра, 
а рок от пла те је
од 18 до 36 ме се ци

ЧЕ ТВР ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ РЕ ГИ О НАЛ НИ СА ЈАМ ПРИ ВРЕ ДЕ У СУ БО ТИ ЦИ

Ви ше стру ка ко рист

Јо же ф
Са бо

Злат ко Па нић
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Не дав но пот пи са ним Спо ра зу мом о са рад њи из ме ђу Ге рон-
то ло шког цен тра у Су бо ти ци и Здру же не со ци јал не уста-
но ве Ре фор ма тор ске цр кве „Ке дар” из Ба је у Ма ђар ској 

за по чи ње стра те шка са рад ња две уста но ве у обла сти со ци јал не 
и здрав стве не за шти те ста рих и не моћ них ли ца, као и ре а ли за-
ци ја за јед нич ког про јек та ко ји су фи нан си ра Европ ска уни ја у 
окви ру Дру ге ком по нен те ИПА про гра ма пре ко гра нич не са рад-
ње Ма ђар ска – Ср би ја. На зив про јек та је „Од очу ва ња кул тур но-
исто риј ске ба шти не до по бољ ша ња со ци јал не не ге на под руч ју 
Па нон ске ни зи је”, а Спо ра зум су, у при су ству де ле га ци ја и пред-
став ни ка ло кал не са мо у пра ве, пот пи са ли Не над Ива ни ше вић и 
Ци бе ре Ка рољ.
О зна ча ју овог до га ђа ја све до чи и при су ство ми ни стра ра-

да и со ци јал не по ли ти ке, Ра си ма Ља ји ћа, ко ји је под се тио на 
број не ини ци ја ти ве и оства ре ња Ге рон то ло шког цен тра Су бо-
ти ца, због че га је ова уста но ва мо дел по ко ме би тре ба ло раз-
ви ја ти со ци јал ну за шти ту у обла сти збри ња ва ња ста рих. Он је 
на гла сио да је про је кат, ма да фи нан сиј ски сим бо ли чан, ве о ма 
ва жан због бу ду ћих, ве ћих про је ка та у ко је ће се укљу чи ти 
оп шти не и јед не и дру ге за јед ни це, али и као кон кре тан ко рак 
да ље у ре фор ми са њу со ци јал не за шти те. И. Ми тро вић 

ЗА ЈЕД НИЧ КИ ПРО ЈЕ КАТ МА ЂАР СКИХ 
ЖУ ПА НИ ЈА И АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пре ко гра нич на
са рад ња
Кра јем ав гу ста у Град ској ку ћи у Су бо ти ци

пред ста вље на је пре ко гра нич на при вред на
са рад ња ма ђар ских жу па ни ја Бач-Ки шкун и
Чон град и АП Вој во ди не, а на кон фе рен ци ји
за но ви на ре про мо ви сан је и про је кат ди рект-
них стра них ин ве сти ци ја у овим обла сти ма.
Но ви на ри ма су се обра ти ли др Жолт Беч сеи,
др жав ни се кре тар Ми ни стар ства еко но ми-
је Ма ђар ске, Ма ри ја на Де не, ди рек тор ка ма-
ђар ске Аген ци је за ин ве сти ци је и раз вој тр-
го ви не – ITD Hun gary, Еник Пи то, ре ги о нал на
ди рек тор ка ове аген ци је у Се ге ди ну, Иштван
Па стор, по кра јин ски се кре тар за при вре ду и
пот пред сед ник вој во ђан ске вла де, и Бра ни-
слав Бу гар ски, ди рек тор ВИП Фон да за по др-
шку ин ве сти ци ја у АП Вој во ди ни.
Про је кат про мо ци је и по др шке пре ко гра нич-

ној са рад њи и по ве ћа њу оби ма ди рект ног ин-
ве сти ра ња у обла сти са обе стра не гра ни це,
ко ји је оства рен уз по моћ сред ста ва ИПА фон да
Европ ске уни је, тре ба ло би да обез бе ди ве ћу
кон ку рент ност овог под руч ја и за јед нич ку ба зу
по да та ка о еко ном ским по тен ци ја ли ма и свим
об ла сним ре сур си ма. Про је кат вре дан 150.000
евра об у хва та и по др шку еду ка ци ји и лак шој
до ступ но сти – на јед ном ме сту и на исто ве тан
на чин, свих ва жних по да та ка о ма лим и сред-
њим пред у зе ћи ма из укуп но 25 те ри то ри јал них
је ди ни ца ко је ће, с обе стра не гра ни це, би ти
укљу че не у ову по слов ну да то те ку.

М. М.

ПРО ЈЕ КАТ СКУП ШТИ НЕ АП ВОЈ ВО ДИ НЕ И СКУП ШТИ НЕ 
ЕВРОП СКИХ РЕ ГИ ЈА

Ефи ка сније оп шти не

СУ БО ТИ ЦА И БА ЈА

Пот пи сан Спо ра зум о са рад њи

Пред сед ник Скуп шти не АП Вој-
во ди не, Шан дор Еге ре ши, и пот-
пред сед ни ца, до цент др Бра ни сла-
ва Бе лић, на ја ви ли су, на не дав но
одр жа ној кон фе рен ци ји за но ви на-
ре, по че так ре а ли за ци је пр вог за-
јед нич ког про јек та са Скуп шти ном
европ ских ре ги ја чи ји је Вој во ди на
члан од 2002. го ди не.
Про је кат вре дан 40.000 евра од-

но си се на ства ра ње енер гет ски

ефи ка сних оп шти на у Вој во ди ни, уз 
при ме ну об но вљи вих из во ра енер-
ги је.
По зна то је да се у Ср би ји, као и 

у зе мља ма у окру же њу, за раз ли ку 
од раз ви је них европ ских др жа ва, 
тек спо ра дич но ко ри сте об но вљи ви 
из во ри енер ги је, те ће др жа ва стре-
ми ти ка то ме да се у на ред не две го-
ди не њи хо во уче шће по ве ћа на два 
од сто укуп но до би је не енер ги је.

– Про је кат, пр ви ове вр сте у Ср-
би ји, тра ја ће шест ме се ци, до фе-
бру а ра 2011. го ди не – на гла си ла је 
пот пред сед ни ца вој во ђан ске Скуп-
шти не, Бра ни сла ва Бе лић. – Екс-
пер ти ко ји до ла зе из зе ма ља Европ-
ске уни је ука за ће нам на до бре и 
ло ше стра не по сто је ћих обје ка та у 
оп шти ни Те ме рин, ко ја ће по за вр-
шет ку про јек та по ста ти еду ка тив ни 
цен тар не са мо за вој во ђан ске, већ 
и за дру ге оп шти не у Ср би ји, што је 
сво јом по др шком пот кре пи ло и Ми-
ни стар ство енер ге ти ке. Из ра дом и 
ре а ли за ци јом про јек та иде мо у су-
срет но вим за ко ни ма о енер ге ти ци, 
и же ли мо да још од вр ти ћа и шко ла, 
где про је кат по чи ње, фор ми ра мо 
свест о очу ва њу жи вот не сре ди не и 
до бро би ти за здра вље свих.

И. М.Бра ни сла ва Бе лић
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У Зре ња ни ну је кра јем ав-
гу ста одр жа на 25. ју би лар на 
кул тур но-ту ри стич ка и при-
вред на ма ни фе ста ци ја „Да ни 
пи ва” ко ју је по се ти ло ви ше 
од сто хи ља да љу ди из ре-
ги о на, и ши ре. Ме ђу број ним 
пра те ћим про гра ми ма ове 
тра ди ци о нал не свет ко ви не 
по све ће не пи ћу од јеч ма и 
хме ља, у ста рој спорт ској ха-
ли „Ме ди сон”, одр жан је и 11. 
Ме ђу на род ни са јам ино ва ци-
ја, ко о пе ра ци ја и пред у зет ни-
штва „ИНО КО ОП 2010”.
Овај са јам, на ко јем је уче-

ство ва ло ви ше од 200 до ма-
ћих и стра них из ла га ча, све-
ча но је отво рио Пе тар Шкун-
дрић, ми ни стар ру дар ства и 
енер ге ти ке у Вла ди Ср би је, а 
отва ра њу је при су ство вао и 

Ра до слав Стри ко вић, по кра-
јин ски се кре тар за енер ге ти-
ку. Ови ви со ки го сти ко ји су 
за ду же ни за раз вој енер ге-
ти ке у на шој зе мљи, по зва-
ни су на „ИНО КО ОП 2010” и 
због то га што је у окви ру ове 
са јам ске из ло жбе одр жан 
окру гли сто на те му „Енер-

гет ска ефи ка сност – ал тер-
на тив ни из во ри енер ги је”.
На рав но, на окру глом сто лу
глав ну реч во ди ли су до ма-
ћи и стра ни екс пер ти ко ји се
ба ве об но вљи вим из во ри ма
енер ги је.
Зре ња нин ски „ИНО КО ОП” 

је и ове го ди не био успе шан

а, осим до ма ћих, оку пио је
и пред став ни ке при вред них
ко мо ра Те ми шва ра, Ара да и
Ре ши ца из Ру му ни је; Се ге ди-
на и Бе ке шча бе из Ма ђар ске;
Ја ро сла вља из Ру си је; Ко пра
из Сло ве ни је; Ба ња лу ке, Би-
је љи не и Тре би ња из Ре пу-
бли ке Срп ске; Уни је ко мо ра
из Ре ги је Ве не то у Ита ли ји;
Ко мо ре из сло вач ког гра да
Жи ли на и Ко мо ре Сан ско-ун-
ске ре ги је из Би ха ћа у БиХ, са
ко ји ма је пот пи сан и спо ра-
зум о са рад њи.

„ИНО КО ОП 2010” су ор га ни-
зо ва ли Ре ги о нал на при вред-
на ко мо ра Зре ња нин и Оп ште
удру же ње пред у зет ни ка у са-
рад њи са Ту ри стич ким цен-
тром Зре ња нин.

М. Мек те ро вић

Пси хич ко, фи зич ко и сек су ал но
зло ста вља ње на рад ном ме сту ни-
је рет кост ни у др жа ва ма ЕУ, па

ни је ни у Ср би ји, а ис ку ства го во ре да је
број жр та ва мо бин га нај ве ћи баш у зе-
мља ма у тран зи ци ји. Сту па њем на сна гу
Пра вил ни ка о по на ша њу по сло да ва ца и
за по сле них, не дав но је и код нас по че ла
при ме на За ко на о спре ча ва њу мо бин га,
усво је ног у ма ју ове го ди не. У том прав-
цу је учи њен огро ман ко рак јер је Ср би ја
тек де ве та зе мља Евро пе ко ја је до би ла
ова кав за кон. Пра вил ник де таљ но об-
ра ђу је по сту пак од пре по зна ва ња евен-
ту ал ног зло ста вља ња на ра ду, до свих
рад њи ко је тре ба пред у зе ти да би мо бер
био ка жњен, а рад ник за шти ћен.
У Пра вил ни ку је опи са но око че тр де-

сет при ме ра зло ста вља ња. По ред прет-
њи, увре да, сек су ал них на па да, мо бинг
је и ка да по сло да вац за по сле ном не да је
ни ка кав за да так или му да је ви ше по сла
не го што мо же да се за вр ши, ка да за по-
сле ног иг но ри шу или из два ја ју из рад не

око ли не, од у зи ма ју му сред ства за рад,
без раз ло жно над зи ру, исме ва ју, ими ти-
ра ју или ого ва ра ју.

– Пра вил ник до бро раз ја шња ва шта је
зло ста вља не на по слу, а упра во су ова кве
ин фор ма ци је нео п ход не љу ди ма ко ји тр-
пе мо бинг и ко ји ва га ју да ли тре ба да ре-
а гу ју и по тра же за шти ту. Уочи ли смо ве-
ли ка оче ки ва ња жр та ва мо бин га од овог
За ко на, али је још ра но го во ри ти да ли се
уве ћао број оних ко ји се од лу чу ју да нам
се обра те. По треб но је вре ме да се љу ди
ин фор ми шу – об ја шња ва Ја сми на Ни ко-
лић из Вик ти мо ло шког дру штва Ср би је.
Но ви За кон пред ви ђа ди сци плин ске,

пре кр шај не и нов ча не ка зне за по сло-
дав це и за по сле не, али и хит но по сту па-
ње у суд ским спо ро ви ма.

– Нај бо ља но ви на је уво ђе ње по ступ ка
по сре до ва ња у окви ру пред у зе ћа. Ре ша-
ва ње кон флик та на овај на чин тре ба ло
би да бу де ефи ка сни је и си гур но јеф-
ти ни је од суд ских спо ро ва – ка же на ша
са го вор ни ца, до да ју ћи да је, на жа лост,

у За ко ну оста ло не раз ја шње но ка ко ће
се би ра ти и ко ће тач но мо ћи да бу ду
ти по сред ни ци, по себ но јер су ро ко ви за
спро во ђе ње ове про це ду ре у пред у зе ћу
не ре ал ни (три да на за из бор ме ди ја то ра
и осам да на за по ми ре ње).
За кон ће, ве ру је се, пре вас ход но има ти

пси хо ло шки, пре вен тив ни ути цај јер ће
љу ди по че ти да раз ми шља ју о мо бин гу и о
то ме ка ко се за пра во по на ша ју пре ма ко-
ле га ма и под ре ђе ни ма. Нај ве ћи про блем
ће, ме ђу тим, и по ред За ко на, оста ти не ре-
шен, а то је ка ко до ка за ти зло ста вља ње,
за кљу чу је Ја сми на Ни ко лић и ка же:

– У окол но сти ма кри зе и ве ли ке не за-
по сле но сти, ка да ис тра жи ва ња го во ре да
је у Ср би ји тре нут но нај ве ћи страх од гу-
бит ка по сла, те шко је обез бе ди ти до ка зе о
зло ста вља њу. Рет ко ко ће се од ва жи ти да
ко ле ги пру жи ова кву по др шку, а оно што
још оте жа ва до ка зи ва ње је сте ис ку ство да
се вер бал но зло ста вља ње чи ни, го то во
увек, у „че ти ри ока”, без све до ка.

Алек сан дра Стан ков-Ми ја то вић

„ИНО КО ОП 2010” НА ЗРЕ ЊА НИН СКИМ „ДА НИ МА ПИ ВА”

Ка об но вљи вим из во ри ма енер ги је

ПО ЧЕ ЛА ПРИ МЕ НА ЗА КО НА О СПРЕ ЧА ВА ЊУ ЗЛО СТА ВЉА ЊА НА ПО СЛУ – МО БИН ГА

Пра во на рад
у ква ли тет ном
окру же њу
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МА СТЕР ПЛАН ОДР ЖИ ВОГ
РАЗ ВО ЈА ФРУ ШКЕ ГО РЕ

За шти та
жи вот не
сре ди не и
кул тур ног
на сле ђа

У Мо ро ви ћу, срем ском се лу на оба ла-
ма Бо су та и Сту две, недавно је одр жан
IV Ме ђу на род ни ет но дан на ко јем су
сво је про из во де, на три де се так штан до-
ва, пред око 3.000 по се ти ла ца, из ла га ли
уче сни ци из свих се ла шид ске оп шти не,
али и из мно гих ме ста у Ре пу бли ци Срп-
ској и Ре пу бли ци Хр ват ској. Ме ђу њи ма
је, из ме ђу оста лих, био и ве ли ки број из-
ла га ча здра ве хра не.
За уче сни ке и го сте (би ло их је чак из

Нор ве шке) у окви ру бо га тог про гра ма
ор га ни зо ва но је так ми че ње у ри бо ло-
ву, одр жа на су пре да ва ња о жен ском и
се о ском ак ти ви зму и жен ском пред у зет-
ни штву, ор га ни зо ван је еко камп, као и
из ло жба ру ко тво ри на.

Део ма ни фе ста ци је је био по све ћен
ту ри зму, о че му је Ве ро ни ка Га врић,
пред сед ни ца Удру же ња же на „Мо ро ви-
ћан ке”, ре кла:

– Лук су зни хо те ли ни су ви ше у мо ди,
пре ви ше су ску пи, а ту ри сти же ле да од-

мор про ве ду у што при род ни јем окру же-
њу, па су оби ла зак ста рих шу ма, ле пих
пре де ла, атрак тив них ре ка и је зе ра, лов
и ри бо лов, чист ва здух и здра ва хра на
раз лог до ла ска по се ти ла ца у на шу оп-
шти ну. Тру ди мо се да до при не се мо до-
ла ску го сти ју, а са мим тим и за по шља ва-
њу но вих рад ни ка из на ше сре ди не кроз
се о ски ту ри зам.
Ми ро слав Ва син, по кра јин ски се кре-

тар за рад, ко ји је све ча но отво рио
Фе сти вал у Мо ро ви ћу, из ра зио је за до-
вољ ство што у Вој во ди ни има већ ви ше
од 400 ре ги стро ва них удру же ња же на и
што су оне пре у зе ле у сво је ру ке раз вој
сво јих се ла.

М. Мек те ро вић

Кра јем ав гу ста, у Ин фор-
ма тив ном цен тру На ци-
о нал ног пар ка Фру шкаКК

го ра, на Ири шком вен цу, одр-
жан је са ста нак Рад не гру пе
за из ра ду Ма стер пла на одр-
жи вог раз во ја ове пла ни не
до 2022. го ди не. На са стан-
ку, ко јем је пред се да вао Бо-
јан Пај тић, пред сед ник Вла-
де Вој во ди не, од лу че но је да
се од ок то бра, у са рад њи са
Уни вер зи те том у Но вом Са ду,
за поч не из ра да Ма стер пла на
раз во ја ове ре ги је у на ред них
12 го ди на.
Све оп шти не ко је гра ви ти-

ра ју ка Фру шкој го ри, као и

по кра јин ска вла да, ускла ди ће 
сво је раз вој не пла но ве пре ма 
овом пла ну. Стра те ги ја Ма-
стер пла на нај ви ше је усме ре-
на ка из ба лан си ра ном при сту-
пу за шти ти жи вот не сре ди не, 
за шти ти кул тур но-исто риј ског 
на сле ђа, га здо ва њу шу ма ма и 
раз во ју ту ри зма. При о ри те ти у 
раз во ју ове ре ги је су и област 
ви но гра дар ства, шу мар ства, 
ри бар ства и енер ге ти ке, што 
би тре ба ло да омо гу ћи рав но-
ме ран раз вој ру рал них сре ди-
на и оста нак ста нов ни штва на 
тим под руч ји ма, по себ но мла-
дих, и њи хо во за по шља ва ње.

М. М.

ЧЕ ТВР ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ЕТ НО ФЕ СТИ ВАЛ У МО РО ВИ ЋУ

Шан са у се о ском ту ри зму

Мо ро ви ћ
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Пре ма не зва нич ној про це ни Аген ци је
за за шти ту жи вот не сре ди не, у Ср би ји од
по лен ске але р ги је па ти 1,5 ми ли о на љу ди

Ам бр о зи ја је нај о па сни ја ко ров ска биљ ка чи ји по лен иза-
зи ва але р гиј ске ре ак ци је код 10 од сто по пу ла ци је. То је ААти пи чан ко ров не кул ти ви са них, го лих зе мљи шта, ко ји се АА

на ла зи у за пу ште ним дво ри шти ма и ба шта ма, из ме ђу ре до ва 
на њи ва ма, крај пу те ва и на ме ђа ма.
У на ро ду је по зна та као ли мун џик (ве ро ват но због бо је цве то-

ва), опаш, фа за ну ша, и пар ло жна тра ва. Ра сте, да кле, у пар ло гу 
не бри ну ћи о вла сни штву – др жав но или при ват но, са свим јој је 
све јед но, са мо да ту не кро чи ни људ ска но га ни ру ка ко ја ће је 
по чу па ти и по ко си ти, ни ма ши на да је за спе хе миј ским отро вом. 
До стиг не ви си ну и до два ме тра са ко је, уз по моћ ве тра, ра се ја-
ва по лен и зре ле се мен ке, осва ја ју ћи но ве по вр ши не.
Уко ли ко је љу ди не за у ста ве.

Но ви Бе о град – но ви при ступ
Про шле го ди не Па нон ска ни зи ја би ла је под руч је у ко ме је 

за бе ле же на нај ве ћа кон цен тра ци ја по ле на у Евро пи. Не зва-
нич на про це на Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не (зва нич-
на се не во ди) ка зу је да од по лен ске але р ги је у Ср би ји па ти 
1,5 ми ли о на љу ди. Из да на у дан ра сте број оних ко ји има ју 
симп то ме по пут оте жа ног ди са ња, су зних очи ју, про ме на на 
ко жи, ки ја ви це или гу ше ња.
Због то га се у бу џе ти ма ло кал них за јед ни ца пла ни ра ју 

сред ства за уни шта ва ње нај ве ћег на па сни ка – ам бр о зи је. У 
Но вом Са ду, где се план ски два пу та го ди шње ко си око 700 
хек та ра јав них зе ле них по вр ши на, ове го ди не је обез бе ђе но 
26.300.000 ди на ра за ме ха нич ко и хе миј ско укла ња ње ам бр о-
зи је, а 2.300.000 ди на ра утро ше но је за кар ти ра ње те ре на.
И Но ви Бе о град не ко ли ко го ди на уна зад има стра те ги ју ко-

јом по сти же од лич не ре зул та те. На јав ни по зив при ја вљу ју се 
не за по сле ни (ове го ди не би ло их је 150) ко ји за днев ни цу чу-
па ју ам бр о зи ју то ком ју на и ју ла. Та ко је очи шће но 30 хек та-
ра не у ре ђе них пар це ла, а на 50 – за чу па ње не при сту пач них 
хек та ра, оти шли су ко сци. Оп шти на је за то из дво ји ла око пет 
ми ли о на ди на ра, док је град Бе о град за уни шта ва ње ове ко-

ров ске биљ ке на 45 хек та ра не у ре ђе ног град ског гра ђе вин ског
зе мљи шта на ме нио осам ми ли о на ди на ра. Ак ци ја ће тра ја ти
до но вем бра, и ве ро ват но об у хва ти ти и ло ка ци је на ко ји ма су
гра ђа ни при ме ти ли ам бр о зи ју.
Но ви Бе о град иде ко рак да ље, у тре ћу фа зу ак ци је ко ја под-

ра зу ме ва су зби ја ње ам бр о зи је се ја њем де те ли не на пар це ла ма
где је ам бр о зи ја по чу па на или по ко ше на. Ра чу на се да ће ова
ко ров ска без о па сна биљ ка по бе ди ти прет ход ни цу. Уко ли ко овај
пи лот-про је кат успе, до сле де ће го ди не би на Но вом Бе о гра ду
ам бр о зи ја би ла пре по ло вље на ма да је, за хва љу ју ћи про шло го-
ди шњем план ском уни шта ва њу, и са да има ма ње не го у 2009.

И гра ђа ни су од го вор ни
Да ам бр о зи ја ни је је ди ни про блем рад ни ци ма ко ји је укла-

ња ју, уве ри ли су се не дав но пред став ни ци гра да Но вог Са да,
Град ског зе ле ни ла, По љо при вред ног фа кул те та и ко му нал не
ин спек ци је ко ји су при су ство ва ли ко сид би овог ко ро ва на јед-
ној пар це ли у ста ром Фу то гу. У раз го во ру са ме шта ни ма са зна-
ли смо да се ту ка ми о ни ма до во зи от пад и шут са гра ди ли шта,
и да је то за пра во де по ни ја об ра сла ам бр о зи јом. Али, би ло је
ту и „до ма ћег от па да” – ста рог ку ку ру за, ис тру ле лих др ва, по-
ко ја зар ђа ла шер па...
Бе о град ски ко сци ам бр о зи је та ко ђе су се стал но су сре та ли

са ства ри ма ко ји ма ту ни је ме сто – те ле ви зо ри ма, фри жи де ри-
ма, пла стич ним от па дом... До но си о ци ових пред ме та си гур но
ни су при ја вљи ва ли ни др жа ви ни ин спек ци ји ту сво ју „по моћ” 
на ства ра њу ди вљих де по ни ја. Мно ги ни на сво јим по се ди ма
ни су по чу па ли ам бр о зи ју, а ни узо р ним гра ђа ни ма ко ји су при-
ја вљи ва ли где је има ни је па ло на па мет да иш чу па ју не ко ли ко
стру ко ва, бар у сво јој око ли ни, бли зу игра ли шта где и њи хо ва
де ца мо жда про во де вре ме. Ре кре а ци је ра ди.
У пра ву је гра до на чел ник Но вог Са да кад ка же да др жа ва

не мо же да стиг не на све стра не, и да је по треб на по моћ гра-
ђа на.

– Ми ће мо ин си сти ра ти на про ме ни за кон ске ре гу ла ти ве – на-
ја вио је Игор Па вли чић. – Ако не ко има де по ни ју на свом вла-
сни штву а не укло ни је, ако не ко има ам бр о зи ју и не укло ни је,
про пи са ће мо оба ве зу укла ња ња и ка зне не од ред бе – без тог
си сте ма не ма ре зул та та, и то ће би ти наш кон кре тан по тез.

Ика Ми тр о вић

ЛЕТ ЊА ЖЕ ТВА ОПА СНОГ КО РО ВА

За у ста ви мо

 ам бр о зи ју

Јак але р ген
Ам бр о зи ја ни че од сре ди-
не апри ла а, у за ви сно сти
од вре мен ских усло ва, 
по чи ње да цве та од сре-
ди не ју ла па до пр вих 
је се њих мра зе ва, са нај-
ве ћом про дук ци јом по ле-
на у ав гу сту и сеп тем бру.
Јед на биљ ка про из во ди
и до осам ми ли јар ди по-
ле но вих зр на ко је ве тар
ра се ја ва де се ти на ма, па 
и сто ти на ма ки ло ме та ра,
а у ва зду ху се за др жа ва ју 
и до сто да на.
За иза зи ва ње ја ке ре ак-
ци је код нај о се тљи ви јих 
осо ба до вољ но је и 20
зр на по ле на у куб ном ме-
тру ва зду ха, а у Бе о гра ду 
је ових да на из ме ре но и 
до 400!
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на лицу места

Дах и дух Бра зи ла оби та ва ли су по след њих 
ав гу стов ских да на у Но вом Са ду. За че ти ри 
да на, ко ли ко је тра јао фе сти вал, сви ко ји су 

же ле ли да упот пу не сли ку о овој ве ли кој зе мљи 
ДД
пре пу ној су прот но сти, има ли су пра ву при ли ку. 
Ра зно вр сни кул тур ни и за бав ни про гра ми по ну ђе-
ни су Но во са ђа ни ма, у скла ду са ин те ре со ва њи-
ма, на ви ше град ских ло ка ци ја и, што је у овом 
вре ме ну по себ но ва жно – све је би ло бес плат но.
Ипак, нај ва жни је је то што су ову пре ле пу ма ни-

фе ста ци ју осми сли ли и ре а ли зо ва ли на ши, углав-
ном мла ди, кре а тив ни љу ди спо соб ни да при по-
мог ну ства ра њу мо дер ног и кул тур ног дру штва. 
Про јек ту „Да ни Бра зи ла” Удру же ња гра ђа на „Арт-
кор” ри там су до да ли чла но ви Еско ла де сам ба 
– Сам бан са, под вођ ством Са ше Иг ња то ви ћа, а 
ле по ту бо ри лач ке ве шти не не ка да шњих ро бо ва 
при ка за ли су де ца и мла ди из но во сад ског ка пу е-
ра клу ба ко ји во ди Си ни ша Цвет ко вић.
Ор га ни за ци ју ове ма ни фе ста ци је зду шно су 

по мо гли Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Ам ба са да 
Бра зи ла, као и Удру же ње гра ђа на „Не ко ли ко мла-
дих ен ту зи ја ста”, ина че за слу жно за ве ли ки број 
кул тур них до га ђа ја у гра ду.
У Му зе ју са вре ме не умет но сти Вој во ди не две 

из ло жбе по ну ди ле су по се ти о ци ма део ле по те ко-

јом је при ро да об да ри ла ово под не бље. „Бо је Бра-
зи ла” ове ко ве чи ла је на фо то гра фи ја ма Све тла на 
Дин га рац, док је Би ља на Ра до је вић „Бра зил ском 
бај ком – 111 ми не ра ла” по ка за ла део бо гат ства 
по лу дра гог и дра гог ка ме ња и љуп ких руч но из-
ра ђе них фи гу ри ца.
У истом про сто ру је но ви нар Пре драг Дра го са-

вац, из у зе тан по зна ва лац ове да ле ке зе мље, имао 
два пре да ва ња о исто ри ји и раз во ју бра зил ске му-
зи ке.
Му зи ком су се ба ви ли и број ни Но во са ђа ни на 

ра ди о ни ца ма сам ба уда раљ ки одр жа ва ним на 
Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви, док су на ку па ли шту 
Штранд ка пу е ра ра ди о ни це при ву кле ве ли ки број 
оних ко ји су хте ли да ви де мај сто ре на де лу, али 
и да про ба ју не ки од по кре та ове бо ри лач ке ве-
шти не.
Де гу ста ци је спе ци ја ли те та бра зил ске ку хи ње и 

за бав не ве че ри у ка фи ћи ма и клу бо ви ма у рит-
му сам бе и бо са но ве, као и про јек ци је зна чај них 
фил мо ва бра зил ске ки не ма то гра фи је, за не ке су 
би ли са мо увер ти ра на ја вљи ва ног кар не ва ла.
И за и ста, ка да је раз и гра на, ве се ла и буч на по-

вор ка че твр тог да на фе сти ва ла кре ну ла ка цен тру 
Но вог Са да, пу бли ка свих ге не ра ци ја по здра вља-
ла их је у шпа ли ру, хва та ју ћи ри там уда раљ ки и 
при дру жу ју ћи се уче сни ци ма све до Штран да, где 
је до ду бо ко у ноћ на ста вље на ве ли ка жур ка.
Рас кош свет ске ме тро по ле и нај чу ве ни јег кар-

не ва ла у Ри ју, оки ће на пер јем, штра сом и ви со ким 
пот пе ти ца ма, за крат ко је, на из ма ку ле та, обо ји ла 
и Но ви Сад. Ика Ми тро вић

ДА НИ КУЛ ТУ РЕ БРА ЗИ ЛА У НО ВОМ СА ДУДА НИ КУЛ ТУ РЕ БРА ЗИ ЛА У НО ВОМ СА ДУ

И кар не вал је биоИ кар не вал је био
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Пр вог ви кен да сеп тем-
бра у Ру ми је одр жа на 
ту ри стич ко-при вред-

на ма ни фе ста ци ја ко ја је на 
не ко ли ко ло ка ци ја у гра ду и 
око ли ни оку пи ла ве ли ки број 
уче сни ка и по се ти ла ца. У 
окви ру „Рум ске је се ни” одр-
жа ни су Ет но фе сти вал хра не 
и му зи ке, Са јам ме да, Злат ни 
ко тлић, Так ми че ње у во жњи 
фи ја ке ри ма и Мо то ри ја да.
Уче сни ке и го сте нај пре је 

по здра ви ла Јул ки ца Си мић из 
По кра јин ског се кре та ри ја та за 
по љо при вре ду, а ма ни фе ста-
ци ју је отво рио Го ран Ву ко вић, 
пред сед ник оп шти не Ру ма.
По том је до бо шар дао знак 

да де фи ле уче сни ка мо же да 
поч не. Дуж Глав не ули це Ру-
мља ни су по здра вља ли чла-
но ве кул тур но-умет нич ких 
дру шта ва у на род ним но шња-
ма, ма жо рет ки ње из Аде, фи-
ја ке ри сте и мо то ци кли сте.
На кон де фи леа, на јед ном 

од рум ских фуд бал ских ста-
ди о на одр жа но је др жав но 
пр вен ство у во жњи фи ја ке ри-
ма, а у из ле ти шту Бор ко вац 
13 еки па ку ли на ра из Бе о гра-
да, Но вог Са да, Слан ка ме на 
и Ру ме так ми чи ло се у спра-
вља њу ри бљег па при ка ша.

Ве о ма жи во би ло је и на 
Град ском тр гу, где су би ле 
по ста вље не те зге са пче ли-
њим про из во ди ма, хра ном, 
су ве ни ри ма, сли ка ма и ли ци-
дер ским ср ци ма. Ре ђа ли су се 
штан до ви: За са ви ца, Клек, 
Ва ље во, Ди вош, Бан стол, Не-
ра дин, Врд ник, Па влов ци, Но-
ви Сад, Ру ма...
На штан до ви ма са пче ли-

њим про из во ди ма – ли вад-
ски мед, ли пов, ба гре мов, 
мед са шип ком, зе ле ним 
ора шчи ћи ма, мед за про ста-
ту, за ја ча ње иму ни те та, за 
бо ле сти штит не жле зде... 
По ле нов прах, про по лис, ма-
тич на млеч, ра ки ја ме до ва-
ча, ду ње ва ча, ора хо ва ча... 
Це на ки ло гра ма ме да би ла је 
350-400 ди на ра.
Ме ђу пче ла ри ма је био и Ми-

лен ко Мир ко вић из Ру ме, ко ји 

го ди шње про из ве де од 6.000
до 7.000 ки ло гра ма ме да.

– Сви су до бри, али ли вад-
ски мед има нај ви ше по ле но-
вог пра ха – ка же овај рум ски
пче лар, ко ји је пре пет на ест
го ди на за по чео про из вод њу
са 40, а да нас има 150 ко шни-
ца. – Мо ја по ро ди ца ле по жи-
ви од ба вље ња пче лар ством,
а све што про из ве де мо про-
да мо на сај мо ви ма у Но вом
Са ду, Бе о гра ду, Су бо ти ци,
Зре ња ни ну, Ужи цу, Чач ку,
Кра ље ву и Вр њач кој Ба њи.
Сла ви ца Са вић је ку пи ла за

1.000 ди на ра кан ти цу ме да од
три ки ло гра ма, јер га ње ни
уку ћа ни сва ко днев но кон зу-
ми ра ју. Ка же да је са мла дим
бо ро вим игли ца ма и ме дом
спра вља ла лек за брон хи тис.
Ма ло да ље, на те зга ма сит-

ни сла ни и слат ки ко ла чи. По-
се ти о ци су их про ба ли, али и
ку по ва ли.
На ле по укра ше ном штан ду

же не из Па вло ва ца из ло жи ле
су за ви ја че, ки фле, сва тов ску
по га чу, ба кин ко лач, чу па ву
пи ту, про ји це и ки фли це. По
це ни од де сет ди на ра за је дан
ко лач, Па влов чан ке Ми ло сти-
ка Зец, На да Стан ко вић и Дра-
га на Ја ко вље вић нај бо ље су
про да ва ле бре скви це и штру-
дли це са ма ком и ора си ма.
На шим чи та тељ ка ма от кри ле
су ка ко пра ве ба кин ко лач ко-
ји се то пи у усти ма (за ме си-
ти 750 гра ма бра шна, 250 гр

Ве се ла
Рум ска
је сен

ше ће ра, 250 гр ма сти, че ти ри
ја је та и пра шак за пе ци во са
шо љи цом мле ка, пра ви ти ку-
гли це и пе ћи у ка лу пу).
Ме ђу из ла га чи ма на „Рум-

ској је се ни” би ли су и ста нов-
ни ци Ге рон то ло шког цен тра
„Срем”. На њи хо вом бо га том
штан ду мо гли су да се ку-
пе руч ни ра до ви ко ри сни ка
– сви ле не ешар пе и ма ра ме,
хе кла ни стол ња ци, та шне и
кор пи це, штри ка не блу зе,
џем пе ри, пр слу ци, ча ра пе и
дру го.
Ма ни фе ста ци ју „Рум ска

је сен” ор га ни зо ва ли су, по
тре ћи пут, По љо при вред на
струч на слу жба (ПСС ) Ру ма и
Сред ња по љо при вред на шко-
ла „Сте ван Пе тро вић Бри ле”,
а ге не рал ни по кро ви тељ би-
ла је СО Ру ма.

– На овај на чин по ку ша ва мо
да про мо ви ше мо се о ски ту ри-
зам, оста нак мла дих на се лу и
ак тив но уче шће же на у до ма-
ћин стви ма – ре кла је за „Глас
оси гу ра ни ка” Сан да Кље шта-
но вић, ор га ни за тор ка из ПСС
у Ру ми. – Ре пу блич ко ми ни-
стар ство за по љо при вре ду и
ре сор ни по кра јин ски се кре та-
ри јат да ју под сти цај на сред-
ства за ру рал ни раз вој. По ред
то га, учи мо зе мљо рад ни ке да
хра на пла си ра на у та њи ру ту-
ри сти ма до но си знат но ви ши
при ход не го при мар на про из-
вод ња.
Све је на овој ма ни фе ста-

ци ји би ло за чи ње но му зи ком
там бу ра ша, а свој до при нос
да ло је и 500 ма ли ша на из
Бач ке, Ба на та, Сре ма, Лев-
ча и Бе о гра да на ре ви јал ном
Фе сти ва лу фол кло ра „Де ца
чу ва ри тра ди ци је – Ђе рам”.
За љу бље ни ци у мо то ре

има ли су у окви ру „Рум ске је-
се ни” скуп у из ле ти шту Бор-
ко вац, а у ве чер њим ча со ви-
ма за сво ју ду шу и Ру мља не
ор га ни зо ва ли су кон церт гру-
пе „Филм” и Ју ре Сту бли ћа.

Д. Р.Павловчанке

ГоГораран н ВуВукокоооооовививввввв ћћ

Дефиле учесникаДефиле учесника
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поводи

То по лу са ком плек сом на
Оплен цу и та ко зва ну
Руд нич ку Све ту го ру
го ди шње по се ти ви ше
од сто хи ља да ту ри ста

Ра ди оп стан ка на ше пла не те и
склад ног су жи во та чо ве ка и при ро-
де цео свет обе ле жа ва Ме ђу на род-

ну го ди ну би о ди вер зи те та. Овој те ми се
при кљу чу је и Свет ски дан ту ри зма ко ји
ће 27. сеп тем бра би ти обе ле жен у Ки ни,
али ће и у дру гим зе мља ма би ти ор га ни-
зо ва не раз не све ча но сти.
Про сла ви Да на ту ри зма при дру жи ла се

и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Опле нац ко ја
тим по во дом ор га ни зу је не ко ли ко ак тив-
но сти. Јед на од њих је „Дан отво ре них
вра та му зе ја” ко ји под ра зу ме ва бес пла-
тан оби ла зак Му зе ја за ду жби не, Ку ће
кра ља Пе тра и Ви но гра да ре ве ку ће.

Ди на стиј ска и ви но ва ло за
То по лу је ла не по се ти ло 98.817 ту-

ри ста, а ка да је реч о раз во ју ту ри зма,
охра бру је и по да так да је у по ре ђе њу са
2008. го ди ном, број ту ри ста у овом ре јо-
ну ве ћи за 0,8 од сто. У овај број, шта ви-
ше, ни су ура чу на ти по се ти о ци, из ла га чи
и уче сни ци „Опле нач ке бер бе” и Са бо ра
на род ног ства ра ла штва Ср би је, а са мо
њих је би ло 170.000. Ту ри стич ка ор га ни-
за ци ја Ср би је до де љу је сва ке го ди не на
Дан ту ри зма на гра ду „Ту ри стич ки цвет”,
а ТО Оплен ца је за 2006. го ди ну би ла
до бит ник овог при зна ња. За хва љу ју ћи
мно го број ним ме ра ма и про јек ти ма ко је

То по ла спро во ди, ТОС и РТС су 2007. го-
ди не овој оп шти ни до де ли ли и на гра ду
за нај чи сти је под руч је у Ср би ји.
Не ка да шње се ло Ка ме ни ца пре те ча

је ва ро ши це под но Опле нач ког бр да,
да на шње То по ле. Име јој је да ло др во
из ра сло на ме ђи пу те ва ка Бе о гра ду,
Руд ни ку, Аран ђе лов цу и Кра гу јев цу под
чи јом кро шњом су за ста ја ли, оку пља ли
се и су сре та ли пут ни ци на мер ни ци. Име
Шу ма ди ја и озна ча ва зе мљу шу ма. Ма ло
ме сто То по ла је ве ли ки све док исто ри је,
као и чи тав пре део ко ји наш на род на-
се ља ва на кон Ко сов ског бо ја. По крај То-
по ле, у се лу Мар ко вац код Мла де нов ца,
пре ми нуо је пр ви срп ски де спот Сте фан
Ла за ре вић. Ју жно од То по ле на ла зи ло се
утвр ђе ње Руд ник. На тлу да на шње ва-
ро ши це Ка ра ђор ђе Пе тро вић је са зи дао
ку ћу ко ја је сру-
ше на у Пр вом срп-
ском устан ку, али
је Вожд по том на
истом ме сту по ди-
гао утвр ђе но стра-
те шко на се ље ко је
се да ље из гра ђу је
и по ста је Ка ра ђор-
ђе ва пре сто ни ца.
Те шко ра зо ре ну То-
по лу на кон про па-
сти Пр вог срп ског
устан ка, као оче ву
за ду жби ну об но вио
је кнез Алек сан-
дар. Да нас Ко нак 
са ку лом, пре тво-
рен у му зеј Во ждо-

вих лич них ства ри и оруж ја из ње го вог
вре ме на, и цр ква Пре све те Бо го ро ди це,
по твр ђу ју да је не ка да ов де био Ка ра-
ђор ђев град.
У ком плекс Оплен ца ула зи се кроз

стра жа ру, згра ду уоби ча је ног шу ма диј-
ског сти ла. Лет њи ко вац Ка ра ђор ђе ви-
ћа (Пе тро ва ку ћа) пре тво рен је у му зеј
ко ји го во ри о жи во ту ове ди на сти је.
На до мак му зе ја на ла зе се Ви ла кра ља
Алек сан дра и Ви ла кра љи це Ма ри је. А 
над овим де лом Шу ма ди је, сме ште на на
вр ху Оплен ца, по себ но се ис ти че цр ква
Све тог Ђор ђа. Ова пе то ку пол на гра ђе-
ви на, из гра ђе на пре ма на цр ту ар хи тек те
Ко сте Јо ва но ви ћа, за пра во је ма у зо леј.
У ју жној пев ни ци цр кве је Ка ра ђор ђе-
ва гроб ни ца, у се вер ној кра ља Пе тра I,
а у крип ти по чи ва ју 22 чла на ди на сти је

МО ГУЋ НО СТИ СРП СКОГ ТУ РИ ЗМА

У ср цу Шу ма ди је

Шумска
кућа

Виногради на Опленцу Острвица на Руднику
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Ка ра ђор ђе вић. У за пад ном про че љу до-
ми ни ра ју мо за ич ки ци клу си Па је Јо ва но-
ви ћа по све ће ни кра љу Пе тру I. У бо го-
мо љи су ко пи је нај леп ших фре са ка из 60
срп ских ма на сти ра, 725 ком по зи ци ја са
1.500 фи гу ра.
Парк шу ма Опле нац је, због ви со ких

бо ро ва, ста рих хра сто ва, ја се на, ли-
пе и Пан чи ће ве омо ри ке ста вље на под
за шти ту др жа ве. Кра јо лик око То по ле
и Оплен ца по знат је по га је њу ква ли-
тет них сор ти гро жђа и вр хун ском ви ну.
Сам краљ Пе тар I за ни мао се за ову де-
лат ност, а Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић
је на ста вио тра ди ци ју га је ња гро жђа
и спра вља ња ви на. Кра љев по друм на
Оплен цу за вр шен је 1931. го ди не, а у
бли зи ни за ду жбин ског ком плек са на ла зи
се Ви но гра да ре ва ку ћа по диг ну та 1911.
го ди не.

С вр ха Шу ма ди је
Не да ле ко од То по ле уз ди же се Руд ник 

чи ји Цви ји ћев врх (Ве ли ки Шту рац) на
1132. ме тру над мор ске ви си не чи ни да
ова пла ни на бу де нај ви ша у Шу ма ди ји.
Про фе сор ге о гра фи је Вла ди мир Ка рић је
у сво јој књи зи из 1887. за бе ле жио: „Ако
од Ве ли ког Штур ца опи ше мо круг са по-
лу преч ни ком од са мо два де сет ки ло ме-
та ра, ми ће мо у ње му на ћи Ора шац и
Та ко во, и То по лу и Цр ну ћу, и ма на сти ре
Вра ћевш ни цу, Бла го ве ште ње, Во љав чу,
и Ра ји ће ве Стра га ре, и До бри чи ну До-
бра чу, и Ми ла но ву Бру сни цу, и Ме лен ти-
је ву Вр ба ву и Ло мин Дра гољ”. А про стор-
на бли зи на увек ука зу је и на исто риј ску
по ве за ност. Ју жно од То по ле је 20. ју на
1459. го ди не пао, као по след ње упо ри-
ште де спо то ви не, утвр ђе ни град Руд ник.
У То по ли, као успо ме на на то вре ме, је-
дан за се лак но си на зив Де спо то ви ца.
Руд ник је зва нич но још 1922. го ди не

про гла шен за ва зду шну ба њу а да нас је
не пра вед но за не ма рен као ту ри стич ка
де сти на ци ја. Ле ко ви тим га чи ни ве ли ка
ко ли чи на озо на. Са мо име пла ни на је
до би ла због руд нич ке де лат но сти, а за-
пи си из дру гог ве ка на ше ере све до че да
се још та да ов де ру да ри ло. Са мо на се ље
Руд ник су у пра и сто риј ском до бу на ста-
ни ли Или ри и Кел ти. У пр вом ве ку но-
ве ере до Руд ни ка су до шли и Ри мља ни.
То ком вла да ви не кра ља Дра гу ти на ов-
да шња ва ро ши ца до би ја ков ни цу нов ца
и та да је ис ко ван пр ви срп ски ди нар са
ћи ри лич ним нат пи сом. Ка сни је, за вре-
ме де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа и Ђур-
ђа Бран ко ви ћа, ово је био зна ча јан тр го-
вач ки и ру дар ски цен тар др жа ве.
На Руд ни ку је и Остр ви ца, је ди ни уга-

ше ни вул кан у Ср би ји. Пре ма пре да њу,
утвр ђе ње на вр ху Остр ви ца на Руд ни ку
гра ди ла је Ири на ко ја је у на ро ду по-
зна та као про кле та Је ри на. Пре да ње
пре но си да је град по диг нут од ка ме ња

ко је су труд не же не до но си ле из обли-
жњег се ла. До Остр ви це се сти же пу тем
иза зов ним за пла ни на ре. У исто ри ји се
по ми ње пр ви пут у 14. ве ку, ка да се у
вре ме рат них пу сто ше ња у њу скла ња ју
ду бро вач ки тр гов ци. Ста ри срп ски ле то-
пи си го во ре да је Остр ви ца два пу та за-
у зи ма на и ра за ра на од Ту ра ка. Да нас је
утвр ђе ње под за шти том др жа ве. Руд ник 
је пи то ма пла ни на, об ра сла буј ном шу-
мом кроз ко ју про ла зе број ни мар ки ра ни
пу те ви и ста зе ко је во де до ар хе о ло шких
на ла зи шта, вр хо ва и ви ди ко ва ца, и до
три ма на сти ра. Ма сив цен трал не Ср би је
је у 19. ве ку био јед но од нај шу мо ви ти јих
про стран ста ва, на ста ње но мно го број ном
ди вља чи, а мар та 1922, на по зив ло ва-
ца, ве ли кој хај ци на ву ка при дру жио се
и краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић. И да-
нас је на Руд ни ку раз ви јен лов ни ту ри-
зам, а по сто ји и ло вач ка ку ћа.
Руд ник, са број ним пре во ји ма и вр хо-

ви ма, па шња ци ма, зе ле ним по вр ши на ма,
из во ри ма ре ка Ја се ни це, Де спо то ви це,
Сре бре ни це, сред њо ве ков ним ма на сти-
ри ма, са број ним исто риј ским спо ме ни-
ци ма из сред њо ве ков ног пе ри о да и из
до ба Пр вог и Дру гог срп ског устан ка, за-
слу жу је пра ву, пре све га ту ри стич ку по-
твр ду. Ма на стир Бла го ве ште ње сме штен
је у сре ди шту руд нич ке пла ни не, на 429
ме та ра над мор ске ви си не. По диг нут је у
14. ве ку, а об но вљен 1795. го ди не. У до-
ли ни Бањ ске ре ке је ма на стир Во љав ча,
са зи дан око 1530. го ди не. Ма на стир Св.
Ни ко ле (Ни ко ље) на ла зи се у до ли ни Ни-
кољ ске ре ке, а по диг нут је у вре ме вла-
да ви не де спо та Сте фа на, 1425. го ди не.
На ју жној стра ни пла ни не, на до мак се ла

Вра ћевш ни це, на ла зи се исто и ме ни ма-
на стир. Са гра ђен је 1431, а об но вљен и
жи во пи сан 1737. го ди не. Цр ква Пет ко ви-
ца је у до ли ни ре ке Сре бр ни це, под са-
мим Руд ни ком, и гра ђе на је у тра ди ци ји
ра шке шко ле. А у се лу Ра ма ће је ма на-
стир Ку ма ни ца ко ји, пре ма пре да њи ма,
да ти ра из до ба вла да ви не ца ра Ду ша на
и има нај ста ри ји жи во пис у Шу ма ди ји.
На Руд ни ку жи ви и По ро ди ца би стрих

по то ка, еко ло шка ко му на ко ја је ви ше од
два де сет го ди на сме ште на у ма лом се лу
Бре зо ви ца, окру же на са три по то ка и не-
так ну том при ро дом. До ми нант на пла ни-
на цен трал не Ср би је оби лу је ле ко ви тим
би љем, а ра зно вр сна и бо га та ве ге та ци-
ја омо гу ћа ва ба вље ње пче лар ством и
сто чар ством, док у ни жем по ја су по сто је
из ван ред ни усло ви за во ћар ство и ви-
но гра дар ство. У ва ро ши ци Јар ме нов ци,
под но Руд ни ка, по сто ји ка фа на ко ја не-
пре кид но ра ди ви ше од две ста пе де сет
го ди на. Она је че сто го сти ла и прин ца
То ми сла ва Ка ра ђор ђе вић, ко ји је од по-
врат ка у Ср би ју жи вео на Оплен цу. 
Овај део Шу ма ди је, од но сно То по лу са

ком плек сом на Оплен цу и та ко зва ну Руд-
нич ку Све ту го ру го ди шње по се ти ви ше од
сто хи ља да ђа ка и по што ва ла ца исто ри-
је, из Ср би је али и из ино стран ства. При-
род но бо гат ство и не про це њи во вред ни
до ка зи про шло сти ука зу ју да по себ ност
руд нич ког кра ја да је мо гућ ност за раз вој
ре кре а тив ног, лов ног и кул тур но-исто риј-
ског ту ри зма и да би овај пре део тре ба ло
да до че ка и ту ри стич ку афир ма ци ју. Сре-
ћом, ов да шњи жи те љи све ви ше уче ству-
ју у ту ри стич кој по ну ди.

Је ле на Оцић

Црква Светог Ђорђа
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здравствено око

У про те кле две го ди не кроз
про грам за сно ван на уво ђе њу 
и усва ја њу из ме на у ис хра ни 
и фи зич кој ак тив но сти,
про шло ви ше од 1.000 го ја зне
де це и адо ле сце на та

Де бе ло де те је са мо ко ју де це ни ју
ра ни је би ло си но ним здра вог де-
те та. Да нас, на сре ћу, ова кав став

при па да про шло сти. Го ја зност је по-
ДД
при ми ла фе но мен гло бал не епи де ми је
и убра ја се у нај о збиљ ни је здрав стве не
про бле ме са ко ји ма се су о ча ва са вре-
ме ни свет. Пре ма про це на ма Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је, до 2015. број
го ја зних до сти ћи ће јед ну ми ли јар ду.
Рас про стра ње ност го ја зно сти ме ђу де-
цом и адо ле сцен ти ма ра сте ка ко у раз-
ви је ним, та ко и у зе мља ма у раз во ју. О
то ме ко ли ко је ме ђу мла ди ма у Ср би ји
при су тан овај не са мо естет ски, не го и
ме ди цин ски про блем, за „Глас оси гу ра-
ни ка” го во ри мр сц. мед. др Сне жа на Ле-
шо вић, на чел ни ца Цен тра за пре вен ци ју
и ле че ње го ја зно сти Спе ци јал не бол ни-
це Чи го та на Зла ти бо ру.

– И у Ср би ји го ја зност де це и адо ле-
сце на та по при ма епи де миј ске раз ме ре.
Пре ко мер на ухра ње ност и го ја зност при-
сут на је код 18 од сто адо ле сце на та, пре-
ма по да ци ма ис тра жи ва ња Ин сти ту та за
јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва-
но вић Ба тут” из 2006, што је у од но су
на 2000. по раст од го то во 50 про це на та

– ка же др Ле шо вић и на по ми ње да је у
пи та њу све те жи сте пен го ја зно сти, као
и да од 60 до 85 од сто де це школ ског уз-
ра ста оста је го ја зно и по од ра ста њу.
Реч је, ка ко ка же, о јед ном од нај ком-

плек сни јих кли нич ких син дро ма. Јер,
го ја зност не пред ста вља са мо естет ски
про блем, већ је и је дан од узро ка здрав-
стве них те го ба у пе ди ја триј ској по пу ла-
ци ји.

– Го ја зност је ва жан фак тор ри зи ка
обо ле ва ња и смрт но сти у од ра слом жи-
вот ном до бу. Го ја зност де це по ве за на је
са по ве ћа ним ри зи ком на стан ка број них

ме та бо лич ких ком пли ка ци ја, као што су
ин су лин ска ре зи стен ци ја, по ре ме ћај про-
ме та ше ће ра у ор га ни зму, ди ја бе тес ти-
па 2, ме та бо лич ки син дром. Та ква де ца
има ју по ве ћан ри зик за по ја ву ор то пед-
ских, кар ди о ва ску лар них и ре спи ра тор-
них бо ле сти – об ја шња ва др Ле шо вић.

Чи ње ни ца да је пе ти на де це и адо ле-
сце на та у Ср би ји уме ре но го ја зна или
го ја зна, пре ма ми шље њу струч ња ка,
зах те ва мо би ли за ци ју чи та ве за јед ни це
у раз ви ја њу и уна пре ђи ва њу ор га ни зо-
ва них про гра ма пре вен ци је го ја зно сти.
Та ко је Удру же ње пе ди ја та ра Ср би је, у

СПЕ ЦИ ЈАЛ НА БОЛ НИ ЦА НА ЗЛА ТИ БО РУ СПРО ВО ДИ ПРО ГРАМ ЛЕ ЧЕ ЊА ГО ЈА ЗНО СТИ КОД                

Чи го ти ца за здра ви ју   

Ри зи чан ви шак
ки ло гра ма
Де бљи на мо же до при не ти раз во ју 
ди ја бе те са, бо ле сти ср ца и крв них 
су до ва, га стро ен те ро ло шких и бу-
бре жних обо ље ња (услед по ве ћа-
ног уно са ку хињ ске со ли и ма сне
и сла не хра не), ко шта но-зглоб-
ним про ме на ма, ар те ри о скле ро зи,
по ре ме ћа ју ди са ња, а до ка за на
је по ве за ност из ме ђу пре ко мер не
те жи не и не ких об ли ка кар ци но ма.
Го ја зност убр за ва про цес ста ре-
ња. У деч јем до бу и адо ле сцен ци ји 
иза зи ва исте здрав стве не смет ње 
као и код од ра слих, и ни по што је
не тре ба схва ти ти ола ко или као 
про ла зну фа зу.

Младен Јаковљевић, један од пацијената, са докторком Снежаном Лешовић



19ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. септембар 2010.

      МЛА ДИХ, ЈЕ ДИН СТВЕН У РЕ ГИ О НУ

 бу дућ ност

са рад њи са Спе ци јал ном бол ни цом Чи го-
та на Зла ти бо ру, осми сли ло 2007. го ди не
про је кат „Пре вен ци ја и ле че ње го ја зно-
сти код де це и адо ле сце на та у Ср би ји”,
на те ме љу до брих ре зул та та про гра ма
Чи го та, ко ји се ду же од две де це ни је
успе шно „об ра чу на ва” са про бле мом го-
ја зно сти од ра слих.
Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси-

гу ра ње одо брио је 2008. ле че ње и ре ха-
би ли та ци ју го ја зној де ци уз ра ста од 12
до 18 го ди на у тра ја њу од 21 дан је дан-
пут го ди шње. Мла ди тог уз ра ста са ви-
шком ки ло гра ма ко ји угро жа ва здра вље,
уз упут ле ка ра при мар не за шти те, ле че
се о тро шку др жа ве. У про те кле две го-
ди не у Цен тру за пре вен ци ју и ле че ње
го ја зно сти ле че но је, еду ко ва но и ре ха-
би ли то ва но ви ше од 1.000 де це и адо ле-
сце на та. Уче сни ци Про гра ма Чи го ти ца су
из свих де ло ва Ср би је, зе ма ља у окру же-
њу, као и из ве ћих европ ских цен та ра.
Са мо то ком про те клог ле та на Зла ти-

бо ру је, због ви шка ки ло гра ма, ле че но
и ре ха би ли то ва но око 300 адо ле сце на-
та. Сва ко пе то де те је, због же ље да по-
бољ ша здра вље, са мо и ни ци ја тив но уче-
ство ва ло у про гра му Чи го ти ца и ле че но
о свом тро шку.

– Циљ ле че ња је сте ду го роч но, трај-
но сма ње ње те ле сне ма се, уна пре ђе ње
здра вља уз про ме ну по на ша ња, као и
усва ја ње здра вих жи вот них сти ло ва. За
одр жа ва ње по стиг ну тих ре зул та та нео п-
ход не су про ме не у на чи ну жи во та свих
чла но ва по ро ди це, као и ин ди ви ду ал на

мо ти ва ци ја, со ци јал на по др шка и ан га-
жо ва ње – ис ти че др Ле шо вић.
Она об ја шња ва да су ур ба ни за ци ја,

гло ба ли за ци ја тр жи шта и еко ном ски раз-
вој узрок на глих про ме на сти ла жи во та
и ис хра не. „Ну три ци о на тран зи ци ја”, у
сми слу по ве ћа ног кон зу ми ра ња хра не
ве ли ке енер гет ске вред но сти и ве ли-
ке по тро шње ма сти, уз не до во љан унос
ком плек сних угље них хи дра та, по вр ћа и
во ћа, као и не до ста так фи зич ке ак тив но-
сти, са ти ис пред ТВ-а и ра чу на ра, знат но
до при но се по ра сту го ја зно сти. Окру же-
ње у ко јем да нас де ца од ра ста ју сна жно
под сти че на ста нак и одр жа ва ње го ја зно-
сти, чи ме се оте жа ва усва ја ње здра вих
на ви ка у ис хра ни и фи зич кој ак тив но сти
– на гла ша ва др Ле шо вић.
Де бљи на је и зна ча јан пси хо ло шки

про блем. Као нај че шће пси хо ло шке по-
сле ди це го ја зно сти на ша са го вор ни ца
ис ти че анк си о зност, де пре сив ност, сни-
же но са мо по што ва ње, не по вољ ну сли ку
о соп стве ном из гле ду, али и зло у по тре-
бу ду ва на. У Цен тру се оба вља ју ди јаг-
но стич ка ис пи ти ва ња и ле че ње у ко ме
уче ству ју пе ди ја тар ен до кри но лог, спе-
ци ја ли ста фи зи кал не ме ди ци не, пси хо-
лог, про фе со ри фи зич ког вас пи та ња,
ну три ци о ни ста и ме ди цин ске се стре. Уз
стру чан над зор па ци јен ти до би ја ју план
ис хра не и фи зич ких ак тив но сти за ви сно
од уз ра ста, кон ди ци је и здрав стве ног
ста ња. Пред ност про гра ма Чи го ти ца је
мул ти ди сци пли нар ни при ступ ле че њу го-
ја зне де це. Не по сред ни циљ ле че ња је-

Ва га опо ми ње
Пре ма по да ци ма ис тра жи ва-
ња здра вља ста нов ни ка Ср би је
из 2006. го ди не, око две тре ћи-
не (67,7 од сто) де це и омла ди не 
уз ра ста од се дам до 19 го ди на је 
нор мал но ухра ње но. Го то во пе-
ти на мла дих овог уз ра ста, њих 18
од сто, уме ре но је го ја зно (11,6) 
или го ја зно (6,4 по сто). По ре ђе ња 
ра ди, шест го ди на ра ни је уме ре-
но го ја зних би ло је 8,2, а го ја зних 
4,4 од сто. Уме ре на го ја зност је 
иде ал на те ле сна те жи на по ве ћа на
за 15 од сто. Из ра зи та го ја зност је
иде ал на те жи на по ве ћа на за 25 од-
сто, док се ма лиг ном (екс трем ном)
го ја зно шћу сма тра те ле сна те жи-
на за ви ше од 60 про це на та из над 
„оп ти мал не”.

сте по сти ћи ду го роч ну – трај ну ре дук ци-
ју те ле сне ма се, уна пре ди ти здра вље уз
про ме ну по на ша ња, и усва ја ње здра вих
жи вот них сти ло ва. Ле че ње у про гра му
Чи го ти ца под ра зу ме ва хи по ка ло риј ску,
урав но те же ну ис хра ну (пет обро ка), сва-
ко днев ну и ра зно вр сну фи зич ку ак тив-
ност (шет ње, бр зи ход, ве жбе об ли ко-
ва ња, ве жбе у во ди, пли ва ње, спорт ске
игре), кли нич ку, пси хо ло шку по др шку и
еду ка ци ју (пре да ва ња, ра ди о ни це).
Ре зул та ти Чи го ти це охра бру ју. Мул ти-

ди сци пли нар ни при ступ до во ди до знат-
ног сма ње ња те ле сне ма се – од че ти ри
до 11 ки ло гра ма, до нор ма ли зо ва ња крв-
ног при ти ска и ме та бо лич ких фак то ра
ри зи ка, по бољ ша ња фи зич ке спо соб но-
сти и са мо по у зда ња. Про грам про мо ви-
ше здра ве жи вот не сти ло ве, еду ку је де-
цу ко ја усва ја ју здра ве на ви ке у ис хра ни
и схва та ју зна чај сва ко днев не фи зич ке
ак тив но сти. Ин ди ви ду ал на мо ти ва ци ја,
со ци јал на по др шка и ан га жо ва ње по ро-
ди це су од при о ри тет ног зна ча ја у ле че-
њу го ја зно сти. Ефи ка сност про гра ма Чи-
го ти ца у ле че њу го ја зне де це про це ни ће
и ак ту ел но ис тра жи ва ње о одр жи во сти
по стиг ну тих ре зул та та, за шта су нео-
п ход не про ме не у на чи ну жи во та свих
чла но ва по ро ди це.
У пла ну је из град ња но вог објек та

Цен тра за пре вен ци ју и ле че ње го ја зно-
сти код де це и адо ле сце на та у ком плек-
су Чи го та на Зла ти бо ру, као и про мо ци ја
про гра ма и са рад ња са слич ним цен три-
ма за ле че ње го ја зно сти ши ром Евро пе.

– На да мо се да ће ре зул та ти на шег
ра да да ти ве ли ки до при нос у пре вен-
ци ји и ле че њу го ја зно сти де це у на шој
зе мљи и да ће мо пру жи ти од го во ре на
број на пи та ња и за го нет ке го ја зно сти – 
ре кла је на кра ју раз го во ра др Сне жа на
Ле шо вић.

Ја сми на То ма ше вић
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У сусрет јесениУ сусрет јесени
Пе че ни пла ви 
па тли џан са
па при ка ма

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 500 г пла вог па-

тли џа на, јед на жу та ба бу ра,
јед на цр ве на ба бу ра, 10-12
че шње ва бе лог лу ка, по ла
ка ши ке биљ ног за чи на, ма ло
би бе ра, шест ка ши ка све жег
ис це ђе ног ли му на, по ла ка-
ши чи це љу те мле ве не па при-
ке, 2-3 ка ши ке сит но сец ка ног
пер шу на, две ка ши ке мен те
сец ка не на тан ке тра чи це, 4-5
ка ши ка ма сли но вог уља, ма-
ло цр них ма сли на.
При пре ма: За гре ја ти рер-

ну на 175 сте пе ни. Пла ви па-
тли џан ољу шти ти и на се ћи на
ве ће ко ма де па га ста ви ти у
хлад ну по со ље ну во ду на де-
се так ми ну та. Из ва ди ти из во-
де и осу ши ти га ку хињ ским
па пи ром. Па при ке опра ти,
очи сти ти од се мен ки, па их
исе ћи на ве ће ко ма де. Одво-
ји ти од гла ви це 10 до 12 че-
шње ва бе лог лу ка, али га не
љу шти ти. Све по вр ће из ме-
ша ти са за чи ни ма. Узе ти ве ћу
али пли ћу по су ду, ста ви ти па-
пир за пе че ње до ле па си па-
ти из ме ша но по вр ће, пре ли ти
ма сли но вим уљем и до да ти
шест ка ши ка све же ис це ђе-
ног со ка од ли му на и ли му но-
ву ко ри цу. Пе ћи не по кри ве но
у рер ни око 35-45 ми ну та. По-
вре ме но про ме ша ти.
На по ме на: Пе че но по вр ће

из ва ди те из рер не, ољу шти те
пе че ни лук од љу ски ца, па-
зи те да га не из гње чи те, да
оста ну це ли че шње ви, до дај-
те пер шун, ма слин ке и мен ту,
све до бро из ме шај те и по слу-
жи те као при лог или глав но
је ло за ла га ну ве че ру.

Пу ње ни пла ви 
па тли џан

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: три пла ва па-

тли џа на, 300 г мле ве ног ју не-
ћег ме са, гла ви ца цр ног лу ка,

че ти ри па ра дај за, 50 г пу те-
ра, ка ши ка пре зли, ве за пер-
шу на, јед но ја је.
При пре ма: Нео љу ште не 

па тли џа не ра се ћи уз дуж на-
по ла. Про пр жи ти на за гре-
ја ном уљу. Оце ди ти, охла-
ди ти и ка ши чи цом из ва ди ти 
сре ди ну. Из дин ста ти ме со са 
сец ка ним цр ним лу ком, до да-
ти сре ди ну па тли џа на, ољу-
ште ни па ра дајз, пре зле, ја је 

и сец ка ни пер шун. Напунити 
полутке и пе ћи у рер ни 50 ми-
ну та на 250 сте пе ни.

Му са ка од
пла вог
па тли џа на

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: ки ло грам пла-

вог па тли џа на, че ти ри дл па-

ра дајз со ка, 50 г пар ме за на 
(рен да ног), 350 г мле ве ног 
ју не ћег ме са, дл уља, 1/2 дл јунећег меса, дл уља, 1/2 дл
ма сли но вог уља, две ка ши чи-
це из мр вље ног су вог бо сиљ-
ка, со и би бер по уку су.
При пре ма: Па тли џан исе-

ћи на ко лу то ве, про пр жи ти 
на вре лом уљу с обе стра не. 
По со ли ти ко лу то ве и по ре ђа-
ти их у ва тро стал ну по су ду, 
на ма за ну ма сли но вим уљем. 
Пре ли ти их јед ним де лом па-
ра дајз со ка, по су ти пар ме за-
ном и бо сиљ ком и пре кри ти 
дин ста ним мле ве ним ме сом. 
Овај по сту пак по на вља ти док 
има ма те ри ја ла. Пе ћи у рер ни
30 ми ну та на 250 сте пе ни.
На по ме на: Ово је ло мо же

би ти глав но је ло за ла га ни 
ру чак или то пло пред је ло.

Грч ка му са ка
без ме са

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: кг пла вог па тли-

џа на, два па ра дај за, 100 г си-
ра фе те, 60 г твр дог си ра, 200
грама ки се ле па вла ке, три 
ја је та, гла ви ца цр ног лу ка, 
уље, ве за пер шу на, со, би бер,
ти ми јан и ори га но.
При пре ма: Па тли џа не

опра ти и исе ћи на ко ту ро ве. 
По со ље не их оста ви ти 15-20 
ми ну та, па до бро ис це ди ти. 
По ло ви ну па тли џа на ис пр жи-
ти на уљу. Исе ћи лук, дру гу 
по ло ви ну па тли џа на и до да-
ти све за чи не. Про дин ста ти, 
про хла ди ти и ис па си ра ти. 
До да ти ољу штен и на коц ке 
исе чен па ра дајз.
Из гње чи ти фе ту, на рен да ти

сир, до да ти ки се лу па вла ку и 
ја ја и до бро про ме ша ти. По-
ло ви ни ове ме ша ви не до да ти 
про па си ра ну ма су и све до бро
из ме ша ти. За тим у ва тро стал-
ну по су ду ста ви ти по ло ви ну 
пр же них па тли џа на, па при-
пре мље ну ма су и дру гу по-
ло ви ну па тли џа на. За ли ти 
дру гом по ло ви ном ме ша ви не 
си ра и ја ја. Пе ћи у рер ни око 
30 ми ну та на 250 сте пе ни.

При пре ми ла: С. С.
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На род ко на род, кад чу је да ће не што
да по ску пи или да га не ће би ти, на ва ли
у ве ли ке ду ћа не и обр сти све по ли це. 
Пра во ка же ми ни стар тр го ви не да је 
у пи та њу са мо не по треб на пси хо за

МО ЈА БА КА

лековита казивања

За оних јул ских вру ћи на, че до мо је, се де ли смо у ла до ви-
ни да њу а и на шо ру но ћом, до кле год не би ма ло за ла-
ди ло. Рас пре да ли смо, као и обич но, о све му и сва че му 

што смо већ ви ше пу та ис при ча ли. Та ко ти је у ста ро сти, де те 
мо је: ил се не се ћа мо да смо о то ме пре ди ва ни ли, или не ма-
мо но ве до жи вља је о ко ји ма је ин те ре сант но при ча ти на клу-
пи ци. Сре ћом, сти жу до нас и но ви не, и те ле ви зи ја, а бо га ми 
и ин тер нет у ко ји гле да кум Сте ва.
Та ко нам је јед не но ћи при по ве до ка ко сад ђа ци у Че шкој 

ви ше не ску пља ју ста ри па пир, не го ис ко ри шће но је сти во 
уље. То упо тре бље но уље, уме сто да до ма ћи це и дру ги ко ји 
ку ва ју си па ју у ка на ли за ци ју и за га ђу ју око ли ну, са да од ла жу 
у пла стич не фла ше и че ка ју кад ће их ђа ци по ку пи ти.
У 600 шко ла на ме сти ли су бу рад, и та ко сва ког ме се ца де ца 

при ку пе не ко ли ко то на отог уља, ко је се он дак во зи у ра фи-
не ри ју на пре чи шћа ва ње; до да ју му још не ког уља, и мо же 
да слу жи као го ри во. Јед но пред у зе ће је опра ви ло свој ди зел 
ге не ра тор за про из вод њу стру је да ра ди на та кво уље, и ка жу 
да су тро шко ви сма ње ни за тре ћи ну.
Е, то је бри га Евро пља на о еко ло ги ји и еко но ми ји.
И код нас се ових да на при ча о уљу. На род ко на род! Кад 

чу је да ће не што да по ску пи или да га не ће би ти, на ва ли у те 
ве ли ке ду ћа не и обр сти све по ли це. Пра во ка же ми ни стар од 
тр го ви не да је то са мо у пи та њу не по треб на пси хо за. Мле ка 
има, оног ску пљег, ду го трај ног, чо ко лад ног и ма сних си ре ва, 
и био јо гур та, и фит нес јо гур та, и воћ ног јо гур та, и све га оно-
га што је леп ше и уку сни је од обич ног мле ка на ко ји је на род 
баш на ва лио. И уља би би ло, си гу ран је ми ни стар, и не ма 
раз ло га да по ску пи, да – ко дру ги не го на род, ни је по ку по вао 
за ли хе и ис пра знио про дав ни це. Па се чу ди мо што је це на 
ско чи ла. За то нам је пре ко те ле ви зи је по ру чио да „не по треб-
ним ку по ви на ма не да је мо ве тар у ле ђа они ма ко ји же ле да 
по ве ћа ју про да ју, да по ве ћа ју це не и да ра де не што што ни је 
у ин те ре су свих гра ђа на Ср би је”. Као да смо из обес ти по ста-
ли ску пља чи уља!
Пи та ла га је во ди тељ ка, де те мо је, о тим мо но по ли сти ма на 

тр жи шту хра не и кар тел ском удру жи ва њу ко је код нас ни је 
до зво ље но, и баш на ро чи то пи та ла да ни су и они ма ло кри ви 
за не ста ши цу и по ску пље ње основ них на мир ни ца. Ле по јој је 
од го во рио да сва ко ко уђе у би знис има циљ да за ра ди, и да 

је то ле ги тим но пра во. Е, сад, ако се не ко огре ши о за кон, па
зло у по тре бља ва свој по ло жај на тр жи шту, ту је др жа ва да
санк ци о ни ше и ка жња ва оне ко ји то ра де. Има де зва нич на,
за ко ном овла шће на ин сти ту ци ја да то утвр ди, санк ци о ни ше,
да под не се при ја ву... „Па, ако има ју до ка зе и ар гу мен те, ако
не ког тре ба ка зни ти, не ка то и ура де – не по треб но је о то ме
сва ки дан при ча ти”, из ја ви ми ни стар у те ле ви зи ју.
Ви диш, љу би те ба ба. У том гр му баш и ле жи зец. Има мо ми

ту ко ме си ју за за шти ту кон ку рен ци је, и баш ти ко ји у њој ра-
де су и ре кли да је тр жи ште пре храм бе не ин ду стри је у Ср би ји
под кон тро лом де се так кар те ла ко ји се тај но спо ра зу ме ва ју и
до го ва ра ју о це на ма и усло ви ма про да је из ме ђу пре ра ђи ва ча
и тр го ва ца. По кре ну ли су ис тра гу, али још ни су на шли до ка-
зе. А и ка кви би то би ли тај ни спо ра зу ми ако би се ла ко, или
уоп ште, на шли до ка зи.
До ду ше, ра де и са вет ни ци за бор бу про тив ко руп ци је, а и

фир ме – до ба вља чи ових „ве ли ка на” пи шу ту жбе због мно го
че га, али нај че шће што не мо гу да на пла те по тра жи ва ња ста-
ри ја и од шест и ви ше ме се ци. Али, те ту жбе сто је по фи о ка-
ма ра зних су до ва и не гле да ју све тлост да на, док они ко ји су
их пи са ли еко ном ски про па да ју, за тва ра ју фир ме и от пу шта ју
рад ни ке, ко ји ма нај че шће ду гу ју и по не ко ли ко пла та.
Шут се са ро га тим не мо же так ми чи ти, по го то во са они ма

ко ји су, уз бла го слов и по др шку моћ них пар ти ја, по ку по ва ли
по ла Ср би је.
Жао ми је и оних пред став ни ка ор га ни за ци ја за за шти ту по-

тро ша ча ко ји тра же од др жа ве да пу сти сло бо дан увоз уља,
без ца ри не од 30 од сто, и пи та ју на глас да ли др жа ва шти ти
по тро ша че или про из во ђа че.
Е, че до мо је! Др жа ва, ка ко ства ри сто је, у том би се слу ча ју

мо ра ла од ре ћи сво јих при хо да у ко рист по тро ша ча, а то ни-
ка ко не мо же. Ве ли ке јој па ре тре ба ју до 2012. го ди не.

Уну ка Ика

пља чи
уља

ПРИ ЧА ЛА МИ У сусрет јесени
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погледи са стране

Иако нај бо га ти ји
део Аме ри ке,
Ка ли фор ни ја
не успе ва да
на ђе фор му лу
за ре ша ва ње
про бле ма
пре ви со ких пен зи ја
сво јих
чи нов ни ка

Да је ко јим слу ча јем не-
за ви сна др жа ва, Ка ли-
фор ни ја би би ла ме ђу

де сет нај бо га ти јих на све ту.
ДД
Нај мно го људ ни ја фе де рал на
је ди ни ца САД (37 ми ли о на
ста нов ни ка) има бру то на ци-
о нал ни про из вод (све што се
за го ди ну да на про из ве де и
кроз услу ге раз ме ни) 1,8 би-
ли о на до ла ра, при ход по ста-
нов ни ку 39.000 до ла ра, има

чак 663.000 ми ли о не ра – и
ве ли ки про блем са сво јим др-
жав ним чи нов ни ци ма, од но-
сно њи хо вим пен зи ја ма.
Про блем се са сто ји у то ме

што је сва ко ко та мо при ма
пла ту из бу џе та, у мо мен ту
кад од лу чи да се пен зи о ни ше
прак тич но ми ли о нер на ра чун

др жа ве. Син ди ка ти др жав них 
на ме ште ни ка (слу жбе ни ци, 
по ли цај ци, ва тро га сци, учи-
те љи и слич на за ни ма ња) 
ор га ни зо ва ни су у не ко ли ко 
ве о ма моћ них удру же ња ко ја 
су, у вре ме ни ма бо љим од да-
на шњих, ус пе ла да се из бо ре 
за ве о ма да ре жљи ве пен зиј-
ске по год но сти за ко је да нас 
јед но став но не ма нов ца. С 
дру ге стра не, због њи хо вог 
по ли тич ког ути ца ја (твр ди се 
да кон тро ли шу све по сла ни ке 
Де мо крат ске пар ти је у ло кал-
ној скуп шти ни), ни је мо гу ће 
про ме ни ти ни за ко не ко ји су 
им ово да ли.
Оту да на др жав не пен зи је 

– они ко ји ра де у при ват ном 
сек то ру пен зи о ни шу се по дру-
га чи јем си сте му од оних ко ји 
ра де у јав ном – од ла зи око 30 
ми ли јар ди до ла ра го ди шње, 
док исто вре ме но бу џет Ка ли-
фор ни је има 26 ми ли јар ди де-

фи ци та. Нај дра ма тич ни ја су ма 
је ме ђу тим она од 500 ми ли јар-
ди до ла ра, ко ли ко се до сад на-
ку пи ло ду га пре ма пен зиј ским 
фон до ви ма из ко јих се ис пла-
ћу је они ма ко ји су не кад би ли 
на плат ном спи ску др жа ве.
Си ту а ци ју је, на рав но, као 

и на дру гим ме сти ма, по гор-

ша ла еко ном ска кри за ко ја је 
у по след ње две го ди не про-
тут ња ла све том, а ко ја се и 
у Ка ли фор ни ји још и те ка ко 
осе ћа. Због кри зе је та мо без 
по сла оста ло око ми ли он љу-
ди ко ји су ра ди ли у при ват ном 
сек то ру, док се број оних ко-
је пла ћа др жа ва ни је сма њио. 
Шта ви ше, плат ни спи сак др-
жа ве у по след ње три де це ни-
је ра стао је три пу та бр же од 
при хо да у ње ном бу џе ту.
У ре ша ва њу овог про бле ма 

не моћ ни су и ми ши ћи гу вер-
не ра Ар нол да Швар це не ге ра, 
ко ји је успе шну филм ску ка ри-
је ру 2003. го ди не пре тво рио у 
по ли тич ки ка пи тал и по бе дио 
на из бо ри ма за пр вог чо ве ка 
Ка ли фор ни је. Ових да на ње-
му ис ти че дру ги, по след њи 
ман дат и од би ра ча ће се ра-
ста ти та ко што ће им оста ви-
ти ви ше про бле ма не го што је 
за те као.

Не дав но је про пао и нај но-
ви ји Швар це не ге ров по ку шај 
да уки не ра ши ре ну прак су 
„на ду ва ва ња” пла та др жав-
них слу жбе ни ка у по след њој 
го ди ни рад ног ста жа, чи ме се 
ауто мат ски по ве ћа ва ју и њи-
хо ве пен зи је. За по сле ни, на и-
ме, тек у за вр шној го ди ни ка-

ри је ре сво јој го ди шњој пла ти
при до да ју не ис ко ри шће не го-
ди шње од мо ре, бо ло ва ња и
слич но, што им омо гу ћа ва да
већ са на пу ње них 55 го ди на
жи во та, ка да има ју пра во да
оду у пен зи ју, мо гу да ра чу-
на ју на са свим при сто јан пен-
зиј ски чек.
При ме ра ра ди, по ли цај ци,

ва тро га сци и слич на за ни ма-
ња има ју пра во на три од сто
пен зиј ских при хо да у од но су
на по след њу пла ту за сва-
ку го ди ну рад ног ста жа. То
прак тич но зна чи да не ко за
25 го ди на ра да већ обез бе ђу-
је пен зи ју ко ја из но си 75 од-
сто ње го ве по след ње пла те,
ко ја у Ка ли фор ни ји, раз у ме
се, ни је ма ла.
У ак ту ел ним де ба та ма ко је

се овим по во дом во де из нет
је при мер ше фа јед не ва тро-
га сне ста ни це ко ји је се би на
овај на чин обез бе дио пен зи ју
од 284.000 до ла ра го ди шње.
По ре ђе ња ра ди, го ди шња 
пла та пред сед ни ка Ба ра ка
Оба ме је 450.000 до ла ра.
Ина че је сва ко ме ко се у

Ка ли фор ни ји пен зи о ни ше као
др жав ни на ме ште ник са 55
го ди на жи во та за га ран то ва на
до жи вот на пен зи ја од 3.000
до ла ра ме сеч но, ко ја је, уз то,
за шти ће на од ин фла ци је.
На пи та ње ка ко иза ћи из

овог при лич но за ча ра ног кру-
га, од го во ра за сад не ма. Оно
што се при ме њу је у дру гим
зе мља ма – по ве ћа ње по ре-
за, на при мер, у Ка ли фор ни ји
(као ни у це лим Сје ди ње ним
Др жа ва ма) ни је при ме њи во
из по ли тич ких раз ло га. Јер,
ни је ла ко об ја сни ти да за по-
сле ни у при ват ном сек то ру
др жа ви мо ра ју да да ју ви ше
да би они ко је она пла ћа као
пен зи о не ри жи ве ли бо ље.
Због то га је гу вер нер Швар-

це не гер си ту а ци ју у ко јој се
др жа ва на ла зи не дав но су ми-
рао ова ко: „Наш нов ча ник је
пра зан, на ша бан ка је за тво-
ре на, на ша кре дит на ли ни ја
је пре су ши ла...”

Ми лан Бе кин

НИ БО ГА ТИ НИ СУ ОНО ШТО СУ БИ ЛИ

Кри за у „злат ној др жа ви”
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Тра жи се при ја тељ, по ру-
чи вао је текст об ја вљен 
ра ни је ове го ди не у „Ко-

пен ха ген по сту”, уз на ве ден 
по чет ни услов. Кан ди дат тре-
ба да је ста ри ји од 60 го ди на, 
а од ње га се оче ку је да зна-
ње и му дрост сво јих зре лих 
го ди на кроз при чу и дру же ње 
пре не се они ма ко ји тек ула зе 
у жи вот, мла ди ма од осам до 
осам на ест.
У зе мљи ко ја је на осно ву 

жи вот ног стан дар да и све-
га што пру жа сво јим гра ђа-
ни ма по себ но обе ле же на на 
ма пи нај срећ ни јих ме ста на 
пла не ти (пре ма ис тра жи ва-
њу Уни вер зи те та у Ле сте ру, 
Дан ска је 2007. би ла пр ва на 
тој ли сти) оглас по пут на ве-
де ног ни је нео би чан, и не 
из не на ђу је. Као што се и у 
жи во ту по је дин ца нај дра го-
це ни је ства ри нов цем не мо гу 
пла ти ти, та ко и нај ор га ни зо-
ва ни ја и нај бо га ти ја за јед ни-
ца од го во ре на не ка ва жна и 
озбиљ на пи та ња, као што су 
ре ци мо емо ци о нал ни про бле-
ми де це и адо ле сце на та, тра-
жи у људ ској со ли дар но сти и 
до бро вољ ном ан га жо ва њу.
Са зна ња На ци о нал ног дру-

штва при ја те ља де це, ини ци-
ја то ра ак ци је „Нај бо љи при ја-
тељ”, ко ја се об на вља сва ке 
го ди не (фи нан си ра је На ци о-
нал ни од бор со ци јал них слу-

жби), упу ћу ју на то да је ви ше 
од 15.000 мла дих Дан ске, у 
нај о се тљи ви јем уз ра сту, уса-
мље но и ра њи во.
Док с јед не стра не дру штво 

вр шња ка ни шта не мо же да 
за ме ни, с дру ге, по знан ство 
и раз го во ри са во лон тер ском 
ба ком или де ком, бла гим и 
пу ним раз у ме ва ња, и те ка-
ко обо га ћу ју жи вот са знај но 
и са др жај но. Шта ви ше, ови 
нео бич ни дру жбе ни ци сво јим 
ис ку ством мо гу мла ди ма да 
по мог ну у ра зним си ту а ци ја-
ма не ла го де и не спо ра зу ма са 
око ли ном. Ста ри ји, пак, ужи-
ва ју не мер љи ву са тис фак ци ју 
у по нов ном от кри ва њу се бе у 
уло зи не ког ко је слу шан, ко-
ри стан и по тре бан.
Уоп ште узев, Дан ска је ме-

сто – ка ко је не ко ле по при-
ме тио – где љу ди не мо ра ју да 
се пла ше ста ро сти. По пут свих 
ви со ко ра зви је них др жа ва, ова 
скан ди нав ска зе мља има рас-
ту ћи по сто так ста рих (од пет 
и по ми ли о на ста нов ни ка, 
900.000 је ста ри је од 65 го-
ди на, од че га је 224.000 пре-
ва ли ло 80), али исто вре ме но, 
за јед но за су сед ном Швед-
ском, нај ви ше у све ту да је на 
њи хо во збри ња ва ње – 2,6 од-
сто бру то на ци о нал ног про из-
во да (Швед ска чак 3,3 од сто).
За хва љу ју ћи из да шно сти 

др жа ве, ста ри ма су за га ран то-

ва ни бес плат на не га и по моћ
у ку ћи, а сви гра ђа ни кад на-
пу не 65 го ди на сти чу пра во на
ста ро сну пен зи ју, не за ви сно
од лич ног фи нан сиј ског ста ту-
са. Чвр ста ма те ри јал на под ло-
га ни је, ме ђу тим, је ди но што
од ли ку је по ли ти ку со ци јал ног
ста ра ња у Дан ској. Ње ну под-
јед на ко ва жну ка рак те ри сти ку
пред ста вља прин цип са мо-
по мо ћи на ко јем се пре да но
ин си сти ра. Сто га се, уме сто
ин сти ту ци о нал ном сме шта ју,
пред ност да је остан ку и ја ко
ста рих осо ба код ку ће, у соп-
стве ном до му, где им се уз ре-
дов но или по вре ме но при ска-
ка ње у по моћ олак ша ва сва ко-
днев ни жи вот.
Сте пен и вр сту по мо ћи од-

ре ђу ју са ми ко ри сни ци, а њо-
ме су об у хва ће не раз не ак-
тив но сти – од аси стен ци је у
одр жа ва њу лич не хи ги је не,
хра ње њу, кре та њу, узи ма њу
ле ко ва, до круп ни јих по сло ва
чи шће ња ку ће, ку ва ња, ку-
по ви не. По по тре би и ра ни је,
али 75. ро ђен дан је сва ка ко
тре ну так ка да те рен ска со-
ци јал на слу жба ула зи у ку ћу
дан ског пен зи о не ра да про ве-
ри у ка квим усло ви ма жи ви,
ка ко мо же да му се по мог не и
да га под се ти да у сва ко до ба
мо же да им се обра ти.

„Та по се та има огро ман
зна чај јер до но си по ру ку при-

пад но сти, да је осе ћај си гур-
но сти”, ци ти ра „То рон то стар” 
ка над ску ле кар ку ге рон то ло-
га Мар га рет Ме ка дамс ко ја
је то ком бо рав ка у Скан ди-
на ви ји би ла им пре си о ни ра на
та мо шњим ре ше њи ма и пред-
но сти ма ова квог при сту па у
од но су на ни шта ма ње бо га ту
Ка на ду. За ди вио ју је, ка ко је
ре кла, став „по но си те не за ви-
сно сти” ко ји је уочи ла у мно-
го број ним су сре ти ма у Дан-
ској и Швед ској и на по ри да
се на ста ви са сва ко днев ним
по сло ви ма и кућ ним оба ве за-
ма, шта год то зна чи ло, ма кар
са мо ку ва ње ча ја.

– Су шти на те фи ло зо фи је
је да, ма ка ко слаб био, имаш
пра во да упра вљаш сво јим
жи во том – при ме ћу је Ме ка-
дам со ва.
На сли чан на чин и уз сли ко-

вит при мер ову про бле ма ти ку
ту ма чи и Ти не Рост гард, из
дан ског Цен тра за со ци јал на
ис тра жи ва ња:

– Прин цип вла де је одр-
жа ва ње ак тив не при пад но-
сти ста рих осо ба и очу ва ње
њи хо ве са мо стал но сти до кле
год је то мо гу ће. То ре ци мо
зна чи да ако не ко ме умре
су пру га ко ја је до тад ку ва-
ла, не ће мо убу ду ће ми да му
обез бе ђу је мо хра ну, већ ће-
мо га на у чи ти да ку ва. Чо век 
мо ра да бу де отво рен за уче-
ње и но ва зна ња све до соп-
стве ног кра ја.
Од ово га по ла зи шта не

од у ста је се ни у спе ци ја ли-
зо ва ним ин сти ту ци ја ма. Без
об зи ра на пси хо фи зич ку кон-
ди ци ју, па и ако су по го ђе ни
де мен ци јом или Ал цхај ме ро-
вом бо ле шћу, сви ста на ри су,
пре ма сво јим мо гућ но сти ма,
рад но ан га жо ва ни, би ло у ба-
шти на сит ни јим по сло ви ма
или у ку хи њи и слич но. Не-
ко ме ће ово ли чи ти и на пре-
те ри ва ње. И но ви нар ка „То-
рон то ста ра” би ла је за те че на
ка да је на из ла зу из лиф та у
до му за ста ре „Ло те” су сре ла
93-го ди шња ка са ка ци гом на
гла ви ко ји се ис по ма же хо-
да ли цом. Имао је про блем са
рав но те жом и ви ше пу та је
па дао. Уме сто остан ка у со би
у стра ху од по вре ђи ва ња, на-
ђе но је со ло мон ско ре ше ње.
Ка ци гу на гла ву, па у шет њу.

Д. Дра гић

Код ку ће што ду же

СКАН ДИ НАВ СКИ МО ДЕЛ БРИ ГЕ О СТА РИ МА
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из наше прошлости

Гра ђан ство не сме ку ће
по ди за ти и јен де ке ко па-
ти без до зво ле и са ве та

ин же ње ра, са др жај је на ре-
ђе ња По пе чи тељ ства вну тре-
них де ла по слатог Упра ви-
тељ ству ва ро ши Бе о град 16.
ју ла 1847. го ди не. На ре ђе ње
По пе чи тељ ства усле ди ло је
као по сле ди ца уче ста ле прак-
се гра ђа на да се оглу шу ју
на „пу бли ка ци је” о за бра ни
град ње ку ћа и ду ћа на без
прет ход не до зво ле вла сти.
Због то га је Упра ва ва ро ши
би ла при мо ра на да те бес-
прав не објек те ру ши, мо же се
про чи та ти у тре ћој књи зи ка-
пи тал ног пе то том ног из да ња
„Жи ве ти у Бе о гра ду” град ског
Исто риј ског ар хи ва. За пе ри-
од че твр те и пе те де це ни је
19. ве ка на во ди се да вла сти
кон ста ту ју мно го број не при-
ме ре не до зво ље не град ње,
по ди за ња ку ћа, пре прав ки и
до зи ђи ва ња згра да, по ди за-
ња и по прав ки ћу при ја и за-
гра ђи ва ња пла це ва, без по-
што ва ња пла на и по треб них
до зво ла. За ни мљив је до пис
од 16. фе бру а ра 1850. го ди не
ко јим се тра жи за бра на пре-
о ра ва ња глав ног Кра гу је вач-
ког дру ма ко је је уоче но на
про сто ру од Мо крог лу га до
„ра ко вач ких врат ни ца”.
У освр ту на то вре ме кон ста-

ту је се да вла ди ним чи нов ни-
ци ма сва ка ко ни је би ло ла ко
да се бо ре про тив мо де ла по-
на ша ња на сле ђе ног из ви ше-
ве ков ног до ба по да ни штва под
Ото ман ском ца ре ви ном ка да су
„ге не ра ци ја ма не го ва не и уна-
пре ђи ва не скло но сти срп ских
се ља ка да са бо ти ра ју др жав не
по сло ве и зло у по тре бља ва ју
др жав не ин сти ту ци је и ре сур-
се”, мо де ла ко ји се пре по зна-
ју и у на род ној пе сми „Ора-
ње Мар ка Кра ље ви ћа” (Мо ре,
Мар ко не ори дру мо ва,/ Мо ре,
Тур ци не газ’те ора ња).
Ова до ку мен та осве тља ва-

ју са мо део окол но сти ко је су
пра ти ле про цес ур ба ни за ци је
Ср би је у 19. ве ку на кон осло-
бо ђе ња од Ото ман ског цар-

ства. Ур ба ни стич ка де лат ност 
ус по ста вља се три де се тих го-
ди на, а про из и шла је из по-
тре бе сло бод не др жа ве за но-
вим гра до ви ма и но вим цен-
три ма др жав не упра ве, али 
и из на ци о нал ног ци ља да се 
пре мо сти ве ли ка еко ном ска и 
кул тур на за о ста лост из ме ђу 
раз ви је них европ ских др жа ва 
и опу сто ше не Ср би је.

План ско ушо ра ва ње 
се ла
Те раз ли ке би ле су упа дљи-

во ви дљи ве у не у ре ђе ним и 
за пу ште ним па лан ка ма из 
тур ског пе ри о да. Пре ма опи су 
са вре ме ни ка, за те че но ста ње 
по сле 1815. би ло је из у зет но 

те шко, се ла су пред ста вља ла 
скуп ра штр ка них си ро ма шних 
ко ли ба, а ва ро ши (ко је су 
Тур ци на пу шта ли), сплет кри-
вих и уза них ули ца, са чар ши-
јом ко ја се са сто ји од ни ских 
др ве них ду ћа на.
По сле Дру гог срп ског 

устан ка усле дио је ве ли ки 
при лив до се ље ни ка, на ро чи-
то из обла сти ко је су оста ле 
под тур ском вла шћу, и њи ма 
се бес плат но де ли ла зе мља. 
Циљ је био да се по ве ћа на-
ци о нал ни до хо дак и број по-
ре ских гла ва и по ре ских при-
хо да као основ ног др жав ног 
при хо да. Све ве ћи при лив но-
вог ста но ви шта с јед не, и све 

ве ћа раз би је ност се ла с дру ге 
стра не, до во ди ли су до по-
тре бе њи хо вог план ског гру-
пи са ња. Та ко око 1827. го ди-
не по чи ње пр во план ско ушо-
ра ва ње се ла у Ма чви ка да је, 
по не ким ар хив ским до ку мен-
ти ма, у по крет ста вље но око 
3.000 до мо ва. Др ве не брв на-
ре су „по мо ћу ко ла по себ но 
на пра вље них пре ме шта не на 
јед ну или две ми ље ра сто ја-
ња, на озна че на ме ста”, пи-
сао је Б. Ку ни берт у свом де лу 
„Срп ски уста нак и пр ва вла-
да ви на Ми ло ша Обре но ви ћа”, 
пре ве де ном на срп ски је зик 
1901. го ди не. Ка рак те ри сти ка 
но вих се ла би ла је у не ко ли ко 
пра вих ши ро ких ули ца, по ред 

ко јих су из гра ђи ва не згра де 
са окућ ни цом. Глав на ули ца 
ши ро ка до 30 ме та ра у исти 
мах је би ла и тран зит на са о-
бра ћај ни ца ко ја се на ста вља 
из ван се ла као пут.

Оснивање
нових вароши
Пр ви ур ба ни стич ки план у 

Ср би ји при ме њен је 1831. го-
ди не ка да се због ло ших при-
род них усло ва исе ља ва ста ра 
ва рош По реч и осни ва но ва, 
ка сни је на зва на До њи Ми ла-
но вац. На кон то га усле ди ло је 
осни ва ње но вих ва ро ши или 
ши ре ње ва ро ши на но вим те-
ри то ри ја ма. У сво јој „Исто ри ји 

ур ба ни зма но вог ве ка” проф.
др Бран ко Мак си мо вић пи ше
да до осни ва ње но вих ва ро-
ши до ла зи из по тре ба да се у
гру пи сме сте до се ље ни ци са
стра не, као и из бе гли це ко је се
вра ћа ју до мо ви ма (Ле шни ца,
Ло зни ца, По же га), да се осну ју
но ви тр го вач ки цен три (Ра шка
и Де спо то ви ца, ка сни ји на зив
Гор њи Ми ла но вац) или да се
ва рош про ши ри на но вој те ри-
то ри ји, што је при мер за Бе о-
град из ван шан ца, и но ве чар-
ши је Алек син ца и Ва ље ва.
Из град ња гра до ва на сло-

бод ном зе мљи шту по ур ба ни-
стич ком пла ну омо гу ћа ва ла је
да се оства ре и од ре ђе не кон-
цеп ци је о склад ном из гле ду 
ули ца и тр го ва. У ак ту Др жав-
ног са ве та из 1848. го ди не о 
осни ва њу по гра нич не ва ро ши
Ра шка из ра же на је и естет ска 
ком по нен та, на по ми ње проф. 
Мак си мо вић. Но вим жи те љи-
ма по ста вља ју се и на ро чи ти 
усло ви „…да сва ки за ку пи тељ 
ових пла це ва има ме сто пред 
сво јим пла цем по ли ни ји по-
рав на ти, кал др ми са ти и сво-
ју ку ћу по на зна че ној ви си ни 
со ка ка по ста ви ти, ка ко би се 
тим на чи ном чар ши ја уред но 
по стро ји ла и леп ши вид до-
би ла”.
У то вре ме хра бро је при-

ме ње на но ва ур ба ни стич ка 
кон цеп ци ја ко ја се у осно ви 
раз ли ко ва ла од ур ба ни зма 
при ме ње ног у ве ћи ни европ-
ских зе ма ља. Она се огле да-
ла у то ме да се на пу сте ста ре 
не у доб не ва ро ши, и бри шу са 
ли ца зе мље спле то ви кри вих, 
уских и сле пих со ка ка, а осну-
ју но ви гра до ви ко ји ће би ти 
из раз бо љег жи во та и но вог 
дру штве ног уре ђе ња у осло-
бо ђе ној зе мљи. Да ни је би ло 
та квих схва та ња, чи та ва ур-
ба ни за ци ја у Ср би ји би ла би 
упу ће на дру гим прав цем ко ји 
би во дио ка из град њи бес-
план ских, „ди вљих” на се ља 
ко ја су на ста ја ла мно го ка-
сни је.

Ду шко Вук са но вић
(Наставак у следећем броју)

УР БА НИ ЗА ЦИ ЈА СР БИ ЈЕ

По тре бе слободне државе

Пр ви ур ба ни стич ки план
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стари занати

Сва ки руч но из ра ђен пред мет је
уни ка тан и уто ли ко има и ви шу це-
ну. Али то не зна чи да не мо же да

на ђе сво је ме сто на тр жи шту. На ци о нал-
на из ло жба ста рих за на та по ста вље на у
Ет но граф ском му зе ју пред ста вља ла је
дру гу фа зу Про јек та очу ва ња ста рих за-
на та. Ор га ни за тор ове по став ке, по ред
до ма ћи на, би ло је и Ми ни стар ство тр го-
ви не и услу га.
Ет но граф ски му зеј је и про шле го ди не

по све тио па жњу ста рим за на ти ма. При-
ре ђе не су из ло жбе „Са рач ки за нат у Вр-
шцу”, „Све све, али за нат” и „Ву не на бај-
ка”. У ово го ди шњи про је кат је укљу чен и
му зеј ски са вет ник Ран ко Ба ри шић.

– Ка да сам до шао у Ет но граф ски му-
зеј, пре две де це ни је, си ту а ци ја је би ла
крај ње ха о тич на, мно ги пред ме ти су би-
ли без ика квих озна ка, за на ти су би ли
по след ња ру па на сви ра ли. Да нас има-

мо око две хи ља де ала та ста рих за на-
та. Ипак, они ни су до вољ но атрак тив ни
за из ло жбу јер се по ка за ло да наш свет
ви ше во ли да ви ди фи нал ни про из вод.
Ни је баш са свим тач но да је са мо др жав-
но уре ђе ње по сле 1945. го ди не уни шти-
ло за на те. При ме ра ра ди, гу ме ни опан-
ци су по ти сну ли ко жне јер су по че ли
да се про из во де још три де се тих го ди на
про шлог ве ка у ма њим фа бри ка ма. Сам
опа нак је лет ња, зна чи се зон ска обу ћа,
за то је гу ме ни опа нак прак тич ни ји, што
на рав но не зна чи да ко жни опа нак не ма
бу дућ ност. Он је мно го здра ви ји од па-
ти ке и ле ти је по го дан за де цу, што би
тре ба ло про мо ви са ти – об ја шња ва ет но-
лог Ба ри шић.

На ци о нал на из ло жба ста рих за на та
је би ла по вр шин ски пре глед за нат ства
у Ср би ји. На ма њем про сто ру пред ста-
вље но је ви ше од де сет ста рих за на та,
од но сно грн чар, ка зан џи ја, ку јун џи ја,
ста клар, ме дар, бом бон џи ја, ико но пи-
сац, опан чар, асур џи ја, тка ља и ве зи ља.
Ет но лог Ран ко Ба ри шић сма тра да ста ри
за на ти има ју бу дућ ност, али уз ве ће раз-
у ме ва ње др жа ве.

– На жа лост, да нас го то во све уво зи мо.
Чак и ро бу ван стан дар да, и ван здрав-
стве ног ква ли те та. Гу би др жа ва, гу бе
мај сто ри, сви гу бе... Об но вом за на та мо-
гу ће је кре и ра ти но ва рад на ме ста. За-
на тли је има ју фи скал не ка се и ПДВ 18
од сто. Од ка да је то уве де но, за тво рен је
нај ве ћи број ра ди о ни ца од јед ном. Исто-
риј ски при ме ри по ка зу ју да је не ке др-
жа ве спа си ло за нат ство. Ја пан је да нас
ве ле си ла за хва љу ју ћи за на ти ма на ко је
је ста вио ак це нат на пре ла зу из 19. у 20.
век. Ту је и мо дел Ита ли је ко ја је по сле
Дру гог свет ског ра та под ста кла за на те. У 
Фран цу ској чи та ве обла сти на тра ди ци о-
на лан на чин про из во де ка ве зе за пти це
и ми шо лов ке. Ми је ди ни у Евро пи пра ви-
мо ке ра ми ку без ко ла, ке ра ми ку руч ног
ко ла (та ко се ра ди у Зла ку си) и ке ра ми ку
из ка лу па. Има мо ве ли ку шан су да про-
мо ви ше мо на ци о нал ни етос кроз ста ре
за на те – ка же Ран ко Ба ри шић.

Је ле на Оцић

ИЗ ЛО ЖБЕ СТА РИХ ЗА НА ТА

Мај стор ство
у очу ва њу
вред но сти

Ћи ли ми
и ке ра ми ка
У про сто ри ја ма ТОС-а одр жа на је из-

ло жба „Пи рот ски ћи ли ми”. Из ло жба и
њен аук циј ски део оства ре ни су у са-
рад њи Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ср би-
је, оп шти не Пи рот и За нат ске за дру ге
за из ра ду ћи ли ма и су ве ни ра Дам ско
ср це из Пи ро та. По став ка је под се ти ла
да је пи рот ски ћи лим уни кат на за нат ска
и умет нич ка ру ко тво ри на на шег под не-
бља. Же не из Пи ро та ви ше од че ти ри-
сто го ди на пре но се с ко ле на на ко ле но
ово мај стор ско уме ће. Пи рот ски ћи лим
се тка на стро го утвр ђен на чин и има
за шти ће ну ге о граф ску озна ку по ре кла.
Оно што га чи ни је дин стве ним у од но су
на ћи ли ме са дру гих под не бља је сте то
што је пот пу но исти с ли ца и на лич ја.
За ње го ву из ра ду се ко ри сти са мо ву на
до би је на од ова ца из пи рот ског кра ја.
Сва ка ша ра на ћи ли му има сво ју при чу
и сим бол. По се до ва ње пи рот ског ћи ли-
ма и ње го во да ри ва ње озна ча ва пре-
стиж у дру штву већ ве ко ви ма.
А уко ли ко је не ког пут, пак, ових

дана на вео на Сав ско ше та ли ште, био
је у при ли ци да по гле да из ло жбу „Ке-
ра мич ко по су ђе кроз ве ко ве Бе о гра да”.
По се ти о ци су, за пра во, мо гли да ви де
ке ра ми ку од 2. до 19. ве ка, од но сно да
упо зна ју ан тич ку ке ра ми ку Син ги ду ну-
ма, рим ско тр пе зно и лук су зно по су ђе,
ке ра мич ко по су ђе из пе ри о да се о ба на-
ро да (4. и 5. век), као и сред њо ве ков но
по су ђе из ку ћа ис тра же них на Бе о град-
ској твр ђа ви. Из ло жбу су упот пу ни ли
ке ра ми ча ри из Зла ку се ко ји су при ка за-
ли тра ди ци о нал ни на чин из ра де ке ра-
ми ке на ме ха нич ком грн чар ском ко лу,
а ака дем ски ке ра ми чар Вук Пан те лић
је пред ста вио и да на шњи на чин ра да
на ко лу. Аутор из ло жбе би ла је Ве сна
Би кић, ви ши на уч ни са рад ник Ар хе о ло-
шког ин сти ту та СА НУ. Из ло жба је би ла
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 је одр жан од 19. до 26.
сеп тем бра у Бе о гра ду.

Ран ко Ба ри шић
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Уко ли би до ма ћин ства
Сте ва на (47) и Љу би це
(41) Је лић у се лу Де бе-

ља код Но ве Ва ро ши про из-
ве ден је нај бо љи зла тар ски
сир. Овом че тво ро чла ном
до ма ћин ству при па ло је пр-
во ме сто на 14. „Зла тар ској
си ри ја ди” ко ја је на Ве ли ку
го спо ји ну оку пи ла 136 про из-

во ђа ча бе лих кри шки од кра-
вљег мле ка у се лу Бо же ти ћи
на па ди на ма Ја во ра.
Ка да су пре не ко ли ко го ди-

на дру штве ној фир ми у ко јој је
био за по слен као ко но бар ко ла
кре ну ла низ бр до, Сте ван Је лић
је од лу чио да на пу сти под ста-

нар ски жи вот у Но вој Ва ро ши, 
са по ро ди цом се вра тио на 
оче ви ну у се ло Де бе ља и по-
све тио се сто чар ству. Да нас 
ово до ма ћин ство на пет хек та-
ра у бр ди ма из над Зла тар ског 
је зе ра уз га ја че ти ри кра ве и 
тр жи шту ис по ру чу је, по це ни 
од 300 ди на ра за ки ло грам, не-
ко ли ко то на си ра го ди шње.

– Ка ко у се лу не ма ор га-
ни зо ва ног от ку па, сир на 
пре по ру ку при ја те ља и по-
зна ни ка про да је мо ре сто ра-
ни ма и до ма ћин стви ма ши-
ром Ср би је и Цр не Го ре, као 
и зе мља ци ма ши ром Евро пе. 
Сир спре ма мо на исти на чин 

ка ко су од вај ка да ра ди ли на-
ши ста ри и ту не ма ни ка квих 
по себ них тај ни. Али, ва ља 
зна ти да не ма ква ли тет ног 
си ра уко ли ко пла нин ка ни-
је уред на, а шта ла, кра ве и 
мле кар чи сти – ка жу су пру-

жни ци Је лић, по бед ни ци 14. 
„Си ри ја де”.
На ово го ди шњем над ме та-

њу уче ство вао је ре кор дан 
број про из во ђа ча бе лих кри-
шки из се ла на па ди на ма Ја-
во ра, Че мер ни це и Зла та ра. 
Од лу ком струч ног жи ри ја, на 

чи јем је че лу био др Ог њен 
Ма ћеј са По љо при вред ног 
фа кул те та у Зе му ну, дру гу на-
гра ду за пу но ма сни зла тар ски
сир до би ло је до ма ћин ство 
Ми ло ша Је ли ки ћа из Бо жа-
ти ћа, док су тре ћу на гра ду 
по де ли ла три про из во ђа ча 
– Јор дан Џе ку лић и Јор дан 
Ма чић из Тру до ва и Ми лош 
Вје тро вић из Штит ко ва. Ор-
га ни за то ри „Си ри ја де” – Ту-
ри стич ко-спорт ски цен тар 
„Зла тар” и Зе мљо рад нич ка 
за дру га „Увац”, на гра ду за се-
о ско га здин ство са нај ве ћим 
бро јем кра ва му за ра до де ли-
ли су до ма ћин ству Не дељ ка 
Лу ко ви ћа из Бо же ти ћа, ко је 
га ји 21 гр ло круп не сто ке.

– Зла тар ски сир је сим бол
чи та вог кра ја и ње гов спе ци-
фи чан укус и ква ли тет плод су
не са мо вред них ру ку пла нин ки
ко је су тра ди ци ју и ре цеп ту ру
на сле ди ле од сво јих ба ка, већ
и па шња ка на бе ло ка ме ни ци,
во де и ва зду ха на овој пла ни ни
– ка же др Сне жа на Јо ва но вић,
про фе сор на По љо при вред ном
фа кул те ту у Бе о гра ду и за ме-
ник пред сед ни ка струч ног жи-
ри ја „Си ри ја де”.

Ж. Ду ла но вић

У НО ВОЈ ВА РО ШИ ОДР ЖА НА „ЗЛА ТАР СКА СИ РИ ЈА ДА”

На гра де
уме шним
пла нин ка ма

Бе ле кри шке, сим бол зла тар ског кра ја

На гра де у пра ве ру ке: ор га ни за то ри и на гра ђе ни уче сни ци „Си ри ја де”

Јед но днев ни из лет у Бе о град остао је
у не за бо рав ном се ћа њу пен зи о не ра Де-
бр ца. Пр во су об и шли гроб оми ље ног
па три јар ха Па вла у Ра ко ви ци, за па ли-
ли све ће и ода ли ду жну по шту ду го го-
ди шњем чел ни ку Срп ске пра во слав не

цр кве, а за тим су не ко вре ме про ве ли
у раз гле да њу за ди вљу ју ћег ма на стир-
ског ком плек са. Ни је из о стао ни кра ћи
бо ра вак на Авал ском тор њу, ода кле се
срп ска пре сто ни ца ви ди као на дла ну.
На по врат ку су Де бр ча ни по се ти ли Зо о-

ло шки врт и упо зна ли ње го ве но ве „ста-
нов ни ке”.

– То што смо ви де ли и до жи ве ли у на-
шем глав ном гра ду и око ли ни ви ше је од
не из мер ног за до вољ ства – би ли су ка те-
го рич ни пен зи о не ри Де бр ца.  З. Ђ.

ДЕ БРЦ

Ода ли по шту па три јар ху Па влу
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УЛе о ви ћу, азбу ко вач ком за се о куУУспрам пла ни не Бо би је код Љу бо-
ви је, у ле пој по ро дич ној ку ћи жи ви

пен зи о нер Љу бо мир Алек сић (71). Овог
скром ног и до бро ду шног чо ве ка мно ги
зна ју по на дим ку Бра ће ла. Ме ђу тим, ма-
ло ко у азбу ко вач ком кра ју зна да у ку ћи
овог мар љи вог до ма ћи на по сто ји му зеј
вред них екс по на та. То је збир ка ко ју је
он по пу ња вао по след њих че тр де сет го-
ди на.

– Још као три де се то го ди шњак по вре-
ме но сам од ла зио из Ле о ви ћа у обли-
жње гра до ве, Ужи це, Ва ље во, Ло зни цу,
Обре но вац и Ша бац, да бих са зи да ри ма
ра дио на из град њи ку ћа и дру гих обје ка-
та. Та ко сам јед ном, ше та ју ћи ули ца ма
Шап ца, до спео и до му зе ја. Пр ви пут сам
та да ви део екс по на те као што је ста ро
оруж је, ме тал ни и па пир ни но вац, ра-
зно вр сна оде ћа и мно ге дру ге ства ри ко-
је су по ти ца ле од ста ри на. Од та да тра-
је мо ја нео до љи ва страст за ста ри на ма.
При ку пљао сам све, нај ви ше ста ри но вац
и оруж је. Све што ви ди те у ове две со-
бе ко је су гра ђе не на мен ски ку по вао сам
по це лој Ср би ји, нај ви ше у ма чван ском,
за тим азбу ко вач ком, ва љев ском, ра ђев-
ском и по цер ском кра ју – при ча Љу бо-
мир Алек сић.
У Алек си ће вој збир ци има за и ста шта

да се ви ди: тур ски ја та ган, ка ни је из
Пр вог срп ског устан ка, ку бу ра из срп-
ско-тур ских ра то ва 1877. и 1878, ру ска
са бља из 1831. го ди не, хај дуч ка ку бу-
ра, тур ски хан џа ри, пи што љи (ко лу та ри)
кол то ви из Цр не Го ре. У ну ми зма тич кој
збир ци на ла зи се но вац из вре ме на ца ра
Ду ша на, но вац Мле тач ке ре пу бли ке, Не-

мач ке, Аустро у гар ске, Ита ли је, па пир ни
но вац Обре но ви ћа...

– По но сан сам на ба кар ну се ки ру ста ру
ви ше од две хи ља де го ди на, ка ме ни че-
кић, Спо ме ни цу кра ља Алек сан да ра Ка-
ра ђор ђе ви ћа, Ка ра ђор ђе ву зве зду ко ју је
Ле о ви ћа нин Ми ло је Ни ко лић до нео по-
сле љу те бит ке на Бре гал ни ци. Све екс-
по на те сам ку пио, рет ко шта сам до био
на по клон. Где год чу јем да има не што
вред но за мој му зеј, ста вим но вац у џеп
па се упу тим та мо. По гле дај те овај тур-
ски ја та ган, ку пио сам га 1993. го ди не од
Ми ка на Ани чи ћа, Ро ма из По жа рев ца, за
100.000 ди на ра – ка же Алек сић.
На пи та ње ко ли ко вре ди збир ка ста ри-

на ко ју по се ду је, Љу бо мир од го ва ра:

– Не знам ко ли ко тре нут но вре ди. Али
знам да сам за њу пре де це ни ју и по мо-
гао да ку пим не ко ли ко ста но ва у Бе о гра-
ду. Же ља ми је да мо ју збир ку ви ди ви ше
љу ди, осо би то де ца школ ског уз ра ста. Ја
сам од Љу бо ви је уда љен 15 ки ло ме та ра,
око 300 ме та ра од пу та ко ји во ди ка се лу
Сав ко ви ћу. А за све ово што имам ни ко
из СО Љу бо ви ја се ни је за ин те ре со вао.
Јед ном дав но Сла во љуб Мак си мо вић,
бив ши ди рек тор На род ног уни вер зи те та
у овом ме сту, ко ји на жа лост ни је ви ше
жив, пи тао ме да ли бих усту пио пред-
ме те за из ло жбу. Ре као сам му да бих, и
на том оста де. Са да ме ни ко и не пи та.
Ама, при ре дио бих ја са мо стал ну из ло-
жбу ма кар у Љу бо ви ји, ако не мо гу у не-
ком ве ћем гра ду. Ме ђу тим, по треб на ми
је по моћ, бар да ми се омо гу ћи за то од-
го ва ра ју ћа про сто ри ја – ве ли Алек сић.
Имао је Љу бо мир и ру жних до жи вља-

ја са сво јом збир ком. У је сен 2002. го ди-
не ло по ви су из ње го ве ку ће укра ли 17
вред них злат ни ка, не ко ли ко ки ло гра ма
ста рог сре бре ног нов ца, пи штољ и ве о-
ма ста ру ло вач ку пу шку. Пре ма Алек си-
ће вим ре чи ма, са мо је ду кат из 1742. го-
ди не та да имао ну ми зма тич ку вред ност
од осам хи ља да евра. Ло по ви ни до да-
нас ни су про на ђе ни.
Љу бо мир има пе то ро де це, три кћер ке

и два си на, али ни јед но од њих не во ли
да се ба ви са ку пља њем ста рих пред ме-
та. Ме ђу тим, он ће јед ног да на сво ју бо-
га ту збир ку оста ви ти њи ма, уз ама нет да
на сто је да је ви ди што ви ше љу ди.

Ми ла дин Ма ли шић

НЕО БИ ЧАН ХО БИ ПЕН ЗИ О НЕ РА ИЗ ОКО ЛИ НЕ ЉУ БО ВИ ЈЕ

Му зеј у Ле о ви ћу
У при ват ној збир ци
Љу бо ми ра Алек си ћа

за и ста има шта да се ви ди

Колекционар поред својих експоната
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За ле по ти цу па на ђу ра
про гла ше на Ани ца
Ста мен ко вић из
Кња жев ца, а са бор
за тво ри ло ко ло
од 1.000 игра ча

На об рон ци ма Ста ре пла-
ни не, у се лу Ја ло вик 
Из вор, уда ље ном од

Кња жев ца 40 ки ло ме та ра, 28.
ав гу ста одр жан је 15. ју би лар-
ни фе сти вал из вор не му зи ке
и пе сме „Па на џур на Ве ли ку
го спо ји ну”, на ко јем су се над-
ме та ли пе ва чи, хар мо ни ка ши,
фру ла ши, гај да ши и тру ба чи,
об у че ни у на род не но шње.
Уче ство ва ло је мно го ама те-

ра сви ра ча и пе ва ча: ор ке стар
До ма кул ту ре, тру бач ки ор ке-
стар „Ти мо ча нин” и фол клор-
ни ан самбл – шко ла фол кло ра
„Ко ло” До ма кул ту ре из Кња-
жев ца. Од про фе си о на ла ца,
на сту пи ли су Див ко Ри стић,
хар мо ни каш из За је ча ра, Ми-
ћа Сто ја но вић, ком по зи тор и
тек сто пи сац из Бе о гра да, бра-
ћа Ба јић, Све ти слав Ше шић,
Усни ја Ре џе по ва ...
Са бо ро ва ло се као у ста ра

до бра вре ме на – пе ва ло, игра-
ло, ве се ли ло и тр го ва ло, а нај-
гла сни ји су би ли тру ба чи, па је
све под се ћа ло на Гу чу. Про да-
ва ло се све и сва шта, пи ћа и

је ла би ло је у из о би љу, а при-
ка за ни су и про из во ди овог
кра ја. Пред ста вље на је до ма ћа
хра на и до ма ћа ра ди ност, ру-
ко тво ри не, умет нич ки пред ме-
ти, скулп ту ре, сли ке. Са бор је,
по оби ча ју, за вр шен ко лом од
хи ља ду игра ча, а за ле по ти-
цу ску па про гла ше на је Ани ца
Ста мен ко вић из Кња жев ца.
Дан ра ни је одр жан је об ред

код кр ста у ме сту Рав ни ште, 
где се на род и у дав на вре-
ме на оку пљао због оби ча ја и 
игран ке. Ор га ни зо ва не су и 
чо бан ске игре, а у ве чер њим 
ча со ви ма се ден ћа (пре ло) у 
се лу. Пе ва ло се, игра ло, мом-
ци су се по ста рин ски удва ра-
ли де вој ка ма док пе ку ку ку руз 
и кром пир на ва три, да би на 
кра ју би ла ор га ни зо ва на за-
јед нич ка ве че ра.
На дан са бо ра, у ју тар њим

ча со ви ма, са бо ра ши су уз прат-
њу тру ба ча об и шли вре ло где
де вој ке, об у че не у но шње овог
кра ја, у те сти је за хва та ју во ду
и да ју жед ним мом ци ма да се
на пи ју, за тим се раз ви ја ко ло
крај из во ра, а на кон то га сле ди
об ред у Цр кви све те Па ра ске-
ве, из гра ђе ној 1860. го ди не.
Због од ла ска омла ди не у

гра до ве, се ло Ја ло вик Из вор
ожи ви са мо јед ном го ди шње
– на Ве ли ку го спо ји ну, ка да се
оку пи на род са свих стра на.

Дра гић Ђор ђе вић

У СЕ ЛУ ЈА ЛО ВИК ИЗ ВОР КОД КЊА ЖЕВ ЦА 15. ЈУ БИ ЛАР НИ „ПА НА ЏУР НА ВЕ ЛИ КУ ГО СПО ЈИ НУ”

Као у ста ра до бра вре ме на

РЕ СНИК

Ра ди но
ве ли ко
ср це
Има ли ишта ху ма ни је не го пру жи ти 

ру ку уне сре ће ни ма ка да их сна ђе не во-
ља или бо лест? Да ти крв не по зна тим 
љу ди ма, са мо уз са зна ње да ће не ко ме 
спа си ти жи вот. Та квим, на да све ча сним 
жи во том жи ви Ра да Ми лић, пен зи о нер-

ка из Ре сни ка, ду го го ди шњи ак ти ви-
ста и чел ник Цр ве ног кр ста МЗ Ре сник.
Иако у го ди на ма кад би тре ба ло ви ше
да се од ма ра (ових да на сла ви 71. ро-
ђен дан), она и да ље бри не о пен зи о-
не ри ма бе о град ске оп шти не Ра ко ви ца,
тру де ћи се да до њих стиг не по моћ,
или ма кар ле па реч. 
За свој рад до би ја ла је на гра де од оп-

шти не и гра да Бе о гра да, а најзначајнија
је Октобарска награда. Тре нут но је
пред сед ник Ко ми си је за ко декс ча сти
ак ти ви ста при Од бо ру Цр ве ног кр ста
Ра ко ви це.
Ра да је ус пе ла да у том ду ху вас пи та

и сво је си но ве, а мла ђи унук је ње на
узда ни ца и на след ник у љу ба ви пре ма
љу ди ма. Г. О. Бака Рада са унуцима
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ЛИ ПО ВАЦ

Умет нич ко на дах ну ће 
у ср цу Шу ма ди је
У основ ној шко ли у се лу Ли по вац код То по ле одр жа на је 38. 

сли кар ска ко ло ни ја ко ја је оку пи ла де сет умет ни ка из Ср би је. 
Ма ни фе ста ци ју је ор га ни зо вао Кул тур ни цен тар То по ла, под 
по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре и оп шти не То по ла.

Умет ни ци ко ји су уче ство ва ли у ра ду ко ло ни је у се лу Ли по-
вац ство ри ли су за ни мљи ве и ком пакт не ра до ве, од ко јих су по 
два по кло ни ли овој сли кар ској ко ло ни ји.
Умет ни ци су бо ра ви ли у се о ским до ма ћин стви ма у Ли пов-

цу, а из ло жба њи хо вих ра до ва би ће ор га ни зо ва на у То по ли, у 
вре ме тра ја ња тра ди ци о нал не „Опле нач ке бер бе гро жђа”, од 
8. до 10. ок то бра. М. С.

ША БАЦ

Убу ду ће град ска
ор га ни за ци ја
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да за вр ши ла је по сту-

пак пре ре ги стра ци је и убу ду ће ће се зва ти Град ска ор га ни за-
ци ја ин ва ли да ра да Ша бац. На рав но, ка ко је ре че но на сед ни-
ци Из вр шног од бо ра ове ор га ни за ци је, до кра ја го ди не мо ра ју 
да се за вр ше и све фор мал но сти ве за не за овај по сао.
Сед ни ца је би ла при ли ка и да се ка же да по сао у ве зи са на-

бав ком и ис по ру ком огре ва углав ном те че без про бле ма. Али, 
док се не ис по ру че упи са не ко ли чи не, не ће се при сту пи ти но-
вом упи су греј ног др ве та и угља.
За пред сто је ћу зи му у ша бач кој ор га ни за ци ји ин ва ли да ра да 

по бри ну ли су се да обез бе де и па ке те са су хо ме сна тим про-
из во ди ма, уз пла ћа ње на две ра те. Од лу че но је да се и ове 
го ди не скло пи аран жман са ри бар ни ца ма да би члан ство мо-
гло да се снаб де ри бом, и то на ра те, по себ но у вре ме Све тог 
Ни ко ле.
Чла но ви Из вр шног од бо ра су мо гли да са зна ју да је у Град-

ској упра ви Шап ца до го во ре но да се фор ми ра пред у зе ће ко је 
би за по шља ва ло ин ва ли де и да ће би ти обез бе ђе на сред ства, 
као и пре ква ли фи ка ци ја и до ква ли фи ка ци ја. На гла ше но је да 
је ша бач ка фир ма „Зор ка ко лор” бес плат но да ла ма те ри јал за 
кре че ње Клу ба ин ва ли да ра да.

Б. Р.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Во ждов ча ни по се ти ли
Па лан ча не
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Во ждов ца и Ак тив же-

на пен зи о не ра ове бе о град ске оп шти не ор га ни зо ва ли су јед но-
днев ни из лет до Сме де рев ске Па лан ке за сво јих пе де сет чла но-
ва. Во ждо вач ки пен зи о не ри нај пре су по се ти ли Оп штин ску ор-
га ни за ци ју „ко ле га” из Сме де рев ске Па лан ке, где их је ср дач но
при мио и по здра вио Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник па ла нач-
ких пен зи о не ра, са са рад ни ци ма. По том су у прат њи за ме ни це
пред сед ни ка пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке, Жив ке – Ми це
Ђур ђе вић, и пред сед ни це Ак ти ва же на МОП-а МЗ „Ста ра чар-
ши ја”, Мир ја не Љу би са вље вић, ве те ра ни са Во ждов ца об и шли
ма на стир Ко по рин, пред у зе ће за про из вод њу ми не рал не во де и
со ко ва „Па ла нач ки ки се љак” и град ско је зе ро Ку дреч.
У ве чер њим ча со ви ма за во ждо вач ке пен зи о не ре и до ма ћи-

не при ре ђе на је за ба ва уз при го дан кул тур но-умет нич ки про-
грам, у ко ме су и го сти из ве ли део из пред ста ве „Ко шта на”.
Но ви су срет пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке и Во ждов ца за-
ка зан је за про ле ће на ред не го ди не. Сл. К.
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АРИ ЉЕ

По ма жу ко ли ко мо гу
У оп шти ни Ари ље има 2.400 пен зи о не ра и ве ћи на је учла ње-

на у пензионерску ор га ни за ци ју. Ње на упра ва се ан га жу је да
на раз не на чи не по мог не свом члан ству.

НО ВИ САД

Де фи ле олд тај ме ра
Ме ђу на род но оку пља ње вла сни ка ста рих ауто мо би ла, ор га-

ни зо ва но по ше сна е сти пут, при ву кло је и ове го ди не ин те ре-
со ва ње број них Но во са ђа на. У ко ло ни ко ја се кре та ла па рад-
ном во жњом, ме ђу углан ца ним ле по та ни ма од 40 и 50 ле та 
био је и је дан у ду бо кој ста ро сти, чи ји се точ ко ви окре ћу 91 
го ди ну.
За па же ни су и мо то ци кли, чи ји је нај ста ри ји пре дак „ро ђен” 

пре 125 го ди на. По кре тао га је јед но ци лин дрич ни че тво ро-
такт ни мо тор на, у то вре ме, чу де сно го ри во – бен зин.

И. М.

ПРО КУ ПЉЕ

Па ке ти за си ро ма шне

Нај ста ри ји ауто мо бил на паради

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Про ку пљу по че ла је 
при пре ме за ок то бар, ме сец со ли дар но сти са ста ри ма. И овог 
пу та ће, као и прет ход них го ди на, би ти ор га ни зо ва но не ко ли-
ко ак ци ја.

– Го то во је из ве сно да ће мо по се ти ти ста ре и бо ле сне, за-
тим оби ћи Дом за не гу и сме штај ста рих. Пла ни ра мо и ве ли ку 
ак ци ју по мо ћи пен зи о не ри ма чи ја су при ма ња ис под 12.000 
ди на ра – ка же пред сед ник про ку пач ких пен зи о не ра, Ми ро љуб 
Ко цић.

Дра ган Ми тро вић

Све ле Бо јић

− Не ма мо до на ци ја, ни ти по мо ћи оп шти не, а ни рад них ор-
га ни за ци ја из ко јих смо ис пра ће ни на за слу же ни од мор. Фи-
нан си ра мо се од соп стве не чла на ри не ко ја је нај ни жа ме ђу
пен зи о нер ским ор га ни за ци ја ма Зла ти бор ског окру га − ка же
Све ле Бо јић, пред сед ник ариљ ских пен зи о не ра.
Према ње го вим ре чи ма, ова ор га ни за ци ја сва ке го ди не за

чла но ве на ба вља огрев, мед, све жу пи ле ти ну, су хо ме сна те
про из во де и дру ге на мир ни ца ко је се мо гу обез бе ди ти по ни-
жим це на ма и по вољ ни јим усло ви ма пла ћа ња. Огрев се от-
пла ћу је на шест ра та, а оста ло на три ме се ца, на рав но без
ка ма те.
− За хва љу ју ћи овој ор га ни за ци ји, пен зи о не ри то ком чи та-

ве го ди не од ла зе на раз не из ле те. Ско ро да не ма зна ме ни тог
ме ста на про сто ри ма Ср би је и прет ход не Ју го сла ви је у ко ме
ариљ ски пен зи о не ри ни су би ли − ис ти че Дра ган Ми тро вић,
се кре тар.
Ин те ре сант но је да за по сле ни у овој ор га ни за ци ји сва ког

да на на по слу про во де пу но рад но вре ме, а за то не при ма ју
хо но рар.

Ђ. М.

Пре ма ње го вим ре чи ма, нај си ро ма шни јим пен зи о не ри ма би-
ће уру че ни хи ги јен ски па ке ти чи ја по је ди нач на вред ност из но-
си око шест сто ти на ди на ра.

Ж. Д.
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Сун цо крет од
три де сет цве то ва
У до ма ћин ству Дан ка Ђор ђе ви ћа из Го луп ца већ три го ди не

без се тве ра сту три ста бљи ке укра сног сун цо кре та на ко ји ма
има од 20 до 30 цве то ва.

– Јед на од ових ста бљи ка до сти же ви си ну и до два ме тра.
На њој се са да на ла зи 30 цве то ва. Ре дов но их за ли вам и око-
па вам – на гла ша ва Дан ко ва су пру га Сла ви ца ко ја се бри не о
овом рет ком пло ду, као и о оста лим за са ди ма у по ро дич ној
„бо та нич кој” ба шти.
А у ба шти ове го лу бач ке по ро ди це ра сту још не ке биљ ке

ко је рет ко успе ва ју на овим про сто ри ма. Реч је о ја пан ској
ја бу ци, сту ба стим ја бу ка ма, кру шка ма, тре шња ма, шљи ва ма,
кај си ја ма, као и о ки ви ју. Ов де има још и па ту ља стих бре са ка,
на ра и смо ка ва.

– Већ не ко вре ме тра жим сад ни це бру сни це да ком пле ти ра мо
ба шту и овим во ћем, јер су пруг и ја обо жа ва мо рет ке вр сте во ћа
– ка же Сла ви ца, на ре дов ном по слу у сво јој ба шти. Љ. Н.

КИ КИН ДА

За се бе, се ло
и по том ке
Је дан број пен зи о не ра у ки кинд ској оп шти ни, иако су за кон-

ски осло бо ђе ни пла ћа ња ме сног са мо до при но са, ипак из два ја 
део из но са од сво је пен зи је за ову на ме ну. До ду ше, по ни жој 
сто пи од за по сле них. Је дан од сто да ју они у се ли ма Мо крин, 
Иђош и Ба нат ска То по ла, је дан и по од сто Ба ша ид, два од сто 
На ко во, Са јан и Но ви Ко зар ци, два и по од сто Ру ско Се ло, а 
три од сто, ко ли ко и за по сле ни, из два ја ју пен зи о не ри у Ба нат-
ском Ве ли ком Се лу.
У ки кинд ској оп шти ни се већ ско ро по ла ве ка на ова кав на-

чин – са мо фи нан си ра њем нај че шће ре ша ва ју ко му нал не по-
тре бе. Да кле, ве ћи на са да шњих пен зи о не ра већ је уче ство ва-
ла у са ку пља њу до при но са то ком рад ног ве ка.

ЖИ ТО РА ЂА

Угаљ спо ро сти же
До бар део пен зи о не ра у нај ма њој то плич кој оп шти ни – Жи-

то ра ђи стра ху је хо ће ли угаљ из руд ни ка Ко лу ба ра до би ти на 
вре ме. На и ме, Удру же ње пен зи о не ра, у са рад њи са овим руд-
ни ком, уго во ри ло је 660 то на угља за сво је чла но ве, али је до 
са да ис по ру че но око 350 то на.

– Тач но је да ис по ру ка угља до са да ни је ишла пред ви ђе-
ном ди на ми ком. Све сни смо, ме ђу тим, од ре ђе них про бле ма са 
ко ји ма се су о ча ва Ко лу ба ра, и има мо чвр ста уве ра ва ња да ће 
пре о ста ле ко ли чи не огре ва сти ћи до кра ја овог или по чет ком 
на ред ног ме се ца – ка же пред сед ник пен зи о не ра Жи то ра ђе, 
То ми слав Ри стић.
То на угља ко шта ла је шест хи ља да ди на ра, а пен зи о не ри ће 

га от пла ћи ва ти у шест ра та.
Ж. Д.

Један од путева изграђених самодоприносом

Ве те ра ни ра да ко ји уче ству ју у овој ак ци ји обра зла жу то 
оба ве зом пре ма се би, се лу, али и пре ма по том ци ма, јер има 
још про бле ма ко је ва ља за јед нич ки са вла да ти.
Ме сне за јед ни це за уз врат обез бе ђу ју пен зи о нер ској ор га ни-

за ци ји про сто ри је за оку пља ње и рад и из ла зе им у су срет и 
на дру ге на чи не.

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

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

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

Некад и сад
При хо ди и рас хо ди 
Окру жног уре да
у Бе о гра ду
Иако је у 1939. го ди ну рад нич ко оси гу ра ње ушло 

под зна ци ма те шке за тег ну то сти ко ја је вла да ла 
у ме ђу на род ним од но си ма, ипак је оно на ста ви ло 
сво је не ко ли ко го ди на уна зад за по че то на пре до ва-
ње. Прем да је по сло ва ње у про шлој го ди ни за вр-
ши ло с гу бит ком од не што ви ше од јед ног ми ли о на 
ди на ра, ства ран ре зул тат је знат но по вољ ни ји ако 
се има у ви ду да су у за кључ ним ра чу ни ма за го-
ди ну 1939. по ка за ни и мно ги из да ци ко ји тре ба да 
те ре те го ди ну 1938. Ре зул тат по сло ва ња би пре ма 
то ме био ви шак од 200.000 ди на ра.

(Окру жни уред за оси гу ра ње рад ни ка у Бе о гра ду у 1939. го ди ни, Бе о град, 1940)

Фи нан сиј ско по сло ва ње
За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу де фи ни ше при хо де и рас хо де Ре пу блич ког фон да ПИО. Фи нан сиј ски из-

ве штај за 2009. го ди ну по ка зу је да су укуп ни при хо ди и при ма ња Фон да из но си ли 462,69 ми ли јар ди ди на ра, а рас хо ди 
и из да ци 463,53 ми ли јар ди ди на ра. Фи нан сиј ским 
пла ном за те ку ћу го ди ну, ко ји на пред лог Управ ног 
од бо ра РФ ПИО усва ја На род на скуп шти на пре ма 
бу џе ту, укуп ни при хо ди и при ма ња пла ни ра ни су 
на 471,552 ми ли јар де ди на ра. Оче ки ва ни при хо ди 
од до при но са су 246,57 ми ли јар ди ди на ра, од че-
га су до при но си за по сле них 226,64 ми ли јар де, од 
ка те го ри је са мо ста ла ца 17,8 ми ли јар ди, а од по љо-
при вред ни ка 2,13 ми ли јар ди ди на ра. Укуп ни рас-
хо ди и из да ци пла ни ра ни су на 470,709 ми ли јар ди 
ди на ра, од че га ће се на ис пла ту пен зи ја и дру гих 
пра ва из оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња утро ши-
ти 463,747 ми ли јар ди ди на ра. Ј. О.

Да су не ке ве ли ке па ре ни су, али кад су при-
ма ња ма ла и пет хи ља да је ве ли ко као ку ћа. То 
оних пет хи ља да ко је нам обе ћа ва ју од по чет-
ка ле та, да не ка жем да нас др же на „ду гач ком 
шта пу” и ни ка ко да их ствар но до би је мо. За по-
сле ни у др жав ним фир ма ма су већ за бо ра ви ли 
и да су их до би ли и по тро ши ли (те шко их па 
по тро ши ти у ово вре ме и да је пе де сет, а не 
пет хи ља да), а на ше „во ђе” ни кад да се до го-
во ре ка ко и ко ме да их да ју. Па оста ви ше све 
за је сен да, ка ко су нам ле по ле тос об ја сни ли, 
има мо за зим ни цу и огрев. Ни је ми ја сно ка ко 
ми сле да све то под ми ри мо по ме ну том су мом, 
али бо ље ишта не го ни шта. Је ди но што ће пен-
зи о не ри, који све на вре ме пла ћа ју и на ба вља-
ју, већ за вр ши ти (ко ко ли ко мо же) и са јед ним 
и са дру гим док не ре ше да нам те па ре ко нач-
но да ју. По след ње ин фор ма ци је ка жу да ће мо 
нај ка сни је до дру гог ок то бра ви де ти ту цр ка-
ви цу, па да ви ди мо, ни је ни то ви ше да ле ко. 
Ве ру јем да смо сви већ уна пред ис пла ни ра ли 

шта ће мо и ка ко са тих пет хи ља да, а не ки ма
ће ве ро ват но да по слу жи са мо да „по кр пи ру-
пе” у иона ко тан ком кућ ном бу џе ту. Али, како
било, не ка их ко нач но до би је мо.
Јер, имам ути сак да то на мер но оду го вла че,

по што по ве ћа ња пен зи је неће ско ро би ти.
Мо гло би да се при ча и о то ме ко је и ко ли-

ко ствар но угро жен и да ли тих пет хи ља да
зна чи исто оном ко има ми ни мал ну пен зи ју од
8.000 и оном ко има 30.000. По ме ни би би ло
пра вед ни је да су ви ше до би ли они ко ји има ју
нај ма ње: на при мер по 10.000 сви ко ји при ма ју
до 15.000 ме сеч но. На рав но да ме не ни ко ни је
пи тао ни ти ће убу ду ће, па су овај лист и ова
ру бри ка је ди но ме сто где мо гу да ка жем шта ја
о то ме ми слим, ако уоп ште об ја ви те мо је пи-
смо ко је пи шем че ка ју ћи да ви дим хо ће мо ли
ствар но са да до би ти те па ре да мо гу да пла-
ни рам но ве зим ске ци пе ле, јер се ви ше и не
се ћам из ко је су ми го ди не ове ко је имам.

Н. Ми ло са вље вић, Кња же вац

Не гу би мо на ду
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Пра ва ин ва ли да III ка те го ри је

Од ре ђи ва ње но вог из но са 
пен зи је

Без на кна де за те ле сно
оште ће ње

До кра ја школ ске го ди не

Не ма усло ва за ин ва лид ску 
пен зи ју

?Ма ри ја И. – Ниш: Имам 52 го ди не. Под не ла сам
зах тев за при зна ва ње пра ва на 50 по сто ин ва лид-
ске пен зи је као ин ва лид III ка те го ри је. Мој уку пан

рад ни стаж је 29 го ди на, од че га 10 го ди на у др жав ним
фир ма ма, а 19 у при ват ним. Од 1986. до 1988. го ди-
не би ла сам на про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и ко-
ри сти ла сам пра во на ма те ри јал но обез бе ђе ње, а но ви
рад ни од нос сам за сно ва ла 1. 9. 1989. го ди не. Да ли је
тре ба ло ра ни је да под не сем зах тев и ко ја су мо ја пра-
ва? Да ли мо гу не што ре тро ак тив но да оства рим?

?Вла сти мир T. – Мај дан пек: Ба вио сам се при ват ном
де лат но шћу. Сте као сам ста ро сну пен зи ју 1999. го-
ди не и за пен зиј ски основ ми је узет нај по вољ ни ји

пе ри од од 1984. до 1994. го ди не. По сле пен зи о ни са ња
сам на ста вио са упла ћи ва њем до при но са још осам го-
ди на. Да ли то мо же да ути че на мо ју са да шњу пен зи ју 
или мо гу да по вра тим ви ше упла ће не до при но се?

?Ми ле Ри со вић – Но ви Бе о град: Мој син је ро ђен
1974. го ди не. У ра ној мла до сти је обо лео и од та-
да су оста ле трај не по сле ди це. У по чет ку је био по-

кре тан али од 2008. го ди не је на сту пи ла бо лест од ко је
је пре стао да хо да и ни је у ста њу да се слу жи ру ка ма
ни но га ма и ве зан је за по сте љу. Фон ду ПИО сам пре дао
зах тев за при зна ва ње пра ва на нов ча ну на кна ду за те ле-
сно оште ће ње 2009. го ди не али је до нет за кљу чак да се
зах тев од ба цу је и усту па цен тру за со ци јал ни рад. Та мо
су ми од го во ри ли да не мо гу да до не су ни ка кво ре ше ње
јер је мој син, по њи хо вом ми шље њу, оства рио пра во на
уве ћа ну не гу и по моћ по осно ву 100 од сто ин ва лид но сти,
те да не ма пра во на те ле сно оште ће ње ни ти но вач ну на-
кна ду. Упо знао сам их с тим да је мој син био по кре тан
и да је при мао ту ђу не гу и по моћ, а да је са да на сту пи ло
дру го обо ље ње. Мо лим Вас, да ли мој син има пра во на
на кна ду за те ле сно оште ће ње и ко ме да се обра тим?

?Пе ри ца Стан ко вић – Вла со тин це: Сре ди ном фе-
бру а ра 2011. го ди не на вр ша вам 40 го ди на рад ног
ста жа. Ра дим у сред њој шко ли као про фе сор. Да

ли сам у оба ве зи да идем у ре дов ну пен зи ју јер 65 го ди-
на на вр ша вам тек кра јем го ди не (11. 11. 2011)?

?Да нил ка Ни ко лић – Кња же вац: Ро ђе на сам 7. 7.
1946. го ди не. Оства ри ла сам укуп но де вет го ди-
на и шест ме се ци ста жа, а од то га ми је пет го-

ди на ре гу ли са но, а за оста так по сло да вац ни је упла-
тио до при но се. Пре че ти ри го ди не сам се раз бо ле ла
од кар ци но ма па ме ин те ре су је да ли и ка ко мо гу да
оства рим пен зи ју и да ли имам пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју са пет го ди на рад ног ста жа, с об зи ром на при-
ро ду бо ле сти?

Од го вор: У пи сму ни сте на-
ве ли ка да Вам је пре стао рад-
ни од нос и због че га. Пра во 
на на кна ду у ви си ни 50 од сто 
ин ва лид ске пен зи је има ју ин-
ва ли ди ра да II и III ка те го ри-
је ин ва лид но сти, као и ин ва-
ли ди ра да са утвр ђе ном пре-
о ста лом рад ном спо соб но шћу 

ко ји ма не за ви сно од њи хо ве
во ље пре ста не свој ство оси-
гу ра ни ка. Ово пра во при па да
по ис те ку пе ри о да у ко ме би
ова ли ца оства ри ла пра во на
на кна ду код На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње, али не
пре по чет ка при ме не овог за-
ко на од 10. 3. 2003. го ди не.

Од го вор: Ви мо же те да под-
не се те зах тев за од ре ђи ва ње 
но вог из но са пен зи је по осно ву 
ста жа оства ре ног по сле пен зи-

о ни са ња. По вра ћај упла ће них
до при но са ни је мо гућ јер то за
са да ни је пред ви ђе но на шим
за кон ским про пи си ма.

Од го вор: Пре ма до ку мен-
та ци ји ко ју сте при ло жи ли 
ви ди се да је Ва шем си ну већ 
утвр ђе но те ле сно оште ће ње 
у ви си ни 100 од сто по дру гом 
осно ву. Ин ва лид на де ца не ма-
ју пра во на нов ча ну на кна ду 
за те ле сно оште ће ње, те је 
утвр ђи ва ње сте пе на те ле сног 
оште ће ња по слу жи ло са мо за 
утвр ђи ва ње по вољ ни јег из-
но са нов ча не на кна де за ту ђу 
не гу и по моћ ко ју ко ри сти Ваш 

син. Из ових раз ло га су у пра ву
за по сле ни у цен тру за со ци јал-
ни рад, јер не ма ни ка кве свр-
хе утвр ђи ва ње но вог те ле сног
оште ће ња ако је већ утвр ђе но
јед но те ле сно оште ће ње у нај-
ви шем сте пе ну. Но во на ста ло
те ле сно оште ће ње не мо же да
по ве ћа сте пен већ утвр ђе ног
оште ће ња, а не омо гу ћа ва ни
про ме ну утвр ђе них пра ва, као
ни сти ца ње не ког но вог пра ва
за Ва ше де те.

Од го вор: Пре ма За ко ну о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва-
ња и вас пи та ња ко ји се од но-
си и на сред ње обра зо ва ње и 
вас пи та ње, Ва ма би тре ба ло 
да пре ста не рад ни од нос на 
кра ју школ ске го ди не у ко јој 

пу ни те 40 го ди на ста жа оси-
гу ра ња или 65 го ди на жи во-
та. Ка ко Ви пре 65. го ди не
жи во та пу ни те 40 го ди на ста-
жа оси гу ра ња, Ва ма би рад ни
од нос тре ба ло да пре ста не са
31. 8. 2011. го ди не.

Од го вор: За оства ри ва ње 
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју 
ни је до вољ но са мо да ис пу ња-
ва те услов по пи та њу го ди на 
ста жа, а до вољ но је и пет го-
ди на ста жа оси гу ра ња, и да сте 
до вољ но бо ле сни и да ле кар-
ска ко ми си ја про це ни да код 
Вас по сто ји пот пу ни гу би так 
рад не спо соб но сти. Нео п ход-
но је и да има те го ди на жи во та 

ма ње не го што је по треб но да
би сте оства ри ли пра во на ста-
ро сну пен зи ју. С об зи ром на то
да Ви има те ви ше од 60 го ди-
на, што је гра ни ца за ста ро сну
пен зи ју за оси гу ра ни ка же ну,
не ма те пра во да оства ри те ин-
ва лид ску пен зи ју. За ста ро сну
пен зи ју нео п ход но би би ло да
сте оства ри ли ми ни мум 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ДЕО РУКЕ
И НОГЕ

АУТОМО-
БИЛСКО 
ОГЛЕДАЛО

УЧЕСНИК 
НЕКЕ ИГРЕ

МАСОВНИ 
НАСТУП

СПОРТИСТА

АМЕРИЧКИ
НОБЕЛОВАЦ 
ЗА МЕДИЦИ-
НУ, ХОВАРД

ГРЧКА 
БОГИЊА 
МУДРОСТИ

СРПСКИ 
ПУСТОПИСАЦ 
ЉУБОМИР

ПРИСТА-
НИШТЕ

КОВНЕ 
ПЛОЧИЦЕ У 
ШТАМПАР-
СТВУ

УЗГЕНГИЈА 
КОД КОЊА

ЛИВАДА,
УТРИНА

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

18. И 28. 
СЛОВО

ОШТРИНА,
РЕСКОСТ

ИЗНАД, 
ПОВРХ

ЖЕНСКО ИМЕ

2. И 3. СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ
ПРЕКРШАЈ
У ХОКЕЈУ

МАЛИ
РИМСКИ 
КУЋНИ БОГ

ОЗНАКА 
ОБИМА
БРИСАЊЕ 

(МН.)

ХВАТАЊЕ 
РИБЕ

ЗАВРШИТИ
ОРАЊЕ, 
ПООРАТИ

СЛИКАР ИЗ
БАЊАЛУКЕ, 
ВОЈИСЛАВ

ОСТРВО У 
СРЕДОЗЕМ-
НОМ МОРУ

ОЗНАКА 
РАЗРЕДА

НЕГОВАТИ

ДЕКЛАМАТОР

СИМБОЛ
КИСЕОНИКА

БРДО КОД
НИША
РЕКА У 
ЧЕШКОЈ

ИСПОЉА-
ВАЊЕ СМЕХА

ПОЗНАТО
МАЂАРСКО 
ВИНО

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ОЗНАКА 
РУБЉЕ

ДВОЧЛАНИ 
ИЗРАЗ

ПИСАР,
БЕЛЕЖНИК

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ
МЕНИЧНА
ЈЕМСТВА

ИНТЕНЗИТЕТ

МЕСТО У 
СРБИЈИ

РУДА ИЗ 
БАНАТА

ДРВО ВРБЕ 
ИВЕ

НАТАЛИЈА 
ОДМИЛА

ОСНОВНА 
ТАРИФА

АНА БЕКУТА

18. СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

ПРОЖДРЉИ-
ВО

ОЗНАКА 
АМПЕРА

ГРАД У СЛО-
ВЕНИЈИ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: шкрипац, критика, астат, р, кт, лати,
љ, т, Кон, Ирак, ба, Високо, острига, Стендал, Тара, нх, нити, е, ка,
идем, а, с, Еди, навијач, Атакама, Ђока, ер, аматер, Ник, с, т, и, остав.

СКАНДИНАВКА

Д
еј
ан

 П
ат
ак
ов
ић

М
ил
ен
ко

 К
ос
ан
ов
ић

На ви ка
Ко не ра ди, тај не је де. Ова по сло ви ца на ста ла је кад

су уве де не пен зи је.
Со ци јал не раз ли ке су ми ни мал не, а ме ђу си ро-

ма шни ма уоп ште и не по сто је.
От кад сам у пен зи ји, имам ви ше вре ме на да гле дам ка-

ко дру ги жи ве.
Не мо же мо да из ва ди мо ште ту. И ми смо на дну.
Ко се ду же шко лу је, кра ће ће при ма ти пен зи ју.
Ја сам про тив сва ког об ли ка на си ља. Не мам ви-

ше сна ге за то.
Је ди но при ма ња пен зи о не ра за ви се од ра да – оних ко-

ји још ни су пен зи о ни са ни.
Ни смо са ми. И еко ло ги ја је свет ски про блем.
Кад ви де од че га мо ра ју да жи ве, пен зи о не ри ма се не

жи ви.
Ми лен Ми ли во је вић

До ско ци
У не си гур ној др жа ви је ди но си гур ним ку ћа ма

ра сте це на.
На ши по ли ти ча ри су по де ље не лич но сти. За то мо гу да

оба вља ју ви ше функ ци ја у јед ном ман да ту.
Жи ви мо ту и та мо, али све ре ђе ту.
Раз у мем да се чо век с вре ме ном ме ња, али не мо ра то

да чи ни кроз по ли тич ке пар ти је.
По сти гли смо пу ну са гла сност. То не мо до кра ја.
Се ли смо за пре го ва рач ки сто са ар гу мен ти ма. Њи хо ви

су има ли ве ћи ка ли бар.
Не мам по ве ре ње у прав ду. Че сто по ка же на лич-

је.
Упа ли смо у за се ду. По ту ри ли су нам де мо кра ти ју.

Ра де Ђер го вић
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Мо лим за реч
Да нас сви про да ју па мет. Већ се

мо же го во ри ти и о рас про да ји.
Ре шио сам да це лу пен зи ју по тро шим

на ба њу. Је ди но још ни сам од лу чио ко-
ли ко ми ну та ћу оста ти.
Нај ве ћа про дук тив ност је у по-

ли ти ци. Мно ги има ју и по пет пла-
ће них функ ци ја.
Тач но је да се са мо јед ном жи ви, али

и то по ста је све ком пли ко ва ни је.
Стр пи те се, јед ног да на сви ће мо

жи ве ти као у ста ти сти ци.
У Ср би ји има све ви ше лу та ли ца.

Мла дих љу ди ко ји лу та ју да би на шли
по сао.
То ли ко се бу сао у пр са да сад

тра жи да му се то при зна као по-
вре да на ра ду.
Не кад се на кон кур си ма тра жио про-

фил кан ди да та, а да нас је по тре бан и
ан фас.

– Где ти је, бре, мла дост?
– На би роу за за по шља ва ње.
Штрајк гла ђу сва ки по ли ти чар схва-

та на свој на чин. Не ки штрај ку ју пре, а
не ки по сле је ла.

Де јан Па та ко вић

Да ли сте зна ли ...
… да је пр во при ка зи ва ње ре дов ног 

те ле ви зиј ског про гра ма по че ло у Лон-
до ну 1936. го ди не, а да је зва нич но 
еми то ва ње ТВ про гра ма у Бе о гра ду, из 
им про ви зо ва ног сту ди ја на Сај ми шту, 
стар то ва ло 23. ав гу ста 1958?

… да Аме ри кан ци има ју нај ве ћи број 
те ле ви зо ра у све ту по ста нов ни ку – 
0,85?

… да су у Њу јор ку све оп шти не осим 
Бронк са остр ва?

… да се нај-
леп шом гра ђе-
ви ном на све ту 
сма тра Таџ Ма-
хал? По ди гао 

га је у 17. ве ку ин диј ски вла дар шах 
Џа хан као гроб ни цу за во ље ну су пру-
гу. На ње му су 18 го ди на ра ди ле хи ља-
де љу ди. Згра да је ви со ка 60 ме та ра, 
укра ше на са 12 вр ста по лу дра гог ка-
ме ња и има ку ле на сва че ти ри угла.

… да ви ше од по ло ви не укуп ног бро-
ја у све ту по зна тих вр ста цве ћа ра сте 
у Ју жној Аме ри ци?

... да је, осим по то ме, ју жно а ме рич-
ки кон ти нент по знат и по кли мат ским
крај но сти ма? Док је пу сти ња Ата ка ма у
Чи леу нај су вље ме сто на све ту, не ки де-
ло ви Ко лум би је при ма ју ви ше од 11.700
ми ли ме та ра па да ви на го ди шње.

… да је Ли би ја је ди-
на др жа ва на све ту ко ја 
има јед но бој ну за ста ву? 
Ње ну за ста ву чи ни зе ле но по ље без
ика квих де та ља.

… да ба ле ри на, док игра на вр хо ви-
ма пр сти ју, за вре ме јед не пред ста ве
по тро ши исту ко ли чи ну ка ло ри ја као и
др во се ча ко ји цео дан се че др ва?

… да су Ита ли ја ни нај ве ће европ ске
ште ди ше јер јед ну че твр ти ну сво је го-
ди шње за ра де оро че у не кој бан ци?

… да је пи сац Марк Твен
ро ђен и умро у го ди ни по ја-
вљи ва ња Ха ле је ве ко ме те?

… да Ал берт Ајн штајн
ни је про го во рио до тре ће
го ди не и да је нај ви ше во-
лео да сви ра?




