
ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

ГОДИНА XLII  БРОЈ 22  БЕОГРАД, 30. НОВЕМБАР 2010.  ИЗЛАЗИ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО  БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

0700/017-0170
ПО ЦЕНИ ЛОКАЛНОГП

ПОЗИВА

011/30-60-680
0 – 24h

ГОВОРНИ   АУТОМАТГОВОРНИ   АСрбија и глобални
економски токови

ИТ – НАША 
РАЗВОЈНА ШАНСА

Лекари РФ ПИО радно 
обележили Свете враче

ПРОЦЕНА БОЛЕСТИ
ДЕМЕНЦИЈЕ



2 30. новембар 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички 
фонд за пензијско и
инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК:
Милена Јовановић

РЕДАКЦИЈА:
Булевар уметности бр. 10,
11070 Београд,
e-mail: glasosiguranika@pio.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ:
011/2017-437
факс: 2017-437

РЕДАКЦИЈА ЗА 
ВОЈВОДИНУ:
Житни трг бр. 3,
21000 Нови Сад

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Ика Митровић, 
021/487-7789,
факс: 021/6624-359,
e-mail: ika.mitrovic@piovoj.rs

ШТАМПА:
Д.О.О. Комазец, Инђија

ОГЛАШАВАЊЕ:
011/2017-437

Рукописи и фотографије се 
не враћају.
Електронско издање:
www.pio.rs/glasosiguranika

       

 XLII   22  , 30.  2010.      

0700/017-0170

011/30-60-680
0 – 24h

  

Има те о ре ти ча ра ко ји за сту па ју те зу да
је со ли дар ност у исто ри ји људ ских дру-
шта ва увек би ла оску дан ре сурс, али

је ве ћи на ипак у ве ро ва њу да се раз ло зи за
све ве ћу рав но ду шност гра ђа на пре ма ту ђој
не во љи ипак на ла зе у да на шњем оту ђе ном
вре ме ну, у ко ме сва ко гле да сво ја по сла. Да
ли је, сто га, со ли дар ност као ци ви ли за циј ска
вред ност за и ста пр ва жр тва но вог со ци јал ног
мо де ла у ко ме се не во ља и си ро ма штво до жи-
вља ва ју пре вас ход но као ин ди ви ду ал ни про-
блем, из раз по је ди нач них (не)спо соб но сти, а
са о се ћа ње и ем па ти ја као не по тре бан ба ласт
за оне ко ји же ле да на пре ду ју на дру штве ној
и по слов ној ле стви ци?
На пр ви по глед се чи ни да ни срп ско дру-

штво ни је иму но на ове по ја ве, и да је ма ло
за ин те ре со ва но за све што је из ван лич них
ма те ри јал них ин те ре са. Ми во ли мо да ми сли-
мо да бо ље са о се ћа мо са ту ђом пат њом и да
по ка зу је мо ви ше раз у ме ва ња за ту ђе про бле ме
од про сеч ног гра ђа ни на са За па да, али је стал-
на не си гур ност и не у те ме љен си стем вред но-
сти до вео до то га да су и ов де љу ди све ма ње
спрем ни на од ри ца ње ра ди оп штег до бра.

Не дав ни зе мљо трес у Кра ље ву по ка зао је,
ме ђу тим, да гра ђан ска од го вор ност и со ли-
дар ност ни су не ста ле са ових про сто ра. Упр-
кос оп штој бес па ри ци и дру гим не да ћа ма
ко је их сна ла зе, гра ђа ни Ср би је су по ка за ли
ху ма ност и ве ли ку во љу да по мог ну дру ги ма.
Ка же се да су љу ди нај бо љи кад по ма жу, те
сто ти не во лон те ра и да ље сти же у Кра ље во
са свих стра на, а у гра ду сви ра де – и ста ри
и мла ди, му шкар ци, же не, де ца, сви се тру де
да бу ду од ко ри сти. Не во ља је сте ве ли ка али
по сле ду жег вре ме на на ци ја де лу је сло жна
и ре ше на да по мог не сви ма ко ји ма је по моћ
по треб на.
Не ће се тим ан га жо ва њем и тим па ра ма

укло ни ти и из бри са ти сви тра го ви ка та стро-
фе али је ва жно зна ти да ни смо са ми и да
глав ни про блем на шег дру штва ни је нео-
се тљи вост не го си ро ма штво. За то, да би се
от кло ни ле по сле ди це овог зе мљо тре са не ће
би ти до вољ на са мо до бра во ља и по је ди нач-
на људ ска со ли дар ност. Др жа ва је та ко ја
мо ра да по ка же да је озбиљ на и у ста њу да
бри не о сви ма на ма.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Реч то ле ран ци ја зна чи од нос у ко ме не ко
пот пу но при хва та дру гу осо бу, ње не дру га-
чи је оби ча је, уве ре ња, ми шље ња, бо ју ко же,
вер ску опре де ље ност. То ле ран ци ја је по мир-
љи вост и тр пе љи вост, вр ли на, хар мо ни ја у
раз ли чи то сти ма.
На Ге не рал ној кон фе рен ци ји Уне ска у Па ри-

зу, 16. но вем бра 1995, уста но вљен је Дан то-
ле ран ци је, а Ср би ја је, под се ћа мо, апри ла про-
шле го ди не усво ји ла и За кон о за бра ни дис кри-
ми на ци је. Ме ђу на род ни дан то ле ран ци је обе-
ле жен је у на шој зе мљи ни зом ма ни фе ста ци ја,
ску по ва, окру глих сто ло ва, пер фор ман са...

Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра-
ва пр ви пут је ор га ни зо ва ло за јед нич ки са-
ста нак са пред сед ни ци ма но во и за бра них
на ци о нал них са ве та на ци о нал них ма њи на у
Ср би ји. Одр жа ни су и окру гли сто ло ви на те-
ме „Да ли смо... то ле рант ни” и „Укљу чи ва ње
Ро ма у функ ци о нал но обра зо ва ње и за по-
шља ва ње”, као и шет ња до Тр га Ре пу бли ке,
где је при ка зан филм Цен тра за афир ма ци ју
Ро ма по све ћен то ле ран ци ји. При ре ђен је и
пер фор манс Те а тра „Ми мар” и гру пе „Ка”. У 
спорт ско-ре кре а тив ном цен тру „Алек сан дар
– ски ста за” на Ко шут ња ку ор га ни зо ва на је

ра ди о ни ца под на зи вом
„Дан то ле ран ци је”. Том
при ли ком су де ца оме те-
на у раз во ју и ко ри сни ци
днев ног Цен тра за де цу и
омла ди ну оме те ну у раз-
во ју да ри ва ли го сти ма по
је дан свој цр теж.
Пре ма Де кла ра ци ји УН,

уста но вље ној 1995. го ди-
не, то ле ран ци ја је при-
хва та ње чи ње ни це да
„људ ска би ћа, при род но
раз ли чи та по из гле ду, по-
ло жа ју, го во ру, по на ша њу
и вред но сти ма, има ју пра-
во на жи вот и да бу ду то
што је су”.

Ј. Оцић

Дан за толеранцију
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Мно го број ни су и сви ма до-
бро по зна ти раз ло зи за о-
ста ја ња при вред ног ра ста

и про спе ри те та Ср би је – еко ном-
ска не ста бил ност, дис ба ланс из-
во за и уво за, сла ба за ин те ре со ва-
ност стра них ин ве сти то ра... За то
је раз вој ин фор ма ци о них тех но-
ло ги ја при о ри тет, по што би при-
бли жа ва ње европ ским зе мља ма
са те стра не сва ка ко до при не ло
бр жем опо рав ку на ше при вре де,
за кљу чак је кон фе рен ци је „Да нас
кон фе ренс цен тра” на те му „Ин-
те гра ци ја Ср би је у гло бал не еко-
ном ске то ко ве”.

– Ве о ма ва жно за бу ду ћи раз-
вој срп ске при вре де је члан ство
у Свет ској тр го вин ској ор га ни за-
ци ји – ис та кла је на ску пу Ме ри
Вор лик, ам ба са дор ка САД у на шој
зе мљи. Она је на гла си ла да би
члан ство Ср би је у СТО пру жи ло
сна жан сиг нал ме ђу на род ној по-
слов ној за јед ни ци и обез бе ди ло
на шој зе мљи мо гућ ност уче шћа у
ра ду ко ми те та у ко ји ма се раз ме-
њу ју ис ку ства и раз ви ја ју ини ци ја-
ти ве за си стем ска уна пре ђе ња.
Ме сто на је дин стве ном кон ку-

рент ском тр жи шту Ср би ја мо же
да на ђе и очу ва са мо уз по моћ
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, став
је Ја сне Ма тић, ми ни стар ке за те-
ле ко му ни ка ци је и ин фор ма ци о но
дру штво:

– Док су дру ге зе мље и чи тав
раз ви је ни свет де ве де се тих го ди на
до жи вља ва ли сво је вр стан тех но-
ло шки бум, ми смо би ли у изо ла ци-
ји и до жи ве ли пра ви су но врат. За-
то, из пер спек ти ве овог ми ни стар-
ства, по сто је три обла сти у ко ји ма
би ИТ би ле од ве ли ког зна ча ја:
кон ку рент ност при вре де, уна пре-
ђе ње ад ми ни стра ци је и уна пре ђе-
ње људ ских ре сур са. По ку ша ва мо
да на свим фрон то ви ма на пра ви мо
по мак и већ је уве де на елек трон-
ска вла да и пор тал елек трон ске
упра ве. Оно на че му ће мо са да

СР БИ ЈА И ГЛО БАЛ НИ ЕКО НОМ СКИ ТО КО ВИ

Ин фор ма ци о не
тех но ло ги је
пра ва шан са

нај ви ше ра ди ти је сте кон ку рент ност
при вре де, од но сно тру ди ће мо се да
што ви ше по мог не мо ма лим и сред-
њим пред у зе ћи ма (ве ли ка не ма ју
тај про блем) да уве ду елек трон ско
упра вља ње. На овај на чин, уна пре-
ђе њем ин фор ма ци о них тех но ло ги ја
омо гу ћа ва се ве ћа тран спа рент ност
и ства ра ју усло ви да се ста не на пут
ко руп ци ји ко ја је и да ље ве ли ки
про блем у на шем дру штву – сма тра
ми ни стар ка Ма тић.
Да Ср би ја ни је ин фор ма тич ки не-

пи сме на, по све до чи ла је Дра га на
Ка ли но вић, ди рек тор Ре пу блич ког
фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње, и то на при ме ру ове др-
жав не ин сти ту ци је:

– У 2010. го ди ни ми смо сма њи-
ли ад ми ни стра ци ју та ко што смо
уве ли но ве елек трон ске сер ви се и
нов је дин ствен шал тер за при ја ву
и од ја ву оси гу ра ни ка. Обез бе ђен је
елек трон ски увид у ма тич не књи ге,
као и при ја ва и од ја ва за по сле них,
па гра ђа ни мо гу од мах да кон тро-
ли шу по сло дав це, од но сно да про-
ве ра ва ју да ли су им упла ће ни до-
при но си, што је и нај ва жни је ка да
су у пи та њу од ра ђе не го ди не. Циљ
нам је да у на ред ном пе ри о ду ус по-
ста ви мо веб ко му ни ка ци ју са свим
др жав ним ин сти ту ци ја ма са ко ји ма
Фонд те сно са ра ђу је – на ја ви ла је
Дра га на Ка ли но вић.
Још је дан до бар при мер уво ђе ња

и при ме не елек трон ског по сло ва ња
је Аген ци ја за при вред не ре ги стре
(АПР) ко ја је са мо за по след њих го-
ди ну да на уште де ла три ми ли о на
евра до ма ћој при вре ди за хва љу ју ћи
пре све га уво ђе њу но вих ре ги ста ра
и сма ње њу про це ду ра. Пр вих го ди-
на од уво ђе ња Аген ци ја је би ла ме ђу
нај ве ћим ре фор ма то ри ма у зе мљи
јер су про це ду ре ко је су тра ја ле и по
72 да на (ре ги стра ци ја пред у зе ћа, на
при мер) скра ће не на два де сет да на,
ис та као је на ску пу Звон ко Об ра до-
вић, ди рек тор АПР-а.

Весна Ана ста си је вић

Ме сто на је дин стве ном кон ку рент ском
тр жи шту на ша зе мља мо же да на ђе
и очу ва са мо уз по моћ са вре ме них ИТ 
ко је су у све ту раз ви ја не де ве де се тих,

док смо ми би ли у изо ла ци ји

Министарка за телекомуникације Јасна Матић

Директорка РФ ПИО Драгана Калиновић

Амбасадорка САД у Србији Мери Ворлик
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Обе ле жа ва ју ћи сво ју
сла ву, Све тог Ко зму и
Да мја на, ле ка ри Фон-

да ПИО из Но вог Са да, Ни ша,
Кра гу јев ца и Бе о гра да оку пи-
ли су се у Ди рек ци ји Фонда
на пре да ва њу „Де мен ци ја и
ту ђа не га и по моћ (ТНП)”, ко-
је је одр жао не у роп си хи ја тар
Че до Ми ље вић из Ин сти ту та
за мен тал но здра вље у Бе о-
гра ду. Уоче на је по тре ба да
се ко ле га ма пру же до дат не
ин фор ма ци је из обла сти не у-
роп си хи ја три је и бо ле сти де-
мен ци је јер је, да би се убр-
зао по сту пак ве шта че ња по
зах те ви ма за ТНП, уве де на
прак са да ле ка ри Фон да на
те ре ну вр ше пре гле де свих
па ци је на та, без об зи ра на
област спе ци ја ли за ци је.
Де мен ци ја је бо лест ко-

ја мо же до ве сти до пот пу не
не мо гућ но сти да осо ба за до-
во ља ва сво је основ не жи вот-
не по тре бе па, са мим тим, и
до по тре бе за ту ђом не гом,
али је те шко утвр ди ти њен

сте пен и те жи ну, по себ но 
код па ци је на та ко ји не ма-
ју ле кар ску до ку мен та ци ју о 
ра ни јем ле че њу. Због све-
га ово га, ле ка ри су до би ли 
и ин фор ма ци је о нај е фи ка-
сни јим на чи ни ма те сти ра ња 
па ци је на та са ова квом ди јаг-
но зом, ко ја се мо гу спро ве-
сти и на те ре ну, по пут „Ми ни 
мен тал ска ле”, ко јом се пре-
ци зно мо же утвр ди ти сте пен 
де мен ци је, а са мим тим и та-
чан скор на ска ли од 30 по е-

на ко ји ука зу је на по тре бу за 
ту ђом не гом. 
На кон пре да ва ња одр жан 

је рад ни са ста нак на ко ме је 
до го во ре но да се, ка ко би се 
убр зао по сту пак ве шта че ња и 
скра ти ло че ка ње на ре ше ње, 

па ци јен ти ма са овим обо ље-
њи ма за тра жи до дат на до ку-
мен та ци ја, са де таљ ним из-
ве шта јем не у роп си хи ја тра и
не у роп си хо ло га. Раз ме ње на
су ис ку ства о ве шта че њу не у-
роп си хи ја триј ских обо ље ња, а
ле ка ри су до би ли упут ства за
да љи рад и аде кват ну об ра ду
ме ди цин ске до ку мен та ци је.
Про сла ва ле кар ске сла ве на-

ста вље на је слав ским руч ком,
а до ма ћи ни су би ли док тор Бо-
ри слав Уро ше вић, нај ста ри ји
по го ди на ма и ис ку ству, и док-
тор ка Алек сан дра Ба јић Ми ло-
са вље вић, ко ја је оку пље ним
ко ле га ма пред ста ви ла жи вот и
рад пр вих хри шћан ских ле ка-
ра, Ко зме и Да мја на.

Алек сан дра Стан ков-
Ми ја то вић

Про ду жен рок за при ја ву
Ко ри сни ци сра змер них

пен зи ја ко ји има ју пра во на
јед но крат ну по моћ од 5.000
ди на ра (уко ли ко њи хо ва
стра на и до ма ћа пен зи ја
за јед но не пре ма шу ју су му
од 29.999 ди на ра) мо гу да
оче ку ју ис пла ту од сре ди не

де цем бра. Сва ком пен зи о-
не ру ко ји до ку мен ту је да му
је збир до ма ће и ино стра не
пен зи је ни жи од про пи са ног
ли ми та, би ће на кнад но ис-
пла ће на по моћ, на на чин на
ко ји при ма ју пен зи ју – пре-
ко те ку ћег ра чу на или пре ко

упут ни ца на кућ ну адре су. 
При ја ве се уз по треб ну до-
ку мен та ци ју под но се фи ли-
ја ли, слу жби или ис по ста ви 
Фон да у ме сту пре би ва ли-
шта, а рок за под но ше ње 
при ја ва про ду жен је до 10. 
де цем бра.

До са да се Фон ду при ја ви-
ло 26.105 пен зи о не ра – ко-
ри сни ка сра змер них пен зи ја, 
а од тог бро ја њих 383 не ма 
пра во на ис пла ту по мо ћи јер 
им пен зи је у зби ру пре ла зе 
ли мит.

J. O.

ЛЕ КА РИ РФ ПИО РАД НО ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СВО ЈИ СЛА ВУ – СВЕ ТЕ ВРА ЧЕ

Пре да ва ње о бо ле сти ма
де мен ци је

Све ти бе сре бре ни ци
Ка ко је за пи сао вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, „све ти
Ко зма и Да мјан, бра ћа по те лу, ро дом из Ази је, си ја ли су 
до брим де ли ма, па до би ше од Бо га дар ис це ље ња и да ро-
ва ше здра вље ду ша ма и те ли ма ле че ћи сва ку сла бост и 
сва ку не моћ”. Пре ма пре да њу, ови све ти те љи су по ма га ли
и ле чи ли не тра же ћи за уз врат ни шта „ра ди до бит ка и бо-
га ће ња”, па су у на ро ду по зна ти као све ти бе сре бре ни ци.
Ле кар ски по зив је дан је од нај леп ших, али и нај те жих,
јер се ста ра о здра вљу и жи во ту љу ди. За то је у да на шње
вре ме кри зе и бр зог тем па жи во та мо жда нај ва жни је да 
се не за бо ра ви људ ска то пли на пре ма они ма ко ји тра же 
по моћ, ка ква је кра си ла све те вра че Ко зму и Да мја на.
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ОБУ КА ЗА РАД НИ КЕ ФОН ДА ПИО У НО ВОМ СА ДУ

По зи тив не оце не за по сле них
У Но вом Са ду је, 12. но вем бра, у окви ру Про јек та ПА РИП 

за ре фор му пен зиј ског си сте ма и по ре ске упра ве, обу ку има-
ла че тр на е ста гру па за по сле них у РФ ПИО. По ла зни ци су 
на кон јед но днев ног тре нин га и еду ка ци је има ли по зи тив но 
ми шље ње о ци ље ви ма обу ке.

– Ова ква вр ста еду ка ци је ми се сви ђа јер нам је пре да вач 
пре нео до ста до брих по ру ка, а и ми смо ме ђу соб но оства ри-
ли ква ли тет ну ко му ни ка ци ју – ка же Ра де Мар ко вић, рад ник 
у Ма тич ној еви ден ци ји Слу жбе из Оџа ка.
Ксе ни ја Ко би ла рић, ко ор ди на тор МЕ из Фи ли ја ле Сом бор, 

сма тра да ће но ва са зна ња са пре да ва ња сва ка ко ко ри сти ти 
за по сле ни ма у да љем ра ду.
У при лог овим оце на ма го во ри и по да так да је од зив за по-

сле них на пре да ва њи ма до сад из но сио пре ко 90 про це на та.
М. М.

ФИ ЛИ ЈА ЛА РФ ПИО У БАЧ КОЈ ПА ЛАН ЦИ

Пре ра чун сло ве нач ких
пен зи ја при кра ју
Као и у оста лим ор га ни за ци-
о ним је ди ни ца ма Ре пу блич-
ког фон да ПИО, у Фи ли ја ли 
Бач ка Па лан ка од 1. ок то бра 
при ма ју се при ја ве и од ја-
ве оси гу ра ни ка на оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње пре ко 
је дин стве ног шал те ра. Пре-
ма ре чи ма Ми ли це Рац ков, 
ди рек тор ке Фи ли ја ле Бач ка 

Па лан ка, ова фи ли ја ла је до 
12. но вем бра у окви ру сво је 
над ле жно сти пре у зе ла 686 
но вих при ја ва.

– Сам при јем при ја ва функ-
ци о ни ше без про бле ма, а ка-
ко смо у ис тој згра ди са фи-
ли ја лом РЗ ЗО кроз до го вор 

са њи ма „у хо ду” ре ша ва мо 
ма ње про бле ме ко ји се по ја-
вљу ју то ком пре но са по да та-
ка. По што су обра сци но вих 
при ја ва из у зет но јед но став-
ни за по пу ња ва ње, ни смо 
има ли про бле ма ни при ли-
ком еду ко ва ња по сло да ва ца 
ко ји су се ин те ре со ва ли за 
тај део на шег за јед нич ког 

по сла. На рав но, то је про цес 
ко ји тра је, и на дам се да ће 
сви они би ти бла го вре ме но 
оба ве ште ни о све му што их 
ин те ре су је у ве зи с но вим 
при ја ва ма – об ја сни ла је но-
ви не у по сло ва њу Ми ли ца 
Рац ков.

Ка да је у пи та њу при ме на
Спо ра зу ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу са Ре пу бли ком Сло ве-
ни јом, ко ји је сту пио на сна гу
1. но вем бра, за по сле ни у Фи-
ли ја ли Бач ка Па лан ка има ју
оба ве зу да ура де пре ра чун
пен зи ја по слу жбе ној ду жно-
сти за око 50 ко ри сни ка пен-
зи ја ко ји има ју рад ни стаж
оства рен у Сло ве ни ји а пре-
би ва ли ште на под руч ју ко је
по кри ва ова фи ли ја ла.

– До сад смо ура ди ли ви ше
од пе де сет од сто по сту па ка
за пре ра чун ових пен зи ја ка-
ко би сва ка др жа ва ис пла ћи-
ва ла свој део при на дле жно-
сти пен зи о не ри ма, и оче ку-
јем да ће мо до кра ја но вем-
бра окон ча ти све по ступ ке.
Ако нам ко ле ге из Ре пу бли ке
Сло ве ни је до вољ но бр зо до-
ста ве по дат ке ко ји су нам
по треб ни, ми слим да ће мо
од 1. ја ну а ра, евен ту ал но од
1. фе бру а ра на ред не го ди-
не кре ну ти са ис пла том ових
пен зи ја по но вим ре ше њи ма
– ка же ди рек тор ка Рац ков и
до да је:

– Иако по ме ну ти ко ри сни-
ци не ма ју оба ве зу да под но-
се зах тев за пре ра чун сво јих
сло ве нач ких пен зи ја, ни је на
од мет да про ве ре у Фи ли ја ли
да ли је и за њих по кре нут по-
сту пак пре ра чу на по слу жбе-
ној ду жно сти.
Ми ро слав Мек те ро вић

Ис пла та на ших пен зи о не ра
у Сло ве ни ји
Пре ма ре чи ма Сне жа не Ви ло ти је вић, на чел ни це Оде-
ље ња за ис пла ту пен зи ја у Ди рек ци ји По кра јин ског
фон да у Но вом Са ду, По кра јин ски фонд ће на осно ву 
Спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу, по чев од пен зи је
за но вем бар, вр ши ти ис пла ту за 50 пен зи о не ра ко ји су 
оства ри ли то пра во у АП Вој во ди ни а има ју пре би ва ли-
ште на те ри то ри ји Сло ве ни је.

Ми ли ца Рац ков
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између два броја

Де ле га ци ја Шу ма ди је
у Бри се лу
Осмо чла на де ле га ци ја пред став ни ка шу ма диј ских

оп шти на и гра да Кра гу јев ца, ко ју је пред во дио гра до-
на чел ник Ве ро љуб Сте ва но вић, по се ти ла је Бри сел,
где је не дав но отво ре на кра гу је вач ка кан це ла ри ја у
Са ве ту Евро пе.

Ме да ље за срп ске па ра о лим пиј це
Жен ска па ра о лим пиј ска сто но те ни ска ре пре зен та ци ја Ср би је, у са-

ста ву Бо ри сла ва Пе рић-Ран ко вић, На да Ма тић и Зо ри ца По па дић, осво-
ји ла је дру го ме сто и сре бр ну ме да љу на пр вен ству све та за осо бе са 
ин ва ли ди те том, ко је је, од 25. ок то бра до 3. но вем бра, одр жа но у гра ду 
Гван џу у Ју жној Ко ре ји. У по је ди нач ном так ми че њу, ме ђу уче сни ци ма 
из 46 зе ма ља, брон за ним од лич ји ма оки ти ли су се Бо ри са ва Пе рић-
Ран ко вић у жен ској и Злат ко Ке слер у му шкој кон ку рен ци ји.
Алек сан дар Кра вић, члан Град ског ве ћа Но вог Са да за ду жен за спорт, 

ор га ни зо вао је 15. но вем бра у Град ској ку ћи све ча ни при јем за ре пре зен-
та тив це из овог гра да: Бо ри са ву Пе рић-Ран ко вић, На ду Ма тић и Злат ка 
Ке сле ра, и том при ли ком је на шим па ра о лим пиј ци ма обе ћао фи нан сиј-
ску и сва ку дру гу по др шку гра да и у на ред ном так ми чар ском пе ри о ду.

Сто го ди на олим пи зма у Ср би ји
У зда њу Ста рог дво ра у Бе о гра ду одр жа на је цен трал на све ча ност

по во дом сто го ди на по сто ја ња Олим пиј ског ко ми те та у Ср би ји. Обе-
ле жа ва њу сто го ди шњи це олим пи зма у на шој зе мљи при су ство ва ли
су пред сед ник Ре пу бли ке, Бо рис Та дић, гра до на чел ник, Дра ган Ђи-
лас, пред сед ник Ме ђу на род ног олим пиј ског ко ми те та, Жак Рог, пред-
сед ник Европ ских олим пиј ских ко ми те та, Па трик Хи ки, пред сед ник 
Олим пиј ског ко ми те та Ср би је, Вла де Ди вац, ге не рал ни се кре тар ОКС,
Ђор ђе Ви шац ки, и мно ге дру ге лич но сти на шег јав ног и кул тур ног
жи во та. Ме ђу при сут ни ма је би ло и око 250 го сти ју из ино стран ства,
чел ни ка МОК-а, ЕОК-а, пред став ни ка европ ских на ци о нал них олим-
пиј ских ко ми те та и дру гих чла но ва ве ли ке олим пиј ске по ро ди це.

Но ви Сад до био
ко му нал ну по ли ци ју
Но вим Са дом, као и Бе о гра дом, Ва ље вом, Срем-

ском Ми тро ви цом, Шап цем, Зре ња ни ном, По жа-
рев цом и Сом бо ром од сре ди не но вем бра по че ли
су да па тро ли ра ју ко му нал ни по ли цај ци. Њи хов
за да так је да одр жа ва ју ко му нал ни ред, кон тро-
ли шу при ме ну за ко на и про пи са из над ле жно сти
по ме ну тих гра до ва, над зи ру јав ни град ски и дру-
ги са о бра ћај, шти те жи вот ну сре ди ну, кул тур на
до бра и објек те од јав ног зна ча ја.
Игор Па вли чић, гра до на чел ник Но вог Са да, 

уру чио је све ча но, 15. но вем бра у Град ској ку ћи,
слу жбе не ле ги ти ма ци је 41 при пад ни ку но во сад-
ске ко му нал не по ли ци је, уз по зив да у по чет ку
де лу ју пре вен тив но – ука зу ју ћи су гра ђа ни ма шта
је до зво ље но, а шта не.

Овај бо ра вак, ор га ни зо ван на по зив Ју жно мо рав-
ске ре ги је Че шке Ре пу бли ке, био је и при ли ка за
пр во пред ста вља ње ин ве сти ци о них мо гућ но сти шу-
ма диј ског ре ги о на чла но ви ма Европ ског пар ла мен та
и Европ ске ко ми си је. Де ле га ци ја Шу ма ди је и гра да
Кра гу јев ца су сре ла се са ко ме са ром за про ши ре ње
Европ ске уни је, Ште фа ном Фи ле ом, и Лар сом Ери ком
Форс бер гом, за ме ни ком пред сед ни ка ЕК за про ши ре-
ње за ду же ним за Ср би ју. У Ко ми те ту ре ги о на одр жан
је са ста нак са ко ор ди на то ром за за пад ни Бал кан, Вик-
то ром Ти ле ом, и ше фом ка би не та пред сед ни ка Ко ми-
те та ре ги о на, Ђан лу ком Спи на ћи јем.
Парт нер ство са Че шком Ре пу бли ком отва ра пут про-

це су при бли жа ва ња Ср би је ЕУ, а о овој са рад њи је
би ло ре чи и на се ми на ру ко ји је ор га ни зо ван у Че шкој
ку ћи у Бри се лу. Се ми нар је био усме рен на до стиг-
ну ћа оба ре ги о на, али и на иза зо ве и ра зно вр сност
по тен ци јал них про је ка та, укљу чу ју ћи и оне у обла сти
ин фра струк ту ре, уни вер зи тет ске са рад ње, сек то ра
ауто мо бил ске ин ду стри је, со ци јал не ин клу зи је, за по-
шља ва ња, по љо при вре де и ру рал ног ту ри зма.
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Нај бо љи по сло дав ци по 
ми шље њу за по сле них
Ре зул та ти дру гог по ре ду Ин фо сту до вог ис тра жи-

ва ња о за до вољ ству за по сле них по ка за ли су да је 
Апа тин ска пи ва ра Апа тин д.о.о. „Нај бо љи по сло да-
вац 2010. го ди не” у ка те го ри ји ве ли ких пред у зе ћа 
ко ја су уче ство ва ла у ис тра жи ва њу. Осим ти ту ле 
све у куп но нај бо љег по сло дав ца у Ср би ји по ми-
шље њу за по сле них, ова ком па ни ја је про гла ше на 
и по сло дав цем са нај бо љим раз вој ним мо гућ но сти-
ма, нај бо љим ме ђу људ ским од но си ма и нај бо љим 
рад ним усло ви ма. Дру го ме сто ме ђу ве ли ким пред-
у зе ћи ма осво јио је Ге рон то ло шки цен тар Су бо ти-
ца, по ста ју ћи та ко пр ва др жав на ин сти ту ци ја ко ја 
је осво ји ла ову пре сти жну на гра ду. Тре ће ме сто 
за нај бо љег по сло дав ца у овој го ди ни по де ли ле су 
ком па ни је Со си је те же не рал бан ка Ср би ја и Вип мо-
би ле д.о.о.
Нај бо љи по сло да вац у ка те го ри ји ма лих и сред-

њих пред у зе ћа је фир ма Hint Tech чи ји за по сле ни 
сма тра ју да њи хов по сло да вац има и нај бо ље рад-
не усло ве. Дру го ме сто у овој ка те го ри ји и ти ту лу 
по сло да в ца са нај бо љим раз вој ним мо гућ но сти ма 
дру ги пут за ре дом осво јио је Мај кро софт софт вер д.о.о. Да и да ље во ди бри гу о за по сле ни ма,
по твр ди ло је и пред у зе ће Hahn + Kolb д.о.о. ко је је, та ко ђе по дру ги пут, осво ји ло тре ће ме сто
ме ђу ма лим и сред њим пред у зе ћи ма, као и на гра ду за нај бо ље ме ђу људ ске од но се.
Спе ци јал но при зна ње по себ ном де лу про јек та „Нај бо љи по сло да вац за осо бе са ин ва ли ди те-

том” до би ла је ком па ни ја Ме тро кеш енд ке ри д.о.о.

За ра де не знат но 
ни же
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји у ок то-

бру 2010. го ди не из но си ла је 34.422 ди-
на ра. У од но су на про сеч ну не то за ра ду
ис пла ће ну у сеп тем бру 2010. го ди не но-
ми нал но је ни жа за 0,4 од сто, а ре ал но за
1,6 од сто.
Про сеч на за ра да без по ре за и до при-

но са у Ср би ји, ис пла ће на у ок то бру 2010.
го ди не, у од но су на за ра ду ис пла ће ну у
ок то бру 2009. но ми нал но је ви ша за 8,5
од сто, а ре ал но је ни жа за 0,1 про це нат.

Ис пла та
пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла ок то-

бар ске пен зи је ко ри сни ци ма 
из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 25. но вем бра.
Бив шим по љо при вред ни-

ци ма дру ги део ок то бар ских 
при на дле жно сти ис пла ћу је се 
од 20. но вем бра.
Са мо стал ци ће це ле но вем-

бар ске пен зи је при ми ти 3. де-
цем бра.

Агра ру 70
ми ли о на евра
кре ди та
До са да је око 10.700 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 68,2 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 35.889.866,01 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
3.344.752.492,92 ди на ра (око
32 милионa евра) крат ко роч-
них кре ди та ко ји сe 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 400 кре ди та за по-
љо при вред не про из во ђа че, у
укуп ној вред но сти од око 2,4
ми ли о на евра.

Пен зи о не ри за Кра ље во
И ор га ни за ци је пен зи о не ра укљу чи ле су се у ак ци ју по мо ћи под руч ју Кра ље ва ко је је по го-

ђе но зе мљо тре сом. Са вез пен зи о не ра Ср би је је за са на ци ју по сле ди ца зе мљо тре са упла тио 
300.000 ди на ра, удру же ња пен зи о не ра Обре нов ца и СМУП-а по 100.000, а Град ска ор га ни за-
ци ја пен зи о не ра Бе о гра да обез бе ди ла је 50.000 ди на ра.

Обе ле же на сла ва ле ка ра
Ле кар ска сла ва, Све ти Ко зма и Да мјан, у на ро ду по зна ти ја као Вра че ви, тра-

ди ци о нал но је обе ле же на у кра гу је вач ком Кли нич ком цен тру. У скла ду са пра во-
слав ним оби ча ји ма, ли тур ги ју и се че ње слав ског ко ла ча оба вио је епи скоп шу-
ма диј ски Јо ван. До ма ћин сла ве је био док тор Ра ди во је Ни ко лић, ко ји је слав ски
ко лач пре дао ди рек тор ки До ма здра вља Кра гу је вац, др Рад ми ли Об ра до вић.
Се че њем слав ског ко ла ча у Са бор ној цр кви у Кра гу јев цу ле кар ску сла ву су обе-

ле жи ли и за по сле ни у кра гу је вач ком За во ду за хит ну ме ди цин ску по моћ.
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У ПЕТ НА ЕСТ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ ОП ШТИ НА

За шти та по љо при вред ног
зе мљи шта
На кон окон ча ња кон кур са ко ји је рас пи сан у ок то бру, По-

кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и 
шу мар ство пот пи сао је, 17. но вем бра, са пред став ни ци ма 
пет на ест вој во ђан ских оп шти на уго во ре за по ди за ње по-
љо за штит них по ја се ва у укуп ној вред но сти од 34 ми ли о на 
ди на ра. Кон крет но, пре ма усло ви ма кон кур са, по кра јин ска 
ад ми ни стра ци ја уче ству је са 65 од сто, а ло кал не са мо у пра ве 
обез бе ђу ју пре о ста лих 35 од сто сред ста ва по треб них за ре-
а ли за ци ју по ме ну тог про јек та.
Сред ства из по кра јин ске ка се за ову на ме ну ко ри сти ће 

оп шти не: Жи ти ште, Ко вин, Вр бас, Бе чеј, Ср бо бран, Но ви 
Бе чеј, Сен та, Ма ли Иђош, План ди ште, Ин ђи ја, Но ва Цр ња, 
Ку ла, Ста ра Па зо ва, Бе ла Цр ква и Град Пан че во. М. М.

актуелно

ПОКРАЈИНСКА ВЛА ДА ПО МА ЖЕ НА РОД НИМ КУ ХИ ЊА МА

По ред хра не, и
средства за хи ги је ну
На сед ни ци од 3. но вем бра Вла да Вој во ди не је до не ла од лу-

ку да на ста ви про грам по мо ћи на род ним ку хи ња ма у Вој во ди-
ни. Сто га је оба ве за ла по кра јин ску Ди рек ци ју за роб не ре зер-
ве да без на кна де ис по ру чи на род ним ку хи ња ма пре храм бе не 
ар ти кле и сред ства за хи ги је ну из роб них ре зер ви, као и дру гу 
ро бу по осно ву про гра ма су фи нан си ра ња по го на но вих тех но-
ло ги ја, у укуп ној вред но сти од 25 ми ли о на ди на ра.
Ти про из во ди ће нај пре би ти до ста вље ни оп штин ским ор-

га ни за ци ја ма Цр ве ног кр ста ра ди пла ни ра ња ра да на род них 
ку хи ња у зим ском пе ри о ду, а вр ста и ко ли чи на ове по мо ћи на-
шим нај си ро ма шни јим гра ђа ни ма за ви си ће од њи хо вог бро ја у 
по је ди ним ло кал ним са мо у пра ва ма. М. М.

Пред сед ник Вла де Вој-
во ди не, Бо јан Пај тић,
пот пи сао је, 16. но-

вем бра, у Бе о чи ну уго во ре
о суб вен ци ја ма са Бран ком
Је ли ћем, ди рек то ром „По ду-
на вља”, и Вељ ком Је ли ћем,
ди рек то ром фир ме „Бра ћа Је-
лић”. На тај на чин по кра јин-
ска ад ми ни стра ци ја се оба-
ве за ла да по мог не отва ра ње
183 но ва рад на ме ста у овим
бе о чин ским фир ма ма.

– Да нас смо у окви ру про-
гра ма по кра јин ске Вла де за
но во за по шља ва ње и са мо-
за по шља ва ње у Вој во ди ни
обез бе ди ли по сао за 183 гра-
ђа ни на оп шти не Бе о чин чи ме
смо у јед ном да ну сма њи ли
не за по сле ност у овој оп шти-
ни за 12 од сто – из ја вио је
Пај тић.
Пре ма ре чи ма Бран ка и

Вељ ка Је ли ћа, но ви рад ни ци
би ће рас по ре ђе ни у пе ка ри,
ма ло про да ји, ве ле про да ји,
тран спор ту, па ке ра ју, про из-
вод њи па пир не га лан те ри је и
нај ло на, као и у оста лим ви-
до ви ма про из вод ње.
С дру ге стра не, Ми ро слав

Ва син, по кра јин ски се кре тар
за рад, за по шља ва ње и рав-
но прав ност по ло ва, ко ји је, уз

Бог да на Цве ји ћа, пред сед ни ка 
оп шти не Бе о чин, при су ство вао 
пот пи си ва њу по ме ну тих уго во-
ра, ре као је да је за хва лан по-
сло дав ци ма ко ји су спрем ни да 
отво ре по го не и уло же но вац 
у но ве ма ши не, по што та да и 
ње гов Се кре та ри јат мо же да 
им по мог не код за по шља ва ња 
но вих рад ни ка. Ва син је до дао 
да ће се по ме ну ти про грам за-
по шља ва ња у Вој во ди ни на-
ста ви ти и на ред не го ди не.

М. Мек те ро вић

ВОЈ ВО ДИ НА СУБ ВЕН ЦИ О НИ ШЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

У Бе о чи ну 183 но ва рад на
ме ста
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Од по чет ка го ди не ор га ни зо ва но је 75
сај мо ва за по шља ва ња на ко ји ма је уче-
ство ва ло 37.355 осо ба у по тра зи за по-
слом или про ме ном рад ног ме ста, 1.900
по сло да ва ца је ну ди ло по сао, а на овај
на чин до за по сле ња је до шло ви ше од
5.000 љу ди. Циљ ових сај мо ва ни је са-
мо да се олак ша про на ла же ње по сла и
омо гу ћи ди рек тан кон такт са по-
сло дав ци ма, не го и да пред у зе-
ћа про мо ви шу сво је про фи ле и 
про на ђу нај бо ље мо гу ће ка дро-
ве за сло бод не рад не по зи ци је.
Пре ма по да ци ма На ци о нал-

не слу жбе за за по шља ва ње, ко јаа
ор га ни зу је сај мо ве за по шља ва-
ња, у ок то бру 2010. у Ср би ји су
еви ден ти ра не 717.503 не за по-
сле не осо бе. У од но су на исти 
ме сец прет ход не го ди не овај 
број је сма њен за 3.540 ли ца. 
На осно ву бро ја не за по сле них 
ко ји су ре ги стро ва ни у НСЗ у 
сеп тем бру ове го ди не, мо же се 
ре ћи да је до шло до сма ње ња 
не за по сле но сти за 0,49 од сто. 
Нај ве ћи број оних ко ји су без 
по сла су мла ди из ме ђу 25. и 29. 
го ди не жи во та, њих око 95.000. 
Не за по сле ност је, да кле, нај ве-
ћи про блем пре све га упра во 
рад но нај спо соб ни јег ста нов-
ни штва. Бли зу 60 од сто ис пи-
та ни ка у не дав но спро ве де ној 
ан ке ти „Град по ме ри мла дих” 
из ја сни ло се да би про ме на 
обра зов ног си сте ма до не ла и 
про ме не у дру штву и по ло жа-
ју омла ди не, а при ли ком из ра-
де Стра те ги је за мла де, пр ви 
и нај ве ћи про блем ко ји је овај 
део по пу ла ци је пре по знао је сте 
упра во не за по сле ност. 

По сма тра но, пак, пре ма ре ги о ни ма,
нај ве ће уче шће у укуп ној не за по сле но-
сти, са чак 32,53 од сто, има ју Шу ма ди ја
и за пад на Ср би ја. У Ле сков цу је кра јем
ок то бра на сај му за по шља ва ња по ну-
ђе но 200 рад них ме ста, а исти број по-
ну да за по сао би ло је и по чет ком овог
ме се ца на сај му у Ни шу. У Пи ро ту је 9.

но вем бра одр жан са јам на ко мер др ј
су по сло дав ци пред ста ви ли 139
сло бод них по зи ци ја. У је се-
њој се зо ни ова кве са јам-

ске ма ни фе ста ци је ор га ни зо ва не су и у
Но вом Са ду и Ло зни ци.
Пет хи ља да мла дих ви со ко о бра зо ва них

кан ди да та по тра жи ло је кра јем ок то бра
по сао на сај му за по шља ва ња у Бе о гра ду.
У глав ном гра ду је нај ве ћи број оних ко-
ји на по сао че ка ју две го ди не. Нај тра же-
ни ји по сло ви у Бе о гра ду су у сек то ру ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја, а бр жем за по-ф р ц

мо гу да се на да ју и еко но ми сти. У сле њу м
бла сти ту ри зма и здрав ства та ко ђеоб
има сло бод них рад них ме ста. За
област по љо при вре де, со ци о ло-
ги је или би о ло ги је у пре сто ни ци
по сла го то во да не ма.
На еви ден ци ји Кра гу је вач ке

фи ли ја ле НСЗ тре нут но је 22.652
не за по сле них. Ипак, охра бру је по-
да так да је реч о нај мањем бро-
ју не за по сле них у по след ње три
го ди не. Пе да го зи, пси хо ло зи, ма-
шин ски и гра ђе вин ски ин же ње-
ри у овом гра ду на по сао че ка ју
са мо не ко ли ко ме се ци, а знат но
ду же еко ло зи, ма те ма ти ча ри,
фи зи ча ри и хе ми ча ри. За бе ле-
же но је да сред њо школ ци не кад
и до пет го ди на по ку ша ва ју да се
за по сле.
Про сеч на ду жи на че ка ња на

по сао у Ни шу је три и по го ди не.
Од ви со ко о бра зо ва них Ни шли-
ја на по сао че ка нај ви ше ле ка-
ра јер је на еви ден ци ји чак њих
370. Тра же ни су, ме ђу тим, про-
фе со ри ма те ма ти ке и фи зи ке,
фар ма це у ти, про фе со ри стра-
них је зи ка. У Но вом Са ду су нај-
тра же ни ји ар ми ра чи, мон те ри
ин ста ла ци ја, ги не ко ло зи и оф-
тал мо ло зи, а нај те же до по сла
до ла зе свр ше ни гим на зи јал ци.

Је ле на Оцић

АК ЦИ О НИ ПЛАН ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У НО ВОМ СА ДУ

По сао за 14 при прав ни ка са фа кул те том
Град Но ви Сад ће у на ред-

ном пе ри о ду фи нан си ра ти
струч но оспо со бља ва ње и
за по шља ва ње 14 при прав-
ни ка са ви со ком струч ном
спре мом. Сред ства за ре а-
ли за ци ју ове ак тив не по ли-
ти ке за по шља ва ња на сво јој
те ри то ри ји град је обез бе-

дио уз по моћ Ми ни стар ства
еко но ми је и ре ги о нал ног
раз во ја као вид фи нан си ра-
ња ме ра и про гра ма из Ак-
ци о ног пла на за по шља ва ња
Но вог Са да.
Јав ни по зив за по сло-

дав це об ја вљен у ли сту
„По сло ви” и на сај ту гра-

да Но вог Са да тра јао је до
15. но вем бра, на кон че га је
усле дио ода бир кан ди да та.
Фа кул те тли је при прав ни ци
би ће за по шља ва ни на го-
ди ну да на, а то ком њи хо-
вог струч ног оспо со бља ва-
ња по сло дав ци ће оства ри-
ти пра во на 28.952 ди на ра

ме сеч но, у бру то из но су, 
за јед ног при прав ни ка. По-
ме ну ти из нос пред ста вља-
ће и ме сеч ну за ра ду ових 
мла дих ви со ко о бра зо ва них 
а не за по сле них љу ди, са 
при па да ју ћим по ре зи ма и 
до при но си ма.

М. Мек те ро вић

НА ЦИ О НАЛ НА СЛУ ЖБА ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

До по сла пре ко сај мо ва
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водич

По моћ осо ба ма са ин ва ли ди те том и
њи хо ва за шти та је за да так др жа ве
и пи та ње ко је спа да у окви ре дру-

штве но раз вој не и еко ном ске, али пре све-
га со ци јал не по ли ти ке. Пра во на нов ча ну
на кна ду за не гу и по моћ мо гу да оства ре

све ка те го ри је пен зи о не ра, али и оси гу ра-
ни ци ко ји због те шког здрав стве ног ста ња
или ин ва ли ди те та не мо гу да бри ну о се-
би. Да кле, пра во на ову нов ча ну на кна ду
има ју ко ри сни ци пен зи ја и оси гу ра ни ци
ко ји ма је, због при ро де бо ле сти или по-
вре де, нео п ход на по моћ дру гих у оба вља-
њу основ них жи вот них по тре ба.
Фон ду ПИО је у пр вих де вет ме се-

ци ове го ди не под не то 26.500 зах те ва
за не гу и по моћ, а одо бре но је око 50
од сто. Све зах те ве де таљ но са гле да ва
над ле жна ин ва лид ска ко ми си ја. Уко ли-
ко пре ма ме ди цин ској до ку мен та ци ји и
пре гле ду по сто ји основ за ову вр сту нов-
ча не по мо ћи, ко ри сни ку се ис пла ћу је ме-
сеч на на док на да у вред но сти око 13.500
ди на ра. Да би се оства ри ло ово пра во,
по треб но је да се под не се од го ва ра ју ћа

до ку мен та ци ја и по пу њен обра зац. Реч
је, да кле, о пра ву ко је ни је ве за но за ма-
те ри јал ну си ту а ци ју, не го је ис кљу чи во
здрав стве на ка те го ри ја и не за ви си од
ви си не пен зи је и дру гих при ма ња. Ову
вр сту на док на де мо гу да оства ре пен-

зи о не ри с нај ни жим, али и с нај ви шим
при ма њи ма.
Под но си лац зах те ва за на кна ду има

пра во да под не се но ву ме ди цин ску до-
ку мен та ци ју уко ли ко је, док че ка на ве-
шта че ње, до шло до по гор ша ња ње го вог
здрав стве ног ста ња. У слу ча је ви ма ка да
ко ми си ја про це ни да здрав стве но ста ње
мо же да се по бољ ша, она за ка зу је кон-
трол ни пре глед. Ко ри сник на кна де има
оба ве зу да до ђе на кон тро лу, а уко ли ко
се не по ја ви, ис пла та се об у ста вља.
Пра во на ову на док на ду има ју сви пен-

зи о не ри, би ло да су ко ри сни ци по ро дич-
них, ин ва лид ских или ста ро сних пен зи-
ја. Ино стра ни пен зи о не ри не ма ју пра во
на по моћ и не гу, из у зев оних ко ји ма се
ис пла ћу је и део до ма ће пен зи је. Пре-
ма пред ло гу но вог За ко на о ПИО, нов-

ча на на кна да за не гу и по моћ тре ба ло
би да бу де јед но од пра ва из пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња. Пре ма ва же-
ћим про пи си ма, ка да је реч о пра ви ма
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,
у чла ну 18 на ве де но је да та пра ва је су
за слу чај ста ро сти – пра во на ста ро сну
пен зи ју; за слу чај ин ва лид но сти – пра во
на ин ва лид ску пен зи ју; за слу чај смр ти
– пра во на по ро дич ну пен зи ју и пра во
на на кна ду по греб них тро шко ва; за слу-
чај те ле сног оште ће ња про у зро ко ва ног
по вре дом на ра ду или про фе си о нал ном
бо ле шћу – пра во на нов ча ну на кна ду за
те ле сно оште ће ње. Пре ма из ме на ма За-
ко на о ПИО, пред ви ђе но је да се члан
18 до пу ни и пра вом на нов ча ну на кна-
ду за по моћ и не гу у слу ча ју по тре бе за
по мо ћи и не гом дру гог ли ца. Но, усло ви
за оства ри ва ње овог пра ва тре ба ло би
да оста ну исти, што зна чи да ће и убу-
ду ће ово пра во оства ри ва ти не по крет не
и сле пе осо бе, обо ле ли од де мен ци је,
осо бе ко је без ту ђе по мо ћи не мо гу да
се хра не, оде ва ју и кре ћу, од но сно бо ле-
сни ци ко ји су ба рем три пу та не дељ но на
ди ја ли зи и има ју ком пли ка ци је. 
Зах те ви се под но се фи ли ја ла ма Фон да

ПИО пре ма ме сту ста но ва ња и не мо ра-
ју се до ста ви ти лич но. Уз при ја ву тре ба
под не ти и сву ме ди цин ску до ку мен та-
ци ју, фо то ко пи ју лич не кар те, а ако је
под но си лац сме штен у не ку од уста но ва
со ци јал не за шти те за ста ре – и адре су
те уста но ве.

Је ле на Оцић

ДО БРО ЈЕ ЗНА ТИ

Нов ча на на кна да
за не гу и по моћ

Про це на рад не
спо соб но сти осо ба
са ин ва ли ди те том
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње и На ци о нал-
на слу жба за за по шља ва ње 12. ју ла
ове го ди не по че ли су ве шта че ња за 
про це ну рад не спо соб но сти у скла-
ду са За ко ном о про фе си о нал ној
ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том. До са да
је оба вље но чак 3.200 ве шта че ња
а дру го сте пе ни по сту пак ће по че ти
у де цем бру. Ве шта че ње се спро во-
ди пре ма зах те ву за про це ну рад не 
спо соб но сти ра ди оства ри ва ња 
пра ва из За ко на о за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том, а не ра ди
оства ри ва ња пра ва из ПИО, што 
зна чи да се на осно ву ових на ла-
за не мо же оства ри ти ни јед но од
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња. На лаз, ми шље ње и оце-
на ко ми си је ор га на ве шта че ња су 
основ за ре ше ње о про це ни рад не
спо соб но сти, за по сле ња и одр жа ња
за по сле ња ко је до но си НСЗ.
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Упр кос тврд ња ма пси хо-
ло га да је чин од ла ска УУу пен зи ју сво је вр стан УУ

стрес, мно ги се из пет них жи-
ла тру де да тај тре ну так што 
пре до жи ве. Ка да је већ из-
ве сно да ће усло ви пен зи о ни-
са ња но вим про пи си ма би ти 
оте жа ни, ве ћи на ви ше и не 
по ми шља да ра зним кал ку-
ла ци ја ма и про лон ги ра њем 
рас ки да рад ног од но са ква ре 
шан су за уми ро вље ње и осе-
ћај си гур но сти ко ји је мно ги-
ма ва жни ји од но стал ги је за 
ра дом и ак тив ним дру штве-
ним жи во том. Дру га је ствар 
што је па ра док сал но да у ери 
ком пју те ра, ин тер не та и тех-
но ло шких чу да, ка да су ства-
ра ла штво и енер ги ја на ви со-
кој це ни, љу ди је два че ка ју 
да оду у пен зи ју.
Ка ко се бли жи крај го ди-

не, та ко ра сте и не стр пље-
ње. Стран ке се сва ко днев но 
рас пи ту ју ка да ће сту пи ти на 
сна гу но ви За кон о ПИО, да 
ли да рас ки ну рад ни од нос 
30. или 31. де цем бра, вре ди 
ли упла ћи ва ти до при но се по 
чла ну 15 и слич но. Оне ко-
ји већ има ју оба усло ва (и 
стаж и го ди не) за ни ма са мо 
ко ји ће об ра чун пен зи је би-
ти по вољ ни ји, по ста рим или 
по но вим про пи си ма, ка ко би 
мо гли да од лу че да ли да на-
ста ве да ра де или да под не-
су зах тев за пен зи ју до кра ја 
го ди не.
На сва та пи та ња ни је мо гу-

ће да ти екс пли ци тан од го вор 
у мо мен ту ка да но ви за кон 
ни је још ни до нет. Ако не ко 
ис пу ња ва услов за пен зи ју, 
а же ли да на ста ви са ра дом, 
ло гич но је да због чи ње ни-
це да је пла та по вољ ни ја од 
пен зи је про лон ги ра од ла зак 
у пен зи ју све до при ме не но-
вих про пи са, а о да ту му сту-
па ња на сна гу но вог за ко на 
сви ће би ти оба ве ште ни пре-
ко ме ди ја.
Оси гу ра ни ци ко ји су укљу-

че ни у оба ве зно оси гу ра ње 
пре ко чла на 15 тре ба са ми 
да про це не ис пла ти вост ула-

га ња, у скла ду са на ја вље ним 
по сте пе ним по ме ра њем ста-
ро сне гра ни це са 53 на 58, и 
ста жа са 35 на 38 го ди на (по 
че ти ри ме се ца за сва ку го ди-
ну), и да се у слу ча ју ди ле ме 
за са вет ипак обра те прав ној 
по мо ћи у Фон ду ПИО. Ако 
оси гу ра ник до би је ре ше ње 
о сти ца њу свој ства по чла ну 
15, а ни је си гу ран да ли ће 
упла та до при но са би ти из ли-
шна у слу ча ју да за кон сту пи 
на сна гу у не по вољ ном тре-
нут ку, мо гу ће је од ло жи ти 
ре а ли за ци ју упла те до при-
но са уз од го ва ра ју ћу ка ма ту 
ко ја ни је ви со ка, о че му је 

сва ка ко до бро кон сул то ва ти
се у Фон ду. Ина че, ве ћи ни
оси гу ра ни ка је углав ном по-
зна та за кон ска од ред ба да
се укљу чи ва њем у оба ве зно
оси гу ра ње пре ко чла на 15 не
мо же јед ном упла том до при-
но са оси гу ра ти сав стаж ко ји
не до ста је до пен зи је. Мо гу ће
је са мо ре дов ном ме сеч ном
упла том до при но са ићи ла га-
но ка ци љу, а свој ство оси гу-
ра ни ка по том осно ву мо гу ће
је сте ћи нај ра ни је до 30 да-
на уна зад, ра чу на ју ћи од да-
на под но ше ња зах те ва, под
усло вом да ли це ни је оба ве-
зно оси гу ра но.

Стаж оси гу ра ња, да кле, не
мо же се „от ку пи ти”. Мо же се
је ди но обез бе ди ти упла том
до при но са по пре ци зно од-
ре ђе ним пра ви ли ма. То не
зна чи да за кон ни је оста вио
без шан си из ве сне ка те го ри-
је оси гу ра ни ка ко ји под од-
ре ђе ним усло ви ма на кнад ном
упла том до при но са мо гу по-
пу ни ти ва ку ум у кон ти ну и те ту
оси гу ра ња. То се од но си пре
све га на ли ца ко ја има ју при-
ја ву на оси гу ра ње по осно ву
ба вље ња по љо при вред ном
де лат но шћу, а ко ја ни су из-
ми ри ла ду го ва ња утвр ђе на
на осно ву еви ден ци је у Упра-
ви при хо да, за тим спор ти сте,
фол клор не игра че, пе ва че,
умет ни ке итд.
Ре тро ак тив но је мо гу ће са-

мо стал но ре гу ли са ти стаж
оси гу ра ња и он да ка да по сло-
да вац ни је из ми рио до при но-
се за вре ме док је ли це би ло
у рад ном од но су. Ако је у пи-
та њу стаж ко ји пред ста вља
услов за ста ро сну или ин ва-
лид ску пен зи ју, под но си лац
зах те ва мо же за тра жи ти од
Фон да да му омо гу ћи са мо-
стал ну упла ту до при но са и по
не ко ли ко го ди на уна зад, без
об зи ра на то да ли пред у зе ће
у ко јем је био за по слен по сто-
ји, или је под сте ча јем, или је
пре ста ло да ра ди. Прет ход-
но, на рав но, тре ба про ве ри-
ти да ли је оба ве за из ми ре ња
до при но са већ ре а ли зо ва на
кроз та ко зва но по ве зи ва ње
ста жа (на те рет др жа ве) ко-
је је би ло пред ви ђе но за дру-
штве не фир ме.
Уко ли ко на ли стин гу ни је

ре ги стро ван обра зац М-4 за
од ре ђе не пе ри о де, то не мо-
ра да зна чи да до при но си ни-
су упла ћи ва ни, па је по треб-
но про ве ри ти то пре ко свог
по сло дав ца, ако још по сто ји,
или у Ар хи ву гра да Бе о гра да,
при че му та ко ђе мо же би ти од
ко ри сти при ба вља ње пре пи-
са лич ног кар то на у фи ли ја ли
здрав ства у оп шти ни на чи јој
је те ри то ри ји би ла фир ма.

С. Мар се нић

иза шалтераиза шалтера

КАКО ДО ПЕНЗИЈЕ

Нај бо љи је стру чан са вет
Не до у ми це у ве зи са оства ри ва њем пра ва
на пен зи о ни са ње нај бо ље је раз ре ши ти

уз по моћ струч ног ли ца, и то на вре ме, пре 
пре да је до ку ме на та на шал те ри ма Фон да ПИО
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актуелно

Пре ма ре чи ма Вла ди ми ра Ср ди ћа,
ди рек то ра По кра јин ске слу жбе за
за по шља ва ње, у Вој во ди ни је од

по чет ка при ме не За ко на о про фе си о нал-
ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо-
ба са ин ва ли ди те том па до кра ја ок то бра
за по сле но 978 ин ва ли да. О по зи тив ним
ефек ти ма при ме не овог за ко на го во ре и

по да ци да је, ре ци мо, од по чет ка го ди не
до ма ја, ка да је За кон сту пио на сна гу,
но ви по сао у овој ре ги ји до би ло све га
220 осо ба са ин ва ли ди те том (ОСИ).
Нај ве ћи број љу ди са здрав стве ним

хен ди ке пом за по слен је у пе ри о ду мај–
ок то бар, и то по сред ством фи ли ја ла На-
ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње Но ви
Сад – 325, Зре ња нин – 196 и Ки кин да – 
172 осо бе са ин ва ли ди те том.
Ис ку ства са јав них три би на, по во дом

при ме не За ко на, ука зу ју да су по сло дав-

ци за до вољ ни њи хо вим ра дом. С дру ге
стра не, пре ма ста ти стич ким по ка за те љи-
ма, у Вој во ди ни је у про те клих не ко ли ко
ме се ци нај ви ше за по сле но ин ва лид них
осо ба са оште ће ним слу хом и бла гом
мен тал ном ин су фи ци јен ци јом.

– У осам фи ли ја ла НСЗ из Вој во ди не
еви ден ти ра но је 5.049 ли ца са ин ва ли-
ди те том ко ја тра же по сре до ва ње По кра-
јин ске слу жбе НСЗ при ли ком за по шља-
ва ња. Основ ни циљ на ше слу жбе је да
по мог не да се они рав но прав но укљу че
у свет ра да у сво јој со ци јал ној сре ди ни,
као и да ак тив но по сре ду је у њи хо вом
за по шља ва њу. Спро во ђе ње ак тив не по-
ли ти ке за по шља ва ња и до след на при ме-
на За ко на до при но си по бољ ша њу упо-
сле но сти ОСИ, као и уна пре ђе њу њи хо-
вог ста ту са на отво ре ном тр жи шту ра да
– ис та као је Вла ди мир Ср дић.
Про це на рад не спо соб но сти и мо гућ-

но сти за по сле ња или одр жа ња за по сле-
ња оба вља се у про сто ри ја ма НСЗ пре ма
пре би ва ли шту под но си о ца зах те ва. Ова
про це на об у хва та ме ди цин ске, со ци јал-
не и дру ге кри те ри ју ме ко ји ма се утвр-
ђу ју мо гућ но сти и спо соб но сти осо бе
за укљу чи ва ње на тр жи ште ра да и оба-
вља ње кон крет них по сло ва са мо стал но
или уз слу жбу по др шке, упо тре бу по ма-
га ла, од но сно утвр ђу је се мо гућ ност за-
по шља ва ња под оп штим или по себ ним
усло ви ма.
Ве шта че ње се оба вља пред ко ми си-

ја ма чи је је се ди ште у фи ли ја ла ма НСЗ
ши ром Ср би је, а чи не их: ле кар ве штак 
Ре пу блич ког фон да ПИО, спе ци ја ли ста
ме ди ци не ра да, со ци јал ни рад ник, пси-
хо лог и струч ни рад ник НСЗ. Ко ми си ја
са чи ња ва на лаз, ми шље ње и оце ну, и на

осно ву то га НСЗ до но си ко нач но ре ше ње
о про це ни рад не спо соб но сти и мо гућ но-
сти за по сле ња, од но сно одр жа ња за по-
сле ња на свом рад ном ме сту.
У По кра ји ни је под не то, од по чет ка

при ме не За ко на до кра ја ок то бра, 1.489
зах те ва за про це ну рад не спо соб но сти,
а ре а ли зо ва но је 657 ре ше ња. Нај ви ше
ре ше ња је до са да до не то у фи ли ја ла-
ма Срем ска Ми тро ви ца – 160, Но ви Сад
– 108 и Сом бор – 103.
Др Ми ло рад Ор ло вић, на чел ник Оде-

ље ња за ме ди цин ско ве шта че ње у Ди-
рек ци ји По кра јин ског фон да ПИО, ка же
да је ме сеч ни при лив зах те ва осо ба са
ин ва ли ди те том за из ла зак пред ко ми си је
не где из ме ђу 50 и 60 у ве ћи ни фи ли ја ла
НСЗ у Вој во ди ни. Пре ма ње го вим ре чи-
ма, ко ми си је днев но об ра де 8-10 зах те-
ва, што зна чи да има ју ажур ност у ра ду
„ме сец за ме сец”.

– Стран ке нам углав ном ша љу по сло-
дав ци ко ји су у оба ве зи да ис пу не сло-
во За ко на: да на сва ких пе де сет рад ни ка
за по сле по јед но ин ва лид но ли це. На-
рав но, не ки љу ди са хен ди ке пом до ла-
зе нам ра ди про це не ин ва лид но сти и на
вла сти ти зах тев. Ка да ко ми си ја не ко га
оце ни „трој ком”, то зна чи да је не спо-
со бан за рад и да је сто од сто ин ва лид.
Таква лица упу ћу је мо на цен тре за со-
ци јал ни рад да би та мо оства ри ла пра во
на ма те ри јал но обез бе ђе ње ако не ис пу-
ња вају усло ве за оства ри ва ње пра ва по
За ко ну о ПИО – по ја снио је рад ко ми си ја
при НСЗ др Ми ло рад Ор ло вић.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРИ МЕ НА ЗА КО НА О ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОЈ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈИ У ВОЈ ВО ДИ НИ

По сао за хи ља ду осо ба
са ин ва ли ди те том

Оце не ко ми си је
сте пен – ако не по сто је те шко ће и пре пре ке у ра ду, од но сно уко ли ко 
су оне за не мар љи ве и не ути чу на рад ну спо соб ност;
сте пен – ако су те шко ће и пре пре ке ма ле и ути чу на рад ну спо соб ност
у од но су на за ни ма ње или по сло ве ко је ли це мо же да оба вља а омо гу-
ћа ва ју за по шља ва ње под оп штим усло ви ма;
сте пен – ако су те шко ће и пре пре ке уме ре не, од но сно знат не у од но-
су на за ни ма ње или по сло ве ко је ли це мо же да оба вља а омо гу ћа ва ју 
за по шља ва ње под по себ ним усло ви ма;
сте пен – ако су те шко ће и пре пре ке пот пу не или ви ше стру ке, од но сно
ако ли це не мо же да се за по сли или одр жи за по сле ње ни под оп штим
ни под по себ ним усло ви ма, од но сно ако је рад ни учи нак ма њи од јед-
не тре ћи не рад ног учин ка за по сле ног на уоби ча је ном рад ном ме сту, 
без об зи ра на за ни ма ње или по сло ве.

Владимир Срдић

Др Ми ло рад Ор ло вић

0.
1.

2.

3.



13ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. новембар 2010.

По во дом про мо ци је два 
ово го ди шња из да ња 
ча со пи са „Ге рон то-

ло ги ја”, 12. но вем бра је, у 
ор га ни за ци ји Ре пу блич ког 
за во да за со ци јал ну за шти-
ту и Ге рон то ло шког дру штва 
Ср би је, одр жан на уч но-
струч ни скуп на те му „Иза-
зо ви ста ре ња у Ср би ји”. У 
раз го во ри ма су уче ство ва ли 
струч ња ци ко ји се ба ве раз-
ли чи тим аспек ти ма ста ре ња 
и по ло жа јем и про бле ми ма 
ста ри јих код нас, с об зи ром 
на чи ње ни цу да је Ср би ја ме-
ђу пр вим зе мља ма у све ту по 
де мо граф ској ста ро сти ста-
нов ни штва, и да се Бе о град 
ис ти че нај ве ћим про цен ту-
ал ним уче шћем ста ри јих у 
укуп ној по пу ла ци ји. Ова-
ква де мо граф ска струк ту ра 
пред ста вља иза зов за дру-
штво ко је тре ба при ме ре но 
и ефи ка сно да од го во ри на 
спе ци фич не здрав стве не, 
со ци јал не и дру ге по тре бе 
по пу ла ци је ко ја је у по ра сту. 
Ка да је реч о да љем ста ре њу 
ста нов ни штва, струч на пред-

ви ђа ња до средине 21. ве ка 
су крај ње не по вољ на.
Уче сни ци ску па су на гла си-

ли да је пр ви број ово го ди-
шњег ча со пи са „Ге рон то ло-
ги ја” об је ди нио ре фе ра те са 
Ре ги о нал не кон фе рен ци је ју-
го и сточ не Евро пе о пи та њи ма 
ста ре ња, ко ја је одр жа на про-
шле го ди не у ок то бру – Ме-
ђу на род ном ме се цу ста рих. 
На Осмом на ци о нал ном ге-
рон то ло шком кон гре су, ма ја 
ове го ди не у Вр њач кој Ба њи, 
та ко ђе су тра же ни од го во ри 
на пи та ња об на вља ња ста-
нов ни штва, со ци јал не за шти-
те, пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, уло ге уста но ва 
со ци јал не и здрав стве не за-
шти те на ло кал ном ни воу. 
Об у хва та ју ћи све ва жне те-
ме из ових обла сти, у дру гом 
бро ју ча со пи са об ја вље ни су 
ре фе ра ти углед них струч ња-
ка и уче сни ка Осмог ге рон то-
ло шког кон гре са.
Ово је пр ва го ди на да је 

„Ге рон то ло ги ја” об ја вље на у 
две све ске, а та ко ће, на да-
ју се чла но ви ре дак ци је, би-

ти и 2011. Реч је о ча со пи су
ко ји је ва жан при руч ник на-
уч ни ци ма, ис тра жи ва чи ма и
са рад ни ци ма јер се у ње му
пу бли ку ју но ви при сту пи ста-
ре њу и ста ро сти, са све о бу-
хват ним по да ци ма о раз во ју
ге рон то ло шке ми сли и прак-
се у Ср би ји. Кра так пре глед
ово го ди шњих зби ва ња ка да
је реч о ја ча њу пра ва ста рих,
по ка зу је да је 2010. би ла у

зна ку зна чај них од го во ра на
ту те му.
Са ску па по све ће ног иза зо-

ви ма ста ре ња упу ћен је и апел
да се про на ђе мо дус по ко јем
би уста но ве со ци јал на за шти те
по ста ле ко лек тив ни члан Ге-
рон то ло шког дру штва Ср би је.
Раз ма тра на је, по ред оста лог,
и мо гућ ност ме диј ске по пу ла-
ри за ци је про бле ма и фе но ме-
на ста ре ња. Је ле на Оцић

поводи

Око 439.000 ин ва ли да 
ра да при ма про сеч но 
за тре ћи ну ни жу
пен зи ју не го ста ро сни
пен зи о не ри

– Скуп шти на је при ли ка да 
се још јед ном пре и спи та по-
ло жај ин ва ли да ра да у Ср би ји 
и чу ју пред ло зи чи ја би ре а-
ли за ци ја мо гла да до ве де до 
по бољ ша ња њи хо вог по ло-
жа ја – ре као је, по здра вља ју-
ћи скуп, др Јо ван Кр ко ба бић, 
пот пред сед ник Вла де Ср би је 
и пред сед ник Са ве за пен зи о-
не ра Ср би је.
Из бор ној Скуп шти на СИР 

Ср би је при су ство ва ли су де-
ле га ти из свих ор га ни за ци ја 
у зе мљи, као и пред став ни ци 

Са ве за ин ва ли да ра да Вој во-
ди не на че лу са пред сед ни-
цом, Ста ном Сви ла рев.
На Скуп шти ни су усво је ни 

Из ве штај о ра ду за про те кли 
пе ри од и Про грам ра да за сле-

де ће че ти ри го ди не. Са вез ин-
ва ли да ра да оку пља 439.000
чла но ва ор га ни зо ва них у ви-
ше од хи ља ду ме сних, 120 оп-
штин ских, пет град ских, де вет
окру жних и јед ну по кра јин-

ску ор га ни за ци ју. С об зи ром
на то да су ин ва ли ди ра да у
још не по вољ ни јем по ло жа ју
од оста лих пен зи о не ра јер су
њи хо ве пен зи је у про се ку за
тре ћи ну ма ње од ста ро сних,
основ ни за да так Са ве за је да у
на ред ном пе ри о ду на сто ји да
обез бе ди стрикт ни ју при ме ну
За ко на о за по шља ва њу осо-
ба са ин ва ли ди те том, од но сно
да ин си сти ра на то ме да се и
ин ва ли ди ра да под ве ду под
сло во овог за ко на, за кљу чак 
је Скуп шти не СИР-а.
Ор га ни за ци је ин ва ли да ра-

да да ле су по др шку до са да-
шњем пред сед ни ку, Бо жи да ру
Це ки ћу, за ме сто пр вог чо ве-
ка СИР-а Ср би је и у на ред ном
че тво ро го ди шњем ман да ту.

В. Ана ста си је вић

ПРО МО ЦИ ЈА ЧА СО ПИ СА „ГЕ РОН ТО ЛО ГИ ЈА”

Иза зо ви ста ре ња у Ср би ји

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА СР БИ ЈЕ

Бо жи дар Це кић оста је пред сед ник
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поводи

КАД ТЕ СКО БА ПРИ ТИ СНЕ ПО ПУТ ТАМ НОГ ОБЛА КА

Ве дри ном про тив си ви ла
По ра ни ли сте, а бо ље 

да ни сте. По глед кроз 
про зор бу ди у ва ма 

же љу да се што пре вра ти те 
у кре вет. Си во је и хлад но, 
је два да се раз да ни ло, а не-
ће про ћи ду го и опет ће се 
смра чи ти. Де цем бар, ме сец 
нај кра ћег да на у го ди ни (у 
на шој по ло ви ни све та), но си 
не слав ну ти ту лу нај су мор ни-
јег од свих ме се ци.
Ма ло је оних ко је вре мен-

ске при ли ке не до ти чу и ко-
ји ма је све јед но да ли на по-
љу ли је као из ка бла или је 
све бли ста во и про зрач но. 
На про тив, сви смо ма кар у 
нај ма њој ме ри осе тљи ви на 
та ко зва ни ат мос фер ски фак-
тор, али код не ких је та спре-
га то ли ко ди рект на и из ра же-
на да под ути ца јем де при ми-
ра ју ће на мр ште ног не ба мо гу 
бу квал но да се раз бо ле.
Мо дер на ме ди ци на по ста-

ви ла је и ди јаг но зу за ово 
спе ци фич но ду шев но ста ње, 
ква ли фи ку ју ћи га као се зон-
ски афек тив ни по ре ме ћај 
(САП), а у пра те ћу тер ми но-
ло ги ју спа да и зим ска де пре-
си ја или та ко зва ни де цем-
бар ски блуз.
Ра чу на се да око пет до 

осам од сто љу ди из де ла пла-

ше сво је об ја шње ње у чи ње-
ни ци да та бо лест озна ча ва 
не спо соб ност ужи ва ња у жи-
во ту, ме ђу тим она исто вре ме-
но угро жа ва ју ће и ре ме ти лач-
ки де лу је на цео ор га ни зам.
И код се зон ског афек тив ног 

по ре ме ћа ја до ла зи до по вла-
че ња у се бе, гу бит ка ин те ре-
со ва ња за окол на де ша ва ња, 
не де фи ни са не и без раз ло жне 
стреп ње, по ре ме ћа ја апе ти та 
и сна. Али док ове по след ње 
две став ке, кад је у пи та њу 
ди јаг но сти ко ва на де пре си ја, 
нај че шће под ра зу ме ва ју не-
са ни цу и од би ја ње хра не, па 
по сле дич но и гу би так те жи-
не, афек тив ни по ре ме ћај има 
у том по гле ду су прот на обе-
леж ја, пре ко мер но спа ва ње 
и пре ко мер но узи ма ње хра не, 

че ње у слу ча ју афек тив ног 
се зон ског по ре ме ћа ја иде 
бу квал но у том прав цу. Да-
кле, те ра пи ја све тло шћу. 
При руч ни апа ра ти су све-
тло сне ку ти је ко је иси ја-
ва ју зра ке ја чи не две и по 
хи ља де лук са, а па ци јент 
се из ла же зра че њу по ла са-
та днев но то ком од ре ђе ног 
вре мен ског пе ри о да. Не кад 
је овај трет ман са мо до пу на 
фар ма ко те ра пи ји, од но сно 
ан ти де пре си ви ма, а у лак-
шим слу ча је ви ма је ефи ка-
сан сам по се би.
Шта ви ше, код нај бла жих 

по ре ме ћа ја, ко ји су сре ћом 
нај че шћи, ни је по треб но ни 
јед но ни дру го. До вољ но је 
по слу ша ти не ко ли ко прак-
тич них са ве та: мак си мал но 
ко ри сти ти днев ну све тлост 
и би ти на по љу што ду же, у 
со ба ма ра ши ри ти за сто ре а 
кад се смрк не уне ти сун це 
у ку ћу уз по моћ при јат ног 
осве тље ња. И, на рав но, бо-
ри ти се про тив си ви ла сме-
хом и дру же њем с дра гим 
и ве се лим осо ба ма. Ус пут, 
до зво ље но је и до бро до шло 
по пар че чо ко ла де или кек-
са, али без пре те ри ва ња.
Све су то ис про ба ни ре-

цеп ти про тив се зон ске „фја-

по го то во слат ки ша што, пак, 
ре зул ти ра го ја зно шћу.
Но, то ни је слу чај но. Ка ко су 

екс пе ри мен тал на и прак тич на 
ис пи ти ва ња по ка за ла, у пи та-
њу је би о хе миј ски дис ба ланс 
у хи по та ла му су, де лу мо зга 
ко ји кон тро ли ше рас по ло же-
ње, апе тит, сан, тем пе ра ту-
ру, сек су ал ну же љу и мно ге 
жи вот но ва жне функ ци је. У 
зим ским ме се ци ма, по себ но у 
де цем бру ка да је ноћ нај ду жа, 
у ор га ни зму до ла зи до про ме-
не у лу че њу хор мо на а нај ве-
ћа жр тва је се ро то нин, по знат 
као хор мон сре ће, јер је ње-
гов ва жан ак ти ва тор упра во 
сун че ва све тлост.
По што је ути цај све тло сти 

на би о ри там не дво сми сле но 
уста но вљен и до ка зан, и ле-

не те се вер но од че тр де се тог
сте пе на ге о граф ске ши ри не
(Бе о град је на 44) по вре ме-
но или ре дов но, услед мањ ка
при род ног све тла, па ти од пси-
хо е мо тив них смет њи ко је им
озбиљ но ре ме те жи вот, а ис по-
ља ва ју се на раз не на чи не.
Као и у слу ча ју кла сич не

де пре си је, ко ја не за ви сно од
ка лен дар ског рит ма по га ђа и
ста ре и мла де, по ти ште ност
и без вољ ност су нај пре по-
зна тљи ви ји (али не и је ди ни)
симп то ми САП-а, при че му
тре ба на гла си ти да се сам из-
раз „де пре си ја” у сва ко днев-
ном го во ру ко ри сти по вр шно
и упро шће но за ста ња ко ја са
пра вом бо ле шћу не ма ју ве зе.
Сво ђе ње де пре си је на обич-

но не рас по ло же ње има до ду-

ке” док је са пра вом де пре си-
јом мно го те же иза ћи на крај
и без струч не по мо ћи го то во
не мо гу ће. С дру ге стра не,
ле че ње ан ти де пре си ви ма је
успе шно, а пр ви ре зул та ти су
ви дљи ви већ по сле не ко ли-
ко не де ља. За пра во, нај ве ћи
про блем пред ста вља ка сно
пре по зна ва ње бо ле сти. Де-
пре сив ни љу ди ја ве се на ле-
че ње, у про се ку, тек по сле де-
сет го ди на озбиљ них смет њи.
Још је го ре што и ти ко ји по-
тра же струч ну по моћ пред ста-
вља ју тек тре ћи ну обо ле лих.
Оста ли на ста вља ју да са ми
но се бре ме по ти ште но сти ко је
с вре ме ном по ста је све те же,
нај пре за њих, али и за њи хо-
ве нај бли же.

Д. Дра гић
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Јед на од пред но сти опе ра тив ног си сте-
ма Win dows 7 је што у ње му мо же мо
ура ди ти исту опе ра ци ју на ви ше на чи-

на. По зна то је да рад са про гра ми ма не мо-
же мо за ми сли ти без по зна ва ња Win dows-а,
па ће мо на у чи ти и си стем ра да у ње му.
Ка да кур сор ми ша до ве де мо на би ло

ко ју ико ну и клик не мо два пу та ле вим та-
сте ром, на екра ну се отво ри про зор ко ји у
де сном гор њем углу има сле де ће ико не:

Mi ni mi ze – спу шта про зор на старт ну
ли ни ју и ста вља га на че ка ње (оста је у
ак тив ном ста њу) док ра ди мо са не ким
дру гим про гра мом;

Ma xi mi ze – про ши ру је про зор пре ко
це лог екра на; та да се по ја вљу ју два ква-
дра ти ћа ко ја вра ћа ју про зор у прет ход но
ста ње;

Clo se – за тва ра про зо ре.
Сли ка 1

При каз по да та ка
Сли ка 2

Ка да уђе мо у User’s Fi les или Com pu ter
при ме ти ће мо дуг ме Vi ews ко је нам омо-
гу ћа ва при каз по да та ка (фол де ра и фај-
ло ва) на раз ли чи те на чи не. Кли ком на
Vi ews (при ка жи) мо же мо да иза бе ре мо:
Сли ка 3

1. Ti les – по да ци су при ка за ни ико на ма
сред ње ве ли чи не, уз ко је сто ји име по-
да тка, опис ти па (екс тен зи је) и ве ли чи на

по да тка. Из глед ико не за ви си од про гра-
ма у ко ме је по да так на стао.

2. De ta ils – по да ци су при ка за ни ма лим
ико на ма је дан ис под дру гог, на чи ном ко-
ји ну ди нај ви ше ин фор ма ци ја о при ка за-
ном по дат ку.

3. List – по да ци су при ка за ни ма лим
ико на ма је дан ис под дру гог, са име ном
по ред.

4. Small Icons – по да ци су при ка за ни
је дан уз дру ги ико на ма ма ле ве ли чи не,
са име ном по ред.

5. Me di um Icons – по да ци су при ка за ни
је дан уз дру ги ико на ма сред ње ве ли чи не
са име ном ис под.

6. Lar ge Icons – по да ци су при ка за ни
ве ли ким ико на ма је дан уз дру ги са име-
ном ис под.

7. Ex tra Lar ge Icons – по да ци су при-
ка за ни екс тра ве ли ким ико на ма је дан уз
дру ги са име ном ис под.

Фол дер
За ми сли те ка да би смо ко ри сти ли је дан

ра чу нар пет го ди на и све што смо кре и-
ра ли ста вља ли на јед но ме сто. Пре тра-
жи ва ње би нам од у зе ло мно го вре ме на
јер би се сви по да ци на том ме сту на-
ла зи ли по ме ша ни. За што да др жи мо на
јед ном ме сту ва жне до ку мен те, при ват-
не сли ке, му зи ку или фил мо ве? Циљ ра-
да на ра чу на ру је да по да ци бу ду уред но
сло же ни, на при мер као сре ђе на фи о ка.
Фол дер је про стор у ко ме чу ва мо по дат-
ке. Фол дер (фасцикла) са др жи по дат ке
и под фол де ре ко ји чи не јед ну це ли ну.
Под фол де ри се на ла зе у фол де ри ма у
ко ји ма смо их кре и ра ли. Они се кре и ра ју
на исти на чин и из гле да ју исто као фол-
де ри. У опе ра тив ном си сте му Win dows 7
по сто је ико не у об ли ку жу те фа сци кле
ко је се отва ра ју ка да два пу та клик не мо
на њих. По сту пак по на вља мо све док не
до ђе мо до тра же ног по да тка. Тај по да-
так се на зи ва фајл, а жу те фа сци кле су
фол де ри. Фол де ри (под фол де ри) уства-
ри се ко ри сте за уред но сла га ње фај ло-
ва да би смо их лак ше про на шли.
Сли ка 4

По јам фајл
Фајл је елек трон ски при каз по да та-

ка или ин фор ма ци ја гру пи са них у јед ну
це ли ну са је дин стве ним име ном. Фајл
је уства ри про дукт ра да у не ком про-
гра му (мо же би ти текст, цр теж, та бе ла,
пре зен та ци ја, сли ка). Фај ло ве кре и ра-
мо у би ло ком про гра му (у за ви сно сти
од то га шта же ли мо да ра ди мо) и чу-
ва мо их под не ким име ном. Име фај ла
од ре ђу је мо са ми, али та ко да опи су је
са др жај ко ји мо же мо ла ко да про на ђе-
мо ка да нам за тре ба. Фај ло ви се ме ђу-
соб но раз ли ку ју по вр сти и ка па ци те ту
(ве ли чи ни).

Вр сте фај ло ва
Вр ста фај ла за ви си од про гра ма у ко ме

смо га кре и ра ли. На зив сва ког фај ла са-
сто ји се из три сег мен та: име фај ла.тип
(екс тен зи ја).

1. Име фај ла од ре ђу је мо са ми и ко ри-
сти мо га за ње го ву иден ти фи ка ци ју.

2. Тач ку ко ри сти мо да би смо одво ји-
ли име фај ла од ње го вог ти па (екс тен-
зи је).

3. Тип фај ла (екс тен зи ја) за ви си од
про гра ма у ко јем је ра ђен и до де љу-
је их сам ра чу нар. Ти по ви за текст су:
TXT, DOC; за сли ке: BMP, JPG, GIF; за
аудио за пи се: WAV, MP3; за ви део за пи-
се: MPEG, AVI, VOB; за из вр шне фај ло ве:
EXE, COM, BAT...
Сли ка 5

Ве ли чи на фај ло ва
Азбу ка ра чу на ра је би нар на азбу ка.

Она има два сло ва: 0 и 1. Сло во би нар-
не азбу ке зо ве се бит, а низ од осам би-
та је бајт (Б) – је ди ни ца за ка па ци тет
(ве ли чи ну) фај ла. Јед но сло во или је-
дан знак мо же се опи са ти ин фор ма ци-
јом ве ли чи не 1 бајт. Оста ле је ди ни це за
ка па ци тет су:

1КБ (ки ло бајт) = 1024Б
1МБ (ме га бајт) = 1024КБ
1ГБ (ги га бајт) = 1024МБ

У за ви сно сти од то га у ком су про гра му
ра ђе ни, фај ло ви се ве о ма раз ли ку ју по
свом ка па ци те ту. Њи хо ве ве ли чи не су
нај че шће из ра же не у КБ и МБ.

На ста ви ће се

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Рад са прозорима
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на лицу места

Ба нат ске штру дле на Штру дли ја ди
су из го ди не у го ди ну све ру ме ни је
и све сла ђе, и оче ку јем да ће се то

уме ће у њи хо вом ме ше њу пре не ти и на
но ве ге не ра ци је, ре као је у по здрав ној
ре чи при ли ком отва ра ња Осме штру дли-
ја де Са ве за ин ва ли да ра да Зре ња ни на
Ми лан Зве кић, ди рек тор Фи ли ја ле РФ
ПИО у овом гра ду, ко ји је, за јед но са Ми-
ли ја ном Жи ва но вић, на чел ни цом Оде-
ље ња за оп ште и фи нан сиј ске по сло ве,
при су ство вао овој тра ди ци о нал ној ма ни-
фе ста ци ји по све ће ној ве шти ни пра вље-
ња ба нат ских штру дли.
И ни је по гре шио, јер је ове го ди не

тро чла ни не у трал ни жи ри, са ста вљен од
вр сних ку ли нар ских струч ња ка хо те ла
„Вој во ди на” у Зре ња ни ну, где је и одр-
жа на Осма штру дли ја да, мо гао баш да
„за ке ра” по што се тру дио да за нај бо ље
про гла си оне штру дле ко је су би ле нај-
при бли жни је оним ста рин ским.
Ни ко не тре ба ни да по ми сли да им је

би ло ла ко што су мо ра ли да про ба ју све
штру дле, ко је је уме си ло чак 46 так ми-
ча ра, да би на осно ву ми ри са, ме ко ће,
из гле да, раз ма ка фи ла и на рав но уку са
про гла си ли три нај бо ље „ме ђу јед на ки-
ма”. Пре ма оце ни жи ри ја, ма ло бо ље до-
ма ћи це од оста лих, да ка ко ка да је реч о
спра вља њу ових ба нат ских по сла сти ца,
ове го ди не би ле су Сла ви ца По по вић из
Ки кин де, ко ја је осво ји ла пр во ме сто, до-
ма ћа так ми чар ка Ма ра Гли шин као дру-
го пла си ра на и На да Пер шић из Срем ских
Кар ло ва ца као тре ћа.
Сте ван Ра ди шић, пред сед ник СИР Зре-

ња ни на и пот пред сед ник По кра јин ске
ор га ни за ци је СИР, као до бар ор га ни-
за тор Штру дли ја де по тру дио се да, уз
све срд ну по моћ спон зо ра, и ове го ди не
по бед ни це на гра ди бес плат ним де се то-
днев ним бо рав ком у ба ња ма Ка њи жа и
Ру сан да.
По ред де гу ста ци је из ван ред но уку сних

штру дли, го сти – њих ви ше од три сто-
ти не из де сет ба нат ских оп шти на, јед не
бач ке (Жа баљ), јед не срем ске (Срем ски
Кар лов ци), као и из ма ђар ског Мин сен та
и ру мун ске Де ве, ужи ва ли су и у бо га том
кул тур но-умет нич ком про гра му. Уче сни-

ке и по се ти о це за ба вља ли су умет ни ци
из ов да шњег КУД-а „Пи о нир”, а и до ма-
ћи ни, зре ња нин ски ин ва ли ди ра да, има-

ли су шта да по ка жу у кул тур ном про гра-
му Штру дли ја де.

Ми ро слав Мек те ро вић

ЗРЕ ЊА НИН СКИ ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА УСПЕ ШНО ОР ГА НИ ЗО ВА ЛИ ОСМУ ШТРУ ДЛИ ЈА ДУ

Ми ри си
ба ки не
ку хи ње

НаНаНаНаНаНаННааН грггргргргргргггргррађађађађађађађађађађенеененененеененеееее
учучучучучучуучучучуччу есесесесесеесесеесе ниннинницецеццецецецеец

Све је под 
контролом

Милијана Живановић, Милан Звекић и Стеван Радишић
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туризам

На „Шу ма ди ја сај му” у Кра гу јев цу
одр жан је дру ги Ме ђу на род ни са-
јам ту ри зма и се о ског ту ри зма ко ји

је ове го ди не оку пио ви ше од ше зде сет
из ла га ча из Ср би је, Цр не Го ре, Бо сне и
Хер це го ви не и Сло ве ни је. „Шу ма ди ја са-
јам” је ус пео да про на ђе пра ви мо дел и
оку пи све ре ле вант не ин сти ту ци је ко је
се ба ве ту ри змом у Ср би ји а, за хва љу ју-
ћи удру же њу YUTA, и ве ли ки број ту ри-
стич ких аген ци ја.
Сво ју по ну ду Кра гу јев ча ни ма су

пред ста ви ли ту ри стич ки цен три, бањ-
ска и кли мат ска ле чи ли шта, здрав-
стве но-ре кре а тив ни цен три, на ци о-
нал не, ре ги о нал не и град ске ту ри стич-
ке ор га ни за ци је, али и пред став ни ци
се о ског, реч ног и лов ног ту ри зма, као
и ту ри стич ке аген ци је са об је ди ње ном
по ну дом за пред сто је ћу зим ску се зо-
ну, но во го ди шње, бо жић не и ус кр шње
пра зни ке.
По се бан ак це нат ове го ди не је ста-

вљен на се о ски ту ри зам и ње гов раз вој
у Шу ма ди ји. У про гра му про мо ци је ове
ту ри стич ке гра не у успо ну на сај му је
пр ви пут одр жа на за бав но-так ми чар ска

ма ни фе ста ци ја под на зи вом „Шу ма диј-
ска ча јан ка”. Так ми ча ри су се над ме та ли
у ку ва њу ра ки је, док су по се ти о ци би ли
у при ли ци да де гу сти ра ју спе ци ја ли те те
по пут ло вач ког гу ла ша и ала ске ри бље
чор бе.

Ор га ни за то ри дру гог Сај ма ту ри зма
и се о ског ту ри зма би ли су Град ска ту-
ри стич ка ор га ни за ци ја Кра гу је вац и
„Шу ма ди ја са јам”, а по кро ви тељ ма ни-
фе ста ци је и ове го ди не био је град Кра-
гу је вац. М. Сан трач

УЖИ ЦЕ

Ту ри стич ки пу то ка зи
У се ли ма за пад не Ср би је

до кра ја го ди не би ће по ста-
вље на вер ти кал на ту ри стич-
ка сиг на ли за ци ја, што је још
је дан ве о ма зна ча јан ко рак 

у раз во ју се о ског ту ри зма. 
Про је кат ће би ти ре а ли зо ван 
и у осам оп шти на Зла ти бор-
ског управ ног окру га: Ари љу, 
Ко сје ри ћу, Ива њи ци, Ча је ти-

ни, Но вој Ва ро ши, При бо ју, 
При је по љу и Сје ни ци.
Сред ства од око пет ми-

ли о на ди на ра, на мен ски за 
овај про је кат, обез бе ди ло 

је Ми ни стар ство еко но ми је
и ре ги о нал ног раз во ја, пре-
ко Ту ри стич ке ор га ни за ци је
ре ги о на за пад не Ср би је у
Ужи цу. М. П.

ДРУ ГИ СА ЈАМ ТУ РИ ЗМА И СЕ О СКОГ ТУ РИ ЗМА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Шу ма диј ска ча јан ка
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здравствено око

Ви ше од
по ло ви не 
обо ле лих
од ове
бо ле сти
не ма
по ста вље ну 
ди јаг но зу и 
ни су све сни 
да су бо ле сни, 
и упра во
то је био
раз лог да се
уста но ви
Свет ски дан 
по све ћен
ХОБП у  да ХОБП-у – да
би се што пре
схва ти ла опа сност
од овог обо ље ња

Обе ле жа ва ње Да на бор-
бе про тив хро нич не
оп струк тив не бо ле сти

плу ћа по чет ком но вем бра
по кло пи ло се ове го ди не и
са сту па њем на сна гу за кон-

ских од ред би о 
за бра ни пу ше-
ња у за тво ре ном 
про сто ру ко је су 
у то вре ме по че-

ле да се при ме њу ју 
и у на шој зе мљи. За пре-
ће не ка зне за не по што ва-
ње за ко на при лич но су 

ви со ке, по го то-
во за на ше 
иона ко не 

баш ду бо ке џе по ве, па су 
мно ги за кле ти пу ша чи по че-
ли озбиљ ни је не го до са да 
да раз ми шља ју о оста вља њу 
ци га ре та. Под се ћа ње на обо-
ље ње чи ји је глав ни узроч ник 
упра во пу ше ње мо же да убр за 
и учвр сти њи хо ву од лу ку. За-
то о хро нич ној оп струк тив ној 
бо ле сти плу ћа (ХОБП) раз го-

н том др Алек-ва ра мо са до цен
ом Ду двар ски-сан дром – Са њо
ли ки део свог Илић ко ја је ве л
а да по све ти ла ме ди цин ског ра
 ле че њу баш ис тра жи ва њу и

ове бо ле сти:
оп струк тив на – Хро нич на 
ка рак те ри ше бо лест плу ћа 
м про то ка ва-се огра ни че њем
сај не пу те ве, зду ха кроз ди с
про гре сив но што је обич но 
нич ним за па-и пра ће но хро н
ње је че сто у ље њем. Обо ље 
 пу ше ње ја ко зе мља ма где је
ре но и на ла-ра ши р
е на че твр том зи се
у ме ђу во де-ме сту
узроч ни ци ма ћим 
р ти у све ту. смр
Узрок на стан-У
ка ове бо ле-к
сти је ком би-с
на ци ја де ло-н
а ња раз ли чи-ва
х уну тра шњих тих
спо ља шњих и 

фак то ра. Де-
ло ва ња ових 
фак то ра се 
и с  п р е  п л и -и
у та ко да се ћу
ич но и не зна оби
од њих има ко ји о
у ју ћи ути цај. од лу чу
ри ко ји по-Фак то 
од бо ле сни ка ти чу о
ни или уну-(ен до ге н

jeсу хи пер-тра шњи) 
(по ве ћа на ре ак тив ност 

и сај них пу те-осе тљи вост) ди
з ви је на плућ-ва, сла би је раз
ао и ге нет ски на функ ци ја, ка
о ста так ал фа усло вљен не до

је дан ан ти трип си на, чи ја је један антитрип
уло га за шти та плућ ног тки-
ва – об ја шња ва др Ду двар-
ски-Илић.
Ка да је реч о спо ља шњим 

фак то ри ма ко ји ути чу на раз-
вој бо ле сти, они су раз ли чи ти 
и све их је ви ше из го ди не у 
го ди ну. Глав ни фак тор ри зи-
ка за на ста нак хро нич не оп-
струк тив не бо ле сти плу ћа, 
ко ја укљу чу је и осо бе са хро-

нич ним брон хи ти сом и ем фи-
зе мом, је сте пу ше ње, за тим
па сив но из ла га ње ду ван ском
ди му, уди са ње пра ши не и
хе ми ка ли ја на рад ном ме сту
(га со ви, ири тан си, ис па ре ња)
и уну тра шње аеро за га ђе ње
на ста ло од ор ган ских го ри ва
ко ја се ко ри сте за ку ва ње и
гре ја ње у не до вољ но про ве-
тра ва ним про сто ри ја ма. На
ову бо лест би тре ба ло, са ве-
ту ју ле ка ри, да по ми сли сва ка
осо ба ко ја је из ло же на овим
фак то ри ма ри зи ка а при том
ка шље, ис ка шља ва, и има
осе ћај не до стат ка ва зду ха 
при на по ру. Ди јаг но за се ипак 
по твр ђу је уз по моћ по себ ног
апа ра та – спи ро ме тра.
Симп то ми се обич но код

пу ша ча ја вља ју у че твр тој

ПО ВО ДОМ СВЕТ СКОГ ДА НА БОР БЕ ПРО ТИВ ХРО НИЧ НЕ ОП СТРУК ТИВ НЕ БО ЛЕ СТИ ПЛУ ЋА 

Симп то ми који се
лако за не ма ре

Бо ле сни ци 
без ди јаг но зе
Хро нич на оп струк тив на 
бо лест плу ћа че твр ти је
(за јед но са си дом) узроч-
ник смр ти у све ту, по сле 
бо ле сти ср ца, шло га и
за па ље ња плу ћа, а сва ке
го ди не од ове бо ле сти 
умре 2,75 ми ли о на љу ди.
Пре ма про це на ма Гло-
бал не ини ци ја ти ве за 
ХОБП, ви ше од по ло ви не 
обо ле лих од ове бо ле-
сти не ма ју по ста вље ну 
ди јаг но зу и ни су све сни
да су бо ле сни, и упра-
во то је био раз лог да 
се уста но ви Свет ски дан
по све ћен ХОБП-у, да би
се што пре схва ти ла опа-
сност од овог обо ље ња. 
Сто ти не ми ли о на љу ди
бо ри се сва ко днев но са 
ње ним симп то ми ма, али
је хро нич на оп струк тив-
на бо лест плу ћа и да ље
ме ђу обо ље њи ма ко ја се 
не до вољ но ди јаг но сти-
ку ју.
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де це ни ји жи во та, а код не-
пу ша ча у пе тој. Глав не те-
го бе су ка шаљ са ис ка шља-
ва њем и оте жа но ди са ње 
(дисп но ја).

– Пр ви симп том бо ле сти 
је по вре ме ни ка шаљ че сто 
пра ћен сви ра њем у гру ди ма. 
Ка сни је је ка шаљ при су тан 
сва ко днев но, ре ђе са мо но ћу. 
У по чет ку бо ле сти оте жа но 

ЛЕ СКО ВАЦ

Са вре ме ни цен тар за ди ја ли зу
Цен тар Ја бла нич ког окру-

га, Ле ско вац, не дав но је
до био од лич но опре мљен
Цен тар за ди ја ли зу. По-
сле го ди ну да на ка шње ња
Цен тар, у чи ју је град њу и
опре ма ње из бу џе та Ре пу-
бли ке Ср би је уло же но го-
то во ми ли он евра, по чео
је да ра ди у окви ру Слу жбе
за не фро ло ги ју ле ско вач ке
Оп ште бол ни це.

– Ово је је дан од нај мо-
дер ни јих цен та ра за ди ја-
ли зу у зе мљи и па ци јен ти,
ко јих је из го ди ну у го ди ну
на жа лост све ви ше, има ју
мно го ве ћу си гур ност ле че-

ња, а ле ка ри бо ље усло ве 
ра да – ка же др Зо ран Ће ра-
нић, ди рек тор Оп ште бол-
ни це у Ле сков цу.
Цен тар има 28 ме ста за 

ди ја ли зу ко ја су рас по ре ђе-
на у три са ле. Из шест оп-
шти на Ја бла нич ког окру га 
ди ја ли зи ра се 105 па ци је-
на та, а сва ко днев но су на 
те ра пи ји по 24 па ци јен та, 
нај ви ше из Ле сков ца, Вла-
со тин ца, Бој ни ка и Ле ба на.
Град ња овог цен тра би ла 

је део про јек та ре кон струк-
ци је два де сет здрав стве-
них уста но ва у Ре пу бли ци 
Ср би ји. Д. Ко цић

Упит ни ци
Ме ди цин ски фа кул тет 
у Бе о гра ду пр ви пут у 
на шој зе мљи спро во ди
ис пи ти ва ње уче ста ло-
сти брон хи јал не аст ме и 
ХОБП-а по мо ћу упит ни ка 
ко ји су упу ће ни на 10.000 
адре са у Бе о гра ду. На
ове упит ни ке од го во ри ло
је 60 од сто ис пи та ни ка, 
а упит ни ци се са сто је
од 14 пи та ња ве за них 
за симп то ме. Узо рак је 
на пра вљен у са рад њи са 
бе о град ским За во дом за
ста ти сти ку и ин фор ма ти-
ку и укљу чу је исти број
осо ба жен ског и му шког 
по ла од 21 до 77 го ди на, 
а ре зул та ти ан ке те би 
уско ро тре ба ло да бу ду 
об ја вље ни.

Др Алек сан дра Ду двар ски-Илић

ди са ње се ја вља 
са мо у то ку на-
по ра, а ка сни је 
и у ми ру. У то-
ку по гор ша ња 
бо ле сти до ла зи 
до по ја ча ног ис-
ка шља ва ња. Ко-
ли чи на и из глед 
ис пљув ка (спу-
ту ма) раз ли чи та 
је, он по ста је гу-
шћи, до би ја жу-
то зе ле ну бо ју, а 
не ка да и за у да-
ра. Про блем је 
што се обо ле ли 
нај че шће ја вља-
ју до ста ка сно, 
ка да је бо лест 
већ узе ла ма ха, 
та ко да је и ле-
че ње оте жа но. 
Ди јаг но за се по-
ста вља на осно-
ву објек тив ног 
пре гле да (на лаз 
зви жда ња у гру-
ди ма, про ду же-

ног екс пи ри ју ма – издаха и 
осла бље ног ди сај ног шу ма), 
ренд ге но ло шког на ла за и 
спи ро ме три је. Бо лест ли чи на 
аст му, с тим да се аст ма ја-
вља ра ни је (у мла до сти или 
де тињ ству), те го бе су из ра-
же ни је но ћу или пред зо ру, 
а обич но су при сут не и не ке 
алер гиј ске бо ле сти или у по-
ро ди ци обо ле лог има аст ма-

тич них бо ле сни ка – по ја шња-
ва на ша са го вор ни ца.
Циљ ле че ња је спре ча ва ње

по ја ве те го ба и њи хо во укла-
ња ње, сма ње ње уче ста ло сти
и те жи не пе ри о да по гор ша-
ња бо ле сти и по бољ ша ње
под но ше ња на по ра. Основ ни
ле ко ви за укла ња ње те го ба
су брон хо ди ла та то ри, нај-
бо ље при ме ње ни у об ли ку
аеро со ла (пум пи ца). Ко ри сте
се брон хо ди ла та то ри из гру-
пе бе та два аго ни ста (сал-
бу та мол и фе но те рол), ан ти-
хо ли нер ги ци (ипра тро пи јум
бро мид) и ме тилк сан тин ски
пре па ра ти. Кор ти ко сте ро и ди
де лу ју про тив за па љењ ски.
При ме њу ју се у об ли ку аеро-
со ла, док се си стем ски (та-
бле те и ин јек ци је) при ме њу ју
са мо код по гор ша ња ин фек-
ци је. Ан ти би о ти ци се ко ри сте
рет ко, и то са мо у то ку по гор-
ша ња. Пре по ру чу је се ре дов-
на вак ци на ци ја про тив гри па
јер то знат но сма њу је те жи ну
бо ле сти и смрт ност. У те шким
слу ча је ви ма ко ри сти се ки се-
о ник. Ре ха би ли та ци ја се са-
сто ји од фи зич ког ве жба ња,
ве жби ди са ња и про ду жа ва-
ња екс пи ри ју ма.
Мно ге осо бе са овим симп-

то ми ма не обра ћа ју се за по-
моћ ле ка ру па се ди јаг но за не
по ста вља све док се бо лест
не по гор ша то ли ко да оне-
спо со бља ва бо ле сни ка. Ис пи-

ти ва ње спро ве де но у САД по-
ка за ло је да је 2000. го ди не
ле кар ска ди јаг но за ХОБП-а
по ста вље на код де сет ми ли-
о на од ра слих осо ба, а да је
спи ро ме триј ским ме ре њем
утвр ђе на код чак 24 ми ли о на
љу ди. Због то га су ле ка ри се-
би по ста ви ли за да так да на-
у че бо ле сни ке да што ра ни је
пре по зна ју симп то ме ове бо-
ле сти и да поч ну да се ле че
јер су та да оп ти ми стич ни ји
из гле ди за да љи ток ле че ња.

Весна Ана ста си је вић
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Пих ти је од по вр ћа
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: два ли тра во де, три ве ће

шар га ре пе, ко рен па шка на та, две ша-

ке гра шка, сред ња гла ви ца кар фи о ла,
три че на бе лог лу ка, ма ло би бе ра у зр-
ну, лист ло во ра, биљ ни за чин, со, се дам
та бли же ла ти на, 200 г оба ре ног осли ћа,
три ки се ла кра став ца, две цр ве не па при-
ке, ве за пер шу но вог ли ста.
При пре ма: Све по вр ће осим па при ка,

кра став чи ћа и пер шу на оба ри ти у во ди
са за чи ни ма. Ку ва но по вр ће про це ди ти,
а во ду не про си па ти. У по су ду за раз ли-
ва ње пих ти ја пр во по ре ђа ти шар га ре пу
исец ка ну на ко лу ти ће, па пре ко то га па-
шка нат, гра шак, цве то ве кар фи о ла, па
ки се ле кра став чи ће, ко лу ти ће па при ка
и сит но исец кан пер шу нов лист. У во ду
у ко јој се ку ва ло по вр ће до да ти се дам
та бли же ла ти на (ово је ме ра за око 1,5
литара теч но сти), пу сти ти да про ври, па
ла га но пре ли ти пре ко по вр ћа. Од о зго
по су ти исец ка ним осли ћем.
На по ме на: Уме сто та бли же ла ти на

мо же те ко ри сти ти же ла тин у ке си ца ма.
У том слу ча ју је за исту ме ру по треб но
30 г же ла ти на. Же ла тин у пра ху прет-
ход но по то пи ти у по ла шо љи це мла ке
во де.

Пу жи ћи од ли сна тог 
те ста и туњевине
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: па ко ва ње ли сна тог те ста,

две кон зер ве ту ње ви не, ка ши ка сен фа,
30 г су са ма, биљ ни за чин.
При пре ма: Ли сна то те сто ис та њи ти

окла ги јом на де бљи ну од пет ми ли ме та-
ра. По себ но уму ти ти ту ње ви ну и сенф,
до да ти за чи не по уку су и до бро из ме ша-
ти. Те сто пре ма за ти фи лом од ту ње ви не
и уро ла ти. Ро лат исе ћи на шни те. Плех
об ло жи ти па пи ром за пе че ње, по сла га ти
при пре мље не пу жи ће и по су ти су са мом.
Пе ћи у до бро за гре ја ној рер ни док те сто
не по ру ме ни.

Ро лат са ту ње ви ном
Вре ме при пре ме: 15 ми ну та
Са стој ци: јед на об лан да, две кон зер ве

ту ње ви не, 100 г мар га ри на, 100 г ку ку-
ру за ше ћер ца, три ве ћа ки се ла кра став-
чи ћа, две ка ши ке про пр же ног су са ма, со,
би бер и ма ло ке ча па за де ко ра ци ју.
При пре ма: Облан ду ста ви ти из ме-

ђу две вла жне кр пе да омек ша док се
при пре ма фил. Ту ње ви ну до бро оце ди-
ти од ма сно ће, за тим до да ти уму ће ни
мар га рин и све до бро сје ди ни ти. До да ти
исец ка не кра став чи ће, ку ку руз и су сам.
Фи лом пре ма за ти омек ша лу облан ду, а
за тим је уви ти у ро лат. Оста ви ти у фри-
жи де ру два са та да се стег не и пре се че-
ња укра си ти ке ча пом и су са мом.

На по ме на: Уме сто ки се лих кра став-
чи ћа мо же те ста ви ти 100 г исец ка них
цр них ма сли на.

Са ла та са пше ни цом
и ту ње ви ном
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: пет ка ши ка ку ва не пше ни це,

две ма ње шар га ре пе, је дан сред њи кром-
пир, кон зер ва ту ње ви не од око 180 грама,
кон зер ва сар ди на од око 90 г, јед на ки-
се ла па при ка, је дан ве ћи ки се ли кра став-
чић, би бер, со, сок од јед ног ли му на.
При пре ма: Шар га ре пу и кром пир

очи сти ти и ску ва ти. Ка да се охла ди, исе-
ћи по вр ће на сит не коц ки це и ста ви ти у
ве ћу по су ду. До да ти ку ва ну пше ни цу и
ла га но из ме ша ти. Ки се лу па при ку и кра-
ста вац сит но исец ка ти и до да ти ку ва ном
по вр ћу. Ту ње ви ну и сар ди ну оце ди ти, па
си па ти у по су ду са оста лим са стој ци ма.
По со ли ти и по би бе ри ти по уку су. За ки-
се ли ти со ком од ли му на.

Ро лат од кром пи ра
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: ки ло грам кром пи ра, 100 г

спа на ћа или ве за бли тве, 100 г пи рин ча,

две шар га ре пе, ве за пер шу на, 100 г ма ри-
ни ра них шам пи њо на, 1/2 ка ши чи це але венираних шампињона 1/2 кашичице алеве
па при ке, 1/2 ка ши чи це бе лог лу ка у пра ху
или 3-4 че на па си ра ног бе лог лу ка, 100 г
по сног ма јо не за, 50 г ке ча па, 50 г су са ма.
При пре ма: Кром пир ољу шти ти и оба-

ри ти у сла ној во ди. По себ но оба ри ти спа-
наћ или бли тву. Кром пир и спа наћ оце-
ди ти од во де, и све за јед но про па си ра ти,
по со ли ти, па окла ги јом раз ву ћи у ко ру на
на у ље ној фо ли ји, по су тој су са мом. Оба-
ри ти пи ри нач. По себ но ску ва ти шар га ре-
пе, па их исец ка ти на сит не коц ки це и по-
ме ша ти са ба ре ним пи рин чем, по со ли ти,
по би бе ри ти, до да ти сит но исец ка не шам-
пи њо не, пер шун, але ву па при ку и бе ли
лук. Све до бро про ме ша ти и овом ма сом
пре ма за ти ко ру од кром пи ра и спа на ћа.
Уви ти у ро лат и оста ви ти са фо ли јом у
фри жи де ру да се охла ди два са та. Ро лат
пре ма за ти по сним ма јо не зом, укра си ти
ке ча пом и по су ти су са мом.

Пи ти це са пра зи лу ком 
и кач ка ва љем
Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: по ла ки ло гра ма ко ра за пи ту,

2-3 стру ка пра зи лу ка, 300 г биљ ног кач ка-
ва ља, ма ло со ли, уља и су са ма за од о зго.
При пре ма: Сит но исец ка ти пра зи лук 

и про пр жи ти га на уљу. Кад је го тов, до-
да ти круп ни је рен да ни по сни кач ка ваљ.

По со ли ти и по би бе ри ти: Сва ку ко ру пр во
це лу по пр ска ти уљем, за тим пре са ви ти
на по ла па и до би је ну по ло ви ну по пр ска-
ти, за тим још јед ном уз дуж пре кло пи ти и
по но во по пр ска ти. На сва ку та ко до би је-
ну тра ку, ко ја је ши ри не че твр ти не ко ре,
тан ко на ма за ти фил. Са ви ти фи ло ва ни
врх ко ре пре ма јед ној стра ни да се до-
би је об лик тро у гли ћа. Да ље са ви ја ти на
исти на чин до кра ја ко ре, ка да ће це ла
на фи ло ва на пи ти ца има ти об лик тро у-
гла. По сту пак по на вља ти све док се не
по тро ше све ко ре и фил. Тро у гли ће по-
ре ђа ти у на у љен плех, пре ма за ти сва ки
са ма ло уља и по су ти су са мом, па пе ћи.

При пре ми ла: С. С.
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Ка жу да те стра не фир ме мла де љу де
ко ри сте као жи ле те, док су оштри.
Кад се ис ту пи мо, до ђу но ве ге не ра ци је,
ди рект но из шко ле, ре ше не да ме ња ју
свет као ми са да

Ћао, ба ка си це, да нас сам ти баш у фр ци, са мо сам свра-
ти ла да ти дам је дан кис и бри шем. Ка ко не знаш шта 
ћу да ти дам, па да те цмок нем јед ном, љуб нем, то ти 

је кис. До бро, знам да не во лиш да ко ри стим те ен гле ске ре чи 
ко је ти не раз у меш, али, ето, одо ма ћи ло се то у на шој ге не ра-
ци ји. Мно го ре чи ко ри сти мо из ен гле ског не за то што ми сли мо 
да зву чи мо па мет ни је, не го про сто та ко, ушле су нам у уво и 
у сва ко днев ну упо тре бу. Знам, сад ћеш ти да ка жеш да је то 
„због оних ва ших мо бил них и ком пју те ра на ко ји ма ви си те не-
пре кид но и кад иде те ви се вам не ки гај та ни из уши ју па ни шта 
не чу је те, а ме не све страх кад пре ла зи те пре ко ули це”. Али 
ве руј ми, ни је то увек са мо из ра зо но де.
Знаш, све те стра не фир ме за ко је ра ди мо по де ли ле су нам 

и мо бил не и ко ла на ко ри шће ње и лап то по ве (то је онај ком-
пју тер што га но сим у тор би и са ко га гле даш сли ке кад не куд 
пу ту јем), и то све, мо гу ти ре ћи, нај мо дер ни је. Ни су они то 
на ма да ли за то што нас баш во ле и што смо им „из ока ис па-
ли”, што би ти ре кла, не го из вр ло прак тич них и њи ма са свим 
ра зу мљи вих раз ло га – то јест да смо им увек на рас по ла га-
њу. Знаш, ба ка си це, не кад баш ми слим да тај што је из ми слио 
мо бил ни и ни је баш учи нио не ку на ро чи ту услу гу све ту. Јер, 
од фир ме сам до би ла те ле фон и пла ћа ју ми ме сеч но са свим 
со лид ну ци фру за ра чун, али има и та ме да ља дру гу стра ну: 
увек мо рам да бу дем до ступ на и да се ја вим кад год ме тра же. 
Не да ју то они на ма што во ле да ми има мо све нај мо дер ни је 
спра ви це и иде мо уко рак са свет ском тех но ло ги јом, не го да им 
увек бу де мо на рас по ла га њу кад не ки по сао тре ба да се за вр-
ши. Да увек мо гу да нас на ђу, да од мах мо же мо да ре а гу је мо и 
за вр ши мо шта тре ба или до ју ри мо где тре ба. Та бр зи на и мо-
бил ност за њих не ма ју це ну, а опет, кад по гле даш ко ли ко је то 
у њи хо вој ва лу ти и ко ли ко би они то пла ћа ли у сво јој зе мљи, 
ис пла ти им се.
Ка жу да те стра не фир ме мла де љу де ко ри сте као жи ле те, 

док су оштри. Кад се ис ту пи мо, до ђу но ве ге не ра ци је, ди рект-
но из шко ле, ре ше не да ме ња ју свет као ми са да. Зна мо ми све 
то и пот пу но нам је ја сно, али бо ље нам је ова ко не го да то 
исто ра ди мо не где по бе лом све ту где смо са ми сам ци ти. Ов де 
нам је опет лак ше. Ко ли ко год ти стран ци уно си ли сво је на ви-
ке, прак су и стра не ре чи у рад но вре ме, ко ли ко год вре ме на 
ми про во ди ли на том по слу (че сто до уве че), ипак не мо гу да 
про ме не то што ја, кад год имам вре ме на, мо гу да скок нем до 
те бе на до ма ће ко ла че или пи ти це, па и да те ле фо ном с по сла 
на ру чим шта бих да спре миш да ме че ка кад стиг нем. Или то 
што и да ље жи вим код ма ме и та те па це лу сво ју пла ту мо гу 
да по тро шим на гар де ро бу и из ла ске. Њи ма ту и та мо дам пар 

е они
ов де, не го
ми та мо

ККАА ЖЖЖЖЕЕ ММИИИ МММММООО ЈЈАААА УУУУНННННУУУУУ КККККА

хи ља да за стру ју, пла тим те ле фон ски или ра чун за ин тер нет
да би се по сле свим при ја те љи ма и ком ши ја ма хва ли ли ка ко и
ја не што „да јем у ку ћу”. 
Мој шеф, тај стра нац (због ко га су ми мно ге ен гле ске ре чи

по ста ле нор мал не у сва ко днев ном го во ру, али се баш тру дим
да их не упо тре бља вам кад при чам с то бом да те не нер ви рам)
сва ки пут се жив на чу ди ка ко ја та ко од те бе на ру чу јем ко ла-
че или шта ми већ пад не на па мет. И увек ме пи та је сам ли
ти ку пи ла све са стој ке за то што на ру чим, на шта се, на рав но,
ис ки дам од сме ха. Па то је, бре, чо ве че, мо ја ба ка, је си ли ти
нор ма лан – ја њој да ку пу јем ја ја и ше ћер за ко ла че, има ла
би да се из нер ви ра за ме да љу. Кад се се тим, до не сем ти ка фу
и сва си хе пи, ми слим, сва си срећ на кад до не сем 200 гра ма
јер сам ми сли ла на те бе, а не због ка фе, имаш ти то увек. Да
ти и не при чам ко ли ко се жив за пре па сти што још у два де сет
и ку сур го ди ни ца (а ку сур све ве ћи) и да ље жи вим са ро ди-
те љи ма а још ни ста на ри ну не пла ћам, то му ни ка ко не иде у
гла ву. Знаш ли ти да он мо ра да се на ја ви код сво јих и да их
пи та да ли мо же да до ђе за ви кенд. Мо жеш ми сли ти, ро ђе не
ро ди те ље! Не кад му ка жу да не ће би ти ту, баш су пла ни ра ли
да от пу ту ју.
За то, да ти пра во ка жем, све не што ми слим, бо ље што су они

до шли ов де и отво ри ли фир ме, не го да ја мо рам та мо не где да
идем да ра дим за њих. Ов де сам сво ја на сво ме па нек се он
иш чу ђа ва на шим на ви ка ма, бо ље не го да ја идем та мо па да се
учим њи хо вим. У пра ву сам, ба ка си це, зар не. Ни сам те чу ла,
мо рам сад да ју рим, ре кла сам ти да сам у ве ли кој фр ци.

Ба ка Ма ра
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Љу ди ко ји оста ну
ак тив ни и по сле
пен зи о ни са ња
у бо љој су мен тал ној 
кон ди ци ји, по го то во 
ако на ста ве да ра де
оно чи ме су се ба ви ли 
то ком рад ног ве ка

Од ла зак у пен зи ју све
ма ње под ра зу ме ва и
пре ста нак ра да. У за-

пад ним зе мља ма чу ју се и
гла со ви да би пен зи ја – као
ци ви ли за циј ско до стиг ну ће – 
и са ма у до глед но вре ме мо-
гла да се „пен зи о ни ше”, да
под при ти ском со ци јал них,
еко ном ских, па и здрав стве-
них фак то ра не бу де ви ше
оно што је до сад под тим
пој мом под ра зу ме ва но – пре-
ста нак сва ке про дук тив не ак-
тив но сти и па сив но „бро ја ње
да на”.
Сту ди ја ко ју је об ја вио аме-

рич ки „Жур нал за про фе си о-
нал ну пси хо ло ги ју” утвр ди ла
је, про у ча ва ју ћи ве ли ки узо-
рак од 12.189 љу ди из ме ђу
51 и 61 го ди не, да на ста вак 
ра да, дру га ка ри је ра по сле
пен зи је, ни су до бри са мо за
лич не и по ро дич не бу џе те,
не го и за здра вље. Они ко ји
на кра ју пр ве ка ри је ре, по сле
фор мал ног пен зи о ни са ња,
за поч ну не ку дру гу (обич но
са кра ћим рад ним вре ме ном),
или се пак ба ве не ким ак тив-
ним хо би јем, или по вре ме ним
по сло ви ма има ју мно го ма ње
здрав стве них про бле ма од
оних ко ји се са свим па си ви-
зи ра ју.
Ме тод ко ји је ко ри шћен у

овом ис тра жи ва њу, спон зо-
ри са ном ина че од На ци о нал-
ног ин сти ту та за ста ре ње,
би ли су раз го во ри са уче сни-
ци ма сту ди је на сва ке две го-
ди не (ис тра жи ва ње је тра ја ло
укуп но 12 го ди на) о њи хо вом
здра вљу, фи нан си ја ма, о про-
шлој ка ри је ри – и но вом по-
слу ко јег су се ла ти ли по сле
пен зи о ни са ња. При то ме су,

кад је о здра вљу реч, узи ма не 
у об зир са мо зва нич не ле кар-
ске ди јаг но зе, нај че шће оне о 
крв ном при ти ску, ди ја бе те су, 
кан це ру, бо ле сти ма плу ћа, 
ср ча ним обо ље њи ма, евен ту-
ал ним уда ри ма и пси хич ким 
про бле ми ма.
Ре зул та ти су по ка за ли да 

су они ко ји су на ста ви ли са 
по слом, од но сно ко ји су за по-
че ли не ку вр сту „дру ге ка ри-
је ре”, има ли ма ње здрав стве-
них про бле ма и функ ци о нал-
них огра ни че ња од оних ко ји 
су од мах пре ста ли да ра де.
Од го во ри на упит ник о мен-

тал ном здра вљу та ко ђе су да-
ли слич не на ла зе: они ко ји су 
оста ли ак тив ни и по сле пен-

зи о ни са ња би ли су у бо љој 
мен тал ној кон ди ци ји, по го то-
во ако су на ста ви ли да ра де 
оно чи ме су се ба ви ли то ком 
рад ног ве ка. Не што сла би ју 
мен тал ну ста бил ност по ка за-
ли су они ко ји су про ме ни ли 
вр сту по сла, што се об ја шња-
ва чи ње ни цом да је при ла го-
ђа ва ње но вим окол но сти ма и 
рад ном окру же њу ипак има-
ло сво ју це ну у из ве сној до зи 
стре са.
Из ис тра жи ва ња је про ис-

те кло не ко ли ко са ве та, исти-
на за спе ци фич не аме рич ке 
окол но сти, али у прин ци пу 
при мен љи вих и дру где. Они 
ко ји се спре ма ју за пен зи ју су 
нај пре по са ве то ва ни да про-

ве ре мо гућ ност да по сле фор-
мал ног пен зи о ни са ња на ста-
ве да ра де код истог по сло-
дав ца. Јед на сту ди ја Кор нел 
уни вер зи те та по ка за ла је да 
су три од че ти ри по сло дав-
ца би ли вољ ни да сво је пен-
зи о не ре за др же на њи хо вим 
ста рим по сло ви ма, до ду ше уз 
кра ће рад но вре ме и, под ра-
зу ме ва се, ма њу пла ту.
Пен зи о не ри ко ји има ју спе-

ци фич но а тра же но зна ње 
тре ба ло би да раз мо тре по-
кре та ње соп стве ног кон сал-
тинг би зни са ка ко би сво ју 
екс пер ти зу, уз од го ва ра ју ћу 
на док на ду, пре не ли дру ги ма.
До бри су и при вре ме ни по-

сло ви: мно гим кор по ра ци ја ма 

погледи са стране

НА СТА ВАК РАД НОГ АН ГА ЖО ВА ЊА ДО БАР ЗА ЏЕП И ЗА ЗДРА ВЉЕ

Пен зи ја као но ва ка ри је ра
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Свет се по сте пе но при ла го ђа ва чи ње ни ци 
да је ста нов ни штво све ста ри је. Док раз-ССви је ни је зе мље по ди жу ста ро сну гра ни цу 

за од ла зак у пен зи ју, зе мље у раз во ју на сто је, 
пре све га, да ство ре функ ци о на лан пен зиј ски 
си стем.
Про се чан век за од ла зак у пен зи ју у Европ-

ској уни ји се кре ће око 65 го ди на. Зе мље чла-
ни це ЕУ су се од лу чи ле да у окви ру ре фор ми 
пен зиј ског си сте ма по ступ но по ди жу гра ни цу за 
пен зи о ни са ње. Ти ме тра же на чин ка ко да иза ђу 
на  крај с ни ским на та ли те том и ста ре њем ста-
нов ни штва ко је све ви ше оп те ре ћу је др жав не 
пен зиј ске фон до ве. На ова кве по ступ ке др жа ве 
они ко јих се то ди рект но ти че ре а гу ју на раз ли-
чи те на чи не.
Нај же шћи од го вор сти гао је из Фран цу ске где 

је про тив ре ла тив но ма лог по ви ше ња ста ро сне 
гра ни це са 60 на 62 го ди не на ули ца ма про те-
сто ва ло ви ше од три ми ли о на љу ди, у пред у зе-
ћи ма је штрај ко ва ло још то ли ко, а про те сти су 
тра ја ли да ни ма и угро зи ли нор мал но функ ци о-
ни са ње при вре де и др жа ве. Уста ли су про тив 
то га чак и сту ден ти и сред њо школ ци. На су прот 
то ме, Бри тан ци су на пред лог но ве вла да ју ће 
ко а ли ци је да се гра ни ца до 2016. по ви си са 65 
на 66 го ди на ре а го ва ли та ко да се чи ни као да 
га ни су ни при ме ти ли.
Фран цу ска, при то ме, има нај ни жу ста ро сну 

гра ни цу за од ла зак у пен зи ју у ЕУ! Пен зиј ска ре-
фор ма је овој зе мљи нео п ход на и за то што се 
из др жав ног фон да ис пла ћу је 85 од сто при ма ња 
пен зи о не ра, при ват ни фон до ви су за кр жља ли, 
два пу та ма ње ко ри шће ни не го у Не мач кој... У 
Не мач кој при ват ни фон до ви нај ви ше уче ству ју 
у ис пла ти пен зи ја од свих зе ма ља ОЕЦД, али 
се ова зе мља ипак од лу чи ла да по сте пе но, до 
2029, ста ро сну гра ни цу за пен зи о ни са ње по ви-
си са 65 на 67 го ди на, а во де се ди ску си је о по-
ди за њу гра ни це на чак 70 го ди на.
Иако је гра ни ца за пен зи о ни са ње у САД утвр-

ђе на од 65 до 67 го ди на, вла сти по др жа ва ју за-
по сле не да на ста ве да ра де и по ис пу ња ва њу 
усло ва за пен зи ју. Као на гра ду ну де по ве ћа ње 
др жав не пен зи је од осам од сто за сва ку го ди-
ну ра да пре ко ста ро сне гра ни це. У Евро пи та-

су по треб ни љу ди са од ре-
ђе ним зна њи ма, као по моћ у 
кон крет ним, вре мен ски огра-
ни че ним про јек ти ма.
Нај зад, оно што је опет спе-

ци фич но за аме рич ке при ли-
ке, али по ста је ре ал ност и 
дру где, то је чи ње ни ца да 
ви ше љу ди од ла зи у пен зи ју 
не го што је мла дих ко ји тре ба 
да до ђу на њи хо ва ме ста, што 
та ко ђе отва ра мо гућ но сти за 
„дру гу ка ри је ру”.
Пре ма аме рич ким ста ти сти-

ка ма, у сле де ћих 20 го ди на у 
пен зи ју тре ба да оде 78 ми-
ли о на при пад ни ка по сле рат-
не та ко зва не беј би бум ге не-
ра ци је. Окол ност да мно ги од 
њих не же ле да са мо до ко но 
при ма ју пен зи о нер ске че ко ве 
не ки пред у зет ни ци су схва ти-
ли и као при ли ку да до бро за-
ра де. Ма га зин Аме рич ке асо-
ци ја ци је пен зи о не ра (ААРП), 
нај моћ ни је пен зи о нер ске ор-
га ни за ци је све та, про це њу је 
да ће по сре до ва ње у про на-
ла же њу но вог по сла за ово-
ли ки број љу ди по ста ти ве о ма 
про фи та бил но. По зна ва ју ћи 
очи глед но ве о ма до бро сво је 
чла но ве, ова асо ци ја ци ја сма-
тра да мно ги од но во пен зи о-
ни са них не ће уоп ште же ле ти 
да их на зи ва ју пен зи о не ри ма. 
Они же ле „но ве иза зо ве”, и 
они ко ји бу ду из ла зи ли у су-
срет њи хо вим по тре ба ма до-
бро ће за ра ди ти.
Нај ви ше но вих по сло ва за 

оне у зре лом до бу, у САД ће 
би ти у та ко зва ном со ци јал ном 
сек то ру, што под ра зу ме ва 
здрав стве ну за шти ту, обра-
зо ва ње, по сло ве у вла ди ним 
аген ци ја ма и со ци јал но ста-
ра ње. Пре ма ана ли зи Би роа 
за рад ну ста ти сти ку, од око 
се дам ми ли о на но вих рад них 
ме ста ко ја ће у овом сек то ру 
би ти отво ре на до 2018, бли зу 
шест ми ли о на ће од го ва ра ти 
и ста ри јим рад ни ци ма – они-
ма ко ји су тек пен зи о ни са ни.
Љу ди су да нас бо љег здра-

вља и спо соб ни ји да оста ну 
на тр жи шту ра да од прет ход-
них ге не ра ци ја.

– Са 65, они су да нас – оце-
њу је про фе сор Бе ри Блу стон 
са Се ве ро и сточ ног уни вер зи-
те та у Бо сто ну – спо соб ни да 
ра де по сло ве ко је њи хо ви де-
до ви не би би ли у ста њу.

М. Бе кин

ПО ДИ ЗА ЊЕ СТА РО СНЕ ГРА НИ ЦЕ ЗА ОД ЛА ЗАК У ПЕН ЗИ ЈУ СВЕТ СКИ ТРЕНД

Пен зи о ни са ње се 
од ла же сву да

ко не што гра ђа ни ма ну де
за сад са мо Пор ту га ли ја и
Швед ска.
Но, Евро пља ни и це ли

свет ће ве ро ват но још ду-
го за ви де ти на из у зет но
ши ро ко гру дом пен зиј ском
си сте му бо га тим пе тро-
леј ским зе мља ма Пер сиј-
ског за ли ва. У Ку вај ту, на

при мер, са да се у пен зи ју од ла зи са 45 го ди на
жи во та а пен зи ја из но си око две тре ћи не пла-
те. Не дав но је ре шен слу чај 18 Ку вај ћа на ко ји
су ви ше од два де сет го ди на жи ве ли ван зе мље,
али су ипак до би ли пен зи ју ка да су на пу ни ли 45
го ди на. Но, и ова зе мља по чи ње да раз ми шља
о бу дућ но сти и пла ни ра пр во „сте за ње ка и ша” 
– вла да је, ма да до ста сти дљи во, иза шла у јав-
ност с пред ло гом да се од 2017. ста ро сна гра-
ни ца по диг не на 50 го ди на. У Ба хре и ну је ових
да на осно ван пр ви при ват ни пен зиј ски фонд та-
ко да ће бу ду ћи пен зи о не ри и са ми ште де ти за
пен зи ју. У це лом ре ги о ну је то ина че пр ви при-
ват ни пен зиј ски фонд!
За Ази ју се ни ка ко не би мо гло ре ћи да је на

ре пу пен зиј ских ре фор ми у све ту. По пу ла ци ја
та мо ве о ма бр зо ста ри, Ја пан је по то ме већ по-
сло вич но по знат, а све ви ше му се при бли жа ва и
Ко ре ја. А Ки на ће, пред ви ђа ју де мо гра фи, 2050.
има ти чак 400 ми ли о на љу ди у до бу за пен зи ју.
У Ко ре ји је на ци о нал ни пен зиј ски си стем

уста но вљен тек 1988. го ди не, а на пен зи је су
до та да има ли пра во са мо др жав ни чи нов ни ци,
офи ци ри и учи те љи. Са да др жав ни пен зиј ски
си стем по кри ва већ 53 од сто за по сле них. Пре ма
та мо шњим про пи си ма, да би се сте кло пра во на
пен зи ју, до при но си се мо ра ју упла ћи ва ти нај ма-
ње 20 го ди на. За то су пр ве пен зи је по че ле да
се ис пла ћу ју тек 2008. Тре нут но, иако се ра ди
о ви со ко раз ви је ној зе мљи, 45 од сто Ко ре ја ца
ста ри јих од 65 го ди на жи ви на гра ни ци бе де, а
ме ђу њи ма је нај ви ше оних ко ји су би ли за по-
сле ни у фир ма ма без пен зиј ских фон до ва.
Ки на је, та ко ђе, у ин тен зив ном тра же њу нај бо-

љег ре ше ња за свој пен зиј ски си стем – огро ман
де фи цит пен зиј ског фон да од око 130 ми ли јар ди
евра ова зе мља на ме ра ва да ре ши ве ли ком ре-
фор мом. Осим про ду жа ва ња гра ни це за од ла зак 
у пен зи ју са 60 на 65 го ди на, пла ни ра се, пре
све га, ја ча ње пен зиј ских фон до ва у пред у зе ћи-
ма, у ко је ће се упла ћи ва ти знат но ви ше не го до
са да. А др жа ва ће то под сти ца ти ме ра ма по ре-
ске по ли ти ке. Пре ма по след њем по пи су, у овој
нај мно го људ ни јој зе мљи све та има око 167 ми-
ли о на љу ди у пен зи о нер ском до бу, али са мо 15
од сто њих при ма не ку пен зи ју. М. Ла за ре вић
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из наше прошлости

(Наставак из прошлог броја)

Пре ма со ци јал ним сту-
ди ја ма из 1930. го ди не,
у Бе о гра ду је нај ма ње

че ти ри пе ти не ста нов ни штва
жи ве ло на иви ци ег зи стен ци-
је, а пре ма по пи су из ба но-
вин ских упра ва, у ју го сло вен-
ским гра до ви ма 1933. би ло је
238.000 про сја ка и оних ко-
ји су жи ве ли од ми ло сти ње.
Здрав стве не при ли ке су и у
ме ђу рат ном пе ри о ду би ле
ло ше, а Бе о град је био је дан
од свет ских гра до ва нај ви ше
по го ђе них ту бер ку ло зом. Ши-
ре њу бо ле сти су по го до ва ли
ве о ма ло ши хи ги јен ски усло-
ви на пе ри фе ри ји гра да, где
су се до се ље ни ци по пра ви лу
на ста њи ва ли.
По сле Дру гог свет ског ра та

(1949. го ди не) про це њи ва ло
се да је са мо срп ска по љо-
при вре да би ла оп те ре ће на
са 1.763.000 не за по сле них.
Др жав на ста ти сти ка је у Го-
ди шња ку 1956. по че ла да
пра ти број не за по сле них, али
и та да је при ме ње на прак са
да се она ме ри са мо бро јем
при ја вље них на би ро и ма ра-
да. У ФНРЈ је те го ди не у про-
се ку ме сеч но тра жи ло по сао
57.000 (у ра спо ну од 76.000
до 42.000), а у Ср би ји је у
про се ку ме сеч но би ло при ја-
вље но 27.000 ли ца. Ја сно је
да ови бро је ви не ма ју зна-
ча ја за ис пи ти ва ње ствар не
не за по сле но сти, а о оп штем
ни воу раз во ја дру штва у том
пе ри о ду го во ри и по да так о
обра зо ва њу – два ми ли о на
љу ди на под руч ју да на шње
Ср би је ни је има ло школ ску
спре му.
Сма ње ње не за по сле но сти

усле ди ће тек са ин ду стри ја-
ли за ци јом зе мље, од сре ди не
пе де се тих па до кра ја осам-
де се тих го ди на. Број за по-
сле них у ин ду стри ји у Ср би ји
је, од 1955. до 1989. го ди не,

са 137.000 по рас тао на око 
960.000. Ше зде се тих го ди на, 
ме ђу др жав ним спо ра зу ми ма 
са за пад но е вроп ским зе мља-
ма, отво рен је вен тил за ми-
гра ци је, што је до дат но ути-
ца ло на сма ње ње не за по сле-
но сти. На „при вре ме ном ра ду” 
у ино стран ству, пре ма по пи су 
из 1971, бо ра ви ло је 221.000 
ста нов ни ка, од ко ји су око 
180.000 би ла рад но ак тив на 
ли ца, а оста ло чла но ви по ро-
ди ца. При ти сак не за по сле но-
сти ни је је ња вао ни у пе ри о-
ду нај бр жег раз во ја при вре де 
кра јем се дам де се тих и то ком 

осам де се тих го ди на. Мно гим 
струк тур ним про бле ми ма до-
да та је и по ли тич ки на мет ну-
та оба ве за да пред у зе ћа за-
по шља ва ју од ре ђен про це нат 
но вих рад ни ка без об зи ра на 
то што за њи ма ни је по сто ја ла 
по тре ба. Со ци јал на функ ци ја 
пред у зе ћа, ко ја је нај дра ма-
тич ни ји об лик до би ла у пе ри-
о ду хи пе рин фла ци је по де лом 
хра не (бра шно, по лут ке итд.), 
тра ја ће све до њи хо ве при ва-
ти за ци је или га ше ња. Упр кос 
свим на сто ја њи ма др жа ве, у 
Ср би ји је по чет ком де ве де се-
тих на еви ден ци ји би ло бли зу 
700.000 љу ди ко ји су тра жи ли 
по сао.

Рас па дом СФРЈ Ср би ја ула зи 
у дуг и те жак пе ри од ра то ва, 
изо ла ци је и санк ци ја, са дра-
ма тич ним уру ша ва њем на ци о-
нал ног бо гат ства. Ин ду стриј ска 
про из вод ња ће за са мо не ко-
ли ко го ди на до жи ве ти пот пу ни 
ко лапс и све сти се на све га 40 
од сто у од но су на ра ни ји ни во. 
Гу би так тр жи шта и за ста ре-
лост тех но ло ги ја учи ни ли су 
да не ке из у зет но ва жне гра не 
из гу бе ви ше од 80 од сто не ка-
да шње про дук ци је, а број ин-
ду стриј ских рад ни ка је од свог 
мак си му ма из 1989. го ди не да-
нас ма њи за око 345.000.

У по след њих де се так го ди-
на сто пе ин ду стриј ског раз во-
ја би ле су ни ске и, на из глед 
па ра док сал но, за бе ле жен је 
раст про дук тив но сти од 50 
од сто. У осно ви, био је то ре-
зул тат ма сов ног от пу шта ња 
рад ни ка као тех но ло шких ви-
шко ва.
У Сту ди ји пост кри зног мо-

де ла раз во ја Ср би је од 2010. 
до 2020, ко ју су са рад ни ци 
Еко ном ског ин сти ту та не дав-
но пред ста ви ли јав но сти, ис-
ти че се нео п ход ност ре ин ду-
стри ја ли за ци је зе мље и ори-
јен та ци ја при вре де на из воз. 
У усло ви ма при бли жа ва ња 
Европ ској уни ји пред ви ђе не 

су сто пе стра них ин ве сти ци ја 
и раз во ја, као и у су сед ним зе-
мља ма (Ру му ни ја и Бу гар ска) 
ко је су већ у ЕУ. У скла ду с тим 
мо де лом раз во ја, у на ред них 
де сет го ди на број за по сле них 
у ин ду стри ји би се по ве ћао 
за око 170.000, а укуп но за-
по сле них за око 430.000. Та-
ко би број љу ди без по сла са 
са да шњих 730.000 био све ден
на око 340.000, од но сно сто-
па не за по сле но сти би се са 
са да шњих 20 од сто све ла на 
не што из над 10 про це на та.
За пре ва зи ла же ње ве ли ке

раз вој не ру пе и обез бе ђи-
ва ње ста бил ног ра ста, овај 
мо дел пред ви ђа број не про-
ме не у раз ли чи тим обла сти-
ма еко но ми је, у ра ду јав не 
ад ми ни стра ци је, обра зо ва-
њу... Основ на пре по ру ка је 
да уме сто за ду жи ва ња и по-
ве ћа ња јав не по тро шње (пла-
та у јав ном сек то ру и пен зи ја)
сред ства тре ба усме ри ти у из-
град њу ин фра струк ту ре, по-
нов но по ди за ње ин ду стри је, 
уна пре ђе ње по љо при вред не 
про из вод ње и пре храм бе не 
ин ду стри је.
Укуп не сво те ко је се из

бу џе та опре де љу ју за на ше
пла те и пен зи је су на гра ни-
ци чи је пре ла же ње срп ска
при вре да не мо же да из др жи,
ре ћи ће еко ном ска стру ка.
Ве ћи на оних ко ји их при ма ју,
ре ћи ће, пак, да су им пла-
те или пен зи је ма ле, од но сно
да је њи хов со ци јал ни ста тус
на гра ни ци (не)из др жљи-
во сти. И ту смо код ди ле ме
свих си ро ма шних дру шта ва
(и по је ди на ца) са др жа не у
ме та фо рич ком пи та њу: „Да
ли по је сти жи то или га се ја-
ти?” Опре де ље ње за „се ја ње” 
зна чи да је дру штво спрем но
да пла ти нео п ход ну це ну за
ис ко рак ко ји ће до ве сти до
по ве ћа ња бро ја про дук тив но
за по сле них.

Ду шко Вук са но вић

ИЗ ВО РИ СИ РО МА ШТВА У СР БИ ЈИ

Висока цена 
незапослености
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стари занати

Ала та и ма те ри ја ла за
про из вод њу ква ли тет них
та шни је све ма ње,
а ки не ске ро бе све ви ше

Ве ћи на нас пр ву лич ну тор бу по-
не се са по ла ском у пр ви раз ред.
Ка сни је но си мо по слов не та шне,

ран це, ко фе ре... Сва ко днев ни жи вот
одав но не мо же да се за ми сли без тор-
бе, а у Ср би ји још по сто ји је дан број
за на тли ја ко ји их руч но из ра ђу ју и по-
пра вља ју.
Мај стор Та ди ја Жи гић био је са рач,

а та шнер ством, као срод ним за на том,
на ста вио је да се ба ви ње гов син Ми-
лан. А за хва љу ју ћи тре ћој ге не ра ци ји,
по ро дич ни по сао оп ста је и на кон ви ше
од пет де це ни ја.
Де јан Жи гић је та ко ре ћи од ра стао

у по ро дич ној ра ди о ни ци за из ра ду
тор би, са ко ји ма се пот пу но сро дио.
Играо се му стра ма, нит на ма, ал ка-
ма, шна ла ма, а по том по стао мај стор
пре у зев ши нож за кро је ње, фрим и
дру ги та шнер ски алат.

– За вр шио сам ко жар ску шко лу и све
до оче ве смр ти ра дио у ра ди о ни ци.
По след њих го ди ну да на сам и у рад-
њи. Про стор ни је наш, пла ћа мо за куп,
фир ма ри на је ви со ка, тре ба под ми ри-
ти и дру ге да жби не... При из ра ди тор-
би по ма же ми су пру га, ја ра дим пр ву
фа зу и при пре му а она ши ве ње. Да-
кле, пр во кро јим, за тим при пре мам,
ле пим кар тон и ра дим ајн шла го ва ње

(им по ко ва ње). Увек се ра ди осам, два-
на ест, ше сна ест или два де сет че ти ри 
тор бе од јед ном – до ча ра ва Де јан та-
шнер ски за нат.
Про сеч на жен ска та шна те жи три 

ки ло гра ма, а са пси хо ло шког аспек та 
сва ка тор ба ве о ма го во ри о лич но сти.

– Нај бо ље се про да ју кла сич ни мо де-
ли, на рав но у цр ној бо ји. Ево, кла сич-
ну кро ко тор бу из ра ђу је мо већ пет го-
ди на и за њом још по сто ји по тра жња. 
До ла зе нам вер не му ште ри је, али ми 
не пра ви мо тор бе ко је се ла ко ха ба ју, 
па по но во ку пу ју но ву тор бу тек на кон 
две и ви ше го ди на. Та шна мо ра да бу-
де ква ли тет на јер у овом по слу ква ли-
тет при вла чи куп ца. Тек кад се уве ре у 
ква ли тет, на ши куп ци обра ћа ју па жњу 
и на ди зајн, ма те ри јал... Ку пу ју и Ки-
не зи, да би од ме не и ко ле га ко пи ра ли 
мо дел та шни, они их про да ју јев ти ни-
је али ква ли тет не мо же да се по ре ди, 
тра ју ве о ма крат ко. Раз ми шљао сам и 
да пре ста нем да из ра ђу јем тор бе, јер 
је си ту а ци ја за ста ре за на те из у зет-
но те шка. Ипак, то је оно у че му сам 
нај бо љи, то умем да ра дим, то ме сам 
се одав но по све тио. Не кад се од овог 
по сла со лид но жи ве ло а да нас се је-
два пре жи вља ва. Гре хо та је што је у 
Бал кан ској ули ци, не ка да шњем за нат-
ском сим бо лу Бе о гра да, оста ло ова ко 
ма ло нас за на тли ја. Та та је био члан 
удру же ња за на тли ја, на жа лост оно ви-
ше не по сто ји – опи су је та шнер Де јан 
Жигић сво је ис ку ство вла сни ка рад ње 
и про дав ца. Је ле на Оцић

ИЗ РА ДА И СЕР ВИ СИ РА ЊЕ ТОР БИ

Чу ва ри скро ви шта за
лич не ства ри

Поправка ко фе ра, та шни,
ка и ше ва
У ис тој ули ци, за ко ју се ве зу ју број не при че од ко јих су 
мно ге за на тлиј ске, још је отво ре на и рад ња за по прав-
ку тор би, ка и ше ва и дру гих ко жних ар ти ка ла. Вла сни ца
рад ње је Љи ља на Ми ло са вље вић-Бо го је вић, а мај стор
Слав ко Ми ло је вић.
– Она је ћер ка ста рог мај сто ра Мирослава, а ја сам ње гов 
си но вац. Ми ро слав је 1942. по ло жио мај стор ско пи смо
а шест го ди на ка сни је за по чео је са мо стал ни по сао. Ра-
дио је све до 2005. го ди не. Био сам за по слен код стри ца
јер се це ла на ша фа ми ли ја ба ви ла овим по слом. Те шко
оп ста је мо али ра ди мо. Ала та и ма те ри ја ла је све ма ње а
ки не ске ро бе све ви ше. Све по пра вља мо, ме ња мо шна-
ле, ал ке, дри ке ре, све вр сте рај сфер шлу са, сер ви си ра мо
тор бе, та шне, ко фе ре, ка и ше ве... – ка же мај стор Слав ко.
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хроника

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не-
ра у Кња жев цу би ла је до ма ћин
смо тре кул тур но-умет нич ког ства-

ра ла штва клу бо ва, сек ци ја и ак ти ва же-
на и пен зи о не ра За је чар ског и Бор ског
окру га. Смо тра је би ла так ми чар ског ка-
рак те ра, а сво је ства ра ла штво при ка за-
ло је де вет еки па од укуп но 12 сек ци ја,
ак ти ва и клу бо ва из ре ги о на. Око 300
пен зи о не ра до би ло је шан су да у Ве-
ли кој са ли До ма кул ту ре при ка же сво је
уме ће.
Смо тре за је чар ских и бор ских пен зи о-

не ра одр жа ва ју се већ јед ну де це ни ју, а
на овој, је да на е стој, уче сни ци су се над-
ме та ли у хор ском и со ло пе ва њу, у ду е-
ту, у ли те рар ном ства ра ла штву, ре ци то-
ва њу, фол кло ру, ста ро град ским игра ма
и до ма ћој ра ди но сти. То су би ле ди сци-
пли не у ко ји ма су еки пе има ла пра во да
при ја ви так ми ча ре, с тим што је вре ме
тра ја ња на сту па би ло огра ни че но на 15
ми ну та за сва ку еки пу.
Пр во ме сто у ре ци то ва њу осво ји ла је

Сек ци ја же на из Со ко ба ње, а ова еки-
па је по бе ди ла и у обла сти ли те рар ног
ства ра ла штва. У на род ном фол кло ру
пр во ме сто је при па ло Сек ци ји ин ва лид-
ских пен зи о не ра из Бо ра, а у ди сци пли ни
град ских ига ра нај бо ља је би ла Сек ци ја
ста ро сних пен зи о не ра из истог гра да.
По бе ду у хор ском пе ва њу ове го ди не за-

слу же но су од не ле пен зи о нер ке Сек ци је
же на из Кња жев ца.
Укуп но је до де ље но 17 на гра да и сви

уче сни ци так ми че ња су би ли за до вољ ни
и без ијед не при мед бе.

– Ако ни су ус пе ли да осво је пр ва ме-
ста, осво ји ли су дру га и тре ћа јер је сва-
ка еки па ко ја се так ми чи ла ипак по сти гла
не ке ре зул та те и оти шла срећ на са овог
так ми че ња – ка же пред сед ни ца Сек ци је
же на кња же вач ких пен зи о не ра и чел-
ни ца ко ор ди на ци о ног те ла смо тре, Бе ба
Ми лић, ци ти ра ју ћи ре чи Иве Ан дри ћа – 
„Ста рим ко ли ко мо рам а под мла ђу јем се
ко ли ко мо гу”.

Та ко су и пен зи о не ри овог ре ги о на
ужи ва ли у так ми чар ском про гра му и чи-
та вој ма ни фе ста ци ји, а мо гу ће је да су
се не ки и „под мла ди ли”.

– Уз ве ли ко ан га жо ва ње пред сед ни це
Сек ци је же на Кња же вац, Бе ба Ми лић, и
дру гих из ру ко вод ства, као и за хва љу ју ћи
све срд ној по мо ћи ло кал не са мо у пра ве и
До ма кул ту ре, ус пе ли смо да ор га ни зу је мо
смо тру на за вид ном ни воу, а био је упри-
ли чен и за јед нич ки ру чак у хо те лу „Ти мок” 
за све уче сни ке про гра ма – ре као је по за-
вр шет ку смо тре пред сед ник Оп штин ске
ор га ни за ци је пен зи о не ра у Кња жев цу, Ра-
до мир Вељ ко вић. Д. Ђор ђе вић

СУ СРЕТ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗА ЈЕ ЧАР СКОГ И БОР СКОГ ОКРУ ГА У КЊА ЖЕВ ЦУ

Смо тра ства ра ла штва

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ
О ДРА ГО ЉУ БУ ВУ КО ТИ ЋУ

Ко ри феј 
све та
ти ши не

У бе о град ском по зо ри шту 
„Сла ви ја” не дав но је одр жа-
на све ча на ака де ми ја по во-
дом пред ста вља ња књи ге 
„Дра го љуб Ву ко тић – ко ри-
феј све та ти ши не”, ауто ра 
проф. др Љу бо ми ра Са ви ћа 
и Ми ле та Цре ва ра, и де се те 
го ди шњи це ча со пи са Са ве-
за глу вих и на глу вих Ср би је 
„Наш свет”. О жи во ту и де лу 

чо ве ка ко ји је мно го учи нио
за до бро бит глу вих и на глу-
вих љу ди го во рио је проф.
др Љу бо мир Са вић:

– Ова до ку мен тар но-ли-
те рар на би о гра фи ја го во ри
о Дра го љу бу Ву ко ти ћу, де-
те ту из Ари ља, си ро че ту од
сед ме го ди не, ко ји је у де се-
тој го ди ни из гу био слух и о
ко ме су се ста ра ли ме шта ни

ове ва ро ши це у ср цу Ср би-
је. Са зре вао је у го ди на ма
ра та и бе де и за хва љу ју ћи
сво јој ин те ли ген ци ји сам
се про би јао кроз жи вот, да
би ви со ко на пре до вао и по-
стао по ча сни док тор на у ка
на пре сти жном ва шинг тон-
ском уни вер зи те ту. Ско ро
пу не три де це ни је био је
пред сед ник Свет ске фе де-
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Ак ти ви сти ша бач ког 
Удру же ња пен зи о не-
ра до би ли су не дав но 

од град ске упра ве нео би чан 
по клон – гра до на чел ник Ми-
лош Ми ло ше вић упри ли чио 
је за ста ри је су гра ђа не бес-
пла тан оби ла зак По це ри не. 
За ову при ли ку обез бе ђен 
је и ту ри стич ки во дич, Жи-
ка Опан ко вић из Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Шап ца, ко ји је 
чла но ве Удру же ња де таљ но 
упо знао са кул тур но-исто риј-
ским зна ме ни то сти ма овог 
де ла Ср би је.
Пр во ме сто ко је су ша бач-

ки пен зи о не ри по се ти ли би ли 
су На ку ча ни и та мо шња цр-
ква ко ја, ка ко ре че све ште-
ник Сла ви ша Мар ко вић, по-
ти че из 19. ве ка, а са зи да на 
је на ме сту не ка да шње цр кве 
брв на ре. Да на шња цр ква је 
по диг ну та под по кро ви тељ-
ством кне за Ми ло ша Обре но-

ви ћа, ње го вог бра та Је вре ма 
и кне за Мар ка Шти тар ца.
На кон то га, пра те ћи про-

грам ту ри стич ког во ди ча, ша-
бач ки пен зи о не ри су сти гли 
до Аши ко вог гро ба, ме ста ко-
је је по све ће но ве ли кој и не-
срећ ној љу ба ви Ђу ле и Па вла 
(срп ски Ро мео и Ју ли ја) о ко јој 
је пи сао и наш по зна ти књи-
жев ник Јан ко Ве се ли но вић. У 
овом се лу по се ти ли су и Ђа-
ко ви ћа окућ ни цу, са вр ше но 
очу ва но се о ско до ма ћин ство 
с кра ја 19. ве ка. Го сти су има-
ли при ли ку да ви де ку ћу за 
ста но ва ње, ма га зе, мле кар, 
чар дак, ва јат... Ка ко ре че во-
дич, овај ком плекс пред ста-
вља ет но обје кат, а не ме сто 
за се о ски ту ри зам.
На ста вља ју ћи оби ла зак По-

це ри не, уз сло ган да за ви чај 
тре ба бо ље упо зна ти да би се 
ви ше во лео, пен зи о не ри су 
об и шли и ма на стир у Ка о ни, 

нај леп ши и нај у ре ђе ни ји у Ва-
љев ској епар хи ји, ко ји да ти-
ра из вре ме на Не ма њи ћа. По
пре да њу, по ди гла га је у 16.
ве ку Ико ни ја, се стра Ми ло ша
Оби ли ћа, и пр во бит но је по-
све ћен ар хан ге лу Ми хај лу.
И Кри ва ја је ви ђе на овом

при ли ком. По се ће на је та мо-
шња цр ква, јед на од нај ста-
ри јих у овим кра је ви ма. Ка ко
ре че све ште ник Де јан Ма тић,
цр ква да ти ра из 18. ве ка али,
по не ким за пи си ма, још у 15.
ве ку се по ми ње храм на овом
ме сту.
Свој из лет ша бач ки пен-

зи о не ри су за вр ши ли у Ет но
цен тру за ту ри зам и кул ту ру,
у Ви ли „Ал бе до” (што зна чи
све тлост, бе ли на...), ко ја је у
вла сни штву по ро ди це Ко ва-
че вић, а уре ђе на је по свим
нор ма ти ви ма ко је зах те ва
се о ски ту ри зам и ви со ко се
ко ти ра у Ср би ји. Вла сни ца

„Ал бе да”, Ми лој ка Ко ва че вић,
по здра ви ла је го сте за ко је је
на овом ме сту при пре мљен и
пра ви ет но ру чак. На рав но,
сви при сут ни су до би ли по зив
да по но во по се те овај би сер
се о ског ту ри зма.
На кра ју из ле та, у име

Град ског удру же ња пен зи о-
не ра Ша бац, пред сед ник Ко-
ми си је за со ци јал на пи та ња,
На да Јо ва но вић, ис та кла је
да је гра до на чел ник Ми ло-
ше вић пре по знао до бар рад
Удру же ња, по себ но у ак ци-
ји „Ме сец со ли дар но сти са
ста ри ма” и, уз же љу да тај
рад убу ду ће бу де још бо љи,
обез бе дио као на гра ду овај
из лет. Град ска упра ва Шап ца
је и ра ни је има ла раз у ме ва-
ња за ову по пу ла ци ју гра ђа-
на и че сто им по ма га ла нов-
ча но, али и на сва ки дру ги
на чин.

Б. Ра до ва но вић

ЗА ША БАЧ КЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

По клон од гра до на чел ни ка

ра ци је глу вих, а три де сет и 
че ти ри го ди не на че лу Са ве за 
глу вих и на глу вих Ју го сла ви-
је. О ње му и ње го вој из ван-
ред ној ре пу та ци ји и ус пе си ма 
у ра ду за до бро бит глу вих и 
на глу вих Ср би је, бив ше Ју го-
сла ви је и це лог све та, све до-
чи ова књи га. Из га ра ју ћи све 
вре ме на том пу ту, не се бич но 
да ју ћи це лог се бе, Дра го љуб 

Ву ко тић је са го рео на по слу 
пру жа ју ћи ти ме раз лог ви ше 
да бу де овен чан ло во ро вим 
вен цем од стра не свих оних 
ко ји су га по што ва ли, ди ви ли 
му се и по ма ло за ви де ли – ис-
та као је проф. др Са вић.
О де се то го ди шњи ци ча со-

пи са „Наш свет” го во рио је 
Ра до је Ку јо вић, се кре тар Са-
ве за глу вих и на глу вих Ср би-

је. Он је, из ме ђу оста лог, ре-
као да је, за јед но са проф. др
Љу бо ми ром Са ви ћем, „глав ни
кри вац” што код нас по сто ји
ова кав ча со пис ко ји се ба-
ви дру штве ним, кул тур ним и
жи вот ним пи та њи ма глу вих
и на глу вих. Ча со пис је у про-
те клих де сет го ди на пи сао о
свим за кон ским про пи си ма,
кул тур ним и спорт ским ак тив-

но сти ма. Об ра ђе не су и те ме 
из шко ла за глу ву и на глу ву 
де цу, пи са но је о ра зним ју-
би ле ји ма и лич но сти ма, ка ко 
они ма са оште ће ним слу хом, 
та ко и о свим дру гим.
На све ча ној ака де ми ји у 

по зо ри шту „Сла ви ја” при ка-
зан је и ду го ме тра жни филм 
„Жи вот без зву ка”.

Сл. Ко стан ти но вић
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Ге рон то ло шки цен тар
„Срем” је са ак тив но сти-
ма иза шао и ван окви ра

ове уста но ве, ор га ни зу ју ћи
кон церт и про мо ци ју књи га
сво јих ко ри сни ка, на за до-
вољ ство Ру мља на.
На кон цер ту у Кул тур ном

цен тру пред ста ви ли су се хор
и ор ке стар ГЦ „Срем” и пе ва-
чи – брач ни пар Бил кић и Ан-
ђел ка Го ве да ро вић. Пре не го
што се за о ри ла пе сма, о овој
уста но ви за ста ре го во ри ла је
ди рек тор ка Ма ри ја Ста ној чић
Сра ка.

– Рум ски ГЦ „Срем” по сто-
ји 35 го ди на, на ши ко ри сни ци
има ју ве ли ке по тре бе, а ми

се тру ди мо да по ка же мо да 
ста рост мо же би ти ле па. Сви 
ста нов ни ци су ор га ни зо ва ни у 
скла ду са сво јим мо гућ но сти-
ма и функ ци о ни шу опу ште но 
– ре кла је ди рек тор ка.
Пре по чет ка кон цер та ко-

ри сни ке и њи хо ве го сте по-
здра вио је и Не над Бо ро вић, 
пред сед ник СО Ру ма, ис ти-
чу ћи да су код Фон да за ка-
пи тал на ула га ња Вој во ди не 
кон ку ри са ли са про јек том за 
из град њу објек та у ко јем ће 
би ти сме ште ни обо ле ли од 
де мент них бо ле сти.
Хор ГЦ „Срем” по брао је ве-

ли ке апла у зе Ру мља на. У ње-
му на сту па и не ка да по зна та пе ва чи ца на род не му зи ке Ве-

ра Ив ко вић, ко јој су се то ком 
кон цер та с љу ба вљу и пе-
смом обра ћа ле ко ле ге Ан ђел-
ка Го ве да ро вић и Ду ши ца и 
Не дељ ко Бил кић. Они су оду-
ше ви ли по се ти о це и из ра зи ли 
су спрем ност да до ђу и пе ва ју 
ко ри сни ци ма сва ки пут ка да 
их по зо ву.
У Ру ми је ор га ни зо ва на и 

про мо ци ја две збир ке сти хо-
ва ста нов ни ка ГЦ „Срем”, ко је 
је штам па ла „Срп ска књи га”. 
О сти хо ви ма је го во ри ла Би-
ља на Ни ко лић.

– Еми ли ја Миљ ко вић у збир-
ци „Крај мо јих сно ва” пи ше 
о Сре му, рав ни ци, Фру шкој 
го ри, ре ци Са ви и љу ба ви, 

при че му се осе ћа сре мач ка 
оштри на сти ха – на по ме ну ла 
је ова про фе сор ка књи жев но-
сти, освр нув ши се и на по е зи-
ју Ми ло ша Ми ју шко ви ћа:

– Овај пе сник-са њар про-
мо ви ше жи вот око се бе и у 
се би, а ко мич но и бај ко ви то 
ка рак те ри ше ње го ве сти хо ве 
у збир ци „Ме сец са ња кроз 
ре шет ке гра ња”. Пе сме су за-
о кру же не и пра во је ужи ва ње
чи та ти их.
На про мо ци ји је ис так ну то

да је то био по че так јав ног 
при ка зи ва ња и „из ла ска жи-
во та” ста рих ван уста но ве, 
ка ко би по ка за ли да он мо же 
би ти пун и са др жа јан и у тре-
ћем до бу.  Д. Р.

ГЦ „СРЕМ” У РУ МИ

Кон церт и про мо ци ја књи га

ША БАЦ

У сла ву Ка ра ђор ђа
Сек ци ја пен зи о ни са них про свет них рад ни ка Град ског удру же ња 

Ша бац ор га ни зо ва ла је у свом клу бу, у на се љу Бен ска ба ра, исто-
риј ско-ли те рар но ве че под на зи вом „Ко је ку де – ње го вим тра гом”, 
по све ће но исто и ме ном де лу. На ли те рар ној ве че ри гост је био 
Бог дан Се кен дек, исто ри чар и пу бли ци ста, аутор ви ше књи га из 
на ше на ци о нал не про шло сти.
Од лом ке из књи ге чи та ли су чла но ви Сек ци је пен зи о ни са них 

про све та ра, Све тла на Же га рац и Ви то мир Ни ко лић, а у про гра-
му су уче ство ва ли и чла но ви Омла дин ске сек ци је За ду жби нар ског 
дру штва, Ду шан Си мић, Фи лип Рај ко вић и Сло бо дан Пе тро вић.
Го во ре ћи о не из бри си вом тра гу ко ји је Ка ра ђор ђе оста вио у Ср-

би ји, по себ но у овом кра ју, Се кен дек је ука зао на зна чај бо ја на 
Ми ша ру и још три де се так бо је ва ко ји су се на овим про сто ри ма 
зби ли за вре ме Пр вог срп ског устан ка. На ску пу се мно го го во ри ло 
о осо би на ма во жда Ка ра ђор ђа, али и о 1804. го ди ни и Лу ки Ла за-
ре ви ћу, нај ве ћем во ждо вом вој во ди. Б. Р.
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КИ КИН ДА

Кру на – ли ков на
ко ло ни ја
Ге рон то ло шки цен тар у Ки кин ди је и ове го ди не то ком Ме-

се ца ста рих осо ба ор га ни зо вао ма ни фе ста ци ју „Сун ча ни ок то-
бар” у окви ру ко је је број ним и са др жај ним про гра ми ма осми-
шље но уче шће и ан га жо ва ње не са мо ко ри сни ка Цен тра, већ
свих за ин те ре со ва них из ове оп шти не.
По ред тра ди ци о нал ног дру же ња уз пе сму и игру, за су гра ђа-

не у тре ћем до бу обез бе ђе не су бес плат не пред ста ве у На род-
ном по зо ри шту, про јек ци је до ма ћег фил ма у Ста ром до му ГЦ и
„Да ни отво ре них вра та” у На род ном му зе ју.
У Клу бу Ме сне за јед ни це „Бра ћа Ла ко вић” так ми чи ли су се

у кви зу пред став ни ци Ге рон то ло шког цен тра, Удру же ња пен-
зи о не ра, Спорт ског дру штва ин ва ли да и Удру же ња же на. У 
истом клубу је про мо ви са но и кре а тив но ку ли нар ство.
Кру ну до га ђа ња пред ста вља ло је одр жа ва ње 13. ли ков не ко-

ло ни је ко ја је оку пи ла 24 уче сни ка из Ср би је а тра ја ла је три да-
на. Ми о мир Фел баб, је дан од ор га ни за то ра и ре дов ни уче сник 

од пр вог да на, на-
ја вио је да су већ
по че ле при пре ме
за про сла ву 15-го-
ди шњи це ко ло ни-
је (2012. г.), ка да
ће би ти по зва ни
сви умет ни ци, а
има их око сто ти-
ну, ко ји су ства ра-
ли у овој ко ло ни-
ји. Да би се при-
ку пи ла по треб на
сред ства за пред-
сто је ћи ју би лар ни
скуп, би ће ор га-
ни зо ва не аук ци је
за про да ју сли ка
из бо га тог фун ду-
са Ге рон то ло шког
цен тра ко ме је
сва ки гост-аутор
по кла њао сво ја
де ла.

С. З.Пен зи о нер Ми о мир Фел баб

Бо га та ко лек ци ја сли ка Ге рон то ло шког цен тра у Ки кин ди

ВР ЊАЧ КА БА ЊА

По моћ у гра ни ца ма
мо гућ но сти
У Удру же њу пен зи о не ра у Вр њач кој Ба њи одр жа на је сед ни-

ца на ко јој је пред сед ник, др Све то лик Ми ле кић, при сут ни ма 
под нео из ве штај о до са да шњем ра ду.

– До са да смо има ли низ пла ни ра них ак тив но сти. Ре а ли зо-
ва ли смо ве ћи део, оста ле су са мо оне уоби ча је не ко је ће мо, 
на дам се, спро ве сти до кра ја го ди не. На ше пен зи о не ре ре дов-
но смо снаб де ва ли огре вом, зим ни цом и кућ ним по треп шти на-
ма, и то на не ко ли ко ра та – ре као је на сед ни ци др Све то лик 
Ми ле кић.
У про сто ри ја ма Удру же ња пен зи о не ри мо гу два пу та не дељ-

но да про ве ре крв ни при ти сак и ни во ше ће ра у кр ви. До би ја-
ју и бес плат не прав не са ве те, као и по зај ми це од 10.000 до 
20.000 ди на ра ко је вра ћа ју то ком го ди не.

– У по след ње вре ме је ве ћи број пен зи о не ра на овај на чин 
и, на рав но, у гра ни ца ма мо гућ но сти до био по зај ми це. Нај у гро-
же ни ји ма ку пу је мо ле ко ве, па ке те са на мир ни ца ма, оби ла зи-
мо их, а по себ ну па жњу по све ћу је мо не по крет ни ма. У на шим 
про сто ри ја ма пен зи о не ри се ши ша ју по дво стру ко ни жој це ни 
не го у гра ду, да кле чи ни мо све да им олак ша мо овај те жак 
жи вот. Они до ла зе ре дов но на дру же ње, игра ју шах, до ми не, 
кар те. Ми слим да су за до вољ ни, а ако ни су, спрем ни смо да 
по пра ви мо све што је у на шој мо ћи – ре као је пред сед ник вр-
њач ких пен зи о не ра, др Све то лик Ми ле кић. Д. И.

КУР ШУ МЛИ ЈА

По ве ћа на чла на ри на
Пен зи о не ри, чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је у Кур шу мли-

ји убу ду ће ће пла ћа ти ме сеч ну чла на ри ну уве ћа ну за де сет 
ди на ра. Она ће из но си ти 30, уме сто до са да шњих 20 ди на ра. 
Ову од лу ку јед но гла сно су до не ли чла но ви Скуп шти не ове ор-
га ни за ци је.

– Је ди ни при ход ко ји има мо је чла на ри на на ших пен зи о не-
ра. Дру гих сред ста ва не ма мо, па за то и ни смо би ли у мо гућ но-
сти да ви ше по ма же мо чла но ви ма. Убу ду ће ће си ту а ци ја би ти 
не што бо ља – ре као је пред сед ник пен зи о не ра у Кур шу мли ји, 
Ми о драг Илић.
Ова ор га ни за ци ја ина че бро ји око три хи ља де чла но ва.

Ж. Д.

Др Све то лик Ми ле кић
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пензионерски кутак

СУ БО ТИ ЦА

Со ли дар ни
с Кра љев ча ни ма
Град ско удру же ње пен зи о не ра Су бо ти це упла ти ло је не дав-

но, на по се бан ди нар ски ра чун Цр ве ног кр ста Кра ље ва, из нос 
од 100.000 ди на ра, као по моћ ста нов ни штву по стра да лом од 
зе мљо тре са.

– То ни су, с об зи ром на по тре бе Кра љев ча на, ве ли ка сред ства, 
али су зна чај на као вид со ли дар но сти на ших пен зи о не ра са љу ди-
ма чи је су ку ће оште ће не и тре ба их по пра ви ти. Оче ку је мо да ће 
сред ства ко ја смо упла ти ли би ти упо тре бље на за фи нан си ра ње 
гра ђе вин ских ра до ва – ре као је тим по во дом пред сед ник Град ске 
ор га ни за ци је су бо тич ких пен зи о не ра, Бе ла Јур ко вић. И.М.

ЈА БУ КА

Из лет у Ма ке до ни ју
Ка ко нам ја вља Трај че Сто ја нов ски из Ја бу ке, ин ва лид ски

пен зи о нер и члан Из вр шног од бо ра Са ве за ин ва ли да ра да Ср-
би је, 32 чла на ор га ни за ци је СИР Вој во ди не и по кра јин ског Са-
ве за пен зи о не ра из Ја бу ке, Ка ча ре ва и Пан че ва об и шли су,
кра јем про шлог ме се ца, у уз врат ној по се ти, „ко ле ге” из Ку ма-
но ва, Кри ве Па лан ке и Ско пља.
Пе то днев ни из лет у Ма ке до ни ју фи нан си ра ли су са ми Ју-

жно ба на ћа ни, а до ма ћи ни су их при хва ти ли и сме сти ли у сво-
јим до мо ви ма.
На шим ба ка ма и де ка ма ово пу те ше стви је од 1.500 ки ло ме-

та ра ни је те шко па ло по што су об и шли за ни мљи ве кул тур не и
вер ске зна ме ни то сти су сед не др жа ве, а би ло је и ле пог дру же-
ња уз пе сму и игру са го сто љу би вим до ма ћи ни ма.

М. М.

ТР СТЕ НИК

Књи жев ни пор трет
Ра до сла ва Пет ко ви ћа
Тра ди ци о нал ни књи жев ни су сре ти „Са вре ме на срп ска про-

за” одр жа ни су и ове го ди не у Тр сте ни ку од 16. до 18. но вем-
бра. Глав на те ма пр вог да на су сре та био је књи жев ни пор трет
Ра до сла ва Пет ко ви ћа. О ње му су го во ри ли Гој ко Бо жо вић, Ја-
сми на Вр бо вац, Ђор ђе Де спић и Ра до слав Пет ко вић, а од лом-
ке из ауто ро вих књи га чи та ла је глу ми ца Вје ра Му јо вић, уз
кла вир ску прат њу Ива не Ста но је вић.

Ру ко вод ство Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра у Вла ди мир-
ци ма омо гу ћи ло је нај ста ри јим жи те љи ма овог де ла плод не По са-
во там на ве да за пред сто је ћу зи му на вре ме и по ве о ма по вољ ним 
усло ви ма до ђу до по треб них ко ли чи на ква ли тет ног огре ва.

– За ин те ре со ва ним пен зи о не ри ма смо већ ис по ру чи ли укуп но 
625 куб них ме та ра др ва и 235 то на угља, ко је ће от пла ћи ва ти у 
осaм ра та – под се ћа „пр ви пен зи о нер” Вла ди ми ра ца, Мир ко Ла-
за ре вић, и ка же да и ове го ди не ни је из о ста ла на бав ка па ке та 
су хо ме сна тих про из во да. – До са да је по де ље но око хи ља ду па-
ке та, али се на бав ка на ста вља јер је ин те ре со ва ње пре ма ши ло 
оче ки ва ња. Ови па ке ти ће би ти от пла ће ни у две ра те.
На бав ка чу ве ног кром пи ра из Ра ђе ви не ове го ди не је из о ста ла 

јер су про из во ђа чи за ки ло грам тра жи ли и ви ше од 50 ди на ра.
– И са ми пен зи о не ри су од у ста ли од ку по ви не кром пи ра по тре-

нут но астро ном ској це ни на ве ли ко – ка же Ла за ре вић и до да је да 
је на пи ја ца ма и у про дав ни ца ма у овом кра ју мо гу ће на ба ви ти 
знат но јеф ти ни ји кром пир од лич ног ква ли те та. З. Ђ.

У чи та о ни ци Би бли о те ке „Је фи ми ја” дру гог да на ску па
одр жан је окру гли сто на те му „Стра ност и ли ко ви стра на ца
у са вре ме ној срп ској про зи”, на ко ме су уче ство ва ли Дра ган
Про ле, Мла ден Шу ка ло, Ми о драг Ра до вић, Мар ко Не дић, Алек-
сан дар Јер ков, Вла ди сла ва Гор дић-Пет ко вић, Го ран Пе тро вић,
Гој ко Бо жо вић, Ђор ђе Де спић и Ра до слав Пет ко вић. Окру гли
сто је во дио књи жев ник и кри ти чар Ми лош Пе тро вић. По во-
дом књи жев них су сре та штам пан је и збор ник у ти ра жу од 500
при ме ра ка.
Одр жа ва ње ове ма ни фе ста ци је по мо гли су Ми ни стар ство

кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, оп шти на Тр сте ник, МЗ Тр сте ник,
као и пред у зе ћа и уста но ве из ове оп шти не.

Д. И.ВЛА ДИ МИР ЦИ

Огрев на осам ра та

Бе ла 
Јур ко вић
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ВЕ ЛИ КО ГРА ДИ ШТЕ

Дру же ње уз пе сму
и игру
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра из Ве ли ког Гра ди шта 

про сла ви ла је 65 го ди на по сто ја ња и успе шног ра да. По во-
дом про сла ве овог ју би ле ја по зи ву на дру же ње ода зва ли су 
се чла но ви оп штин ских и ме сних ор га ни за ци ја пен зи о не ра из 
Ба нат ског Кар лов ца, Сеф ке ри на, Али бу на ра, Сви лајн ца, Сме-
де рев ске Па лан ке, По жа рев ца...

ТР СТЕ НИК

При ја тељ ски кон церт
Чла но ви КУД „Ан тон Танц” из Ла шког у Сло ве ни ји уз вра ти ли 

су по се ту тр сте нич ком Кул тур но-умет нич ком дру штву „За пис”. 
Го сте је при мио и по же лео им до бро до шли цу Сте ван Ђа ко вић, 
пред сед ник оп шти не Тр сте ник. На за јед нич ком кон цер ту два 
дру штва у До му кул ту ре при ја те љи из Ла шког пред ста ви ли су 
се ко ре о гра фи јом из свог кра ја. Дру гог да на бо рав ка го сти из 
Сло ве ни је су у прат њи до ма ћи на об и шли ма на стир Љу бо сти-
њу и Вр њач ку Ба њу, а ис пред згра де оп шти не Тр сте ник игра-
ла се „пол ка” уз бур не апла у зе оку пље них гра ђа на. На кра ју 
дру же ња Тр сте ни ча ни су до би ли по зив у го сте, а Сло вен ци су 
ис пра ће ни пе смом „Ка ко је до бро ви де ти вас опет”. Д. И.

НО ВИ САД

Жи ва Мар ков
по бед ник
Ша хов ски клуб сле пих и сла бо ви дих „Ам па сан” у Но вом Са ду

ор га ни зо вао је, од 22. до 24. ок то бра, тра ди ци о нал ни ме ђу на-
род ни ша хов ски тур нир на ко ме је уче ство ва ло 27 так ми ча-
ра из Шап ца, Бе о гра да, Ин ђи је, Ки кин де, Су бо ти це, Сом бо ра,
Бач ке Па лан ке, Но вог Са да, Ко сов ске Ми тро ви це, Срп ског Са-
ра је ва и Ско пља.
По сле де вет од и гра них ко ла пр во ме сто је осво јио Жи ва Мар-

ков из Но вог Са да са осам бо до ва. По шест и по по е на осво ји ли
су Срет ко Аврам из Но вог Са да, Ве со Аврам из Су бо ти це и Мо-
мир Ашо ња из Срп ског Са ра је ва, а по пет и по Да во рин Вра-
њеш, Ми ло рад Кне же вић и Урош Та дић из Но вог Са да.  А. Б.

КНИЋ

Са рад ња са 
Укра јин ци ма
Чла но ви Кул тур но-умет нич ког дру штва „Еври ка” из Ки ров гра-

да у Укра ји ни не дав но су по се ти ли оп шти ну Кнић. Овај укра јин-
ски град за по чео је са рад њу са оп шти ном Кнић пре две го ди не
уче шћем на ме ђу на род ном фе сти ва лу „Раз и гра на Гру жа”.

Го сти из Ки ров гра да су из ра зи ли же љу да са рад њу у обла-
сти кул ту ре и спор та убу ду ће про ши ре на при вре ду и пред у-
зет ни штво. М. С.

По ре чи ма Ми ло ра да Те гел ти је, пр вог чо ве ка гра ди штан ских 
пен зи о не ра, про сла ва је у ве се лом рас по ло же њу, уз пе сму и 
игру, по тра ја ла до ка сних ве чер њих са ти.

С. Р.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Про ши ре ње 
пен зиј ског оси гу ра ња
Ми ни стар со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља г. Дра ги ша 

Цвет ко вић до нео је Уред бу од 25. но вем бра, ко ја је сви ма при ват-
ним на ме ште ни ци ма на под руч ју це ле зе мље обез бе ди ла пен зи о но 
оси гу ра ње по про пи си ма пре чи шће ног тек ста За ко на из 1933. Као 
но си о ци овог оси гу ра ња тре ба ло је по тој уред би да се осну ју, по-
ред љу бљан ског За во да, но ви Пен зи о ни за во ди са пот пу ном ад ми-
ни стра тив ном и фи нан сиј ском ауто но ми јом. Би ло је пред ви ђе но да 
се ра ди ус по ста вља ња ве зе из ме ђу Пен зи о них за во да осни ва Ве ће 
оси гу ра ња, чи је су од лу ке пу но ва жне са мо ако су јед но гла сне.

(Пен зи о ни за вод за слу жбе ни ке у Бе о гра ду од 1938. до 1939. го ди не, Бе о град, 1940)

При ме на спо ра зу ма са Сло ве ни јом
На кон го то во две де це ни је че ка ња, од 1. но вем бра ове го ди не на сна зи је Спо ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу са Ре пу-

бли ком Сло ве ни јом. На ши гра ђа ни ко ји пен зи је при ма ју од сло ве нач ког пен зиј ског фон да оба ве ште ни су да отво ре те-
ку ће ра чу не, а но вем бар ске че ко ве мо гу оче ки ва ти по чет ком 
де цем бра. Сви ко ји у Сло ве ни ји при ма ју пен зи је срп ског Фон-
да ПИО при ма ња за но вем бар ће до би ти 25. де цем бра, ка да се 
ис пла ћу ју при на дле жно сти и за оста ле бив ше ју го сло вен ске 
ре пу бли ке. Они ко ји при ма ју пен зи је са мо у Ср би ји, иако су 
део рад ног ста жа сте кли у Сло ве ни ји, са че ка ће пре ра чун пен-
зи ја. Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
по кре ће, сход но Спо ра зу му из ме ђу две ре пу бли ке, по сту пак 
за пре ра чун прет ход но при зна тих пен зи ја пре ма сло ве нач ком 
но си о цу оси гу ра ња под усло вом да је ре ше њем Фон да при-
зна то пра во на пен зи ју у пе ри о ду од 8. 9. 1991. до 31. 9. 2010. 
го ди не, да је на ве де ним ре ше њем при зна то пра во на пен зи ју 
узи ма ју ћи у об зир и стаж оси гу ра ња оства рен у Сло ве ни ји, 
као и да је ду жи на оства ре ног ста жа у Сло ве ни ји ми ни мум 12 
ме се ци.

Ј. О.

Жи вим у бе о град ском на се љу Ка ра бур ма где 
се ве ћи на гра ђа на гре је на стру ју, углав ном на 
ТА пе ћи, јер су згра де гра ђе не одав но и не ма-
мо да љин ско гре ја ње. Сви има мо дво та риф на 
бро ји ла, што зна чи ску пу и јев ти ни ју стру ју, и 
кон трол не лам пи це ко је се па ле кад је стру ја 
ску пља, а га се се но ћу кад је јев ти ни ја. Та ко би 
тре ба ло да бу де, али на жа лост ни је. За то се 
по бри ну ла Елек тро ди стри бу ци ја.
Јев ти ни ја стру ја, као што је по зна то, по чи-

ње у 24 ча са и тра је до осам ују тру. Ја сам 
пен зи о нер са ма лом пен зи јом и стро го во дим 
ра чу на о то ме. Са че кам по ноћ да упа лим ТА 
пећ јер не мам дру гу ал тер на ти ву за гре ја ње. 
Али, шта ра де у Елек тро ди стри бу ци ји? Од-
мах по сле по но ћи пу сте јев ти ни ју стру ју да 
би по сле два де се так ми ну та пре ба ци ли на 
ску пу. Ка да сам то при ме ти ла, по че ла сам 
да пра тим. По чи та ву ноћ го ри лам пи ца, а у 
шест ују тру опет пре ба це на јев ти ни ју стру ју. 
И та ко дан за да ном.

Ка да сам по зва ла Елек тро ди стри бу ци ју,
да ва ли су ми раз не бро је ве те ле фо на, ше-
та ли ме од јед ног до дру гог слу жбе ни ка, а
ако би се не ко и ја вио, до би ја ла сам од го во-
ре – не зна ју шта је у пи та њу, мо жда је слаб
на пон итд. Мно го ста на ра из згра де у ко јој
ста ну јем је зва ло Елек тро ди стри бу ци ју и до-
би ја ли су исте од го во ре.
Иако ми је пен зи ја ма ла, ре дов но пла ћам

све да жби не без ијед ног да на за ка шње ња и
уред но чу вам све ра чу не и по ви ше го ди на.
Што се за ки да ња јев ти не стру је ти че, би ло
је и про шле го ди не у исто ово вре ме, са мо
је са да на пер фид ни ји на чин. Елек тро ди-
стри бу ци ја све ма што ви ти је сми шља ка ко да
пре ва ри гра ђа не. Ко ле ге пен зи о не ри, по ве-
ди те ра чу на ка да укљу чу је те ва ше ТА пе ћи.
Јер, ка да вам до ђе ра чун на на пла ту, би ће
ка сно.

Дам њан ка Жу нић, 
Бе о град

Уметност преваре
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

По ро дич на пен зи ја по оба
ро ди те ља

Ста ро сна гра ни ца за удо ву

Услов за ста ро сну пен зи ју

На кна да за те ле сно оште ће ње

?Вла ди мир З. – Пе тро ва ра дин: На кон смр ти су пру-
ге, на шем си ну обо ле лом у 24. го ди ни до де ље на
је по ро дич на пен зи ја, по што је ре ше њем над ле-

?Ра ди ми ла Ћир ко вић – Ша бац: Ро ђе на сам 25. 9.
1962. го ди не, имам 48 го ди на жи во та. Су пруг ми
је пре ми нуо 2009. го ди не. По што сам чу ла да се

од га ђа по ме ра ње гра ни це за пен зи ју за же не за две го-
ди не, за ни ма ме да ли ја имам пра во на по ро дич ну пен-
зи ју са на вр ше них 50 го ди на жи во та, тј. 2012. го ди не.
Не за по сле на сам и без ика квих при ма ња.

?То ма Ми ћић – Кру ше вац: Два де се тог сеп тем бра
ове го ди не на пу нио сам 64 го ди не жи во та, имам
20 го ди на ста жа као по љо при вред ник. Ин те ре су је

ме ка ква су мо ја пра ва за пен зи ју. На по ми њем и то да
сам пре два де се так го ди на пот пу но из гу био јед но око,
а и на дру гом ми је осла био вид, па сам ско ро не спо со-
бан за при вре ђи ва ње.

?В. С. – Мол: Имам 37 го ди на жи во та. Пре три го-
ди не, на кон што ми је ди јаг но сти ко ван ту мор јај-
ни ка, из вр ше на је опе ра ци ја при ли ком ко је је

јај ник од стра њен. По сле го ди ну да на, услед до дат них 
про бле ма, од стра ње на ми је и ма те ри ца. На кон за вр-
ше ног ле че ња под не ла сам зах тев за нов ча ну на кна ду 
за те ле сно оште ће ње у Фи ли ја ли у Су бо ти ци, али је мој
зах тев од би јен. Мо лим да ми од го во ри те да ли ја имам
пра во на на кна ду за те ле сно оште ће ње у скла ду са на-
ве де ним?

Од го вор: Не по сто ји огра-
ни че ње у пра ву на по ро дич ну 
пен зи ју по оба ро ди те ља за 
де цу код ко је је не спо соб ност 
за са мо ста лан жи вот и рад 
на ста ла до 15. го ди не жи во-
та и по сле 15. го ди не. Је ди-
на раз ли ка је у то ме што је за 
де цу код ко је је не спо соб ност 
на ста ла по сле 15. го ди не жи-
во та нео п ход но утвр ди ти и да 
их је по кој ни ро ди тељ из др-
жа вао до сво је смр ти. У пред-
сто је ћим за кон ским из ме на ма 

би ће на ве де но да по ро дич на
пен зи ја оства ре на по јед ном
ро ди те љу не ула зи у цен зус
за утвр ђи ва ње чи ње ни це из-
др жа ва ња. Сто га Ви као пре-
о ста ли ро ди тељ не би тре ба-
ло да бри не те о оства ри ва њу
пра ва Ва шег де те та на дру гу
по ро дич ну пен зи ју, где ће је-
ди но огра ни че ње би ти да те
две по ро дич не пен зи је не мо-
гу би ти ве ће од нај ви шег из-
но са пен зи је про пи са ног За-
ко ном о ПИО.

Од го вор: Пре ма пред ло-
же ним за кон ским из ме на ма, 
ста ро сна гра ни ца за сти ца ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју 
удо ве по ме ра се од 2012. го-
ди не за шест ме се ци сва ке 
го ди не, све до 2017. го ди не 
ка да ће удо ви би ти по треб но 
53 го ди не жи во та за оства-
ри ва ње тог пра ва. То зна чи 
да ће у сеп тем бру 2012. го-
ди не, ка да Ви на пу ни те 50 
го ди на жи во та, За кон о ПИО 
тра жи ти да има те на вр ше-
них 50 го ди на и шест ме се ци 
жи во та, што у Ва шем слу ча-

ју ни је мо гу ће јер сте ро ђе-
ни у дру гој по ло ви ни го ди не.
Ви ће те усло ве за по ро дич-
ну пен зи ју ис пу ни ти 25. 9.
2013. го ди не ка да на пу ни те
51 го ди ну жи во та. Што се ти-
че Ва ших го ди на у мо мен ту
смр ти су пру га, има ли сте их
до вољ но, јер За кон про пи су-
је 45 го ди на ста ро сти за удо-
ву у тре нут ку смр ти су пру га,
а Ви сте има ли 47 го ди на. Да
ли ће се од ло жи ти по ме ра ње
ове ста ро сне гра ни це, зна ће
се тек по усва ја њу из ме на
За ко на о ПИО.

Од го вор: За ста ро сну пен-
зи ју у 2010. го ди ни за оси гу-
ра ни ка му шкар ца нео п ход но 
је да има 64 го ди не и шест 
ме се ци жи во та та ко да Ва ма 
пре о ста је да че ка те да на-
пу ни те 65 го ди на жи во та да 
би сте оства ри ли пра во на 
ста ро сну пен зи ју 2011. го ди-
не. Што се ти че ста жа оси гу-
ра ња, има те га до вољ но за 
при зна ва ње пра ва јер За кон 
про пи су је нај ма ње 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња. Ако сма-
тра те да ис пу ња ва те услов за 

ин ва лид ску пен зи ју, тј. да код
Вас по сто ји пот пун гу би так 
рад не спо соб но сти, мо же те
пре сво је 65. го ди не жи во та
да под не се те зах тев за про-
це ну рад не спо соб но сти, на
пред лог Ва шег ор ди ни ра ју ћег
ле ка ра. У слу ча ју да се над ле-
жни ор ган ве шта че ња сло жи
са пред ло гом ле ка ра да код
Вас по сто ји пот пун гу би так 
рад не спо соб но сти, оства-
ри ће те пра во на ин ва лид ску
пен зи ју пре на вр ше не 65. го-
ди не жи во та.

Од го вор: Не ма ни ка кве 
сум ње да код Вас по сто ји те-
ле сно оште ће ње, што оте жа ва 
нор мал ну де лат ност и из и ску-
је ве ће на по ре у оства ри ва њу 
жи вот них по тре ба. Ме ђу тим, 
да би сте оства ри ли пра во на 
на кна ду по том осно ву, те ле-
сно оште ће ње би тре ба ло да 
бу де про у зро ко ва но по вре дом 
на ра ду или про фе си о нал ном 
бо ле шћу, што код Вас ни је 
слу чај. Ови усло ви су про пи-
са ни чла ном 37 За ко на о пен-

зиј ском и ин ва лид ском оси гу-
ра њу, ме ђу тим ово ни је но ви-
на За ко на о ПИО из 2003. јер
ова ква од ред ба по сто ји још од
1. 1. 1997. го ди не. Пре ма то-
ме, ни је би ло смет ње да ор ган
ве шта че ња Ва ма кон ста ту је
сте пен те ле сног оште ће ња,
без об зи ра на то што је узрок 
на стан ка те ле сног оште ће ња
бо лест, али пра во на на кна-
ду за те ле сно оште ће ње ни сте
мо гли да оства ри те јер би то
би ло про тив но за ко ну.

жног ор га на утвр ђе на пот пу на не спо соб ност за са мо-
ста лан жи вот и рад. Пре ма не ким члан ци ма из Ва ших 
но ви на од 2006. го ди не сто ји да би на кон мо је смр ти
син имао пра во на две по ро дич не пен зи је. Ипак, на во-
ди се да пра во на две пен зи је има ју са мо де ца обо ле-
ла пре на вр ше не 15. го ди не. Уко ли ко је ово ва же ће,
ин те ре су је ме да ли се мом си ну по сле мо је смр ти мо-
же од ре ди ти по ро дич на пен зи ја од мо је пен зи је јер би
би ла по вољ ни ја?
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Да ли сте зна ли ...
… да је нај се вер ни ји глав ни град Реј кја вик на Ислан ду,

а нај ју жни ја пре сто ни ца Ве линг тон на Но вом Зе лан ду?
… да се нај хлад ни јим глав ним гра дом на све ту сма тра

Ота ва у Ка на ди, а да је Банг кок, Тај ланд, пре ма Свет ској
ме те о ро ло шкој ор га ни за ци ји, са просечном го ди шњом тем-
пе ра ту ром од 28 сте пе ни нај то пли ји град на пла не ти?

... да је нај то пли ји град у Евро пи Се-
ви ља где је 4. ав гу ста 1881. го ди не тем-
пе ра ту ра до сти гла и пре сти гла 50° Ц? И
то ком два де се тог ве ка тем пе ра ту ра се
у ви ше на вра та при бли жа ва ла овом ре-

кор ду због че га чу ве на шпан ска „фи је ста” нај ду же тра је
баш у овом гра ду.

... да у Ср би ји, што се ти че ви со ких тем пе ра ту ра, ре-
корд др жи Сме де рев ска Па лан ка са 44,9° Ц из ме ре них
24. ју ла 2007. го ди не?

... да је Ве не ци ја је дин ствен град на 
све ту, из гра ђен на 118 ма лих остр ва, на 
ушћу ре ке Брен те у Ве не ци јан ску ла гу ну, 
са ка на ли ма уме сто ули ца ко ји су по ве-
за ни са око 400 мо сто ва?

... да се, пре ма зва нич ним по да ци ма, у Ита ли ји укра де
знат но ви ше ауто мо би ла не го у би ло ко јој дру гој европ ској
зе мљи? Упо ред на ана ли за Ста ти стич ког за во да Европ ске
за јед ни це – Еуро ста та по овом кри те ри ју му по ка зу је да се
ме ђу де сет оп шти на у ко ји ма је за бе ле же но нај ви ше кра ђа
во зи ла на ла зи чак се дам ита ли јан ских гра до ва.

... да про вал ни ци, пак, нај бо ље жи ве у Бри-
се лу јер пре сто ни ца Европ ске уни је за у зи ма
пр во ме сто на спи ску гра до ва са нај ве ћим бро-
јем про ва ла у Евро пи?

До ско ци
На ша при вре да је ста бил на. У њој го ди на ма ни шта не

ра ди.
Не тре ба ми лич ни до си је. Знам ко ме је пра тио.
Ми смо зе мља у тран зи ци ји. И ду го ви ма.
Јед ног ле пог да на ће и Евро па би ти у Ср би ји.
Код нас се прав да за др жа ла је ди но у хим ни.
О по ло жа ју на ше зе мље у све ту нај бо ље из ве шта ва ју

лу та ју ћи ре пор те ри.
На шао сам по слов не парт не ре. Фа ли ми са мо још по сао.
Ја сам не по пра вљи ви оп ти ми ста. Је ди но то ме још др-

жи у Ср би ји.
Ра де Ђер го вић


