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По ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Ор га ни-
за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој
(ОЕЦД), об ја вље ним про шлог ме се-

ца по во дом Ме ђу на род ног да на пи сме но-
сти, Ср би ја је овај пра знич ни дан до че ка ла
са 1.300.000 не пи сме них, од но сно љу ди ко ји
не ма ју за вр ше ну основ ну шко лу, док ди пло-
му основ не шко ле има око ми ли он и по ста-
нов ни ка. Исто ис тра жи ва ње ка же да је про сек 
сту ди ра ња у Ср би ји осам го ди на, а око 45 од-
сто сту де на та ни ка да не за вр ши сту ди је. Због
то га, по по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста-
ти сти ку, са ви со ком шко лом има мо са мо 6,52
од сто ста нов ни штва али, исто вре ме но, и чак 
5,66 про це на та оних ко ји ни дан ни су ишли
у шко лу.
Има ју ћи све ово у ви ду ни ка ко не тре ба да

из не на де пре ли ми нар ни ре зул та ти ис пи ти ва-
ња ко је су ура ди ли струч ња ци Ин сти ту та за
пе да го шка ис тра жи ва ња, по ко ме сте пен раз-
ви је но сти го вор но-је зич ке кул ту ре код уче ни-
ка пр вих раз ре да основ них шко ла по ка зу је да
чак 45 од сто на ших пр ва ка фор му ли ше ис ка зе
ко ри сте ћи две или са мо јед ну реч, што ни ка ко
ни је у скла ду с нор ма ма пред ви ђе ним за њи-
хов уз раст. Пре ма овим ре зул та ти ма, 80 од сто
уче ни ка VII и VI II раз ре да гре ши у фор му ла-
ци ји ре че ни це јер је дан пет на е сто го ди шњак 
у днев ној ко му ни ка ци ји ко ри сти про сеч но две
сто ти не ре чи, а пре ма раз вој ним стан дар ди ма

сед мо го ди шњак у свом реч ни ку тре ба да има
око две хи ља де ре чи.
Да кле, код ве ли ког бро ја мла дих, на сре ћу

не код свих, је зич ка кул ту ра и на чин ко му ни-
ка ци је нај че шће се сво де на стал но по на вља-
ње не ко ли ко де се ти на ре чи уз мно штво по-
шта па ли ца јер – кад не мо же да се фор му ли-
ше ми сао, при бе га ва се пре чи ца ма. Тех нич ка
и тех но ло шка ин те ли ген ци ја и ве шти на ве ћи-
не ђа ка је из у зет на, али им не до ста ју ма шта,
кре а тив ност, бо гат реч ник и уме ће из ра жа ва-
ња. Раз ло зи ле же у то ме што тре ћи на уче ни ка
не чи та уоп ште, 21 од сто са мо оно што мо ра,
а је два се дам од сто чи та ре дов но.
Не ула зе ћи у то ко ли ко је крив крут обра-

зов ни си стем, или не до ста так кућ них на ви ка
или, пак, мо дер ни ме ди ји ко ји су углав ном
ви зу ел ни, си ро ма шан реч ник и ни зак ни во је-
зич ке кул ту ре на ших ђа ка тре ба да на ве ду на
озбиљ но раз ми шља ње све ко ји су за ду же ни
да бри ну о обра зо ва њу на ци је, и о очу ва њу
на шег је зи ка. Лич ни при мер је нај е фи ка сни-
је сред ство за по сти за ње би ло ког вас пит ног
ци ља, а то ва жи и за раз вој чи та лач ких на ви-
ка код де це. Јер, уко ли ко де те чи та ње схва ти
као по ро дич ну вред ност, ве ћа је ве ро ват но ћа
да ће и са мо че шће по се за ти за књи га ма. На-
жа лост, ка да је у дру штву глав на бри га бор ба
за го лу фи зич ку ег зи стен ци ју, над град ња увек 
че ка не ка бо ља вре ме на. М. Јо ва но вић

Реч уредника

Ка ко је сен од ми че, све су че шће свет ко ви-
не и пра зно ва ња. Ни за ће се, јед на за дру гом,
кр сне сла ве ко је су код Ср ба, по сле Бо жи ћа,
нај ва жни ји по ро дич ни пра зник. У укуп ном жи-
во ту на ро да не ма по ја ве ко ја је та ко сна жно
де ло ва ла и све у куп но др жа ла у је дин ству по-
ро ди цу, као што је то сла ва – за то је она пра-
ће на и про у ча ва на све стра но, ма да нај ви ше
са ет но ло шке стра не.
По сто је углав ном два прав ца у ис пи ти ва-

њу ње них ко ре на: по јед ном, она је па ган ског
по ре кла – сло вен ског или грч ког, а по дру-
го ме, има цр кве но уте ме ље ње и фор ми ра се,
углав ном у да на шњем об ли ку, у вре ме ду хов-
них ре фор ми у мла дој Жич кој, од но сно Пећ кој
па три јар ши ји, ко је је пред у зео и из вео пр ви
ар хи е пи скоп Са ва.
По пр вом схва та њу се ве ру је да су Ср би, ка-

да су се дав но до се ли ли на Бал кан, са со бом
до не ли и пан те он сло вен ских бо го ва. Ти су
се бо го ви мо ра ли уми ло сти ви ти те су им се,
обич но с про ле ћа и је се ни, при но си ле жр тве
у сто ци, пр вим пло до ви ма, је лу и пи ћу. Та ко
су љу ди из ра жа ва ли за хвал ност на бе ри ћет-
ној же тви, плод но сти, здра вљу и сва ком дру-
гом до бру ко је им је од бо го ва до ла зи ло. По
дру гом схва та њу, сла ва је пот пу но цр кве ног

и би блиј ског по ре кла, и ти пич но тог зна че ња
и на ме не.
Пре ма по у зда ни јим исто риј ским по да ци ма

чи ни се да је сте не спор но да је ва жну уло гу
у ства ра њу кр сне сла ве имао пр ви срп ски ар-
хи е пи скоп, Са ва Не ма њић. Ти из во ри ука зу ју
и да су сви глав ни ри ту ал ни ре кви зи ти да на-
шње кр сне сла ве би ли уста но вље ни још у ње-
го во до ба. Они ко ји су хте ли да сла ве мо гли су
у цр кву до но си ти све ће, кр сни ко лач, ко љи во,
зеј тин и та мјан на бла го си ља ње, a та да шњи
све ште ни ци су, у не до стат ку пи са них пра ви-
ла, са ми ство ри ли мно ге мо ли тве и ри ту а ле
ко ји се, уз ма ле из ме не, ко ри сте и дан-да нас.

М. Јо ва но вић

Кр сна сла ва
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актуелно

Аустриј ско-срп ски да ни ААраз го во ра пред став ни ка 
пен зиј ских фон до ва две 

др жа ве са оси гу ра ни ци ма и 
ко ри сни ци ма пра ва ко ји жи ве 
у Аустри ји и ко ји су сво ја пра-
ва оства ри ли или ће их тек 
оства ри ти при ме ном Спо ра-
зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу 
из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
Ре пу бли ке Аустри је, одр жа ни 
су 20. ок то бра у Бе чу.
Око че тр де сет оси гу ра ни ка 

и ко ри сни ка пен зи ја до би-
ло је по треб не ин фор ма ци је 
у ве зи са сво јим пред ме том, 
струч ну по моћ, са ве те и прав-
но ту ма че ње. Бу ду ћи да је 
срп ска ди ја спо ра нај број ни ја 
у Аустри ји и да са мо у Бе чу 
жи ви ви ше од 130.000 Ср ба 
(по по след њем аустриј ском 
по пи су), као и да ве ли ки број 
на ших др жа вља на већ ко ри-
сти пра во на пен зи ју по осно-
ву ста жа у тој зе мљи, оче ки-
ва но је ве ли ко ин те ре со ва ње 
за ове раз го во ре.
По ре чи ма Ју ли ја не Ра до-

ва но вић, на чел ни ка Оде ље-
ња за оства ри ва ње пра ва по 
ме ђу на род ним спо ра зу ми ма 
РФ ПИО, ди рект ни раз го во ри 
са за ин те ре со ва ним оси гу ра-
ни ци ма и ко ри сни ци ма ко ји 
има ју део ста жа оства ре ног 
у Ср би ји, а са да жи ве и ра де 
у Аустри ји и пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 

оства ру ју при ме ном би ла те-
рал ног спо ра зу ма о со ци јал-
ном оси гу ра њу, по ка за ли су 
се као вр ло ефи ка сни и ви ше-
стру ко ко ри сни:

– Нај ве ћи број стра на ка ин-
те ре со вао се за сам по сту пак, 
ста тус зах те ва, од но сно фа зу 
у ко јој се на ла зи њи хов пред-
мет. Би ло је и оних код ко-
јих је по сту пак окон чан па су 
тра жи ли до дат на об ја шње ња 
о то ме шта се да ље до га ђа, 
а ми смо им да ва ли ин струк-
ци је шта да пре ду зму. Рад но 
ак тив ним гра ђа ни ма, од но сно 
оси гу ра ни ци ма, ин те ре со ва-
ње је би ло усме ре но ка ин-
фор ма ци ја ма о по твр ђи ва њу 
ста жа, о пра ви ма ко ја има ју 
по осно ву ста жа оства ре ног 
у Ср би ји и сл. У сва ком слу-
ча ју, стран ке ко је су нам се 
обра ти ле за по моћ до би ле су 
са вет, об ја шње ње, ту ма че-
ње или ин струк ци ју шта да 
пре ду зму да би сво ја пра ва 
оства ри ли у пу ној ме ри, бр зо 
и аде кват но.
Аустриј ски пен зиј ски за вод 

је, као до бар до ма ћин, омо-
гу ћио пред став ни ци ма Фон-
да ПИО да при ма ју стран ке 
на че ти ри шал те ра, да пре ко 
ди рект ног лин ка ко му ни ци-
ра ју са сво јим са рад ни ци ма у 
oдељењима за оства ри ва ње 
пра ва при ме ном ме ђу на род-
них уго во ра у Бе о гра ду и Но-

вом Са ду, као и да оства ре
ди рек тан увид у пред мет, ако
је стран ка тра жи ла та кву ин-
фор ма ци ју. Док су че ка ли свој
уна пред за ка зан тер мин, на ши
гра ђа ни на при вре ме ном ра ду
у Аустри ји с па жњом су чи та-

ли но ви не „Глас оси гу ра ни ка” 
и ли фле те РФ ПИО ко ји су им
овом при ли ком по де ље ни.
Из Ср би је пре ма Аустри ји

ис пла ћу је се 909 пен зи ја и
укуп на сред ства на го ди шњем
ни воу из но се 936.181 евро.
Број рад но ак тив них Ср ба
ко ји жи ве у Аустри ји је не у-
по ре ди во ве ћи и ме ри се сто-
ти на ма хи ља да. Да што ви ше
срп ских др жа вља на ко ји жи-
ве и ра де у овој зе мљи са зна
за пла ни ра не Да не раз го во-
ра и ис ко ри сти мо гућ ност да
се ин фор ми ше и до би је бес-
пла тан прав ни са вет, ве ли ку
по моћ пру жи ло је ди пло мат-
ско-кон зу лар но пред став ни-
штво Ср би је у Аустри ји, као
и удру же ња на ших гра ђа на у
тој зе мљи.
Во ђа срп ске де ле га ци је

на Да ни ма раз го во ра био је
Ми лан Не шић, пред став ник 
За во да за со ци јал но оси гу ра-
ње, ина че ини ци ја то ра ових
ак тив но сти, ко ји је раз го во ре
оце нио као успе шне:

– Мо гућ ност ко ја нам је пру-
же на да ди рект но са ве ту је мо
на ше гра ђа не ко ји жи ве у

Аустри ји о пра ви ма из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња ис ко ри шће на је мак си мал-
но. Ор га ни за ци ја је би ла на
ви со ком ни воу, све оп ци је су
пред ви ђе не и ни је би ло ни ка-
квих те шко ћа ни ти про бле ма.

Са ми до ма ћи ни, ко ји има ју
не ко ли ко та квих са ве то ва ња
ме сеч но, оце њу ју да су на ши
да ни раз го во ра про те кли за-
па же но до бро. На гла сио бих
да је ово по че так ак тив но сти
ко је на ме ра ва мо да кон ти ну-
и ра но на ста ви мо и са дру гим
зе мља ма. Оно што је си гур но
у овом мо мен ту је сте за ка зан
тер мин раз го во ра са Не мач-
ком, у мар ту сле де ће го ди не.
Са сва ком зе мљом ће раз го-
во ри би ти ор га ни зо ва ни и у
Ср би ји, што зна чи да ће ино-
стра ни пен зи о не ри ко ји жи ве
у на шој зе мљи има ти при ли ку
да о свом пред ме ту до би ју ја-
сну ин фор ма ци ју на раз го во-
ри ма у Бе о гра ду.
Пен зиј ски за вод Аустри-

је, ко ја бро ји осам ми ли о на
ста нов ни ка, има 1,6 ми ли о-
на пен зи о не ра и 2,9 ми ли о-
на оси гу ра ни ка и пред ста вља
пр ви стуб оба ве зног со ци јал-
ног оси гу ра ња ко је је, у кон-
ку рен ци ји са дру гим и тре ћим
сту бом, и да ље нај моћ ни ја
ин сти ту ци ја у зе мљи у овој
обла сти.

Је ли ца Ти мо ти је вић

ПРЕДСТАВНИЦИ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА АУСТРИЈЕ И СРБИЈЕ

Да ни раз го во ра у Бе чу

... и Предраг Марковић у разговору са заинтересованима

Радници Фонда ПИО, Јелена Чукић...



4 31. октобар 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

између два броја

Још ме сец да на
за по твр де
Сту ден ти ма ко ји има ју пра во на по ро-

дич ну пен зи ју рок за до ста вља ње по твр де
о ре дов ном шко ло ва њу про ду жен је за ме-
сец да на – до кра ја но вем бра. По твр де мо-
гу до не ти лич но у фи ли ја лу Фон да пре ко
ко је при ма ју пен зи је, или их по сла ти по-
штом, с тим што у по твр ду оба ве зно тре ба
да уне су ма тич ни број ро ди те ља чи ју пен-
зи ју ко ри сте.
Пра во на по ро дич ну пен зи ју сту ден ти

има ју до на вр ше них 26 го ди на, без об зи-
ра на то да ли су на бу џе ту или су са мо-
фи нан си ра ју ћи. Го ди ну да на ду же пен зи ју
мо гу да ко ри сте сту ден ти ко ји су шко ло ва-
ње пре ки ну ли због слу же ња вој ног ро ка.

По ву чен пред лог 
За ко на
Вла да Ср би је по ву кла је из скуп штин-

ске про це ду ре из ме не и до пу не За ко на о
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. У 
са оп ште њу ко је је тим по во дом из да то
ка же се да је Вла да Ср би је отво ре на за
ди ја лог и раз ма тра ње свих спор них пи-
та ња у ве зи са овим за ко ном и да ће он у
крат ком ро ку би ти вра ћен у скуп штин ску
про це ду ру.

Ства ра ти ср цем
Фе сти ва лом ства ра ла штва ста рих, одр жа ним под сло га ном „Ства ра ти ср цем”, у

Кра гу јев цу је обе ле жен 1. ок то бар, Ме ђу на род ни дан ста рих. Ор га ни за то ри фе сти-
ва ла, Не вла ди на ор га ни за ци ја „Сун це” и град Кра гу је вац, уз по др шку град ских ин-
сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ко је се ба ве бри гом о ста ри ма, пр во фе сти вал ско ве че
усту пи ли су мла ди ма, чи ме су же ле ли да про мо ви шу је дан од глав них ци ље ва – ме-
ђу ге не ра циј ску со ли дар ност и раз у ме ва ње.
У про гра му су на сту пи ли Деч ји хор „Ама де ус”, драм ска сек ци ја Деч јег до ма „Мла дост”,

Цен тар за мла де, Му зич ка шко ла и Срп ски пе вач ки ан самбл „Сми ље”. То ком тра ја ња
фе сти ва ла ор га ни зо ва но је је да на ест ма ни фе ста ци ја, а по се ти о ци су мо гли да по гле да ју
из ло жбу руч них и умет нич ких ра до ва, да при су ству ју так ми че њу у ку ли нар ству „По ба-
ки ном ре цеп ту”, уче ству ју у ра ди о ни ци ко ја има за циљ да нај ста ри је су гра ђа не упо зна
са мо гућ но сти ма ко је ну ди ин тер нет. Мо гли су да се при дру же здрав стве но-пре вен тив-
ној ра ди о ни ци „Пра вил на ис хра на у слу жби здра вља”, али и да по се те шу ма диј ско пре-
ло ко је је ове го ди не ор га ни зо ва но у се лу Чу мић, на до мак Кра гу јев ца.

Кур се ви за нај ста ри је
Они ко ји ве ру ју у це ло жи вот но уче ње и ко ји су на ви кли да има ју 

оба ве зе, без об зи ра на то што су у пен зи ји, мо гу да про на ђу но ве 
иза зо ве у мно го број ним кур се ви ма ко ји се ор га ни зу ју за ста ри је су-
гра ђа не. Обу ке су нај ра зли чи ти је, од оних за ра чу на ре и кур се ве 
стра них је зи ка, пре ко сли ка ња, тка ња, пе ва ња ста ро град ских пе са-
ма, до јо ге и ре кре а ци је. Кур се ви је зи ка и ра чу на ра су обич но нај по-
се ће ни ји, а це не за пен зи о не ре су од 20 до 50 од сто ни же у од но су 
на ре гу лар не. Не ки кур се ви тра ју од два до не ко ли ко ме се ци, а не ки 
су трај ни и сте пе но ва ни, па мо гу да се по ха ђа ју го ди на ма.
У Бе о гра ду по сто ји мре жа Уни вер зи те та за тре ће до ба, у окви ру 

ко је се на ла зи не ко ли ко ин сти ту ци ја. Сви про гра ми су при ла го ђе ни 
жи вот ном до бу по ла зни ка, њи хо вим по тре ба ма и мо гућ но сти ма. Це-
не кур се ва за јо гу и ре кре а ци ју се кре ћу од 1.500 до 1.900 ди на ра, а 
за обу ку за рад на ра чу на ру тре ба из дво ји ти око 3.000 ди на ра.

Обре но вац: пр ви со лар ни пу њач за мо бил не 
У ин тер нет пар ку у Обре нов цу отво рен је пр ви јав ни со лар ни пу њач за мо бил не те ле фо-

не што je на не ки на чин исто риј ски тре ну так јер та кав пу њач не по сто ји ниг де у све ту.
Со лар ни пу њач за мо бил не те ле фо не изум је ти ма „Стро у бе ри енер џи” (Straw be rry 

energy) ко ји се ба ви ис тра жи ва њем и раз во јем об но вљи вих из во ра енер ги је. Во ђа про јек-
та Ми лош Ми ли са вље вић ис та као је да је тим ко ји чи не сту ден ти про на шао до бар на чин 
да што ви ше љу ди има ко рист од со лар не енер ги је.
По ред пу ње ња мо бил них те ле фо на, глав на функ ци ја пу ња ча је про мо ци ја об но вљи вих 

из во ра енер ги је и ука зи ва ње да со лар на енер ги ја ви ше ни је на уч на фан та сти ка. Пре ма 
ре чи ма Ми ли са вље ви ћа, уну тар со лар ног пу ња ча су аку му ла тор ске ба те ри је ко је у ап со-

лут ном мра ку мо гу нор мал но да ра де и до 15 да на.
Ре а ли за ци ју овог про јек та по др жа ли су Оп шти на Обре но вац, ком па ни ја ЕНЕЛ и Аген ци ја за енер гет ску ефи ка сност.
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Де цен тра ли за ци ја
по че ла у За је ча ру
Сим бо лич ним от кри ва њем та бле са нат пи сом, пред-

сед ник Вла де Ср би је, Мир ко Цвет ко вић, и пот пред сед ник 
вла де, Мла ђан Дин кић, отво ри ли су у За је ча ру цен тра лу 
На ци о нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој.

– Овим прак тич но по чи ње мо про цес де цен тра ли за ци је 
вла сти у Ср би ји – ре као је на све ча ном отва ра њу пре ми-
јер Цвет ко вић.
Од лу ком вла де, на кон За је ча ра још три аген ци је ће 

из Бе о гра да би ти пре ме ште не у уну тра шњост Ср би је – у 
Ниш, Кра гу је вац и Ужи це. Циљ овог про це са је рав но-
мер ни еко ном ски раз вој зе мље, ис та као је на ску пу ми-
ни стар Мла ђан Дин кић.
За За је чар и Ти моч ку кра ји ну отва ра ње Аген ци је зна чи 

и де се так но вих рад них ме ста. По сле све ча ног отва ра ња 
одр жа на је кон сти ту тив на сед ни ца На ци о нал ног са ве та 
за ре ги о нал ни раз вој.

За ра де не знат но ви ше
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји у сеп тем бру би ла је

34.570 ди на ра (323 евра), што је ре ал но ви ше за 0,7 про-
це на та, а но ми нал но за 1,8 од сто не го у прет ход ном ме-
се цу, об ја вио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку (РЗС).
Ка ко се на во ди у са оп ште њу За во да, про сеч на за-

ра да у Ср би ји са по ре зом и до при но си ма ис пла ће на у
сеп тем бру би ла је 48.016 ди на ра (448 евра), што је ре-
ал но ви ше за 0,7 од сто, а но ми нал но за 1,8 од сто.
Пре ма по да ци ма РЗС, у Ср би ји је про сеч на сеп тем-

бар ска не то за ра да би ла ре ал но за три од сто ви ша не-
го у истом ме се цу 2009, а но ми нал но за 10,4 од сто.
Бру то за ра да би ла је ре ал но ви ша за 2,8 од сто не го у
сеп тем бру про шле го ди не, а но ми нал но за 10,2 од сто.

Ис пла та
пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла сеп тем бар-

ског че ка пен зи о не ри ма из ка те-
го ри је за по сле них по че ла је 26.
ок то бра.
Бив шим по љо при вред ни ци ма

пр ви део сеп тем бар ских при на-
дле жно сти ис пла ћу је се од 20. ок-
то бра, а пен зи о ни са на вој на ли ца
пен зи је су при ми ла 21. ок то бра.
Са мо стал ци ће це ле ок то бар ске

пен зи је при ми ти 3. но вем бра.

За ква ли тет ну до ма ћу хра ну
Кам па ња „При род но из Ср би је” ко ју по-

кре ће Ми ни стар ство по љо при вре де, шу-
мар ства и во до при вре де об у хва ти ће 12 
окру га Ср би је и во ди ће се го ди ну да на.
Кам па ња је на ци о нал ног ка рак те ра и 

има за циљ да про мо ви ше ма ле по љо при-
вред не про из во ђа че али и да нај ши рој 
јав но сти од но сно, крај њим по тро ша чи ма 
про из во да, по ну ди ин фор ма ци је о нај бит-
ни јим те ма ма ка да је у пи та њу хра на – о 
ње ном ква ли те ту и без бед но сти.
Уло га и за да так Ми ни стар ства, као и 

свих за по сле них у ње му, је сте да пру же 
по моћ и по др шку сви ма ко ји жи ве од по-
љо при вре де и ко ји се на пра ви на чин ба ве 
сво јим по слом да би та ко омо гу ћи ли свим 
гра ђа ни ма да ко ри сте ква ли тет не при род-
не про из во де са на шег под руч ја. Ми ни-
стар ство по љо при вре де је до не ло За кон 
о без бед но сти хра не и ор ган ској про из-
вод њи, као и 150 под за кон ских ака та из 
обла сти по љо при вре де ко ји пред ста вља ју 
ускла ђи ва ње са европ ским стан дар ди ма и 
ре гу ла ти вом.

Но ве осно ви це
Од 1. но вем бра они ко ји са ми упла ћу-

ју до при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње (по чла ну 15) из два ја ће не-
знат но ви ше нов ца за бу ду ћу пен зи ју не-
го до са да. Нај ни жа осно ви ца на ко ју се
мо гу упла ћи ва ти до при но си у на ред на
три ме се ца – но вем бру, де цем бру и ја ну-
а ру, из но си 16.752 ди на ра и они ко ји се
од лу че за њу на име до при но са за ПИО
упла ћи ва ће ме сеч но 3.685,44 ди на ра. Они
ко ји се опре де ле за нај ви шу осно ви цу од
239.320 ди на ра на име до при но са ће ме-
сеч но упла ћи ва ти 52.650,40 ди на ра.
Гра ђа ни мо гу да се опре де ле за јед ну

од 13 осно ви ца по ко јој мо гу упла ћи ва ти
до при но се, с тим што осно ви ца не мо ра
да бу де увек иста већ онај ко упла ћу је
мо же да од лу чи да пла ћа до при но се по
ни жој или ви шој осно ви ци. У том слу ча-
ју тре ба да зна да не мо же јед но став но
да поч не да пла ћа ве ћи или ма њи из нос
на име до при но са већ мо ра да на шал те-
ру Фон да ПИО пре да зах тев за про ме ну
осно ви це да би упла та би ла ре гу лар на.
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актуелно

Ви ше од 8.000
гра ђа на Ср би је,
ко ји су део рад ног 
ста жа на вр ши ли
у Сло ве ни ји, од
1. но вем бра сте ћи ће
пра во на ис пла ту
пен зи ја из ове
др жа ве

Од 1. но вем бра сту па на
сна гу Спо ра зум о со-
ци јал ном оси гу ра њу са

Сло ве ни јом. За око осам хи-
ља да пен зи о не ра у Ср би ји та
ис пла та озна ча ва крај де це-
ниј ског иш че ки ва ња пен зиј-
ског че ка из Сло ве ни је. Но вац
ко ји им је до са да ис пла ћи-
вао Фонд из Ср би је Сло ве ни-
ја не ће вра ћа ти на шој зе мљи.
Пре ма Спо ра зу му, оба ве зу ис-
пла те Љу бља на пре у зи ма 1.
но вем бра. To зна чи да су сви
на ши гра ђа ни ко ји пен зи ју
са да при ма ју од сло ве нач ког
пен зиј ског фон да већ оба ве-
ште ни да отво ре те ку ће ра чу-
не и но вем бар ске че ко ве мо гу
оче ки ва ти по чет ком де цем-
бра. Пен зи о не ри ко ји у Сло ве-
ни ји при ма ју пен зи је срп ског
фон да сво је при на дле жно сти
за но вем бар ће до би ти 25.
де цем бра, ка да се ис пла ћу ју
пен зи је 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 до бар
део рад ног ста жа од ра ди ли у
Сло ве ни ји са че ка ће још не ко

вре ме на пре ра чун пен зи ја 
ко ји се вр ши по слу жбе ној ду-
жно сти. Зна чи, по сту па њу на 
сна гу Спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу, рад ни ци РФ ПИО 
у Ср би ји ће свим ко ри сни ци-
ма пен зи ја ко ји су део рад ног 
ста жа оства ри ли у Сло ве ни ји 
пре ра чу на ти ко ли ка је пен зи-
ја за део срп ског ста жа и сло-
ве нач ким ко ле га ма по сла ти 
зах тев за пре ра чун пен зи је 
на осно ву ста жа оства ре ног у 
тој зе мљи. Да би био при знат, 
стаж из Сло ве ни је не сме да 
бу де кра ћи од 12 ме се ци. То 
ни је по сту пак ко ји мо же да 
бу де окон чан од мах у но вем-
бру та ко да ће ови ко ри сни ци 
на пре ра чун сво јих пен зи је 
мо ра ти да са че ка ју још из-
ве сно вре ме. Фонд ПИО ће 

то ком но вем бра на свој сајт 
по ста ви ти лич на име на и ма-
тич не бро је ве свих ко ри сни ка 
ко ји има ју и део ста жа од ра-
ђе ног у Сло ве ни ји та ко да ће 
пен зи о не ри мо ћи да про ве ре 
да ли су на спи ску и, уко ли-
ко су слу чај но из о ста вље ни, 
мо ћи ће да се ја ве и да бу ду 
еви ден ти ра ни.
Пра во на сло ве нач ку пен зи-

ју има ће oкo 8.000 на ших гра-
ђа на ко ји има ју ви ше од го-
ди ну да на сло ве нач ког ста жа. 
До ку мен та о то ме наш Фонд 
ПИО ће, ка ко Спо ра зум пред-
ви ђа, сло ве нач ким ко ле га ма 
по сла ти тек 1. но вем бра.
Овим спо ра зу мом, ско ро 

две де це ни је од рас па да не-
ка да шње Ју го сла ви је, за вр-
ша ва се про цес ко јим су зе-

мље, бив ше ју го сло вен ске 
ре пу бли ке, пре у зе ле ис пла ту 
за чак 60.000 њи хо вих пен зи-
о не ра ко ји жи ве у Ср би ји.
Нај ни жа пен зиј ска осно ви-

ца у Сло ве ни ји из но си 544,6 
евра, а нај ви ша 2.178,4 евра. 
Спо ра зум о со ци јал ном оси гу-
ра ње из ме ђу Ср би је и Сло ве-
ни је пот пи сан је кра јем 2009, 
на кон ду го трај них пре го во ра. 
Срп ски пар ла мент ра ти фи-
ко вао је до ку мент кра јем де-
цем бра 2009, а сло ве нач ки у 
мар ту 2010. го ди не.
Иако нај ви ше пен зи о не ра у

ино стран ству Сло ве ни ја има 
баш у Ср би ји, спо ра зум са 
Сло ве ни јом до би ли смо чак 
по сле и не ких ла ти но а ме рич-
ких зе ма ља.

Ве сна Ана ста си је вић

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње ис пла тио је пен-
зи је за јул, ав густ и сеп тем бар ко ри-
сни ци ма ко ји жи ве у ино стран ству.
При на дле жно сти, у укуп ном из но су
212,8 ми ли о на ди на ра, упла ће не су на

ра чу не 10.078 пен зи о не ра, у ва лу ти 
зе мље у ко јој су на ста ње ни.
Пен зи је за ра ђе не у Ср би ји сти жу у 

20 зе ма ља све та (не ра чу на ју ћи бив-
ше ју го сло вен ске ре пу бли ке). Ви ше 
од по ло ви не ових ко ри сни ка жи ви у 

Не мач кој, за тим у Аустри ји, Ма ђар-
ској, Фран цу ској, Че шкој, Швај цар ској, 
Швед ској, САД... Ове при на дле жно сти 
се ис пла ћу ју тро ме сеч но, због ве ли ких 
ад ми ни стра тив них тро шко ва и ре ла-
тив но ни ских из но са.

ПО СЛЕ ДВЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ ЧЕ КА ЊА

Сло ве нач ке пен зи је
од но вем бра

Пен зи је за ино стран ство
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Ис пла ће на по моћ од
по 5.000 ди на ра 
Око 1,3 ми ли о на пен зи о не ра у Ср би ји чи је су пен зи је ни же од 30.000 ди на ра

до би ло је по 5.000 ди на ра по мо ћи из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. Пра во на по моћ
има ју и ко ри сни ци ко ји при ма ју сра змер не пен зи је (део срп ске и део ино стра-
не) ако збир обе пен зи је не пре ла зи овај из нос. Ко ри сни ци сра змер них пен зи ја
ко ји има ју пра во на по моћ мо гу до 20. но вем бра на шал те ри ма Фон да ПИО да
пре да ју до ка зе о ви си ни при ма ња и зах тев за ис пла ту по мо ћи од 5.000 ди на ра,
уз пра те ћу до ку мен та ци ју.

ДО БРО ЈЕ ЗНА ТИ

Пен зи о не ри
и рад ни
од нос

У ци љу ства ра ња мо дер ног и ефи-
ка сног Фон да, у ко ме ће гра ђа ни мо ћи
бр зо и јед но став но да оства ру ју сво ја
пра ва из ПИО, 18. ок то бра су по че ле
обу ке за за по сле не. Ре пу блич ки фонд
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
је ор га ни за ци ја оба ве зног со ци јал ног
оси гу ра ња на ко ју је упу ће но ви ше од
4,5 ми ли о на гра ђа на и прав них ли ца и
уста но ва, са нај о бим ни јом ба зом по да-
та ка о оси гу ра ни ци ма и пен зи о не ри ма
као ко ри сни ци ма пра ва. Сто га је, без
об зи ра на ис ку ство ко је за по сле ни у
Фон ду има ју, нео п ход но уче шће на обу-
ка ма, по себ но ако се има у ви ду чи ње-
ни ца да су већ уве де ни и да ће би ти
раз ви је ни но ви сер ви си ко ји ће омо гу-
ћи ти бо љу ко му ни ка ци ју гра ђа на и по-

сло да ва ца са Фон дом и олак ша ти им
по сло ва ње с Фон дом.
Обу ке се од ви ја ју пре ма пла ну и рас-

по ре ду о ко ме су по ла зни ци бла го вре-
ме но оба ве ште ни. У то ку су тре нин зи у
Бе о гра ду, Ни шу и Кра гу јев цу а уско ро
по чи њу и у Но вом Са ду. Већ је одр жан
низ јед но днев них тре нин га за за по-
сле не и обу ка за рад са ко ри сни ци ма.
У ме ђу вре ме ну стар ту ју и по ла зни ци
обу ка за сред њи ни во ру ко вод ства, чи-
ји ће тре нин зи би ти ви ше днев ни. Обу-
ке за људ ске ре сур се тра ју три да на и
одр жа ће се у дру гој не де љи но вем бра
а пред ви ђе но је да чи тав про је кат бу-
де за вр шен до 11. фе бру а ра 2011. го-
ди не.

Ј. О.

Бу ду ћи да је жи вот ни век знат но
про ду жен и да љу ди жи ве све здра-
ви је, број не осо бе и у по зним го ди-

на ма же ле да се со ци јал но и еко ном ски
ин те гри шу. Рад но ме сто до при но си да
се сва ко осе ћа дру штве но ко ри сним, да
оства ру је и зна чај не со ци јал не кон так-
те, али и да се би омо гу ћи бо љи жи вот ни
стан дард.
За пен зи о не ре ко ји су оства ри ли пра во

на ста ро сну пен зи ју то пра во не зна чи и
крај рад ног ве ка. Ста ро сни пен зи о не ри,
на и ме, мо гу да за сну ју рад ни од нос или
да са мо стал но оба вља ју не ку де лат ност.
Рад ни од нос са ста ро сним пен зи о не ром
за сни ва се за кљу чи ва њем уго во ра о ра-
ду ко ји мо же да бу де на нео д ре ђе но или
од ре ђе но вре ме. Ста ро сни пен зи о нер,
та ко ђе, мо же да бу де рад но ан га жо ван и
на осно ву уго во ра: о при вре ме ним и по-
вре ме ним по сло ви ма, уго во ром о де лу,
аутор ским уго во ром. То, уства ри, зна чи
да онај ко је оства рио пра во на ста ро сну
пен зи ју (ку му ла тив но ис пу нио услов у
по гле ду го ди на жи во та и го ди на ста жа)
мо же да при ма пен зи ју и да исто вре ме но
за ра ђу је пла ту.
То, ме ђу тим, пре ма ак ту ел ном за ко ну,

ни је слу чај са по ро дич ним пен зи о не ри-
ма. По ро дич ним пен зи о не ри ма се, пре ма
са да шњем За ко ну о ПИО, об у ста вља ис-
пла та пен зи је ако ра де по сло ве по уго-
во ру, на пе ри од у ко ме има ју соп стве не
при хо де и упла ће не до при но се, али не
гу бе пра во на по ро дич ну пен зи ју. Из у-
зе так су де ца ко ја се ре дов но шко лу ју и
при ма ју по ро дич ну пен зи ју, а и при хо де
оства ру ју пре ко омла дин ских за дру га.
Ка да је реч о ко ри сни ци ма ин ва лид-

ских пен зи ја, они мо гу да за кљу че уго-
вор о де лу или да оба вља ју по вре ме не
и при вре ме не по сло ве и у том слу ча ју се
не ће по кре та ти по сту пак за оце ну рад не
спо соб но сти. У свим дру гим слу ча је ви ма
ка да се ин ва лид ски пен зи о нер за по сли
или оба вља са мо стал ну де лат ност по-
кре ће се по сту пак за по нов ну оце ну рад-
не спо соб но сти.
Про це њу је се да свој рад ни век, ба-

рем ка да је реч о Ср би ји, на ста вља ју
нај че шће ле ка ри, књи го во ђе, ис ку сни
и при зна ти струч ња ци, про фе со ри уни-
вер зи те та. На по сао се као кон сул тан ти
вра ћа ју и ди рек то ри.

Ј. Оцић

У ЦИ ЉУ ЕФИ КА СНИ ЈЕГ ПО СЛО ВА ЊА

По че ле обу ке у РФ ПИО



8 31. октобар 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

актуелно

УНо вом Са ду је, 7. ок то бра, у за пад-
ном хо лу СПЕНС-а, одр жан три де-
се ти, ју би лар ни Са јам за по шља ва-

ња, ко ји су за Ју жно бач ки округ ор га ни-
зо ва ли но во сад ска фи ли ја ла На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње и град Но ви
Сад. Пре ма ре чи ма ди рек то ра Фи ли ја ле,
Си ни ше Над бан ти ћа, на ово го ди шњем
сај му је око 280 по сло да ва ца по ну ди ло
ви ше од 310 сло бод них рад них ме ста.
Пре ма ра ни јим ис ку стви ма, оче ку је да
ће око 30 од сто по се ти ла ца ус пе ти и да
до ђе до же ље ног по сла, на рав но, по ис-
те ку вре ме на по треб ног за об ра ду њи-
хо вих рад них би о гра фи ја у фир ма ма код
ко јих су кон ку ри са ли.
Ути сак је да су прет ход ни сај мо ви за-

по шља ва ња, уз оста ле ак тив не ме ре за
бр жи до ла зак до по сла ко је спро во ди
Фи ли ја ла Но ви Сад, до при не ли да се у
од но су на сеп тем бар про шле го ди не број
не за по сле них у овом гра ду сма њи за пет
од сто. Тре нут но, нај бр же до по сла у Ју-
жно бач ком окру гу до ла зе гра ђе вин ски

рад ни ци, ва ри о ци, пе ка ри, а од оних са
ви со ком струч ном спре мом – ди пло ми ра-
ни прав ни ци, ин же ње ри елек тро тех ни ке
и ин фор ма ти ке.

На овом сај му је пр ви пут у Ср би ји про-
мо ви сан и мо дел пред ста вља ња не за по-
сле ног ли ца по сло дав ци ма пу тем ви део
CV-ја, ко ји је осми слио Пре драг Ди ми три-
је вић из Но вог Са да. На и ме, он је, кроз
че сто пи са ње сво је рад не би о гра фи је, до-
шао на иде ју – по узо ру на САД и за пад ну
Евро пу, да сни ми ви део клип са основ ним
по да ци ма о се би, и та ко се пред ста ви по-
сло дав ци ма. Ди ми три је вић ка же да ви-
део би о гра фи ја, за раз ли ку од пи са не,
пру жа мо гућ ност по сло дав ци ма да ви де и
чу ју кан ди да та, и да на осно ву то га про-
це не ње го ву ве шти ну ко му ни ка ци је. Овај
ви део за пис са др жи све по дат ке као и пи-
са ни CV, и тра је око 1,5 ми ну та ко ли ко је,
пре ма ис тра жи ва њи ма, и оп ти мал но вре-
ме да се за др жи не чи ја па жња.
С дру ге стра не, по се ти о ци ма но во сад-

ског сај ма је омо гу ће но и да на штан ду
Фи ли ја ле НСЗ пре да ју при мер ке сво јих
пи са них рад них би о гра фи ја, ка ко би би-
ле про сле ђе не и фир ма ма ко је ни су уче-
ство ва ле на Сај му.  М. Мек те ро вић

У Све ча ној са ли Град ске
ку ће у Но вом Са ду одр жа на
је, сре ди ном ок то бра, до де-
ла ECDL сер ти фи ка та за око
150 не за по сле них же на по ла-
зни ца обу ке за рад на ком пју-
те ру ко ју је фи нан си рао град

Но ви Сад, а ре а ли зо ва на је у 
са рад њи са но во сад ском фи-
ли ја лом На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње.
Обу ка је спро ве де на у 

окви ру Ак ци о ног пла на за 
за по шља ва ње Но вог Са да и 

ово га пу та је би ла усме ре на 
ка же на ма ко је има ју из ме ђу 
35 и 50 го ди на жи во та, и ду-
же вре ме тра же по сао пре ко 
НСЗ. Циљ про јек та био је да 
се оне оспо со бе за рад на ра-
чу на ру, што је да нас је дан од 

основ них усло ва на кон кур-
си ма, и да на кон то га стек ну 
ме ђу на род ни сер ти фи кат из 
те обла сти, ка ко би по ве ћа ле 
сво је ква ли фи ка ци је, а ти ме 
и мо гућ но сти за про на ла же-
ње по сла.
Све ча ној до де ли сер ти фи-

ка та у Град ској ку ћи при су-
ство ва ли су Игор Па вли чић, 
гра до на чел ник Но вог Са да, 
Мар ко На ран чић, члан Град-
ског ве ћа за при вре ду, као и 
Не бој ша Ку кић, за ме ник ди-
рек то ра но во сад ске фи ли ја ле 
НСЗ, и том при ли ком је ре че-
но да ће се и убу ду ће за јед-
нич ким сна га ма ор га ни зо ва ти 
обу ке за гру пе ко је те же до-
ла зе до по сла.
Ве ћи на Но во са ђан ки, по-

ла зни ца овог кур са, би ле су 
оп ти ми стич ки рас по ло же не, 
и оче ку ју да ће са сер ти фи-
ка том ECDL бр же про на ћи 
за по сле ње у не кој ло кал ној 
фир ми.

М. Мек те ро вић

ТРИ ДЕ СЕ ТИ СА ЈАМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У НО ВОМ СА ДУ

Про мо ви сан ви део CV

ОБУ КА ЗА НЕ ЗА ПО СЛЕ НЕ НО ВО СА ЂАН КЕ

ECDL сер ти фи ка ти – бр жи пут до по сла

Успешне полазнице курса

Синиша Надбантић
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По кра јин ски се кре та ри-
јат за рад, за по шља ва ње и 
рав но прав ност по ло ва, у са-
рад њи са Фон дом за раз вој 
не про фит ног сек то ра АП Вој-
во ди не, Гра ђан ским ини ци ја-
ти ва ма, Но во сад ским ху ма ни-
тар ним цен тром и Европ ским 
цен тром за не про фит но пра-
во из Бу дим пе ште ор га ни зо-
вао је не дав но у Но вом Са ду 
пред ста вља ње За ко на о во-
лон ти ра њу.
Иако је про шло све га не ко-

ли ко ме се ци од при ме не овог 
за ко на (сту пио на сна гу 5. ју на 
ове го ди не), ор га ни за ци је ци-

вил ног сек то ра уочи ле су од-
ре ђе не про бле ме у ње го вом 
спро во ђе њу. На и ме, во лон тер-
ско, до бро вољ но и бес плат но, 
пру жа ње услу га дру гим ли-
ци ма нај ви ше оп те ре ћу ју од-
ред бе За ко на ко је уве ћа ва ју 
тро шко ве овог де ло ва ња. На-
ро чи то „бол не” у том сми слу 
су оне од ред бе ко је од ре ђу ју 
оба ве зно пот пи си ва ње уго во-
ра из ме ђу во лон те ра и оно га 
ко их ан га жу је, про у зро ку ју ћи 
ти ме, из ме ђу оста лог, и по ве-
ћа ње оби ма по сла.
Др Дра ган Го лу бо вић, екс-

перт Европ ског цен тра за 

не про фит но пра во из Бу дим-
пе ште, на ја вио је сто га да ће
овај цен тар уско ро из да ти
бро шу ру са ци љем да се во-
лон тер ским ор га ни за ци ја ма у

Ср би ји по мог не да прак тич-
ни је и „без бол ни је” при ме не
од ред бе из За ко на ко је им са-
да оте жа ва ју рад.

М. Мек те ро вић

поводи

СВЕ ПО ПУ ЛАР НИ ЈИ САЈ МО ВИ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

Вир ту ел но до рад ног ме ста
По чет ком ок то бра кре ну-

ла је је се ња се зо на сај-
мо ва за по шља ва ња ко-

ји се одр жа ва ју ши ром Ср би је 
и омо гу ћа ва ју да ве ћи број 
не за по сле них до ђе до рад-
них ме ста. Про шле го ди не је 
одр жа но чак 90 ова квих сај-
мо ва. На њи ма је уче ство ва ло 
ви ше од 2.200 по сло да ва ца а 
до по сла је до шло око 10.000 
љу ди. То ком ово го ди шњих 
про лећ них сај мо ва по ну ду за 
по сао да ло је 1.117 по сло да-
ва ца, а на укуп но 5.064 сло-
бод на рад на ме ста при ја ви ло 
се 22.535 љу ди. Сај мо ви за-
по шља ва ња су, с јед не стра-
не, ве о ма зна чај ни за све ко ји 
тра же по сао а, с дру ге стра не, 
омо гу ћа ва ју пред у зе ћи ма да 
пред ста ве свој про фил, мо-
гућ ност за за по шља ва ње, по-
ну ду сло бод них по сло ва и да 
до ђу до ква ли тет них ка дро ва. 
Та ко ђе, ком па ни је су на сај-
мо ви ма у при ли ци да ин фор-
ми шу кан ди да те о усло ви ма 
ра да, за ра ди, на пре до ва њу у 
ка ри је ри и уса вр ша ва њу.
По ред уоби ча је них сај мо ва 

овог ти па, одр жан је и пр ви 
вир ту ел ни са јам за по шља ва-
ња ко ји је тра јао од 13. до 20. 
ок то бра. Овај он-лајн про је-

кат ни је имао за циљ са мо су-
зби ја ње не за по сле но сти већ и 
ја ча ње еко ном ске са рад ње са 
зе мља ма у ре ги о ну. Са јам је, 
на и ме, одр жан у са рад њи са 
нај ве ћим ре ги о нал ним пор та-
ли ма за за по шља ва ње и ре-
гру та ци ју – po sao.ba из Бо сне 
и Хер це го ви не и moj-po sao.
net из Хр ват ске. Јед но став-
ним од ла ском на ин тер нет 
адре су сај ма за по шља ва ња, 
сви они ко ји тра же по сао или 
бо ље рад но ме сто мо гли су 
да упо зна ју 50 нај по зна ти јих 
пред у зе ћа у ре ги о ну и да кон-
так ти ра ју са по сло дав цем.

Вир ту ел ни дан ка ри је ра
одр жан је на адре си www.
dan ka ri je ra.com. Нај ве ћа
пред ност ова квог сај ма је
би ла у то ме што је сва ко ко
је же лео мо гао да бу де по-
се ти лац пу тем ин тер не та,
без про стор ног и вре мен ског
огра ни че ња, пот пу но бес-
плат но. Ва жно је би ло да се
за ин те ре со ва ни при пре ме за
раз го вор јер је ко му ни ка ци-
ја, без об зи ра на вир ту ел ни
про стор, би ла ствар на. Свих
осам да на, на 3Д вир ту ел ном
из ло жбе ном про сто ру би ла
је омо гу ће на ин тер ак тив на

ко му ни ка ци ја из ме ђу за ин те-
ре со ва них и по сло да ва ца и
еду ка тив них уста но ва. Из ла-
га чи ма је на рас по ла га њу би-
ла и ве ли ка про мо ци ја кроз
све вр сте ме ди ја и у Ср би ји
и у ре ги о ну, у за ви сно сти од
вр сте штан да ко ји су иза бра-
ли. Пр ви ре ги о нал ни вир ту-
ел ни дан ка ри је ра и зна ња
ука зао је и на то да обра зо-
ва ње мо ра би ти у функ ци ји
тр жи шта ра да, што зах те ва
да си сте ми обра зо ва ња и за-
по шља ва ња мо ра ју уза јам но
да са ра ђу ју и да се до пу њу-
ју. Упра во за то су по се ти о-
ци сај ма би ли у при ли ци и
да се при ја ве на раз ли чи те
еду ка тив не про гра ме, као
што су ра ди о ни це и окру гли
сто ло ви, ра ди са ве то ва ња
за ин те ре со ва них о мо гућ но-
сти ма за по сле ња, по мо ћи и
при пре ма ма за про на ла же-
ње по сла. Те ме ових ску по ва
су би ле и ода бир до дат них
про фе си о нал них еду ка ци ја и
на пре дак у ка ри је ри. На сај-
му су се пред ста ви ла број на
ино стра на пред у зе ћа, а по-
др шку чи та вом про јек ту су
да ле нај ви ше др жав не ин-
сти ту ци је све три зе мље.

Је ле на Оцић

У ПРИ ПРЕ МИ БРО ШУ РА ЗА ЛАК ШЕ ТУ МА ЧЕ ЊЕ ЗА КО НА О ВО ЛОН ТИ РА ЊУ

Спор не од ред бе
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р
зло ста вља ња на ра ду
и Пра вил ник ко ји бли же
уре ђу је ову област ко ја
зах те ва по себ ну па жњу
и еду ка ци ју и за по сле них
и по сло да ва ца

Утран зи ци о ном пе ри о ду се де ша ва јуУУмно ге до бре и ло ше ства ри и, по
пра ви лу, не ма ли број љу ди по ста-

ју ње не жр тве. Ис тра жи ва ња по ка зу ју
да је по след њих го ди на у Ср би ји нај ве-
ћи страх био од гу бит ка по сла, чак ве ћи
и од стра ха од бо ле сти. Ако чак 60 од-
сто гра ђа на на ше зе мље страх од от ка за
ста вља на пр во ме сто, ја сно је ко ли ко је
зна чај на те ма зло ста вља ња на ра ду.
Зло ста вља ње на по слу – мо бинг је ши-

ро ко рас про стра ње на по ја ва, нај че шће
уоча ва на на рад ним ме сти ма, а ње не
по сле ди це се од ра жа ва ју на со ци јал но
окру же ње, рад ну сре ди ну и по је дин ца.
За то се овај про блем мо ра по сма тра ти
са ме ди цин ског, со ци о ло шког, прав ног и
пси хи ја триј ског аспек та, с ци љем да се
упо зо ри на ње гов зна чај. Пре све га се
мо ра при сту пи ти ин фор ми са њу и еду ка-
ци ји.
Не мач ки пси хо лог Хајнц Леј мен је се-

дам де се тих го ди на 20. ве ка пр ви упо-
тре био тер мин мо бинг од ре див ши га као
„пси хо ло шки те рор у по слов ном жи во ту
ко ји се од но си на не при ја тељ ску и не е-
тич ку ко му ни ка ци ју усме ре ну на си сте-
ма ти чан на чин, од стра не јед ног или ви-
ше по је ди на ца, углав ном пре ма јед ном
по је дин цу, ко ји је због мо бин га ста вљен
у по зи ци ју у ко јој је бес по мо ћан и у не-
мо гућ но сти да се од бра ни, и ко ји се у
овој по зи ци ји др жи по мо ћу стал ног мал-
тре ти ра ња”.
У зе мља ма тран зи ци је, у ко је се убра-

ја и на ша, мо бинг се нај че шће спро во ди
над ве о ма мла дим љу ди ма или љу ди-
ма ко ји су пред пен зи јом. Раз лог за то
је ве о ма ја сан – због ег зи стен ци јал не
угро же но сти и че сто су ро вих усло ва оп-
стан ка на рад ном ме сту – у фир ма ма се
стал но сма њу је број рад ни ка, не ки за по-
сле ни не би ра ју сред ста ва да на овај на-
чин ели ми ни шу кон ку рен ци ју и са чу ва ју

ња и уоби ча је них тра че ва, раз ли ку је по
то ме што је реч о пра вој агре си ји ко ја се
од ви ја у ета па ма и пла ни ра но.
По сто ји не ко ли ко вр ста мо бин га од ко-

јих су нај че шћи: син дром „пра зног сто-
ла” – ка да је за по сле ни оне мо гу ћен да
ра ди; син дром „пу ног сто ла” – ка да је
пре тр пан оба ве за ма и за да ци ма ко је не
сти же да за вр ши; хо ри зон тал ни мо бинг
– же ља да се ели ми ни ше ко ле га ко ји је
на јед на ком по ло жа ју на ска ли хи је рар-
хи је, и вер ти кал ни мо бинг – ка да прет-
по ста вље ни зло ста вља јед ног или јед ног

по јед ног рад ни ка, или кад гру па под ре-
ђе них рад ни ка зло ста вља јед ног прет по-
ста вље ног.
Жр тве мо бин га обич но про ла зе кроз

раз ли чи те фа зе, од по чет ног са мо о кри-
вља ва ња, пре ко уса мље но сти и сти да,
до лич ног обез вре ђи ва ња ко је је увод
у де пре си ју. Сна жне лич но сти, ко је су
све сне да су под ути ца јем мо бин га, на
кра ју кре ну у бор бу ко ри сте ћи сва за кон-
ска, со ци о ло шка, пси хо ло шка и ме диј ска
сред ства.

дру штва Ср би је, то ком 2007. го ди не од
укуп но при ја вље них 216 ли ца – жр та-
ва зло ста вља ња, 119 је сма тра ло да је
жр тва зло ста вља ња на ра ду. По да ци
Удру же ња „Stop – mob bing” го во ре да је
2008. го ди не био при ја вљен 1.281 слу-
чај зло ста вља ња на ра ду. Ин те ре сант-
но је да се ве ћи на (684) при ја ви ла као
жр тва зло ста вља ња у др жав ном сек то-
ру, а 597 код по сло да ва ца у при ват ном
сек то ру.
За кон о за бра ни зло ста вља ња од но си

се на све по сло дав це ко ји су де фи ни са-
ни За ко ном о ра ду, За ко ном о др жав ним
слу жбе ни ци ма, као и на по сло дав це и
за по сле не у по кра јин ским ор га ни ма и
ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве.
У скла ду са чла ном 4 За ко на о за бра-

ни зло ста вља ња на ра ду, по сло да вац је
ду жан да, у ци љу ства ра ња усло ва нео п-
ход них за здра ву и без бед ну рад ну око-
ли ну, ор га ни зу је рад на на чин ко јим се
спре ча ва по ја ва сва ког зло ста вља ња, а
за по сле ни ма се обез бе ђу ју усло ви ра да
у ко ји ма не ће би ти из ло же ни зло ста вља-
њу од стра не по сло дав ца, од го вор ног
ли ца или дру гог за по сле ног.
По сло да вац је ду жан да за по сле ног

пре сту па ња на рад у пи са ној фор ми
оба ве сти о за бра ни зло ста вља ња, и о
пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма
за по сле ног и по сло дав ца у ве зи са овом
за бра ном.
По ред ин тер не за шти те од зло ста вља-

ња на ра ду и у ве зи са ра дом у по ступ-
ку код по сло дав ца, за по сле ни мо же да
оства ри и пра во на суд ску за шти ту, у
пар нич ном по ступ ку ко ји је рад ни спор.
Ова ту жба мо же да се под не се и без
по кре та ња по ступ ка по сре до ва ња код
по сло дав ца. Ту жбу мо же под не ти и за-
по сле ни ко ји ни је за до во љан за шти том
од зло ста вља ња код по сло дав ца (ка да
по сту пак по сре до ва ња ни је ус пео, ако
по сло да вац ни је по кре нуо по сту пак за
утвр ђи ва ње од го вор но сти ли ца ко је се
те ре ти за зло ста вља ње, или му је из ре-
као нео д го ва ра ју ћу ме ру и др.). Ту жбом
се мо же зах те ва ти за бра на зло ста вља ња
и на кна да ма те ри јал не и не ма те ри јал не
ште те, а те рет до ка зи ва ња је на по сло-
дав цу.

Алек сан дра Мар ко вић

Ср би ја је не дав но до би ла
За кон о за бра ни

сво ју по зи ци ју у фир ми. Мо бинг се од
слич них по ја ва, од но сно од сплет ка ре-

б ј ј

Ка да је реч о мо бин гу у на шој зе-
мљи, пре ма по да ци ма Вик ти мо ло шког

С б ј 2007

Пси хо ло шки те рор
у по слов ном жи во ту

ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ НА РА ДУ (МО БИНГ)
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иза шалтера

Има ју ћи у ви ду да је пра-
во на по ро дич ну пен-
зи ју из ве де но пра во, 

ко је се по за ко ну оства ру је 
за слу чај смр ти, не ки од ко-
ри сни ка по ро дич не пен зи је 
има ју ди ле му да ли уоп ште 
има сми сла под но си ти зах тев 
за по нов но од ре ђи ва ње пен-
зи је ако умр ли ко ри сник, ко ји 
је по пен зи о ни са њу оства рио 
ре ци мо још две-три го ди не 
ста жа оси гу ра ња, ни је под-
нео зах тев за пре ра чун сво је 
ста ро сне пен зи је. Та кви ко ри-
сни ци по ро дич не пен зи је има-
ју пра во да под не су зах тев за 
од ре ђи ва ње но вог из но са по-
ро дич не пен зи је и по ред то-
га што је умр ли ко ри сник, из 
би ло ког раз ло га, про пу стио 
при ли ку да за тра жи пре ра чун 
сво је ста ро сне пен зи је.
То зна чи да уз обра зац зах-

те ва ко ри сни ци по ро дич не 
пен зи је тре ба да при ло же сву 
по треб ну до ку мен та ци ју – рад-
ну књи жи цу по кој ни ка са упи-
са ним ста жом оси гу ра ња по сле 
пен зи о ни са ња, ако је по кој ни 
пен зи о нер био за по слен. Ако 

је по кој ник оба вљао са мо стал-
ну де лат ност, по треб но је при-
ло жи ти уве ре ње о оба вља њу 
са мо стал не де лат но сти, од но-
сно ре ше ње Аген ци је за при-
вред не ре ги стре и уве ре ње о 
пла ће ном до при но су за ПИО, 
са ис ка за ном осно ви цом до-
при но са и из но сом упла ће ног 
до при но са за сва ку го ди ну по-
је ди нач но, ко је је из да ла По-
ре ска упра ва.
Ина че, нов из нос по ро дич-

не пен зи је утвр ђу је се од но-
вог из но са ста ро сне пен зи је 
ко ји је об ра чу нат пре ма од-
ред ба ма чла на 61-70 За ко на о 
ПИО, ако је пра во на ста ро сну 
пен зи ју оства ре но по сле 10. 
4. 2003. го ди не, од но сно пре-
ма од ред би чла на 257 За ко на, 
ако је пра во би ло оства ре но 
пре 10. 4. 2003. У по ступ ку 
се нај пре по себ ним ре ше њем 
од лу чу је о но вом из но су ста-
ро сне пен зи је по кој ни ка, с 
тим да се ис пла та по истом 
не ће вр ши ти (што мо ра би ти 
ја сно на зна че но у ре ше њу). 
Од та ко од ре ђе ног но вог из-
но са ста ро сне пен зи је од ре-

ди ће се но вим ре ше њем нов
из нос по ро дич не пен зи је. При
том не тре ба стра хо ва ти да би
по нов ним од ре ђи ва њем из-
но са пен зи је ко ри сник мо гао
би ти оште ћен, од но сно да би
мо гао до би ти ни жу пен зи ју.
Уко ли ко би се но вим об ра чу-
на ва њем евен ту ал но утвр дио
не по вољ ни ји из нос, ре фе-
рент би по звао под но си о ца
зах те ва да од ње га од у ста не,
као што је то слу чај и са пре-
ра чу ном ста ро сне пен зи је по
пре стан ку оси гу ра ња.
Ако је ко ри сник по ро дич-

не пен зи је под нео зах тев за
ура чу на ва ње по себ ног ста жа
по кој ног ко ри сни ка пен зи је,
но ви об ра чун из вр ши ће се
у скла ду са од ред бом чла-
на 105 За ко на, као на кнад но
утвр ђен стаж. Пре ра чун пен-
зи је по том чла ну ре а ли зу је
се кроз из ме ну пра во сна жног
ре ше ња о пен зи о ни са њу због
са зна ња за чи ње ни цу ко ја је
од ути ца ја на ви си ну пен зи је,
а ко ја је на ста ла по сле до но-
ше ња ре ше ња о пен зи ји.

С. Мар се нић

УПО ЗНАЈ ТЕ СВО ЈА ПРА ВА

„Пре ра чун”
по ро дич не
пен зи је

Ин ва лид ска
пен зи ја
не под ле же 
„пре ра чу ну”
Под но си о ци зах те ва мо-
ра ју има ти на уму да се 
по нов но од ре ђи ва ње по-
ро дич не пен зи је по осно-
ву на кнад но утвр ђе ног
ста жа мо же ре а ли зо ва ти
је ди но ако је пре ми ну-
ли био ко ри сник ста ро-
сне пен зи је. Ин ва лид ска
пен зи ја, пре ма то ме, не
под ле же пре ра чу ну, без 
об зи ра на то да ли су 
до при но си на оси гу ра ње
пла ће ни или не.
Има си ту а ци ја да је 
пре ми ну ли ин ва лид ски
пен зи о нер за вре ме ко-
ри шће ња пра ва оба-
вљао из ве сне по сло ве по
осно ву уго во ра о де лу, 
на при мер као су ди ја 
по рот ник. Без об зи ра на 
чи ње ни цу да је ко ри сник 
био при ја вљен на оси гу-
ра ње и да су до при но си 
за ПИО ре дов но упла-
ћи ва ни го ди ну да на или 
ду же, зах тев за по нов но
од ре ђи ва ње по ро дич не 
пен зи је не ма осно ва. 
Што се, пак, ти че ста ро сне 
пен зи је, ва ља под се ти ти 
да је за ко ри сни ке ко ји
су пен зи о ни са ни пре 10. 
4. 2003. го ди не од ред-
бом чла на 257 За ко на о
ПИО пред ви ђе но да се код
ње ног по нов ног од ре ђи-
ва ња за те че ни но ми нал ни 
из нос прет ход но сво ди на 
лич не бо до ве ко ри сни-
ка. Из нос пен зи је на дан 
под но ше ња зах те ва де ли 
се са ускла ђе ном вред но-
шћу оп штег бо да, а лич ни
бо до ви прет ход но се ко-
ри гу ју на кнад но оства ре-
ним ста жом оси гу ра ња,
за ра да ма, на кна да ма за-
ра де итд. Под се ти мо да се
код зах те ва за пре ра чун
по ро дич не пен зи је нај пре
од лу чу је о но вом из но су 
ста ро сне пен зи је по кој ни-
ка, с тим да се ис пла та по
том ре ше њу не вр ши, и да 
се од но вог из но са ста ро-
сне од ре ђу је и нов из нос
по ро дич не пен зи је.

Ко ри сник
по ро дич не
пен зи је има пра во 
да под не се зах тев
за по нов но
од ре ђи ва ње
из но са ста ро сне
пен зи је по кој ни ка,
ко ји до сво је смр ти
ни је под нео зах тев

иза шалтера
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водич

За мно ге осо бе пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње је из вор оства ри ва-
ња пра ва ко ја су ва жан осло нац и

по др шка у сва ко днев ном жи во ту. Сми сао
ове вр сте оси гу ра ња је сте обез бе ђи ва-
ње ма те ри јал не и со ци јал не си гур но сти
гра ђа на у си ту а ци ја ма ка да са ми ни су у
мо гућ но сти да их оства ре.
За кон о ПИО од 1. ја ну а ра 1997. го ди не

про пи су је да осо бе код ко јих се утвр ди
да је узрок на стан ка те ле сног оште ће ња
не сре ћа на по слу или про фе си о нал на
бо лест има ју пра во на на кна ду
за те ле сно оште ће ње. Пре-
ма по да ци ма Фон да ПИО,
у пр вих шест ме се ци
про шле го ди не би ло
је 94.970 ко ри сни ка
на кна де за те ле сно 
оште ће ње из ка-
те го ри је за по сле-
них, а у овој го-
ди ни, за кључ но
са ју ном, 89.549.
У ка те го ри ји са-
мо стал них де-
лат но сти, у пр вих 
шест ме се ци 2009.
би ло је 1.876 ко ри-
сни ка на кна де, а у ју ну 
2010. го ди не тај број је 
за че ти ри ко ри сни ка ма њи.
У пр вој по ло ви ни 2008. го ди не 
1.148 по љо при вред ни ка је ко ри сти-
ло на кна ду за те ле сно оште ће ње, док је
у пр вих шест ме се ци про шле го ди не из
исте ка те го ри је на кна да ис пла ћи ва на за
1.572 ко ри сни ка.
Под по вре дом на ра ду под ра зу ме ва

се по вре да за по сле ног ко ја је про у зро-
ко ва на не по сред ним и крат ко трај ним
ме ха нич ким и хе миј ским деј ством, као
и на глим про ме на ма по ло жа ја те ла или
дру гим про ме на ма фи зи о ло шког ста ња
ор га ни зма, под усло вом да је на ста нак 
по вре де узроч но ве зан за оба вља ње по-
сло ва, од но сно рад них за да та ка. Та ко ђе,
про фе си о нал не бо ле сти об у хва та ју од-
ре ђе на обо ље ња ко ја су иза зва на ду жим
не по сред ним ути ца јем про це са ра да
и усло ва ра да у ко ји ма за по сле ни оба-
вља по сао. Про фе си о нал не бо ле сти су,
на жа лост, мно го број не. Ту се убра ја ју
обо ље ња про у зро ко ва на хе миј ским деј-
ством, бо ле сти на ста ле услед фи зич ког

деј ства, оне ко је су иза зва не би о ло шким
деј ством, бо ле сти плу ћа, ко же, ма лиг не
бо ле сти...
Упр кос број ним пре вен тив ним ме ра ма

у ци љу без бед но сти и здра вља на ра ду,
у рад ном окру же њу, на жа лост, до ла зи до
по вре да а за по сле ни обо ле ва ју и од про-
фе си о нал них бо ле сти. Нај ве ћи број по-
вре да на ра ду де ша ва се у ин ду стри ји и
ру дар ству, за тим у гра ђе ви нар ству, али и

у де лат но сти са о бра ћа ја и ве за, тр го ви ни,
стам бе но-ко му нал ној де лат но сти, по љо-
при вре ди… Пре ма по да ци ма Ин спек то ра-
та за рад, то ком 2007. го ди не оба вље но
је 1.330 уви ђа ја по вре да на ра ду.
По ред оси гу ра ни ка из све три ка те го-

ри је (за по сле ни, са мо стал не де лат но сти,
зе мљо рад ња), пра во на на кна ду за те-
ле сно оште ће ње на ста ло по вре дом на
ра ду и про фе си о нал ном бо ле шћу мо гу
да оства ре чла но ви Омла дин ске за дру ге
до на вр ше них 26 го ди на, ко ји у скла ду
са за ко ном оба вља ју при вре ме не и по-
вре ме не по сло ве; за тим осо бе ко је је
ор га ни за ци ја над ле жна за за по шља ва-
ње упу ти ла на струч но оспо со бља ва ње,
ква ли фи ка ци ју и до ква ли фи ка ци ју, као
и уче ни ци и сту ден ти ко ји су у скла ду
са за ко ном на оба ве зном про из вод ном
ра ду, про фе си о нал ној прак си или прак-

тич ној на ста ви. Ово пра во мо гу да оства-
ре и ли ца ко ја се на ла зе на из др жа ва њу
за твор ске ка зне док ра де у уста но ви где
из др жа ва ју ка зну или на дру гом рад ном
ме сту, као и оне осо бе ко је пре ма од го-
ва ра ју ћем уго во ру и у скла ду са про пи-
си ма оба вља ју во лон тер ску де лат ност. 
По сту пак оства ри ва ња пра ва на нов-

ча ну на кна ду за те ле сно оште ће ње по-
кре ће се на зах тев оси гу ра ни ка, од но сно
ко ри сни ка пра ва, на осно ву ме ди цин ске
до ку мен та ци је. Уко ли ко ор га ни ве шта-

че ња утвр де те ле сно оште ће ње
код оси гу ра ни ка, Фонд по кре-
ће по сту пак по слу жбе ној
ду жно сти за оства ри ва-
ње пра ва на нов ча ну
на кна ду и до но си ре-
ше ње о на кна ди за 
те ле сно оште ће ње 
и у слу ча ју ка да 
оси гу ра ник ни је 
под нео зах тев.
Те ле сно оште ће-

ње по сто ји ка да код 
за по сле ног на ста-
не гу би так, бит ни је 
оште ће ње или знат-
ни ја оне спо со бље ност

по је ди них ор га на или
де ло ва те ла, што спу та ва

нор мал ну ак тив ност ор га ни зма
и зах те ва ве ће на по ре у ре а ли за-

ци ји жи вот них по тре ба. Ова оште ће ња
су раз вр ста на пре ма те жи ни и утвр ђу ју се
у про цен ту од 30 до 100 од сто.
Ви си на нов ча не на кна де за те ле сно

оште ће ње усло вље на је про цен том ин-
ва ли ди те та (о че му од лу чу је над ле жна
ин ва лид ска ко ми си ја), а основ за ње но
од ре ђи ва ње од ис пла те за ок то бар 2008.
го ди не, ка да је до шло до за мр за ва ња
пен зи ја, из но си 5.597,67 ди на ра.
Пра во на нов ча ну на кна ду за те ле сно

оште ће ње не ма ју ко ри сни ци пен зи ја, ни
оси гу ра ни ци код ко јих је оште ће ње на-
ста ло као по сле ди ца дру ге бо ле сти или,
ре ци мо, по вре де у са о бра ћа ју. Осо ба ко-
јој ин ва лид ска ко ми си ја по твр ди те ле-
сно оште ће ње мо же да оства ри и не ка
дру га пра ва, као што је осло ба ђа ње од
да жби на при ли ком уво за мо тор них во зи-
ла, до би ја ње до дат них бо до ва у слу ча ју
ре ша ва ња стам бе ног пи та ња, итд.

Је ле на Оцић

ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Право на накнаду за
телесно оштећење
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За хва љу ју ћи тре нут но нај-
ве ћој грин филд ин ве сти-
ци ји у Срем ској Ми тро ви-

ци – но во о тво ре ној лив ни ци 
„Сир ми јум стил”, у ко ју је ита-
ли јан ски ин ве сти тор СТГ гру-
па до сад уло жи ла 40 ми ли о на 
евра, по сао је до би ло 200 рад-
ни ка, а до кра ја го ди не сво је 
ухле бље ту ће на ћи још 100 
но вих за по сле них. Пре ма на ја-
ва ма Да ри ја Бо ди на, ди рек то-
ра ове фир ме, на кон до дат ног 
ула га ња од 30 ми ли о на евра у 
на ред ној го ди ни и из град ње 
ва ља о ни це жи це на до мак по-
сто је ће фа бри ке, но вом за по-
сле њу мо же се на да ти још 300 
рад ни ка.
Бо јан Пај тић, пред сед ник 

по кра јин ске вла де, ко ји је 20. 
ок то бра све ча но пу стио у рад 
лив ни цу „Сир ми јум стил”, на-
гла сио је да се по кре та њем 
овог по го на за пре ра ду гво-
жђа и из ра ду че лич них гре да 
ко је се ко ри сте у гра ђе ви нар-
ству, на ста ви ло и са про це-
сом сма ње ња не за по сле но сти 
у Вој во ди ни.

– У од но су на про шли ме сец 
не за по сле ност у на шој по кра-

ји ни сма ње на је за го то во хи-
ља ду љу ди, док у по ре ђе њу 
са сеп тем бром про шле го ди не 
са да има мо шест хи ља да ма-
ње не за по сле них. За хва љу-
ју ћи ова квим ин ве сти ци ја ма, 
по пут по го на ко ји смо отво ри-
ли, Срем је тре нут но је дан од 

нај про спе ри тет ни јих де ло ва у
Ср би ји – ре као је том при ли-
ком Пај тић.
Осим број них го сти ју из

Ита ли је и на ше зе мље, све ча-
ном по кре та њу ра да лив ни це
при су ство ва ли су и по кра јин-
ски се кре тар за рад, Ми ро-

слав Ва син, и за ар хи тек ту ру,
ур ба ни зам и гра ди тељ ство,
Ду шан ка Сре мач ки, за тим
гра до на чел ник Срем ске Ми-
тро ви це, Бра ни слав Не ди мо-
вић, као и ди рек тор ВИП фон-
да, Бра ни слав Бу гар ски.

М. Мек те ро вић

У ДВА ПО ГО НА У РУ МИ

Нова радна места
Два пред у зе ћа из Ру ме, „Ру ма гу ма” и „Фри го Жи ка – Со ко” у на-

ред ној го ди ни ће из гра ди ти но ве по го не. Пот пред сед ни ка Вла де Ср-
би је и ми ни стра за еко но ми ју и ре ги о нал ни раз вој, Мла ђа на Дин ки-
ћа, ко ји је не дав но по се тио ово ме сто, пред став ни ци „Ру ма гу ме” су 
оба ве сти ли да је од по чет ка го ди не до кра ја ју ла вред ност њи хо ве 
про из вод ње би ла 15,4 ми ли о на евра, што је за 28 од сто ви ше не го 
у истом пе ри о ду про шле го ди не. У исто вре ме из воз је био за де вет 
про це на та ве ћи не го ла не. Ово рум ско пред у зе ће, ко је по слу је у 
окви ру че шког „Ми та са”, има 500 за по сле них, а про ши ре њем ка па-
ци те та и кроз про грам ак тив них ме ра за по шља ва ња у ком па ни ји ће 
по сао до би ти још 200 рад ни ка. Ово је омо гу ћио уго вор ко ји су Ру-
мља ни пот пи са ли са Ми ни стар ством еко но ми је и На ци о нал ном слу-
жбом за за по шља ва ње. За обу ку пр вих 60 ли ца у Ру ми и „Ми та со вој” 
фа бри ци у Че шкој, НСЗ је из дво ји ла 7,7 ми ли о на ди на ра.
Уго вор о под сти ца њу раз во ја пот пи са ла је и фир ма „Фри го Жи ка 

– Со ко”, ко ја ће за хва љу ју ћи сред стви ма ко је ће до би ти, у ви си ни 
од 150.000 евра, са гра ди ти но ву ха лу од 2.000 ква драт них ме та ра 
и за по сли ти још 50 рад ни ка. Уз то ће би ти мо дер ни зо ва на и про из-
вод ња кроз на бав ку са вре ме них ма ши на. Ин ве сти ци о ни про је кат је 
вре дан 1,25 ми ли о на евра, а оче ку је се да ће ра до ви би ти за вр ше ни 
у ав гу сту на ред не го ди не. Д. Р.

НО ВА ЛИВ НИ ЦА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

По сао за две ста рад ни ка

СА ЈАМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У УЖИ ЦУ

Ма шин ци и ме тал ци
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње ор га ни зо ва-

ла је у хо лу На род ног по зо ри шта у Ужи цу Де се ти са-
јам за по шља ва ња на ко ме су по сло дав ци ис ка за ли
по тре бу за по пу ња ва ње око 360 сло бод них рад них
ме ста. На сај му се оку пио ве ли ки број не за по сле них
из ужич ког кра ја, што је до каз да је ов де ве ли ка
по тра жња за по слом, али и по твр да све ве ћег по ве-
ре ња у ова кав мо де ран и ди рек тан на чин ко му ни ка-
ци је са по сло дав ци ма.
По сло дав ци су нај ве ће ин те ре со ва ње по ка за-

ли за рад ни ке ма шин ске и ме тал ске стру ке, за тим
за елек тро, тек стил ну, уго сти тељ ску, пре храм бе-
ну, еко ном ску и гра ђе вин ску стру ку, али и за зна-
тан број са вет ни ка и аге на та про да је оси гу ра ња и
слич них услу га. Ве ћи ном су то уго во ри на од ре ђе но
вре ме, а нај ве ћи број оних ко ји су тра жи ли по сао
би ли су мла ди са еви ден ци је На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње, за тим они ко ји су тех но ло шки ви шак 
у сво јим фир ма ма, али и за по сле ни ко ји же ле да
про ме не рад но ме сто и по сло дав ца. М. П.

актуелно
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на лицу места

Же не из 135 се о ских
удру же ња из 38 вој-ЖЖво ђан ских ме ста

из ла га ле су сво је ра до ве и
пред ста ви ле сво ја уме ћа на
цен трал ној ово го ди шњој про-
сла ви Ме ђу на род ног да на
се о ских же на, 15. ок то бра, у
ха ли Мо стон га у Сом бо ру. Ма-
ни фе ста ци ју су ор га ни зо ва ли
Вла да Вој во ди не, По кра јин-
ски се кре та ри јат за рад, за-
по шља ва ње и рав но прав ност
по ло ва, За вод за рав но прав-
ност по ло ва и град Сом бор.
На про сла ви је пред ста-

вље на „Из ло жба ства ра ла-
штва же на на се лу у Вој во ди-
ни”, ко ја је суп тил но од сли-
ка ла ства ра лач ке мо гућ но сти
и про из во де се о ских же на.
Ту су, пре све га, из ло же не
тра ди ци о нал не ру ко тво ри не
овог под не бља, као и про из-
во ди ста рих за на та ко ји су
вер но при ка за ли тра ди ци ју и
бо га то кул тур но на сле ђе вој-
во ђан ског ви ше на ци о нал ног
ам би јен та. Из ло жба је би ла
прот ка на и те мат ским са др-
жа ји ма: кон цер том жен ских
фол клор них гру па, из ло жбом
фо то гра фи ја „Же не на се лу у
Вој во ди ни”, као и из ло жбом
ли ков ног ства ра ла штва се-
о ских же на. Об ја вље ни су и
ре зул та ти ис тра жи ва ња о по-
ло жа ју же на на се лу у Вој во-
ди ни, а вр ло за па жен је био
и окру гли сто „Же не на се лу
– по ли ти ке и прак се”.
Елан и ве дри на ко ји ма су

уче сни це зра чи ле на све при-
сут не, ипак ни су по мо гли да
не ста не ути сак о њи хо вом те-
шком по ло жа ју у на шем дру-
штву. Он је нај ви ше ис ка зан
у ни жем ни воу обра зо ва ња,
ма њој за по сле но сти, сла би-
јем при сту пу ре сур си ма, а
че сто и у раз ли чи тим об ли ци-
ма дис кри ми на ци је овог де ла
на шег ста нов ни штва. Не за-
ви дан по ло жај се о ских же на
у на шем дру штву крат ко је
илу стро вао и др Бо јан Пај тић,
пред сед ник Вла де Вој во ди не,
отва ра ју ћи по ме ну ту ма ни фе-
ста ци ју:

– На ше па три јар хал но
дру штво је го ди на ма би ло
не пра вед но пре ма жен ском
де лу по пу ла ци је. Ка да ста-
ти стич ки са гле да мо овај

У СОМ БО РУ ЦЕН ТРАЛ НА ВОЈ ВО ЂАН СКА ПРО СЛА ВА СВЕТ СКОГ ДА НА СЕ О СКИХ ЖЕ НА 

Же не нај ве ћи
про из во ђа чи

хра не

про блем, да нас ви ше од 60 
по сто хра не на се лу про из-
во де же не, а, на су прот то ме, 
вла сни це су све га два од сто 
не по крет но сти.

У ци љу по бољ ша ња по ло-
жа ја вој во ђан ских се о ских 
же на По кра јин ски се кре та-
ри јат за рад, за по шља ва ње 
и рав но прав ност по ло ва до 

са да је омо гу ћио раз не вр-
сте обу ка за ви ше од 3.000
по ла зни ца, а по ста ра ли су се
и да же не, то ком лањ ске го-
ди не, оства ре уче шће од 51
про цен та у укуп ном бро ју но-
во за по сле них ли ца у Вој во ди-
ни. Се кре та ри јат је по др жао
и рад и ре ги стра ци ју око 400
жен ских удру же ња, од ко јих
је 270 из вој во ђан ских се ла.
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
на ја вио је да ће овај се кре та-
ри јат до кра ја го ди не до де ли-
ти и ин фор ма тич ку опре му за
100 удру же ња се о ских же на,
а за по че ће се и са по де лом
ет но-ку ћи ца, као пунк то ва
у ко ји ма ће ове же не, у ме-
сти ма ко ја бе ле же ве ћу ту-
ри стич ку по се ту у Вој во ди ни,
мо ћи да про да ју су ве ни ре и
сво је ру ко тво ри не.
Мир ја на Хе мун, по ро дич-

ни пен зи о нер, пред сед ни ца
Удру же ња же на са Бан сто ла,
ка же да су оне већ под не ле
зах тев да им се до де ли је дан
ком пју тер, и оче ку ју да ће
га уско ро и до би ти. Њи хо во
удру же ње, ко је чи ни два де сет
же на, а ко је је осно ва но пре
18 ме се ци, већ ску пља пр ве
пло до ве вред ног ра да, јер су
на Ме ђу на род ном по љо при-
вред ном сај му у Но вом Са ду
до би ле ве ли ку злат ну ме да љу
за ква ли тет свог пре храм бе-
ног про из во да „Скоч ко”.
И же не из Удру же ња „Вред-

не ру ке” из Срп ског Ите бе ја
већ су апли ци ра ле за је дан
ра чу нар из по ме ну тог про гра-
ма. Ка та Ни ко вић, учи те љи ца
у пен зи ји, ина че пред сед ни ца
овог удру же ња, ка же да су
за до вољ не и до са да шњом са-
рад њом са ре сор ним Се кре та-
ри ја том, по што су уз њи хо ву
фи нан сиј ску по др шку у сеп-
тем бру у свом ме сту ор га ни зо-
ва ле „Ба нат ску те сти ја ду”.
Осим број них го сти ју, сом-

бор ску ма ни фе ста ци ју на ко јој
су се о ске же не пред ста ви ле
сво је ства ра ла штво, по се ти ли
су и Са ша Дра гин, ми ни стар
по љо при вре де, Гор да на Чо-
мић, пот пред сед ник На род не
скуп шти не, и Не ма ња Де лић,
гра до на чел ник Сом бо ра.

Ми ро слав Мек те ро вић

Наступ жена из Араца

Поносне на признања

Штанд жена са Банстола
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По кра јин ски се кре та ри-
јат за со ци јал ну по ли-
ти ку и де мо гра фи ју по-

мо гао је са ви ше од 680.000
ди на ра ре а ли за ци ју про је ка-
та Ге рон то ло шког цен тра Су-
бо ти ца за опре ма ње че ти ри
ге рон то ло шка клу ба у су бо-
тич ким ме сним за јед ни ца ма.
Је дан од њих, Ге рон то ло шки
клуб „Зор ка”, у исто и ме ној
ме сној за јед ни ци, на ла зи се у
но вом ви ше на мен ском објек-
ту, чи ју је из град њу фи нан си-
рао Фонд за ка пи тал на ула га-
ња Вој во ди не.
Не над Ива ни ше вић, ди рек-

тор Ге рон то ло шког цен тра
Су бо ти ца, при ли ком све ча-
ног отва ра ња овог објек та
со ци јал не за шти те ста рих,
у дру гој по ло ви ни ок то бра,
из ра зио је оче ки ва ње да ће
нај ма ње две сто ти не ба ка и
де ка би ти ње го ви чла но ви. С
дру ге стра не, Ге рон то ло шки
цен тар је спре ман да то ли ком
бро ју нај ста ри јих су гра ђа на
са те ри то ри је МЗ Зор ка пру-
жи стан дард не услу ге, ко је
се пру жа ју и у оста лих се дам
до сад отво ре них клу бо ва, као
што су ку ва ње то плог обро ка,
пра ње и пе гла ње ве ша и ме-
ди цин ске услу ге.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра 
Ива ни ше ви ћа, су шти на про јек-
та, по ко јем ће у Су бо ти ци би ти 
отво ре но укуп но 30 ге рон то ло-
шких клу бо ва, је сте у то ме да 
ће они би ти ма ли ре ги о нал ни 
цен три за не гу, од но сно ме ста 
на ко ји ма ће се де тек то ва ти со-
ци јал не и здрав стве не по тре бе 
нај ста ри јих су гра ђа на.
Нов ка Мо јић, по кра јин ски се-

кре тар за со ци јал ну по ли ти ку и 

де мо гра фи ју, из ја ви ла је да Ге-
рон то ло шки цен тар Су бо ти ца 
пред ња чи у обла сти со ци јал не 
бри ге о ста ри ма, о че му го во ри 
и на гра да ре сор ног ре пу блич-
ког ми ни стар ства.
Са ша Ву чи нић, гра до на чел-

ник Су бо ти це, Бе ла Јур ко вић, 
пот пред сед ник Са ве за пен зи-
о не ра Вој во ди не и пред сед ник 
Оп штин ског удру же ња пен зи-
о не ра Су бо ти це, и Екрем Бе-

ћи ре вић, пред сед ник Ме сне
ор га ни за ци је пен зи о не ра у
МЗ Зор ка, за до вољ ни су што
ће њи хо ви нај ста ри ји су гра-
ђа ни из овог де ла Су бо ти це
са да има ти свој ку так где ће
мо ћи да се дру же, оку пља ју и
ра де у ин те ре су пен зи о не ра и
ста рих, под над зо ром и бри-
гом Ге рон то ло шког цен тра
Су бо ти ца.

Ми ро слав Мек те ро вић

Из ло жба ра до ва ко ри сни ка 
Ге рон то ло шког цен тра Ша бац 
отво ре на је у про сто ру Ге рон-
то ло шког клу ба. По се ти о ци 
има ју при ли ку да ви де, али 
и да ку пе пред ме те од ву не, 
кон ца, плат на, др ве та... Све 
је ура ђе но у окви ру рад не те-
ра пи је, а сред ства ко ја се до-
би ју про да јом ових пред ме та 
по слу жи ће да се на ба ви ма те-
ри јал за рад. Ка ко ка же рад ни 
те ра пе ут, Дра га Ћи рић, рад ну 
те ра пи ју упра жња ва ше зде-
се так ко ри сни ка Цен тра и сви 
они су са по не ким ра дом за-
сту пље ни на из ло жби.

У про сто ри ји за рад ну те ра-
пи ју, уочи отва ра ња из ло жбе, 
за те кли смо Ми ле ну Бо шко-
вић (58) и Жив ку Ак сен ти је-
вић (70), ко је су за вр ша ва ле 
сво је ра до ве.
Ка ко ре че Дра га Ћи рић, 

Ми ле на је јед на од нај ак тив-
ни јих ко ри сни ка на рад ној те-
ра пи ји. И не са мо на рад ној 
те ра пи ји, ова да ма је ак тив на 
и у спорт ској, му зич кој, ли-
ков ној сек ци ји. Где год се не-
што ра ди, она је пр ва.

– Мо ја бо лест гри зе ме не, 
али и ја гри зем њу. Не дам 
да ме са вла да. Не мо гу да до-

зво лим се би да се упар ло жим
и ни шта не ра дим. И док сам
би ла за по сле на тру ди ла сам
се да да јем пун до при нос про-
из вод њи. Што сам ак тив ни ја,
све не да ће овог жи во та лак-
ше под но сим – ка же Ми ле на.
Жив ка Ак сен ти је вић ка же

да од ма лих но гу штри ка, тка,
пре де, ве зе...

– У ша бач ком Ге рон то ло-
шком цен тру сам од пре го ди-
ну да на и да сам зна ла ка ко
је ле по и ка ко за по сле ни у
Цен тру ле по бри ну о ко ри-
сни ци ма, до шла бих још пре
три де се так го ди на. Ина че,

ја сам ро дом из Се вој на код
Ужи ца, али ов де сам као код
ку ће. До шла сам бо ле сна, а
са да сам ско ро пот пу но здра-
ва – при ча Жив ка.
Ка да је у пи та њу рад на те-

ра пи ја ко ја има за циљ да
очу ва рад ну спо соб ност и ви-
тал ност чо ве ка, и рад ни те-
ра пе у ти и ко ри сни ци Цен тра
ис ти чу да би мо гло да бу де
ви ше ма те ри ја ла. Са мим тим
и ви ше љу ди би се укљу чи ло
у ова кав рад. Али, да би се то
по сти гло нео п ход на је по моћ
до брих љу ди.

Б. Р.

ИЗ ЛО ЖБА У ШАП ЦУ

Ста ре али ве ште ру ке

ОТВО РЕН ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ КЛУБ „ЗОР КА” У СУ БО ТИ ЦИ

Бри га за по тре бе ста ри јих
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поводи

Равноправне
само у раду
У Кра гу јев цу је пр ви пут обе ле жен Дан 

же на на се лу. Свет ски дан же на на се лу 
уста но вљен је 15. ок то бра 1995. го ди не 
на че твр тој Свет ској кон фе рен ци ји же на 
Ује ди ње них на ци ја у Пе кин гу. Циљ обе-
ле жа ва ња овог да ту ма је да се уна пре-
ди по ло жај же на на се лу, да се на гла си 
ва жна уло га ко ју же не има ју у обез бе ђи-
ва њу свет ске про из вод ње хра не и њи хов 
рав но пра ван при ступ и пот пу но уче шће 
у струк ту ра ма вла сти, као и да се учи не 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕ О СКИХ ЖЕ НА

Вред не и кре а тив не
Ове го ди не, по дру ги пут, Вла да

АП Вој во ди не обе ле жи ла је Ме-
ђу на род ни дан се о ских же на ко ји

се пра зну је 15. ок то бра. Цен трал на ма-
ни фе ста ци ја ор га ни зо ва на је у Сом бо-
ру, у ко јем се оку пио ве ли ки број же на
из свих кра је ва По кра ји не. За из ло жбу

ства ра ла штва се о ских же на, ко ја је одр-
жа на у сом бор ској Град ској ха ли „Мо-
стонг”, при ја вље но је бли зу 130 жен ских
се о ских удру же ња из че тр де се так вој во-
ђан ских оп шти на.

– По кра јин ски се кре та ри јат за рад, за-
по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва и
За вод за рав но прав ност по ло ва су, као и
прет ход не го ди не, би ли но си о ци про гра-
ма ма ни фе ста ци је. По ред из ло жбе них
штан до ва ко ји су огле да ло из у зет них
ства ра лач ких по тен ци ја ла се о ских же-
на, у про гра му је био и кон церт жен ских
фол клор них гру па из Ку цу ре, Бач ког
Мо но што ра, Тор ка, Чо ке, Ка ча ре ва, Та-
ван ку та, Ста ре Па зо ве, Ин ђи је, Арад ца и
Сив ца, на ко јем је пред-
ста вљен кул тур но-умет-
нич ки до мет се о ских
же на – ка же Ве сна Ши-
јач ки, ди рек тор ка За-
во да за рав но прав ност
по ло ва.
У скло пу обе ле жа ва-

ња њи хо вог да на ор га-
ни зо ван је и Окру гли сто
„Же не на се лу – по ли ти-
ке и прак се”, као ма ла
ре тро спек ти ва афир ма-
тив них про гра ма и по-
себ них ме ра на ме ње них
же на ма из се о ских сре-
ди на у Вој во ди ни, и као

на ја ва бу ду ће стра те ги је за уна пре ђе ње
усло ва жи во та же на на се лу.
На ма ни фе ста ци ји у Сом бо ру уче ство-

ва ле су и же не из Бе ше но ва, се ла у срем-
ско ми тро вач кој оп шти ни, ко је су не дав но
обе ле жи ле го ди ну да на ра да свог удру-
же ња „Бе ше нов ке”. Бе ше нов ке не про пу-

шта ју ма ни фе ста ци је на ко ји ма мо гу да
пред ста ве сво је ру ко тво ри не. Мно ге од
њих ни су за до вољ не жи во том на се лу.

– За вр ши ла сам сред њу еко ном ску
шко лу, али ни сам има ла сре ће да ра дим
и до ка жем се као за по сле не же не у гра-
ду – ка же Ми ра Ми кић из Бе ше но ва, ко ја
са су пру гом об ра ђу је 25 ка та стар ских ју-
та ра зе мље, во зи ко ла и трак тор и стал-
но је у по кре ту. – Су пруг је остао без
по сла та ко да са да про из во ди мо со ју,
ку ку руз и пше ни цу, то ви мо сто ку, има мо
но ви за сад шљи ва, 230 ста ба ла ја бу ке и
бре скве, а до ско ра смо га ји ли па ра дајз
и кра став це. Над ни це за рад ни ке су ви-
со ке, па ће мо убу ду ће про из во ди ти са мо

оно што муж и ја мо же мо са ми да ура-
ди мо. Ја сам оп ти ми ста, али ипак ни сам
за до вољ на сво јим жи во том на се лу, јер
ов де не ма до ма кул ту ре ни ти ка фи ћа за
на шу де цу.
И На да Ла ћа рац из овог ме ста за јед но

са су пру гом ба ви се по љо при вре дом.

– Ни сам за до вољ на, же не у се лу су у
не рав но прав ном по ло жа ју у од но су на
за по сле не же не у гра ду, а ни смо ма ње
спо соб не од њих – ис ти че На да. – Ма ло
сам кив на због то га јер знам да ми ви ше
тру да уло жи мо у жи во ту, а ни смо „ни на
не бу ни на зе мљи”. Не же лим лук суз, не-
го са мо нор мал но да жи ви мо муж и ја.
Он је ра дио у за дру зи док се ни је рас па-
ла, а са да жи ви мо од про из вод ње основ-
них ра тар ских кул ту ра, има мо ви но град
и бо стан, 10 кр ма ча, жи ви ну, ћу ри ће и
пи ли ће. Али, џа ба и но вац ако чо век ни-
је сре ћан. Де ца ме усре ћу ју. Син је ве те-
ри нар и жи ви у Но вом Са ду, а ћер ка се
уда ла за по зна тог од бој ка ша и са њим је
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про пу то ва ла по ла све та. Због то га сам
за до вољ на, јер је она на док на ди ла мо је
се де ње код ку ће и ви де ла све оно што ја
ни ка да не ћу.
Же не у Бе ше но ву су, ина че, ве о ма

кре а тив не, пра ве су ве ни ре, штри ка ју,
хе кла ју и ме се ко ла че. Дру же се и уче-
ству ју на мно гим ма ни фе ста ци ја ма где
осва ја ју при зна ња за ет но по став ке и
сво је ру ко тво ри не. Ка жу да има ју до бро
удру же ње ко је их оку пља, са ме су та па-
ци ра ле клу пе и сто ли це за че ка о ни цу у
се о ској ам бу лан ти и окре чи ле учи о ни це
у шко ли.

Слич но за „Глас оси гу ра ни ка” го во ре и
же не из шид ске оп шти не, тр го вац Сне-
жа на Ву ко вац и до ма ћи ца Оли ве ра Јо ва-
но вић из Ви шњи ће ва.
Сне жа на и Оли ве ра на по ми њу да већ

25 го ди на у Ви шњи ће ву по сто ји ак тив
же на та ко да че сто уче ству ју на ма ни фе-
ста ци ја ма на ко ји ма се пред ста вља жен-
ско ства ра ла штво. У са ли Ло вач ког до ма
у Ви шњи ће ву по не кад се оку пе же не из
тог се ла, за тим из Срем ске Ра че, Бо су та,
Мо ро ви ћа и Ши да, и по тру де се да уз му-
зи ку са ме се би на пра ве уго ђај.
И Ве ри ца Иса ко вић из Кра ље ва ца, се-

ла у рум ској оп шти ни, пу на је енер ги је,
са су пру гом по ди же тро је де це од 17, 13

и 10 го ди на, ра ди у ба шти, на њи ви и
хра ни сто ку.

– Има мо 2,5 ка та стар ских ју та ра зе-
мље а мој по сао је, док муж ра ди, да
хра ним два би ка, три кр ма че и 50 ко ко-
ша ка и да сва ко днев но, као и дру ге же-
не, при пре мам до ру чак, ру чак и ве че ру.
По вр ће ко је сам про из ве ла, па при ку, лук 
и па ра дајз про да ла сам на ули ци, ис пред
ку ће, љу ди ма ко ји ауто мо би ли ма про ла-
зе кроз на ше се ло. Све што имам про-
дам крај пу та, дам јеф ти ни је не го што је
на пи ја ци, али не мо рам да идем у Ру му.
Знам да кре чим, па и та ко за ра дим не ки

ди нар. Али, уз сав по сао стиг нем и да
гле дам ТВ и да идем на пи ла тес у на шем
се лу – ка же Ве ри ца, ве дра и ве се ла до-
ма ћи ца ко јој ни шта ни је те шко и ко ја се
не жа ли.
Же на ма у не ко ли ко срем ских оп шти на

ве ли ку по др шку пру жа По љо при вред на
струч на слу жба „Ру ма”.

– На ша иде ја је да под стак не мо же не
на се лу да то што про из ве ду на у че да
упа ку ју и пла си ра ју по тро ша чи ма. Мо ја
же ља је да ор ган ска хра на ко ја се про-
из во ди на се лу бу де је дан од ту ри стич-
ких са др жа ја у по ну ди Сре ма. Ми по ку-
ша ва мо да под стак не мо же не да раз ви ју
тај део агро ту ри зма – да па ку ју хра ну и

пра ве су ве ни ре, те да бу ду ћим го сти ма
по ну де не што аутен тич но из Сре ма – ве-
ли Сан да Кље шта но вић, са ве то дав ка у
ПСС „Ру ма”.
Ве ли ку по моћ же на ма пру жа и По кра-

јин ски се кре та ри јат за рад, за по шља ва-
ње и рав но прав ност по ло ва.

– Про шла го ди на је би ла „Го ди на се о-
ских же на”, то ком ко је смо ре ги стро ва ли
400 удру же ња, а об у чи ли смо и ве ли-
ки број же на да пра ве су ве ни ре и пи шу
про јек те, јер оне пре у зи ма ју во де ћу уло-
гу у сво јим сре ди на ма. Наш циљ је да
омо гу ћи мо же на ма да има ју ма те ри јал не

ко ри сте од свог ра да. Све ру ко тво ри не
се о ских же на про да ју се на пет на ест нај-
фре квент ни јих ме ста у Вој во ди ни – ка же
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.
За раз ли ку од мла ђих же на, две пен-

зи о нер ке са ко ји ма смо раз го ва ра ли
за до вољ не су сво јим жи во том. Сло бо-
дан ка Ан ђе лић из Вог ња, се ла у рум-
ској оп шти ни, ис ти че да раз ми шља по-
зи тив но и да се тру ди да јој сва ки дан
бу де леп, а по себ ну ра дост јој при чи-
ња ва унук сво јом па жњом и љу ба вљу.
Ми ра Је врић из Ја ска, се ла у ири шкој
оп шти ни, жи ви са ма и од пен зи је мо-

же се би да при у шти све што
по же ли.

– Спре ми ла сам зим ни цу
и на ни за ла па при ку, та ко да
са да штри кам. Имам две ћер-
ке и си на ко ји жи ве у Срем-
ској Ми тро ви ци и Срем ској
Ка ме ни ци. Они се ле по сла жу
што ме чи ни срећ ном. Ћер ка
има ку ћу у Кум бо ру, па сам
би ла ле тос та мо три не де ље
и ше та ла крај мо ра. Ја сам
увек на сме ја на и ни ка да не
ми слим „цр но”, што пре по ру-
чу јем и дру гим же на ма ко је
жи ве на се лу – ка же ова пен-
зи о нер ка. Д. Р.

Верица
Исаковић

Весна Шијачки

ви дљи вим њи хо ве по тре бе и мо гућ но сти 
у кре и ра њу раз вој не по ли ти ке се ла.
Же не на се лу има ју рав но прав ну по зи-

ци ју ка да је реч о ра ду, али не ма ју рав-
но прав ну по зи ци ју ка да је реч о раз во ју 
по ли ти ке ко ја се од но си на се о ску про-
из вод њу. О ва жно сти уло ге же на на се лу 
го во ри и чи ње ни ца да на се о ским под-
руч ји ма жи ви 1,6 ми ли јар ди же на, што 
пред ста вља зна ча јан део укуп не свет ске 
по пу ла ци је. У про из вод њи хра не уче-
ству је ше зде сет до осам де сет од сто же-
на, а све га два од сто по се ду је зе мљу, док 
све га је дан про це нат оства ру је за ра ду и 
при ход у по љо при вре ди.  М. С.
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здравствено око

По не кој гру бој
про це ни, тре ћи на
пре жи ве лих има
лак функ ци о нал ни
 де фи цит (и углав ном 
не до ла зе на
ре ха би ли та ци ју),
јед ну тре ћи ну
„за де си” сред ње
те шка
оне спо со бље ност,
док тре ћи на оста је 
за ви сна од по мо ћи
и не ге дру ге осо бе, 
што ни је ни ма ло
ла ко за по ро ди цу
– увек стра да ју
три ге не ра ци је

Це ре бро ва ску лар на бо-
лест и ње на нај дра ма-
тич ни ја фор ма ис по ља-

ва ња – це ре бро ва ску лар ни
ЦЦ
ин султ, у на ро ду по зна ти ји
као шлог, одав но је по зна та
у ме ди ци ни због ве ли ке уче-
ста ло сти, раз ли чи тих узро ка,
дра ма тич них симп то ма, не из-
ве сног ис хо да и ин ва ли ди те-

та ко ји оста вља за со бом, али 
и као обо ље ње „ре зер ви са-
но” за љу де ста ри јег жи вот-
ног до ба. По след њих го ди на, 
ме ђу тим, бе ле жи се све ве ћи 
број рад но ак тив них ста нов-
ни ка ко ји, због јед ног или ви-
ше фак то ра ри зи ка, по ста ју 
жр тве мо жда ног уда ра и нај-
че шће не спо соб ни за да љи 
рад и при вре ђи ва ње.
О то ме је, на не дав но одр-

жа ном Са ве то ва њу ле ка ра 
ве шта ка Фон да ПИО у Ба-

њи Ју на ко вић, го во ри ла др 
Мир ја на Са вић, спе ци ја ли ста 
фи зи кал не ме ди ци не и ре-
ха би ли та ци је на Кли ни ци за 
ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју 
Кли нич ког цен тра Но ви Сад.
По ма жу ћи ви ше од две де-

це ни је па ци јен ти ма у при хва-
та њу но во на ста лог ста ња, 
ре ха би ли та ци ји и вра ћа њу у 
што при род ни је то ко ве, др Са-
вић се че сто су сре та ла са њи-
хо вим број ним пи та њи ма, ди-
ле ма ма, стра хо ви ма, али и са 

же љом и упор но шћу да, ко ли-
ко год је мо гу ће, ак тив но уче-
ству ју у свом функ ци о нал ном 
оспо со бља ва њу. И чла но ви 
њи хо вих по ро ди ца, као ве о ма 
ва жна ка ри ка у про це су ре ха-
би ли та ци је, увек по ста вља ју 
пи та ња ко ја тра же струч не, 
ком пе тент не од го во ре. 
За хва љу ју ћи стал ној ко му-

ни ка ци ји ле ка ра и струч ног 
ти ма са па ци јен ти ма и њи хо-
вим по ро ди ца ма, др Мир ја на 
Са вић је при пре ми ла и, у са-

РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА НА КОН МО ЖДА НОГ УДА РА

Нео п ход на по моћ
по ро ди це и око ли не

Шта је шлог и ка ко се де ша ва
Шлог је оште ће ње де ла мо зга ко је на ста је ка да је снаб де ва ње тог де ла мо зга кр вљу из не на да пре ки ну то. Ки се о ник 
и хран љи ви са стој ци ко ји одр жа ва ју нор мал не функ ци је мо зга ни су при сут ни, те до ла зи до оште ће ња тог де ла мо-
зга, због че га обо ле ва ју де ло ви те ла ко је оште ће ни део мо зга кон тро ли ше.
Снаб де ва ње мо зга кр вљу би ва пре ки ну то ка да се ар те ри је су зе и бло ки ра ју да љи про ток кр ви, што се де ша ва због: 
ви со ког крв ног при ти ска, пу ше ња, по ви ше ног ше ће ра у кр ви, по ре ме ћа ја рит ма ра да ср ча ног ми ши ћа, по ви ше не 
ма сно ће у кр ви, го ја зно сти, фи зич ке не ак тив но сти и пре ко мер ног кон зу ми ра ња ал-
ко хо ла, што су и нај че шћи фак то ри ри зи ка на ко је мо же мо да ути че мо.
Мо жда ни удар мо же усле ди ти и ка да јед на од ар те ри ја мо зга, због ви со ког при ти ска 
у њој, пук не те се крв из ли је. По ви шен крв ни при ти сак сма тра се, ина че, нај че шћим
фак то ром ри зи ка. Он „не бо ли”, па га мно ги и не сма тра ју бо ле шћу, не кон тро ли-
шу, и не узи ма ју нео п ход ну те ра пи ју. Ту је пре вен тив на уло га ле ка ра у при мар ној
здрав стве ној за шти ти нај ва жни ја.
Крв ни угру шак из ср ца, ако је обо ле ли од шло га имао не ко ср ча но обо ље ње, мо же
да бу де сло бо дан и да пу ту је кроз ар те ри је. Ако стиг не до мо зга и за гла ви се у ма лој
ар те ри ји, бло ки ра ће да љи про ток кр ви и узро ко ва ти оште ће ње мо зга.
Ту мор, ин фек ци је или оток мо зга та ко ђе мо гу би ти узроч ни ци мо жда ног уда ра.
Не тре ба за не ма ри ти ни стрес, ко ји је ме ђу фак то ри ма ри зи ка све зна чај ни ји, по го-
то во ме ђу рад но ак тив ним љу ди ма.

Др Мир ја на Са вић
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рад њи са из да вач ком ку ћом 
„Про ме теј”, пу бли ко ва ла при-
руч ник за обо ле ле и чла но ве 
њи хо вих по ро ди ца, под на зи-
вом „Мо жда ни удар”.
Овај јед но став ним ре чи-

ма на пи сан здрав стве ни во-
дич по де љен је у крат ка по-
гла вља. На пр вим стра на ма 
аутор ка да је нај че шћу сли ку 
па ци је на та ко ји су пре жи ве ли 
мо жда ни удар:

„По сле ди це код пре жи ве-
лих ве о ма су те шке. Обо ле ли 
и чла но ви њи хо вих по ро ди ца 
мо гу би ти пот пу но по ра же-
ни на гло на ста лим смет ња-
ма про у зро ко ва ним га ше њем 
или из ме ње но шћу број них 
те ле сних и мен тал них спо-
соб но сти. Мно ги бо ле сни ци 
по ста ју за ви сни од дру ге осо-
бе и ве ћи на их је хен ди ке пи-
ра на (у ма њој или ве ћој ме ри) 
при оба вља њу сва ко днев них, 
про фе си о нал них, брач них и 
ро ди тељ ских ак тив но сти. За-
то је ста нов ни штву нео п ход-
но да ти што ви ше ин фор ма-
ци ја о овој бо ле сти, не са мо 
о ле че њу, не го пре вас ход но о 
пре вен ци ји”.
О са вре ме ном при сту пу у 

ре ха би ли та ци ји ових бо ле-
сни ка др Са вић ка же:

– Ва жна уло га це лог ти ма 
ко ји се ба ви ре ха би ли та ци јом 
је сте да ка же мо па ци јен ту 
шта му се и због че га де си-
ло, и ка кве су му прог но зе. 
Сте пен од у зе то сти си гур но 
ће за ви си ти од ве ли чи не ле-
зи је – што је ве ће оште ће ње, 
ло ши је су прог но зе. Ако стиг-
не мо до па ци јен та у ра ној 
фа зи, мо же мо спре чи ти ра-
не ком пли ка ци је и на ста нак 
сле де ћег мо жда ног уда ра. 
Ста ти сти ка ка же да тре ћи на 
љу ди умре на кон мо жда ног 
уда ра. По не кој гру бој про це-
ни, тре ћи на пре жи ве лих има 
лак функ ци о нал ни де фи цит 
(и углав ном не до ла зе на ре-
ха би ли та ци ју), јед ну тре ћи ну 
„за де си” сред ње те шка оне-
спо со бље ност, док тре ћи на 
оста је за ви сна од по мо ћи и 
не ге дру ге осо бе, што ни је 
ни ма ло ла ко за по ро ди цу – 
увек стра да ју три ге не ра ци-
је. Ако има мо ста ри ју осо бу 
– њи хо ва де ца и уну ци; ако 
је па ци јент сред ње жи вот не 
до би – ње го ви ро ди те љи и 
де ца, а нај го ра је ва ри јан та 

ДОМ ЗДРА ВЉА
КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

При зна ње
за
ква ли тет
Кра гу је вач ки Дом здра-

вља је у обла сти уна пре-
ђе ња ква ли те та здрав-
стве не за шти те про гла-
шен за нај бо љу ин сти ту-
ци ју у Ср би ји. При зна ње
ко је до де љу је Ми ни стар-
ство здра вља сти гло је
у пра вом тре нут ку јер је
ова здрав стве на уста но ва
у про це су акре ди та ци је.
Про цес уна пре ђе ња

ква ли те та ра да до мо-
ва здра вља, бол ни ца и
апо те ка Ми ни стар ство
пра ти већ шест го ди на.
Дом здра вља Кра гу је-
вац је на пр вом ме сту у
ран гу уста но ва ко је по-
кри ва ју ви ше од пе де сет
хи ља да ста нов ни ка. За
ова кво при зна ње за слу-
жни су сви за по сле ни,
али и ко ри сни ци услу га,
јер је ви ше од осам де сет
од сто па ци је на та по зи-
тив но оце ни ло рад ове
уста но ве.
У До му здра вља Кра гу-

је вац ка жу да су и да ље
отво ре ни за све пред ло-
ге и су ге сти је ко ри сни-

ка здрав стве них услу га,
али и сво јих за по сле них
и до да ју да ово зна чај но
при зна ње ства ра до дат-
ну оба ве зу да се на ста ви
са про це сом по бољ ша ња
ква ли те та услу га. С тим у
ве зи, а на осно ву при ме-
да ба па ци је на та, у то ку је
из ра да про гра ма за ефи-
ка сни је за ка зи ва ње пре-
гле да те ле фо ном и кра ће
че ка ње на пре глед.

М. Сан трач

кад мла ди до би-
ју мо жда ни удар,
па о њи ма бри ну
ро ди те љи и ба ке
и де ке. Мно ги љу-
ди не ма ју по ро ди-
цу али, сре ћом,
по ма жу ком ши је,
или бо ле сни ци
бу ду сме ште ни
у уста но ве. За-
то мо жда ни удар,
пре ма де фи ни ци-
ји Свет ске здрав-
стве не ор га ни-
за ци је, при па да
гру пи со ци јал них
бо ле сти – под се ћа
док тор ка Са вић.
По што ве ћи на

на кон шло га има
де фи цит у јед ном
или ви ше под руч-
ја (кре та њу, са-
мо  збри  ња  ва  њу ,
сва ко днев ним ак-
тив но сти ма, ко-
му ни ка ци ји – го-
во ру, чи та њу, пи-
са њу, ра чу на њу,
спо знај ним функ-
ци ја ма, кон тро ли
мо краћ не бе ши ке
и де бе лог цре ва,
ис хра ни, емо тив-
ном ста њу и со-
ци јал ним по тре-
ба ма), за сва ког
па ци јен та пра ви
се ин ди ви ду ал ни
план ре ха би ли та-
ци је. По ста вља-
ње (ре ал них) ци-
ље ва усме ре но је
на функ ци о нал но
оспо  со  бља ва ње
у ко ме уче ству ју
ле кар, обо ле ли,
оста ли чла но ви
мул ти ди сци пли-
нар ног ти ма, и
чла но ви по ро ди це
као из у зет но зна-
чај ни у про це су
ре ха би ли та ци је.
Ве ли ки део овог

ве о ма ко ри сног
при руч ни ка по све-
ћен је упор но сти у

Про бле ми
у ко му ни ка ци ји

По ре чи ма др Мир ја не Са вић, де-
фи ци ти се нај че шће ре ста у ри ра ју 
по сле три ме се ца од шло га, ка да
углав ном има мо пра ву сли ку.
– Ка да је реч о ко му ни ка ци ји, при-
сут ни су раз ли чи ти про бле ми: па-
ци јент мо же да бу де функ ци о нал-
но из ван ре дан, али је оште ће ње 
на ме сту функ ци ја од го вор них за
го вор и оста ле не вер бал не ка на ле
ко му ни ка ци је. Чо век мо же све да 
раз у ме, а ни шта не мо же да ка же,
што је бо ља ва ри јан та; мо же да вас 
ни шта не раз у ме, и да при ча ре чи 
ко је не раз у ме те, без сми сла – то се 
не мо же ре ха би ли то ва ти; по сто-
ји по ре ме ћај ар ти ку ла ци је (ако су 
оште ће ни нер ви ко ји инер ви шу 
го вор ни апа рат) – па ци јент не ма 
до бру ар ти ку ла ци ју, али се мо же-
мо до бро спо ра зу ме ти. Он ће има ти
и про блем гу та ња, на ро чи то теч не
хра не, те мо ра да пи је по ма ло и 
са гну те гла ве, да му теч ност не би
уле те ла у ду шник. Не тре ба ви ка-
ти при обра ћа њу јер бо ле сни ци
ни су глу ви, не го им тре ба го во ри ти 
јед но став не ре че ни це – су бје кат, 
пре ди кат и евен ту ал но још јед ну 
реч у на ло гу шта тре ба да ра де, 
по го то во ако то под ра зу ме ва ви ше 
рад њи. Ако има те па ци јен та ко ји се
пот пу но опо ра вио од шло га али не
уме да ба ра та нов цем, он не мо же 
жи ве ти сам – ка ко ће ићи у на бав-
ку, пла ћа ти ра чу не...

опо рав ку ко рак по ко рак. У 
ње му се го во ри о пру жа њу 
не ге код ку ће, о пам ће њу и 
ре ша ва њу про бле ма, ко му-
ни ка ци ји, про ме на ма у по на-
ша њу и ка рак те ру, осе ћа њу 
уту че но сти – де пре си ји по сле 

шло га, бо лу, про бле ми ма гу-
та ња и пра вил ној ис хра ни, о
уло зи обо ле лог у по ро ди ци,
сек су ал ном и дру штве ном
жи во ту, во жњи ауто мо би лом
и евен ту ал ном по врат ку на
по сао ... Ика Ми тро вић
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Јесење посластице Јесење посластице 
са бакине трпезеса бакине трпезе

Сал чи ћи
Вре ме при пре ме:ме при пре ме: у120 ми ну та
Са стој ци: 300 г са ла, 400 г бра шна,

два жу ман ца, 200 мл бе лог ви на, ке си ца
су вог ква сца (7 г), ка ши чи ца со ли, ше-
ћер у пра ху, мар ме ла да (по же љи).
При пре ма: Са ло до бро очи сти ти од

жи ли ца, са мле ти на ма ши ни за ме со и
оста ви ти у фри жи де ру нај ма ње три са-
та. Бра шно про се ја ти, до да ти ква сац,
со, уму ће на жу ман ца, бе ло ви но и за-
ме си ти мек ше те сто. Те сто ме си ти 10
ми ну та (ру ком), при то ме на ру ку на но-
си ти бра шно (ово бра шно ни је на ве де-
но у ма те ри ја лу) и по сте пе но га по си-
па ти по да сци на ко јој се ме си. Раз ви ти
ко ру де бљи не је дан сан ти ме тар и пре-
ма за ти је че твр ти ном са ла. Пре са ви-
ти пре ма за но те сто у об ли ку књи ге и
оста ви ти пет ми ну та да сто ји. По сту пак 
по но ви ти још три пу та, све док има са-
ла. По сле по след њег пре ма зи ва ња и
од ма ра ња, раз ви ти ко ру и се ћи ква дра-
те 10x10 цм. По сре ди ни сва ког ква дра-
та на не ти ма ло пек ме за (кај си ја, ши пак 
или по же љи), пре са ви ти ква драт као
ма лу књи гу и ста ви ти у плех об ло жен
па пи ром за пе че ње. Пе ћи на 220 сте пе-
ни око 15 ми ну та. Сма њи ти тем пе ра ту-
ру на 200 сте пе ни и на ста ви ти с пе че-
њем још 5-7 ми ну та. Пе че не, још вру ће
сал чи ће ува ља ти или по су ти ше ће ром
у пра ху.

Ја бу ке у шла фро ку
Вре ме при пре ме: 45 ми ну та

Са стој ци: 100 мл уља, је дан ли мун,
че ти ри ја бу ке, 150 г бра шна, ма ло ли му-
но ве ко ре, 175 мл бе лог ви на, три ка ши-
ке уља, три ја је та.
При пре ма: Одво ји ти жу ман ца од бе-

ла на ца и на пра ви ти снег од бе ла на ца.

До да ти три жу ман ца и про ме ша ти. За-
тим до да ти уље и ви но. По сте пе но до да-
ва ти бра шно и на кра ју на рен да ну ко рувати брашно и на крају нарендану кору
ли му на.
Ка да је сме са за по хо ва ње го то ва, из-

ду би ти три ја бу ке, очи сти ти их од се мен-
ки, па исе ћи на ко лу то ве де бљи не два
сан ти ме тра. Ко лу то ве ста ви ти у по себ ну
по су ду и пре ли ти ли му но вим со ком (ли-
му нов сок спре ча ва да ја бу ке по там не).
У ду бљој по су ди или фри те зи за гре-

ја ти уље. Ува ља ти ја бу ке у при пре мље-
но те сто, па их пр жи ти на вре лом уљу
око пет ми ну та. По сле пр же ња ко лу ти ће
оста ви ти на па пир ном убру су или сал ве-
ти да се ма ло оце де да би се од стра нио
ви шак уља.
На по ме на: По спи те ја бу ке ше ће ром у

пра ху и ка ши чи цом ци ме та или их пре-
лиј те ме дом. Слу жи те их то пле.

Ко лач од ду ња
Вре ме при пре ме: 45 ми ну та

Са стој ци: три ја је та, 100 г ше ће ра,
400 г бра шна, по ла ке си це пра шка за
пе ци во, ва ни лин ше ћер, 2,5 дл уља, три
круп не ду ње, јед на ве ћа ка ши ка ки се ле
па вла ке или ми ле ра ма, ка ши чи ца ци ме-
та, ко ра од јед ног ли му на.
При пре ма: Ду ње очи сти ти, исе ћи на

коц ке и ку ва ти. Кад по ста ну ме ке, оце-

ди ти их од во де и охла ди ти, а по том од 
њих на пра ви ти пи ре.
До бро уму ти ти ја ја са ше ће ром, до да-Добро умутити јаја са шећером дода

ти бра шно, пра шак за пе ци во, ва ни лин
ше ћер, ци мет и на рен да ну ко ру ли му на.
За тим до да ти уље и ка ши ку па вла ке, а
на кра ју и пи ре од ду ња.
Си па ти сме су у кор пи це за пе че ње или

у под ма зан плех ве ли чи не 10x20 цм.
Пе ћи на 200 сте пе ни око по ла са та. Го-

тов ко лач по су ти прах ше ће ром.

Ста рин ска тор та
са ви ном
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та

Са стој ци: два дл бе лог ви на, 12 ка-
ши ка бра шна, два дл уља, три ка ши ке
ше ће ра, три пу не ка ши ке ме да, ка фе на
ка ши чи ца со де би кар бо не, ма ло ка ран-
фи ли ћа, ци ме та, му скат ног ора шчи ћа,
ли му но ве ко ре, прах ше ћер за по си па ње
и не ко ли ко ка ши ка џе ма по из бо ру.
При пре ма: Уму ти ти ви но, уље, ше ћер

и мед, до да ти за чи не и со ду би кар бо ну
па по ла ко усу ти бра шно. Те сто тре ба да
је жит ко.
Об ло жи ти плех па пи ром за пе че ње и

за гре ја ти рер ну на 200 сте пе ни, а ка да
је рер на угре ја на сма њи ти тем пе ра ту ру
на 180 сте пе ни и пе ћи два де се так ми ну-
та. Вру ћу тор ту пре ма за ти џе мом. Кад се
тор та охла ди и на пра ви ко ри ца од пек-
ме за, по су ти прах ше ће ром.
На по ме на: Тор ту мо же те пре се ћи на-

по ла, из ме ђу пре ма за ти џе мом, а од о зго
са мо по су ти ше ће ром у пра ху. Ако се од-
лу чи те за ову ва ри јан ту, пре не го што
пре се че те ко лач, са че кај те да се до бро
охла ди.

При пре ми ла: С. С.
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поводи

Јесење посластице 
са бакине трпезе

У Ме сној за јед ни ци „Пе тро-
вац” у Кра гу јев цу же не ко-
је ни су за по сле не до би ле су 
при ли ку да се об у че за из ра ду 
руч них ра до ва – ве за и зла то-
ве за. То је део про гра ма ко ји 
се ре а ли зу је у ви ше гра до ва 
Ср би је с ци љем да се по ве ћа-
ју мо гућ но сти за по шља ва ња.
Про је кат обу ке во ди Удру-

же ње „Ет но мре жа” из Бе о-
гра да, у са рад њи са На ци о-
нал ном слу жбом за за по шља-
ва ње и уз фи нан сиј ску по др-
шку Ми ни стар ства еко но ми је 
и ре ги о нал ног раз во ја.
Же не ко је су без за по сле ња 

већ ви ше од два де сет го ди на 
по ха ђа ју обу ку за из ра ду руч-
них ра до ва у тра ди ци о нал ној 
тех ни ци „пу сто ва ње”. Са за-

вид ним стр пље њем и че сто 
умет нич ким да ром оне ула зе 
у тај не рет ких за на та – ка ко 
да об ра де ву ну и при пре ме је 
за из ра ду укра сних или одев-
них пред ме та. Овај за нат би-
ће за све њих зла та вре дан 
јер им да је мо гућ ност да се 
удру же и за поч ну соп стве ни 
по сао из ра де ет но пред ме та.
Ина че, „Ет но мре жа” оку-

пља пет на ест удру же ња и за-
дру га из Ср би је. Ра ди о ни це, 
ор га ни зо ва не ши ром на ше 
зе мље, по ха ђа ви ше од 250 
не за по сле них же на из 23 гра-
да. Пла ни ра но је да ра до ви 
на ста ли у окви ру ових ра ди-
о ни ца бу ду пред ста вље ни на 
ет но из ло жби у Кра гу јев цу.

Ми лош Сан трач

ЈУ БИ ЛАР НИ 25. „ДА НИ ЛУ ДА ЈЕ” У КИ КИН ДИЈУ БИ ЛАР НИ 25

ор ди и до бра
а ни за ци ја

На „Ба нат ском фру шту ку”

ДО МА ЋА РА ДИ НОСТ – ШАН СА ЗА ПО САО

Тај не рет ких за на та

Пустовање

П ри стич ка ма ни фе ста-ри вред но-ту р
ци ја „Да ни лу да је” у Ки кин ди про-ци ја „Да ни лу
те кла је у зна ку ју би ле ја и обо ре-

них ре кор да – нај те жа бун де ва до се гла
је 288,3 ки ло гра ма, чи та вих 35,3 кг ви-
ше од до са да шњег ре кор де ра, а нај ду-
жи врг од 266 цен ти ме та ра над ви сио је
прет ход ни за 16 цм. Од га ји вач нај те жег
пло да и осва јач пр ве на гра де је Ми лан

Де сни ца из Са ви ног Се ла код Вр ба са.
Пр во пла си ра ни так ми чар у ду жи ни вр-
го ва је Зол тан Елек из Те ме ри на ко ји је
свој про из вод до ве зао упа ко ван у олук 
да се не би сло мио при тран спор ту.
Ипак, вр хун ски ре зул та ти од га ји ва-

ча ти ка ва оста ли су у дру гом пла ну у
од но су на са др жа је ко је је об је ди ни ла
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ки кин де, но-

си лац овог про јек та,
са ра ђу ју ћи успе шно
са оста лим уста но ва ма
у овој се вер но ба нат-
ској оп шти ни. Оно што
је нај бит ни је – пр ви
пут то ком че тврт ве ка
одр жа ва ња ове ма ни-
фе ста ци је оства ре ни
при хо ди су по кри ли
на чи ње не тро шко ве.
Зна чај но је и то што
је Ту ри стич ки са вез
Ки кин де ус по ста вио
са рад њу са срод ним
асо ци ја ци ја ма у Те ми-
шва ру (Ру му ни ја), Би-
ха ћу (БиХ) и Шен тју ру

(Сло ве ни ја). У том сло ве нач ком ме сту
одр жа ни су че твр ти пут да ни ти ка ва,
по узо ру на ки кинд ске. Ове две оп шти-
не по ве зу ју и ло кал не сред ње шко ле у
окви ру кам па Уне ска.
На „Да ни ма лу да је” су и го сти из ино-

стран ства до би ли при ли ку да у Европ-
ском кут ку про мо ви шу сво ју ту ри стич ку
по ну ду. Тра ди ци о нал ни „Ба нат ски фру-
штук” из нео је на тр пе зу оби ље ра зно-
вр сних је ла спра вље них од лу да је а уче-
ство ва ли су и ку ли на ри са стра не.
Пред школ ци и основ ци та ко ђе су по ка-

за ли сво ја уме ћа у сла ву пло да рав ни це
– бун де ве, а ни су из о ста ле ни му зич ке и
ли ков не при ред бе.

Сава За ви шић

Џи нов ски пло до ви за так ми че ње
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погледи са стране

То што су Фран цу зи не де ља ма наТТули ца ма по ку ша ва ли да спре че до-ТТно ше ње но вог за ко на о пен зиј скомТТ
си сте му ко ји је не по вољ ни ји од прет ход-
ног, што је Бри та ни ја уве ла оштре ме ре
уну тра шње штед ње, што Грч ка већ ско ро
го ди ну да на ра ди кал но сте же ка иш и што
су фи скал не не во ље пре о ку па ци ја вла да
на свим ме ри ди ја ни ма, ни је тре нут ни сти-
цај окол но сти, већ ре зул тат јед ног трен да
чи ји су ко ре ни у дру штву, па на не ки на-
чин и у хо ду ци ви ли за ци је. Ре зул тат, пре
све га, де мо граф ских про ме на ко је ни су од
ју че и ко је оста вља ју ду бок траг у свим
дру штви ма и по је ди нач ним еко но ми ја ма,
ути чу ћи и на гло бал на кре та ња у це ли ни.
Ово је основ на те за сре ди ном ок то бра

об ја вље не сту ди је аме рич ког Ин сти ту та
за стра те шка и ме ђу на род на ис тра жи ва-
ња чи је је се ди ште у Ва шинг то ну. Сту ди ја
је по све ће на ве ли кој де мо граф ској тран-
сфор ма ци ји ко ја се упра во зби ва на пла-
не ти и ко ја се са же то мо же опи са ти у две
ре чи: гло бал но ста ре ње.
Гло бал но ста ре ње је, пре ма на ла зи ма

аме рич ких екс пе ра та, ре зул тат укр шта ња
два де мо граф ска про це са. Пр ви је опа да-
ју ћа плод ност: на свет до ла зи све ма ње
бе ба и то ра пид но сма њу је удео мла дих
у укуп ној по пу ла ци ји. Из ве штај кон ста ту-
је да је са ста но ви шта исто ри је не та ко
дав но, пре пе де сет го ди на, сва ка раз ви-

је на зе мља има ла та ко зва ну де мо граф ску
„сто пу за ме не” – сто пу ра ђа ња од 2,1, што
је ми ни мум ко ји обез бе ђу је да се одр жа ва
ста би лан број ста нов ни ка од јед не ге не-
ра ци је до дру ге.
Да нас је сва ка по је ди нач на раз ви је-

на зе мља да ле ко ис под то га: Ита ли ја и
Шпа ни ја, на при мер, има ју ста ти стич ку
плод ност од 1,4, Не мач ка и Ја пан од 1,3.
Број ста нов ни ка ових зе ма ља се ме ђу тим
ка ко-та ко одр жа ва за хва љу ју ћи стал ном
при ли ву ими гра на та из де мо граф ски ви-
тал ни јих али ма ње раз ви је них зе ма ља.
Али тренд сма њи ва ња бро ја бе ба ко ји

је по чео у раз ви је ном де лу пла не те, ни је
та мо и остао. Ис под „сто пе за ме не” да нас
је и це ла ис точ на Ази ја – Ја пан и Ју жна
Ко ре ја, где је сто па не га тив ног при ра шта-
ја ме ђу нај дра стич ни јим у све ту. Слич но
је и у оста лим „азиј ским ти гро ви ма”, зе-
мља ма ко ји ма је брз еко ном ски успон
до нео по раст жи вот ног стан дар да али и
но ву ре ал ност – брач ни па ро ви, да би тај
стан дард сте кли и очу ва ли, не ма ју же ље
ни ти вре ме на да се по све те ви ше не го
јед ном де те ту.
Слич но је и у цен трал ној и ис точ ној

Евро пи, не ка да шњим со ци ја ли стич ким
зе мља ма (на жа лост, и у Ср би ји). Ни је ми-
мо и ђе на ни Ру си ја, чи ји ли де ри из ја вљу ју
да је ма ли број бе ба нај круп ни ји про блем
са ко јим се та зе мља да нас су о ча ва.

ГЛО БАЛ НИ ДЕ МО ГРАФ СКИ ТРЕН ДО ВИ

Бу дућ ност
је се да

Нај ви тал ни је су, пре ма нај но ви јем из ве-
шта ју Би роа УН за ста нов ни штво, зе мље
са ве ћин ским му сли ман ским ста нов ни-
штвом ко је до не кле по пра вља ју овај гло-
бал ни де фи цит. По нај ви ше за хва љу ју ћи
њи ма, број ста нов ни ка све та ће до 2040.
по ра сти на не што ви ше од де вет ми ли јар-
ди да би се, по про це на ма, по том ста би-
ли зо вао и по чео по ла ко да опа да.
Дру ги ва жан де мо граф ски фак тор због

ко јег је ста нов ни штво све ста ри је је сте
стал но про ду жа ва ње жи вот ног до ба. На
гло бал ном ни воу, про се чан жи вот ни век 
је од 1950. про ду жен чак за 21 го ди ну,
што зна чи да је за по след њих 60 го ди на у
том по гле ду оства рен ве ћи на пре дак не го
за по след њих шест ми ле ни ју ма! При ме ра
ра ди, да на шњи оче ки ва ни жи вот ни век у
Ки ни је 73 го ди не, док је про се чан Ки нез
1950. жи вео са мо 41 го ди ну. У Мек си ку тај
по раст је 20, а у Ју жној Ко ре ји 21 го ди ну.
Ка да се по ме ну ти трен до ви укр сте, ре-

зул тат је дра ма тич но ста ре ње гло бал ног
ста нов ни штва – и се да бу дућ ност све та.
Ти ме се ства ра и но ва ре ал ност ко ја ни је
по сто ја ла кроз исто ри ју. На и ме, број ста-
нов ни ка ста ри јих од 60 го ди на по чет ком
про шлог ве ка рет ко где је пре ла зио че-
ти ри или пет од сто. У раз ви је ним зе мља-
ма да нас је тај про це нат 22, а де мо гра фи
пред ви ђа ју да ће до 2040. на ра сти на 31,
у Ја па ну и на пре ко 40 од сто.
Свет у раз во ју у том по гле ду је још знат-

но „мла ђи”, али ве ли ком бр зи ном су сти же
раз ви је ни. Већ 2040, ко ја ће би ти ве ли ка
де мо граф ска рас кр сни ца, Бра зил и Мек си-
ко ће, при ме ри це, би ти „ста ри” као САД.
За гру пу ко ја ће по не ти ти ту лу нај ста-

ри је на ци је на пла не ти (по про сеч ном жи-
вот ном до бу ње них гра ђа на) фи на ли сти
се већ зна ју: то су Ју жна Ко ре ја, Не мач ка,
Ита ли ја и Ја пан.

„Гло бал но ста ре ње је мно го из ве сни ја
прет ња ста бил но сти све та од гло бал ног
за гре ва ња или гло бал ног те ро ри зма”, јед-
на је од кон ста та ци ја из до ку мен та по ме-
ну тог ва шинг тон ског Цен тра. Оста ви ће
по сле ди це на све, од рад не про дук тив-
но сти, пре ко жи вот ног стан дар да, до гло-
бал не еко но ми је. То је и по вод за ве ли ке
по ле ми ке и уз бу не због ре ви зи је пен зиј-
ских си сте ма јер је из ве сно да ће су тра-
шњим пен зи о не ри ма би ти ло ши је не го
да на шњим. Сви ти си сте ми, ко ји ма је нео-
п хо дан ге не рал ни ре монт, по ста вље ни су
углав ном у тре ћој че твр ти ни про шлог ве-
ка ка да је ак тив них рад ни ка би ло мно го,
а пен зи о не ра ма ло.
Да нас је си ту а ци ја обр ну та. Оту да не-

ре ди у Фран цу ској, али и не са мо та мо.
Ни су спо кој не ни зе мље ко је тек ула зе у
дру штво раз ви је них јер су ре ал ни из гле ди
да ће по ста ти ста ре пре не го што по ста ну
бо га те и ус пе ју да по ста ве функ ци о нал не
си сте ме со ци јал не за шти те за нај ста ри је.

Ми лан Бе кин
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Про ме ње на сли ка
зе мље до ско ра
нај ви ше
пре по зна тљи ве
по Пи но чеу,
дик та ту ри
и зло чи ни ма

Кроз при чу с ру да ри ма 
све смо по но во про жи-ККвља ва ли, сва ки тре ну-

так... Не из ве сност, от кри ће 
да су жи ви, спа са ва ње... све 
ме је то до дир ну ло као да је 
мој брат про на ђен – из го во-
ри ла је 13. ок то бра но ви на ри-
ма га ну та, срећ на и упла ка на 
56-го ди шња Ан хе ли ка Па ље-
рас. Уз бу ђен и у су за ма био је 
цео Чи ле.
На вест да је успе шно окон-

ча но не што што је ли чи ло на 
не мо гу ћу ми си ју, да су сви ру-
да ри, њих три де сет тро ји ца, 
за тр па ни 69 да на у руд ни ку 
ба кра и зла та Сан Хо зе, у пу-
сти њи Ата ка ма, из ву че ни жи-
ви и здра ви са ду би не од 700 
ме та ра, екс пло зи ја ра до сти 
раз ле гла се од се ве ра до ју га 
нај ду же зе мље на све ту.
Али у се вер њач ком гра-

ди ћу Ко пи а ко, у не по сред-
ној бли зи ни руд ни ка, осим 
олак ша ња, мно ги су из но ва 
про шли кроз раз ди ру ће под-
се ћа ње на јед но стра шно 
вре ме и тра ге ди ју сво јих по-
ро ди ца. У том истом ме сту и 
го то во истог да на, 17. ок то-
бра 1973, Пи но че о ви ег зе ку-
то ри, при пад ни ци зло гла сног 
„ка ра ва на смр ти”, уби ли су 
ше сна ест ме шта на, ме ђу њи-
ма и Ан хе ли ки ног бра та Ал-
фон са, а њи хо ва те ла ба ци ли 
у ја му ско ро исте ду би не као 
и до не дав но ру дар ско скло-
ни ште, под се тио је „Њу јорк 
тајмс”.
Све до сад је овај зло чин, је-

дан од мно гих по чи ње них то-
ком стра хо вла де вој не хун те 
у Чи леу, био не из бе жна од-
ред ни ца уз име Ко пи а ка, као 
што је у остат ку све та пр ва 
асо ци ја ци ја на сам по мен ове 

зе мље би ла дик та ту ра ге не-
ра ла Аугу ста Пи но чеа.
Би ло то до бро или ло ше, 

фер или не, али сва ка зе мља 
но си пе чат не ких до га ђа ја 
или лич но сти ко ји је обе ле-
жа ва ју и ства ра ју од ре ђе ну 
сли ку о њој знат но ду же од 
њи хо вог ствар ног вре мен ског 
и исто риј ског окви ра. Чи ле је 
та ко био осу ђен на Пи но чеа, 
да жи ви са ње го вим жи гом 
мно го го ди на по што ге не рал 
ви ше ни је био на вла сти.
А он да се до го ди ло чу до. 

Ру дар ска дра ма и њен сре ћан 
рас плет иза зва ли су пре о крет 
у гла ва ма обич них љу ди ши-
ром све та. Убу ду ће ће сва ко 
по ми ња ње Чи леа при зва ти 
сли ку из „Кам па на де”, оку-
пље них по ро ди ца, при ја те-
ља и зва нич ни ка на че лу са 
пред сед ни ком, Се ба сти ја ном 
Пи ње ром, и ње го вом су пру-
гом, за грц ну тих од не ве ри це 
и сре ће, и ру да ра са там ним 
на о ча ри ма ка ко је дан по је дан 
из ла зе из спа си лач ке кап су ле 
из ву че не из утро бе зе мље.

– По но сан сам што сам Чи ле-
а нац – ре као је по след њи из-
ву че ни, шеф сме не Лу ис Ур зуа, 
ра пор ти ра ју ћи пред сед ни ку да 
је ру дар ска ших та за по че та 5. 
ав гу ста нај зад за вр ше на. Це-

ла на ци ја је би ла на но га ма и
сви су пе ва ли хим ну. Зве зда ни
тре ну ци Чи леа и не по но вљи-
ви при зо ри иза зва ли су пли му
емо ци ја ши ром све та.
Пре нос из Ата ка ме, чи ји

пеј заж под се ћа на Ме се чев,
ужи во је по сма тра ло бли зу
ми ли јар ду љу ди што је по оп-
се гу ин те ре со ва ња овај до га-
ђај ста ви ло у сам врх от кад
те ле ви зи ја по сто ји.
Ве ли ке ме диј ске ку ће има ле

су ти мо ве из ве шта ча на те ре-
ну, а не зва нич ни ре корд је,
чи ни се, у том по гле ду по ста-
вио Би-Би-Си ко ји је у Ата ка-
му по слао еки пу од 26 љу ди,
обез бе див ши не пре кид но 24-
ча сов но из ве шта ва ње, што је
кор по ра ци ју ко шта ло ви ше од
сто хи ља да фун ти, а за по сле-
ди цу ће има ти сма ње ни бу џет
и на мет ну те ме ре штед ње у
по кри ва њу не ких бу ду ћих ва-
жних свет ских зби ва ња.
Не по знат, али сва ка ко огро-

ман тро шак пред ста вљао је и
це ло ку пан спа си лач ки по ду-
хват. На пи та ње но ви на ра, по
срећ ном окон ча њу, ко ли ко је
све то ко шта ло, пред сед ник 
Пи ње ра од го во рио је: „Ми-
ли о не”. „Ко ли ко ми ли о на?” 
„Мно го”, би ло је све што је
шеф др жа ве хтео да ка же.

За по че так, од лу чу ју ћа је
би ла окол ност што се ни је
од у ста ло од тра га ња упр-
кос по чет ним пе си ми стич ким
про це на ма кад су из гле ди да
ће ру да ри би ти ло ци ра ни би-
ли ми ни мал ни. Ан га жо ва ње
свих по тен ци ја ла, упор ност,
за јед ни штво, по све ће ност
ци љу омо гу ћи ли су не мо гу ће
и учи ни ли да оди ста не зву чи
као фра за да Чи ле ви ше ни је
иста зе мља као пре ру дар ске
дра ме. Њи ма, спа се ним срећ-
ни ци ма тек сле ди при ви ка ва-
ње на но ви жи вот, а са мом
Чи леу пред сто је озбиљ ни
по сло ви и ра ди кал ни по те зи
на уна пре ђе њу усло ва у руд-
ни ци ма и ме ра без бед но сти
у кључ ној при вред ној гра ни.
Бес пре кор ном опе ра ци јом
спа са ва ња Чи ле је по ка зао
да је до бро ор га ни зо ва на
и ефи ка сна зе мља, али тек 
тре ба да при хва ти стан дар-
де раз ви је них др жа ва ко ји ма
има ам би ци ју да се при дру-
жи. Са про ме ње ном сли ком
о се би, при бли жа ва ње ци љу
би ће лак ше, а не ма сум ње
да је на ме сту до ско ра шњег
„Кам па на де” у пу сти њи чи-
ле ан ски ту ри зам до био но ву
атрак тив ну тач ку.

Д. Дра гић

РУ ДАР СКА ДРА МА СА СРЕЋ НИМ КРА ЈЕМ И ТУ РОБ НИМ ПОД СЕ ЋА ЊЕМ

До дир два Чи леа
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из наше прошлости

На по чет ку два де се тог
ве ка срп ска по љо при-
вре да, као до ми нант на

при вред на гра на, би ла је на
дну европ ске ле стви це. Зе-
мљи ште је ко ри шће но из у зет-
но јед но стра но – углав ном за
га је ње ку ку ру за и пше ни це,
тех ни ка об ра де је би ла при-
ми тив на, во ђе но је екс тен-
зив но сто чар ство са стал ним
гу бље њем ква ли те та, и ни-
су по ста ја ле прет по став ке за
тр жи шно ори јен ти са ну про-
из вод њу мле ка. На пре ла зу
ве ко ва нај ве ћи део се ља ка
зе мљу је об ра ђи вао др ве ним
ору ђем. Пре ма по да ци ма Ми-
ни стар ства на род не при вре де
Кра ље ви не Ср би је, 1897. го-
ди не тек сва ки че твр ти плуг
и сва ка че тр на е ста др ља ча
би ли су од гво жђа. А то је би-
ло већ се дам де се так го ди на
по сле до би ја ња ауто но ми је и
раз град ње осман ског аграр-

ног уре ђе ња. Си ро ма штво је
би ло стал ни пра ти лац срп ских
се ља ка а они су чи ни ли нај ве-
ћи број ста нов ни ка на по чет ку
про шлог сто ле ћа. У гра до ви ма
Ср би је го ди не 1910. жи ве ло
је тек 13 од сто (257.457), а у

Бе о гра ду тек три про цен та 
(82.500) укуп ног ста нов ни-
штва. Ни у гра до ви ма се, на-
рав но, ни је жи ве ло бо га то.

За бра на про да је ро бе 
на се лу
За што су срп ски по ли ти ча ри 

и за ко но дав ци и у ме ђу рат ном 
пе ри о ду спре ча ва ли про да-
ју се о ских има ња? Ре ла тив на 
пре на се ље ност, ви сок при-
род ни при лив ста нов ни штва 
уз ни зак ни во ин ду стриј ског 
раз во ја ко ји би омо гу ћио да 
се у гра до ви ма на ста ни ви шак 
не за по сле ног се о ског ста нов-
ни штва, ве ро ват ни је од го вор 
на то пи та ње. Ти про бле ми по-
че ће да се успе шни је ре ша ва-
ју тек са пу ним за ма хом ин ду-
стри ја ли за ци је (и про ме на ма 
ко је она до но си) по сле Дру гог 
свет ског ра та. У со ци ја ли стич-
ком пе ри о ду би ће по стиг нут 
и ви сок ни во по љо при вред не 

про из вод ње на др жав ним по-
се ди ма, али ви ше од 90 од сто 
по љо при вред ног зе мљи шта 
оста ће у усит ње ним при ват-
ним по се ди ма, као остат ком 
дав но за по че те и не за вр ше не 
аграр не ре фор ме.

Не до ста так све о бу хват-
не ре фор ме по сле до би ја ња 
ауто но ми је од Осман ског цар-
ства, осим у агра ру, огле да 
се и у огра ни ча ва њу сло бо де 
оба вља ња за нат ске де лат-
но сти. За кон о за на ти ма из 
1847. го ди не ба вље ње тим 
по слом огра ни ча ва са мо у 
окви ру и уз до зво лу есна фа, 
а ства ра ње пре пре ка тр жи-
шној при вре ди у тр го вин ском 
пра ву до ве де но је до ап сур да 
за бра ном про да је за нат ске 
ро бе на се лу, као што то про-
из и ла зи из од ред би из 1891. 
го ди не ко је до пу њу ју За кон 
о се о ским ду ћа ни ма. „Се о-
ски ду ћа ни не мо гу би ти ни 
у јед ној оп шти ни, ни код цр-
кве ни ти код ма на сти ра, ако 
та оп шти на, цр ква или ма на-
стир ни су уда ље ни од ва ро ши 
или ва ро ши ца на че ти ри са та 
ра сто ја ња.” Или, „у се о ским 
ду ћа ни ма се мо гу про да ва ти 

са мо еспа пи и про из во ди ко ји 
су ме сним и окол ним жи те љи-
ма од пре ке по тре бе”. Та ква 
огра ни че ња, слич но За ко ну 
о окућ ју, у ра зним об ли ци ма 
тра ја ла су до три де се тих го-
ди на 20. ве ка.

Из ових при ме ра мо же се
за кљу чи ти да је срп ски раз-
вој ни пут из тра ди ци о нал ног 
у мо дер но дру штво ишао дру-
га чи јим прав цем од при ме-
ра дру гих зе ма ља за пад не и 
сред ње Евро пе. Спо ри је, сва-
ка ко. Али, он се ипак од ви јао 
у дру га чи јим спољ ним и уну-
тра шњим усло ви ма од оних 
ко ји су вла да ли у зе мља ма 
ко је су пред вод ни це ин ду-
стри ја ли за ци је.

Че твр ти на се ла пред
га ше њем
Ср би ја је са да у фа зи по нов-

не ин ду стри ја ли за ци је, али и 
пред им пе ра ти вом по ди за ња 
про дук тив но сти по љо при-
вред не про из вод ње. Че твр ти-
на од око 4.600 се ла у Ср би ји 
на пу ту је га ше ња, док исто-
вре ме но гра до ви по ста ју пре-
на се ље ни и без мо гућ но сти 
да упо сле ве ли ки број не за по-
сле них свих до ба. Иза зов дру-
штва је да на ђе ба ланс ко ји ће 
на нај бо љи на чин осло бо ди ти 
при вред не по тен ци ја ле. Од 
из бо ра и оби ма под сти ца ја по-
љо при вред ним га здин стви ма 
за ви си ће жи вот у се ли ма бу-
ду ћих ге не ра ци ја. Из по зна ва-
ња ис ку ста ва успе шни јих мо гу 
се из ву ћи од ре ђе не по у ке, али 
за пла ни ра ње соп стве ног раз-
во ја по треб но је и по зна ва ње 
соп стве не исто ри је.

Ду шко Вук са но вић

СЕ ЛО У СР БИ ЈИ

Од усит ња ва ња
до на пу шта ња

Со ци јал на
исто ри ја
Ср би је
За пи са ње овог тек ста 
ко ри шће ни су по да ци
из књи ге Ма ри-Жа нин 
Ча лић: „Со ци јал на исто-
ри ја Ср би је 1815–1941: 
Успо ре ни на пре дак у 
ин ду стри ја ли за ци ји”, 
ко ја је 1994. об ја вље на у 
Мин хе ну на не мач ком је-
зи ку, а код нас пре ве де на
2004. го ди не. Ова из у зет-
на исто ри о граф ска књи-
га на пи са на је на осно ву 
обим не из вор не гра ђе и
ли те ра ту ре и пру жа је-
дин ствен ан тро по ло шки,
де мо граф ски, еко ном ски 
и со ци јал ни по глед на
срп ску исто ри ју гра ђан-
ског до ба.
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поводи

Ни зом ма ни фе ста ци ја и 
код нас је обе ле жен 15. 
ок то бар, Ме ђу на род ни 

дан сле пих. Град ска ор га ни-
за ци ја сле пих у Бе о гра ду ор-
га ни зо ва ла је тра ди ци о нал-
но так ми че ње у пра вил ном и 
естет ском хо да њу по мо ћу бе-
лог шта па на ко ме је уче ство-
ва ло ви ше од три де сет так ми-
ча ра из При је по ља, Ужи ца, Ки-
кин де, Шап ца, Бе о гра да, као и 
по ла зни ци Шко ле за уче ни ке 
оште ће ног ви да „Вељ ко Ра ма-
да но вић” у Зе му ну.
Так ми че ње се од ви ја ло по 

ка те го ри ја ма – у ју ни ор ској 
кон ку рен ци ји нај бо љи су би-
ли Та ма ра Би ла но вић, Ми лош 
Се ла ко вић и Ана Јов чић, а код 
кадетa Ла зар Си мић, Јо ва на 
Бу ла то вић и Лу ка Бу ла то вић. 
Ду шко Сре те но вић је по бе дио 
у се ни ор ској кон ку рен ци ји, 
дру го ме сто осво ји ла је Су за-
на Би ла, а тре ће су по де ли ли 
Не ма ња Ра да ко вић и Жељ-
ко Ко ва че вић. Код ве те ра на 
нај у спе шни ји су би ли Не над 
Ко цић, Ра ди сав Ла за ре вић и 
Дра га на Ду чић. У ве чер њим 
са ти ма одр жа на је све ча ност 
на на ко јој су уру че не на гра-
де нај у спе шни јим так ми ча ри-
ма, као и уче сни ци ма књи-
жев ног кон кур са „Јо ван Ни ко-

лић”. За по е зи ју су на гра ђе ни 
Ве сна Ра ду ло вић, Алек сан дар 
Сок нић и Бу дим ка То шић, а 
за про зу Алек сан дар Сок нић 
и То ми слав Си ли.
Оп штин ска ор га ни за ци ја 

Са ве за сле пих Па ли лу ла и Са-
вез сле пих Ср би је ор га ни зо-
ва ли су и окру гли сто на те му 
„Стан дар ди при сту пач но сти 
за сле пе”. Че тр на ест уче ни ка 
и сту де на та до би ло је деј зи 
пле је ре, а у Ру звел то вој ули ци 
у Бе о гра ду, на по те зу ули ца 
Пре ра до ви ће ве и Вој во де Ву-
ка про мо ви са не су ре љеф не 
ста зе за сле пе и сла бо ви де.
И у Ме ди цин ској шко ли у Бе-

о гра ду, где се шко лу ју и сле-
пи и сла бо ви ди фи зи о те ра пе-
у ти, одр жа на је све ча ност на 
ко јој је отво рен и про мо ви сан 
по се бан ин фор ма тич ки ка би-
нет. Ка ко функ ци о ни ше рад 
на ра чу на ру са го вор ним про-
гра мом на ко ји је при кљу чен 
Бра јев штам пач, де мон стри-
рао је Иван Ко стов, ин струк-
тор обу ке, те о лог и успе шни 
про гра мер.
На да Триф ко вић, ди рек-

тор ка Ме ди цин ске шко ле, 
за хва ли ла је до на то ри ма – 
Оп шти ни Сав ски ве нац и Ми-
ни стар ству ра да и со ци јал не 
по ли ти ке, ко ји су по мо гли 

опре ма ње ин фор ма тич ког ка-
би не та за сле пе и сла бо ви де
уче ни ке и та ко им омо гу ћи ли
рав но прав ност у обра зо ва-
њу. Овај ка би нет ће, по ред
уче ни ка Ме ди цин ске шко ле,
мо ћи да ко ри сте сви сле пи и
сла бо ви ди љу ди.

– Ово је за јед нич ка ак ци ја
и при мер ка ко ло кал на са-
мо у пра ва мо же да са ра ђу је
са вла дом. Оп шти на Сав ски
ве нац и Ми ни стар ство ра да
и со ци јал не по ли ти ке обез-
бе ди ли су ове ра чу на ре и
Бра јев штам пач, али то је
скро ман по клон, пре све га
да обе ле жи мо овај дан и да,
на жа лост, ука же мо на те жак 
по ло жај осо ба са ин ва ли ди те-
том у Ср би ји, по себ но осо ба
оште ће ног ви да – ис та као је
ми ни стар Ра сим Ља јић.

Два нај ве ћа про бле ма са
ко ји ма се су о ча ва ју осо бе са
ин ва ли ди те том код нас су си-
ро ма штво и не за по сле ност.
Ви ше од се дам де сет од сто
ин ва ли да жи ви ис под ли ни је
си ро ма штва, а све га три на ест
од сто је за по сле но.

– То су алар мант ни по да ци
ко ји ука зу ју да мо ра мо учи ни-
ти до дат ни на пор, а је дан ко-
рак је већ учи њен до но ше њем
За ко на о за по шља ва њу и про-
фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји
ин ва ли да. Од ма ја ове го ди не
има мо не што ве ћи про це нат
оних ко ји су за по сле ни. Пред-
сто ји нам стро га при ме на овог
за ко на ко ји пред ви ђа санк ци-
је за оне по сло дав це ко ји не
за по сле од ре ђен број осо ба са
ин ва ли ди те том – на гла сио је
Ља јић. А. Ба нић

Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци ја сле пих
и сла бо ви дих Ма чван ског окру га не дав-
но је про да ла од ма ра ли ште у Ки се ља ку
у Ре пу бли ци Срп ској и ку пи ла обје кат
у Ба њи Ба да њи код Шап ца. Ра ди се о
згра ди од пре ко 200 ква драт них ме та-
ра и шест ари пла ца. На рав но, обје кат
је ва ља ло при ла го ди ти по тре ба ма од ма-
ра ли шта за сле пе и сла бо ви де, па су у
то ку за вр шни ра до ви. Од ма ра ли ште ће,
по ред ку хињ ског про сто ра и два днев на
бо рав ка, има ти че ти ри спа ва ће со бе са
осам ле жа ја и два са ни тар на чво ра. По-

сто ји и спрат ни део са још 105 ква дра та
где ће би ти још осам ле жа ја и ко ји ће
би ти ура ђен ка да се обез бе де сред ства.

– Обје кат ће би ти спре ман да при-
ми пр ве ко ри сни ке на про ле ће на ред не
го ди не. Мо ћи ће да га ко ри сте чла но-
ви на ше ор га ни за ци је, али и сле пи и
сла бо ви ди из чи та ве Ср би је. По себ на
по год ност је Ба ња Ба да ња и ње не бла-
го де ти. За за вр ше так ра до ва на објек-
ту на да мо се да ће по моћ сти ћи и од
Град ске упра ве Шап ца, као и од Са ве за
сле пих Ср би је. Та ко ђе, на да мо се да ће

по мо ћи и љу ди до бре во ље јер обје кат
тре ба и опре ми ти на ме шта јем и дру гим
по кућ ством – ка же Лу ка Мла де но вић,
пред сед ник Ме ђу оп штин ске ор га ни за-
ци је сле пих и сла бо ви дих у Шап цу.
Овај обје кат пру жа мо гућ ност за

мно ге ак тив но сти. Пла ни ра се ор га ни-
за ци ја при пре ма за спорт ске су сре те
за чла но ве Спорт ског клу ба „Чи ви ја”,
при пре ме за шах тур ни ре, али и раз не
еду ка ци је члан ства (обу ка за Бра је во
пи смо, ку ли нар ство, руч не ра до ве...).

Б. Р.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СЛЕ ПИХ

Ма ни фе ста ци је по др шке
и по мо ћи

У БА ЊИ БА ДА ЊИ

Од ма ра ли ште за сле пе и сла бо ви де

Информатички кабинет прилагођен слепима
и слабовидима
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Сек ци ја же на Удру же ња пен зи о не ра у
Кња жев цу, јед на од нај ак тив ни јих у Ти-
моч кој кра ји ни, обе ле жи ла је 25 го ди на
ра да.

– Све ча ност у Клу бу пен зи о не ра би ла
је при ли ка да се ба ци по глед уна зад на

че тврт ве ка по сто ја ња, то ком ког су на-
ши нај ста ри ји су гра ђа ни на број ним ма-
ни фе ста ци ја ма у зе мљи и ино стран ству
про но си ли леп глас о сво јој ва ро ши – ка-
же Ста љин ка – Бе ба Ми лић, пред сед ник 
сек ци је.

– Сек ци ју же на су во ди ле че ти ри пред-
сед ни це, а ме ни је као пе тој при па ла
част да је во дим од 2007. го ди не и, ево,
и у го ди ни ју би ле ја. Сва ка прет ход ни ца
у на шу сек ци ју је угра ди ла сво је зна ње,
ху ма ност, не се бич ност, дру же љу бље, по-
све тив ши јој ве ли ки део свог сло бод ног
вре ме на. За то је ме ни остао те жак за да-
так да по стиг нем ви ше, да те жим за не-
чим но вим и дру га чи јим – на во ди Бе ба.
Ово је би ла при ли ка да се ор га ни за-

ци ја ма, ин сти ту ци ја ма и за слу жним по је-
дин ци ма уру че и при год на при зна ња. Ју-
би леј је ис ко ри шћен и за раз го вор пен-
зи о не ра из ре ги о на о ак ту ел ним те ма ма
из ра да ор га ни за ци ја. Сек ци је клу бо ва и
ак ти ва же на окру га За је чар и Бор раз ма-
тра ле су и усво ји ле ста ту тар не про ме не,
а го во ри ло се и о но вом по слов ни ку.
Бо гат кул тур ни про грам под се тио је

при сут не на тра ди ци ју ду гу че тврт ве-
ка, на вре ме у ко јем се с ве ли ким жа ром
ства ра ло, дру жи ло и пе ва ло.
У то ме им је по мо гао КУД пен зи о не ра

„Сун ча на је сен” из Кња жев ца ко ји је из-
вео део свог про гра ма.

Д. Ђор ђе вић

Све ча ном ака де ми јом уз му зич ко-
сцен ски при каз под на зи вом „Дав-
но је би ло то” и уз при су ство мно-

го број них го сти ју, Оп штин ска ор га ни за-
ци ја пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке
обе ле жи ла је свој дан и ше зде сет тре ћи
ро ђен дан. Би ра ним ре чи ма све при сут не
по здра вио је Сло бо дан Б. Пан тић, пред-
сед ник па ла нач ких пен зи о не ра, ко ји је,
из ме ђу оста лог, ре као:

– У про те кле ше зде сет три го ди не Ор-
га ни за ци ја пен зи о не ра има ла је сво јих
успо на и па до ва, али је увек ишла на-
пред и ја ча ла ка па ци те те, та ко да са-
да има мо ви ше од 3.000 чла но ва, а уз
то има мо и сво ју Стра те ги ју раз во ја до
2015. го ди не, ин тер нет и блог на ко ме,
по ред „Гла са оси гу ра ни ка” и дру гих пи-
са них ме ди ја, оба ве шта ва мо ши ру јав-
ност о на шем ра ду. По ред ху ма ни тар ног
ра да на обез бе ђи ва њу огре ва и основ-
них жи вот них на мир ни ца за сво је чла но-
ве, по себ но по ма же мо бо ле сним и нај у-
гро же ни јим пен зи о не ри ма и тру ди мо се
да обез бе ди мо фи нан сиј ска сред ства за
из град њу до ма за ста ра ли ца јер за тим
по сто ји по тре ба. До бри смо и на кул тур-
ном и спорт ском по љу, а успе шну са рад-
њу има мо и са ло кал ном са мо у пра вом – 
на гла сио је он.

У му зич ко-сцен ском вре ме пло ву „Дав-
но је би ло то”, ко ји је ре жи ра ла Ми лун ка
– Ну на Јо ви ће вић уз ко ре о гра фи ју Бран-
ка Ми ле ти ћа, на сту пи ли су пен зи о не ри
пе сни ци, глум ци, пе ва чи, игра чи и трио
„Бо е ми”, под се тив ши та ко при пад ни ке
тре ћег до ба и мно го број не го сте ка ко се
не ка да игра ло, пе ва ло и ка кав је био бо-
ем ски жи вот.
Ина че, ро ђен дан ском сла вљу при су-

ство ва ли су Сла во љуб Ђу рић, пред сед ник 

Скуп шти не оп шти не Сме де рев ска Па лан-
ка, Не над Ри стић, за ме ник, и Љу би ша Ву-
ли ће вић, по моћ ник пред сед ни ка СО, као и
пред став ни ци ор га ни за ци ја пен зи о не ра из
По жа рев ца и Ве ли ке Пла не. По тра ди ци ји,
одр жа на је и за ба ва ко ју ни су же ле ли да
про пу сте мно го број ни пен зи о не ри из По-
жа рев ца, Про ку пља, Ко ви на, Мла де нов ца,
Ве ли ке Пла не, Сме де ре ва, Сви лајн ца, Де-
ли блат ске пе шча ре и Ја го ди не.

Сл. Ко стан ти но вић

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

СЕК ЦИ ЈА ЖЕ НА КЛУ БА ПЕН ЗИ О НЕ РА ИЗ КЊА ЖЕВ ЦА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА ЛЕП ЈУ БИ ЛЕЈ

Че тврт ве ка успе шног ра да

Дав но је би ло то
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Иако је те шко жи ве ла 
и би ла јед на од 
рет ких же на
за по сле них у руд ни ку 
на Рт њу, ова ба ка
ће за две го ди не
на пу ни ти сто ту

Свој пу ни рад ни век Ико-
ни ја Ни ко лић, ко јој је 
де ве де сет осам го ди-

на, про ве ла је ра де ћи ве о ма 
те шке по сло ве у руд ни ку на 
Рт њу, где су се она и њен су-
пруг до се ли ли три де се тих го-
ди на про шлог ве ка.

– Те шко смо та да жи ве ли, а 
по сла је би ло је ди но у руд ни ку. 
Га зда ри ца Гре та, су пру га вла-
сни ка Ју ли ју са Мин ха, за по сли-
ла је мог су пру га као ру да ра, а 
ме не узе ла да оба вљам оста ле 
по сло ве у на се љу – при ча ова 
ви тал на ста ри ца.
Чи сти ла је кан це ла ри је, 

из да ва ла опре му ру да ри ма, 

а нај ду же се за др жа ла у во-
ђе њу по сло ва на одр жа ва њу 
Со кол ског до ма. Ртањ је био 
пра во ру дар ско на се ље то ком 
про шлог ве ка, све док се руд-
ник ни је за тво рио. По вре ме но 
је ов де би ва ло и до хи ља ду 
ру да ра, а има ли су нај леп-
ши ру дар ски парк у Ср би ји, 
основ ну и сред њу шко лу, му-
зич ку ка пе лу, би о скоп и мно-
го ка фа на. Ру да ри су до ла зи-
ли из свих кра је ва Евро пе, а 
нај број ни ји су би ли Сло вен-
ци, Хр ва ти и Нем ци.

– Жи ве ли смо сви као јед-
на по ро ди ца, дру жи ли се, ра-
до ва ли, ве се ли ли и за јед но 
ту го ва ли. Ка да су ру дар ски 
ре ви ри за тво ре ни, на ста ло je 
ти хо уми ра ње и ра се ља ва ње 
на се ља – ка же ба ка Ико ни ја.
Она пам ти и тра гич ну смрт 

свог га зде Ју ли ју са и отва-
ра ње спо мен-ка пе ле на вр-
ху Рт ња, чи ји оста ци и да нас 
све до че о раз во ју и успо ну 
руд ни ка и мно ге под се ћа ју на 

вре ме ка да се жи ве ло од про-
да је цр ног зла та.
Од руд ни ка је жи ве ла и це-

ла по ро ди ца Ни ко лић, јер је и
син Дра ги ша по шао ро ди тељ-
ским сто па ма. Нај пре је за вр-
шио сред њу шко лу у на се љу,
а ка сни је, као јам ски елек три-
чар, у руд ни ку je про вео го то-
во цео рад ни век.

Од чи та ве фа ми ли је да нас
је жи ва још са мо ба ка Ико ни-
ја, ко ја као и не ка да ста ну је
у ру дар ској ко ло ни ји. Не ма,
ка же, ви ше че му да се ра ду-
је, али је још ви тал на и сви се
ов де на да ју да ће, упр кос те-
шким по сло ви ма у мла до сти,
до жи ве ти сто ту.

Р. Ми ла ди но вић

Пр вог да на ок то бра, по во дом Ме ђу на-
род ног да на ста рих и по чет ка ак ци је „Ме-
сец со ли дар но сти са ста рим осо ба ма”, у
ша бач ком Ге рон то ло шком цен тру отво-
ре на је из ло жба сли ка на ста лих ле тос у
тра ди ци о нал ној, осмој по ре ду, сли кар-
ској ко ло ни ји „Ре ка при ја тељ ства”.
У кру гу овог Цен тра у ју ну се на шло

де вет сли ка ра: Гор да на Јан ков Ка зи-
ми ро вић, Са ша Је ре мић, Је ле на Чо ња-
гић, Алек сан дар Са ша Илић Бо ту ро вић,
Бран ко Јо вић, Ду шко Ха џић, Ја сми на
Љу бо са вље вић, Ве сна Мар ко вић и Ма-
ри ја Бо ту ро вић, сви чла но ви Удру же-
ња ли ков них ства ра ла ца Шап ца. Све
на ста ле сли ке, као и ра ни јих го ди на,

оста ле су да кра се про сто ри је Ге рон-
то ло шког цен тра, ко ји их до са да има
ви ше од сто ти ну.
Из ло жбу је отво ри ла Та тја на Мар-

ко вић, ви ши ку стос На род ног му зе ја у
Шап цу, ко ја је ис та кла да је ко ри сно и
ле по што ова ква иде ја тра је и по ка зу је
на ко ји све на чин умет ност мо же да иза-
ђе из про сто ра ате љеа и га ле ри ја. Она
је по себ но из ра зи ла за до вољ ство што
су ове го ди не у ли ков ној ко ло ни ји „Ре ка
при ја тељ ства” уче ство ва ли ма хом мла ди
сли ка ри из Но вог Са да, Срем ске Ми тро-
ви це и Шап ца.
Сло бод но се мо же ре ћи да ће ша бач ки

Ге рон то ло шки цен тар, што вре ме ви ше

од ми че, све ви ше по ста ја ти сво је вр стан
му зеј „Ре ке при ја тељ ства”.
Све ча ност отва ра ња из ло жбе за вр ше на

је про гра мом чла но ва Кул тур но-умет нич-
ког дру штва „Чи ви ја”. На сме ја на ли ца де-
це и мла дих чла но ва из ма ми ла су то пле
апла у зе и осме хе ста ри јих. То је био још
је дан до каз да мо сто ви из ме ђу мла дих и
ста рих мо гу би ти трај ни и чвр сти.
Уз ме сец со ли дар но сти, у Ге рон то ло-

шком цен тру Ша бац су не дав но и уче ни-
ци Основ не шко ле „На та Је ли чић” из ве-
ли про грам под на зи вом „Ако је ве ро ва ти
ба ки”, а ко ри сни ке овог цен тра по се ти ли
су и ак ти ви сти град ског Цр ве ног кр ста.

Б. Р.

ИКОНИЈА НИКОЛИЋ ПАМТИ ЛЕПЕ ДАНЕ РУДНИКА РТАЊ

Цео жи вот у
ру дар ској
ко ло ни ји

ИЗ ЛО ЖБА У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ ША БАЦ

Му зеј „Ре ке при ја тељ ства”
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Дра ган Ива но вић, пред сед ник Ме-
сне ор га ни за ци је пен зи о не ра При-
бој Но ви, пче лар ством је по чео да

се ба ви 1995. го ди не, не што пре пен зи-
ДД
о ни са ња. Пче лар ство га је одав но при-
вла чи ло. Ме ђу тим, због оба ве за на по-
слу па и ван рад ног вре ме на, ни је мо гао
да се по све ти том хо би ју. Но, ни кад ни је
ка сно, уто ли ко пре ако по том ци на ста ве
та мо где је Дра ган стао.

– По се ду јем 30 ја ких пче ли њих дру-
шта ва и де се ти ну ну кле у са, од ко јих два
у спе ци јал но уре ђе ним хра сто вим па ње-
ви ма, што под се ћа на при род но ста ни-
ште пче ла из ко јих је на ста ло са вре ме но
пче ла ре ње – упо зна је нас Дра ган са сво-
јим пче ли ња ком.
Сва ке го ди не про да по пет-шест на се-

ље них ко шни ца, не што због сво јих по-
тре ба а ви ше због же ље при ја те ља да

их баш Дра ган упу ти у тај не пче лар ства.
Ина че, пче ли њак му је био знат но број-
ни ји.

– Ко шни це пра вим сам од ста ре ча мо-
ви не ко ја се смо ла ри. По ред ме да и во-
ска, про из во дим про по лис и раз не кре ме
на ба зи ме да, за тим ма ти це и ро је ве за
се бе и при ја те ље – при ча Дра ган ко ји се
ра до дру жи са свим пче ла ри ма – ста ри-
јим, да од њих увек не што на у чи, а мла-
ђим, да им пре не се лич но ис ку ство. 
Ре дов но при су ству је пре да ва њи ма ко-

ја ор га ни зу ју удру же ња пче ла ра. Од ла зи
на са јам пче лар ства у Су бо ти ци, где му
жи ви и син, за тим у Бе о град, Ка ме но во.
Пра ти ча со пис „Пче лар” и дру ге пу бли-
ка ци је ко је об ра ђу ју област пче лар ства
а има и при руч ну би бли о те ку по зна тих
ауто ра пче лар ства. По се ду је сер ти фи-
кат Са ве за пче лар ских ор га ни за ци ја Ср-
би је о ква ли те ту ме да и Ве те ри нар ског

фа кул те та у Бе о гра ду о рас по зна ва њу
пче ли њих бо ле сти, про тив ко јих се бо ри
ка ко по зна тим пре па ра ти ма, та ко и ча-
је ви ма од пе ле на и пу по ља ка бо ра ко је
сам спра вља.
Овај вр сни пче лар би ран је у ру ко вод-

ство Удру же ња пче ла ра у При бо ју. До-
бит ник је при зна ња Злат на знач ка. Овог
лета је у свом пче ли ња ку одр жао пре да-
ва ње за пче ла ре При бо ја и Ру дог.
Дра ган ула же зна ње и труд у по сао

ко јим се ба ви. При нос је скро ман, што
за ви си од го ди не, али у сва ком слу ча ју
до во љан да под ми ри ње го ве по тре бе и
по тре бе при ја те ља. За пла сман не бри-
не. Све ко ли чи не су уна пред ре зер ви са-
не.

Ђ. Ми ло ва но вић

ОКО ЛИ НА ПРИ БО ЈА ДО БАР ТЕ РЕН ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ МЕ ДА 

Пен зи о нер – уз о ран пче лар

КУР ШУ МЛИ ЈА

Па ке ти за не моћ не и бо ле сне
Иако не ма ју до вољ но сред ста ва, јер је је ди ни из вор при-

хо да чла на ри на, Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у 
Кур шу мли ји за вр ши ла је јед но ме сеч ну ак ци ју до де ле па ке та 
основ них на мир ни ца не моћ ним и бо ле сним чла но ви ма.

– Тру ди мо се ко ли ко мо же мо да по мог не мо на шим чла но-
ви ма. То иде до ста те шко јер не ма мо мно го па ра. Ипак, ус-
пе ли смо да за на ше бо ле сне чла но ве обез бе ди мо по је дан 
па кет са основ ним на мир ни ца ма – ка же пред сед ник кур шу-
млиј ских пен зи о не ра, Ми о драг Илић.
Па ке те је, у два де сет че ти ри ме сне ор га ни за ци је на град-

ском и се о ском под руч ју, до би ло 320 чла но ва. Овим ге стом 
су по себ но би ли об ра до ва ни пен зи о не ри ко ји жи ве у се ли ма 
и у те шким усло ви ма.

Ж. Д.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Кор па до бро те
Ор га ни зо ва њем дво днев не ху ма ни тар не ак ци је под на зи-

вом „Кор па до бро те” Цр ве ни крст Кра гу јев ца, Удру же ње се-
кре та ри ца из овог гра да и ком па ни ја „Ро да” обе ле жи ли су
„Не де љу со ли дар но сти” и Ме ђу на род ни дан ста рих.

„Кор пе до бро те” би ле су по ста вље не ис пред ме га мар ке та
„Ро да цен тра” у Кра гу јев цу, а куп ци су, пре ма мо гућ но сти ма,
у кор пе оста вља ли пре храм бе не ар ти кле, сред ства за хи ги-
је ну или школ ски при бор. Би ло је оних ко ји су оста вља ли и
нов ча ни при лог.
Од при ку пље них ар ти ка ла би ће на пра вље ни ху ма ни тар-

ни па ке ти ко ји ће би ти по де ље ни нај у гро же ни јим ста рим
осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма на те ри то ри ји гра да Кра-
гу јев ца.

М. С.
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ТР СТЕ НИК

Ар хе о ло зи
у Је ри ни ном гра ду
За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре из Кра ље ва на ста вио је

ис тра жи ва ња оста та ка древ ног Је ри ни ног гра да у се лу Гра бо-
вац код Тр сте ни ка, пре ма про јек ту Ми ни стар ства кул ту ре.

– Ис тра жи ва ња нам је омо гу ћи ла ло кал на са мо у пра ва на
че лу са пред сед ни ком оп шти не Тр сте ник, Сте ва ном Ђа ко-
ви ћем, и уз по моћ Ме сне за јед ни це Гра бо вац У бе ле шка ма
пу то пи са ца ко ји су про ла зи ли овим кра јем по ми ња ло се са-
мо име овог древ ног гра да, али ни ко ни је ра дио ар хе о ло шка
ис тра жи ва ња да би се зна ло не што ви ше – ка же ар хе о лог
Ма ри ја Ма рић.
По ње ним ре чи ма, по ред оста та ка зи ди на про на ђен је и за-

пад ни бе дем ко ји је био пот пу но за тр пан, као и де ло ви обје-
ка та, жи во тињ ске ко сти, ме тал ни пред ме ти, оста ци древ них
кон струк ци ја, нов чи ћи и јед на ко шта на апли ка ци ја, што све
го во ри да је град по сто јао. Пре ци зни ји по да ци још ни су по зна-
ти, зна се са мо да је град био ак ти ван и да је при па дао Ле вач-
кој Жу пи у пе ри о ду од XI II до XV ве ка.

– По моћ у тро не дељ ним ис тра жи ва њи ма пру жи ли су нам,
сва ко днев ним при су ством и ан га жо ва њем, чла но ви Удру же ња
„Је ри нин град”. Ра до ви су због вре ме на и не до стат ка ма те ри-
јал них сред ста ва пре ки ну ти и на ста ви ће се то ком иду ће го ди-
не – до да ла је на кра ју Ма ри ја Ма рић.

Д. И.

БО ЉЕ ВАЦ

За леп ши жи вот у 
тре ћем до бу
Ста нов ни штво оп шти не Бо ље вац спа да ме ђу нај ста ри је у 

Ти моч кој кра ји ни – од два на е стак хи ља да ста нов ни ка го то во 
тре ћи на су пен зи о не ри. За то је Цр ве ни крст Бо љев ца и ово га 
пу та обе ле жио Ме ђу на род ни дан ста рих ак ци ја ма ко је тре ба 
да по мог ну осо ба ма у тре ћег до бу.

– У про сто ри ја ма пен зи о нер ске ор га ни за ци је ор га ни зо ва ли смо 
ме ре ње крв ног при ти ска и здрав стве не пре гле де, уз пси хо со ци-
јал ну по др шку нај ста ри ји ма, а то ком да на со ли дар но сти са љу ди-
ма у тре ћем до бу па тро на жне се стре До ма здра вља су об и шле и 
про свет не рад ни ке Основ не шко ле „Де ве та бри га да” и за ин те ре-
со ва ни ма да ва ле здрав стве не са ве те – ка же Дра ги ца Ко ва че вић, 
се кре тар Од бо ра Цр ве ног кр ста у овој оп шти ни. Р. М.

Ве те ра ни ра да Же ле зни ца Ср би је из Ши да и Срем ске Ми тро-
ви це, као и вој ни пен зи о не ри из Срем ске Ми тро ви це, об и шли 
су по след њег да на сеп тем бра, у окви ру ор га ни зо ва ног из ле та 
на Па лић ко је зе ро и Су бо ти цу, и чу ве ну ер ге лу ра сних ко ња у 
Зоб на ти ци, на до мак Бач ке То по ле.
На кон раз гле да ња ту ри стич ких са др жа ја у Зоб на ти ци и 

крат ког пре да ха уз ка фи цу, ка ко ја вља Пре драг До бић, срем-
ски пен зи о не ри упу ти ли су се да ље, до Су бо ти це где су са 
та мо шњим ко ле га ма, же ле зни ча ри ма ве те ра ни ма, об и шли 
зна ме ни то сти овог гра да нај бли жег Европ ској уни ји. Ве се лом 
дру же њу уз ша ле и пе сму на Па лић ком је зе ру прет хо дио је 
„шо пинг” на чу ве ном су бо тич ком бу вља ку, а на кра ју из ле та 
по сло вич но до бри до ма ћи ни при ре ди ли су го сти ма из Сре ма 
ру чак у До му пен зи о не ра же ле зни ча ра Су бо ти це. М. М.
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РЕ КО ВАЦ

Би бли о те ка
са тра ди ци јом
На род на би бли о те ка „Риб ни кар” у Ре ков цу обе ле жи ла је 82

го ди не од осни ва ња. Од ове го ди не би бли о те ка ће ра ди ти под
но вим име ном – „Др Ми ло ван Спа сић”, у знак се ћа ња на јед ног
од пр вих осни ва ча би бли о те кар ства у Ср би ји, ро ђе ног 1817.
го ди не у Ре ков цу. Ми ло ван Спа сић јe сту ди рао фи ло зоф ске и
по ли тич ке на у ке у Не мач кој, где је сте као и ти ту лу док то ра.
Ка ко је по на ло гу По пе чи тељ ства про све ште ни ја и по слат на
сту ди је, при мљен је у др жав ну слу жбу уз оба ве зу да уре ди и
ор га ни зу је рад тек осно ва не би бли о те ке овог По пе чи тељ ства.
Ре ко вач ка би бли о те ка рас по ла же за вид ним књи жним фон-

дом од пре ко 35.000 на сло ва. По во дом обе ле жа ва ња ње ног
да на, уче ни ци ма пр вог раз ре да основ не шко ле из Ре ков ца до-
де ље не су члан ске кар те, при ре ђен је кон церт кла сич не му-
зи ке и про мо ви са на књи га Ве сне Де дић-Ми лој е вић „За у век у
ср цу”. У го ди ни ју би ле ја пла ни ра на је и из ра да веб-сај та би-
бли о те ке, као и ди ги та ли за ци ја за ви чај не гра ђе.

М. С.

ША БАЦ

Уз ме сец
со ли дар но сти
са старијима
Пред став ни ци град ске упра ве Шап ца и Цен тра за со ци јал-

ни рад по се ти ли су не дав но ко ри сни ке Ге рон то ло шког цен тра,
уру чи ли им скром не по кло не и упу ти ли ле пу реч ко ја, ка ко
ста ри ре ко ше, ду шу раз га ли.
За ме ни ца гра до на чел ни ка Шап ца, Ја смин ка Ри сти во је вић,

ис та кла је да се град ска упра ва тру ди да љу ди ма тре ћег до-
ба жи вот учи ни што лак шим и леп шим. Бран ка Да ви до вић,
ди рек тор ка Цен тра за со ци јал ни рад у овом гра ду, ис та кла је
да у Ге рон то ло шком цен тру има 113 њи хо вих ко ри сни ка и да
бри гу о њи ма во де чи та ве го ди не, а то што ра де у ок то бру по-
ка жу и ши рој јав но сти.
Ди рек тор Ге рон то ло шког цен тра Ша бац, Ми лан По по вић,

за хва лио је пред став ни ци ма град ске упра ве и Цен тра за со ци-
јал ни рад на по се ти и по кло ни ма. 

Б. Р.

ЉУ БО ВИ ЈА

Пен зи о не ри
про сла ви ли сла ву
У пра знич ној ат мос фе ри пу ној то пли не и до брог рас по ло же ња 

љу бо виј ски пен зи о не ри су у свом клу бу про сла ви ли кр сну сла-
ву По кров пре све те Бо го ро ди це. Осве ште ње слав ског ко ла ча и 
жи та оба вио је све ште ник Дра ган Се ку лић, про та на ме сник љу-
бо виј ски, ко јем су се при дру жи ли Ми ли сав Ђо кић, пред сед ник 
Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра овог ме ста, и пен зи о не ри 
Сло бо дан Ми ха и ло вић, Дра го љуб Се ку лић и Ра ди во је Ва сић.
На кон се че ња слав ског ко ла ча усле ди ло је по слу же ње и ру-

чак на ко ме је би ло ви ше од пе де сет пен зи о не ра из Љу бо ви-
је и два де се так го сти ју из Круп ња, Ба ње Ко ви ља че и Ма лог 
Звор ни ка.  М. М.

КНИЋ

„Раз и гра на Гру жа”
по де ве ти пут
Под по кро ви тељ ством оп шти не Кнић, у овој шу ма диј ској 

ва ро ши ци одр жа на је де ве та ме ђу на род на фол клор на ма ни-
фе ста ци ја „Раз и гра на Гру жа”. На овој сво је вр сној фол кло р ној 
смо три, ко ју је ор га ни зо ва ло КУД „Гру жа”, уче ство ва ло је де-
сет кул тур но-умет нич ких дру шта ва из зе мље и ино стран ства, 
са око 700 фол кло ри ста.
На кон де фи леа уче сни ка, у До му кул ту ре у Кни ћу на сту пи ли 

су ан сам бли из Ср би је, Ма ке до ни је и Ре пу бли ке Срп ске. Фол-
клор ни ан сам бли де це и омла ди не на сту пи ли су и у су сед ним 
ва ро ши ца ма, Гру жи и Ба ра ма.
Ка ко је гру жан ски крај по знат и по сво јим пе вач ким гру па ма, 

на ме ра ор га ни за то ра је да ова ма ни фе ста ци ја на ред них го ди-
на об у хва ти и ста ри је ге не ра ци је. М. С.
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Су срет по бра ти ма
Од мах по об на вља њу ста рих брат ских ве за из ме ђу оп шти на 

Сви лај нац и Ра до вљи ца у Сло ве ни ји, то су учи ни ле и ор га ни-
за ци је пен зи о не ра ова два гра да.
Пр ви су у го сте до шли Сло вен ци, а уско ро ће им Сви лајн ча-

ни уз вра ти ти по се ту.
– По ред су сре та и раз ме не ис ку ста ва, го сти ма смо омо гу-

ћи ли да по се те ма на стир Ма на си ју и Ре сав ску пе ћи ну и дру ге 
зна ме ни то сти Ре са ве – ка же Ра ди ша Алек сић, пред сед ник ОО 
пен зи о не ра у Сви лајн цу.

ЧА ЈЕ ТИ НА

Сва зла та Зла ти бо ра
Би бли о те ка по зна те и при зна те, у зе мљи и ино стран ству, 

Спе ци јал не бол ни це „Чи го та” на Зла ти бо ру ор га ни зо ва ла је 
и ове го ди не књи жев ни кон курс за нај леп шу пе сму, про зни 
са став или есеј, у знак се ћа ња на пре ра но пре ми ну лог зла ти-
бор ског пе сни ка Ми ха и ла Ћу по ви ћа. Ово го ди шња те ма би ла је 
„Пла ни на – из вор здра вог жи во та”, а под те ма „Кад про цве та 
Зла ти бор”. На кон курс је сти гао ве ли ки број ра до ва у ко ји ма 
су ауто ри из ра зних кра је ва Ср би је пре то чи ли у сво је са ста ве 
им пре си је о ле по та ма на шег нај по се ће ни јег пла нин ског ту ри-
стич ког цен тра.
Пр ву нов ча ну на гра ду до би ла је Леј ла Ми шо реп, уче ни ца 

при бој ске гим на зи је, дру гу Алек са Ршу мо вић из Основ не шко-
ле „Ду шан Јер ко вић” у Ужи цу и тре ћу Ана Чу бра ко вић из исте 
ужич ке шко ле. Спе ци јал на на гра да до де ље на је ко лек ти ву ОШ 
„Ди ми три је Ту цо вић” на Зла ти бо ру. М. П.

ПРО КУ ПЉЕ

Ми о дра го ва пи та
нај у ку сни ја
Ни зом при год них ма ни фе ста ци ја, Дом за не гу и сме штај ста-

рих ли ца у Про ку пљу обе ле жио је ок то бар – ме сец ста рих осо-
ба. Ор га ни зо ва на је при ред ба за ко ри сни ке, уче ни ци сред њих
шко ла уче ство ва ли су на ли те рар ном кон кур су чи ја су те ма
би ли ста ри, одр жа на су спорт ска так ми че ња, чла но ви ра зних
ин сти ту ци ја би ли су го сти До ма...
По тра ди ци ји, сре ди ном ме се ца одр жа на je све ча ност на ко-

јој су иза бра не нај леп ше жен ске и му шке фри зу ре и нај у ку-
сни ја пи та.
По оце ни жи ри ја, нај леп шу фри зу ру у кон ку рен ци ји же на

има ле су Сре бра Ран ђе ло вић и До бри ца Сто јиљ ко вић, а код
му шка ра ца Дра ган Ву лић и Дра го слав Ма рин ко вић.
Ове го ди не, за раз ли ку од прет ход них, уме сто по га че ко ри-

сни ци су при пре ма ли пи ту. Нај у ку сни ја пи та би ла је она ко ју је
при пре мио Ми о драг Пе тро вић. Био је успе шни ји од свих так-
ми чар ки а, по ма ло збу њен, са мо је ре као да је ура дио оно што
ду го при пре ма.

За нај бо ље уре ђе ну со бу До ма про гла ше на је со ба Бог да на
Ђор ђе ви ћа и Ми ро сла ве Дин чић, нај ак тив ни ји ко ри сни ци су
Ма рин ко Но ва ко вић и Ми ли сав Јо ви чић, нај леп ши руч ни рад
има ла је Стој на Ви ри је вић. Нај ви ше књи га из би бли о те ке про-
чи та ла је Рад ми ла Не дељ ко вић.
Овој све ча но сти при су ство ва ло је и мно штво го сти ју, а Удру-

же ње пен зи о не ра из Про ку пља ни је до шло пра зних ру ку – До-
му је уру че но 20 па ке та са хе миј ском ро бом. Ж. Д.

Алек сић је са еки пом овог удру же ња, за хва љу ју ћи по мо ћи 
ло кал не за јед ни це, уче ство вао на Тре ћој олим пи ја ди спор та, 
здра вља и кул ту ре у Со ко ба њи. У кон ку рен ци ји 62 гра да осво-
ји ли су тре ће ме сто у ди сци пли ни шта фет но бр зо хо да ње.
У јед ној у ни зу ак тив но сти ове оп штин ске ор га ни за ци је то-

ком ле та и је се ни осам де сет пен зи о не ра из Сви лајн ца бо ра ви-
ло је у Алек сан дров цу по во дом „Жуп ске бер бе гро жђа”. Г. З.
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ПИШИТЕ НАМ
Дра ги чи та о ци,
Ово је про стор на ме њен

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

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

Некад и сад
Оси гу ра ње днев ни ча ра
и хо но рар них
слу жбе ни ка у упра ви
Од ред бом 56 Фи нан сиј ског за ко на за го ди не 1932. и 1933. из у-

зе та су из оба ве зе оси гу ра ња по За ко ну о оси гу ра њу рад ни ка сва 
ли ца ко ја се узи ма ју у слу жбу др жа ве као днев ни ча ри или хо но-
рар ни слу жбе ни ци.
За лич не и по ро дич не пот по ре ових ли ца уста но вљен је Пот-

пор ни фонд по моћ ног осо бља у слу жби др жа ве, у ко ји ње го ви 
чла но ви има ју пла ћа ти 5 од сто сво јих при на дле жно сти.
Од ред бом 75 Фи нан сиј ског за ко на за 1933. и 1934. го ди ну из у-

зе ти су од оба ве зе оси гу ра ња и сви кон трак ту ал ни чи нов ни ци у 
слу жби др жа ве.

(Из ве штај о по сло ва њу Уре да за оси гу ра ње рад ни ка за 1934. го ди ну, За греб, 1935)

При вре ме ни и по вре ме ни по сло ви
Уго вор о оба вља њу при вре ме них и по вре ме них по сло ва се за кљу чу-

је за оба вља ње по сло ва ко ји су по при ро ди та кви да не тра ју ду же од 
120 рад них да на у ка лен дар ској го ди ни. Ова вр ста уго во ра мо же да се 
за кљу чи са не за по сле ним ли цем, за по сле ним ко ји ра ди не пу но рад но 
вре ме – до пу ног рад ног вре ме на, и са ко ри сни ком ста ро сне пен зи је. 
При ја ве – од ја ве М-1ПП под но се се фи ли ја ли или ис по ста ви Фон да 
ПИО над ле жној пре ма се ди шту об ве зни ка под но ше ња при ја ве, од но-
сно ње го ве ор га ни за ци о не је ди ни це. За осо бе ко је оба вља ју при вре-
ме не и по вре ме не по сло ве пре ко омла дин ске за дру ге обра зац М-1ПП 
под но си омла дин ска за дру га, а за оста ла ли ца по сло да вац ко ји је са 
ли цем за кљу чио уго вор. Омла дин ска за дру га као по сло да вац при ја ву 
под но си квар тал но, нај ка сни је осам да на по ис те ку ка лен дар ске го-
ди не, док за оста ла ли ца по сло да вац при ја ву под но си у ро ку од осам 
да на од по чет ка, од но сно пре стан ка оба вља ња по сло ва. По сло да вац 
је, при ли ком под но ше ња М-1ПП, ду жан да до ста ви уго вор о оба вља њу 
при вре ме них и по вре ме них по сло ва и рад ну књи жи цу. Ј. О.

Као ви ше стру ки да ва лац кр ви и ду го го ди-
шњи пред сед ник ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста 
у Со по ту (во лон тер ски, без ика кве нов ча не 
на док на де за тај рад), осе ћам ду жност и по-
тре бу да Вам се обра тим. Не због се бе лич но, 
већ због свих до бро вољ них да ва ла ца ко ји су 
крв да ли не бро је но пу та за вре ме од око 14 
го ди на док сам био на тој ду жно сти. Знам од-
лич но и ко су сви ти љу ди и ко ли ко пу та су 
да ли крв и при те кли у по моћ он да ка да је би-
ло нео п ход но, а са да не мо гу ни ле ко ве ко ји 
су им по треб ни да до би ју без пар ти ци па ци је, 
као што је ра ни је би ло омо гу ће но за све до-
бро вољ не да ва о це.
У До му здра вља у Со по ту ко ји је, ина че, 

по чет ком ове го ди не про гла шен за нај бо љи 
ДЗ у Ср би ји, пар ти ци па ци ја се да ва о ци ма 
кр ви на пла ћу је за сва ку ку ти ју ле ка. У том 
до му здра вља сам ра дио 30 го ди на у ра чу-
но вод ству, па ме је не ма ло из не на ди ла тврд-
ња прав не слу жбе овог ДЗ да је то за ко ном 
про пи са но.

Прав ник ДЗ у Со по ту се по зи ва на За кон
о здрав стве ном оси гу ра њу (Сл. гла сник, бр
107/2005, члан 50), за тим на Пра вил ник о пар-
ти ци па ци ји, бр 11/2010 и Пра вил ник о ли сти
ле ко ва, бр 12/2010 ко ји ма је про пи са но пла-
ћа ње пар ти ци па ци је и за до бро вољ не да ва о це
кр ви. Ако је то све та ко као што на во ди прав-
ник До ма здра вља у Со по ту, он да је то, по мом
ми шље њу, ве ли ка сра мо та за за ко но дав ца.
Ка да је тре ба ло да ти дра го це ну теч ност, то

је би ло ху ма но и ле по. И још се љу ди стал но
по зи ва ју да бу ду ху ма ни и да ју крв јер то не-
ком зна чи жи вот. И то је тач но и има мно го
оних ко ји се ода зи ва ју на ове по зи ве не оче-
ку ју ћи за и ста ни шта за уз врат. Али, ипак, ка-
да оста ре, ка да ле ко ви по ста ну са став ни део
њи хо вог жи во та и не мо гу без њих, зар је у
ре ду да за сва ку ку ти ју ле ка ко ји им олак-
ша ва жи вот пла ћа ју по 50 ди на ра као и сви
оста ли. С по што ва њем,

Дра го мир Жи ва но вић,
Сењ ска 5, Со пот

Хумани нека плате
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Но ви или ста ри про пи си

По нов но од ре ђи ва ње пен зи је

По ро дич на пен зи ја

Пре ки ди у ста жу

По љо при вред на пен зи ја

?З. С. – Бе о град: У де цем бру 2001. го ди не сам оти-
шао у ста ро сну пен зи ју са 37,5 го ди на ста жа. У ме-
ђу вре ме ну сам оства рио пен зиј ски стаж пре ко 40

го ди на упла та ма до при но са за ПИО по два раз ли чи та
осно ва, у два раз ли чи та пе ри о да. Уко ли ко бих по кре-
нуо по сту пак за пре ра чу на ва ње пен зи је на пу ни стаж,
да ли би се при ме нио об ра чун пен зи је од нај по вољ-
ни јег де се то го ди шњег про се ка за ра да или це ло куп ни
рад ни стаж, ка ко је у при ме ни од 1. 1. 2002. го ди не?

?Аца Ша ба но вић – Мла де но вац: Пен зи о ни сан сам
2004. го ди не са укуп ним ста жом од 42 го ди не и
три ме се ца. На кон пен зи о ни са ња сам ра дио по

уго во ру о при вре ме ним и по вре ме ним по сло ви ма од 1.
4. 2008. до 1. 4. 2009. го ди не и за тај по сао сам до би-
јао лич ни до хо дак. Да ли имам пра во да упи шем и тај
стаж и да тра жим но во ре ше ње о пен зи о ни са њу? Шта
би тре ба ло да ура дим?

?Л. Р. – Бе о град: Мој су пруг и ја смо пен зи о не ри.
По што је муж до ста ста ри ји од ме не, ин те ре су је
ме да ли у слу ча ју ње го ве смр ти имам пра во да

на сле дим ње го ву пен зи ју.

?Ве р ка Ива но вић – Тр сте ник: Имам пре кид у рад-
ном ста жу из ме ђу два за по сле ња јер је пред у зе ће
у ком сам та да ра ди ла оти шло у сте чај. По сле то га

сам ра ди ла се зон ске по сло ве, а из ме ђу њих сам упла-
ћи ва ла до при но се за ПИО по чла ну 15 За ко на о ПИО,
да не бих ви ше има ла пре ки де. Да на по ме нем да сам
је дан део стаж оства ри ла у Ма ке до ни ји, а до при но се
по чла ну 15 и да ље са ма пла ћам. Ин те ре су је ме да ли
мо гу и на ко ји на чин да упла тим до при но се за пре кид у 
ста жу ко ји имам да бих оти шла у пен зи ју и ка да сти чем
то пра во. Ро ђе на сам 23. 10. 1953. го ди не, а ша љем вам
и ко пи ју рад не књи жи це због по да та ка о ста жу.

?Дра ги ца Ди ми три је вић – Вла ди мир ци: Од укуп но
15 го ди на ста жа, 12 го ди на и 10 ме се ци је из рад-
ног од но са, а две го ди не и два ме се ца је по осно-

ву по љо при вре де. До би ла сам ре ше ње на ми ни мал ну 
ста ро сну пен зи ју од по љо при вре де у из но су од 8.384
ди на ра. Да ли је то у ре ду?

Од го вор: У слу ча ју да 
под не се те зах тев за пре ра-
чун сте че не пен зи је, стаж и 
осно ви це на ко је је пла ћен 
до при нос би се при до да ле 
Ва шој пен зи ји од ре ђе ној од 
де се то го ди шњег нај по вољ-
ни јег про се ка и об ра чу нао 
нов из нос пен зи је при ме ном 
но вих про пи са. То зна чи да 
се не би пра вио пот пу но нов 
об ра чун по но вим про пи си ма, 

ни ти би се пен зи ја са да од ре-
ђи ва ла од не ког нај по вољ ни-
јег де се то го ди шњег про се ка
али, за Ва шу ин фор ма ци ју,
код Вас има еле ме на та за од-
ре ђи ва ње по вољ ни јег из но-
са пен зи је од оно га ко ји већ
ко ри сти те. У сва ком слу ча ју,
нов из нос пен зи је се од ре ђу је
са мо ако је он за Вас по вољ-
ни ји, у су прот ном за др жа ва те
сте че ни из нос.

Од го вор: Уко ли ко су при-
вре ме ни и по вре ме ни по-
сло ви тра ја ли го ди ну да на 
без пре ки да и за цео пе ри од 
упла ће ни до при но си на за-
ра ду ко ја по кри ва нај ма њи 
из нос нај ни же за ра де за тај 
пе ри од, мо же те под не ти зах-
тев за по нов но од ре ђи ва ње 
ста ро сне пен зи је. Сам стаж 
на вр шен по сле пен зи о ни са-

ња не ће бит но ути ца ти на
ви си ну пен зи је, бу ду ћи да
већ има те пре ко 40 го ди на
ста жа. За ра да мо же да ути-
че на ви си ну пен зи је и по зи-
тив но и не га тив но. За слу чај
да Вам је нов из нос пен зи је
не по вољ ни ји од пен зи је ко ју
већ ко ри сти те, има те мо гућ-
ност да за др жи те сте че ни из-
нос пен зи је.

Од го вор: Не ма ни шта 
спор но око то га да Ви мо же те 
да на сле ди те по ро дич ну пен-
зи ју у слу ча ју ње го ве смр ти. 
Ме ђу тим, из ме не За ко на о 
ПИО ко је у на ред ном пе ри о-
ду тре ба да сту пе на сна гу, 
пред ви ђа ју да брак тре ба да 
по тра је бар две го ди не да 
би сте оства ри ли пра во на по-
ро дич ну пен зи ју. Уз прет по-
став ку да Ваш брак већ тра је 
то ли ко, а и не жа ли те се на 

здрав стве но ста ње су пру га,
прет по став ка је да ни шта
не ће би ти спор но око при-
зна ва ња пра ва на по ро дич ну
пен зи ју, ако Ваш су пруг умре
пре Вас. На да мо се да ни је
по треб но на по ме ну ти, али
ипак За кон про пи су је да ли-
це ко је про у зро ку је смрт ко-
ри сни ка пра ва на мер но или
крај њом не па жњом, не мо же
по том осно ву оства ри ти пра-
во на по ро дич ну пен зи ју.

Од го вор: На жа лост, пре-
ки ди у оси гу ра њу ко је сте 
има ли не мо гу ре тро ак тив-
но да се ре гу ли шу. Оно што 
бих Вам пре по ру чи ла, је сте 
сва ка ко да, ако већ ни сте, на 
вре ме пре пен зи о ни са ња по-
кре не те по сту пак за по твр-

ђи ва ње ста жа у Ма ке до ни ји,
јер ће то знат но скра ти ти по-
сту пак за пен зи о ни са ње ка да
за то до ђе вре ме. Пре ма до-
ку мен та ци ји ко ју сте по сла ли,
пра во на пен зи ју ће те оства-
ри ти нај пре ка да на вр ши те
60 го ди на жи во та. Пре то га,

Од го вор: С об зи ром да је 
Ва ша ре ал на пен зи ја за 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња ни жа од 
нај ни жег из но са пен зи је, а Ва-
ше по след ње оси гу ра ње је по-
љо при вред но оси гу ра ње, Ва-
ма је пра вил но од ре ђе на пен-
зи ја у ви си ни нај ни жег из но са 

за оси гу ра ни ка по љо при вред-
ни ка. За кон о ПИО из 2003. са
из ме на ма од 1. 1. 2006. го ди-
не не пред ви ђа оства ри ва ње
пра ва на нај ни жи из нос пен-
зи је по ве ћин ском ста жу, што
је код Вас сва ка ко стаж на вр-
шен у за по сле њу.

са упла та ма до при но са ко је
са да упла ћу је те, не ће те мо-
ћи ра ни је да оде те у пен зи ју
јер на ја вље не из ме не За ко на
о ПИО пред ви ђа ју по ве ћа ње
по треб ног ста жа за од ла зак у
пу ну ста ро сну пен зи ју. По ме-
ну те из ме не нај ве ро ват ни је

ће се при ме њи ва ти од сле де-
ће го ди не, а по ве ћа ње ста жа
ће из но си ти че ти ри ме се ца
го ди шње. На овај на чин, ако
на ста ви те ре дов но да пла ћа-
те до при но се, по кло пи ће Вам
се го ди не жи во та и пун стаж
за од ла зак у пен зи ју.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ 
НАШЕ

ГЛУМИЦЕ

НЕМАЧКИ
ПИСАЦ, ЕРИХ 
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ОСВАНУТИ
ПИПАТИ,

ДОДИРИВАТИ
ПРОТЕРИ-
ВАТИ

ОСОБИНА 
ВЕЛИКАНА

ИМЕ РУСКОГ 
СЛИКАРА 
РЈЕПИНА

ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО НА 
ВОДИ (МН.)

РЕЖИСЕР

ВРСТА 
ВИШЊЕ

ВРСТА
ПУЖЕВА 

(МН.)

ИМЕ ПЕВАЧА
ЛУКАСА

ОЦЕНА НЕКОГ
ДЕЛА

ОФИЦИР
АКТИВНЕ 
СЛУЖБЕ

СИМБОЛ
КАЛИЈУМА

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ
САНИТАРНА 
СТРУКА

ИМЕ
КАРЕЊИНЕ

СТАРИНА

ПРВАК,
ШАМПИОН

СКР. ШВЕД. 
ТЕЛЕГРАФ.
АГЕНЦИЈЕ

ИШЧУПАТИ 
ИЗ НЕЧЕГА,
РАЗВАЛИТИ

ЗАМРАЧИ-
ВАТИ

ПРКОС

ВОЈНИ ЗАВОД
(СКР.)
МАСТ ИЗ

ОВЧИЈЕ ВУНЕ

НАШ 
ПОЗОРИШНИ 
КРИТИЧАР, 
ЈОВАН

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

НОВАЦ У
БАНГЛАДЕШУ
УЗГАЈИВАЧ 
МАЛИНА

ОЗНАКА 
АМПЕРА

СЦЕН. ДЕЛО 
СА ПЕВАЊЕМ

МЕТИЛ-
АЛКОХОЛ

ЗАВРШЕТАК 
МУЗИЧКОГ 
КОМАДА

ГРАДИЋ У 
ИТАЛИЈИ
ГРАД У 
ЈАПАНУ

ОЗНАКА ЗА 
ЛИТАР

НАСРТ,
НАВАЛА
ЈОВАН
ОДМИЛА

УЗВИК 
ВЕСЕЉА

ЈЕДИНИЦА 
РАДИОАКТИВ-

НОСТИ
РУЧНИ РАД

ВЕСТИ,
НОВОСТИ

УЧЕНИК 
(СКР.)

НЕМАН,
СТРАШИЛО

НА ОВОМ 
МЕСТУ
ОЗНАКА 
РАЗРЕДА

ВРСТА
РАТНОГ 
БРОДА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: мастикс, искорак, спирала, Титаник, ид, 
нама, Чак, цал, н, ој, ни, ослад, ш, виност, шоркапа, ет, оја, сервери, т, 
Тинис, Каћ, нт, коњ, кар, Ал, ко, а, литота, абажури, сатараш.

СКАНДИНАВКА
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(Х)умор не ми сли
Ових да на сла ви ли смо Дан ра ди ја а то је ујед но и Дан

ста рих. Зна чи ли то да је ра дио са мо за ста ре или да је
и он оста рео?
Ра дио ни кад не ће за ста ре ти! Из ре ка: ра дио, не

ра дио, сви ра ти ра дио је хит свих ге не ра ци ја.
Наш на пре дак је атом ски. Не ви ди се го лим оком.
Ко о че му, на род о ску по ћи! А има на рас по ла га-

њу сто те ма – спорт, ка фа ну, би бли о те ку, по зо ри-
ште, кон цер те...
Пре ауто стра да гра ди ће мо оби ла зни це. Пре ко пре че,

на о ко ло бли же.
Остај те ов де! Од хи ља ду от кри ве них пла не та

ни јед на ни је зе мља дем бе ли ја.
Ви со ке це не на мир ни ца су нам бес плат на ме ди цин ска

по моћ. Хте ли не хте ли, во ди мо ди је ту.
Ви то мир Те о фи ло вић

Отр гли се кон тро ли
Ју трос сам се по сва ђао са па па га јем. Мно го, бра-

те, при ча.
Умо ран сам од Евро пе. У њој сам про вео цео свој рад-

ни век.
Твр ди те да сте би зни смен? А за ко ју бан ду ра-

ди те?
Зло чи нац је по знат ор га ни ма го ње ња. Са ве ћи ном од

њих је пио ка фи цу!
До га ђа ји су се отр гли кон тро ли, а ни уче сни ци

ни су одо ле ли иза зо ву.
По сле пуц ња ве на ули ци, ми ли ци ја је до шла да пре-

бро ји ча у ре.
Ни до бро оба ве ште ни из во ри не пи ју во ду.
Џе ла ту је сва ка жр тва кра ћа за гла ву.

Ра де Ђер го вић
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Да ли сте зна ли ...

Д
еј
ан

 П
ат
ак
ов
ић

... да је хим на Грч ке нај ду жа хим на на 
све ту јер има чак 158 стро фа?

… да у све ту има око 4.000 ре ги стро ва-
них ет нич ких гру па и на ро да, а са мо у XX 
ве ку је би ло око 160 ми ли о на жр та ва ме-
ђу на род них су ко ба?

… да по ло ви на људ ске по пу ла ци је за ра ђу-
је око пет про це на та свет ског бо гат ства?

… да је нај ве ћа свет ска фир ма ин диј ска 
же ле зни ца? Има ви ше од ми ли он за по сле-
них.

… да је нај ску пља сли ка на 
све ту Пи ка со ва „Акт, зе ле но 
ли шће и по пр сје” из 1932, 
ко ја је ове го ди не про да-
та на аук ци ји у њу јор шком 
„Кри сти ју” за не ве ро ват них 
106,5 ми ли о на до ла ра. Сли-

ка је на ста ла за са мо је дан дан, а мо дел је 
би ла Ма ри ја Те ре за Вол тер, јед на од Пи-
ка со вих љу бав ни ца и му за.

… да је нај ску пља про да та сли ка јед ног 
срп ског умет ни ка „Укро ти тељ зми ја” Па је 
Јо ва но ви ћа из 1887. го ди не – про да та је 
пре је да на ест го ди на у Лон до ну код „Кри-
сти ја” за 169.580 евра.

… да је Рем брант на сли као око 60 ауто-
пор тре та?

…да је ауто пор трет Ен ди ја 
Вор хо ла про ле тос на аук ци ји 
у њу јор шком „Сот би ју” про дат 
за 22 ми ли о на фун ти, по став-
ши та ко нај ску пљи ауто пор-

трет на сви ту? Са мо ме сец
да на ка сни је ауто пор трет
фран цу ског сли ка ра Едвар-
да Ма неа, та ко ђе пре ко ку ће
„Сот би”, про ме нио је вла сни-
ка за 22.441.250 фун ти.

… да је ви ше од че тр де сет го ди на на кон 
што су Битлси сво јом му зи ком осво ји ли 
Аме ри ку, чу ве на че твор ка из Ли вер пу ла и 
да ље нај по пу лар ни ја гру па у САД?

… да је Ел вис При сли још на пр вом ме-
сту ли сте по зна тих лич но сти ко је и по сле 
смр ти за ра ђу ју нај ви ше нов ца?

… да у ша ху ко ри шћен из раз шах-мат на 
пер сиј ском је зи ку зна чи „краљ је мр тав”?

… да реч Хи ма ла ји у пре во ду зна чи 
„дом сне га”, а па лан ка на тур ском је зи-
ку озна ча ва „ме сто у ко ме се ни шта не 
до га ђа”?

Му дре ми сли
Зна ти мно ге ства ри не зна чи би-

ти му дар.

Спо соб ност да се се ћа мо про-
шло сти и да за ми шља мо бу-
дућ ност да та нам је са мо сто га
да, кад раз ми шља мо о јед ном
или о дру гом, тач ни је ре ша ва-
мо за дат ке са да шњо сти, а ни-
ка ко да жа ли мо за про шло шћу 
или да спре ма мо бу дућ ност.

Вре ме је иза нас, вре ме је пред
на ма. Чим са мо поч неш да ду же
ми слиш о оно ме што је би ло или
о оно ме што ће би ти, од мах гу биш
оно што је глав но: истин ски жи вот
у са да шњо сти.

Ни шта ни је ва жно осим оно га
што ра ди мо у са да шњем тре нут ку.

По бе ди ти ло ше на ви ке мо же
чо век са мо да нас, а не су тра.

Кад би смо се са мо че шће се ћа ли
да се про пу ште но вре ме не мо же
вра ти ти, да учи ње но зло не мо же
ни кад да се по пра ви, ми би смо ви-
ше чи ни ли до бра а ма ње зла. 

Љу ди свој жи вот ква ре не то-
ли ко ти ме што не чи не оно што
тре ба да чи не, ко ли ко ти ме што
чи не оно што не тре ба да чи не.

У пре пир ка ма за бо ра вља се
исти на. Пре пир ку пре ки да онај ко
је па мет ни ји.

Тру ди се да ти у пре пир ци
ре чи бу ду ме ке а до ка зи ја ки!
Гле дај да уве риш про тив ни ка
а не да му до са диш.

Што ма ње љу ди зна ју о ло шим
де ли ма дру гих љу ди, тим стро жи
су пре ма са мим се би.

Не слу шај те ни кад оне ко ји
го во ре ло ше о дру ги ма, а до-
бро о ва ма! Ве ли ка је сна га у 
оно га чо ве ка ко ји уме да пре-
ћу ти и он да кад има пра во.

Дај ви ше од мо ра је зи ку не го ру-
ка ма.

Де бе ло др во по че ло је од
тан ког пру та. Де ве то спрат на
ку ћа по че ла је од сла га ња опе-
ка. Пу то ва ња од хи ља ду ки ло-
ме та ра по чи њу од јед ног ко ра-
ка. Па зи те на сво је ми сли: оне
су по че так по ступ ка!

Да ра зум не мо же да упра вља
жи во том, твр де са мо љу ди чи ји је
ра зум та ко по ква рен да му ни они
са ми не ве ру ју.

Лав Ни ко ла је вич Тол стој

Мо лим за реч
Над ле жни на ја вљу ју па пре но

гре ја ње. Не ће нам оста ти ни за ај-
вар.
Ко све код нас пи ше ко лум не, до ђе ми

да по за ви дим не пи сме ни ма.
Због Евро пе смо се при кло ни ли

по но су. И до би ли по но су.
Ку пов на моћ у ок то бру би ла је ма ња

не го у сеп тем бру. Али, за то је ве ћа не го
у но вем бру.
Ме ђу на род ни Дан хра не, 16. ок-

то бар, пен зи о не ри су про сла ви ли у 
обли жњим кон теј не ри ма.
Ка жу да нам пред сто ји нај ја ча зи ма у

по след њих 1.000 го ди на. Пен зи о не ри ће

је нај лак ше под не ти. Они су на ви кли да
увек бу ду у ми ну су.
Сла бо сто ји мо с пу те ви ма. И да ље

се че шће на ђе мо у ћор со ка ку.
Град ско са о бра ћај но пред у зе ће про-

сла ви ло је 118 го ди на по сто ја ња, ма да
су не ки ауто бу си још ста ри ји.
Има мо Ми ни стар ство за про стор-

но пла ни ра ње, ма да нам је по сле
све че шћих не ре да по треб ни је Ми-
ни стар ство за са ни ра ње.
На ја вљен је свет ски хит: ауто мо бил

без во за ча. Па, ко ће он да док во зи да
те ле фо ни ра и је де бу рек?!!

Де јан Па та ко вић




