
ГОВОРНИ АУТОМАТ

0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 

позива

или: 011/30-60-680

ТЕМА БРОЈА: Кризна времена могу бити шанса за

повратак пољопривреди – рачуна се да би на село 

одмах могло да се вра ти око 40.000 по ро ди ца

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ГОДИНА XLIII БРОЈ 15  БЕОГРАД, 15. АВГУСТ 2011.  ИЗЛАЗИ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО

У СЕЛО ПО ЕКОНОМСКУ СТАБИЛНОСТ



2 15. август 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички

фонд за пензијско

и инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК:
Милена Јовановић

РЕДАКЦИЈА:

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

СЕКРЕТАРИЈАТ:

011/2017-437
факс: 2017-437

РЕДАКЦИЈА ЗА 

ВОЈВОДИНУ:

Житни трг бр. 3,
21000 Нови Сад

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

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

ШТАМПА:

Штампарија Балкан, Инђија

ОГЛАШАВАЊЕ:

011/2017-437

Рукописи и фотографије
се не враћају.
Електронско издање:

www.pio.rs/glasosiguranika

ГОВОРНИ АУТОМАТ

0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 

позива

или: 011/30-60-680

ТЕМА БРОЈА: Кризна времена могу бити шанса за 

повратак пољопривреди – рачуна се да би на село 

одмах могло да се вра ти око 40.000 по ро ди ца

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ГОДИНА XLIII БРОЈ 15 БЕОГРАД, 15. АВГУСТ 2011. ИЗЛАЗИ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО

У СЕЛО ПО ЕКОНОМСКУ СТАБИЛНОСТ

Ви ше пу та смо на овом ме сту пи са ли о то ме
да нас пу то ва ња мо гу обо га ти ти на мно го
на чи на и да је због то га ва жно да љу ди пу-

ту ју кад год мо гу и ко ли ко год мо гу. Ми са ових
про сто ра баш и не спа да мо у свет ске пут ни ке и
за то по сто је број ни оправ да ни раз ло зи, али и
мно ги лич ни – инерт ност, не до ста так ра до зна ло-
сти, страх од то га ка ко ће мо се сна ћи у дру гој сре-
ди ни, не по зна ва ње је зи ка. Они ко ји пу ту ју зна ју
да су ово углав ном из го во ри и да се пре пре ке те
вр сте ла ко пре ва зи ла зе, а чи ње ни ца је да не пу-
ту је мо мно го ни по сво јој зе мљи у ко јој та кве ба-
ри је ре не по сто је.

Кул ту ру пу то ва ња да кле тре ба не го ва ти не са-
мо за то што она има ју ва жну уло гу у по ди за њу
оп ште кул ту ре и обра зо ва ња. Пу то ва ња уче то ле-
ран ци ји и по што ва њу раз ли ка, а упо зна ју ћи раз-
ли чи та на сле ђа, оби ча је и на ви ке и уче ћи о дру-
ги ма мо же мо мно го да на у чи мо и о се би.

Озбиљ ност сва ког на ро да ле ги ти ми ше се ње-
го вим од но сом пре ма кул тур ној ба шти ни ко ји
под ра зу ме ва да до бра ко ја су на сле ђе на од прет-
ход них ге не ра ци ја или ко ја ства ра мо са да тре ба
да бу ду са чу ва на за оне ко ји ће тек до ћи. Упра-
во о то ме мо же мо да учи мо од дру гих − ка ко они

ба шти не сво ју исто ри ју и кул ту ру, са ко ли ко па-
жње не гу ју сво ју при ро ду (че сто ма ње рас ко шну
од на ше), ко ли ко су по све ће ни очу ва њу жи вот не
сре ди не и ка ко од све га то га уме ју да на пра ве
успе шан ту ри стич ки про из вод. По не кад је уме-
сто ве ли ких па ра по треб но са мо да вам је ста ло
и да ма ри те.

Али и то ма ло на ма че сто не до ста је. Да ни је та-
ко не би наш нај ва жни ји ло ка ли тет, Ле пен ски вир,
ко ји је че тр де сет го ди на био у по лу мра ку ис под
са ло нит ног по кри ва ча, тек не дав но до спео на
све тло да на и до био ста тус ко ји за слу жу је. И не
би по сто ја ле си ту а ци је као она ко ја је за пра во по-
вод за овај текст – у ту ри стич ком ауто бу су ко ји из
цен тра Бе о гра да во зи до Ава ле по сто ји и во дич
чи ја је из гле да је ди на очи глед на функ ци ја да из-
да је кар те по што то ком во жње пут ни ци ма не пру-
жа ни ка кве ин фор ма ци је о објек ти ма и око ли ни
по ред ко јих про ла зе, као ни о то ме шта је то што
мо гу да ви де са авал ског тор ња, са ко га се ина-
че пру жа спек та ку ла ран по глед. Број ни стра ни
ту ри сти обич но су не при јат но из не на ђе ни и раз-
о ча ра ни, а нас до ма ће је сра мо та. А за пот пу но
су про тан ути сак не тре ба па ра, са мо ма ло тру да.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Унутрашња фискултура
Са мо ми нут сме ха де лу је на ор га ни зам као и 45

ми ну та те ра пе ут ског опу шта ња. Је дан број осо ба,
због бо ле сти или ин ва ли ди те та, ни је у мо гућ но-
сти да при ме њу је кла сич но ве жба ње ко је зах те-
ва по кре тљи вост ми ши ћа, као код тр ча ња, бр зог
хо да... Смех је, из број них раз ло га ко ри-
стан, а је дан од њих је што људ-
ском те лу пру жа оно што
се до би ја фи зич ком 
ак тив но шћу. Не ке 
бол ни це у Евро пи 
и Аме ри ци чак су
уве ле го сто ва ње 
ко ми ча ра на
б о  л е  с н ич  к и м
оде ље њи ма ко-
ји уве се ља ва ју
па ци јен те.

Ду хо ви ти љу ди
по се ду ју ве шти ну 
да не под ле жу пред-
ра су да ма и сте ре о ти-
пи ма и уме ју да са гле да ју
ап сурд ност сва ко дне ви це. Жи-
вот је тво рац сме шних, иро нич них, 
са ти рич них, гро теск них те ма, али са мо вич ни до-
сет ка ма, анег до та ма и ви це ви ма их при ме те, упа-
ку ју у ша лу и по кло не дру ги ма до зу сме ха. Сми-
сао за ху мор је у уској ве зи са ин те ли ген ци јом и
са став ни је део кре а тив ног из ра жа ва ња.

Пре ма ре зул та ти ма гло бал не ан ке те спро ве-
де не пре ко пор та ла Ba doo.com, 30.000 љу ди у 15
зе ма ља би ра ло је нај бо љу на ци ју у на сме ја ва њу,
као и нај ма ње ду хо ви ту. По ка за ло се да су Аме-

ри кан ци нај ду хо ви ти ји, док су се Шпан ци, ис пред
Ита ли ја на, на шли на дру гом ме сту. Бри тан ци, чи је
су се ри је „The Offi    ce” и „Monty Python show” уте-
ме љи ле ен гле ски ху мор, за у зе ли су сед мо од 15
ме ста. Ме ђу тим, ка да је тра же на оце на нај ма ње

сме шне на ци је, Бри тан ци су осво ји ли
че твр то ме сто. Нем ци су у ка-

те го ри ји не ду хо ви тих по-
бе ди ли ис пред Ру са и

Ту ра ка. Ов де је ми-
шље ње ба зи ра но

на ТВ се ри ја ма и
фил мо ви ма, али
ре кло би се да
не ма ду хо ви-
тих на ци ја већ
са мо по је ди на-

ца – ша љив џи ја
и ко зе ра.
Ис  тра жи ва  ња

ка жу да смех и ду хо-
ви тост ути чу чак и на

про дук тив ност за по сле-
них. Бу ду ћи да се Нем ци убра-

ја ју у вред не и ди сци пли но ва не љу де,
али без сми сла за ху мор, не чу ди да је Ин сти тут за
смех осно ван баш у Лај пци гу 2005. го ди не. Се ми нар
„Ху мор као ре сурс у рад ној сва ко дне ви ци” на овом
лај пци шком ин сти ту ту ко шта 400 евра. По ла зни ци
су за до вољ ни ре зул та ти ма, и ве ру ју да су ко нач но
ду хо ви ти, или да су, пак, вра ти ли по ти сну ти сми сао
за ша лу. По себ но Нем ци ко ји су услед стро ге ди сци-
пли не на по слу че сто би ли при ну ђе ни да се од рек-
ну ша ле. Ј. Оцић
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Пен зи о не ри из
ка те го ри је за по сле них 
и са мо стал них
де лат но сти у про се ку
има ју 68 го ди на, док
су по љо при вред ни
ко ри сни ци у про се ку
ста ри ји од њих
за пет го ди на

УФон ду ПИО ва жи пра ви-
ло да, ако же лиш бр зо и УУце ло ви то да са гле даш си-

стем пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, до вољ но је да знаш 
да чи таш ста ти стич ке из ве шта-
је и гра фи ко не. У ста ти сти ци 
Фон да на ла зе се тач ни по да ци, 
упо ред не ана ли зе, де таљ не ин-
фор ма ци је, гра фич ки при ка зи... 
рас по ре ђе ни по го ди на ма, вр-
ста ма пра ва, струк ту ри по по лу, 
из но си ма пен зи ја, ка те го ри ја ма 
пен зиј ског оси гу ра ња. Све је 
тач но и на јед ном ме сту. 

У скла ду са За ко ном o зва нич-
ној ста ти сти ци, а пре ма Про гра-
му и ме то до ло ги ји ста ти стич ких 
ис тра жи ва ња, РФ ПИО спро во-
ди ста ти стич ка ис тра жи ва ња из 
обла сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња са ме сеч ном и 
го ди шњом пе ри о ди ком. Ви ше 
о кон тро ли и об ра ди ме сеч них 
и го ди шњих ис тра жи ва ња го-
во ри ла је за наш лист На да Ћу-
рин, шеф Од се ка за ста ти сти ку 
при Сек то ру за фи нан сиј ске по-
сло ве. Њен ду го го ди шњи рад, 
за јед но са пен зи о ни са ним ко-
ле гом Ра до ми ром Гој ко ви ћем, 
уте ме љио је ста ти сти ку пен зиј-

ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
и кроз вр хун ско по зна ва ње ове 
обла сти и пра ће ње За ко на до-
вео ста ти сти ку ПИО на за ви дан 
ни во. 

– Ка да је реч о ме сеч ном ни-
воу, кон тро ли ше мо и об ра ђу-
је мо ис тра жи ва ња и на осно ву 
то га са ста вља мо из ве шта је о 
бро ју ко ри сни ка пен зи ја, као 
и о бро ју ко ри сни ка пен зи ја 
и ви си ни ускла ђе не про сеч не 
пен зи је по вр сти и ка те го ри ји 
пен зи је (оп шти и по себ ни про-

пи си). Та ко ђе, јед ном го ди шње
ови по да ци се де таљ но об ра-
ђу ју по фи ли ја ла ма и оп шти на-
ма. Наш по сао је да из ра ђу је мо
и из ве шта је о бро ју и ви си ни
из но са дру гих пра ва из ПИО.
Украт ко, сва ког ме се ца се ра де
пре гле ди ко ји са др же по дат-
ке о бро ју ко ри сни ка пра ва из
ПИО, ви си ни из но са пен зи је,
про цен ту ускла ђи ва ња, кре та-
њу за ра да и по тро шач ких це на
и да ту ми ма ис пла те пен зи је. У 
ис тра жи ва ња ко ја спро во ди мо
по го ди шњој пе ри о ди ци спа да-
ју: из ве штај о оси гу ра ни ци ма по
по лу, на вр ше ним го ди на ма жи-
во та и ста жу, за тим из ве шта ји о
ко ри сни ци ма пен зи ја по вр сти
пен зи је, по лу, го ди ни по чет ка
ко ри шће ња пен зи је, про сеч ном
ста жу, ста ро сти и про сеч ном
из но су пен зи је; за тим из ве штај
о ко ри сни ци ма пен зи ја ко ји су
пр ви пут оства ри ли пра во на
пен зи ју у то ку го ди не, и то по
вр сти пен зи је, по лу, ста ро сти,
де лат но сти из ко јих до ла зе и
узро ку ин ва лид но сти и, нај зад,

из ве штај о ко ри сни ци ма пен зи-
ја ко ји ма је пре ста ло пра во на
пен зи ју у то ку го ди не по вр сти
пен зи је, по лу, ста ро сти и ста жу
– на во ди на ша са го вор ни ца.

На осно ву свих ових из ве шта-
ја из ра ђу ју се мно ги та бе лар ни
и гра фич ки при ка зи ко ји са-
др же раз ли чи те ком би на ци је
бро је ва. Та ко је, пре ма по след-
њим по да ци ма, пен зи ју за мај
ове го ди не при ми ло укуп но
1.630.063 пен зи о не ра. Гле да но
пре ма ка те го ри ја ма оси гу ра ни-
ка, њих 1.349.584 је из ка те го ри-
је за по сле них, 59.793 из ка те го-
ри је са мо стал них де лат но сти,
а 220.686 је по љо при вред них
пен зи о не ра. Та ко ђе, по ре ђе ња
ра ди, у ма ју ове го ди не удео
ста ро сних пен зи о не ра у укуп-
ном бро ју ко ри сни ка је 57 по-
сто, а 21 од сто чи не ко ри сни ци
ин ва лид ских пен зи ја. Ме ђу тим,
у де цем бру 1994. го ди не, 44 од-
сто ко ри сни ка од укуп ног бро ја
пен зи о не ра је при ма ло ста ро-
сну, а 34 од сто ин ва лид ску пен-
зи ју. Ин те ре сант но је да исти

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ И ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА У РФ ПИО

Је зик та бе ла и гра фи ко на

За ни мљи ва ста ти сти ка
Са 31. 12. 2010. го ди не еви ден ти ра но је 19 ко ри сни ка ко ји су 

ро ђе ни до 1901. го ди не, да кле ушли су у 110. го ди ну жи во-

та, и то се дам му шка ра ца и се дам же на ко ри сни ка ста ро сних

пен зи ја, као и че ти ри му шкар ца и јед на же на исте до би ко ји

ко ри сте ин ва лид ске пен зи је. То су нај ста ри ји ко ри сни ци, док 

ста ти сти ка по ка зу је да од укуп ног бро ја пен зи о не ра (1,63 ми-

ли о на) 0,25 од сто ста ро сних (тач но 1.726) и 0,15 по сто ин ва-

лид ских пен зи о не ра (470) има ју ви ше од 90 го ди на жи во та.

Ако се по сма тра струк ту ра по по лу, од укуп но 926.000 ста ро-

сних пен зи о не ра, му шкар ци чи не 51,84 од сто, а же не 48,16

по сто, док су од 350.000 ин ва лид ских пен зи о не ра, 60,08 по сто

му шкар ци, а 39,92 од сто же не.

На да Ћу рин
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про це нат, од но сно 22 од сто, и
де цем бра 1994. и ма ја те ку ће
го ди не чи не ко ри сни ци по ро-
дич них пен зи ја.

– У ста ти сти ци се ра де раз-
ли чи ти пре гле ди, као што је
струк ту ра ко ри сни ка по фи ли-
ја ла ма, оп шти на ма, и све то по
вр ста ма пен зи је. Ови пре гле ди
слу же за од ре ђи ва ње ори јен та-

ци о ног бро ја ко ри сни ка пен зи-
ја за сла ње у РХ цен тре. По ред
кон стант ног из ве шта ва ња у са-
мом Фон ду и до ста вља ња по-
да та ка за зва нич ни сајт Фон да,
ста ти стич ки по да ци се ре дов-
но до ста вља ју: Ре пу блич ком
за во ду за ста ти сти ку, ка би не ту
пот пред сед ни ка Вла де Ср би је,
Ми ни стар ству ра да и со ци јал не
по ли ти ке, Ми ни стар ству за фи-
нан си је, чла но ви ма Управ ног
и Над зор ног од бо ра РФ ПИО и
дру гим ор га ни ма и ор га ни за-
ци ја ма. По по себ ним зах те ви-
ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја

(МОР, Свет ска бан ка) до ста вља-
ју се све о бу хват ни та бе лар ни и 
гра фич ки пре гле ди ра ди са гле-
да ва ња си сте ма пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња – ис ти-
че На да Ћу рин.

Од пред став ни ка тих ор га ни-
за ци ја че сто су сти за ле по хва ле 
за об у хват и ква ли тет ис тра жи-
ва ња. Та бе лар ни и гра фич ки 

при ка зи за и ста мо гу мно го да 
ка жу. Ре ци мо, гле да но пре ма 
ста ро сној струк ту ри свих ко ри-
сни ка ста ро сне пен зи је, пен зи-
о не ри из ка те го ри је за по сле-
них и са мо стал них де лат но сти 
у про се ку има ју 68 го ди на, док 
су по љо при вред ни ко ри сни ци 
у про се ку ста ри ји од њих за пет 
го ди на.

– При ме ра ра ди, мо гу се на-
пра ви ти и број на по ре ђе ња 
пре ма по лу. Та ко је у де цем бру 
2010. го ди не од укуп ног бро ја 
ко ри сни ка пен зи о нер ки би ло 
48 од сто а му шка ра ца за че ти-

ри од сто ви ше. Мо же мо и да за-
кљу чи мо да ви ше обо ле ва ју му-
шкар ци, јер је у струк ту ри бро ја 
но вих ко ри сни ка у 2010. го ди ни 
66 од сто му шка ра ца оства ри-
ло пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју пре ма 34 од сто же на. Из нос 
про сеч не ста ро сне пен зи је му-
шка ра ца је ви ши од про се ка ко-
ји при ма ју же не, и то за 21 од сто 

код пен зи о не ра из ка те го ри је 
за по сле них, а за де вет од сто код 
ко ри сни ка пен зи је са мо стал них 
де лат но сти. Код по љо при вред-
ни ка не ма бит не раз ли ке – ка же 
На да Ћу рин.

Дра го це но је и то што по сто је 
раз ли чи те ду го го ди шње се ри је 
по да та ка, што та ко ђе на и ла зи 
на по хва ле са ра зних стра на јер 
су то по да ци нео п ход ни за мно-
га ис тра жи ва ња.

– Има мо, по ред оста лог, де-
таљ не по дат ке о ме сеч ној ис-
пла ти пен зи ја од 1994. го ди не, 
и то са да ту ми ма свих ис пла та 

и њи хо вим из но си ма. Та ко ђе
за сва ки ме сец од 1994. чу ва мо
по дат ке о на чи ну ускла ђи ва њу
пен зи ја, про цен ту ускла ђи ва-
ња, све за кон ске из но се (нај-
ни жа пен зи ја, нај ви ша пен зи ја,
из нос на кна де за по моћ и не гу
и те ле сно оште ће ње, итд.). По-
себ но је за ни мљи во да има-
мо по дат ке о бро ју ко ри сни ка
пен зи ја по вр ста ма од 1946.
го ди не. Мо рам да на по ме нем
да, по што сам го во ри ла са мо о
ко ри сни ци ма, ми ис тра жу је мо
и све ре ле вант не по дат ке ве за-
не за оси гу ра ни ке. Ста ти сти ка
је да ла свој до при нос и у обла-
сти ак ту ар ске ма те ма ти ке, јер
до ста вља мо нео п ход не по дат-
ке за об ра чу не ак ту а ра а ско-
ро сви за по сле ни у Оде ље њу
за план, ана ли зе, ста ти сти ку и
ак ту а ре су за вр ши ли и курс фи-
нан сиј ске и ак ту ар ске ма те ма-
ти ке ко ји је ор га ни зо вао Ин сти-
тут за оси гу ра ње и ак ту ар ство.
У на шем по слу је ве о ма ва жна
са рад ња и са дру гим сек то ри-
ма. Пре ко Сек то ра за од но се с
јав но шћу, на при мер, са ра ђу-
је мо са ме ди ји ма – на гла ша ва
На да Ћу рин, шеф од се ка за ста-
ти сти ку при Сек то ру за фи нан-
сиј ске по сло ве у РФ ПИО.

На ша са го вор ни ца на кра ју
ис ти че да су јој од свих по хва-
ла нај дра же оне ко је јој упу ћу-
ју ко ле ге, па су за то нео бич но 
ва жне за хвал ни це ко је су она и 
пен зи о ни са ни ко ле га Ра до мир 
Гој ко вић до би ли по во дом че тр-
де се то го ди шњи це „Гла са оси гу-
ра ни ка”.

Је ле на Оцић

Ши ро ки спек тар при ме не
Ста ти сти ка је област ма те ма ти ке ко ја се ба ви са ку пља њем,

ана ли зом, ин тер пре та ци јом, об ја шња ва њем и пре зен та ци јом

по да та ка. По че ци ста ти стич ке ана ли зе за ди ру да ле ко у исто-

ри ју, али за че ци ста ти сти ке као на уч не ди сци пли не да ти ра ју

од XVIII ве ка, ско ро исто вре ме но

у Не мач кој и Ен гле ској. Њен раз-

вој је ипак ско ри ја по ја ва − пр ви 

ствар но бит ни ко ра ци у раз во ју 

те о ри је ста ти сти ке де си ли су се 

кра јем де вет на е стог и по чет ком 

два де се тог ве ка. Про на ла зак 

ра чу на ра че тр де се тих го ди на

про шлог ве ка и енор ман по раст

ра чу нар ске мо ћи од та да имао је 

јак ути цај на раз вој ове обла сти.

Ста ти сти ка је по ста ла по зна та у 

два де се том ве ку као ма те ма тич-

ка алат ка за ана ли зи ра ње екс пе ри мен тал них и по сма трач ких 

по да та ка. Оп ште при хва ће на као је ди на по у зда на осно ва за 

до но ше ње су до ва о ефи ка сно сти ме ди цин ских про це ду ра 

или о без бед но сти хе ми ка ли ја, и при хва ће на у про из вод њи

за по тре бе кон тро ле ква ли те та, ста ти сти ка је очи глед но ме ђу 

про из во ди ма на у ке чи ји је ути цај на јав ни и при ват ни жи вот

огро ман. Ста ти стич ка ана ли за 

се у мно гим на уч ним ди сци пли-

на ма сма тра не за мен љи вом за

из вла че ње по у зда них за кљу ча ка

из ем пи риј ских на ла за. За не ка 

мо дер на на уч на по ља, као што је

кван ти та тив на ге не ти ка, ста ти-

стич ка ме ха ни ка, и за по ље пси-

хо ло ги је − те сти ра ње ин те ли ген-

ци је, ста ти стич ка ма те ма ти ка је 

нео дво ји ва од те о ри је са ме на у ке. 

Рет ко ко ја гра на ма те ма ти ке је на-

шла та ко ши ро ку област при ме не.
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актуелно

Сад кад је из ве сно да ће кри за у Ср-
би ји још да по тра је, јер су про бле ми
из све та раз от кри ли и до ма ће, и ка-

да го ди шње пре ко 100.000 љу ди оста је без
по сла (има мо 1,8 ми ли о на за по сле них, 1,6
ми ли о на пен зи о не ра и ми ли он не за по сле-
них), по но во се шан са за пре жи вља ва ње
ви ди у се лу. Ра чу на се да од мах на се ло мо-
же да се вра ти око 40.000 по ро ди ца, јер у
Ср би ји има то ли ко пра зних ку ћа са окућ ни-
цом у ко ји ма се мо же жи ве ти. А све је ви ше
не за по сле них − оних што су оста ли без по-
сла пре две хи ља ди те, за тим у вре ме тран-
зи ци је, што су до би ли от ка зе као тех но ло-
шки ви шко ви у уга ше ним или ло ше при ва-
ти зо ва ним пред у зе ћи ма, уз от прем ни не до
де се так хи ља да евра – ко ји се сад по но во
вра ћа ју на се ло. До ду ше, и до са да су од ла-
зи ли у се ло по по моћ, али са да кад ви ше не
мо гу оп ста ти у гра ду где не при ма ју пла те,
вра ћа ју се жи во ту на се лу.

На у ка ка же да по вра так у се ло не зна чи
и по се ља че ње. Ина че, про те клих го ди на

и де це ни ја те за је би ла да је бо ље оти ћи
из се ла у град и та мо би ти пор тир, не го
ра ди ти зе мљу и но си ти код нас срам но
име – се љак. Жи вот на се лу, по ред по љо-
при вред них по сло ва, тра жи да у ње му бу-
де и ле кар, ауто ме ха ни чар, елек три чар,
фри зер, ко зме ти чар, слу жбе ник у по шти
и бан ци, а већ ви ше де це ни ја се обе ћа ва
да ће би ти но вих рад них ме ста и у ма лој
при вре ди. Јед на од шан си за оне ко ји су
оста ли без по сла у гра ду, а до би ли от-
прем ни не, је да у се лу, на ма лим по се ди ма
тај но вац уло же у по ди за ње ста кле ни ка и
пла сте ни ка и у њи ма се ба ве ин тен зив ном
по љо при вре дом. На рав но, под усло вом
да те про из во де из пла сте ни ка и ста кле-
ни ка, у ко ји ма би се то ком це ле го ди не
про из во ди ли па ра дајз, па при ка, кра ста-
вац и оста ли про дук ти до ма ће ра ди но сти
има ју ко ме и да про да ју.

Да кле, шан са у по љо при вре ди се увек
ви ди је ди но у вре ме кри за. По што ће ова
са да шња, очи то је, у Ср би ји још да по тра-

је, на чин за пре жи вља ва ње за мно ге је у
по врат ку на се ло. Уоста лом, из не ка да шње
Ју го сла ви је за по ла ве ка из се ла у град је
оти шло око осам ми ли о на љу ди. Био је то
ег зо дус у вре ме ин ду стри ја ли за ци је зе мље.
За та кву се о бу из се ла у град у све ту је, ина-
че, тре ба ло од 120 до 150 го ди на, док смо
ми у том про це су би ли бр жи од Евро пе! Сад
је очи глед но до шло вре ме да до бар део тих
љу ди или њи ховх по то ма ка по но во мо ра да
се вра ти у се ло. По след њих го ди на и де це-
ни ја код нас жи вот у се лу је за по ста вљан,
оно је по че ло све бр же да од у ми ре, па сад
од 4.800 се ла у Ср би ји не ста је сва ко че твр-
то! И кад је то по стао про цес, до го ди ла се
кри за, и са да се мо ра мо по но во вра ћа ти
за по ста вље ним и на пу ште ним се о ским до-
ма ћин стви ма. То мо же да бу де шан са да оно
ма ло мла дих оста не у ње му да жи ви, али и
да поч не број ни ји по вра так оних ко ји су у
пу ној сна зи оста ли без по сла и у гра ду не-
ма ју од че га да жи ве.

При пре ми ли: Р. С. и В. А.

КРИ ЗНА ВРЕ МЕ НА – ШАН СА ЗА ПО ВРА ТАК ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ

Ве ћи део бу џет ског ко ла ча 
за аграр
Ср би јa да нас има 778.000 по љо при вред них га здин ста ва и ако

се ра чу на са мо три чла на по до ма ћин ству, то је огром на сна га 

... Пре све га, гла сач ка. Аграр ни бу џет је ове го ди не, под се ти мо, 

из но сио око 26 ми ли јар ди, што је са мо 2,6 од сто укуп ног бу џе-

та. По љо при вред ни ци тра же да то бу де нај ма ње пет до шест 

од сто! Кад би се ова при вред на гра на ви ше ува жа ва ла и про-

гла си ла за стра те шку, а то сви из све та ко ји ов де до ла зе ис ти чу,

и аграр ни бу џет би био ве ћи.

Без фа во ри зо ва ња по је дин ца
Струч ња ци сма тра ју да се мо ра про ши ри ти круг ко ри сни ка

сред ста ва из аграр не ка се. То ви ше не мо же би ти онај ма ли број 

ко ри сни ка ко ји је у си сте му ПИО (пре ма по след њим по да ци ма 

по љо при вред них оси гу ра ни ка има 226.814 од укуп но 2.661.896 

оси гу ра них ли ца). Ге не рал но, по ли ти ка се мо ра во ди ти та ко да 

сви ко ји се ба ве по љо при вре дом мо гу ра чу на ти на исти ни во 

ме ра, би ло да је реч о бу џет ској по др шци по хек та ру, по гр лу или 

по ли тру мле ка. Та ко ђе, не тре ба фа во ри зо ва ти по је дин ца, већ 

по др жа ти удру жи ва ња по љо при вред них про из во ђа ча, пре по-

ру ка је до ма ћих и стра них струч ња ка из ове обла сти.

Од мах мо же
да се вра ти 
око 40.000
по ро ди ца
јер у Ср би ји 
има то ли ко 
пра зних
ку ћа са
окућ ни цом
у ко ји ма се
мо же жи ве ти

У се л
еко но
ста би
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између два броја

Бес пла тан ин тер нет у
цен тру За је ча ра

Гра ђа ни За је ча ра има ју бес пла тан ин тер нет
у пар ку на Тр гу осло бо ђе ња. До кра ја сеп тем-
бра по се ти о ци пар ка мо гу да про во де вре ме
на отво ре ном пре тра жу ју ћи Ин тер нет или
чи та ју ћи елек трон ску по шту на сво јим ра чу-

на ри ма, мо бил ним те ле фо ни ма или та блет
уре ђа ји ма. Пр ви Ин тер нет парк у За је ча ру је
отво рен уз по др шку гра да За је ча ра.

На кон Бе о гра да, Су бо ти це, Аран ђе лов ца,
Ла за рев ца и Ни ша, За је чар је ше сти по ре ду
град у Ср би ји ко ји је ове го ди не до био бес-
пла тан Те ле нор Ин тер нет. Ср би ја је у ју ну
2008. до би ла пр ви Ин тер нет парк у исто ри-
ји, у Сту дент ском пар ку у Бе о гра ду. Од та-
да, Те ле нор је омо гу ћио бес пла тан Те ле нор
Ин тер нет у 31 пар ку ши ром Ср би је.

Чи шће ње
при о ба ља

Удру же ном ак ци јом Се-
кре та ри ја та за ин спек циј-
ске по сло ве и Оде ље ња
за пра ће ње, ко ор ди на ци ју
и упра вља ње про јек ти-
ма „Чво ри ште”, и уз по моћ
не ко ли ко град ских јав них
пред у зе ћа очи шћен је Чу-
ка рич ки ру ка вац на Ади
Ци ган ли ји.

У по след ња че ти ри ме-
се ца ор га ни зо ва но је шест
ак ци ја чи шће ња оба ла бе-
о град ских ре ка, у ко ји ма је
од не то око 1.500 куб них ме-
та ра ра зно ра зног от па да.

Стран ци до ла зе
због по сла

То ком по след ње три го ди не у Кра гу јев цу
и Шу ма ди ји због по сла је бо ра ви ло ви ше од
1.300 стра них др жа вља на. Пред ња че гра-
ђа ни бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка,
али и др жа вља ни Ита ли је, Не мач ке и Ру си је
ко ји су, пре ма по да ци ма фи ли ја ле На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње у Кра гу јев-
цу, нај че шће би ли рад но ан га жо ва ни на
фа кул те ти ма кра гу је вач ког Уни вер зи те та,
у бан ка ма, оси гу ра ва ју ћим ку ћа ма и ин ду-
стриј ском сек то ру.

Кра гу је вач ка фи ли ја ла На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње у про те клих пет го ди-
на из да ла је пре ко се дам де сет рад них до-
зво ла стра ним др жа вља ни ма са сред њим
и ви со ким обра зо ва њем, ко ји су од стра не
По ли циј ске упра ве Кра гу је вац до би ли до-
зво лу за при вре ме ни бо ра вак у овом гра ду
због за по сле ња.

Од 2008. до кра ја ју ла 2011. го ди не у ре-
ги о ну Шу ма ди је бо ра ви ло је укуп но 75.000
стра на ца. Око 2.200 њих за др жа ло се у Кра-
гу јев цу и Шу ма ди ји ду же од три ме се ца
због шко ло ва ња, бра ка или ле че ња, а ви ше
од по ло ви не због по сла. У овом де лу Ср би је
нај че шће ра де гра ђа ни Бо сне и Хер це го ви-
не, Хр ват ске, Бу гар ске, Ру му ни је, Ита ли је,
Ру си је, Ки не, али и Ви јет на ма и Ка ме ру на,
по ка зу ју по да ци фи ли ја ле На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње у Кра гу јев цу.

Про да ја ше ће ра из роб них ре зер ви
У ве ли ким тр го вин ским лан ци ма ко ји су пот пи са ли уго вор о ис по ру ци ше ће ра са Ди-

рек ци јом за роб не ре зер ве од по чет ка ав гу ста је у про да ји ше ћер из ре зер ви по це ни 
од 103 ди на ра за ки ло грам.

Ра ди ста би ли за ци је тр жи шта, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је одо бри ла Ди рек ци ји за роб-
не ре зер ве пла сман на тр жи ште 6.000 то на ше ће ра у на ред на два ме се ца, по 3.000 то на 
ме сеч но.

Раз лог за ин тер вен ци ју из роб них ре зер ви је не ста бил ност це на ше ће ра ко је су у по-
след ње вре ме ме ња не ви ше пу та.

Снаб де ва чи су у оба ве зи да ку пље ни ше ћер из Роб них ре зер ви про да ју у сво јим про-
дај ним објек ти ма по је дин стве ној ма ло про дај ној це ни до 103 ди на ра по ки ло гра му, а 
про дав ци мо ра ју да вид но обе ле же да ше ћер по ти че из ре пу блич ких роб них ре зер ви.

Шет ња но вим мо стом
Но ви мост пре-

ко Са ве на шпи цу 
Аде Ци ган ли је био је 
отво рен за јав ну по-
се ту у да не про те клог 
ви кен да, 13. и 14. ав-
гу ста, од 9 до 19 ча-
со ва. Гра ђа ни ма је 
би ло омо гу ће но да 
нео ме та но пре ла зе 
с јед не на дру гу оба лу 
ре ке. При ступ мо сту 
био је мо гућ са две 
стра не: дуж Рам пе 4 у 
Рад нич кој ули ци (чу-
ка рич ка стра на) и из 
Ули це Сав ски на сип 
(но во бе о град ска и 
зезе м мунун сскака сстрт а на).

За шет њу пре-
ко мо ста у јед ном 
прав цу би ло је
п о  т р е б  н о
око 30

ми ну-
та, а тра са 

кре та ња је би-
ла обе ле же на и под 
над зо ром град ских 
слу жби. Ра до ви на 
мо сту се од ви ја ју ка-
ко је и пла ни ра но − 
8. ав гу ста спо је не су 
две стра не, а кра јем 
го ди не пре ко мо стааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 
би тре ба ло да кре не 
и са о бра ћај.
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По но во кр ста ре ња Ду на вом
Ор га ни за ци ја „Бе о град-

ска кр ста ре ња” об ја ви ла је
да кр ста ре ње Ђер дап ском
кли су ром, бро дом „Ду нав-
ски би сер“, по чи ње 20. и
21. ав гу ста. У на ја ви ових
до га ђа ја сто ји да је кр ста-
ре ње Ђер дап ском кли су-
ром не што што је не до ста-
ја ло у ту ри стич кој по ну ди
на Ду на ву, а Ма ли и Ве ли ки
ка зан, Тра ја но ва та бла, Де-
ци бе ло ва гла ва, Ле пен ски
вир и Го лу бач ка твр ђа ва
са мо су део по ну де ове де-
сти на ци је.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла јул ских при ма ња

пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них
по че ла је 10. ав гу ста.

Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део
пен зи ја за јул ис пла ћен је 5. ав гу ста, а пен-
зи о не ри са мо стал них де лат но сти при ми ли
су сво је це ле јул ске пен зи је 3. ав гу ста.

Раст из во за
у Шу ма ди ји
и По мо ра вљу

При вре да Шу ма ди је и По мо-
ра вља, у пр вој по ло ви ни ове 
го ди не, по пра ви ла је спољ но тр-
го вин ске ре зул та те, по ка зу ју по-
да ци Ре ги о нал не при вред не ко-
мо ре Кра гу је вац. За пр вих шест 
ме се ци ове го ди не из ре ги о на 
Шу ма ди је и По мо ра вља из ве-
зе на је ро ба у вред но сти 208 
ми ли о на до ла ра. На тр жи шта 
Не мач ке, Ита ли је, Ру си је, Фран-
цу ске и зе ма ља бив ше Ју го сла-
ви је из Шу ма ди је је из ве зе но за 
три че твр ти не ви ше ро бе не го у 
истом пе ри о ду про шле го ди не.

У из во зу ро бе пред ња че ауто-
мо би ли, ка бло ви, це ви, на ме-
штај, се ди шта, ма ши не, ди за ли-
це и ала ти. Иако је за бе ле жен 
и раст уво за ауто де ло ва, хе-
миј ских про из во да и пла сти ке, 
ма њак у раз ме ни са ино стран-
ством сма њен је го то во за тре-
ћи ну. У Ре ги о нал ној при вред ној 
ко мо ри Кра гу је вац прет по ста-
вља ју да су трен до ви ра ста из-
во за по сле ди ца ни ске про шло-
го ди шње осно ви це, пот пи са них 
спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви-
ни, али и стра них ула га ња ко ја 
су у ре ги о ну Шу ма ди је и По мо-
ра вља све очи глед ни ја. Су фи-
цит у раз ме ни за бе ле жи ле су 
пре храм бе на и ин ду стри ја на-
ме шта ја. Ме ђу тим, шу ма диј ска 
по љо при вре да, тач ни је во ћа ри, 
бе ле же де фи цит у раз ме ни са 
ино стран ством. Тре ну тан обим 
из во за је, ина че, тек 58 од сто 
оног из де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка.

Отворен „Тврђава 
театар”

Пред ста вом “Ви се ћи сно ви на Бал ка ну −
Као Икар”, фран цу ске тру пе “Fla jing pipl”, 11.
ав гу ста, у Сме де рев ској твр ђа ви, по чео је
Тре ћи ам би јен тал ни по зо ри шни фе сти вал
“Твр ђа ва те а тар”.

Умет нич ки ди рек тор и се лек тор фе сти-
ва ла, Бра ни сла ва Ли је ше вић, ре кла је да
ово го ди шња ма ни фе ста ци ја пред ста вља
ком би на ци ју озбиљ ног и лет њег, лак шег
про гра ма.

У окви ру пра те ћег про гра ма фе сти ва-
ла отво ре на је из ло жба “Твр ђа ве на Ду на-
ву”, улич ним те а тром пред ста ви ће се тру пе
“Sat sang ham” (Фран цу ска) и “Ate li er cun ćeoN” 
(Ита ли ја), а на ја вље не су и три би на “Дру-
штве на од го вор ност умет ни ка”, и пред ста ва
“Ли са бон ска при ча”, Бе о град ских фа ди ста.

Улаз је сло бо дан, пла ћа се са мо ре зер ва-
ци ја пла вих ме ста на три би на ма, а део при-
ку пље ног нов ца би ће до ни ран Си гур ној
ку ћи за же не жр тве по ро дич ног на си ља у
Сме де ре ву.

Та ко во: Тре ћи срп ски фе сти вал свет ске му зи ке
Му зич ка и ту ри стич-

ка ма ни фе ста ци ја Тре ћи 
срп ски фе сти вал свет ске 
му зи ке отво ре на је 5. ав-
гу ста у Та ко ву код Гор њег 
Ми ла нов ца, а то ком три 
фе сти вал ска да на пу бли-
ка је ужи ва ла у на сту пи-
ма осам до ма ћих и стра-
них бен до ва.

Пу бли ка је има ла при-
ли ку да чу је ме ша ви ну 
раз ли чи тих му зич ких 
жан ро ва, пре све га ром-
ску и ла пон ску му зи ку, 
али и не за о би ла зне бал-
кан ске рит мо ве, и то у 
пот пу но но вом све тлу. 
Тре ћи срп ски фе сти вал 
свет ске му зи ке је про дукт 
Нор ве шког про јек та Тutti Ser bia, чи ји су по кро ви те љи Ми ни стар ство ино стра них по сло ве Кра ље ви не
Нор ве шке и оп шти на Гор њи Ми ла но вац.

Ком плет ну ор га ни за ци ју ма ни фе ста ци је пре у зе ло је Удру же ње гра ђа на „Срп ски фе сти вал свет ске му-
зи ке“, уз по моћ ам ба са де Нор ве шке, оп шти не Гор њи Ми ла но вац и ве ли ког бро ја спон зо ра и при ја те ља
фе сти ва ла. То ком тра ја ња фе сти вал ских да на пред ста вље ни су и про из во ди до ма ће ра ди но сти, али и еко-
ло шки про јек ти и ту ри стич ка по ну да та ков ско-руд нич ког кра ја.

Те слина из ло жба у Чи ка гу
Те сли ни да ни у Чи ка гу по че ли су отва ра њем из-

ло жбе „Искри ча ви дух Ни ко ле Те сле” ко ју је у све-
ча ном ауди то ри ју му Нор тве стерн уни вер зи те та 
отво рио гра до на чел ник Чи ка га, Рам Ема ну ел. Све-
ча ном отва ра њу при су ство ва ла је и по моћ ни ца гра-
до на чел ни ка Бе о гра да Та тја на Па шић, а ово је био 
и по вод да се на јед ном ме сту оку пи 400 на уч ни ка, 
др жав ни ка и ди пло ма та, пред став ни ка Чи ка га и 
срп ске ди ја спо ре.

Гра до на чел ник Рам Ема ну ел је у част ве ли ког на-
уч ни ка про гла сио 6. ав густ за Дан Ни ко ле Те сле.

Из ло жба ће би ти отво ре на до 28. ав гу ста у цен-
тру „Navy Pi er”, ко ји то ком ав гу ста по се ти и до ми-
ли он љу ди.
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актуелно

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

По ве ћа ње
за по сле но сти

У Кра гу јев цу је еви ден ти ра-
но око 22.000 не за по сле них,
а од по чет ка 2011. го ди не на
нео д ре ђе но вре ме упо сле но је
око 3.300 ли ца са еви ден ци је
фи ли ја ле На ци о нал не слу жбе
за за по шља ва ње у овом гра ду.
Пре ма по да ци ма кра гу је вач ке
фи ли ја ле НСЗ, на под руч ју гра-
да од по чет ка ове го ди не упо-
сле но је укуп но пре ко 11.500
ли ца.

Еви дент но је да је у од но су на
про шлу го ди ну по ве ћа но за по-
шља ва ње на од ре ђе но вре ме, а
по сло дав ци се нај че шће опре-
де љу ју за ан га жо ва ње но вих
рад ни ка на три или на шест ме-
се ци.

М. С.

Управ ни од бор Фон да за раз вој АП Вој-
во ди не до нео је од лу ку о отва ра њу
но вог кон кур са за ду го роч но фи нан-

си ра ње из во зно ори јен ти са не про из вод-
ње, а за ову на ме ну из дво је но је 200 ми ли-
о на ди на ра.

Та ко ђе, од лу ком УО Фон да по ве ћа на су
и сред ства за два по сто је ћа кон кур са, та ко
да ће за ду го роч но кре ди ти ра ње раз вој них
про гра ма у обла сти по љо при вре де би ти
обез бе ђе но укуп но 450 ми ли о на ди на ра. За
крат ко роч но кре ди ти ра ње прет фи нан си-
ра ња ре а ли за ци је про је ка та у окви ру прет-
при ступ не по мо ћи Европ ске уни је – ИПА,
пла ни ра но је 200 ми ли о на ди на ра. Про јек-
ти у окви ру ИПА про гра ма ре а ли зо ва ће се у
обла сти по љо при вре де и ру рал ног раз во ја,
за шти те при ро де и жи вот не сре ди не, со ци-
јал не за шти те, пред у зет ни штва и ино ва тив-
но сти, очу ва ња ста рих за на та и тра ди ци је,
ту ри зма, обра зо ва ња, кул ту ре и спор та.

У пр вих шест ме се ци ове го ди не Фонд је
већ одо брио 113 кре ди та у обла сти по љо-
при вре де у укуп ној вред но сти од 192 ми-

ли о на ди на ра. Нај ви ше кре ди та – око 98
ми ли о на ди на ра, одо бре но је за ра тар ство,
за тим сле де сто чар ство са око 44 ми ли о на

ди на ра, те во ћар ство и ви но гра дар ство са
око 27,5 ми ли о на ди на ра.

М. Мек те ро вић

У Кра гу јев цу су пред ста вље ни ре зул та ти ис-
тра жи ва ња Цен тра за са мо стал ни жи вот осо ба са
ин ва ли ди те том Ср би је, пре ма ко ји ма се дам де сет
од сто осо ба са ин ва ли ди те том сма тра да су усло-
ви за на ла же ње по сла бо љи од сту па ња на сна гу
но вог за ко на о њи хо вом за по шља ва њу. Ис тра жи-

ва ње по ка зу је да су осо бе са ин ва ли ди те том за-
до вољ не при ла го ђе но шћу сво јих рад них ме ста 
њи хо вим по тре ба ма, као и да им се жи вот ни стан-
дард по пра вио на кон до би ја ња по сла. Ве ћи на 
по сло да ва ца, њих 86 од сто, ко ји су уче ство ва ли 
у ис тра жи ва њу, у пот пу но сти је за до вољ но учин-

ком осо ба са ин ва ли ди те-
том ко је су за по сли ли.

Ви ше од два де сет хи-
ља да осо ба са ин ва ли-
ди те том у Ср би ји не ма 
по сао, а но ве за кон ске 
ме ре ће им омо гу ћи ти да 
се лак ше за по сле. За кон о 
про фе си о нал ној ре ха би-
ли та ци ји и за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том, 
из ма ја 2009. го ди не, на-
ла же по сло дав ци ма да на 
од ре ђе ни број за по сле-
них мо ра ју за по сли ти и 
осо бу са ин ва ли ди те том, 
а др жа ва им раз ли чи тим 
вр ста ма суб вен ци ја по ма-
же у то ме.

М. Сан трач

ФОНД ЗА РАЗ ВОЈ ВОЈ ВО ДИ НЕ ОТВА РА КОН КУРС ЗА ИЗ ВО ЗНО ОРИ ЈЕН ТИ СА НУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ

Одо бре но већ 113 кре ди та

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Бо љи усло ви за за по шља ва ње 
осо ба са ин ва ли дид те том

у
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Уоп шти ни Тр сте ник, пре-
ма нај но ви јим по да ци ма 
струч них слу жби, жи ви 

ви ше од 10.000 пен зи о не ра. 
Че твр ти на њих су чла но ви Оп-
штин ске ор га ни за ци је пен зи-
о не ра ко ја успе шно ре а ли зу је 
пла ни ра не за дат ке. Пре ма ре-
чи ма пот пред сед ни ка ор га ни-
за ци је, Дра го љу ба Об ра до ви-
ћа, све те жа и ком пли ко ва ни ја 
си ту а ци ја у на шој зе мљи по го-
ди ла је одав но и ве ли ки број 
пен зи о не ра у тр сте нич кој оп-
шти ни. Ме сеч ни из но си на че-
ко ви ма по кри ва ју са мо основ-
не по тре бе, има и оних ко ји 
жи ве са ми, бо ле сни и ко ји ма је 

нео п ход на по моћ у сва ком по-
гле ду.

– Утвр ђу ју ћи за дат ке у овој 
го ди ни, Скуп шти на ОО пен-
зи о не ра у Тр сте ни ку усво ји-
ла је про грам ко ји са др жи два 
круп на за дат ка. По кре ну ли 
смо ини ци ја ти ву за из град њу 
До ма за ста ра ли ца у Тр сте ни-
ку, јер за овом уста но вом већ 
одав но по сто ји ре ал на по тре-
ба с об зи ром на тран зи ци ју и 
ду бо ку еко ном ску кри зу. Ов де 
би на шли ин те рес сви сло је ви 
и ка те го ри је ста нов ни штва оп-
шти не. О ово ме су се гра ђа ни 
из ја сни ли на ре фе рен ду му још 
1989. На осно ву та да уве де ног 

ме сног са мо до при но са би ло је
пред ви ђе но 10 од сто сред ста ва
за из град њу до ма за ста ра ли ца.
Из не ких раз ло га ова став ка ни-
је ни ка да ре а ли зо ва на – ка же
Дра го љуб Об ра до вић.

Ме сним за јед ни ца ма у се ли-
ма тр сте нич ке оп шти не по сла ти
су зах те ви да се обез бе ди од го-
ва ра ју ћа про сто ри ја за рад ме-
сних ор га ни за ци ја, за оку пља-
ње и дру же ње пен зи о не ра. 

– У скло пу пла ни ра них ак тив-
но сти у овој го ди ни ре а ли зо-
ва ли смо снаб де ва ње члан ства
огре вом, на ба вља ли и де ли ли
на мир ни це и сред ства за хи ги-
је ну, да је мо и по зај ми це у вред-

но сти до 10.000 ди на ра у пет ра-
та на шим чла но ви ма. Ор га ни-
зу је мо из ле те и дру же ња, уче-
ству је мо на ма ни фе ста ци ја ма
у на шој и дру гим оп шти на ма...
У са рад њи са Цр ве ним кр стом
по де ли ли смо 60 па ке та ху ма-
ни тар не по мо ћи нај у гро же ни-
јим пен зи о не ри ма на ше оп шти-
не. Има мо успе шну са рад њу са
Цен тром за со ци јал ни рад, Цр-
ве ним кр стом, До мом здра вља
„Др Са ва Ста но је вић” – ис та као
на кра ју Дра го љуб Об ра до вић,
пот пред сед ник Оп штин ске ор-
га ни за ци је пен зи о не ра у Тр сте-
ни ку.

Дра ган Ива но вић

По сле ви ше го ди шњих фи нан сиј ских и
ад ми ни стра тив них про бле ма око из град-
ње До ма за ста ре на За буч ју, у Ужи цу, ови
сме штај ни ка па ци те ти спрем ни су за при-
јем ста на ра. Ка па ци тет објек та је 80 ме ста
у дво кре вет ним и тро кре вет ним со ба ма,
а це на ме сеч не услу ге за ста ре осо бе је од
19,5 до 28 хи ља да ди на ра, за ви сно од ка те-
го ри је ко ри сни ка. Је дан број ме ста до би ће
и угро же ни из су сед них оп шти на. Дом за
ста ре ра ди у окви ру Цен тра за со ци јал ни
рад у Ужи цу, ко ји је ни зом ак тив но сти обе-
ле жио по ла ве ка по сто ја ња и ра да.

Град Ужи це свр ста ва се у ред ло кал них
са мо у пра ва ко је бри ну о свим ка те го ри ја ма
сво јих гра ђа на, а по себ но о они ма ко ји су
со ци јал но угро же ни или се на ла зе у ста њу
со ци јал не по тре бе, ка ко у град ском под-

руч ју, та ко и у се о ским сре ди на ма. Днев ни
бо ра вак за осо бе са ин ва ли ди те том ра ди
у До му за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња

“Пе тар Ра до ва но вић“, а мла ди ко ја су са 18
го ди на мо ра ли да на пу сте ову спе ци ја ли-
зо ва ну деч ју уста но ву ко ри сте ста но ве у
Се вој ну.

Та ко ђе, у Се вој ну је при кра ју из град ња
15 ста но ва за из бе гле и ин тер но ра се ље не
осо бе, а при До му за ста ре адап ти ра не су
про сто ри је за при хва ти ли ште, ко је Ужи це
до са да ни је има ло.

Цен тар за со ци јал ни рад раз ви ја и оста-
ле услу ге из обла сти со ци јал не за шти те ко је
ре а ли зу је кроз но ве про јек те. Пру жа и услу-
ге по мо ћи и не ге у ку ћи, ко је ко ри сти 50
ста ри јих осо ба. То ста нов ни штву омо гу ћа ва
оства ри ва ње пра ва из обла сти со ци јал не
за шти те ко ја су у над ле жно сти оп штин ских
ло кал них за јед ни ца и гра до ва.

М. Па вло вић

НЕО П ХОД НА ИЗ ГРАД ЊА ДО МА ЗА СТА РЕ У ТР СТЕ НИ КУ

Те ма ко ју ви ше ни ко не спо ми ње

УЖИ ЦЕ

Дом за ста ре че ка ста на ре
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у жижи

Спе ци јал на бол ни ца „Со ко-
ба ња“ је је ди на здрав стве на
уста но ва у Ср би ји за пре вен ци-
ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју не-
спе ци фич них плућ них бо ле сти
код де це и од ра слих, и има одо-
бре ње Ми ни стар ства здра вља
Ре пу бли ке Ср би је за при ме ну
при род них фак то ра у ле че њу.

Спе ци јал на бол ни ца „Со ко-
ба ња” пен зи о не ри ма одо бра-
ва по се бан по пуст на це ну бо-
ле снич ког да на од 10 од сто и
омо гу ћа ва пла ћа ње у 6 ме сеч-
них ра та пу тем ад ми ни стра тив-
не за бра не. Це не се раз ли ку ју
за ви сно од вр сте сме шта ја и
пе ри о да бо рав ка (у се зо ни и
ван се зо не).

Та ко ће бео дан у дво кре-
вет ној со би, чи ја це на до 20.
сеп тем бра из но си 2.600 ди-
на ра, пен зи о не ри пла ћа ти (са
10 од сто по пу ста) од 2.340 ди-
на ра. По сле 21. сеп тем бра, у
ван се зон ском пе ри о ду, це на
бео да на у дво кре вет ној со би

за пен зи о не ре би ће 2.115 ди-
на ра. Уко ли ко се пен зи о не ри 
опре де ле за сме штај у тро кре-
вет ним со ба ма, це не бео да на 
су, за ви сно од објек та сме шта-
ја, 2.160 и 1.782 у се зон ском, 

а 1.935 и 1.620 ди на ра у ван-
се зон ском пе ри о ду. Нај јеф ти-
ни ји бео дан је са сме шта јем 
у че тво ро кре вет ним со ба ма − 
1.683 ди на ра у се зо ни и 1.530 
ди на ра ван се зо не.

Уко ли ко же ле, пен зи о не ри
мо гу у Спе ци јал ну бол ни цу да
до ђу и ор га ни зо ва но, груп но,
пре ко сво јих удру же ња, и та-
да има ју по себ не по год но сти
– це не бео да на од 1.600 до
2.150 ди на ра и та ко ђе пла ћа-
ње у 6 ра та.

У Спе ци јал ној бол ни ци „Со-
ко ба ња“ пру жа ју се услу ге ди-
јаг но сти ке, пре вен ци је и ле-
че ња ре спи ра тор них, кар ди-
о ва ску лар них, ло ко мо тор них,
ре у мат ских обо ље ња. За хва-
љу ју ћи са вре ме ним уре ђа ји ма
и опре ми, ова уста но ва пру жа
мо гућ ност бр зе ди јаг но сти-
ке: не ин ва зив на пул мо ло шка
и кар ди о ло шка ди јаг но сти ка
оба вља ју се у ро ку од три да-
на. У обла сти пул мо ло ги је од-
не дав но је у при ме ни и ин ва-
зив на ди јаг но сти ка у ка би не ту
за брон хо ско пи ју, чи ме је ком-
пле ти ран про цес ди јаг но сти ке
пул мо ло шких бо ле сни ка на
јед ном ме сту.

Због из у зет но ве ли ког бро-
ја за ин те ре со ва них ни ове
го ди не ни су ус пе ли сви

пен зи о не ри Ре пу блич ког Фон да
ПИО ко ји жи ве у Вој во ди ни, а ко-
ји су кон ку ри са ли за тај бе не фит,
да оду на бес пла тан опо ра вак у
ба ње и РХ цен тре Ср би је. На и ме,
од 8.709 вој во ђан ских се ни о ра
са нај ни жим при ма њи ма, ко ли-
ко је кон ку ри са ло за ову мо гућ-
ност, њих 1.844 ни су ис пу ни ли
Пра вил ни ком пред ви ђе не усло-
ве. А од оста лих 6.865 ба ка и де-
ка ко ји су ис пу ни ли кри те ри ју ме
за бес пла тан од мор у ба ња ма о
тро шку Фон да, то пра во је на кон
спро ве де ног бо до ва ња − пре-
ма Пра вил ни ку, оства ри ло око
2.290 пен зи о не ра из ка те го ри је
за по сле них, 180 из ка те го ри је
са мо стал них де лат но сти и 12
из ка те го ри је по љо при вред них
пен зи о не ра. Овај број је ли ми-
ти ран фи нан сиј ским сред стви ма
одо бре ним за ту на ме ну за 2011.
го ди ну ко ја укуп но, за све вој во-

ђан ске оп шти не и за све ка те го-
ри је ко ри сни ка пен зи ја, из но се 
57 ми ли о на ди на ра.

Тре ба на гла си ти да су се за-
по сле ни у фи ли ја ла ма, као и у 
Ди рек ци ји По кра јин ског фон-

да, мак си мал но по тру ди ли да, 
у са рад њи са вој во ђан ским ба-
ња ма, пре во зни ци ма и удру же-

ДО БРА СА РАД ЊА ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА ПИО И ВОЈ ВО ЂАН СКИХ БА ЊА У КО РИСТ ПЕН ЗИ О НЕ РА

У ба ње и на ра те и јеф ти ни је

Спе ци јал на бол ни ца „Со ко ба ња“

БаБањања Кањижжаааа
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њи ма пен зи о не ра ор га ни зо ва-
њем пре во за уште де што ви ше 
нов ца, да би што ве ћи број ма-
те ри јал но нај у гро же ни јих пен-
зи о не ра из Вој во ди не оти шао 
на бес пла тан опо ра вак.

– Нај ма ње нов ца, од сред ста-
ва пред ви ђе них за ову на ме ну, 
опре де ли ли смо за по кри ва ње 
пут них тро шко ва. То смо ура ди-
ли да би што ви ше пен зи о не ра 
ко ји ис пу ња ва ју усло ве по сла-
ли на опо ра вак. Уште де смо по-
сти гли та ко што смо сла ли гру пе 
од по 50 љу ди у нај бли же ба ње. 
На рав но, иза бра ли смо и нај по-
вољ ни је пре во зни ке, а гру пе су 
се сме њи ва ле без пра зног хо да. 
Али, 150 ко ри сни ка пен зи ја из 
Вој во ди не упу ће но је и у оста ле 
ба ње ши ром Ср би је – об ја сни ла 

је Зо ра Кан ка раш, са вет ни ца ди-
рек то ра По кра јин ског фон да.

Пре ма ње ним ре чи ма, при-
ли ком ово го ди шњег оби ла ска 
вој во ђан ских ба ња: „Тер ма ла“ 
у Врд ни ку, Ба ње Ју на ко вић у 
Апа ти ну, „Ка њи же“, „Ру сан де“ у 
Ме лен ци ма и „Слан ка ме на“ у 
Ста ром Слан ка ме ну, у ко је су 
пен зи о не ри упу ће ни на бес-
пла тан опо ра вак, би ло је при-
мет но оп ште за до вољ ство свих 
уче сни ка у овом по слу. А за по-
сле ни у овим ба ња ма спрем ни 
су и на про ши ре ње са рад ње, 
по себ но ка да је реч о не дав но 
об но вље ним уго во ри ма са РФ 
ПИО о пла ћа њу на ра те, пу тем 
ад ми ни стра тив не за бра не или 
ски да њем ра та од пен зи је. У 
окви ру по ме ну тих аран жма на 
на ши нај ста ри ји су гра ђа ни мо-
гу да оства ре бо ра вак у ба њи 
и по 20 од сто ни жим це на ма од 
ко мер ци јал них.

Иако је „Глас оси гу ра ни ка“ у 
прет ход ним бро је ви ма де таљ-
но по ја снио про це ду ру и на чин 
од ла ска на од мор у ба ње ши-
ром Ср би је, што је кроз уго во ре 
са Фон дом и ре гу ли са но, ни је 
на од мет још не ка ин фор ма ци ја 
о ко ри шће њу ка па ци те та вој во-
ђан ских ба ња.

Све по ме ну те ба ње и РХ цен-
три из по кра ји не омо гу ћи ле 
су пен зи о не ри ма пла ћа ње на 
шест ме сеч них ра та, осим „Ру-
сан де“ ко ја одо бра ва и пла ћа ње 
у де вет ра та.

По ред уоби ча је них услу га 
ве за них за здрав стве ну ре ха-
би ли та ци ју и ле че ње, у по ну ди 
су и ре кре а тив но-ту ри стич ки 
про гра ми. Та ко је Ба ња Ру сан-
да је дан свој део на ме ни ла ко-

ри сни ци ма ко ји же ле од мор и 
ре лак са ци ју, тј. wel lness, а ре-
кон стру и са ни су и сме штај ни 
ка па ци те ти та ко да уста но ва 
са да по се ду је и апарт ма не. Ова 
ба ња је на да ле ко по зна та по ко-

ри шће њу ми не рал ног бла та из
је зе ра Ру сан да па на опо ра вак
нај че шће до ла зе обо ле ли од
за па љен ског, де ге не ра тив ног,
ван зглоб ног и ме та бо лич ког ре-
у ма ти зма, од дис ко па ти је и лум-
бо и ши јал ги је, ста ња по сле пре-
ло ма ко сти ју и хи ру шких ин тер-
вен ци ја на ко шта но-зглоб ном
си сте му, ко жних бо ле сти, као
и због хро нич них не спе ци фич-
них ги не ко ло шких обо ље ња и
сте ри ли те та.

И у Ба њи Ју на ко вић ме ди цин-
ске те ра пи је об у хва та ју ле че ње
свих вр ста ре у ма ти зма, ор то-
пед ских и не у ро ло шких обо ље-
ња, ги не ко ло шких обо ље ња и
сте ри ли те та, ре у ма то ид ног ар-
три ти са или осте о по ро зе, као
и ре ха би ли та ци ју на кон мо жда-
ног уда ра или по вре де цен трал-
ног и пе ри фер ног нер вног си-
сте ма. Ње не во де до сти жу тем-
пе ра ту ру и до 50 сте пе ни, а по
ква ли те ту су свр ста не у ред са
Кар ло вим Ва ри ма. Го сти „Ју на-
ко ви ћа“ мо гу ко ри сти ти и број-
не до дат не са др жа је ко ји ни су
ура чу на ти у це ну: од спорт ских
те ре на, са у не, ра зних вр ста
ма са жа до wel lness про гра ма.
Лањ ске го ди не је у овој ба њи
око сто пен зи о не ра ис ко ри сти-
ло по год ност да бо ра вак пла ти
на ра те по сред ством РФ ПИО.

Ба ња Врд ник по се ду је при-

род на ле ко ви та свој ства − чист
ва здух са ве ли ким са др жа јем
озо на и тер мо ми не рал ну во ду
тем пе ра ту ре од 32,8 сте пе ни са
ши ро ким спек тром по зи тив ног
де ло ва ња на ор га ни зам. Спе ци-
јал на бол ни ца за ре ха би ли та-
ци ју „Тер мал“ има про гра ме за
ле че ње и ре ха би ли та ци ју свих
де ге не ра тив них бо ле сти ло ко-
мо тор ног си сте ма, за па љен ског
и ван зглоб ног ре у ма ти зма, по-
вре да ме ких тки ва, спорт ских
по вре да, пе ри фер не од у зе то-
сти, као и про гра ме при пре-
ме за опе ра ци је ку ка и ко ле на
и ре ха би ли та ци је на кон ових
опе ра ци ја. У Врд ни ку је не дав-
но ре кон стру и сан отво ре ни ба-
зен, док су по европ ским стан-
дар ди ма опре мље не и са ле за
ве жба ње.

У Ба њи Ка њи жи па ци јен ти
се ле че тер мал ном ле ко ви том
во дом (од 27 до 78 сте пе ни, за-
ви сно од из во ра) и ле ко ви тим
бла том. У Спе ци јал ном за во ду
за ре ха би ли та ци ју ко ри сте се
нај са вре ме ни ји уре ђа ји за фи-
зи кал ну ме ди ци ну и ме ди цин-
ску ре ха би ли та ци ју, при ме њу је
хи дро, ки не зи, елек тро и пе ло-
и до те ра пи ја, ма са жа, аку пунк-
ту ра итд. Оба вља се и ре ха би ли-
та ци ја де це са де фор ма ци ја ма
на ста лим услед те шког по ро ђа-
ја или због не у ро ло шких обо-
ље ња са из ра зи том сла бо шћу
ми ши ћа.

Ба ња Слан ка мен се убра ја
ме ђу нај ста ри ја при род на ле-
чи ли шта у Ср би ји, има тер мал-
ну ле ко ви ту во ду од 18,4 сте-
пе на и са др жи на три јум-хло-
рид, јод, маг не зи јум, кал ци јум,
строн ци јум и ба ри јум. У Спе ци-
јал ној бол ни ци за не у ро ло шка
обо ље ња и пост тра у мат ска
ста ња „Др Бо ри во је Гња тић“
нај че шће се ле че па ци јен ти
од обо ље ња цен трал ног и пе-
ри фер ног нер вног си сте ма,
ло ко мо тор ног си сте ма по сле
по вре да или опе ра ци ја и ре у-
мат ских бо ле сти.

Ми ро слав Мек те ро вић

Бања

Русанддддддддддаааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

Бања

Јунаковић

Врдник
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кроз Србију

ША БАЦ

Ма њак сред ста ва
Град ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Шап ца

одр жа ла је не дав но ре дов ну Го ди шњу скуп шти-
ну. Ор га ни за ци ја бро ји 4.000 чла но ва у 18 ме сних
ор га ни за ци ја, а у 2010. го ди ни пре ре ги стро ва на
је по но вом за ко ну, Ста тут је уса гла шен са Ста ту-
том СИР-а Ср би је и до не та су сва по треб на ак-
та. Фи нан сиј ско по сло ва ње је те кло у оте жа ним
усло ви ма, сред ства до би је на из бу џе та град ске
упра ве би ла су ве о ма скром на, а утро ше на су на-
мен ски пре ко ме сних ор га ни за ци ја. Из соп стве-
них сред ста ва из де ла чла на ри не до ни ра но је 18
ме та ра др ва и 50 па ке та су хо ме сна тих про из во-
да за чла но ве са нај ни жим пен зи ја ма.

Нај за па же ни је су би ле ак тив но сти кре а тив не
ткач ке ра ди о ни це, ко ја са да про ла зи кроз те шке
тре нут ке јер је из о ста ла по др шка град ске упра ве
у на кна ди за за куп ни ну про сто ра.

Про стор би фе клу ба пре вас ход но је ра дио за
чла но ве, али и за екс тер не го сте, и то је би ло ме-
сто где су се, у ци љу сма ње ња тро шко ва, од ви ја-
ле го то во све ак тив но сти. И по ред то га, по сло ва-
ње клу ба је и да ље у фа зи пре жи вља ва ња.

Од сек ци ја нај за па же ни ји рад је има ла сек ци ја
за спорт и ре кре а ци ју, ко јој је ме сна за јед ни ца „Вук
Ка ра џић“ обез бе ди ла бес плат но про стор, а јед на
гру па чла но ва је са ма фи нан си ра ла ко ре о гра фа и
ко ре пе ти то ра да би уве жба ли сплет град ских ига-
ра ко ји ма су се већ пред ста ви ла јав но сти.

Иако се по сло ва ло у крај ње ре стрик тив ним
усло ви ма, Скуп шти на је, усва ја ју ћи Из ве штај
о ра ду, при хва ти ла план ра да и пред лог ме ра
штед ње у 2011. го ди ни ко ји се већ спро во ди.

Д. Ми ја то вић

Нај ва жни ји за да так по моћ
нај ста ри ји ма, бо ле сни ма
и они ма ко ји се су о ча ва ју са
нај ве ћим еко ном ским
про бле ми ма

УВуч ју, не да ле ко од Ле сков ца, не ка да-
шњем сре ди шту исто и ме ног ло кал ног
пар ла мен та, фор ми ра но је је дин стве-

но удру же ње пен зи о не ра, ин ва ли да ра да,
бо ра ца и њи хо вих по то ма ка. За пред сед ни-
ка удру же ња иза бран је Кр ста Сто ја но вић,
ду го го ди шњи при вред ник из ово га кра ја и
не ка да шњи функ ци о нер у ло кал ној са мо у-
пра ви оп шти не Ле ско вац, а пред сед ник Из-
вр шног од бо ра је Ста ни ша Сто ја но вић.

На Из бор ној скуп шти ни је за кљу че но да
је циљ удру же ња не го ва ње тра ди ци је и по-
моћ чла но ви ма ове ор га ни за ци је у ре ша ва-
њу сва ко днев них жи вот них про бле ма.

Оче ку је се, ина че, да Вуч је, ко је је као
не ка да шња ло кал на са мо у пра ва у свом
са ста ву има ло три де се так на се ља, по но во
до би је ста ри ста тус што би тре ба ло да омо-
гу ћи из ла зак овог кра ја из ве ли ке еко ном-
ске кри зе. Кри за је по себ но уоч љи ва по сле
еко ном ског су но вра та не ко ли ко во де ћих
ко лек ти ва као што су По љо при вред ни ком-
би нат „По реч је” и Тек стил на ин ду стри ја
„Вуч је”, ко ја је би ла део ле ско вач ког ба се на,
од но сно „срп ског Ман че сте ра”, где се про-
из во дио „нај у бав штоф на цел свет”.

– На дам се да ће мо за јед нич ким ра дом

ус пе ти да оства ри мо нај ва жни је за дат ке и
да ће мо пру жи ти пре ко по треб ну по моћ
члан ству, пре све га нај ста ри ји ма и они ма
ко ји има ју нај ве ће еко ном ске про бле ме и
здрав стве не по те шко ће – ка зао је на Из-
бор ној скуп шти ни Кр ста Сто ја но вић, пр ви
пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Вуч ја.

Д. Ко цић

У ВУЧ ЈУ КОД ЛЕ СКОВ ЦА ФОР МИ РА НО ЈЕ ДИН СТВЕ НО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Пр ви пред сед ник
Кр ста Сто ја но вић

ЦР ВЕ НИ КРСТ КЊА ЖЕ ВАЦ

По моћ за нај у гро же ни је

Оп штин ска ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста Кња жев ца за сво је нај у гро же ни је жи те-
ље обез бе ди ла је девет то на ху ма ни тар не по мо ћи, од то га по три то не бра шна, пре-
храм бе них про из во да и хи ги јен ских сред ста ва.

− По моћ ће би ти ди стри бу и ра на нај у гро же ни јем сло ју ста нов ни штва по се о ским 
ме сним за јед ни ца ма, с об зи ром да ти љу ди ни су у мо гућ но сти да ко ри сте услу ге на-
род не ку хи ње – ка же Сло бо дан Ра до ји чић, се кре тар кња же вач ког Цр ве ног кр ста. 
Спи сак ко ри сни ка од ре ди ће Цр ве ни крст у са рад њи са Цен тром за со ци јал ни рад, 
Удру же њем пен зи о не ра и ром ским ор га ни за ци ја ма.

Удру же ње пен зи о не ра Кња же вац је и ове го ди не, као и ра ни јих, у до го во ру са Цр-
ве ним кр стом обез бе ди ло ху ма ни тар ну по моћ – на мир ни це и хи ги јен ска сред ства 
за 78 нај у гро же ни јих чла но ва са под руч ја ове оп шти не ко ји жи ве у се о ским сре ди-
на ма. По ре чи ма пре сед ни ка Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра, Ра до ми ра  Вељ-
ко ви ћа, ова по моћ спро ве шће се пре ко се о ских ме сних ор га ни за ци ја.

На те ри то ри ји оп шти не Кња же вац на ла зи се 85 се о ских на се ља, а не ка су уда ље на 
и до 50 ки ло ме та ра од се ди шта оп шти не. До мно гих ви ше не по сто ји пре воз јер су 
због не рен та бил но сти уки ну те ауто бу ске ли ни је. Д. Ђор ђе вић
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Под по кро ви тељ ством оп-
шти не Свр љиг, у ор га ни-
за ци ји Цен тра за кул ту ру, 

од 5. до 7. ав гу ста, у овом ме сту, 
на спорт ском те ре ну Па сти ри-
ште одр жа на је ше ста Бел му-
жи ја да. За три са бор ска да на 
Свр љи жа ни су при ка за ли при-
вред но-ту ри стич ку раз глед ни-
цу: из вор но ства ра ла штво, па-
стир ски ви ше бој, нај леп ше па-
сти ри це, ста рин ска је ла, пи те, 
ко ла че. Ша ре ни ло се на де се ти-
не штан до ва са ру ко тво ри на ма, 
ста рин ским је ли ма и при ка зи ма 
на род них оби ча ја. По себ но ме-
сто за у зе ли су ка за ни у ко ји ма 

је спра вљан бел муж, а успе шно 
су ра ди ле и уго сти тељ ске рад-
ње. Ова ма ни фе ста ци ја је при-
ли ка да се љу ди вра те ве ков ној 
тра ди ци ји и тим за бо ра вље ним 
оби ча ји ма.

Бел муж је спе ци ја ли тет свр-
љи шких па сти ра ко ји се пра ви 
од мла дог си ра и про ји ног ку-
ку ру зног бра шна. По ре цеп ту 
− 300 гра ма мла дог си ра и ка-
ши ка-две про ји ног бра шна на 
ти хој ва три за 15 ми ну та до би је 
се пор ци ја бел му жа за де гу-
ста ци ју, так ми че ње и про да ју. 
На бер зи у Свр љи гу бел муж се 
до бро ко ти рао – про да то је око 

1,3 то не. За бе ле же на је и до бра
про да ја пи та, ко ла ча, ста рих
је ла, а куп ци су сти гли са свих
стра на, из зе мље и ино стран-
ства.

У спра вља њу бел му жа так ми-
чи ле су се 24 еки пе. По бе ди ла
је еки па Цр но ље ви ца – мла ди,
а у ка те го ри ји слат ких пи та по-
бе ду је од не ло се ло Ни ше вац.
Нај сла ђе и нај леп ше до ма ће
ко ла че на пра ви ла је Сла ви ца
Илић, сла ну пи ту Ува ка Ди кић,
а нај леп ши штанд по ста ви ло је
се ло Гр бав че. Же не Удру же ња
пен зи о не ра оп шти не Свр љиг
осво ји ле су тре ће ме сто за из-

ло же ну сла ну пи ту, а Ак тив же-
на ПУПС-а та ко ђе тре ће ме сто
за до ма ће ко ла че. Пен зи о не-
ри су се так ми чи ли у спре ма-
њу бел му жа, а има ли су и ле по
укра шен штанд.

Ово го ди шња „Бел му жи ја да“
је би ла нај по се ће ни ја до са да.
За три да на ма ни фе ста ци ју је
по се ти ло бли зу пе де сет хи ља да
људи, а до бром рас по ло же њу и
ат мос фе ри до при не ли су Са ша
Илић и Бал ка ни ка, Ми ро слав
Илић, тру ба чи, гај да ши и мно га
кул тур но-умет нич ка дру штва
из ме ста и око ли не.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ

Бел му жи ја да 2011

У Стра га ри ма код Кра гу јев-
ца одр жа на је тре ћа По љо при-
вред но-ту ри стич ка ма ни фе ста-
ци ја „Шу ма диј ски да ни шљи ве”, 
ко ју су ор га ни зо ва ла удру же ња 
по љо при вред ни ка „Кап по кап” 
из се ла Ма сло ше во и „Си то во” 
из Стра га ра, а под по кро ви тељ-
ством гра да Кра гу јев ца. 

Сим бо лич ним огла ша ва њем 
тре шње вог то па крај спо ме ни-
ка Ка ра ђор ђе вом бар јак та ру и 
ју на ку Пр вог срп ског устан ка, 
Та на ску Ра ји ћу, ово го ди шње 
„Шу ма диј ске да не шљи ве” отво-
ри ли су глу мац и ре ди тељ Ра-
дош Ба јић и пе сник До бри ца 
Ерић. На отва ра њу ма ни фе ста-

ци је про гла ше ни су и по бед ни-
ци тра ди ци о нал ног кон кур са
за пе снич ко оства ре ње на те ме
ве за не за шљи ву и Стра га ре.
Ово го ди шњи ла у ре ат так ми че-
ња је Алек сан дар Ђор ђе вић из
Алек син ца. То ком „Шу ма диј ских
да на шљи ве” по се ти о ци ма се

пред ста ви ло че тр де се так про-
из во ђа ча во ћа и пре ра ђе ви-
на од во ћа из Шу ма ди је, а крај
во де ни це на ре ци Сре бр ни ци
ор га ни зо ва на је пре зен та ци ја
се о ског ту ри зма, ко ји је у Стра-
га ри ма све за сту пље ни ји.

М. С.

СТРА ГА РИ

Тре ћи „Шу ма диј ски да ни шљи ве”
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стари занати

Нај зна чај ни ји део асор ти ма на 
из про из вод ног про гра ма
за у зи ма ју мо де ли пле сних
ци пе ла, ци пе ла за вен ча ња,
као и обу ће за по тре бе филм ске 
и по зо ри шне умет но сти

Док у ома ле ној ра ди о ни ци при во ди
кра ју из ра ду ци пе ла за пред ста ву
„Грк Зор ба” ко ја ће се из во ди ти у На-

род ном по зо ри шту, Жда нов Мла де но вић,
ДД
по зна ти ји у по зо ри шним, филм ским и пле-
сним кру го ви ма као мај стор Да не, вра ћа се
на сво је по чет ке.

– За вр шио сам тро го ди шњу Шко лу уче ни-
ка у при вре ди 1966. го ди не. Да бих овла дао
за на том, сва ко днев но сам по ха ђао прак су
у Обре нов цу, а за тим сам до шао у Бе о град
и у та да шњој Ули ци 7. ју ла ра дио у за нат-
ском пред у зе ћу „Ср би ја”. На кон од слу же ног
вој ног ро ка оти шао сам у Не мач ку где сам

три го ди не ра дио у мо де лар ни ци. Био сам
члан ти ма ко ји је за Олим пи ја ду у Мин хе ну
1972. го ди не из ра дио ком плет ну обу ћу за
уче сни ке офи ци јел ног де ла, да кле за све
су ди је, де вој ке из во ђа чи це, за све сем за
так ми ча ре – при се ћа се мо де лар.

На кон Не мач ке, мај стор Да не се вра ћа у
Бе о град и по чи ње да мо де ли ра ци пе ле за
да ске ко је жи вот зна че.

– Са мо ме сец да на сам био при ја вљен у
СИЗ за за по шља ва ње, и од мах сам се за по-
сли ло у Са вре ме ном по зо ри шту. Да нас је та
ку ћа Бе о град ско драм ско по зо ри ште. Чи тав
про цес ра да из гле да та ко што ми ко сти мо-
граф до но си ски це на осно ву ко јих из ра ђу-
јем об лик ци пе ла и већ уна пред знам њи-
хов бу ду ћи из глед ко ји је, на рав но, са став ни
део ко сти ма. Да кле, ко сти мо граф од ре ђу је
и бо ју и ма те ри јал а ја на осно ву све га то га

мо де ли рам ци пе ле ко је и сти ли зу јем. Да ље,
из ове ра ди о ни це ци пе ле на ста вља ју свој
пут кроз про бе, прет пре ми је ре, пре ми је ре,
пред ста ве – ка же мај стор Да не.

Пре из ра де обу ће нео п ход но је из ме ри-
ти сто па ло осо бе ко ја ће је но си ти и то је,
по ред кре а тив но сти, још јед на ле па и уз-
бу дљи ва стра на по сла јер до но си по знан-
ства са ве ли ка ни ма по зо ри шног, пле сног и
филм ског ства ра ла штва.

– Нај ве ће ци пе ле у чи та вом мом рад ном
ве ку на пра вио сам за Та шка На чи ћа, и би ле
су број 49, нај ве ће жен ске ци пе ле за сто па-
ла Све ти сла ва Гон ци ћа ко ји је глу мио Ме ри-
лин ку у пред ста ви „Не ки то во ле вру ће”. Да,
би ла је то дам ска ци пе ла, али ве ли чи не 46.
Пра ви мо ра зно ра зне вр сте обу ће, ба ле тан-
ке, пле сне ци пе ле, ко је су стан дар ди зо ва не,
за њих је пре ци зи ра на ви си на пот пе ти це,
шти кле: од два до три сан ти ме тра, или од
пет до де вет, за не ке од пет до се дам сан ти-

ме та ра. За од ре ђе не му шке мо де ле 2-2,5, а
за по је ди не 2,5-5 сан ти ме та ра. Да кле, пра-
ви мо пле сне ци пе ле и сан да ле за ла ти но а-
ме рич ке пле со ве, ка рак тер не пле со ве, тан-
го. Из ра ђу је мо ба лет ске па ти ке (ме ка не за
ве жба ње кла сич ног ба ле та, за џез ба лет). У 
ино стран ству су та кве ци пе ле пре ску пе, па
сам, ето, и за нор ве шку де чи цу по на руџ би-
ни на пра вио бро је ве 34 и 35. Му ште ри је код
нас по ру чу ју и ци пе ле за вен ча ња. За хва љу-
ју ћи сај ту, за ме не су чу ли и у Ма ке до ни ји,
Цр ној Го ри и Хр ват ској, та ко да ра дим и по
њи хо вим по руџ би на ма. Чак и да нас, до ду-
ше ре ђе, пра вим ци пе ле за сте по ва ње ко је
зве че због луф та из ме ђу два ме тал на степ
бло ке ја и фла мен го ци пе ле ко ји ма је до њи
део пот пе ти це пот пу но пре кри вен ек се ри-
ма – на во ди Жда нов Мла де но вић.

По ро дич ни по сао је ди ног стил ског обу-
ћа ра на на шим про сто ри ма има ће ко и да
на сле ди.

– У ра ди о ни ци је за по слен и ве о ма ис ку сан
рад ник ко ји је у на шу фир му до шао из „Ру да”.
За са да ра ди и су пру га, али нам се при дру-
жио и зет ко ји, на кон свог ре дов ног по сла,
до ла зи ов де сва ко по под не да учи. На ста ви-
ћу и ка сни је да по ма жем ко ли ко год мо гу јер
се на дам да ће и убу ду ће би ти по сла. По ред
по зо ри шта, са ра ђу је мо и са пле сним шко ла-
ма. Мо рам, по себ но за ва ше чи та о це, да на-
ве дем и ве о ма по зи ти ван при мер, од но сно
да ка жем да све пле сне шко ле ор га ни зу ју и
гру пе за ре кре а тив це ко је по ред за по сле них
по ха ђа ју и пен зи о не ри, и то два пу та не дељ-
но, и они су та ко ђе мо ји кли јен ти – ис ти че за
крај мај стор Да не.

Је ле на Оцић

СТИЛ СКИ ОБУ ЋАР

Ци пе ле са ка рак те ром и
рит мом
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Windows Media Player (1)

15

Ка да пр ви пут уђе мо у Win dows Me dia
Player на екра ну ће се по ја ви ти про зор Wel-
co me to Win dows Me dia Player. Че ки ра мо
оп ци ју Re com men ded set tings и клик не мо
на Fi nish.

Ка да по кре не мо про грам, ви де ће мо да се
са сто ји из шест сег ме на та:

1. Player task bar − на ла зи се на вр ху
отво ре ног про зо ра и са сто ји се из сле де-
ћих оп ци ја:

а) Дуг мад Back/For ward − ко ри сти мо их
за при каз прет ход ног или на ред ног екра-
на;

б) Li brary − ко ри сти мо је за при ступ и
ор га ни зо ва ње сво је ко лек ци је ди ги тал них
ме ди ја (ка да клик не мо на стре ли цу, по ред
Li brary мо же мо да иза бе ре мо ба зе: му зи ке,
сли ка, ви део за пи са и сни мље них ТВ про-
гра ма);

ц) Play − ко ри сти мо је за пу шта ње му зи-
ке, пре глед сли ка и при ка зи ва ње ви део за-
пи са или сни мље них ТВ про гра ма;

д) Burn − ко ри сти мо је за на ре зи ва ње му-
зи ке, сли ка, ви део за пи са и сни мље них ТВ
про гра ма на ЦД или ДВД;

е) Sync − ко ри сти мо је за син хро ни зо ва-
ње ра чу на ра са дру гим уре ђа ји ма ко ји се на
ње га мо гу при кљу чи ти.

2. Ко манд-
на тра ка − са-
сто ји се из:

а) Or ga ni ze

− ко ри сти мо
је за из бор и
по ста вља ње
па ноа, ба ро-
ва и ме ни ја
ко је же ли мо
да ко ри сти мо
у про гра му
Win dows Me-

dia Player, по ста вља ње и из бор по да та ка у
ди ги тал ним ме ди ји ма (Mu sic, Pic tu res, Vi de os
i Re cor ded TV), као и за из бор и по ста вља ње
кри те ри ју ма за сор ти ра ње по да та ка;

б) Stre am − ко ри сти мо је да би смо
пу тем мре же пре ба ци ли по дат ке са ди-

ги тал них ме ди ја свог ра чу на ра на не ки
дру ги ра чу нар у мре жи, а уко ли ко има-
мо Ин тер нет при ступ кућ ним ме ди ји ма
пре ко ње га по дат ке са ди ги тал них ме ди ја
свог ра чу на ра мо же мо по де ли ти са би ло
ко јим ра чу на ром ко ји има при ступ Ин-
тер не ту;

ц) Cre a te Playlist − ко ри сти мо је да би смо
кре и ра ли плеј ли сте;

д) Vi ew op ti ons − ко ри сти мо је за из бор
на чи на при ка зи ва ња са др жа ја;

е) Se arch − ко ри сти мо је за бр зо пре тра-
жи ва ње би ло ког ди ги тал ног ме ди ја.

3. На ви га ци о-
ни па но (Na vi-

ga tion Pa ne) − 
на ла зи се са ле-
ве стра не про-
зо ра Win dows 
Me dia Player и 
ко ри сти мо га 
за из бор од ре-
ђе ног ди ги тал-
ног ме ди ја ра ди 
по кре та ња или ор га ни за ци је фај ло ва ко ји
се на ла зе на том ме ди ју по не ком кри те-
ри ју му. На дну на ви га ци о ног па ноа на ла-
зи се оп ци ја Me dia Gu i de. Ко ри сти мо је за
про на ла же ње му зи ке, сли ка и фил мо ва на
Ин тер не ту.

4. Па но за де та ље (De ta ils Pa ne) − на ла-
зи се у цен трал ном де лу про зо ра, при ка зу је
фај ло ве са основ ним ка рак те ри сти ка ма и
ко ри сти мо га за сор ти ра ње тих фај ло ва по
не ком од по сто је ћих кри те ри ју ма:

а) Му зич ке фај ло ве (Mu sic) сор ти ра мо
по сле де ћим кри те ри ју ми ма ко ји се по ја-
вљу ју у за гла вљи ма цен трал ног де ла про-
зо ра: Al bum − по на зи ву ал бу ма; Ti tle − по
на зи ву пе сме; Length − по ду жи ни пе сме;
Ra ting − по оце ни ква ли те та; Con tri bu ting

ar tist − по из во ђа чу; Com po ser − по ком-
по зи то ру; Si ze − по ве ли чи ни му зич ког за-
пи са; Pa ren tal ra ting − по оце ни по доб но-
сти му зич ког за пи са за раз ли чи те уз ра сте
слу ша ла ца;

б) Сли ке (Pic tu re) сор ти ра мо по сле де-
ћим кри те ри ју ми ма ко ји се по ја вљу ју у за-

гла вљи ма цен трал ног де ла про зо ра: Ti tle

− по на зи ву сли ке; Da te ta ken – по да ту му
фо то гра фи са ња; Si ze − по ве ли чи ни сли ке;
Tags − по обе леж ји ма; Ra ting – по оце ни
ква ли те та;

ц) Ви део за пи се (Vi de os) сор ти ра мо по
сле де ћим кри те ри ју ми ма ко ји се по ја вљу-
ју у за гла вљи ма цен трал ног де ла про зо ра:
Ti tle − по на зи ву фил ма или ви део за пи са;
Length − по ду жи ни фил ма или ви део за пи-
са; Re le a se year − по го ди ни об ја вљи ва ња
фил ма или ви део за пи са; Gen re − по жан ру
фил ма или ви део за пи са; Ac tors − по глум-
ци ма у фил му; Ra ting − по оце ни ква ли те та
фил ма или ви део за пи са; Si ze − по ве ли чи-
ни фил ма или ви део за пи са; Pa ren tal ra ting

− по оце ни по доб но сти ви део ма те ри ја ла
за раз ли чи те уз ра сте слу ша ла ца;

д) Сним ке са ТВ (Re cor ded TV) сор ти-
ра мо по сле де ћим кри те ри ју ми ма ко ји се
по ја вљу ју у за гла вљи ма цен трал ног де ла
про зо ра: Se ri es − по се ри ја ма; Epi so de −
по епи зо да ма; Da te re cor ded − по да ту му
сни ма ња; Length − по ду жи ни сним ка; Ra-

ting − по оце ни ква ли те та сним ка; Gen re

− по жан ру сним ка; Pa ren tal ra ting − по
оце ни по доб но сти ма те ри ја ла за раз ли чи-
те уз ра сте слу ша ла ца; Si ze − по ве ли чи ни
сним ка.

5. Ли ста па но (List pa ne) − на ла зи се у де-
сном де лу про зо ра и ко ри сти мо је за кре и-
ра ње но ве плеј ли сте (Play list).

6. Плеј ме ни (Play me nu) – на ла зи се на
дну про зо ра и ко ри сти мо га за по де ша ва ње
пу ште ног са др жа ја. Са сто ји се из сле де ћих
оп ци ја:

а) Turn shuffl   e on – ко ри сти мо је за укљу-
чи ва ње оп ци је за кре и ра ње ре до сле да фај-
ло ва по слу чај ном из бо ру;

б) Turn re pe at on – ко ри сти мо је да би-
смо укљу чи ли оп ци је за по нов но по кре та-
ње фај ла;

ц) Stop – ко ри сти мо је за за у ста вља ње
фај ла;

д) Pre vi o us – ко ри сти мо је за пу шта ње
прет ход не пе сме из плеј ли сте;

е) Play – ко ри сти мо је за по кре та ње пе-
сме или фил ма;

ф) Next – ко ри сти мо је за пу шта ње сле де-
ће пе сме из плеј ли сте;

г) Mu te – ко ри сти мо је да би смо ис кљу чи-
ли или укљу чи ли звук;

х) Vo lu me – ко ри сти мо је за по ја ча ва ње
или ути ша ва ње ја чи не зву ка.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић
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здрав живот

И слатко И слатко 
и сланои слано

Ћуф те од ри бе и пи рин ча
(за 4 осо бе)

Вре ме при пре ме: 1 сат и 30 ми ну та

Са стој ци: 1 кг сит не ри бе, гла ви ца цр ног лу ка,
5-6 че но ва бе лог лу ка, 100 гр ри же, 2 ја је та, лист
пер шу на, ли мун, со, би бер, уље за пр же ње.

На чин при пре ме: Ри бу очи сти ти и са мле ти
два пу та на ма ши ни за ме со, са мле ти и цр ни и
бе ли лук. Ри жу оба ри ти и до да ти сме си. До да ти
2 ја је та, сец кан пер шун, со, би бер. Све ле по за-
ме си ти, па до да ти сок од по ла ли му на. Та ко при-
пре мље но оста ви ти 15 ми ну та у фри жи де ру. Од
ма се пра ви ти ћуф те и пр жи ти на за гре ја ном уљу.
Ва ди ти на па пир на ти убрус да упи је оста так уља,
а за тим од ло жи ти у од го ва ра ју ћу по су ду.

На по ме на: Ћуф те се мо гу слу жи ти са мо са ма јо-
не зом, тар тар со сом или би ло ко јом са ла том, а та-
ко ђе и уз пом фрит или ба ре ни кром пир и бли тву.

Апо те ка
из при ро де

ЦР НИ БИ БЕР

Ви ше го ди шња пу за ви ца из ју го и-
сточ не Ази је где се за ње го ва ку ли нар-
ска и ле ко ви ти свој ства зна ве ко ви ма.
Се ме би бе ра се са сто ји од ја ког зе ле-
но жу тог есен ци јал ног уља. Та ко ђе је
бо га то ал ка ло ид ним пи пе ри о ном.

Цр ни би бер сти му ли ше ва ре ње, ко-
ри сти се за ле че ње ле њих цре ва, га со-
ва, на ди ма ња.

На чин упо тре бе: У 150 мл ки пу ће
во де ста ви ти 3 г зр на би бе ра. Због уку-
са за чи ни ти га на ном. На кон 10 ми ну та
про це ди ти и пи ти 2-3 пу та на дан.

На по ме на: Цр ни би бер не тре ба
узи ма ти у исто вре ме са ле ко ви ма за
раз ре ђи ва ње кр ви.

БУ ЧУ

Бу чу се углав ном упо тре бља ва код
про бле ма са бе ши ком и ин фек ци јом
ури нар ног трак та, као што су ци сти-
тис, про ста ти тис и уре три тис. Ли шће

бу че са др жи биљ ну слуз ко ја уми ру је
упа ље ну слу зо ко жу.

На чин упо тре бе: јед ну ке си цу ча ја
(2 гр) ста ви ти у шо љу ки пу ће во де. Пи-
ти три пу та днев но по шо љу, пре обро-
ка. По сто је и ка пи ко је се пи ју три пу та
днев но − по 40 ка пи пре обро ка.

На по ме на: Бу чу не тре ба ко ри сти ти
у слу ча је ви ма озбиљ них про бле ма са
бу бре зи ма.
При пре ми ла: Софија Доминиковић

Ла за ње
(за 4 осо бе)

Вре ме при пре ме: 45 ми ну та

Са стој ци: Па ко ва ње ре за на ца за ла за ње, 400 гр
мле ве ног ме са, гла ви ца цр ног лу ка, 1,5 дл мле ка, 1,5
дл па ра дајз пи реа, уље, со, би бер, ори га но. За бе ша-
мел сос: ½ дл уља, 3 ка ши ке бра шна, ¼ л то плог мле-
ка, 100 гр рен да ног кач ка ва ља.

На чин при-

пре ме: Пре ма
упут ству оба-
ри ти ла за ње.
На у љи ти теп-
си ју у ко ју се
сло жи по ла
те ста за ла-
за њу. На уљу
и з  д и н  с т а  т и
сит но сец кан
лук, до да ти
мле ве но ме со
и удин ста ти га.
До да ти мле ко,
па ра дајз пи-
ре и за чи не.
На пра ви ти бе-
ша мел: на уљу
упр жи ти бра шно на бе ло па до да ти мле ко и 50 гр кач-
ка ва ља. Пу сти ти да ма ло ври док се не згу сне.

На по ло ви ну ла за ња си па ти из дин ста но ме со, па
на то по ла бе ша мел со са. То по кри ти дру гом по ло ви-
ном те ста, си па ти дру гу по ло ви ну бе ша ме ла и по су ти
остат ком кач ка ва ља. Пе ћи у за гре ја ној рер ни око 30
ми ну та, да ле по по ру ме ни.

На по ме на: На исти на чин мо же се пра ви ти ла за ња
са пе чур ка ма уме сто са ме сом.

Пу жи ћи
Вре ме при пре ме: 60 ми-

ну та
Са стој ци: 1 шо ља (2 дл) 

уља, шо ља во де, ма ло па ко-
ва ње ква сца, 5 шо ља бра шна, 
ка ши ка ка ка оа, ½ кг ше ће ра, 
½ л во де.

На чин при пре ме: Ква-
сац по то пи ти у шо љу мла ке 
во де да кре не. У по су ду са 
бра шном до да ти ква сац и 
уље. За ме си ти те сто. По де-
ли ти га на два де ла и у је дан 
део до да ти ка као. По себ но 
раз ву ћи сва ки део те ста па 
на бе ли део те ста ста ви ти 
цр ни. Уви ти у ро лат и се ћи 
на 1,5 цм де бљи не. Ре ђа ти у 

под ма за ну теп си ју и пе ћи на 
200 Ц око 30 ми ну та. У ме ђу-
вре ме ну ста ви ти ½ л во де са 
½ кг ше ће ра да ку ва. Пе че не 
пу жи ће пре ли ти си ру пом и 
пре слу же ња оста ви ти ма ло 
да од сто је да би упи ле си-
руп.
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кулирање

У бањи
као на мору

ККККАААА ЖЕ МММИИИИ МММО ЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККААА

Зна чи ако би и ов де код нас ма ло згу сти ли те кан те, мо жда не би
сву да би ло то ли ко ђу бре та. Ја, на при мер, сво је па пи ри ће, омо те
од жва ка, чо ко ла ди ца и ко је че га ле по стр пам у џеп или у тор бу и
та ко но сам око ло док не на и ђем на кан ту. Е сад, не кад за бо ра вим,
па та ко кад ста нем да пра зним џе по ве или ра нац код ку ће, ис пад не
као да сам још по ули ци ску пља ла шта дру ги ба ца ју јер про сто не
ве ру јем ко ли ко сам то га у ста њу да на ку пим по џе по ви ма за јед но
по под не. До бро, сад и ти, кад иза ђем, по цео дан ме не ма па ни је ни
чу до што имам то ли ко за ба ца ње. Ја баш ми сли ла да ћеш да ме по-
хва лиш што не ба цам по ули ци, а ти од мах уда ри ла на ду жи ну мог
из би ва ња из ку ће. Шта ћеш, ба ка си це, јед ном сам мла да и јед ном
имам ово ли ко го ди на, не ће се то ни вра ти ти ни по но ви ти. Па сад,
шта ухва тим, то ми је. До бро, до бро, знам ја да је још пу но ле пих го-
ди на пре дам ном, али ипак да ис ко ри стим док још не мам оба ве за а
имам сво ју кин ту, па да се на у жи вам ко ли ко ми вре ме и мо гућ но сти
до зво ља ва ју. И кад по гле даш, ни сам баш ни бе сна па да из ми шљам
не ка пу то ва ња, фен си ме ста у гра ду и то. Не го, ето, са мо са сво јим
дру штвом же лим да про ве дем што ви ше вре ме на. Али ја се ов де
рас при ча ла као и увек, а већ до шло вре ме за онај ве чер њи до го-
вор па мо рам да ју рим да се ту шнем, пре сву чем, сре дим, ма знаш
већ. Кис, ба ка си це, гле да мо се ових да на.

Ба ка Ма ра

Ви де ла сам ја ко ли ко је де це та мо би ло.
Трч ка ра ју, му ва ју се, лоп те ле те на све стра не,
ди ме се ро шти љи, лу бе ни це се хла де у по то ку... 
про сто ти је ми ло кад све то ви диш

Је сам ли те сад баш из не на ди ла ба ка си це: би ла ју че, се де ла це-
ло по сле под не и та ман си ми сли ла да ме не ћеш ско ро ви де ти, 
кад ето ме не и да нас. Ми слиш тре ба ми не што, за то сам до шла. 

Е па, ако ћеш баш-баш искре но, ево: дру га ри ца и њен не ки ор так са 
ко ји ма је тре ба ло да се ви дим ис па ли ли ме, ма знаш шта је то − ни-
су су по ја ви ли, а то су ми ја ви ли тек по што су ме по ла са та пу сти ли 
да ве нем. Ја се он да не што по ми слих кад сам већ ту у бли зи ни и 
не мам шта да ра дим сле де ћих пар са ти, да ско чим код те бе да те 
још ма ло ви дим и да евен ту ал но не што ма ло клоп нем. Ма, не мој ти 
ме ни не маш ни шта, ни си зна ла да до ла зим, кад ја знам да се увек 
не што на ђе за ме не. Ето, ви диш да имаш, па не тра жим ти ја ка ви јар 
и шампа њац, са мо не што да се пре гри зе...

До бро, ба ка си це, шта сад опет да ти при чам, ју че сам ти све ре-
кла и знаш да во лим да гле дам ТВ док је дем. Ре кла си ми и да ти је 
би ло ле по у ба њи, а то сам и ви де ла оно кад смо не ки дан до шли по 
те бе. Да, да и ме ни се сви де ло што смо цео дан ше та ли, ишли сву да, 
и на из ле ти шта и та мо ру ча ли на оном див ном ме сту по ред во де. 
Не го знаш шта, ја сам оста ла пот пу но за пре па шће на са ста вом бањ-
ских го сти ју или ту ри ста или шта су већ.

Ја сам ти, знаш, оче ки ва ла све са ме ба ка си це, де ки це и та ко 
углав ном не ке тво је вр шња ке ка ко се та мо шет ка ју но гу пред но-
гу и иду на не ке те ра пи је. А уста сам раз ја пи ла од чу да и та ко ми 
оста ла отво ре на по ла са та кад сам ви де ла ко ли ко је та мо мла дог 
све та. Све не ки мом ци и де вој ке у па ру, па не ке труд ни це, а мла дих 
па ро ва са ма лом де цом да не по ве ру јеш ро ђе ним очи ма. Као да 
си у не ком ле то ва ли шту на мо ру и то на гла су, мон ден ском мор-
ском ме сту. Цео дан сам са мо гле да ла ка ко ти мла ди љу ди са сво јим 
клин ци ма и клин це за ма ше та ју око ло свим оним ста за ма и ста зи-
ца ма кроз шу ме, по ред ре чи це, на све стра не. Сад, је сте био баш 
леп дан (што се овог ле та баш и не би мо гло ре ћи за мно го њих) и 
би ла је не де ља, али опет, ба ка си це, па ба ња је то. Зна ло се од у век 
ко та мо иде: ста ри ји љу ди, тво ји ис пи сни ци, да ше та ју, пи ју ле ко ви-
те во де, иду на не ке те ра пи је... или сам бар ја та ко ми сли ла. Ма да 
кад при чам са мо ји ма из дру штва, сви су исто та ко ми сли ли. Бар до 
са да. А из гле да као да су и они по че ли да ме ња ју ми шље ње. Ето, и 
друг мо је дру га ри це ка же да је овог ле та био у Вр њач кој Ба њи и да 
се су пер ис про во дио. А мо ја ге не ра ци ја.

Шта ка жеш, и у твом хо те лу би ло пу но мла дих љу ди са ма лом де-
цом, не ко ли ко па ро ва бли за на ца и по ро ди ца са по тро је де це. Баш 
див но. Ви де ла сам ја ко ли ко је де це та мо би ло. Трч ка ра ју, му ва ју се, 
лоп те ле те на све стра не по из ле ти шти ма, ди ме се ро шти љи, лу бе-
ни це се хла де у по то ку ... про сто ти је ми ло кад све то ви диш. И шта 
ме је по себ но оду ше ви ло: ниг де ђу бре та. Сва та из ле ти шта кр ца-
та љу ди ма, ис па да ју са свих стра на, а ниг де от па да ка, ко ра од тих 
охла ђе них лу бе ни ца, пла стич них фла ша ... Али, на сва ком ко ра ку 
кор пе за от пат ке. Уред но ви се и то пра зне по ред оно ли ког све та. 
Не пре ли ва се ђу бре и не ис па да око њих. Зна чи ни шта ни је не мо-
гу ће. Ни ти је наш свет то ли ко без о бра зан да по ред кор пи на све 
стра не ђу бре ба ца око ло. Ниг де ни сам ви де ла ни от па дак је дан.
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На ше гра ђа не као свет ске
ре кор де ре у вре ме ну
про ве де ном ис пред 
ТВ екра на тре ба ло би да
за бри не от кри ће о чи та вом
ни зу угро жа ва ју ћих по сле ди ца

„То је ку ћа у ко јој се ци га ре та и те ле ви зор
ни кад не га се”, има ла је оби чај при ја те љи ца
да ка же за сво ју ви шеч ла ну,ви ше ге не ра циј-
ску по ро ди цу. У вре ме кад се мла ди спре ма-
ју за спа ва ње, ста ри ји већ уста ју, пр ви се уз
ТВ екран успа вљу ју, дру ги раз бу ђу ју.

Сли ка Ср би је сви ма до бро по зна та, као
и пла сман на ли сти не слав них ре кор да. У 
европ ском смо вр ху по бро ју пу ша ча (38 од-
сто му шка ра ца и 29 од сто же на), без об зи ра
на ско ра шње бла го сма ње ње про цен та као
по сле ди це ри го ро зних за кон ских ме ра, а у
пла не тар ним раз ме ра ма на пр вом ме сту по
ко ли чи ни вре ме на про тра ће ног ис пред те-
ле ви зо ра − ви ше од пет са ти сва ког да на.

Ка да је ме ђу на род на ме диј ска ком па ни ја
АГБ Нил сен, ко ја се из ме ђу оста лог ба ви и
пра ће њем гле да но сти про гра ма, 
об ја ви ла про шлог про ле ћа да су 
Ср би про би ли гра ни цу од 300 
ми ну та днев но и ти ме пре те кли 
до та да не при ко сно ве не Аме ри-
кан це, тај по да так узет је као по-
ра жа ва ју ћи до каз ду хов ног оси-
ро ма ше ња на ци је.

Ре зул та ти нај но ви јих ис тра-
жи ва ња о то ме ка ко све на наш 
ор га ни зам ути чу са ти зу ре ња у 
ти тра ви екран упу ћу ју, ме ђу тим, 
на мно го ве ће раз ло ге за за бри-
ну тост у по гле ду ком плет ног 
пси хо фи зич ког здра вља.

Код љу ди ко ји тој „нај не ак тив-
ни јој ак тив но сти” по све ћу ју пре-
ко че ти ри са та днев но, са сва ким 
са том ви ше ри зик од уми ра ња 
од ср ча не бо ле сти по ве ћа ва 
се за 18 од сто, а за 11 од сто од 
смр ти услед не ког дру гог узро-
ка. От кри ће ко јим се у јед ном од 
сво јих по след њих бро је ва по за-
ба вио аме рич ки ма га зин „Тајм” 
по ка зу је, та ко ђе, да за 20 од сто 
ра сте опа сност од до би ја ња ди-
ја бе те са ти па 2.

На уч ни тим ко ји је пред во дио 
др Франк Ху са Хар вар да скон-
цен три сао се на мо гу ћу узроч-
но-по сле дич ну ве зу из ме ђу 
гле да ња те ле ви зи је и кар ди о ва-
ску лар них бо ле сти, ди ја бе те са 

или ра не смр те, а ре зул та ти су те сум ње
не дво сми сле но по твр ди ли. Оп се жан про-
је кат об у хва тио је на ла зе не ко ли ко сту ди ја
спро ве де них у по след ње че ти ри де це ни је а
ис тра жи ва ње, ка ко на во ди „Тајм”, ни је да ло
екс пли ци тан од го вор на пи та ње за што те-
ле ви зи ја до при но си на ру ша ва њу здра вља,
али је по губ но деј ство без ди ле ме уста но-
вље но.

„Пре те ра но гле да ње под ра зу ме ва сма ње-
ну фи зич ку ак тив ност и по ве ћан унос хра не
и ка ло ри ја”, по ну дио је др Ху нај јед но став-
ни је и нај ло гич ни је об ја шње ње. Оно што је
у чи та вој при чи но во и што ће из и ски ва ти
на ста вак ис пи ти ва ња је упра во окол ност
да је гле да ње ТВ-а из дво је но као нај про-
бле ма тич ни ји вид инерт но сти у по ре ђе њу
са чи та њем или сед њем за ком пју те ром, на
рад ном ме сту.

Ни је те шко раз у ме ти и за што. По јам те ле-
ви зи је, по го то во кад су у пи та њу спорт ски
пре но си (а то га нам за и ста не не до ста је)
по стао је нео дво јив од бр да не здра ве хра-
не, гриц ка ли ца, сен дви ча, кон зер ви пи ва,
со ко ва и ко ка ко ле. Те ле ви зи ја, да кле, ни је
са мо се де ње, не го и бр за хра на и пи ће. Уз

окол ност да се де ње са мо по се би ути че на
успо ра ва ње ме та бо ли зма, са го ре ва ње ма-
сти и деј ство ин су ли на, овај не здра ви то вар
„ића и пи ћа” ко ји кон зу ми ра мо не се лек тив-
но и без по тре бе по ја ча ва већ по сто је ће ло-
ше ефек те.

У ис тра жи ва њу струч ња ка са Хар вар да
ни су по себ но ана ли зи ра не по сле ди це на
осо бе ко је се ина че ба ве и не ким фи зич ким
ак тив но сти ма, ма да др Ху на по ми ње да су
ис пи ти ва ња по ка за ла да су они ко ји пре те-
ра но гле да ју ТВ ма ње скло ни упра жња ва њу
фи зич ких ве жби. Он та ко ђе су гер ше да би,
при ли ком узи ма ња анам не зе, па ци јен та
оба ве зно тре ба ло пи та ти ко ли ко вре ме на
про во ди у фо те љи ис пред ТВ-а и да би, не-
за ви сно од са ве та за ве жба ње, мо ра ло да се
пре по ру чи и скра ћи ва ње ТВ са ти.

Ме ђу тим, пре ма не ким дру гим струч-
ња ци ма фи зич ка ак тив ност не по ни шта ва
ефек те ТВ за ви сно сти. Исто као што џо гинг
не мо же да ану ли ра деј ство по пу ше не па-
кли це ци га ре та, та ко ни ве жба ње ни је „про-
тив о тров” се де њу. С дру ге стра не, у САД,
због огром ног про бле ма го ја зно сти у свим
уз ра сти ма а по го то во ме ђу де цом, све је ви-

ше при ста ли ца ми шље ња ко је
се де ње свр ста ва у гру пу нај ве-
ћих фак то ра ри зи ка, чак у исту
ра ван са пу ше њем.

„Не кре та ње нас уби ја”, об ја-
вље но је не дав но на при род-
њач ком сај ту „Не че рел њуз” по-
све ће ном при род ном ле че њу и
здра вљу.

Ства ри ипак ни су без на де жне
ка ко из гле да. На рав но да се тре-
ба че шће при се ти ти да на да љин-
ском по сто ји и дуг ме за ис кљу чи-
ва ње и огра ни чи ти упо тре бу те-
ле ви зи је са мо на про гра ме ко ји
нас истин ски за ни ма ју, а што се
са мог кре та ња ти че, ле ка ри ну де
оди ста ши ро ко де мо крат ско ре-
ше ње. Тач ни је, све што ни је при-
ко ва ност за фо те љу ра чу на се и
до бро је до шло. Да кле, ва жни су
и кућ ни по сло ви и по сли ћи, не-
кад се тре ба ма кар про вр зма ти
по ку ћи, си ћи до рад ње за не ку
сит ни цу, те ле фо ни ра ти сто је ћи.

Па чак и те не срећ не те ле ви-
зиј ске ре кла ме мо же мо да гле-
да мо са по зи тив не стра не. Ако
ни шта дру го, то је при ли ка да се
уста не и про тег ну но ге. Из гле да
да је све бо ље, здра ви је и при-
род ни је од му ми фи ци ра не по зе
на ка у чу. Па, зар ни је?

Д. Дра гић
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НО ВА СА ЗНА ЊА О ШТЕТ НО СТИ ПРЕ КО МЕР НОГ ГЛЕ ДА ЊА ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈЕ

Се де ње опа сно по жи вот
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Де мо граф ске про ме не
пла не тар них ди мен зи ја 
ства ра ју про стор за но ве
про из во де и услу ге на ме ње не
до ла зе ћој ге не ра ци ји
ду го веч них

Де мо гра фи су одав но по сти гли кон-
сен зус у про це ни да ће овај век би ти
сто ле ће ду го веч но сти. Не ки су већ

из ра чу на ли да су љу ди ко ји ће до жи ве-
ДД
ти 150-ту упра во ро ђе ни, што по ма ло зву-
чи као на уч на фан та сти ка. Али не ма ни чег
фан та стич ног у прог но зи да ће број оних
са на вр ше них 65 – што по ста је ма ње-ви ше
уни вер зал на гра ни ца за пре ла зак у ста тус
„ста ри јих гра ђа на“ или „се ни о ра“ – до 2050.
би ти го то во утро стру чен.

То је уоста лом и зва нич на про це на Ује ди-
ње них на ци ја: да ће овај део по пу ла ци је са
са да шња 523 ми ли о на у иду ћих че тр де се-
так го ди на до сти ћи око 1,5 ми ли јар ду и по
пр ви пут у исто ри ји би ти ве ћи од бро ја де-
це мла ђе од пет го ди на.

За мно ге еко но ми сте рас ту ћи број се дам-
де се то го ди шња ка и осам де се то го ди шња-
ка са мо је фи скал ни те рет и го то во сву да
раз лог за про ду бљи ва ње бу џет ских кри за.
За та кву тврд њу већ да нас, су де ћи по уче-
ста лим ре ви зи ја ма пен зиј ских си сте ма, има
до вољ но ар гу ме на та.

У сту ди ји „Гло бал но ста ре ње 2010“, кон сул-
тант ска ку ћа „Стан дард и Пурс“ (иста она ко је
је ових да на у ве сти ма због од лу ке да сни зи
кре дит ни реј тинг нај ве ће свет ске еко но ми је,
аме рич ке) из но си по да так да гло бал ни ра чун
са мо за ле че ње де мен ци је, ста рач ке за бо рав-
но сти, већ до сти же сво ту од 600 ми ли јар ди
до ла ра го ди шње. „Ни јед на дру га си ла не ће у
то ли кој ме ри об ли ко ва ти бу дућ ност на ци о-
нал них здрав стве них си сте ма, јав них фи нан-
си ја и уну тра шњих по ли ти ка ко ли ко не за у ста-
вљи ва сто па по ко јој свет ско ста нов ни штво
ста ри“, је дан је од за кљу ча ка ове ана ли зе.

„Стан дард и Пурс“ не от кри ва ни шта но-
во ка да кон ста ту је (и упо зо ра ва) да мно ге
зе мље ни су при пре мље не за но ве де мо-
граф ске ре ал но сти и да не ће би ти у ста њу
да по кри ју тро шко ве пен зи ја и здрав стве не
за шти те, те ће, ако не до ђе до ра ди кал них
про ме на со ци јал них по ли ти ка, би ти ве ли-
ких кри за, па и ло мо ва (ко је су, уоста лом,
не где већ по че ле).

Мо гу ће је, ме ђу тим, на фе но мен гло бал-
ног ста ре ња гле да ти и из дру гог угла – као на
при ли ку за но ву гло бал ну ин ду стри ју. Рас ту-
ћи број до бро др же ћих се ни о ра пред ста вља
јед ну са свим но ву ка те го ри ју по тро ша ча спе-

ци фич них ро ба и услу га, па је ова чи ње ни ца
не ки ма при ли ка ко ју ни ка ко не тре ба ис пу-
сти ти, при че му и ов де ва жи пра ви ло „ко пре
де вој ци, ње му де вој ка“. Што зна чи да ће они
ко ји пр ви стиг ну на овај са да углав ном пра-
зан про стор сте ћи не до сти жну пред ност.

Про це на је да за сад нај ви ше обе ћа ва она
ка те го ри ја про из во да и сер ви са ко ја би се-
ни о ре по ве за ла са но вим, пре све га ин фор-
ма тич ким тех но ло ги ја ма: ин тер нет, дру штве-
не мре же и сви дру ги еле мен ти ко ри шће ња
ком пју те ра ко ји по ста ју до ми нант но обе леж-
је са вре ме не ци ви ли за ци је. Ко ли ко про шлог
ме се ца не ко ли ко ве ли ких аме рич ких ком па-
ни ја, ме ђу ко ји ма су нај по зна ти је „Бенк ов
Аме ри ка“, „Фај зер“ (про из во ђач „ви ја гре“) и
„Џон сон и Џон сон“, фор ми ра ло је „Гло бал ну
ко а ли ци ју за ста ре ње“ са ми си јом да вла да-
ма и ин ду стри ја ма по мог не да се бо ље но се
са на глим по ве ћа њем бро ја се ни о ра.

− Ком па ни је по чи њу да раз ми шља ју ка-
ко мо гу да за до во ља ва ју по тре бе овог по-
пу ла ци о ног сег мен та − ка же Ен ди Сиг, шеф
Сек то ра за услу ге пен зи о не ри ма у „Бенк ов
Аме ри ка“. − Ако сте у не кој ве ли кој ком па-
ни ји или ако као пред у зет ник раз ми шља-
те ко ји би знис да за поч не те, где ће те на ћи
та ко ве ли ки слој по тро ша ча са ја сно де фи-
ни са ним про фи лом, по тре ба ма и ку пов ном
мо ћи не го ме ђу они ма ко ји се упра во пен-
зи о ни шу и у том ста ту су ће оста ти бар сле-
де ће две де це ни је.

Овај струч њак, на рав но, има у ви ду ку-
пов ну моћ пен зи о не ра ко је нај ви ше по-

зна је, аме рич ких, ко ја се про це њу је на око
2.600 ми ли јар ди до ла ра, што је сво та ко ју је
из на ше пер спек ти ве те шко пој ми ти.

У зва нич ном про у ча ва њу тех но ло ги је и
ста ре ња и по тен ци ја ла пра те ће еко но ми је
за сад се нај ви ше од ма кло у Европ ској уни-
ји, где је за ову свр ху одво јен фонд не што
ве ћи од ми ли јар ду евра. У САД је у то ку кам-
па ња да се ово пи та ње ста ви на на ци о нал-
ни днев ни ред: да по ста не те ма у Кон гре су,
као и да се осну је Ко ми си ја за ста ре ње при
Бе лој ку ћи.

У оп ти ца ју је ина че не ко ли ко ве о ма кре-
а тив них иде ја у овој обла сти. Јед на од њих
су „ин тер нет гро бља“ у ко ји ма, на рав но, не-
ће по чи ва ти ни чи је ко сти, већ успо ме не.
Се ни о ри би уз по моћ овог сер ви са сво јим
по том ци ма у не ким сер ве ри ма (ин тер нет
„обла ци ма“, ка ко се то зва нич но зо ве) оста-
вља ли ви део-за пи се о се би и сво јим жи во-
ти ма ка ко би оста ли упам ће ни.

Дру ги кон цепт ко ји иза зи ва ве ли ко ин те-
ре со ва ње је сте пра вље ње по себ них дру-
штве них мре жа, не ке вр сте „феј сбу ка“ за
се ни о ре, пре ко ко јих би се по ве зи ва ли и
раз ме њи ва ли ис ку ства.

Је дан од иза зо ва ко ји тек тре ба да бу де
са вла дан је сте ка ко да све што се ну ди овој
гру пи по тро ша ча не бу де „ста рач ки обо је-
но“, па због то га и од бој но. До бит на фор му-
ла, по ко јој су већ на пра вље ни не ки узор ци,
гла си да оно што ће ко ри сти ти ста ри мо ра
да бу де при влач но и они ма ко ји то ни су.

М. Бе кин
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Ин ду стри ја за се ни о ре
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У Кни ћу је одр жа на за вр шна све ча ност
тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је „Злат но
зр но Шу ма ди је”, на ко јој су про гла ше ни
ре кор де ри у про из вод њи пше ни це, нај-
бо љи ком бај не ри и пе ка ри. За ту
при ли ку је при ре ђе на и из ло жба
пе кар ских про из во да, као и бо гат
кул тур но-умет нич ки про гра ма за
све уче сни ке.

По љо при вред но-ту ри стич ка и
кул тур на ма ни фе ста ци ја „Злат но зр-
но Шу ма ди је” одр жа на је осму го-
ди ну за ре дом. Ма ни фе ста ци ја ко ја
се ор га ни зу је у част же тве, жи та и
хле ба оку пи ла је број не го сте, по љо-
при вред не струч ња ке и умет ни ке из
раз ли чи тих обла сти. Ипак, све њих
је при ву кла из ло жба пе кар ских про-
из во да, од ко ра за пи те и ги ба ни це,

пре ко мно го број них вр ста бра шна, до са ви-
ја ча, штру дли, хле ба и пе ци ва ра зних уку са.

Би ле су из ло же не сли ке и ру ко тво ри не
од сла ме, ко је су по се ти о ци ма пред ста ви-

ли го сти из Су бо ти це. Пред сед ник оп шти не
Кнић, Бо ри слав Бу са рац, уру чио је злат ни ке
нај у спе шни јим про из во ђа чи ма и же те о ци-
ма. За нај бо љи при нос по хек та ру на гра ђен

је Ми лан Вуч ко вић из Ра шко ви ћа, ко ји је
оства рио про се чан при нос од 7.250 ки-
ло гра ма пше ни це по хек та ру. Сло бо дан
Пе јић из Ма ска ра код То по ле по жњео
је нај ве ћу по вр ши ну под стр ним жи ти-
ма. Ми лан Јо ва но вић из се ла Гра дац код
Ба то чи не на гра ђен је за нај ве ћу пре да ту
ко ли чи ну пше ни це на скла ди ште ње, а за
нај бо љу пе ка ру про гла ше на је пе ка ра
„Не ша” из Аран ђе лов ца.

Ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма за до-
при нос раз во ју ове тра ди ци о нал не ма-
ни фе ста ци је уру че не су ме да ље, пла ке-
те и за хвал ни це. 

М. Сан трач

Не дав но је у Ки кин ди
за вр шен 30. ин тер на-
ци о нал ни сим по зи јум

скулп ту ре у те ра ко ти −„Те ра“.
На ју би лар ном са зи ву ва ја ло
је ше сто ро умет ни ка − че тво-
ро из ино стран ства и дво ји ца
из Ср би је.

И ово го ди шњи уче сни ци
оста ви ли су гра ду до ма ћи ну
део сво јих оства ре ња, та ко да је
са пре ђа шњим по кло ни ма фун-
дус пре ма шио 1.000 скулп ту ра

ве ли ког фор ма та у те ра ко ти. То 
умет нич ко бла го ство ри ло је на 
јед ном ме сту, у раз ли чи тим раз-
до бљи ма, око 400 ва ја ра из че-
тр де се так др жа ва и по то ме је 
овај ки кинд ски бренд од гли не 
по стао је дин ствен у све ту.

За одр жа ва ње ју би лар ног 
сим по зи ју ма Ми ни стар ство 
кул ту ре, ин фор ми са ња и ин-
фор ма ци о ног дру штва из дво ји-
ло је 400 хи ља да ди на ра, и пет 
ми ли о на ди на ра за уре ђе ње 

ОДР ЖАН 30. ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ СИМ ПО ЗИ ЈУМ СКУЛП ТУ РЕ У ТЕ РА КО ТИ

„Те ра“ – ки кинд ска а свет ска

про сто ра за чу ва ње и из ла га-
ње скулп ту ра, а ма ни фе ста ци ју
је по се тио и ре сор ни ми ни стар,
Пре драг Мар ко вић. И Вла-
да Вој во ди не је по мо гла та ко
што је прет ход но фи нан си ра ла

адап ти ра ње ате љеа ко ји је пре 
три де сет го ди на уста но вљен у 
на пу ште ном по го ну ци гла не из 
19. ве ка. Но во ру хо про стра ног 
и на ме ни при ве де ног ате љеа 
омо гу ћа ва да се у ње му ра ди 

то ком це ле го ди не а не, као до-
не дав но, са мо ле ти. У оче ки ва-
њу пот пу ног ре ше ња сме штај-
ног про сто ра раз ми шља се и о 
осни ва њу фа кул те та, ака де ми је 
„Те ра“.

У ки кинд ском На род ном му зе-
ју одр жа на је из ло жба по све ће на
исто ри ја ту овог сим по зи ју ма, а у
Га ле ри ји „Те ра“ би ли су из ло же ни
ра до ви про шло го ди шњих уче-
сни ка. С. За ви шић

КНИЋ

Злат но зр но Шу ма ди је
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За љу бље ни ци у при ро-
ду и пла ни ну од 28. до 
30. ју ла, дру гу го ди ну за 

ре дом, има ли су при ли ку да 
ужи ва ју у ма ни фе ста ци ји „Да-
ни бо ров ни це” на Ко па о ни ку, 
у ор га ни за ци ји МК Мо ун та ин 
Ре сор та, На ци о нал ног пар ка 
Ко па о ник, Ту ри стич ко-спорт-
ске ор га ни за ци је „Ра шка” и 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
оп шти не Брус, а ове го ди не 
ма ни фе ста ци ју је по др жао и 
Сек тор за раз вој по љо при-
вре де ам ба са де Хо лан ди је у 
Ср би ји.

То ком ма ни фе ста ци је по-
се ти о ци ма су пред ста вље ни 
про из во ди од бо ров ни це до ма ћих из ла га ча,
а струч ни жи ри је оце њи вао њи хов ква ли-
тет у не ко ли ко ка те го ри ја: без ал ко хол на и
ал ко хол на пи ћа, же леи, џе мо ви и слат ко од
бо ров ни ца. То ком фи нал ног да на, на цен-
трал ном тр гу, го сте су за ба вља ла кул тур-
но-умет нич ка дру штва из Ра шке и Бру са, а
бу ду ћи да ова кве ма ни фе ста ци је до при но се
и ве ћој по се ће но сти Ко па о ни ка, хо те ли је ри
су, у же љи да иза ђу у су срет раз ли чи тим ин-
те ре со ва њи ма, по ну ди ли и дру ге до дат не
спорт ско-ре кре а тив не са др жа је.

– Осим „Да на бо ров ни це”, на шим го сти ма
пред ла же мо не ку од ак тив но сти у при ро ди,

ДА НИ БО РОВ НИ ЦЕ НА КО ПА О НИ КУ

Љу би ча стим
бо би ца ма у част

Победници: Драгица Гавриловић, Ненад Миљковић

и Зорица Јаснић

Ина че, бо ров ни ца се ко ри сти као свеж
плод, су ше но во ће, џем, пек мез, сок, ком-
пот, си руп или чај, а у не ким кра је ви ма и за
пра вље ње ви на и ра ки је. Осим пло да, ко ри-
сте се и ли сто ви, за спра вља ње ча је ва или
обло га. Осим ан ти ок си да тив ног де ло ва ња,
ути че по вољ но на ср це, крв не су до ве, ко жу
и иму ни си стем. Плод има ма ло ка ло ри ја а
до ста ле ко ви тих са сто ја ка. Бо ров ни ца (Вац-
ци ни ум мyртил лус) ра сте на ве ћим над мор-
ским ви си на ма, као зим зе ле ни грм ви си не
три де се так цен ти ме та ра, са сит ним бо би ча-
стим пло до ви ма слат ка стог уку са.

А ка да је реч о на гра ђе ни ма, у ка те го-
ри ји ал ко хол них пи ћа за по бед ни цу „Да на
бо ров ни це“ иза бра на је Зо ри ца Ја снић, у
ка те го ри и ји слат ко и нај у ре ђе ни ји штанд
по бе ди ла је Га ври ло вић Дра ги ца, док је у
ка те го ри ји со ко ва и џе мо ва нај бо ље оце не
до био про из во ђач Не над Миљ ко вић.

Ј. То ма ше вић

у окви ру па ке та Ак ти ван од мор. У по ну ди је
шко ла ја ха ња, па ра глај динг, во жње ква до-
ви ма или мо ун тин би ке-ом низ па ди не Ко-
па о ни ка. За де цу уз ра ста од 10 до 14 го ди-
на ор га ни зо ван је лет њи камп ен гле ског и
фран цу ског је зи ка, а за нај мла ђе је, то ком
ле та, у по ну ди шко ла те ни са и ко шар ке – ка-
же Ни ко ла Аврам, ге не рал ни ди рек тор МК
Ма ун тин ри зор та (Мо ун та ин Ре сор та), ком-
па ни је ко ја се ба ви пла нин ским ту ри змом.

Ви сок ни во услу ге и знат но ни же це не у
од но су на зим ску се зо ну са мо су не ки од
раз ло га због ко јих нај леп шу срп ску пла ни-
ну тре ба по се ти ти и то ком ле та.

БЛА ЦЕ

Пен зи о не ри у Му зе ју 
То плич ког устан ка

Не ко ли ко де се ти на пен зи о не ра из То пли це, ко је је пред во дио 
пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Бла це, Де си мир 
Ђор ђе вић, по се ти ли су не дав но Му зеј То плич ког устан ка у се лу 
Гр гу ре, под но Ко па о ни ка.

По сле раз гле да ња екс по на та из ло же них у овом „се о ском му зе ју”, 
је ди ном та кве вр сте у овом де лу Ср би је, ку стос Ра до сав Ла за ре вић 
пен зи о не ре је де таљ но упо знао са хе рој ским под ви зи ма бо ра ца 
уста нич ке То пли це, чи ји је во ђа Ко ста Во ји но вић муч ки уби јен  17. 
де цем бра 1917. го ди не у во де ни ци у бли зи ни овог се ла.

Пен зи о не ри су за тим у пор ти цр кве Све тог Јо ва на Пре те че по-
ло жи ли ве нац на спо ме ник Ко сти Во ји но ви ћу и ње го вим дру го-
ви ма а по том их је пред сед ник цр кве не оп шти не Гр гу ре Ра до ван 
Иг ња то вић упо знао са ра до ви ма на ре кон струк ци ји „цр кве не 
ку ће”, у ко јој је у пр вој по ло ви ни про шлог ве ка сри ца ло пр ва 
сло ва срп ске азбу ке не ко ли ко зна ме ни тих То пли ча на. С. Н.

ЗА ЈЕ ЧАР

Од Ро му ли ја не до Хи са ра
Дру штве ни жи вот и ак тив но сти за је чар ских пен зи о не ра и ин-

ва ли да ра да је ве о ма бо гат и ра зно вр стан по чев од дру же ња ко ја
се од ви ја ју у три клу ба (клуб пен зи о не ра „Два бра та“, Цен тар за
со ци јал ни рад „Злат на је сен“ и дом Цр ве ног кр ста „Зре ло до ба“),
до ор га ни зо ва ња из ле та и по се та зна чај ним ме сти ма „Тра гом на-
ших ста ри на“.

По ред из ле та на Кра ље ви цу и по се та цен тру „По по ва пла жа“,
за је чар ски пен зи о не ри че сто ор га ни зу ју и оби ла ске ту ри стич-
ких ме ста и ба ња, па и по хо де пла ни на ма ши ром Ср би је.

У тим ак тив но сти ма пред ња чи сек ци ја же на пен зи о не ра ко јом
ру ко во де пред сед ни ца др Јо ван ка Фи ли мо но вић, и ње на за ме-
ни ца, Сло бо дан ка Ми ле тић. Оне су ор га ни зо ва ле и вр ло ин те ре-
сант ну екс кур зи ју од За је ча ра, пре ко Ни ша, до Про ку пља то ком
ко је су об и шле кул тур не и умет нич ке зна ме ни то сти овог то плич-
ког гра да. Не за бо рав на ће оста ти по се та цр кви све те Пет ке и из-
ле ти шту „Хи сар“. Ина че, Про куп чан ке су про шле го ди не бо ра ви ле
у За је ча ру, а по но во су се дру жи ле на су сре ти ма же на пен зи о не-
ра за је чар ског и бор ског окру га у Кла до ву. М. С.
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ГО ЛУ БАЦ

Иза бра но но во
ру ко вод ство

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Го лу бац иза бра ло је но ви
Управ ни од бор, пред сед ни ка и пот пред сед ни ка ко ји ће ру ко-
во ди ти овом ор га ни за ци јом у на ред ном че тво ро го ди шњем
пе ри о ду.

Функ ци ју пред сед ни ка Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра
Скуп шти на је по ве ри ла Дра га ну Об рет ко ви ћу из Бра ни че ва,
еко но ми сти и ак тив ном чла ну овог удру же ња, а за пот пред-
сед ни ка је иза бран Дра ги ша Јан ко вић из Дво ри шта.

– Ак тив но сти Удру же ња пен зи о не ра на ше оп шти не у про-
те клом пе ри о ду ба зи ра не су на обез бе ђе њу огре ва на ра те,
па ке та су хо ме сна те ро бе и по мо ћи нај си ро ма шни јим чла но-
ви ма, што ће и на да ље би ти нај ва жни ја оба ве за – ре као је до-
са да шњи пред сед ник, Ду шан Ђо кић. – Ра ди ли смо и на ома-
со вља ва њу члан ства, па на ше удру же ње да нас бро ји ви ше
од 1.770 чла но ва. Ор га ни зо ва но је и не ко ли ко ту ри стич ких
пу то ва ња и из ле та – на гла сио је Ђо кић.

Оства ре на је до бра са рад ња са ко ле га ма из су сед них оп-
шти на и то ће се на ста ви ти и убу ду ће. За хва љу ју ћи при сут-
ни ма на ука за ном по ве ре њу, но ви пред сед ник Удру же ња,
Дра ган Об рет ко вић, ис та као је да ће са сво јим са рад ни ци ма
на сто ја ти да обез бе ди про гра ме и ак тив но сти да би нај ста-
ри ја по пу ла ци ја има ла по ве ре ње у сво ју ор га ни за ци ју, а они
нај си ро ма шни ји и усло ве за бо љи жи вот. Љ. Н.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Сла ва удру же ња
Ма ке до на ца

Удру же ње Ма ке до на ца Шу ма диј ског окру га „Тат ко ви на” про-
сла ви ло је сво ју сла ву, Све тог про ро ка Или ју. Ти ме је ујед но,
обе ле жен и ма ке дон ски на ци о нал ни пра зник Илин ден. Пре ма
пра во слав ном об ре ду, сла ва је обе ле же на ре за њем слав ског
ко ла ча у про сто ри ја ма овог удру же ња. 

Ина че, пре ма по да ци ма Удру же ња „Тат ко ви на”, у Шу ма диј ском
окру гу жи ви око три и по хи ља де гра ђа на ма ке дон ског по ре кла
и чла но ва њи хо вих по ро ди ца. Ма ке дон ци у Ср би ји ужи ва ју сва
пра ва на ци о нал не ма њи не и има ју фор ми ран свој на ци о нал ни
са вет, ка жу пред став ни ци Удру же ња „Тат ко ви на”. М. С.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

Отво рен клуб
пен зи о не ра

У про сто ри ја ма ху ма ни тар них ор га ни за ци ја и удру же ња у
Ве ли кој Пла ни не дав но је отво рен Клуб за днев ни од мор и
ре кре а ци ју пен зи о не ра овог по мо рав ског гра да. По здра вља-
ју ћи го сте и бу ду ће по се ти о це, клуб је отво рио Пе ри ша Бо јић,
пред сед ник Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра, а све ча но сти
је при су ство вао и Де јан Шул кић, пред сед ник оп шти не Ве ли-
ка Пла на, са са рад ни ци ма и Сло бо дан Б .Пан тић, пред сед ник
Окру жног од бо ра пен зи о не ра.

По ред пен зи о не ра клуб ће ко ри сти ти чла но ви још не ких
удру же ња и ор га ни за ци ја, и у ње му ће, уз ка фу и сок, мо ћи да
про чи та ју но ви не, гле да ју те ле ви зи ју, од и гра ју пар ти ју ша ха и
до ми на. Осим то га, у клу бу ће се ор га ни зо ва ти за ба ве, дру же-
ња и спорт ска так ми че ња. Сл. К.

ПРИ БОЈ

Обез бе ђе ни огрев
и зим ни ца

Удру же ње пен зи о не ра у При бо ју са ви ше од 4.500 чла но ва 
јед на је од нај е фи ка сни јих ор га ни за ци ја ове вр сте у Зла ти бор-
ском окру гу. Оно по ма же сво је чла но ве на раз не на чи не, а за 
на ред ну зи му обез бе ђе но је ви ше од хи ља ду ку би ка огрев ног 
др ве та по це ни од 3.500 ди на ра за куб ни ме тар. Ре дов но се вр-
ши на бав ка су хо ме сна тих про из во да, све же пи ле ти не, ли сна-
тог те ста, ме да и дру гих на мир ни ца ко је мо гу да се обез бе де по 
при сту пач ним це на ма и усло ви ма пла ћа ња. Огрев се от пла ћу-

је на шест ме сеч них ра та, а оста ло на три ме се ца без ка ма те.
О тро шку Фон да ПИО сва ке го ди не по 50 чла но ва од ла зи на 

де се то днев ни од мор, а дво стру ко ви ше се у ван се зо ни од ма ра 
у обли жњој При бој ској Ба њи, бес плат но по 10 да на. Пре воз ор-
га ни зу је Удру же ње.

Уз по моћ оп шти не и раз у ме ва ња пре во зни ка свим пен зи о-
не ри ма обез бе ђен је бес пла тан пре воз у ло ка лу, а ван те ри то-
ри је оп шти не има ју по вла сти це од 30 од сто. Ђ. М.

ПрПрПрПрредедедедсесесес дндндндникикикик У У У Удрдрд ужужу ењења
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ЛО ЗНИ ЦА

У по се ти Ка њи жи
На по зив Удру же ња пен зи о ни са них рад ни ка ОУП-а Ка њи-

жа, не ко ли ко чла но ва Удру же ња пен зи о ни са них рад ни ка 
уну тра шњих по сло ва Ло зни ца при су ство ва ло је дру же њу 
и ре кре а тив но-спорт ској ма ни фе ста ци ји ко је су Ка њи жа ни 
тра ди ци о нал но ор га ни зо ва ли на оба ли ре ке Ти се у од ма ра-
ли шту „Ба ња Ка њи жа”.

По ред чла но ва удру же ња из Ло зни це, овом дру же њу су 
при су ство ва ли и чла но ва удру же ња из Су бо ти це, Бач ке То по-
ле, Зре ња ни на, Бе че ја, Ка њи же, Но вог Са да и Се ге ди на – Жу-
па ни је Чон град из Ре пу бли ке Ма ђар ске.

Овом при ли ком до ма ћи ни су ор га ни зо ва ли так ми че ња у 
ша ху, пи ка ду и фуд ба лу. Нај бо љим еки па ма су до де ље на при-
зна ња. З. С.

ТР СТЕ НИК

КУД „За пис” на
ве ли ким фе сти ва ли ма 

Кул тур но-умет нич ко дру штво „За пис” осно ва но је пре се дам
го ди на и до са да је има ло број на го сто ва ња. Пре ма ре чи ма се-
кре та ра овог дру штва, Ми ло ша Бо јо ви ћа, дру штво има ви ше
од 400 чла но ва а у окви ру сек ци ја при сут ни су и у шко ла ма
тр сте нич ке оп шти не. Осим фол клор не, ак тив не су пе вач ка и
глу мач ка сек ци ја, као и на род ни ор ке стар.

Про шлог ме се ца „За пис” је го сто вао у Ита ли ји на два ве ли ка
фе сти ва ла у по кра ји на ма Ва ре зе и Трен ти но, где су као је ди-
ни срп ски КУД до сто јан стве но ре пре зен то ва ли сво ју зе мљу и
ње ну фол клор ну ба шти ну. Оства ре ни су зна чај ни кон так ти са
тај ван ским ан сам блом, па су Тр сте ни ча ни до би ли од њих и по-
зив за го сто ва ње. Бо јо вић ка же да сле де на сту пи у Ру му ни ји,
та ко ђе на ве ли ком фе сти ва лу „Ха ра Ма ре”, где ће по ред њих
би ти још осам дру шта ва из ино стран ства. КУД „За пис” на сту-
па са ко ре о гра фи ја ма из свих кра је ва Ср би је, а ка рак те ри сти-
чан је по ста ро град ским игра ма са срп ског дво ра с по чет ка 20.
ве ка. Пла ни ра на је и уз врат на по се та брат ском КУД-у „Ан тон
Танц” из Ла шког у Сло ве ни ји, ка же се кре тар тр сте нич ког „За-
пи са”, Ми лош Бо јо вић. Д. И.

ВРА ЊЕ

Су срет по сле по ла ве ка
Иако ра се ја ни по це лом све ту, ипак су по сле пе де сет го ди-

на ус пе ли да се оку пе на про сла ви ма ту ре. Од 56 ма ту ра на та
врањ ске гим на зи је, на су срет их је до шло са мо 17. Ова ге не-
ра ци ја је из не дри ла мно го прав ни ка, про фе со ра, ин же ње ра и
струч ња ка дру гих про фе си ја, а да нас су сви пен зи о не ри.

Раз го ва ра ло се о вре ме ну ко је је про те кло као трен. О уну-
ци ма, ра до сти ма жи во та тре ћег до ба.

− Ра ста је мо се срећ ни и ве се ли до сле де ћег су сре та – по ру-
чио је пла ни нар Ста ни ша Сто шић. Р. С.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Пен зи о нер сам од 1991. го ди не и ре до ван сам 
чи та лац ли ста „Глас оси гу ра ни ка“ за ко ји имам 
са мо ре чи хва ле. За нас пен зи о не ре мно го зна-
чи да у ли сту ко ји бес плат но до би ја мо про чи та-
мо све оно што нас ин те ре су је. Та ко ђе је ве о ма 
бит на и ру бри ка у ко јој од го ва ра те на пи та ња на 
стру чан, а опет ја сан на чин и упу ћу је те оси гу ра-
ни ке на то ка ко да ре ше од ре ђе не про бле ме.

По себ но смо за хвал ни за ру бри ку у ко јој нас по-
зи ва те да ми пи ше мо ва ма и ка же мо шта нас ти шти 
и та ко нам по мог не те да про блем пре ва зи ђе мо.

Па ево: зна мо да по за ко ну ко ри сник пен зи је 
има пра во да ра ди, да му се и та да упла ћу ју до-

при но си за ПИО, и да он да има пра ва на пре ра-
чун пен зи је, с тим да ако му из нос од го ва ра, мо-
же да га при хва ти, а ако му је не по во љан, мо же
да за др жи пен зи ју ко ју је већ и пре то га при мао.
Али смо у на шој фи ли ја ли на и шли на про блем,
то јест не же ле да при хва те зах тев за пре ра чун
пен зи је. Ми сма тра мо да тре ба да при хва те и да
до не су ре ше ње, би ло по зи тив но, би ло не га тив-
но. За то и пи ше мо на да ју ћи се да ће да про чи та
ко тре ба и да се ова не прав да ис пра ви.

У име за ин те ре со ва них пен зи о не ра,
Ра до мир Ра јић,

Па ра ћин

Прерачун пензије

Про пи си ва ње ле ко ва у рад нич ком оси гу ра њу
Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка из дао је 1927. го ди не пра ви ла за про пи-

си ва ње ле ко ва у рад нич ком оси гу ра њу. Ка ко би не ки ле ко ви, ко ји се мно го упо-
тре бља ва ју, би ли не што јеф ти ни ји, то је го спо дин Ми ни стар на род ног здра-
вља, на кон што су се о том спо ра зу ме ли прет став ни ци Апо те кар ске ко мо ре
и Сре ди шњег уре да, од ре дио ре ше њем од 25. ок то бра 1927. год. ле ко ве нор ма
рад нич ког оси гу ра ња. То су ра зни ле ко ви, ко ји су про пи са ни у од ре ђе ној ко ли чи ни
и фор ми са озна ком „до сим”, а по свом са ста ву од го ва ра ју свим зах те ви ма са-
вре ме не те ра пи је. Да нас има де 88 ле ко ва нор ма рад нич ког оси гу ра ња, а све те
ле ко ве мо же апо те кар да при ре ди у апо те ци. Истим ре ше њем, ко јим су од ре ђе-
ни ле ко ви рад нич ког оси гу ра ња, Го спо дин ми ни стар од ре дио је и на чин, од но сно
кључ пре ма ко јем се из ра чу на ва ју це не за те ле ко ве. Тај кључ, од но сно на чин је
уде шен та ко да је апо те ка ри ма оси гу ра на за ра да, а рад нич ком оси гу ра њу омо-
гу ће но да снаб де ва сво је чла но ве не што јеф ти ни јим а уз то ва ља ним ле ко ви ма на ше др жав не фар ма ко пе је.

(Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка од 1922. до 1937. го ди не, За греб, 1938. г.)

Про ши ре на ли ста ме ди ка ме на та
Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра ње, по сле че ти ри го ди не, про ши рио је ли сту ле ко ва ко ји се на ба вља ју на ре цепт, и то

за 238 ле ко ва, од ко јих су 106 пот пу но но ве ак тив не суп стан це, раз ли чи тих об ли ка, ја чи не и па ко ва ња. Оста ли су ста вље ни на ли сту
ра ди бо ље кон ку рен ци је, снаб де ве но сти тр жи шта и ве ће мо гућ но сти из бо ра. На ли сти су се на шли ле ко ви за ле че ње есен ци јал не
хи пер тен зи је, хе па ти ти са Бе, ле ко ви ко ји се при ме њу ју код акут ног ин фарк та ми о кар да, кар ци но ма бу бре га; за тим вак ци на про тив
обо ље ња до њих ди сај них пу те ва ко је иза зи ва ви рус РСВ код де це са ви со ким ри зи ком од на стан ка ове бо ле сти, но ва ге не ра ци ја
ле ко ва про тив епи леп си је, де пре си је и дру го. Ли ста је про ши ре на и за пет пот пу но но вих ци то ста ти ка, за бо ле сти ко је се до са да
ни су ле чи ле. За два ци то ста ти ка про ши ре не су ин ди ка ци је: за ле че ње мул ти плог ми је ло ма у пр вој те ра пиј ској ли ни ји, као и ле ко ви

за ле че ње кар ци но ма дој ке у ра ни јој фа зи. Про ши ре на је и ин ди ка ци ја
за лек пе ги ло ва ни ин тер фе рон ал фа ко ји се ко ри стио у ле че њу хе па ти-
ти са Це, а од са да ће се ко ри сти ти и за ле че ње хе па ти ти са Бе. Ле че ње
гла у ко ма је ускла ђе но са са вре ме ним те ра пиј ским прин ци пи ма, те су сви
ле ко ви ко ји се ко ри сте увр ште ни на ли сту А без про цен ту ал ног уче шћа.
За ле че ње ре у мат ског ар три ти са, обо ље ња га стро ин те сти нал ног трак та
и дру га ре у мат ска обо ље ња, ли ста је про ши ре на но вим би о ло шким ле-
ко ви ма. Увр ште ни су и са вре ме ни ји кон тра сти ко ји се при ме њу ју у ди јаг-
но сти ци. До да ти су и ле ко ви ко ји се ко ри сте у ле че њу ми шић ног спа зма,
но ви ан ти де пре си ви и ан ти е пи леп ти ци. Та ко ђе, за при ме ну у бол нич ким
усло ви ма ли ста ле ко ва је про ши ре на са вре ме ним ле ко ви ма из гру пе кар-
ба пе нем ских ан ти би о ти ка. Ј. О.

РЕ ДАК ЦИ ЈА: Тач но је да пен зи о нер има пра ва на пре ра чун пен зи је ако ра ди по сле од ла ска у
пен зи ју, али тре ба да зна те да зах тев не мо же да се под не се по сле не ко ли ко ме се ци ра да, не го
мо ра нај ма ње го ди ну да на по сле пен зи о ни са ња да ра ди да би мо гао да под не се зах тев за пре-
ра чун. По што нам ни сте до ста ви ли ко млет ни је по дат ке, не мо же мо ни шта кон крет ни је да вас по-
са ве ту је мо.
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Из 50 од сто ин ва лид ске у ста ро сну 

пен зи ју

По љо при вред ним ста жом до усло ва 

за пен зи ју

Скра ће но рад но вре ме и ду жи на 

ста жа

Утвр ђи ва ње не до ста ју ћег ста жа

Пра во на ин ва лид ску пен зи ју

?
Ма ри ја Шо ла ја, Вај ска: Ро ђе на сам 3. 11.1952. го ди не. Ре ше-

њем Фон да ПИО из 2006. го ди не при зна то ме је пра во на

на кна ду у ви си ни 50% ин ва лид ске пен зи је по осно ву пре о-

ста ле рад не спо соб но сти јер сам на по слу до би ла от каз. У ре ше-

њу пи ше да ће ово пра во да ми пре ста не ка да ис пу ним услов за

ста ро сну или ин ва лид ску пен зи ју. С об зи ром на то да имам 30

го ди на рад ног ста жа, ка да ћу оства ри ти пра во на пу ну пен зи ју?

?
Ре на та Бе кић, Чо ка: Имам 55 го ди на. У Хр ват ској сам

оства ри ла 16 го ди на и 10 ме се ци ста жа, а у Ср би ји имам

рад ни стаж од 14 го ди на и три ме се ца (по рад ној књи жи-

ци). При ма ла сам нов ча ну на кна ду за не за по сле не до ју ла ове

го ди не. За ни ма ме да ли мо гу за пе ри од ко ји ми не до ста је до

35 го ди на ста жа, ка да ни сам би ла у рад ном од но су, од 1991.

до 1996. го ди не, са ма да упла тим до при но се по осно ву по љо-

при вре де јер имам у вла сни штву јед но ју тро зе мље. Ка кве су

мо гућ но сти да оства рим пра во на пен зи ју?

?
Ра дош Тер зић, Кра ље во: Мо ја су пру га има 62 го ди не. У рад-

ној књи жи ци јој пи ше да је ра ди ла у фир ми око осам го ди на

по три ча са днев но, као и 15 го ди на по че ти ри ча са днев но и

да је оства ри ла стаж у тра ја њу не што ви ше од 12 го ди на. Да ли се

рад но вре ме од че ти ри ча са днев но сма тра пу ним рад ним вре-

ме ном, јер би у том слу ча ју она има ла 16 го ди на ста жа и са мим

тим и пра во на ста ро сну пен зи ју. Ако не, ка ко мо же да оства ри

пра во на пен зи ју, тј. да ли мо же да упла ти до при но се, ме сеч но

или од јед ном, за стаж ко ји јој не до ста је до 15 го ди на.

?
До бри ца Ста нић, Ша бац: У рад ном од но су сам би ла од

1981. до 2010. го ди не, а са да при мам на кна ду и то би тре-

ба ло да бу де до 2013. го ди не ка да ћу ис пу ни ти усло ве за

пен зи ју. Пре овог рад ног од но са ра ди ла сам у ПТТ При зрен од

1978. до 1981. го ди не и за тај пе ри од сам до би ла М-4 али су ми

при зна ли са мо две го ди не и се дам ме се ци, тј. не до ста је ми још

осам ме се ци ста жа. Ка ко да ре шим овај про блем око при зна-

ва ња и ових осам ме се ци ста жа?

?
Ми ли ца Јо вић, Сме де рев ска Па лан ка: Имам 26 го ди на рад ног

ста жа и 57 го ди на жи во та. Тре нут но ниг де не ра дим јер ни сам

спо соб на за оба вља ње по сло ва. Че ти ри пу та днев но сам на

ин су ли ну, те шко се кре ћем, ло ши је ви дим и ни ко не же ли та квог

рад ни ка. Да ли имам пра ва на не ку по моћ или ин ва лид ску пен зи-

ју. Док тор ка ми ка же да не мо же да ми да пред лог за пен зи ју.

Од го вор: Као што пи ше у 
ре ше њу ко јим Вам је при зна то 
пра во на на кна ду у ви си ни 50% 
ин ва лид ске пен зи је, пра во на ту 
пен зи ју Вам пре ста је сти ца њем 
усло ва за ста ро сну пен зи ју. На-
рав но, пре ис пу ње ња усло ва 
за ста ро сну пен зи ју, Ви мо же те, 
ако су за то ис пу ње ни за кон ски 
усло ви, тј. ако је до шло до знат-
ног по гор ша ња Ва шег здрав-
стве ног ста ња, под не ти зах тев 

за оства ри ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју. Бу ду ћи да има-
те 30 го ди на и ви ше пен зиј ског
ста жа, услов за ста ро сну пен-
зи ју ис пу ни ће те ка да на вр ши те
60 го ди на жи во та, тач ни је 3. 11.
2012. го ди не. Та да мо же те под-
не ти и зах тев за ста ро сну пен зи-
ју, па по што су већ сви еле мен ти
по зна ти, не ће би ти про бле ма за
до но ше ње ре ше ња о при зна ва-
њу пра ва на ста ро сну пен зи ју. 

Од го вор: Пот пу но је ра зу мљи-
во да као ли це ко је је оста ло без 
за по сле ња и на кна де код НСЗ 
же ли те да ре ши те сво је ег зи стен-
ци јал но пи та ње. Да би сте оства-
ри ли стаж пре ко по љо при вре де 
по треб но би би ло да сте и у то 
вре ме од 1991. до 1996. го ди не 
би ли вла сник по љо при вред ног 
зе мљи шта, да сте се ба ви ли по-

љо при вред ном де лат но шћу, што
под ра зу ме ва да Вам је и пре би-
ва ли ште у то вре ме би ло ве за но
за ло ка ци ју где се зе мљи ште на-
ла зи. Исти усло ви су и да нас што
се ти че ми ни му ма по вр ши не зе-
мљи шта, па мо же те не до ста ју ћи
стаж на док на ди ти упла том до-
при но са и у бу ду ћем пе ри о ду, до
ис пу ње ња усло ва за пен зи ју.

Од го вор: По сто је си ту а ци је 
ре гу ли са не За ко ном о ПИО, ка-
да се рад са скра ће ним рад ним 
вре ме ном мо гао ра чу на ти као 
стаж оства рен са пу ним рад ним 
вре ме ном. То се од но си ло на ин-
ва ли де ра да ко ји су ра ди ли са 

скра ће ним рад ним вре ме ном,
на вој не ин ва ли де, ци вил не ин-
ва ли де ра та, као и дру га ин ва-
лид на ли ца, ако ра де оно ли ко
рад ног вре ме на ко ли ко то од-
го ва ра њи хо вој рад ној спо соб-
но сти. У оста лим слу ча је ви ма се,

Од го вор: Ка да бу де те под не-
ли зах тев за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју, над ле жна фи ли ја ла 
ПИО у Шап цу ће сва ка ко по ку-
ша ти да при ба ви по дат ке о за-
ра ди и за 1981. го ди ну. Ако се 
по да ци про на ђу, на рав но, при-
зна ће Вам се овај пе ри од у стаж 
оси гу ра ња и об ра чу на ти за ра да 

у пен зиј ски основ. У слу ча ју да
се по да ци не про на ђу, при зна-
ће Вам се са мо стаж без по да та-
ка о за ра ди за ту го ди ну. Ако се,
пак, про на ђу са мо де ли мич ни
по да ци, на при мер са мо пет ме-
се ци, а не за ра да за свих осам
ме се ци, утвр ди ће Вам се и стаж
и за ра да за пет ме се ци.

Од го вор: По За ко ну о ПИО, 
не ис пу ња ва те услов за оства-
ри ва ње би ло ког пра ва из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња. За же ну је ста ро сна гра ни ца 
са да 60 го ди на жи во та. До та да 
мо же те оства ри ти са мо пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју, на рав но 
под усло вом да за то ис пу ња ва-
те за кон ске усло ве. За са да Ваш 
ле кар сма тра да не ис пу ња ва те 
услов, тј. да код Вас не по сто ји 

пот пун гу би так рад не спо соб-
но сти у шта не тре ба сум ња ти. У 
си сте му пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња ви ше не по сто-
је ин ва ли ди ра да са пре о ста лом
рад ном спо соб но шћу те ни по
том осно ву не би сте мо гли да
оства ри те би ло ко је пра во. Мо-
жда док не ис пу ни те услов за
ста ро сну пен зи ју мо же те по тра-
жи ти по моћ у си сте му со ци јал-
не за шти те.

као и Ва шој су пру зи, вре ме про-
ве де но на ра ду са скра ће ним
рад ним вре ме ном, при зна ва ло
у тра ја њу ко је од го ва ра укуп ном
бро ју ча со ва про ве де них на ра-
ду и све де ни на пу но рад но вре-
ме, та ко да је у рад ну књи жи цу
упи са но са мо вре ме про ве де но
на ра ду, а та ко би се при зна ло и
при ли ком оце не усло ва за при-
зна ва ње пра ва на ста ро сну пен-
зи ју. Стаж до ми ни му ма ста жа

оси гу ра ња од 15 го ди на не би
мо гла да до пу ни упла том ста жа
за пе ри о де ра да ка да је ра ди ла
скра ће но. Оно што је тре ба ло и
ра ни је ура ди ти, а ни је ка сно ни
са да, је сте да се су пру га укљу чи
у оба ве зно оси гу ра ње по чла ну
15 За ко на о ПИО и на тај на чин
на до ме сти не до ста ју ћи стаж. На-
по ми ње мо да је то укљу чи ва ње
мо гу ће са мо 30 да на уна зад од
под не тог зах те ва.
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Ле ко ви те ми сли
Очи сти ли смо Ср би ју. Сад је ред и на нас. Да нам бу ду

чи сти обра зи!

Лич на од го вор ност је слич на пу ше њу. Углав ном

оде у дим.

На род је из ву као за кључ ке из го во ра по ли ти ча ра. А
из гле да и – де бљи крај.

На ци о на ли ста сам. Пла ћам за на ци о нал ну ТВ.

Не бих ре као да нам је сто чар ство у кри зи. За мно ги ма
се ву че реп.

От пор ни су на све они ко ји иду ли ни јом ма њег от-

по ра.

Жи вим од јед но лич не хра не. Сва ког да на ми не ко –за-
пр жи чор бу.

Па ра док сал но је да се ни је дан по ли ти чар ни је ис-

кри вио због не ке сво је кри ви це.

Кад власт и но ви на ри за жму ре на ста ну – ћо ра ва по-
сла.

Ду шан Стар че вић

М
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На ми ши ће
Они још ми сле да смо де ца: ма ло, ма ло, па нам ну де не ку

жваку.
Ла ко је ву ку да бу де сит по ред то ли ко ова ца.
Да нас се ви ше ко па по кон теј не ри ма не го по њи ва ма.

На шег пре тка по че ле су пра ти ти не во ље оног ча са кад се – ус-
пра вио.

Мир је до бра ствар, под усло вом да ни је веч ни.

От ку цао је и ро ђе ног бра та. Ни је срп ски ћу та ти!
Кад сам био млад, био сам ду хо вит. Сад сам са мо сме шан.

У си ро ма шним др жа ва ма ни ви це ви ни су ма сни.
Ми смо озбиљ на др жа ва. Одав но је враг од нео ша лу.

До жи вео је не сре ћу – пре га зи ло га вре ме.
На ша је про шлост за сно ва на на ми ту, а са да шњост на – ко-

руп ци ји.

Же не су као згра де: ма ло, ма ло, па не ка на до град ња.
Ср би ја има сна ге – код нас је све на ми ши ће.

По сла ни ци су нај здра ви ји део на ци је – због иму ни те та.
От кад су нам уни шти ли фа бри ке, по ста ли смо еко ло шка

др жа ва.

У пре ки ду сам: не мо гу да са ста вим крај са кра јем.
Бо шко М. Бу ћан

Пра ви пут
То ли ко нам је во да ушла у уши да не чу је мо упо зо ре ња да нам

брод то не.
Де мо кра ти ја нам је до шла до уста. Те шко на ма ако не ко

за та ла са.

Ка ко у фи нан си ја ма ства ри сто је, срп ским пен зи ја ма пре ти
пен зи ја.

Са зре ли су пло до ви де мо кра ти је, али на род не ма за шта

да их ку пи.

Ого лех на чи сто спа са ва ју ћи го ли жи вот.
Све што сам на пи сао је су шта исти на. Ја сам нај ма ње ла-

гао.

Тре ба их по ву ћи из оп ти ца ја, из ли за ли су се.
Пу сти те нас да иде мо сво јим пу тем. Уби сте нас из во де ћи

нас на пра ви пут.

Тек кад су ме сме сти ли у са ми цу, схва тио сам да сам до во љан
сам се би.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Да ли сте зна ли ...

− да је бам бус биљ ка ко ја има нај бр жи раст 

− да је нај ве ће др во на све ту џи нов ска се-

− да је ви ше од по ло ви не свет ских пра шу ма већ уни ште-

у − да је Ка на да зе мља ко ја про да је нај ви ше др ве та (за гра ђу 

ста бла му је пре ко 11 ме та ра. И, што је нај ва жни је, “Ге не рал 

− да јед но др во мо же го ди шње кроз се бе да ис фил три ра и 

− по ра сте ско ро је дан ме тар за све га 24 са та.

кво ја ко ја но си име Ге не рал Шер ман? Она је 

но?

и па пир) на све ту?

Шер ман” још увек ра сте.

до 30 кг штет них ма те ри ја ко је за га ђу ју ва здух?

исто вре ме но и нај ста ри ји жи ви ор га ни зам на 
Зе мљи − про це њу је се да је ста ра око 2.500 
го ди на. Др во је ви со ко 83,8 ме та ра, а преч ник 
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− да се кво је ина че спа да ју у нај ве ће и нај ду го веч ни је вр сте 

− да су ама зон ске шу ме нај ве-

фло ре. При род но ра сту је ди но на за пад ним па ди на ма Си је-

ће и нај вла жни је на све ту? Про-

ра Не ва де (САД), и то на ви си на ма од 1.500 до 2.500 ме та ра. 

из вод ња ки се о ни ка ко ја до ла зи 

Ве ру је се да мо гу да до жи ве и 3.200 го ди на и да из ра сту до 

из ових шу ма чи ни нај ве ћи по је-

сто ме та ра, а са мо ко ра им је де бљи не бли зу јед ног ме тра. 

ди нач ни удео у укуп ном еми то ва њу ки се о ни ка из свих шу ма 

− да је нај ма ње др во на све ту па ту ља сти ке-

Ово др ве ће “не уми ре” од ста ро сти, от пор но је на по жа ре и 

све та те се оне че сто на зи ва ју „плу ћи ма Зе мље“. У овим шу ма-

ин сек те, па нај ве ћи број се кво ја окон ча свој век па дом − јед-

ма жи ви око 20 од сто свих по зна тих жи во тињ ских и ви ше од 

но став но се сру ше.

30 од сто по зна тих биљ них вр ста.

− да нај ве ћу по вр ши ну под шу ма ма има ју Ру си ја, Бра зил, 

дар ко ји се га ји у Ја па ну? Не гу је се у ма лим пор-

Ка на да, САД и Ки на?

це лан ским по су да ма и не по ра сте ви ше од де-

се так цен ти ме та ра.

− да је нај ве ћа се мен ка на све ту се ме биљ ке Цо цо де мер 

у ко ја ра сте на Сеј ше ли ма? Ове се мен ке мо гу до сти ћи те жи ну 

и до 18 ки ло гра ма.


