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Још је дан сеп тем бар, још јед на школ ска го-
ди на је на по чет ку. Шта нас че ка и да ли смо
спрем ни, пи та се ве ро ват но ве ћи на ро ди те-

ља, до че ку ју ћи по ла зак у шко лу ви ше са зеб њом
и нер во зом не го са ра до шћу. Јер, због са да већ
пре ду гог за не ма ри ва ња зна ча ја шко ле и шко ло-
ва ња, као и због опреч них вас пит них ути ца ја у
по ро ди ци и ши рем окру же њу, ве ћи на уче ни ка
да нас не ма без ма ло ни ка кву же љу за зна њем ни-
ти схва та за што им је оно по треб но. То схва те тек
ка сни је.

Чи ње ни ца је да, по ред дру штва, ни са ми ро-
ди те љи ни су без кри ви це што са да шње ге не ра-
ци је мла дих има ју све праг ма тич ни је ци ље ве,
же ле да од мах ви де сми сао оно га што уче и ка-
ко то мо же да им ко ри сти. Де ца све че шће ва га ју
че га тре ба да се од рек ну да би по сти гли не ки
успех, па ако про це не да то зах те ва пре ви ше од-
ри ца ња и тру да, од у ста ну чак и кад су све сни да
им је то ко ри сно и по треб но. Сто га ни је ла ко ни
оним ро ди те љи ма ко ји су кон ти ну и ра но по све-
ће ни обра зо ва њу сво је де це. Шко ло ва ње је дуг

и на по ран пут ко ји да је ефек те тек на ду жи рок
и тре ба мно го за јед нич ког по сла да се свест о
ње го вом зна ча ју вра ти у вред но сни си стем мла-
дих. Ипак, од то га се ни ка ко не сме од у ста ти и
у по след ње вре ме као да ства ри по ла ко до ла зе
на сво је ме сто.

Или се бар на ма у ре дак ци ји „Гла са оси гу ра ни-
ка” та ко чи ни, по што ове је се ни „има мо” не ко ли ко
пр ва ка па смо ин фор ми са ни из пр ве ру ке. По ла-
зак у шко лу пред ста вља за и ста ва жан ко рак у жи-
во ту де те та и ро ди те ља јер од тог пр вог ути ска
по не кад мо же да за ви си успе шност ње го вог це-
ло куп ног да љег шко ло ва ња. Из гле да да су шко-
ле на пра ви на чин схва ти ле тај зна чај и од пр вог
школ ског да на на пра ви ле свет ко ви ну за то што и
је сте све чан онај тре ну так ка да де те уђе у свет од-
го вор но сти.

Мо жда је тај сим бо ли чан пр ви дан, и сви они
ко ји до ђу по сле ње га, до бар знак да смо ко нач но
ре ше ни да ста не мо са ра шко ло ва њем дру штва и
да зна њу вра ти мо ону моћ ко ја му при па да.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Седам милијарди
За око ме сец да на пла не та Зе мља и зва нич но

ће има ти се дам ми ли јар ди ста нов ни ка, са оп шти-
ле су Ује ди ње не на ци је. По по след њим по да ци-
ма, у ју лу нас је би ло ви ше од шест ми ли јар ди и
940 ми ли о на, а уко ли ко се са да шњи трен до ви
при ра шта ја на ста ве, Зе мља ће до 2050. го ди не
има ти 9,3 ми ли јар де, а до 2100. пре ко 10 ми ли јар-
ди жи те ља.

Нај ве ће по ве ћа ње бро ја ста нов ни ка у на ред-
них де вет де це ни ја би ће за бе ле же но у Афри ци,
Ази ји, Оке а ни ји и Ју жној Аме ри ци, кон ти нен ти ма
са нај ве ћим при род ним при ра шта-
јем. У овом тре нут ку две 
нај мно го људ ни је др-
жа ве на све ту су 
Ки на са 1,347
и Ин ди ја са
1,241 ми-
ли јар дом
ста нов ни-
ка.

Ис  тра-
ж и  в а  њ а
п о  к а  з у  ј у
да је у мно-
гим зе мља ма
ста нов ни штво
све ста ри је с об зи-
ром на то да уз на пре-
до ва ла ме ди ци на омо гу ћа-
ва да љу ди жи ве ду же, а и па ро ви 
се опре де љу ју да има ју ма ње де це. Оче ку је се да
ће про се чан жи вот ни век до кра ја овог сто ле ћа
по ра сти са 68 на 81 го ди ну. Ме ђу тим, по пу ла ци ја
се нај ви ше уве ћа ва у нај си ро ма шни јим зе мља ма
и УН пред ви ђа ју да би се те зе мље због ви со ке

сто пе на та ли те та бр зо мо гле на ћи у озбиљ ним
про бле ми ма.

Је дан дру ги из ве штај УН, об ја вљен овог про ле-
ћа, по све ћен је све при сут ни јем фе но ме ну „бес-
крај них” гра до ва. По што је ур ба ни за ци ја са да већ
не за у ста вљи ва, пред ви ђа ња су да ће гра до ви ши-
ром све та по че ти да се спа ја ју и ства ра ју огром не
на се о би не, та ко зва не бес крај не гра до ве или ме-
га ре ги о не. То би, ве ру је се, у бу дућ но сти мо гао
би ти нај за сту пље ни ји об лик људ ских ста ни шта, и
то већ у на ред них 50 го ди на, а до по ло ви не овог

ве ка ви ше од 70 од сто љу ди жи ве ће у
ур ба ним сре ди на ма.

Та кви гра до ви се мо гу
про сти ра ти сто ти на-

ма ки ло ме та ра и
би ти дом за де се-

ти не ми ли о на
љу ди. Не ко-
ли ко ова квих
при ме ра већ
по сто ји, а
нај ве ћи ме ђу

њи ма – пр ви
свет ски ме га-

град, са око 120
ми ли о на ста нов-

ни ка, на ла зи се у дел-
ти Би сер не ре ке, у Ки ни,

и об у хва та гра до ве Хонг Конг,
Шен зен и Гу анг зоу.

Ина че, ви ше од по ло ви не свет ског бо гат ства
на ла зи се у све га 25 гра до ва све та, а нај ве ћи број
ста нов ни ка бе ле жи ја пан ска пре сто ни ца, То кио,
ко ји је про шле го ди не пре шао ци фру од 36 ми ли-
о на. М. Ј.



Ка да се освр не мо на струк ту ру пен-
зи о не ра не ко ли ко де це ни ја уна зад,
де лу је као да смо са да рад но мно го

спо соб ни ји не го што смо би ли не ка да. Ше-
зде се тих го ди на од укуп ног бро ја пен зи о-
не ра са ви ше од 40 од сто су би ли за сту пље-
ни ин ва лид ски, са 31,3 по ро дич ни, а оста ло
су би ли ста ро сни пен зи о не ри. Де сет го ди на
ка сни је број ин ва лид ских пен зи о не ра је и
да ље нај ве ћи са уче шћем од 38 од сто, а ни
осам де се тих се тренд не ме ња – и да ље су
нај за сту пље ни ји ин ва лид ски са 36,6 од сто
(1989. го ди не уче шће ин ва лид ских пен зи о-
не ра је на мак си мал ном ни воу од 41,25 од-
сто), да би тек сре ди ном де ве де се тих го ди-
на (уче шће 37 од сто) по чео озбиљ ни ји пад
ко ји је на ста вљен до да нас. Од 1993. го ди не
број ин ва лид ских пен зи о не ра се сма њу је
за око је дан од сто го ди шње, број ста ро сних
ра сте у истом про цен ту, а по ро дич ни пен-
зи о не ри одр жа ва ју кон стант но уче шће од
око 23 од сто.

Ста ти стич ки по да ци за јул 2011. го ди не
по ка зу ју да има мо укуп но 1,63 ми ли о на ко-
ри сни ка пен зи ја све три ка те го ри је (за по-
сле ни, са мо стал не де лат но сти и по љо при-
вред ни), од че га је ста ро сних пен зи о не ра
927.100 (или 57 од сто), по ро дич них 355.200
(22 од сто) и ин ва лид ских 347.800 (21 од-
сто).

Про сеч на пен зи ја ин ва лид ских пен зи-
о не ра, по по след њем об ра чу ну, из но си
21.531 ди нар за ка те го ри ју за по сле них,
од но сно 22.706 ди на ра за са мо стал не де-
лат но сти, док по љо при вред ни ин ва лид ски
пен зи о не ри про сеч но при ма ју 9.951 ди нар.
Бо љи по ка за те љи ви си не ин ва лид ских пен-
зи ја до би ја ју се ка да се про сеч ни из но си
ста ве у од нос пре ма ста ро сним пен зи ја ма,
што за за по сле не да је ин декс од 79,85, за
са мо стал не де лат но сти 85,65, а за по љо-
при вред ни ке 104,45. Ин декс код по љо при-
вред них пен зи о не ра је знат но ви ши за то
што се при об ра чу ну ин ва лид ских пен зи ја,
сход но за ко ну, до да ју го ди не пен зиј ског
ста жа, у за ви сно сти од узро ка ин ва лид но-
сти и го ди на жи во та, та ко да се на про сеч-
но ни зак пен зиј ски стаж по љо при вред ни ка
ово уве ћа ње од ра жа ва зна чај ни је.

Ка ко је за ко ном де фи ни са но, ин ва лид-
ност по сто ји ка да код оси гу ра ни ка на ста-

не пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти као
по сле ди ца по вре де на ра ду, про фе си о нал-
не бо ле сти, по вре де ван ра да или као по-
сле ди ца бо ле сти, а што се ле че њем не мо-
же от кло ни ти. Ви си на ин ва лид ске пен зи је
усло вље на је не са мо ви си ном упла ћи ва-
них до при но са и ду жи ном ста жа оси гу ра-

ња већ, у зна чај ној ме ри, на об ра чун ути че
узрок ко ји је до вео до ин ва лид но сти. За кон
је вр ло екс пли ци тан по том пи та њу и пра ви
раз ли ку из ме ђу ин ва лид но сти ко ја је на ста-
ла као по сле ди ца по вре де на ра ду или као
про фе си о нал но обо ље ње, и оста лих узро-
ка ин ва лид но сти. Пре ма За ко ну о пен зиј-
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СТРУК ТУ РА КО РИ СНИ КА ПЕН ЗИ ЈА

Све ма ње
ин ва лид ских
пен зи о не ра

Кра јем 1989. го ди не у укуп ном бро ју
пен зи о не ра нај за сту пље ни ји су би ли
ин ва лид ски – са ви ше од 41 од сто, а у ју лу 
2011. би ло их је нај ма ње – 21 од сто. Иако би
би ло ле по за кљу чи ти да смо рад но све
спо соб ни ји и да то узро ку је ова кав тренд, 
об ја шње ње ипак ле жи у све стро жим
за кон ским кри те ри ју ми ма за оства ри ва ње 
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју



ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, по вре да на
ра ду је по вре да оси гу ра ни ка ко ја се до го ди
у про стор ној, вре мен ској и узроч ној по ве-
за но сти са оба вља њем по сла по осно ву ко-
га је оси гу ран, а про фе си о нал на бо лест је
од ре ђе на бо лест на ста ла у то ку оси гу ра ња,
про у зро ко ва на ду жим не по сред ним ути ца-
јем про це са и усло ва ра да на рад ним ме-
сти ма ко је је оси гу ра ник оба вљао.

Ако је узрок ин ва лид но сти по вре да на ра-
ду или про фе си о нал на бо лест, при утвр ђи-
ва њу ви си не ин ва лид ске пен зи је ра чу на се
као да оси гу ра ник има 40 го ди на пен зиј ског
ста жа. То ни је слу чај ка да је ин ва лид ност по-
сле ди ца бо ле сти или по вре де ван ра да, ка да
се оси гу ра ни ку мла ђем од 53 го ди не до да је
2/3 пен зиј ског ста жа ко ји му не до ста је до на-
вр ше не 53 го ди не жи во та и 1/2 пен зиј ског
ста жа же ни од 53 до 58 го ди на, а му шкар цу
од 53 до на вр ше не 63 го ди не жи во та. За од-
ре ђи ва ње ви си не ин ва лид ске пен зи је оси-
гу ра ни ку же ни код ко је је ин ва лид ност на-
сту пи ла као по сле ди ца бо ле сти или по вре де
ван ра да стаж оси гу ра ња и пен зиј ски стаж се
уве ћа ва за до дат них шест од сто.

Пре ма ста ти стич ким по да ци ма Фон да
ПИО, а по ре чи ма На де Ћу рин, ше фа Од се-
ка за ста ти сти ку, у 2010. го ди ни нај че шћи
узрок ин ва лид но сти је би ла бо лест, и она у
укуп ној струк ту ри уче ству је са 97,19 од сто.
По вре да на ра ду као узроч ник је за сту пље-
на тек са 1,29 од сто, про фе си о нал на бо лест
са 0,22 од сто, по вре да ван ра да са 1,06 од-
сто и по вре да ван ра да у са о бра ћа ју са 0,24
од сто.

Бо лест је увек би ла нај че шћи узроч ник
ин ва лид но сти, ка же др Алек сан дар Ми ло-
ше вић, ди рек тор Сек то ра за ме ди цин ско
ве шта че ње, али вр сте бо ле сти су ме ња ле
про це нат уче шћа. У по след њој де це ни ји
до ми ни ра ју бо ле сти си сте ма кр во то ка, ко је
су јед ном тре ћи ном узроч ник ин ва лид но-
сти, и број ових бо ле сни ка има тен ден ци ју
кон стант ног по ве ћа ња. Иста је си ту а ци ја и
са ту мо ри ма, ко ји са око 25 од сто уче ству ју
у струк ту ри узро ка ин ва лид но сти као по-
сле ди це бо ле сти, док су на тре ћем ме сту
ду шев ни по ре ме ћа ји, где ста ти сти ка бе ле-
жи пад од пре ко 15 од сто у 2009, на 11,29
од сто у 2010. го ди ни. Оста ле бо ле сти су
за сту пље не у јед но ци фре ним про цен ти-
ма (бо ле сти ми шић но-ко шта ног си сте ма,
бо ле сти жле зда са уну тра шњим лу че њем,
нер вног си сте ма, по вре де, тро ва ња и сл.)
и ни во њи хо ве за сту пље но сти је без ве ћих
осци ла ци ја.

Ка да се ста ти стич ки по да ци Фон да ПИО
о узро ци ма ин ва лид но сти ста ве у од нос са
по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти-
ку о струк ту ри умр лих пре ма узро ку смр ти,
при мет не су исте тен ден ци је. На и ме, бо ле-
сти си сте ма кр во то ка у 55 од сто слу ча је ва
узро ку ју смрт ност, на дру гом ме сту су ту мо-
ри са око 21 од сто, а све оста ле бо ле сти су
за сту пље не у ми ни мал ним про цен ти ма.

Је ли ца Ти мо ти је вић
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СТРУКТУРА КОРИСНИКА ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ                          
ПРЕМА УЗРОКУ ИНВАЛИДНОСТИ           

У ГОДИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА (све категорије)
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Повреде, тровања
и 

деловање спољних
фактора

Болести 
нервног 
система

Болести жлезда са
 унутрашњим

лучењем,
исхране и

метаболизма

Болести мишићно-
коштаног система 

и везивног ткива

Душевни 
поремећаји

Тумори Болести 
система 
крвотока

О стале 
болести

За ни мљи ва ста ти сти ка
У 2010. го ди ни уку пан број ин ва лид ских пен зи о не ра сма њен је за ви ше од пет хи ља да 

у од но су на прет ход ну го ди ну. Ме ђу но вим ко ри сни ци ма ин ва лид ских пен зи ја у про-

шлој го ди ни, ко јих је укуп но би ло 17.518 у све три ка те го ри је, до ми ни ра ју му шкар ци, 

са 66 од сто. Иста је си ту а ци ја и у бро ју трај них об у ста ва ин ва лид ских пен зи ја, ко јих је 

у про шлој го ди ни би ло укуп но 19.316 и где су му шкар ци још убе дљи ви је за сту пље ни 

– са 74 од сто.

У ста ти сти ци Фон да ПИО мо гу се на ћи још мно ги за ни мљи ви по да ци, као што је, ре ци-

мо, ду жи на ко ри шће ња ин ва лид ске пен зи је, те је та ко у 2010. го ди ни му шка рац ин ва-

лид ски пен зи о нер про сеч но ко ри стио пен зи ју 13 го ди на и имао је 69 го ди на жи во та, 

а же на је про сеч но ко ри сти ла пен зи ју 12 го ди на и има ла 63 го ди не жи во та. За ни мљив

је и по да так да је 1,31 од сто од укуп ног бро ја ин ва лид ских пен зи о не ра у 2010. го ди ни 

при ма ло пен зи ју 36 и ви ше го ди на.
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Ме ђу на род ни уго во ри о со ци јал ном
оси гу ра њу пред ви ђа ју да се ме ди-
цин ска ве шта че ња ко ри сни ка сра-

змер них пен зи ја за пра ва ко ја ни су ра ни је
оства ри ли (по моћ и не га дру гог ли ца и те-
ле сно оште ће ње) ре а ли зу ју у зе мљи у ко јој
оси гу ра ник жи ви и то пра во ис пла ћу је но-
си лац оси гу ра ња те зе мље. Пра вил ни ком

Фон да ПИО ко ји ре гу ли ше ову ма те ри ју до
са да је би ло пред ви ђе но да се сва ме ди цин-
ска ве шта че ња за оне ко ји ко ри сте пен зи ју
при ме ном кон вен ци је ре а ли зу ју у ди рек ци-
ја ма Фон да у Бе о гра ду и Но вом Са ду. Бу ду-
ћи да су у пи та њу ста ри ји, бо ле сни или чак
не по крет ни љу ди ко ји ма до ла зак на ко ми-
сиј ски пре глед пред ста вља про блем, а да,

исто вре ме но, ве ли ки број зах те ва успо ра ва
рад струч них слу жби, ра ди јед но став ни јег
на чи на ве шта че ња до го во ре не су из ве сне
про ме не, пре то че не у ин струк ци ју ко ја се
при ме њу је од по чет ка сеп тем бра.

– Ин струк ци јом је де фи ни са но да се ве-
шта че ње ин ва лид но сти и дру гих ме ди цин-
ских чи ње ни ца од зна ча ја за оства ри ва ње
пра ва на нов ча ну на кна ду за по моћ и не гу
дру гог ли ца и за те ле сно оште ће ње спро-
во ди у фи ли ја ли на чи јем под руч ју ко ри-
сник пра ва има пре би ва ли ште – об ја шња ва
Вла ди мир Стан ко вић, ди рек тор Сек то ра за
оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња. – То зна чи да ко ри сник

Чла но ви Управ ног од бо-
ра Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско 

оси гу ра ње, на сед ни ци одр жа-
ној 8. сеп тем бра, јед но гла сно су 
усво ји ли пред лог од лу ке о да-
ва њу са гла сно сти на Пра вил ник 
о из ме на ма и до пу на ма Пра вил-
ни ка о уну тра шњој ор га ни за ци-
ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва у 
РФ ПИО.

На сед ни ци је усво је на и ин-
фор ма ци ја о фи нан сиј ском по-
сло ва њу Фон да за пр вих шест 
ме се ци ове го ди не, о че му је 
го во рио Иван Ми мић, ди рек-
тор Сек то ра за фи нан сиј ске 
по сло ве. Ми мић је ре као да се 
ре зул тат за пр вих шест ме се ци 
мо же сма тра ти до брим и да у 
овом пе ри о ду ни је би ло ни ка-
квих про бле ма у ре дов ној ис-
пла ти пен зи ја. Укуп ни при хо ди 
и при ма ња Фон да у пе ри о ду 
ја ну ар – јун 2011. го ди не из но-
си ли су 240,03 ми ли јар де ди на-
ра, што је 48,58 од сто сред ста ва 
пла ни ра них за ову го ди ну. Овај 
из нос је но ми нал но за 5,42 од-
сто ве ћи од из но са оства ре ног 
у истом пе ри о ду 2010. За ка те-
го ри ју оси гу ра ни ка за по сле них 
оства ре ни су при хо ди од 111,51 

ми ли јар ду ди на ра, што је за 4,33 
од сто ни же у од но су на пр вих 
шест ме се ци про шле го ди не. 
За ка те го ри ју оси гу ра ни ка са-
мо стал них де лат но сти при хо-
ди од до при но са из но си ли су 
8,56 ми ли јар ди ди на ра, што је 
за 1,79 про це на та ви ше не го 
про шле го ди не, а за ка те го ри ју 
оси гу ра ни ка по љо при вред ни-
ка 1,61 ми ли јар ду ди на ра, што 

но ми нал но пред ста вља при ход
ви ши за 9,97 од сто.

По ре чи ма ди рек то ра Сек то-
ра за фи нан сиј ске по сло ве, ско-
ро сви рас хо ди Фон да у пр вих
шест ме се ци ове го ди не би ли су
на ни воу пла ни ра них.

На сед ни ци Управ ног од бо ра
РФ ПИО чу ло се и да је пи та ње
пен зи ја со ци јал но пи та ње број
је дан у овом тре нут ку у Ср би ји и

да је за то ре струк ту ри са ње Фон-
да нај ва жни ји стра те шки по сао,
а чла но ви УО су за тра жи ли да се
утвр ди од ка да по ти чу ве ли ка по-
тра жи ва ња ко ја Фонд ПИО има
по осно ву до при но са и да ли су
она на пла ти ва, уз под се ћа ње да
др жа ва има ме ха ни зме да оне ко-
ји не упла ћу ју до при но се на те ра
да ис пу ња ва ју сво је оба ве зе.

М. Јо ва но вић

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

При хо ди и рас хо ди на
ни воу пла ни ра них

ПРО МЕ НЕ У НА ЧИ НУ МЕ ДИ ЦИН СКОГ ВЕ ШТА ЧЕ ЊА

Јед но став ни је и бр же до ре ше ња
Ве шта че ње у по ступ ку оства ри ва ња пра ва на нов ча ну на кна ду 
за по моћ и не гу дру гог ли ца, од но сно пра ва на нов ча ну на кна ду
за те ле сно оште ће ње, за ко ри сни ке ко ји оства ру ју пра ва
при ме ном ме ђу на род них уго во ра о со ци јал ном оси гу ра њу,
од по чет ка сеп тем бра оба вља се у фи ли ја ла ма по ме сту ста но ва ња

СаСаС  с сседедеддднинининицецецецее У У УУО О О О О РФРФРФРФР  П ППППППППИОИООИИО
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По кра јин ски се кре та ри јат
за по љо при вре ду, во до-
при вре ду и шу мар ство

обез бе дио је ове го ди не из бу-
џе та АП Вој во ди не до 100 ми ли-
о на ди на ра као под сти цај вој во-
ђан ским па о ри ма ста ри јим од
65 го ди на за из да ва ње зе мље у
арен ду.

Ста ри не ко је су цео рад ни век
про ве ле об ра ђу ју ћи сво је ора-
ни це под „ка пом не бе ском”, а
ко је са да не мо гу да ра де на њи-
ви па да ју зе мљу у за куп, ипак
мо ра ју да ис пу не и од ре ђе не
усло ве да би бес по врат но до би-
ле по ме ну та сред ства.

Јав ни оглас је рас пи сан кра-
јем ју ла и тра ја ће до 30. сеп тем-
бра ове го ди не, а сва ко ко кон-
ку ри ше за по ме ну та сред ства
тре ба да има пре би ва ли ште у
Вој во ди ни, да је ста ри ји од 65
го ди на, да да је у за куп об ра ди-
во зе мљи ште од нај ма ње 0,5 до
нај ви ше 10 хек та ра, на пе ри од
од нај ма ње пет го ди на од да на
за кљу че ња уго во ра. На оглас
не мо гу да се ја ве пен зи о не ри
из ка те го ри је за по сле них или
са мо стал них де лат но сти, јер су
сред ства пред ви ђе на са мо за

по љо при вред не пен зи о не ре и 
ко ри сни ке ин ва лид ске пен зи је 
ко ји су то пра во сте кли као оси-
гу ра ни ци по љо при вред ни ци 
(услов у по гле ду го ди на жи во-
та не од но си се на ин ва лид ске 
пен зи о не ре).

За тим, про пи са но је да је уго-
вор о ду го роч ном за ку пу за кљу-
чен у 2011. го ди ни (од но сно 2009. 
или 2010, под усло вом да су већ 
ко ри сни ци ових сред ста ва), и да 
не мо же би ти за кљу чен из ме ђу 
чла но ва истог ре ги стро ва ног 
по љо при вред ног га здин ства, 

као и да већ не ко ри сте под сти-
цај на сред ства за об ра ди во по-
љо при вред но зе мљи ште да то у 
за куп од стра не Ми ни стар ства 
по љо при вре де, тр го ви не, шу-
мар ства и во до при вре де.

Пра во уче шћа на овом огла су 
има ју фи зич ка ли ца (по љо при-
вред ни ци), но си о ци и чла но ви 
ре ги стро ва ног до ма ћин ства ко-
ји су вла сни ци зе мљи шта упи-
са ног у Ре ги стар по љо при вред-
них га здин ста ва.

Огла сом је пред ви ђе но да 
до 6.000 ди на ра по хек та ру го-

ди шње до би је па ор ка да из да
у арен ду зе мљи ште за куп цу
ко ји ни је ста ри ји од 60 го ди на,
а до 8.000 ако из да зе мљу не-
ко ме ко је ста ри ји од 40 го ди на
и вла сник је об ра ди вог по љо-
при вред ног зе мљи шта ко је се
гра ни чи са њи вом ко ја се да је
у за куп. До 10.000 ди на ра при-
па шће ста ри ни ако из да „под
арен ду” зе мљи ште за куп цу ко-
ји ни је ста ри ји од 40 го ди на и
вла сник је по љо при вред ног
зе мљи шта гра нич ног са зе мљи-
штем ко је се да је у за куп.

Тре ба ре ћи да су по љо при-
вред ни ци већ до вољ но ин-
фор ми са ни о овом бе не фи ту
ко ји да је по кра јин ска ад ми ни-
стра ци ја, што су при ме ти ли и
рад ни ци на шал те ри ма По кра-
јин ског фон да ПИО, по што су
им про те клог ме се ца у ве ћем
бро ју из да ва ли по твр де да ни су
оства ри ли пен зи ју код РФ ПИО.
Све бли же ин фор ма ци је о огла-
су мо гу се до би ти и на ин тер нет
адре си www.psp.voj vo di na.gov.
rs или у про сто ри ја ма Се кре та-
ри ја та, у ули ци Ми ха и ла Пу пи на
16, у Но вом Са ду. 

М. Мек те ро вић

ви ше не ће мо ра ти да до ла зи у Бе о град или
Но ви Сад због пре гле да, а ком пле тан пред-
мет ће се, по оба вље ном ве шта че њу, из фи-
ли ја ла до ста вља ти Сек то ру за ме ди цин ско
ве шта че ње у Ди рек ци ји у Бе о гра ду, ра ди
спро во ђе ња кон тро ле да тог на ла за, ми шље-
ња и оце не. У Ди рек ци ји, тач ни је у Оде ље њу
за оства ри ва ње пра ва при ме ном ме ђу на-
род них спо ра зу ма, до но си ће се ре ше ње ко-
је ће би ти до ста вља но ко ри сни ци ма.

У ди рек ци ја ма у Бе о гра ду и Но вом Са ду
убу ду ће ће се спро во ди ти ве шта че ња са мо

оних ко ри сни ка чи је је ме сто пре би ва ли-
шта у овим гра до ви ма. Та ко се мак си мал но
иза шло у су срет по тре ба ма ко ри сни ка да
се про це ду ра по јед но ста ви, али и убр за, јер
ће са да ви ше од 30 ле ка ра би ти ан га жо ва но
на овим ме ди цин ским ве шта че њи ма, а не
са мо пет, ка ко је би ло ра ни је.

Ова про ме на се не од но си на ко ри сни-
ке пра ва на пен зи ју при ме ном ме ђу на-
род них уго во ра о со ци јал ном оси гу ра њу
за кљу че них са бив шим ре пу бли ка ма СФРЈ
због то га што су они и ра ни је пре гле да-

ни у фи ли ја ла ма на чи јем под руч ју има ју
пре би ва ли ште.

Си гур но је да ће се но вом ор га ни за ци јом
по сло ва ве шта че ња пре ва зи ћи про блем ве-
ли ког бро ја зах те ва, ду гих ли ста че ка ња на
по зив, до ла за ка у Бе о град ра ди пре гле да и
ви ше ме сеч ног че ка ња на ре ше ња. Са да су
се сте кли ор га ни за ци о но-тех нич ки усло ви
за из ве сне про ме не на чи на ме ди цин ског
ве шта че ња ко је, с јед не стра не, омо гу ћу ју
од ре ђе ни ко мо ди тет ко ри сни ка, а са дру ге
ажур ни ји по слов ни про цес Фон да. Г. О.

Про шле го ди не око 5.500 зах те ва
У то ку 2010. за ре ша ва ње по ме ђу на род ним уго во ри ма под-

не то је укуп но 5.495 зах те ва, од че га је усво јен 3.091, док је 

1.514 зах те ва од би је но. Пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти 

оства ри ло је 1.840 оси гу ра ни ка, те ле сно оште ће ње 10, а пра во

на ту ђу не гу и по моћ 425 оси гу ра ни ка. Оста ли пред ме ти од но-

си ли су се на дру га пра ва.

На дан 31. 12. 2010. го ди не оста ло је не ре ше но 490 зах те ва за

оце ну рад не спо соб но сти, 12 зах те ва за оце ну те ле сног оште-

ће ња, 182 зах те ва за оце ну ту ђе не ге и по мо ћи и 206 зах те ва 

из оста лих пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, 

што укуп но чи ни 890 зах те ва, ко ји су ре ша ва ни по чет ком ове

го ди не.

ПО КРА ЈИ НА СТИ МУ ЛИ ШЕ СТА РАЧ КА СЕ О СКА ДО МА ЋИН СТВА ДА ДА ЈУ ЗЕ МЉУ У ЗА КУП

По по твр де и у Фонд ПИО

актуелно
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Пре ва зи ла же ње те шких
али ре ши вих про бле ма се о ских
на се ља тре ба схва ти ти као
по зив епо хе сви ма ко ји хо ће да
жи ве на се лу и осе ћа ју се за
ње га од го вор ним

УСр би ји има 4.528 се ла, а још пре ма по-
пи су из 2002. го ди не би ло је 46.814 на-
пу ште них се о ских ку ћа. Ка да то ме до-

да мо и 144.178 стам бе них обје ка та ко ји су
на ве де ни као „при вре ме но не на ста ње ни”, у
ру рал ном де лу Ср би је има око 192.000 ку-
ћа у ко ји ма ни ко не жи ви. Због то га је све
ак ту ел ни ја те за да је шан са опо рав ка срп-
ске при вре де у раз во ју се ла, од ла ску не за-
по сле них из гра до ва у на пу ште не се о ске
ку ће. Уче ство ва ње ста нов ни ка у об но ви и
раз во ју се ла и пред у зет ни штво у се ли ма,
би ле су глав не те ме и на 17. Ме ђу на род ном
ску пу „Вла син ски су сре ти”. Скуп је одр жан
по чет ком сеп тем бра у ор га ни за ци ји За во да
за про у ча ва ње се ла, Срп ског удру же ње за
со ци о ло ги ју се ла и по љо при вре де, Бал кан-
ске асо ци ја ци је за со ци о ло ги ју се ла и по-
љо при вре де, Ин сти ту та за агро е ко но ми ју
По љо при вред ног фа кул те та у Зе му ну, На уч-
ног дру штва аграр них еко но ми ста Бал ка на
и Кул тур ног цен тра Вла со тин це.

По ре чи ма проф. др Ђу ре Сте ва но ви ћа,
ди рек то ра За во да за про у ча ва ње се ла, пи-
та ње ожи вља ва ња се ла је пи та ње о ко ме се
го во ри са до бром на ме ром, али оно зах те-
ва озби љан и те ме љан 
при ступ ко ји, по ред 
оста лог, под ра зу ме ва 
и на уч но са гле да ва ње, 
што су по твр ди ли и ово-
го ди шњи „Вла син ски су-
сре ти”.

– На ску пу су би ли уче-
сни ци из на ше зе мље, 
Ру си је, Ру му ни је, Бу гар-
ске, Грч ке, Ма ке до ни је, 
Цр не Го ре, Ре пу бли ке 
Срп ске, Хр ват ске, и то 
пси хо ло зи, со ци о ло зи, 
ге о гра фи, по ли ти ко ло-
зи, аграр ни еко но ми-
сти, прав ни ци и дру ги 
струч ња ци. У ра до ви-
ма су иден ти фи ко ва ни 
број ни про бле ми и спе-
ци фич но сти од ре ђе них 

се ла, а ве ћи број ра до ва је ре зул тат те рен-
ског ис тра жи ва ња. Ако по ре ди мо ре зул та-
те по пи са ста нов ни штва из 1890. го ди не са
ре зул та ти ма по пи са из 2002, ви де ће мо да је
у чак 44 од сто на се ља ју го и сточ ног де ла Ср-
би је сма њен број жи те ља. Је дан број ра до-
ва упра во се од но сио на се ла у ју го и сточ ној
Ср би ји, као што су Пре слап, До ња Љу ба та,
Ло пар дин це, Ма су ри ца, Ра до ви ште и дру га.
Пре о ста ли ра до ви су за те му има ли и се ла
у дру гим де ло ви ма Ср би је – ка же ди рек тор
За во да за про у ча ва ње се ла.

Жи вот на се лу при ка зан је де мо граф ским
ка рак те ри сти ка ма, кроз основ не из во ре
при хо да, за тим на во ди ма о ин фра струк тур-
ној опре мље но сти, со ци јал ним, кул тур ним,
обра зов ним, на уч ним, еду ка тив ним, вас-
пит ним са др жа ји ма, од но сно свим објек-
тив ним ма те ри јал ним и ху ма ним ре сур си-
ма. Из све га то га се ви ди да су не ким се ли ма
до ступ ни са мо основ ни жи вот ни усло ви.

– У нај кра ћем, те ме су би ле и под мла ђи-
ва ње срп ског се ла, ста ње здра вља и здрав-
ства, ис ку ства у об но ви и раз во ју се ла, ин-
ве сти ци је, раз вој ин фор ма ци о них мре жа.
По ред по је ди нач них при ме ра да те су и
упо ред не ана ли зе не ких се ла, па ра лел на
ис тра жи ва ња жи вих и се ла ко ја су на умо-
ру. Ра до ви од сли ка ва ју ре ал ну си ту а ци ју
у Ср би ји. Би ло је и при ме ра до бре прак се
ка ко у до ма ћим, та ко и у ино стра ним ра до-
ви ма. Уче сни ци су ис та кли уло гу и зна чај
са мог ста нов ни штва у ре ви та ли за ци ји се-
ла, а на ве де но је и ка ко са ми ме шта ни ви-
де ожи вља ва ње сво јих на се ља. Одр жан је

и окру гли сто о пред у зет ни штву у се ли ма
– на во ди проф. др Ђу ра Сте ва но вић.

Вла син ски су сре ти ни су би ли са мо илу-
стра ци ја по сто је ћег ста ња на се лу не го су,
од слу ча ја до слу ча ја, на осно ву при ку пље-
них по да та ка и са зна ња, да та и мо гу ћа ре-
ше ња за пре ва зи ла же ње про бле ма. Ис тра-
жи ва ња су ве о ма ко ри сна, али са мо њи ма
се не мо же ра ди кал но про ме ни ти ствар-
ност у ло кал ним се о ским за јед ни ца ма.

– Се ло мо ра и мо же би ти оздра вље но и
об но вље но, не са мо по ар хи тек тон ско-пеј-
за жном из гле ду, већ тре ба да се раз ви ја као
об лик дру штве ног жи во та, са гла сно ста рим
и но вим по тре ба ма сво јих ста нов ни ка. Со-
ци о ло зи, за ин те ре со ва ни из гле дом се ла као
ме ста ста но ва ња, ука зу ју да је крај ње вре ме
за про ме ну схва та ња вред но сти у ста ву ста-
нов ни ка се ла и за спо зна ју за јед нич ког де-

ло ва ња и од го вор но-
сти за ње гов раз вој.
Уоста лом, ожи вља-
ва ње се ла је за да так
са да шњег и сва ког
на ред ног по ко ле ња.
Се ло по се ду је про-
шлост, а у крај њој ли-
ни ји ње го ва бу дућ-
ност за ви си од во ље
ње го вих ста нов ни ка.
За да ци су те шки, али
се про бле ми да ју ре-
ши ти. Тре ба их схва-
ти ти као по зив епо хе
сви ма ко ји хо ће да
жи ве на се лу и осе-
ћа ју се за ње га од го-
вор ним – на гла ша ва
др Сте ва но вић.

Је ле на Оцић

НА У КА У СЛУ ЖБИ ОП СТАН КА СЕ ЛА

Рустикална уметност
преживљавања

Проф. др Ђу ра Сте ва но ви ћ
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Но ва Ва рош: 
бес пла тан пре воз за 
ста ри је од 65 го ди на

Но во ва ро ша ни ста ри ји од 65 го ди на убу ду-
ће ће мо ћи да бес плат но ко ри сте ауто бу ски
пре воз на свим ло кал ним ли ни ја ма уну тар
гра ни ца оп шти не ко је одр жа ва пред у зе ће
„Ја њу ше вић”. Пре ма до го во ру из ме ђу овог
пред у зе ћа и оп шти не Но ва Ва рош, ли ца ко ја
су на вр ши ла шест и по де це ни ја жи во та има-
ће и по пуст од 30 од сто на ва же ћу це ну кар те
на ме ђу град ским ли ни ја ма овог пре во зни ка,

а исте по год но сти и по вла сти це има ће и ин-
ва лид на ли ца пр ве ка те го ри је, као и ин ва лид-
на ли ца ко ји ма су од ре ђе ни пра ти о ци.

Пра во на бес пла тан пре воз и по пуст гра-
ђа ни ће мо ћи да оства ре уз по себ ну ле ги ти-
ма ци ју ко ју из да ју оп штин ска упра ва и ово
пред у зе ће. Уз зах тев за ле ги ти ма ци ју тре ба
да при ло же фо то гра фи ју и ко пи ју лич не кар-
те, а ин ва лид на ли ца и ре ше ње над ле жних
слу жби о ин ва лид но сти и до де ли пра ти о ца.

На овај на чин про ши рен је број по вла-
сти ца за гра ђа не ко ји ко ри сте ауто бу ски
јав ни пре воз, а ло кал на са мо у пра ва ће за
ове суб вен ци је из бу џе та ме сеч но из два ја-
ти око по ла ми ли о на ди на ра.
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између два броја

Ча чак: из град ња 100 јеф ти них ста но ва
У Чач ку ће уско ро по-

че ти град ња око 100 
не про фит них ста но ва 
по вр ши не од 25 до 75 
ква драт них ме та ра, ко ји 
ће се про да ва ти или да-
ва ти у за куп по це на ма 
од 30 до 50 од сто ни жим 
од тр жи шне. Ло ка ци ја на 
ко јој би тре ба ло да бу ду 
из гра ђе не но ве згра де је 
Кни ћа ни но ва ули ца у на-
се љу Љу бић кеј.

Сред ства за овај про је-
кат град Ча чак је обез бе-
дио код Раз вој не бан ке 
Са ве та Евро пе, а пре ма 
пра ви ли ма кон кур са ове бан ке, но во и згра ђе ни ста но ви не ће би ти на ме ње ни со ци јал-
но угро же ним ка те го ри ја ма, већ по ро ди ца ма ко је не ма ју стан у вла сни штву али су спо-
соб не да пла ћа ју ста на ри ну или да от пла ћу ју кре дит.

Тре ћи на ста но ва би ће у вла сни штву гра да и да ва ће се под за куп, док је оста так пред-
ви ђен за не про фит ну про да ју. Кре ди ти ће би ти на 20 го ди на, уз ка ма ту од че ти ри од сто, 
а бу ду ћи да се ра ди о суб вен ци о ни са ним по зај ми ца ма, пр вих пет го ди на ра ту ће пла-
ћа ти др жа ва.

„Дру га шан са” и у Но вом Са ду
Про је кат Ми ни стар ства про све те и

на у ке „Дру га шан са”, ко ји се од но си на
функ ци о нал но основ но обра зо ва ње од-
ра слих, би ће ре а ли зо ван од ок то бра и у
но во сад ској Шко ли за обра зо ва ње од ра-
слих „Све ти Са ва”. Ми ни стар ство је по кре-
ну ло овај про је кат, ко ји је до на ци јом од
че ти ри ми ли о на евра по др жа ла и ЕУ, јер
је у Ср би ји тре нут но пот пу но не пи сме но
око 250.000 гра ђа на, а 1,3 ми ли о на не ма
за вр ше ну ни основ ну шко лу.

У Но вом Са ду ће на ста ва по овом про гра му за гра ђа не ста ри је од 15 го ди на би ти ор га-
ни зо ва на у по по днев ним ча со ви ма у шко ли „Све ти Са ва”, на Бу ле ва ру осло бо ђе ња (пре-
ко пу та Фу то шке пи ја це). За ин те ре со ва ни мо гу да се ин фор ми шу и при ја ве у са мој шко ли, 
или у би ло ко јој дру гој основ ној шко ли, оп шти ни, ме сној за јед ни ци или фи ли ја ли НСЗ.

Овај вид обра зо ва ња при ла го ђен је тр жи шним по тре ба ма, па по сто је пред ме ти пред-
у зет ни штво, ди ги тал на пи сме ност итд. По за вр шет ку шко ло ва ња по ла зни ци до би ја ју два 
сер ти фи ка та – је дан за за вр ше но основ но обра зо ва ње, а дру ги за оспо со бље ност у не кој 
за нат ској стру ци.

„Дру га шан са” се од ви ја у три ци клу са: пр ви је обра зо ва ње од пр вог до че твр тог раз ре-
да, дру ги од пе тог до ше стог, а тре ћи об у хва та обра зо ва ње од сед мог до осмог раз ре да, 
као и прак су. По ла зни ци се мо гу укљу чи ти у би ло ко ји ци клус, у за ви сно сти од сте пе на 
до са да шњег обра зо ва ња. То ком шко ло ва ња ће им би ти пла ће ни пут ни тро шко ви и ма те-
ри јал по тре бан за уче ње.

Ниш за по шља ва
при прав ни ке

У Ни шу је рас пи сан јав ни по зив за по сло дав-
це за ин те ре со ва не за за по шља ва ња при прав-
ни ка. Из град ског бу џе та од ре ђе на су сред ства
за фи нан си ра ње оспо со бља ва ња ра ди за по-
шља ва ња при прав ни ка са сред њом, ви шом
или ви со ком струч ном спре мом. То ком тра ја ња
при прав нич ког ста жа по сло дав ци ма ће се ре-
фун ди ра ти нов ча на сред ства у ме сеч ном из но-
су од 22.000 ди на ра не то за ра де при прав ни ка
са нај ма ње че тво ро го ди шњим ви со ким обра-
зо ва њем, у тра ја њу до 12 ме се ци; 20.000 ди на-
ра не то за ра де при прав ни ка са ви шим или ви-
со ким тро го ди шњим обра зо ва њем у тра ја њу
до де вет ме се ци, и 18.000 ди на ра не то за ра де
при прав ни ка са сред њим обра зо ва њем у тра-
ја њу до шест ме се ци, са свим пла ће ним до при-
но си ма и по ре зом. На јав ни по зив мо гу да се
ја ве по сло дав ци из при ват ног сек то ра, а рок за
при ја ву је 20. сеп тем бар. Про це њу је се да из-
ме ђу 70 и 80 од сто при прав ни ка за сну је стал ни
рад ни од нос код по сло да ва ца ко ји им на овај
на чин омо гу ће струч но оспо со бља ва ње.

Ин тер нет парк у Свр љи гу
Од 25. ав гу ста ове го ди не под руч је град ског пар ка у Свр љи гу по кри ве но је бе жич ним

ин тер не том. Ин тер нет мо гу бес плат но да ко ри сте сви по се ти о ци пар ка у на ред них 12 ме-
се ци. За ино ва ци ју у свр љи шком пар ку за слу жна је не фор мал на гру па „Ак тив ни мла ди за
бо љи Свр љиг”. Они су, у са рад њи са ло кал ном Кан це ла ри јом за мла де, за про је кат „И ле-
ти је зе ле но – ак ти ви рај се” од Ми ни стар ства омла ди не и спор та до би ла 80.000 ди на ра. У 
окви ру овог про јек та одр жа но је и не ко ли ко ра ди о ни ца и три би на на те му про бле ма мла-
дих, али и упо зна ва ње са свр љи шким кул тур ним на сле ђем. Ле по вре ме омо гу ћи ло је да се
три би не и ра ди о ни це одр же у град ском пар ку.
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Це не на јул ском ни воу
По тро шач ке це не у ав гу сту 2011. го ди не оста ле су, у про се ку, на јул-

ском ни воу. Нај ви ши раст за бе ле жен је у гру па ма „ко му ни ка ци је” и „ре-
кре а ци ја и кул ту ра”, док је нај ве ћи пад це на био у гру пи „хра на и без ал-
ко хол на пи ћа”.

У по ре ђе њу са ав гу стом про шле го ди не, по тро шач ке це не су по ра сле
за 10,5 од сто, док су од но су на де цем бар ске ви ше за 6,2 про цен та.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла пен зи ја за ав густ пен зи о не ри-

ма из ка те го ри је за по сле них по че ла је 10. сеп тем бра.
Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део при ма ња за
ав густ ис пла ћен је 6. сеп тем бра, док су пен зи о не ри из
ка те го ри је са мо стал них де лат но сти це ле ав гу стов ске
пен зи је при ми ли 2. сеп тем бра.

Рок за по твр де о шко ло ва њу
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње под се ћа да је крај сеп тем бра 

рок до ка да уче ни ци ко ји ко ри сте по ро дич не пен зи је, ако су ста ри ји од 15 го ди на, мо-
ра ју да до ста ве по твр де о шко ло ва њу, да им не би би ла об у ста вље на ис пла та при на дле-
жно сти. Сту ден ти то мо ра ју да учи не до кра ја ок то бра. На по твр де, ко је се мо гу пре да ти 
лич но или по сла ти по штом фи ли ја ли Фон да ПИО ко ја им ис пла ћу је пен зи ју, нео п ход но 
је упи са ти ма тич ни број ро ди те ља по ко ме се ко ри сти пен зи ја.

Уче ни ци, ина че, има ју пра во на по ро дич ну пен зи ју до за вр шет ка шко ло ва ња, али нај-
ка сни је до на вр ше них 20 го ди на жи во та, а сту ден ти ко ји по ха ђа ју ви со ко школ ске уста-
но ве до на вр ше не 26. го ди не.

Ло зни ца: по чео 77. Ву ков са бор
У Ло зни ци је, 12. сеп тем бра, отво рен 77. Ву ков са бор, јед на од нај-

ста ри јих и нај зна чај ни јих кул тур них ма ни фе ста ци ја у Ср би ји, по све-
ће на ре фор ма то ру срп ског је зи ка Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу.

Са бор је отво рио ми ни стар кул ту ре, Пре драг Мар ко вић, а у скло-
пу ово го ди шњег про гра ма део свог кул тур ног потенциjала при ка за-
ће град Кра гу је вац. Из ло жбом умет нич ких фо то гра фи ја у Ло зни ци 
је пред ста вље на ту ри стич ка и кул тур на ба шти на Кра гу јев ца, а кра-
гу је вач ки Кња жев ско-срп ски те а тар је из вео пред ста ву „Ђа во и ма ла 
го спо ђа”, по тек сту Ђор ђа Ми ло са вље ви ћа, у ре жи ји Жан ка То ми ћа.

То ком сед мо днев ног са бо ро ва ња у Тр ши ћу, Ло зни ци и Бе о гра ду, 
пла ни ра но је пет на е стак књи жев них, му зич ких, ли ков них и дру гих 
умет нич ких при ред би. За вр шна са бор ска све ча ност, по све ће на 
обе ле жа ва њу 50 го ди на од до де ле Но бе ло ве на гра де за књи жев-
ност Иви Ан дри ћу, би ће одр жа на у не де љу, 18. сеп тем бра, на Са бо-
ри шту у Тр ши ћу.

Са бор ску бе се ду одр жа ће Ан ге ла Рих тер, про фе сор ка сла ви сти ке 
на Уни вер зи те ту у Ха леу.

У Жи чи сим по зи јум о
жен ском мо на штву

У ма на сти ру Жи ча одр жан је пр ви ме-
ђу на род ни на уч но-ду хов ни сим по зи јум о
жен ском мо на штву. Се стрин ство овог ма-
на сти ра уго сти ло је три де се так пре да ва ча
и око три сто ти не го сти ју ко је су по здра ви-
ли Ни ко ла Хај дин, пред сед ник СА НУ, Че до-
мир По пов, пред сед ник Ма ти це срп ске, и
Пре драг То јић, др жав ни се кре тар у Ми ни-
стар ству ве ра и ди ја спо ре.

Пре да ва чи из Ру си је, Грч ке, са Ки пра, из
Изра е ла, Фран цу ске, Пољ ске, Ру му ни је, Си-
ри је, Гру зи је, Цр не Го ре, Ре пу бли ке Срп ске,
Хр ват ске и Ср би је при пре ми ли су ве ли ки
број на уч них ра до ва о жен ском мо на штву.
У њи хо вим из ла га њи ма мо гло се чу ти да
о жи во ту же на у ма на сти ри ма има мно го
пред ра су да, па ће ра до ви са овог на уч ног
ску па би ти штам па ни да би се по ја сни ле
број не не до у ми це.



15. септембар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА10

у жижи

Ве ћи на по љо при вред них
про из во ђа ча у на шој зе-
мљи има у вла сни штву од

три до пет хек та ра зе мље, па та-
ко усит ње ни не мо гу на тр жи шту
успе шно да кон ку ри шу ве ли ким
по сед ни ци ма и ком би на ти ма ко ји
у про из вод њи ко ри сте мо дер ни ју
тех но ло ги ју и ме ха ни за ци ју. Ме-
ђу тим, и ма њи про из во ђа чи мо гу
по бољ ша ти усло ве за сво је по-
сло ва ње и оства ри ти ве ћу за ра ду
удру жи ва њем у по љо при вред не
за дру ге, ко је на на шим про сто ри-
ма већ има ју ду гу тра ди ци ју.

Та ко се и 36 по љо при вред ни ка
– но си ла ца ре ги стро ва них по љо-
при вред них га здин ста ва, ко ји се
ба ве во ћар ством, из Но вог и Ста-
рог Слан ка ме на, Бе шке, Ма ра ди-
ка и Но вих Кар ло ва ца у оп шти ни
Ин ђи ја, удру жи ло у Зе мљо рад-

нич ку за дру гу „Во ћар Слан ка мен” 
и већ су ус пе ли да од Фон да за 
раз вој Вој во ди не обез бе де 98,5 
ми ли о на ди на ра за фи нан си ра ње 
из град ње јед не УЛО хлад ња че.

Хлад ња ча ка па ци те та 3.000 то-
на, чи ји се за вр ше так пла ни ра на 
про ле ће 2012, омо гу ћи ће овим 
во ћа ри ма да скла ди ште њем 
обез бе де про да ју сво јих про из во-
да он да ка да им це на на тр жи шту 
бу де нај бо ља, као и да им гу би ци 
у про из вод њи бу ду не знат ни. По-
љо при вред ни ци удру же ни у овај 
ин ве сти ци о ни про је кат го ди шње 
уз га ја ју во ће на ви ше од 150.000 
хек та ра и има ју при нос од 4.500 
то на, што је из над про сеч ног при-
но са у зе мљи.

Пре ма ре чи ма Јо ва на Чо ни-
ћа, ди рек то ра за дру ге „Во ћар 
Слан ка мен”, са овим оп ти мал ним 

скла ди шним ка па ци те ти ма и за-
о кру же ним ци клу сом про из вод-
ње, за дру га ри пла ни ра ју и из воз 
свог во ћа на ру ско и европ ско 
тр жи ште.

Го ран Је шић, пред сед ник оп-
шти не Ин ђи ја, на пот пи си ва њу 
уго во ра о фи нан си ра њу из град-
ње хлад ња че на ја вио је уско ро и 
про је кат на вод ња ва ња за пад ног 
де ла Фру шке го ре и из град њу 

про тив град не за шти те, што ће 
омо гу ћи ти да се це ло куп на про-
из вод ња во ћа у оп шти ни Ин ђи-
ја по бољ ша. Пот пи си ва њу овог 
уго во ра, кра јем ав гу ста, у Но вом 
Слан ка ме ну, при су ство вао је и 
Бо јан Пај тић, пред сед ник Вла де 
Вој во ди не, и Сне жа на Ре пац, ди-
рек тор ка по кра јин ског Фон да за 
раз вој.

М. Мек те ро вић

По ро дич но пред у зе ће „Агро-
па пук” из срем ског се ла Ку ку-
јев ци, у оп шти ни Шид, ко је за-
по шља ва сто ти нак рад ни ка из
ме ста и окол них се ла, до би ло је
не дав но 2,6 ми ли о на ди на ра од
Вла де Вој во ди не да за по сли још
20 но вих рад ни ка. Тим по во дом
– да би уру чи ли но ве уго во ре о
за по шља ва њу по про гра му вој-
во ђан ске Вла де, и упо зна ли се
са ра дом пред у зе ћа, „Агро па-
пук” су по се ти ли Бо јан Пај тић,
пред сед ник Вла де Вој во ди не,
Ми ро слав Ва син, по кра јин ски
се кре тар за рад, за по шља ва ње
и рав но прав ност по ло ва, и На-
та ша Цвјет ко вић, гра до на чел-
ник Ши да.

Ово пред у зе ће, ко је је При-
вред на ко мо ра Сре ма про-
гла си ла за нај бо ље срем ско
пред у зе ће сред ње ве ли чи не у
2010. го ди ни, ба ви се уз го јем
сто ке, има кла ни цу, тр гу је све-
жим ме сом и про из во ди ме сне
пре ра ђе ви не и сточ ну хра ну.
„Агро па пук” има и соп стве не

ма ло про дај не објек те, али са-
ра ђу је и са нај ве ћим тр го вач-
ким лан ци ма, као и са мно гим 
ма лим про дав ни ца ма, а део 
про из во да и из во зи. Од око 
200 про из во да про дај ног асор-
ти ма на, на тр жи шту су по себ но 
по зна ти њи хо ви про из во ди од 
ма сти и ме са сви ња ман гу ли ца, 
за ко је по сто ји ве ли ко ин те ре-
со ва ње и по тра жња.

Сто га Бра ти слав Бо ге тић, вла-
сник овог пред у зе ћа, ка же да 
осим два де се то ро но вих рад ни-
ка, у на ред ном пе ри о ду пла ни-
ра да отво ри још рад них ме ста, 
јер успе шно по сло ва ње ње го ве 
фир ме то омо гу ћа ва. Та ко ђе, то 
зах те ва и ње но по слов но про-
ши ре ње.

Бо јан Пај тић је, при ли ком оби-
ла ска про из вод них по стро је ња 

и по го на ове фир ме, ре као да 
је за до вољ ство ви де ти успе шна 
пред у зе ћа ко ја су окре ну та ра-
сту и но вим ула га њи ма и у ко ји-
ма про грам по др шке за по шља-
ва њу по ка зу је пра ву вред ност. 

– По себ но ми је дра го што
ова кво ула га ње, ка да се ра ди о 
фир ма ма у обла сти про из вод-
ње хра не и по љо при вре де, не 
до но си ко рист са мо но во за по-
сле ним рад ни ци ма, већ и чи та-
вом ни зу ко о пе ра на та и де лат-
но сти ма ко је се на сла ња ју на 
њи хо ву про из вод њу – ре као је 
Пај тић.

Ка ко је са мо то ком по след ња
три ме се ца на овај на чин у оп-
шти ни Шид до по сла до шло 72 
не за по сле них, На та ша Цвјет ко-
вић је об ја сни ла да ло кал на са-
мо у пра ва, осим бор бе за но ве 
ин ве сти то ре, бри не и о по сто је-
ћим про из во ђа чи ма, па и о уна-
пре ђе њу њи хо ве про из вод ње, 
а то под ра зу ме ва и отва ра ње 
но вих рад них ме ста.

Ми ро слав Мек те ро вић

У „АГРО ПА ПУ КУ” ИЗ КУ КУ ЈЕ ВА ЦА

По сао за још 20 рад ни ка

УДРУ ЖЕ НИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ ИЗ ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА ГРА ДЕ ХЛАД ЊА ЧУ

За дру гар ством до бо љег
по сло ва ња
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УНо вом Са ду је, 1. сеп тем бра, от по чео
са ра дом је дин стве ни обје кат у Ср би-
ји у ко ме је сме штен Ин клу зив но-кре-У

а тив ни цен тар (ИК цен тар) у окри љу Шко ле
за основ но и сред ње обра зо ва ње „Ми лан
Пе тро вић” са до мом уче ни ка.

ИК цен тар је се ди ште еду ка тив ног, рад-
ног и сер ви сног цен тра ове шко ле за уче-
ни ке са по себ ним по тре ба ма. На и ме, под
јед ним кро вом су учи о ни це, ра ди о ни це за
18 за нат ских за ни ма ња, спорт ски те рен и
са ла, дом за сме штај 40 уче ни ка, ре ха би ли-
та ци о ни цен тар и цен тар за сен зор не сти-
му ла ци је, ре сурс на учи о ни ца за аси стив не
тех но ло ги је и цен тар за рад но ан га жо ва ње
и про ду же ну ре ха би ли та ци ју осо ба са ин-
ва ли ди те том. У ње му се ли ца са хен ди ке-
пом об у ча ва ју за рад и пру жа се по др шка
њи хо вом за по шља ва њу. У про гра ме цен тра
тре нут но је укљу че но ви ше од 900 уче ни ка
и ко ри сни ка и 97 на став ни ка, рад них ин-
струк то ра, те ра пе у та и тех ни ча ра.

Да кле, уче ни ци са смет ња ма у раз во ју
– оште ће ног ви да и слу ха, са мо то рич ком
оме те но шћу, аути змом, мен тал ном оме те-
но шћу и ви ше стру ком оме те но шћу, има ју
са да мо гућ ност да се ква ли тет ни је укљу че
у дру штве ну за јед ни цу. На и ме, они ов де, по

нај ви шим те ра пе ут ским и ре ха би ли та ци-
о ним европ ским стан дар ди ма – стан дар-
ди ма скан ди нав ских зе ма ља, за оства ре-
ње тог ци ља мо гу да ко ри сте те ра пе ут ски
цен тар са ба зе ном за хи дро те ра пи ју, са лу
за ки не зи те ра пи ју, елек тро те ра пи ју, за тим
сла ну со бу, ти фло ка би нет за ин ди ви ду ал-
ни трет ман уче ни ка са оште ће њем ви да,

аудио и ло го пед ску учи о ни цу са ка би не том
за уче ни ке са оште ће њем слу ха, сен зор не
со бе раз ли чи тог ти па, цен тар за аси стив ну
тех но ло ги ју, као и сер ви сни цен тар.

Град Но ви Сад је као глав ни ин ве сти тор уло-
жио ви ше од 450 ми ли о на ди на ра у из град њу
овог мо дер ног објек та од 7.000 ква драт них
ме та ра, на пла цу по вр ши не 13.000 ква дра та.
На род на кан це ла ри ја пред сед ни ка Ре пу бли-
ке и дру штве но од го вор не ком па ни је обез бе-
ди ле су сред ства за опре ма ње са ле за ки не зи
те ра пи ју и ра чу нар ску тех но ло ги ју. По кра јин-
ска вла да до при не ла је опре ма њу овог зда ња
са 5,5 ми ли о на ди на ра, а Аустриј ска раз вој-
на аген ци ја је, у окви ру про јек та са рад ње са
АП Вој во ди ном, по кло ни ла опре му ре сурс не
учи о ни це за аси стив не тех но ло ги је.

Бо јан Пај тић, пред сед ник Вла де Вој во ди-
не, Игор Па вли чић, гра до на чел ник Но вог
Са да, Ми лан Ђу кић, члан Град ског ве ћа за-
ду жен за обра зо ва ње, и Сла ви ца Мар ко вић,
ди рек тор ка шко ле, ко ји су са мно го број ним
го сти ма све ча но обе ле жи ли по че так ра да
ИК цен тра, по зва ли су том при ли ком све
љу де до брог ср ца, при вред ни ке, пред у зе-
ћа и ин сти ту ци је да се укљу че у опре ма ње
шко ле, али и у за по шља ва ње осо ба са ин ва-
ли ди те том на кон за вр шет ка шко ло ва ња.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ ДО БИ ЛЕ ИН КЛУ ЗИВ НО-КРЕ А ТИВ НИ ЦЕН ТАР У НО ВОМ СА ДУ

По највишим стан дар ди ма

За осо бе ко је су ка сни је из гу би ле вид због
бо ле сти или не зго да, Са вез сле пих и сла бо-
ви дих у Кра гу јев цу ор га ни зу је тро ме сеч ну
обу ку уче ња Бра је вог пи сма, као и ра ди о-
ни це за пси хо со ци јал ну по др шку.

Де се то ро по ла зни ка је већ са вла да ло
осно ве овог је зи ка, али је за чи та ње по треб-
но ви ше упор но сти. По ред уче ња Бра је вог
пи сма, ор га ни зо ва не су и ра ди о ни це за пси-
хо со ци јал ну по др шку, а осо бе ко је су ка сни је

осле пе ле има ће на рас по ла га њу и књи ге на
Бра је вом пи сму, из би бли о те ке у Бе о гра ду.

Овај про је кат под на зи вом „За јед но смо
ја чи” фи нан си ра Ми ни стар ство ра да и со-
ци јал не по ли ти ке. М. Сан трач

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Обу ка за сле пе и сла бо ви де
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кроз Србију

Ско ро нај вре ли јег да на
ово га ле та – 25. ав гу ста,
54 пред став ни ка и ак ти-

ви ста Удру же ња пен зи о не ра
Чач ка, на че лу са пред сед ни ком
Ми ло ра дом Ма ри ћем, за пу ти ли
су се у Ба нат на тра ди ци о нал-
но дру же ње са при ја те љи ма и
по бра ти ми ма из зре ња нин ског
Град ског удру же ња пен зи о не-
ра.

Пре ма ре чи ма Ми ло ра да Ма-
ри ћа, са Зре ња нин ци ма је тре-
ба ло да се ви де још на Ви дов-
дан, ка да су про сла вља ли Дан
удру же ња и ка да им је по ча сни
гост био др Јо ван Кр ко ба бић,
пот пред сед ник Вла де и пред-
сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср-
би је, али је су срет од ло жен до
овог из ле та.

На за јед нич ком руч ку дру жи-
ли су се ста ри при ја те љи, а за-
по че та су и но ва при ја тељ ства,
јер је осим ве те ра на ко ји су већ
пу то ва ли на ова ква дру же ња,
би ло и оних ко ји су се укљу чи-
ли пр ви пут. Ма рић је на гла сио
и то да је ова ма ни фе ста ци ја,
иако за бав ног ка рак те ра, део
ак тив но сти са ве за пен зи о не ра
Ср би је и Вој во ди не.

Љи ља на Пе тров, пред сед ни ца 
Град ског удру же ња пен зи о не ра 
Зре ња ни на, са три де се так са рад-
ни ка, де лом и из ме сних ор га ни-
за ци ја из Ста ји ће ва, Чен те, Кле ка, 
успе шно је ор га ни зо ва ла до чек 
дра гих го сти ју из Чач ка, оби ла зак 
зре ња нин ског На род ног по зо ри-
шта „То ша Јо ва но вић” и Град ског 

му зе ја, као и ма на сти ра Све та 
Ме ла ни ја у Шу ми ци, и све ча ни 
ру чак у про сто ри ја ма удру же ња. 
Она ка же да лич на при ја тељ ства 
скло пље на на прет ход ним дру-
же њи ма тра ју и да ље – не ки чак 
за јед но про ве ду и од мор у од ма-
ра ли шту зре ња нин ског удру же-
ња у Вр њач кој Ба њи. На рав но, 

под истим усло ви ма као и Зре ња-
нин ци. Пред сед ни ца удру же ња
оче ку је да ће и мла ђи чла но ви
на ста ви ти са ле пом тра ди ци јом
дру же ња са брат ском ор га ни за-
ци јом из Чач ка, а Ми ло рад Ма-
рић по ру чу је да „сви ко ји се дру-
же жи ве ду же”.

М. Мек те ро вић

Де се ти Де чи ји фе сти вал у Свр љи гу, одр-
жан од 28. до 30. ав гу ста, оку пио је око три
сто ти не де це уз ра ста до 15 го ди на, ко ја су
кроз так ми че ња и раз не игре и игри це по-
ка за ла ма што ви тост и кре а тив ност.

– Ор га ни за тор, Кул тур ни цен тар Свр љиг,
осми слио је игре ко је су се до па ле де ци и
она су ужи ва ла у град ском пар ку – ка же за
наш лист Та ња Ра до са вље вић, 
по кре тач ове ма ни фе ста ци је. 
– Нај ви ше ин те ре со ва ња би-
ло је за игре без гра ни це, за 
ма скен бал и ка ра о ке, а де ца 
су у ма ска ма при ка за ла се бе у 
не кој ма што ви тој уло зи.

Нај ви ше успе ха у ди сци-
пли ни ка ра о ка има ла је еки па 
Шам ши о ни, у игра ма без гра-
ни ца еки па Дрим бенд, а нај-
о ри ги нал ни ју ма ску, у об ли ку 
как ту са, но си ла је Ми ла на Ра-
до јић. Ор га ни за то ри, до на то-

ри и спон зо ри по де ли ли су укуп но 85 на-
гра да по бед ни ци ма. То ком три фе сти вал-
ска да на у свр љи шком пар ку дру жи ло се и 
так ми чи ло и бли зу хи ља ду гра ђа на, де це, 
ро ди те ља, ба ка, де ка и по се ти ла ца. Де ца су 
углав ном за до вољ на, по себ но она ко ја су 
по не ла при зна ња, и мно ги ће се ду го се ћа-
ти дру же ња на фе сти ва лу у Свр љи гу. С. Ђ.

АЛЕК СИ НАЦ

Спрем ни за
го сто прим ство

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Алек-
син ца при во ди кра ју при пре ме за тра ди ци о-
нал но дру же ње при пад ни ка тре ћег до ба из
три окру га, Ни шког, Пи рот ског и То плич ког,
ко је ће у гра ду на Мо ра ви ци би ти одр жа но
24. сеп тем бра ове го ди не. То је „ра порт” пр вог
чо ве ка алек си нач ких пен зи о не ра, Ми ро сла ва
Здрав ко ви ћа, чел ним љу ди ма пен зи о нер ских
ор га ни за ци ја из Ни ша, Ра жња, Свр љи га, Ме-
ро ши не, Га џи ног Ха на и До љев ца, на са стан ку
одр жа ном у Ни шу кра јем про шлог ме се ца.

У Алек син цу ће се та да, ка ко је ре као
Здрав ко вић, оку пи ти 350 пен зи о не ра из 15
оп штин ских удру же ња, ко ли ко их има у ова
три окру га.

Дру же њу у Алек син цу ће, ка ко се оче ку је,
при су ство ва ти пред став ни ци Са ве за пен зи о-
не ра Ср би је, Ми ни стар ства ра да и со ци јал не
по ли ти ке и ло кал них са мо у пра ва.

С. Н.

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ЧАЧ КА И ЗРЕ ЊА НИ НА

При ја тељ ства ко ја тра ју

СВРЉИГ

Ју би лар ни Де чи ји фе сти вал



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. септембар 2011. 

Град ско удру же ње пен зи о не ра Су бо ти це 
по бри ну ло се да свом члан ству по чет ком сеп-
тем бра при у шти ле пу кул тур ну ма ни фе ста ци ју, 
али и да их под по вољ ним усло ви ма – на ра те, 
снаб де на мир ни ца ма за пред сто је ћу зи му.

Ка ко ја вља Дра ги ца Лу чев, пред сед ник ГУП 
Су бо ти ца, сек ци ја сла ма ра ама те ра „Лу са”, ко ја 
де лу је при удру же њу, ор га ни зо ва ла је 16. са-
зив ко ло ни је „Лу са” у про сто ри ја ма су бо тич ког 
удру же ња, од 7. до 10. сеп тем бра. Ко ло ни ја је 

одр жа на по во дом 20 го ди на по сто ја ња ове 
сек ци је, а упри ли че на је и ре тро спек тив на из-
ло жба ра до ва у га ле ри ји удру же ња.

С дру ге стра не, ак ти ви сти удру же ња по ну-
ди ли су су бо тич ким ба ка ма и де ка ма и зим ни-
цу са от пла том на че ти ри ме сеч не ра те. Омо гу-
ће но им је, та ко ђе, да на ру че смр зну та те ста и 
ли сна та пе ци ва – сла ни и слат ки па кет, све на 
от пла ту у три ме сеч не ра те.

М. М.

13

СУ БО ТИ ЦА

Зим ни ца на ра те
НИШ

У ба њу о
тро шку
оп шти не

Ше сна е сто ро пен зи о не ра са нај ни жим
при ма њи ма из ни шке град ске оп шти не
Ме ди ја на бо ра ви ло је не дав но у ба њи
То пи ло о тро шку оп шти не. Од лу ку о то-
ме до не ло је оп штин ско ве ће на пред лог
Ко ми си је за со ци јал но-здрав стве на пи та-
ња, а на ини ци ја ти ву већ ни ка Сла во љу ба
Ба ји на, ре сор но за ду же ног за ова пи та-
ња. Са овим пред ло гом је био са гла сан
и пред сед ник оп шти не Ме ди ја на, Дра го-
слав Ћир ко вић.

На јав ни по зив оп шти не при сти гло
је 56 при ја ва за ин те ре со ва них пен зи о-
не ра са уред ном до ку мен та ци јом (по-
след њи пен зиј ски чек), а ко ми си ја је
ода бра ла ше сна е сто ро чи је су се пен-
зи је кре та ле од 4.500 до 12.000 ди на ра,
и за њих сно си ла ком плет не тро шко ве
сед мо днев ног бо рав ка у То пи лу.

Пен зи о не ре је за вре ме бо рав ка у
ба њи по се тио пред сед ник Ћир ко вић
са са рад ни ци ма ин те ре су ју ћи се о сме-
шта ју, ис хра ни и бањ ском ле че њу.

С. Н.

До де лом на гра да и при-
зна ња нај у спе шни јим 
уче сни ци ма, на „Шу ма-

ди ја сај му”, у Кра гу јев цу, за вр-
ДД
шен је осми Шу ма диј ски са јам 
по љо при вре де. Нај ве ћа је се ња 
аграр на смо тра у Шу ма ди ји по-
ну ди ла је за ни мљи ве са др жа је 
то ком сва че ти ри да на, а обе-
ле жи ле су је и тра ди ци о нал не 
из ло жбе ова ца, сви ња, ко ња и 
сит них жи во ти ња. На че твр тој 
ре ги о нал ној из ло жба ко ња уче-
ство ва ло је че тр де сет из ла га ча, 
а удру же ње од га ји ва ча ова ца 
„Шу ма ди ја вин тем берг” ор га-
ни зо ва ло је де ве ту ре ги о нал ну 
из ло жбу ова ца на ко јој је би ло 
се дам на ест из ла га ча са укуп но 
250 гр ла. Сви на гра ђе ни по љо-
при вред ни ци ће о тро шку гра-
да Кра гу јев ца у фе бру а ру иду ће 

го ди не по се ти ти ме ђу на род ни 
са јам по љо при вре де у Ве ро ни.

Тре ћег да на сај ма по љо при-
вре де одр жа но је и так ми че ње 
ло ва ца у ку ва њу ло вач ког гу ла-

ша и спре ма њу ри бље чор бе,
а уз де гу ста ци ју за по се ти о це
про гла ше ни су и по бед ни ци.

У ор га ни за ци ји гра да и Ки-
но ло шког дру штва „Ле пе ни ца” 

одр жа на је ре ви ја па са свих ра-
са и при каз дре су ре слу жбе них
па са, а ули ца ма Кра гу јев ца је,
то ком фи ја ке ри ја де, про де фи-
ло ва ло и два де сет фи ја ке ра, се-
дам че за и јед на рим ска рат на
дво ко ли ца.

И по се ти о ци и уче сни ци се
сла жу да је осми Шу ма диј ски
са јам по љо при вре де оправ дао
оче ки ва ња и да је био од лич но
ор га ни зо ван. Ме ђу тим, по сто је-
ћи ка па ци те ти „Шу ма ди ја сај ма”,
су де ћи по овој ма ни фе ста ци ји,
не мо гу да за до во ље по тре бе
свих за ин те ре со ва них из ла га ча
и по се ти ла ца. Због то га ор га ни-
за то ри на ја вљу ју да ће уско ро
по че ти пре го во ри о из град њи
још јед не са јам ске ха ле и про-
ши ре њу из ла гач ког про сто ра.

Ми лош Сан трач

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

За вр шен осми Шу ма диј ски 
са јам по љо при вре де
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За по сле ност ста нов ни штва
је је дан од бит них ин ди ка-
то ра при вред ног раз во ја

не ке зе мље. Због то га је за дру-
штве не пла не ре из у зет но ва-
жно да до би ју што пре ци зни је
и упо ре ди ве по дат ке о ка рак те-
ри сти ка ма рад не сна ге и де ша-
ва њу на тр жи шту ра да.

Та кви по да ци до би ја ју се Ан-
ке том о рад ној сна зи ко ја се у
Ср би ји спро во ди од 1994. го ди-
не. Ме то до ло ги ја при ку пља ња
по да та ка ускла ђе на је са пре по-
ру ка ма Ме ђу на род не ор га ни за-
ци је ра да и зах те ви ма Еуро ста та
(ста ти стич ки за вод ЕУ), чи ме се
обез бе ђу је ме ђу на род на упо-
ре ди вост по да та ка са дру гим
зе мља ма.

У Ан ке ти спро ве де ној у апри-
лу 2011. го ди не у 8.000 до ма-
ћин ста ва при ку пље ни су по да-
ци о де мо граф ским обе леж ји ма
за сва ли ца, а за осо бе ста ре 15
и ви ше го ди на и по да ци о њи-
хо вој рад ној ак тив но сти. Пре ма
овој ан ке ти, Ср би ја је у апри лу
има ла 7.439.248 ста нов ни ка, од
че га је 2.281.909 би ло за по сле-
но, 650.445 не за по сле но, док
је 3.368.907 би ло не ак тив но
ста нов ни штво. Ту је са др жа но
и мно штво дру гих ва жних сек-
тор ских по да та ка од ко јих из-
два ја мо не ко ли ко: у др жав ном
сек то ру за по сле но је око 30
од сто укуп ног бро ја за по сле-
них; око 420.000 за по сле них су
по љо при вред ни ци и по ма жу-
ћи чла но ви у по љо при вре ди;
87,6 од сто за по сле них има пу но
рад но вре ме; 9,7 од сто ра ди на
од ре ђе но, а 2,7 од сто ра ди по-
вре ме не и при вре ме не по сло-
ве. У ка те го ри ји не за по сле них
ли ца пр ви пут по сао је тра жи ло
228.000 љу ди, а за по сле ње је
ра ни је има ло 421.000. Од њих,
због от ка за и ли кви да ци је пред-
у зе ћа пре ста ло је да ра ди око
280.000, а због пре стан ка се зон-
ских и по сло ва при вре ме ног
ка рак те ра још 50.000 љу ди.

Део ан ке те по све ћен је и ста-
нов ни штву ста ри јем од 15 го ди-
на ко је ни је ак тив но из би ло ког
раз ло га. Та ко се ис по ста вља да
же ли и мо же да ра ди око 320.000
ста нов ни ка, а да же ли али не

мо же да ра ди из лич них и дру-
гих раз ло га чак 152.000 љу ди. 
Код по тен ци јал но ак тив них ли-
ца је дан од раз ло га не тра же ња 
по сла је и гу би так на де у мо гућ-
ност на ла же ња. Ста ти сти ка та ко 
бе ле жи да по сто ји око 64.000 
обес хра бре них за тра же ње по-
сла од ко јих су 18.000 му шкар ци 
и 46.000 же не. О по ве за но сти 
тих осе ћа ња са до га ђа ји ма на 
тр жи шту ра да ука зу ју и по да ци 
из та бе ле: сма њу је се број за по-
сле них, а по ве ћа ва број не за по-
сле них и не ак тив них ли ца.

У Ср би ји по дат ке о не за по-
сле но сти об ја вљу је и На ци о-
нал на слу жба за за по шља ва ње. 
Она ме сеч но са оп шта ва број 
љу ди ко ји су при ја вље ни да 
тра же по сао, њи хо ву обра зов-
ну струк ту ру, ко ли ко их се пр ви 
пут при ја ви ло, ре ги о нал ну за-
сту пље ност и то ме слич но. Та ко 
ће мо то ком ове го ди не из са оп-
ште ња са зна ти да се на еви ден-

ци ји не за по сле них на ла зи око 
740.000 му шка ра ца и же на што 
је за око 90.000 ве ћи број не го 
онај до би јен на осно ву Ан ке те 
о рад ној сна зи. Не до ста так по-
да та ка На ци о нал не слу жбе је 
што део при ја вље них ни је за ин-
те ре со ван за по сао већ са мо за 
на кна де ко је при па да ју не за по-
сле ни ма. На дру гој стра ни, ни су 
за сту пље ни не за по сле ни ко ји 
се не при ја вљу ју НСЗ.

По сто је при мед бе да ме то до-
ло ги ја ко ја се при ме њу је у Ан-
ке ти о рад ној сна зи пре це њу је 
за по сле ност, због то га што под 
пој мом за по сле ног под ра зу ме-
ва ли ца ко ја су нај ма ње је дан 
сат у по сма тра ној сед ми ци оба-
вља ла не ки пла ће ни по сао. С 
об зи ром на за не мар љив број 
ли ца ко ја су се при ја ви ла да ра-
де ма ње од 10 са ти сед мич но, 
мо же се кон ста то ва ти да су ти 
при го во ри су ви ше стро ги.

Ду шко Вук са но вић

Основ ни ску по ви ста нов ни штва ста рог 15 и ви ше го ди на

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Укуп но 6.456.001 6.512.300 6.356.632 6.350.328 6.350.328 6.317.887 6.301.261

Ак тив но становништво 3.453293 3.323.716 3.241.209 3.267.107 3.119.419 2.964.966 2.932.354

За по сле ни 2.733.412 2.630.691 2.655.736 2.821.724 2.616.437 2.396.244 2.281.909

Не за по сле ни 719.881 693.024 585.472 445.383 502.982 568.723 650.445

Не ак тив но становништво 3.002.708 3.188.584 3.115.423 3.083.221 3.230.909 3.352.921 3.368.907

Сто па ак тив но сти 53,5 51,0 51,0 51,5 49,1 46,9 46,5

Сто па за по сле но сти 42,3 40,4 41,8 44,4 41,2 37,9 36,2

Сто па не за по сле но сти 20,8 20,9 18,1 13,6 16,1 19,2 22,2

У про цен ти ма

РАД НА АК ТИВ НОСТ У СР БИ ЈИ

Че ка ју ћи бо ље да не
Про јек ци је

за по сле но сти
Про јек ци је кре та ња рад не 

ак тив но сти ста нов ни штва 

за сни ва ју се на де мо-

граф ским про јек ци ја ма и 

про јек ци ја ма еко ном ске 

ак тив но сти. Де мо граф ске

про јек ци је у свим ва ри јан-

та ма ука зу ју на тен ден ци ју

ста ре ња и сма ње ња бро ја 

ста нов ни штва. У окви ру 

Сту ди је „Пост кри зни мо дел

при вред ног ра ста и раз во-

ја Ср би је до 2020”, ра ђе не 

сре ди ном про шле го ди не,

пред ви ђа се раст бру то

дру штве ног про из во да по

про сеч ној сто пи од 5,8 од сто 

го ди шње и по ве ћа ње бро ја 

за по сле них до 2020. на око

2,9 ми ли о на, од но сно за око 

430.000. Та да се оче ки ва ло 

да ће се за у ста ви ти пад за по-

сле но сти.

Сма ње ње за по сле но сти, 

на жа лост, на ста вље но је и у

овој го ди ни чи ме се по твр-

ђу је став да су све ду го роч-

не про јек ци је умно го ме 

не из ве сне. И Европ ска уни ја 

је у сво јој Стра те ги ји из 

2000. го ди не по ста ви ла циљ 

да све де не за по сле ност до

2010. на ис под пет од сто,

што је ни во ко ји озна ча ва 

пу ну за по сле ност. Уме сто 

то га, са свет ском еко ном-

ском кри зом на сту пио је

су про тан тренд па је не за-

по сле ност у ЕУ са 7,1 од сто

у 2008. го ди ни по ве ћа на на 

10 од сто у ју ну ове го ди не. У 

нај ва жни јим по ка за те љи ма 

тр жи шта ра да, из ме ђу Ср би-

је и Европ ске уни је да нас је

ве ли ка раз ли ка, а пре све га у

сто пи за по сле но сти ста нов-

ни штва ко ја је у ЕУ ве ћа чак 

за 20 од сто.
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информатика

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Windows Media Center (1)

15

Win dows Me dia Cen ter нам 
омо гу ћа ва да ко ри сти мо са др-
жа је са раз ли чи тих мул ти ме ди-
јал них уре ђа ја. Мо же мо да гле-
да мо те ле ви зи ју или сни ма мо 
те ле ви зиј ске про гра ме, слу ша-
мо ди ги тал ну му зи ку, гле да мо 
сли ке и ви део за пи се, игра мо 
игре, на ре зу је мо CD-ове и DVD-
ове, слу ша мо ло кал не и ин тер-
нет ра дио ста ни це или при сту-
па мо са др жа ју са он-лајн ин тер-
нет сер ви са.

Да би смо по кре ну ли про грам 
Win dows Me dia Cen ter, по сту пак 
је:

1. клик не мо на дуг ме Start;
2. клик не мо на All Pro grams;
3. иза бе ре мо Win dows Me dia 

Cen ter.
На по ме на: Уко ли ко же ли мо 

да гле да мо те ле ви зи ју и слу ша-
мо ра дио, мо ра мо да има мо FM 
и TV tu ner.

Ка да уђе мо у про грам Win-

dows Me dia Cen ter, на цен-
трал ном де лу екра на ви де ће мо 
основ ни ме ни овог про гра ма 
ко ји се са сто ји из:

1. Ex tras – ову оп ци ју ко ри-
сти мо за:

a) ex tras li brary – од мор уз 
игри це ко је нам ну ди Win dows 
7;

b) ex plo re – пре тра жи ва ње 
но вих про гра ма и ме ди ја (jazz 
ра дио, спорт ске ТВ ста ни це, ве-
сти...);

c) ин тер нет ТВ – бес плат на 
online за ба ва − гле да ње про-
гра ма ин тер нет те ле ви зи је (ТВ 

шоу, спорт ске ве сти, му зич ки 
кон цер ти);

d) news – за пре глед нај но ви-
јих ве сти и ак ту ел них де ша ва ња 
(бер за, вре ме, еко но ми ја...);

2. Pic tu res+Vi de os – ову оп-
ци ју ко ри сти мо за:

a) pic tu re li brary – пре гле да-
ње сли ка ко је се на ла зе у фол де-
ру Pic tu res, сор ти ра них по фол-
де ри ма (fol ders), ка те го ри ја ма 
(tags) и да ту му сни ма ња (da te 

ta ken). Ка да клик не мо на од ре-
ђе ни фол дер, ви ди мо сли ке ко-
је се у ње му на ла зе сор ти ра не 
по име ну (by na me) или да ту му 
(by da te). Кли ком на же ље ну 
сли ку при ка за ће мо је пре ко це-
лог екра на. Уко ли ко же ли мо да 
ви ди мо ани ми ра ни при каз свих 
сли ка од ре ђе ног фол де ра, иза-
бе ре мо оп ци ју play sli de show;

b) play fa vo ri tes – кре и ра ње 
сво је оми ље не ли сте сли ка та ко
што уTasks – set tingsиза бе ре мо 
Pic tu res, клик не мо на Fa vo ri te 

Pic tu res, че ки ра мо Use pic tu res

from this fol der, па клик не мо на
Brow se; за тим че ки ра мо Cho o-

se a fol der on this com pu ter, 
клик не мо на Next, про на ђе мо
фол дер у ко ме се сли ке на ла зе,
че ки ра мо га, клик не мо на Next, 
па на Fi nish и, на кра ју, кли ком
на Sa ve са чу ва мо свој оми ље ни 
фол дер. Ка да клик не мо на play
fa vo u ri tes, ви де ће мо ани ми ра-
ни при каз свих сли ка из оми ље-
ног фол де ра;

c) vi deo li brary – пре гле да-
ње ви део за пи са ко ји се на ла зе
у фол де ру Vi de os, сор ти ра них
по фол де ри ма (fol ders) и да ту-
му сни ма ња (da te ta ken). Ка да 
клик не мо на од ре ђе ни фол дер,
ви ди мо по чет не при ка зе ви део
за пи са ко ји се у ње му на ла зе,
сор ти ра не по име ну (by na me) 
или да ту му (by da te). Кли ком на 
же ље ни ви део за пис пу сти ће-
мо ње го ву про јек ци ју. Ка да се
ви део про јек ци ја за вр ши, мо-
же мо да: иза ђе мо из ње (Do ne), 
ре стар ту је мо је (Re start) или 
обри ше мо (De le te);

3. Mu sic – ову оп ци ју ко ри-
сти мо за:

a) mu sic li brary – пре слу ша-
ва ње му зи ке сор ти ра не по: ал-
бу ми ма (al bums), из во ђа чи ма
(ar tists), жан ро ви ма (gen res), 
пе сма ма (songs), плеј ли ста-
ма (playlists), ком по зи то ри ма 

(com po sers), го ди ни из да ва ња
(years), ал бу ми ма од ре ђе них
из во ђа ча (al bum ar tists);

b) play fa vo ri tes − кре и ра ње
оми ље не ли сте пе са ма, та ко
што у Tasks иза бе ре мо по ком
кри те ри ју му же ли мо да је кре-
и ра мо, ре ци мо по оце ни ква ли-
те та или уче ста ло сти слу ша ња
пе сме, као и да ли же ли мо да
пе сма има ви зу ел ну по за ди ну
ко ја ће да је пра ти и да ли ће се
ин фор ма ци је о пе сми (аутор,
из во ђач, ду жи на тра ја ња) при-
ка зи ва ти на екра ну то ком це ле
ви зу е ли за ци је или са мо на ње-
ном по чет ку или кра ју;

c) ra dio – слу ша ње ра дио про-
гра ма из бо ром од ре ђе не ра дио
ста ни це;

d) se arch – пре тра жи ва ње
сни мље не му зи ке та ко што уне-
се мо по чет на сло ва из во ђа ча,
ком по зи то ра или пе сме;

4. Mo vi es – ову оп ци ју ко ри-
сти мо за:

a) mo vi es li brary – гле да ње
фил мо ва ко је мо же мо да сор-
ти ра мо по на зи ву (ti tle), жан ру
(gen re), го ди ни при ка зи ва ња
(year), оце ни по доб но сти за
по је ди не уз ра сте (pa ren tal ra-

ting), ти пу (type) и да ту му уно са
у ком пју тер (da te ad ding);

b) play DVD – пре гле да ње са-
др жа ја DVD-а. Ка да иза бе ре мо
же ље ни сни мак са ли сте ко ја
се на ла зи нa DVD-у, по кре ће мо
ње го во при ка зи ва ње.

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

За крај летаЗа крај лета

НЕО БИЧ НА УПО ТРЕ БА ОБИЧ НИХ СТВА РИ
ГА ЗИ РА НА МИ НЕ РАЛ НА ВО ДА

До ма ћи це зна ју да до да ва њем 
ми не рал не во де у па ла чин ке оне 
по ста ју да ле ко мек ше.

За за ли ва ње кућ них би ља ка или 
пак ба штен ских упо тре би те оста так 
га зи ра не ми не рал не во де уме сто 
да је ба ци те. Ми не ра ли из во де ути-
ца ће на бо љи раст би ља ка.

Га зи ра на ми не рал на во да је иде ал на за укла ња ње ма сних мр ља 
и птич јег из ме та са шо фер шајб ни ауто мо би ла. Га зи ра ном во дом се 
бр же чи сти не го обич ном.

Уко ли ко има те ма лу де цу или кућ не љу бим це ко ји се по мо кре у 
ку ћи, пр во кр пом по ку пи те урин, а за тим га зи ра ну во ду си пај те на 
мо кро ме сто. Од мах очи сти те су вом кр пом. Мр ље и не при јат ни ми-
рис ће бр зо не ста ти.

ХЛЕБ

Сви зна мо ка кав је
ми рис у ку ћи при ли-
ком ку ва ња по вр ћа
(ку пус, бро ко ли). Да
би сте из бе гли јак ми-
рис, у суд са по вр ћем ко је
ку ва те ста ви те кри шку бе лог
хле ба. Ми рис ће би ти ап сор бо ван.

Ве ћи ну оти са ка пр ља вих ру ку по зи до ви ма мо же те укло ни ти та-
ко што ће те тај део ис тр ља ти кри шком бе лог хле ба. Та ко мо же те
очи сти ти и фле ке са та пе та, са мо је бо ље да ски не те ко ри цу са хле-
ба да не би сте оште ти ли та пет. Та ко ђе, хле бом се мо же укло ни ти
пра ши на са сли ка ра ђе них уља ним бо ја ма та ко што се по вр ши на
сли ке ла га но ис тр ља.

При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић

Кр ме на дле на 
ло вач ки на чин

(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 40 

ми ну та

Са стој ци: 700 гр кр ме на-
дли, три ба ре на ја је та, 3-4 ки-
се ла кра став чи ћа, јед на ве ћа 
цр ве на па при ка, 100 гр бра-
шна, би бер, ве ге та, уље за
пр же ње, 800 гр бе лог кром-
пи ра, ка ши ка мар га ри на.

На чин при пре ме: Кр ме на дле по су ти ве ге том и би бе ром, ува ља ти у бра-
шно, ис пр жи ти на уљу са обе стра не. На тој ма сно ћи про пр жи ти исец ка ну 
па при ку. До да ти де ци ли тар во де. Кад во да про ври, до да ти оба ре на ја ја исе-
че на на коц ки це, исец ка ти ки се ле кра став чи ће па до да ти и њих. У тај сос 
вра ти ти кр ме на дле и пу сти ти још не ко ли ко ми ну та да про ку ва. Кром пир 
очи сти ти, исе ћи на че твр ти не и ску ва ти. Оце ди ти и на пра ви ти пи ре.

На по ме на: Кром пир се мо же са мо оце ди ти, по су ти ве ге том и пре ли ти са 
ма ло ма сли но вог уља.

Пи ле ти на са це ле ром
и ђум би ром

(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 40 ми ну та и не ко ли ко са ти за ма-
ри ни ра ње

Са стој ци: 600 гр пи ле ћег бе лог ме са, 200 гр це ле ра,
150 гр шам пи њо на, два че на бе лог лу ка, 100 мл со ја
со са, пет ка ши ка ма сли но вог уља, три шар га ре пе, 3-4
мла да цр на лу ка, љу та па при чи ца, 2-3 ка пи со ка од ли-
му на, 20 гр све жег ђум би ра, 200 мл пи ле ће су пе, две
ка ши ке ке ча па, ка ши ка гу сти на, со, би бер, ве ге та.

На чин при пре ме: Бе ло ме со опра ти и исе ћи на ре-
жње ве. Бе ли лук очи сти ти и исец ка ти, до да ти ме су и у
то си па ти со ја 
сос. Нај бо ље 
је оста ви ти 
пре ко но ћи у 
ф р и  ж и  д е  р у. 
Су тра дан ме со 
оце ди ти, крат-
ко про пр жи ти 
на две ка ши ке 
м а  с л и  н о  в о г 
уља и оста ви-
ти са стра не. 
Опра ти и исец-
ка ти мла ди лук 
и це лер. Шам пи њо не исе ћи и по су ти со ком од ли му на.
Љу ту па при ку очи сти ти и исец ка ти на коц ки це. Ђум бир
из рен да ти. На остат ку уља про дин ста ти по вр ће, до да-
ти шам пи њо не, љу ту па при ку, ђум бир. До ли ти су пу и
ку ва ти око 10 ми ну та. Бе ло ме со по ме ша ти са ке ча пом
и до да ти по вр ћу. У ма ло во де раз му ти ти гу стин и до да-
ти у су пу. Ку ва ти 3-5 ми ну та. До да ти за чи не.

На по ме на: Уз ово је ло мо же се сер ви ра ти ба ре ни
пи ри нач. Све жи ђум бир се мо же за ме ни ти мле ве ним
из ке си це, а у не до стат ку мла дог лу ка мо же се узе ти
гла ви ца цр ног лу ка или струк пра зи лу ка и сит но исец-
ка ти.

Ме ка ни кекс
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та

Са стој ци: че ти ри ја је та, че ти ри 
шо љи це ше ће ра, че ти ри шо љи-
це уља, ва нил ше ћер, 10 шо љи ца 
бра шна, пра шак за пе ци во, џем.

На чин при пре ме: Уму ти ти ја ја 
са ше ће ром и ва нил ше ће ром, до-
да ти уље, а за тим и бра шно са пра-
шком за пе ци во. Оста ви ти те сто 15 

ми ну та да од сто ји. Ва ди ти ка ши чи цом и ста вља ти у плех на па пир за пе че ње 
(још бо ље је на вла жи ти ру ке па узи ма ти по ма ло те ста), об ли ко ва ти кекс и ре ђа-
ти. Ру ке се мо ра ју стал но ква си ти. Пе ћи у за гре ја ној рер ни 10-12 мин. на 200 Ц. 
Кад се про хла де, ма за ти џе мом и спа ја ти по два. По су ти ше ће ром у пра ху.

На по ме на: Кекс се мо же по же љи на ма за ти и еуро кре мом. Уку сан је и 
ме кан.
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кулирање

Неизбежна 
промена 
мишљења
и ставова

ККККАААА ЖЖЕЕ МММИИИИИ МММОО ЈЈЈЈААААА УУУУНННННУУУУУ ККА

го уде ла има ла та њи хо ва при ча. По го то во оној део са по ве ре њем и
са (не)про коц ка ва њем истог. Ви ше пу та сам се, искре но, у по след њем
мо мен ту пре до ми сли ла кад смо се на не ку те шку глу пост спре ма ли, и
од у ста ла, да не бих слу ша ла о то ме ка ко су они ме ни ве ро ва ли, а ја...
че сто сам ми сли ла да бих ви ше во ле ла јед ну пљу ску, не го да ме да ве
по по ла но ћи о „жи вот ним ис ку ше њи ма и ка ко им одо ле ти, а опет се
ле по про ве сти и би ти кул”.

Зна чи, ба ка си це, це ло сам ју тро са ма са со бом раз ме њи ва ла ути ске о
то ме ко ли ко се, ето, про ме ни мо за са мо не ко ли ко го ди на. Ко ли ко нам
не ке ства ри ко је смо сма тра ли глу пим, од јед ном то ви ше ни су, не го
поч не мо да их сма тра мо нор мал ним. И ко ли ко би ма ње гре ша ка на-
пра ви ли да смо не кад по слу ша ли до бро на мер ни са вет или про сто ис-
ко ри сти ли ту ђе ис ку ство да на ње му на у чи мо. Али, сма тра ли смо да ми
зна мо бо ље и да су то ства ри пре ва зи ђе не, из не ког дру гог вре ме на.

Је сте, тач но је, вре ме на се ме ња ју, али очи то и љу ди то ком од ра-
ста ња. Иако сад то уви ђам, ипак чи сто сум њам да ћу и убу ду ће би ти
то ли ко па мет на да не учим све на соп стве ним гре шка ма. Се ћам се да
ми је ма ма че сто го во ри ла да би свет био са свим дру га чи је и за жи вот
јед но став ни је ме сто кад би љу ди јед ном схва ти ли да мо гу да упо тре-
бе ту ђа ис ку ства уме сто да све осе те на соп стве ној ко жи. И све сам
скло ни ја да јој ко нач но по ве ру јем, ма да сам та да са мо ми сли ла кад
ће да за вр ши. И све ми је ја сни је да ћу још мно го гре ша ка у жи во ту на-
пра ви ти и да ћу се још мно го пу та пи та ти за што сам опет сма тра ла да
сам из над не ких уоби ча је них по гре ша ка. Али се ипак на дам да су све
оне по ноћ не при че, до сад не ка ко сам та да ми сли ла, уро ди ле не ким
пло ди ћем и да ће ме са чу ва ти ве ли ких и не по пра вљи вих жи вот них
гре ша ка. Оне сит не су очи глед но не из бе жне и чи не да да ље иде мо
ја чи и си гур ни ји у се бе.

Ба ка Ма ра

Сад кад сед нем и она ко те мељ но про мућ кам
гла вом, ви дим да су све то ме ни мо ји при ча ли
и на то ме упо зо ра ва ли, али сам ја та да ми сли ла
да су они про сто до сад ни, а ја па мет на

Ћао, ба ка си це, ево ме сти гла, кис је дан те би. До бро, до бро, не мој 
с вра та да кре неш са при чом ко ли ко ме ду го ни је би ло, али ето, 
„не по сти за вам” ових да на. То ли ко не ке гу жве стал но, те на по-

слу, па ис пи ти на пра гу, а вре ме ле по, то пло, не мо жеш да не одеш на 
не ку пла жу, про сто је ште та јер кад по ми слим ко ји је већ ме сец, од мах 
се спа ку јем у ку па ћи и на Аду. А се ћаш се да сам ти при ча ла да се и брат 
мог дру га же ни и да тре ба да идем на свад бу.

Знаш шта, би ло је са свим кул. Пра во да ти ка жем, ми смо сви до пре 
не ко ли ко го ди на гле да ли на те до го дов шти не она ко с ви со ка, као на 
глу пост не ви ђе ну. Као, сма ра нас, без ве зе је це ла та при ча са пе ва њем, 
ска ку та њем и све што уз свадбу већ иде. Али, не ка ко, што ви ше вре ме-
на про ла зи и ти до га ђа ји, свад бе и то, по ста ју све уче ста ли ји, ви ди мо да 
то не мо ра да бу де без ве зе. Оку пи се дру штво, сви скоц ка ни, ле по се 
из и гра мо, дру жи мо цео дан, ве се ли, ра до сни... Па се све не што пи там 
шта нам је то то ли ко ишло на жив це. Сад, ба ка си це, ни ко жив ни реч не 
ре че про тив, не го сви при ча ју ка ко је ле по, див но, па баш им је ми ло да 
су до шли... и та ко ре дом.

И ја сад кад сам се ма ло при зва ла све сти по сле про во да баш не што 
се дим, пи јуц кам ка фи цу, ону пр ву ју тар њу, и ду бо ко раз ми шљам на 
те му ка ко се ми ла га но, али са свим си гур но ме ња мо. Да не по ми њем 
оно кли нач ко до ба, до пет на е сте ре ци мо, кад још ве зе бла ге не ма мо 
али и та да већ ми сли мо да су на ше ми шље ње и ста во ви бо гом да ни и 
нај па мет ни ји на све ту. Се ћам се ка ко сам ми сли ла да мо ји (а и ти) не ви-
ђе но сма ра ју при ча ју ћи да во дим ра чу на о ово ме, да па зим на оно, да 
се не дру жим са сва ким ко ми на и ђе у про ла зу, не го да па жљи во би рам 
дру га ри це, да не про бам све што ге ни јал ци из дру штва пред ло же јер 
не ма ју сви баш нај бо ље на ме ре... А ја за то вре ме ми слим кад ће већ 
јед ном да пре ста не го вор, јер ја ваљ да нај бо ље знам ко је ка кав (ха, ха, 
ха) и да ли ћу и с ким да ви сим на по љу, и ко ме ни кад не би „про дао” ни 
за шта на све ту. Кад, мо ја та да шња нај бо ља дру га ри ца, у ко ју сам ве-
ро ва ла ви ше не го у ро ђе ну се стру, пр ва ми код раз ред не још у осмом 
на ме сти укор. А све да би се бе из ва ди ла. Ја ис па ла глу па ча нај стра шни-
ја. Још ја њу и да ље бра ни ла кад ме на ри ба ње по зва ли. А не ки глу пи 
де чи ји не ста шлук био у пи та њу, не же лим ни да се се ћам.

Па он да, по сле јед не жур ке на по чет ку сред ње кад смо за вр ши ли 
у хит ној, јер су мом ци ко је смо упо зна ле и ко ји су баш из гле да ли кул 
јед ној дру га ри ци не што си па ли у пи ће па се сру ши ла, а ми се пре-
па ли и са мо се пи та ли ка ко ње ни ма на очи да иза ђе мо и ка ко да им 
уоп ште ка же мо где је она. Ма сва ка квих је би ло без ве зних си ту а ци ја 
и ис па да ли смо глу пи за ме да љу. А сад кад сед нем и она ко те мељ но 
про мућ кам гла вом, ви дим да су све то ме ни мо ји при ча ли и на то ме 
упо зо ра ва ли, али сам ја та да ми сли ла да су они про сто до сад ни, а ја 
па мет на и да то ме ни не мо же да се де си. Сре ћом, па ми се и ни је ни-
шта стра шно до го ди ло али, ево, сад ћу да ти при знам да је у то ме мно-
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погледи

До стиг ну ћа мо дер не
ме ди ци не не ума њу ју 
при влач ност и 
пред но сти древ не
ме то де му зи ко те ра пи је

Сли ка из хи рур шког бло ка
истам бул ске Ме мо ри јал-
не бол ни це – па ци јент ки-

ња са ма ском на ли цу, окру же на
апа ра ти ма и мо ни то ри ма, а по-
ред ње дво ји ца ле ка ра – би ла
би сва ки да шња да ни је јед ног
нео бич ног еле мен та.

Оде ве ни у пре по зна тљи ве
уни фор ме све тло-
пла ве бо је и с ка-
пи ца ма на гла ви, 
чла но ви хи рур шког 
ти ма, опе ра тер и 
ане сте зи о лог, уме-
сто ме ди цин ских ин-
стру ме на та у ру ка ма 
др же тра ди ци о нал-
на на род на сви ра ла, 
та ко зва ни нај (вр сту 
тур ске фла у те) и там-
бу ру.

На упра во опе-
ри са ну бо ле сни цу 
зву ци по пу лар не 
ме ло ди је ко ју не-
ти пич ни му зи ча ри 
из во де у не ти пич-
ном ам би јен ту има ју 
очи глед но по во љан, 
ре лак си ра ју ћи ефе-
кат и она са ма по чи-
ње ти хо да их пра ти, 
опи су је ре пор тер 
лон дон ског „Гар ди ја-
на” де та ље при ме не 
ста рин ске те ра пиј ске ме то де
у ина че ул тра мо дер ном ме ди-
цин ском цен тру у Ис тан бу лу.

Из у зет ност ни је са мо у из во-
ђа чи ма и му зи ци ужи во усред
бол нич ког ком плек са, не го и у
из бо ру му зи ке. Њен основ ле-
жи у спе ци фич ним арап ским
му зич ким ле стви ца ма, ара бе-
ска ма по зна тим као ма кам, ко је
по сто је у без број ва ри јан ти и
ви ше од хи ља ду го ди на ко ри сте
се у на род ној прак си за ле че ње
и убла жа ва ње ве ли ког бро ја
ме ди цин ских ста ња.

Др Ерол Кан, глав ни ане сте зи-
о лог у Оде ље њу ин тен зив не не-
ге, за чет ник овог екс пе ри мен та 
у Ме мо ри јал ној бол ни ци, по нео 
је ово ис ку ство из род не Бу гар-
ске где се упу тио у тај не ко ри-
шће ња древ них му зич ких ска ла 
као ком пле мен тар ног по ступ ка 
за по бољ ша ње ра зних фи зи о-
ло шких и пси хо ло шких смет њи.

До пре пет на е стак го ди на 
слич ну ме то ду је при ме њи вао 
у со фиј ској бол ни ци, али та да 
је ко ри стио аудио ка се те и слу-
ша ли це. По пре се ље њу у Тур-
ску, кра јем де ве де се тих го ди на 
про те клог ве ка, пре у сме рио се 

на жи во из во ђе ње, а и сам је на-
у чио да сви ра на кључ ним ин-
стру мен ти ма.

Пре ма ње го вим об ја шње њу, 
по сто ји ма кам за сва ки здрав-
стве ни про блем, за по ди за ње 
рас по ло же ња, као и за сми ре-
ње, за сма ње ње и за по ве ћа ње 
апе ти та, за по ре ме ћа је сна... 
Али, ка ко на гла ша ва, ни шта 
од то га што ра де он и ње го ве 
ко ле ге ни је но во, ни ти су они 
из ми сли ли би ло шта што ни-
је у при ме ни већ ви ше од 900 
го ди на от кад је чу ве ни пер сиј-

ски ми сли лац оног вре ме на, Ал 
Фа ра би, пр ви пут за бе ле жио, 
си сте ма ти зо вао и рас ту ма чио 
ефек те ра зно вр сних му зич ких 
ара бе ски на ду шу и те ло.

На рав но, му зи ка не мо же да 
бу де за ме на мо дер ним ме ди-
цин ским ме то да ма, већ да по слу-
жи са мо као до пун ска те ра пи ја. 
Уме сто про пи си ва ња до дат них 
ле ко ва, пет или де сет ми ну та 
од го ва ра ју ће му зич ке се квен це 
сми ри ће пулс и сни зи ти крв ни 
при ти сак, на во ди за „Гар ди јан” 
про фе сор Бин гур Шен мез и от-
кри ва за ни мљив по да так – сред-
њо ве ков не бол ни це по пра ви лу 

су би ле окру же не фон та на ма, 
упра во за то што је звук во де 
имао од ре ђе но деј ство на па-
ци јен та, исто као што је од ути-
ца ја би ла и вр ста окол ног цве ћа 
и би ља ка или бо ја про зор ског 
ста кла, од но сно ин тен зи тет све-
тло сти. Све је то би ло са став ни 
део ком пле мен тар не те ра пи је. 
Због осве до че них по зи тив них 
ис ку ста ва, у бол ни ци са да раз-
ми шља ју да у ин тен зив ну не гу 
уве ду ру жи ча сто осве тље ње, јер 
се по ка за ло да та бо ја има сми-
ру ју ћи ефе кат.

Да кле, ни ка кви ре во лу ци о-
нар ни по ду хва ти, већ и ма ли 
по ма ци мо гу очи глед но до-
ста да по мог ну да се бол нич ки 
усло ви учи не ко ли ко-то ли ко 
при јат ни јим.

А ко ли ко му зи ка ути че на
наш жи вот, зна мо сви из сва ко-
днев ног ис ку ства. Мо же да нас 
опу сти, раз га ли, ора спо ло жи, 
ефи ка сни је од би ло че га дру гог, 
али и да се час по сла, ако је пре-
гла сна и хи сте рич на, пре тво ри 
у сред ство бу квал не тор ту ре.

Не тре ба сто га да чу ди да је
му зи ко те ра пи ја уве ли ко при-
хва ће на као бла го тво ран те ра-

пе ут ски до пун-
ски ме тод. Опи-
са ни при мер из
Тур ске је сва ка-
ко из у зе так, али
оно што ле жи
у осно ви све га,
моћ му зи ке, до-
бро до шло је и
ши ро ко при ме-
њи во ре ше ње.

Удру же ње му-
зи ко те ра пе у  та
код нас по сто ји
већ де сет го ди на,
и нај ве ћа ис ку-
ства по стиг ну та
су у ра ду на убла-
жа ва њу стре са,
бо ла и стра ха, а
ко ри сти се и у
ле че њу ср ча не
сла бо сти, по ви-
ше ног при ти ска,
ди ја бе те са.

У све ту је та де-
лат ност рас про-

стра ње ни ја, та ко да и мно ге осо-
бе ко је не ма ју ни ка квих смет њи
ко ри сте овај вид те ра пи је да би
бо ље спо зна ли се бе, јер сма тра
се да му зи ка има ве ли ки мо ти-
ва ци о ни по тен ци јал. Ап со лут но
сва ко од нас на овај или онај на-
чин ре а гу је на му зи ку и у то ме
је ње на уни вер зал ност и моћ.
Не за ви сно од уку са, под не бља,
жи вот не до би, ра са и кла са, за
звук не по сто је гра ни це, као ни
за ра дост ужи ва ња и ре лак си ра-
ња у ње го вој ле по ти и скла ду.

Д. Дра гић

ИН СТРУ МЕН ТИ КАО МЕ ДИ КА МЕН ТИ

Ис це љу ју ћи зву ци
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Ори ги нал ни при ступ
ор га ни зо ва њу жи во та 
у фу ту ри стич ком до му
за пен зи о не ре у аме рич ком
гра ду Пор тлан ду

Пр ва асо ци ја ци ја на пен зи о нер ске
или „ста рач ке” до мо ве сва ка ко је
су мор на. Ма ка ко из гле да ли и би ли

удоб ни и ор га ни зо ва ни, то су ипак по след-
ња бо ра ви шта пред од ла зак зна се где.

Да све ипак мо же да бу де и дру га чи је по-
ка зу је при мер „Ми ра бе ле”, до ма за „жи вот
се ни о ра”, ка ко се то ка же у Аме ри ци. Реч је
о мо дер ном зда њу – и фу ту ри стич ком кон-
цеп ту.

На рав но, за та ко не што је по треб но мно-
го нов ца. По што је реч о нај бо га ти јој на ци ји
све та, то ни је про блем. Као што ни је про-
блем ни они ма ко ји сво је пен зи о нер ске да-
не же ле да про жи ве до сто јан стве но и удоб-
но, да то пла те.

„Ми ра бе ла” се на ла зи у Пор тлан ду, у др-
жа ви Оре гон, на аме рич ком се ве ро за па ду.
Отво ре на је про шле је се ни и већ је по пу-
ње на. Да је у пи та њу дру га чи ји при ступ та-
ко зва ном аси сти ра ном жи вље њу, ви ди се
већ на пр ви по глед: уме сто уоби ча је не ни-
ске згра де окру же не ве ли ким озе ле ње ним
про сто ром, ка ко обич но у Аме ри ци из гле-
да ју ови лук су зни до мо ви за ста ре, у пи та њу
је еле гант на и мо дер на ви ше спрат ни ца (са
чак 30 спра то ва) чи ја је из град ња ко шта ла
130 ми ли о на до ла ра.

Али оно бит но ни је то ли ко у ар хи тек ту ри,
ко ли ко у кон цеп ту жи вље ња иза ње не ста-
кле не фа са де, и је дин стве ном на уч ном екс-
пе ри мен ту ко ји се та мо спро во ди. Реч је о
сво је вр сној „жи вој ла бо ра то ри ји”.

По ла зи ште за овај оглед ни про је кат је
у на ла зи ма јед не де се то го ди шње сту ди је
ко ји ка жу да у фи зич ком ста ре њу ге не ти ка
уче ству је са са мо 30 од сто. Оста ло је ре зул-
тат жи вот ног сти ла.

У „Ми ра бе ли” су за то при ме ње на нај но-
ви ја до стиг ну ћа ка ко у здрав стве ној не зи,
та ко и у оној ве дри јој стра ни жи во та: дру-
же њу, за ба ви и ре кре а ци ји. У под зем ној
га ра жи су „при ју си” (ауто мо би ли „то јо та” са
хи брид ним, елек трич ним и бен зин ским мо-
то ри ма), а по сто ји и по себ но оде ље ње за
сме штај ка ја ка ко је ре зи ден ти ко ри сте у во-
да ма обли жње ре ке.

Згра да има умет нич ки сту дио и цен тар
за хо би је, соп стве ни ауди то ри јум за раз не
пред ста ве, чак три ре сто ра на на 24. спра ту,
фит нес цен тар, за тво ре ни ба зен и, на рав но,
би бли о те ку.

Као што се мо гло и прет по ста ви ти, чи та-
во зда ње је опре мље но оп тич ким ка бло ви-
ма ко ји омо гу ћа ва ју бр зу ин тер нет ко му ни-
ка ци ју. Оно што је, ме ђу тим, са свим но во,
то је да је дан број жи те ља овог до ма до бро-
вољ но уче ству је у спе ци јал ном на уч ном
про јек ту ко ји тре ба да до не се но ва от кри ћа
о про бле ми ма ста ре ња и о то ме ка ко да се
они спре че.

Апарт ма ни у ко ји ма жи ве ови до бро вољ-
ци опре мље ни су мно го број ним сен зо ри ма
– на та ва ни ци, у по до ви ма, у на ме шта ју, и
они пра те све њи хо ве ак тив но сти и здрав-
стве не па ра ме тре ко ји из тих ак тив но сти
про ис ти чу. Спе ци јал не ку ти ји це за ле ко ве
еми ту ју звуч не сиг на ле кад тре ба да се узи-
ма ју од ре ђе не пи лу ле и ви та ми ни, а ком пју-
те ри на ко ји ма се игра ју игри це са ре чи ма и
бро је ви ма уред но еви ден ти ра ју ре зул та те,
чи ме се ме ри и мен тал на алерт ност.

Ма да све ово под се ћа на не ку вр сту „Ве-
ли ког бра та”, по ме ну ти сен зо ри ни су ка ме-
ре, па уче сни ци у екс пе ри мен ту ни су мно го
за бри ну ти за сво ју при ват ност. Зна ју да су
без бед ни јер се сен зо ри стал но над гле да ју,
што ле ка ри ма омо гу ћа ва да бла го вре ме но
ин тер ве ни шу ако не ко пад не или до жи ви
не ку здрав стве ну не во љу дру ге вр сте. Сем

то га, сва ка про ме на у днев ној ру ти ни жи те-
ља је ин ди ка тор мо гу ћих про бле ма, чи ме
се до след но по шту је ста ро пра ви ло да је
бо ље спре чи ти не го ле чи ти.

По себ на ди мен зи ја овог до ма је у то ме
што је у ње го вом не по сред ном су сед ству
Цен тар за ста ре ње и тех но ло ги ју, у ко ме су
и на ста ла мно га ре ше ња ко ја се у „Ми ра бе-
ли” при ме њу ју. У Цен тру се ди зај ни ра ју и
мно ги про из во ди на ме ње ни ста ри јем сег-
мен ту по пу ла ци је, а ко је ра до пре у зи ма ин-
ду стри ја, јер ра чу на на ста бил но тр жи ште.

Је дан од нај за ни мљи ви јих аспе ка та ове
сту ди је је ко ри шће ње спе ци јал но кон стру-
и са ног ро бо та ко ји ре зи ден те пра ти из со бе
у со бу и омо гу ћа ва им ви зу ел ну ко му ни ка-
ци ју са род би ном и при ја те љи ма ши ром
САД. Ње га род би на мо же да по кре не и
да љин ски, што им омо гу ћа ва да увек бу ду
у кон так ту са сво ји ма. Тех но ло ги ја та ко за-
ме њу је од су ство фи зич ке бли ско сти. А да
ли је и на док на ђу је, то је већ дру го пи та ње
и ши ра те ма.

На рав но, и „Ми ра бе ла” је би знис, али на
са свим дру га чи јем ни воу од уоби ча је ног
кад је реч о овој ка те го ри ји. Све се мо же –
кад се има.

М. Бе кин

НЕ СВА КИ ДА ШЊИ ДОМ ЗА СТА РЕ У САД

Ве ли ки брат у „Ми ра бе ли”
Ми ра бе лa
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Уже љи да се са чу ва тра-
ди ци ја ово га кра ја, то-
ком ав гу ста су у оп шти ни

Сме де рев ска Па лан ка одр жа не
број не ма ни фе ста ци је на ко ји-
ма су пред ста вље ни оби ча ји
из про шло сти. A по че ло је ју-
би лар ним 15. Да ни ма азањ ске
по га че на ко ји ма је, по ред бо-
га тог кул тур но-умет нич ког и
спорт ског про гра ма, одр жа на
из ло жба „Аза ња у про шло сти”,
ауто ра Жар ка Та ли ја на, и про-

мо ци ја књи ге „Аза ња – хро-
но ло ги ја, 1990–2010”, Зо ра на 
Ђур ђе ви ћа.

То ком ових да на по се ти о ци су 
мо гли да ви де де фи ле ко ња ни-
ка, фи ја ке ри ста, трак то ри ста и 
ком бај не ра, иза бра на је нај леп-
ша де вој ка у на род ној но шњи, 
а одр жа но је и так ми че ње хар-
мо ни ка ша и на ступ гру пе пе ва-
ча „Ја се нич ки би се ри”. Глав ни 
до га ђај је ипак би ла по га ча за 
Ги ни са, ко ју су Азањ ци уме си ли 

уз по моћ пе ка ра „Га ври ло вић” и 
„Ма ри чић” и мај сто ра из Ве ли ке 
Пла не. На ово го ди шњем ску пу у 
Аза њи осно ва но је и за ви чај но 
удру же ње за чи јег пред сед ни ка 
је иза бран проф. др Мом чи ло – 
Мо ма Та ли јан.

У так ми чар ском де лу пр во 
ме сто за мо дер ну по га чу осво-
ји ла је До бри ла Ра до ва но вић, 
дру го Ка та ри на Ви тић, а тре ће 
Ве ра Ђор ђе вић. Ви да Пан те ле-
јић осво ји ла је пр во ме сто у ка-

те го ри ји из вор не по га че, дру га 
је би ла Дра ги ца Жив ко вић, а 
тре ћа Ве сна Ди ми три је вић. На 
сед мом Са бо ру Та ли ја на, где се 
по тра ди ци ји, код та ли јан ског 
ђер ма, оку пи ве ли ки број чла-
но ва ове фа ми ли је ко је има не 
са мо у Аза њи, Вла шком До лу, 
Бе о гра ду, већ и ши ром све та, 
по ру че но је да „ди жу бу ну про-
тив бе ле ку ге” и да де цу тре ба 
ра ђа ти што ви ше.

Сл. Ко стан ти но вић

Слав ко Стру га ре вић, опан чар из Вр њач-
ке Ба ње, одав но је ушао у Ги ни со ву књи гу
ре кор да. У пет на е стој го ди ни сту пио је на
из у ча ва ње опан чар ског за на та и остао му
ве ран до пен зи о нер ских да на.

Сва ки по се ти лац Вр њач ке Ба ње зна где је
са мо стал на за нат ска рад ња „Опа нак”. Из ње

рет ко ко иза ђе, а да не па за ри. Та ко је и да-
нас на Зла ти бо ру, где опан чар има те згу.

Слав ко пра ви ми ни, сред ње и ве ли ке
опан ке. Опан чи ћи слу же као су ве нир, а
сред њи за но ше ње. Та не ка да не за мен љи-
ва обу ћа срп ског се ља ка и да нас је у мо ди.
Мла ди ћи их но се по ва ша ри ма и дру гим
свет ко ви на ма. Што се ви ше при кла ња ју
оби ча ји ма и тра ди ци ји, опа на ка је све ви ше
у на ро ду. Ку пу ју их фол кло ра ши из кул тур-
но-умет нич ких дру шта ва. Ве ли ке опан ке
нај че шће узи ма ју стран ци да њи ма ре кла-
ми ра ју сво је фа бри ке обу ће, а на ши из ди ја-
спо ре да се под се те оби ча ја и тра ди ци је.

Пре не што ви ше од три де це ни је Слав ко
је на пра вио до та да нај ве ћи опа нак, на ме-
њен за ко лев ку ма што ви тог ку ма, ко јим је
„да ри вао” но во ро ђен че. Мо мак је одав но
иза шао из опан ка, а ко лев ка је оста ла сво је-
вр сни су ве нир. За њу је ко жа шта вље на по
по себ ној тех но ло ги ји – у ке сте но вом уљу
за рад при јат ни јег осе ћа ја и здра вог бо рав-
ка но во ро ђен че та.

Ка сни је Слав ко пра ви ве ће опан ке да би
не дав но по био све ре кор де. На пра вио је

џи нов ски опа нак, дуг 3,2 ме тра, ши рок 90
цен ти ме та ра, а од го ва рао би за ми шље ном
бро ју обу ће 450. То је обу ћа за чо ве ка-џи-
на, ви си не 20 ме та ра и те жи не јед не то не.
Овај опа нак је те жак 222 ки ло гра ма, а за
ње го ву из ра ду упо тре бље на је ко жа од 10
би ко ва.

По Ги ни су, то је, за са да, нај ве ћи опа нак
на све ту.

На про пу то ва њу кроз Ср би ју јед ном је
гру па де це из ја пан ског гра да Ко беа по се-
ти ла по зна тог опан ча ра у Вр њач кој Ба њи.
Сви ма је да ри вао по је дан су ве нир. Гра до-
на чел ни ку тог гра да по слао је сред њи опа-
нак, а ја пан ском ца ру је дан од нај ве ћих ко је
је до та да ура дио.

За све вре ме ра да, укљу чу ју ћи и из у ча-
ва ње за на та, Слав ко ни кад ни је за ка снио
на по сао. По ду хо ви то сти је на да ле ко по-
знат па га из ра зних ме ста по зи ва ју да др-
жи здра ви це на свет ко ви на ма, свад ба ма и
за ба ва ма. И још је дан ку ри о зи тет: у сти ху
и ри ми за са мо не ко ли ко ми ну та успе ва да
на бро ји 423 ње му по зна та за на та.

Ђ. Ми ло ва но вић

ЗЛА ТИ БОР

Обу ћа и за џи на

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ У СМЕ ДЕ РЕВ СКОЈ ПА ЛАН ЦИ

Азањ ска по га ча
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У ор га ни за ци ји Удру же ња оп штин ске ор-
га ни за ци је ин ва ли да ра да, пен зи о не ри из
Кња жев ца про ве ли су два не за бо рав на да на
на из ле ту до Зла ти бо ра, Мо кре го ре, Кре-
ма на, Ба ји не Ба ште и Пе рућ ца. Из лет је био
ре кре а тив ни, али и еду ка тив ни јер су, по ред
шет ње и ужи ва ња, по се ти ли и кул тур не спо-
ме ни ке за пад не Ср би је, као што су ма на сти-
ри у Ов чар ско-ка блар ској кли су ри.

Про гра мом по се те ни је за о би ђе но ни се-
ло Крем на, у ко јем се на ла зе ку ће по зна тих

про ро ка, бра ће Та ра бић. Ипак, нај ја чи ути-
сак, ка жу пен зи о не ри, оста вио је Ме ћав-
ник и по се та ком плек су Др вен град, чи ји је
идеј ни тво рац ре ди тељ Емир Ку сту ри ца.
Кња же вач ким пен зи о не ри ма ће оста ти не-
за бо рав на и во жња Шар ган ском осми цом о
ко јој су до са да са мо чи та ли или слу ша ли, а
пр вог да на из ле та ус пе ли су да ви де и нај-
кра ћу ре ку Вре ло, ко ју због ду жи не од 365
ме та ра сим бо лич но на зи ва ју „ре ка го ди на”.
На кон то га че ка ло их је и па но рам ско раз-

гле да ње хи дро цен тра ле „Ба ји на Ба шта” и
оби ла зак је зе ра Пе ру ћац.

Дру ги дан из ле та био је по све ћен Зла ти-
бо ру, где су Кња жев ча ни при јат но про ве ли
вре ме ужи ва ју ћи у шет њи и ле по та ма ове
пла ни не, а у ве чер њим ча со ви ма сти гли су
и у Вр њач ку Ба њу. Осам де сет кња же вач ких
пен зи о не ра ни је кри ло за до вољ ство и до бро
рас по ло же ње, као ни за хвал ност во ђи пу та,
Ру со ми ру Ди ми три је ви ћу, што је са успе хом
ре а ли зо вао и ово пу то ва ње. Д. Ђор ђе вић

До ма ћин ство Јор да на и 
Не вен ке Џе ку лић из Тру-
до ва про гла ше но је за 

нај бо љег про из во ђа ча пу но ма-
ДД
сног зла тар ског си ра на 15. „Зла-
тар ској си ри ја ди”, одр жа ној у 
Бо же ти ћи ма код Но ве Ва ро ши. 
На ма ни фе ста ци ји ко ју су и ове 
го ди не, под по кро ви тељ ством 
оп шти не Но ва Ва рош и Ми ни-
стар ства по љо при вре де, ор га-
ни зо ва ли Ту ри стич ко-спорт ски 
цен тар „Зла тар” и ме сна за јед-
ни ца Бо же ти ћи, у кон ку рен ци ји 
82 про из во ђа ча дру га на гра да 
је при па ла до ма ћин ству Ми ро-
сла ва Ћи ро ви ћа из Бо же ти ћа, 
а тре ћа Сре те ну Па у но ви ћу из 
Бу ко ви ка.

Пре ма оце ни струч ног жи ри-
ја, ко јем је ове го ди не пред се-
да ва ла проф. др Сла ви ца Ве ско-
вић са Ин сти ту та за хи ги је ну и 
тех но ло ги ју ани мал них про из-
во да из Бе о гра да, све га де сет 
из ло же них узо ра ка зла тар ског 

си ра свр ста но је у гру пу екс-
тра ква ли те та, а вред не роб не 
и нов ча не на гра де у укуп ном 
из но су од 70.000 ди на ра до би-
ло је пет нај бо љих про из во ђа-
ча. Про шло го ди шњим по бед-
ни ци ма, до ма ћин ству Сте ва на 
Је ли ћа из Де бе ље, ове го ди не 
при па ло је че твр то ме сто, док 
су пе то рав но прав но по де ли ла 
до ма ћин ства Вла да Ву чи ће ви ћа 
из Штит ко ва и Обре на Ша по њи-
ћа из Ко ма ра на.

До ма ћин ство Џе ку ли ћа, из 
чи је ко ли бе је сти гао нај ква-
ли тет ни ји бе ли мрс, као да је 
прет пла ће но на на гра де на овој 
смо три про из во ђа ча зла тар ског 
си ра ко ја се тра ди ци о нал но, на 
Ве ли ку го спо ји ну, 28. ав гу ста, 
одр жа ва у Бо же ти ћи ма. На так-
ми чар ским смо тра ма одр жа ним 
у по след њих осам го ди на ово 
до ма ћин ство је увек осва ја ло 
јед ну од на гра да, а ово го ди шње 
пр во ме сто кру на је на пор ног 

ра да да се уна пре ди про из вод-
ња и одр жи пре по зна тљи ви
ква ли тет бе лог мр са.

– Вре ме на је су те шка и је два
да се по кри ва ју тро шко ви ра да,
али про из вод ња си ра и по љо-
при вре да су нам је ди ни из вор
при хо да. Већ го ди на ма не ма
ор га ни зо ва ног от ку па и у пла-

сма ну си ра, ко ји је стра те шки
про из вод зла тар ског кра ја, пре-
пу ште ни смо са ми се би. И по-
ред то га, успе ва мо да про да мо
све про из ве де не ко ли чи не, а
куп ци на шег си ра углав ном су
из Бе о гра да, Ужи ца и Чач ка –
ка же Џе ку лић.

Ж. Ду ла но вић

У БО ЖЕ ТИ ЋИ МА ОДР ЖА НА 15. „ЗЛА ТАР СКА СИ РИ ЈА ДА”

Џе ку ли ћи прет пла ће ни
на на гра де 

При зна ња у пра ве ру ке: нај бо љи про из во ђа чи

зла тар ског си ра

КЊА ЖЕ ВАЧ КИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ НА ЗЛА ТИ БО РУ И ТА РИ

Нај леп ши Др вен град
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пензионерски кутак

АЛЕК САН ДРО ВАЦ

Пен зи о не ри у Гу чи
Ме ђу мно го број ним по се ти о ци ма ово го ди шњег Са бо ра тру-

ба ча у Гу чи би ли су и пен зи о не ри из Алек сан дров ца жуп ског. 
Они су ужи ва ли у му зи ци и до број хра ни, а би ло је и ве се ља ка 
ко ји су за и гра ли. Јед но днев ну екс кур зи ју су и ово га пу та ис ко-
ри сти ли за до бро дру же ње.

Ко ми си ја за ту ри зам и ре кре а ци ју Оп штин ске ор га ни за ци је 
пен зи о не ра у Алек сан дров цу ове го ди не је за сво је чла но ве 
ор га ни зо ва ла и из ле те у Но ви Сад и Пе тро ва ра дин, Сме де ре-
во, Ди ми тров град и Ви ше град, а по се ти ли су и ма на сти ре у Ов-
чар ско-ка блар ској кли су ри. Д. Р.

ГЛИ БО ВАЦ

Да ни Ста но ја Гла ва ша
Ти ту лу ха рам ба ше сед мих Да на Ста но ја Гла ва ша, ко ји су не-

дав но одр жа ни у Гли бов цу, по нео је про шло го ди шњи по бед-
ник Дар ко Ко ва че вић; дру ги је био Не ма ња Је ле нић, а тре ћи
Са ша Ста мен ко вић. По ред бор бе за ти ту лу ха рам ба ше, на Да-
ни ма Ста но ја Гла ва ша би ло је и так ми че ња у ско ку удаљ, бор-
бе на гре ди, над вла че ња кли па, ба ца ња пот ко ви це, оба ра ња
ру ку. Ор га ни зо ва но је и фи на ле отво ре ног пр вен ства стре-
љач ке дру жи не „Ста но је Гла ваш”, играо се ма ли фуд бал, а пе-
снич ко ве че је одр жа но уз уче шће чла но ва књи жев ног клу ба
„21”. По тра ди ци ји, ис пред фон та не у цен тру ме ста при ре ђен
је кул тур но-умет нич ки про грам, а по том је у Ба ни чи ни по се-
ћен гроб Ста но ја Гла ва ша, као и ње го ва ко ли ба на Бу ли ним во-
да ма. Сл. К.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Дру же ње уз ма ске
Ак тив же на оп штин-

ске ор га ни за ци је пен-
зи о не ра Сме де рев ске
Па лан ке, на че лу са
пред сед ни цом Жив ком
– Ми цом Ђур ђе вић, ор-
га ни зо вао је не дав но
за ни мљи во дру же ње за
сво је „ко ле ге”. У хо те лу
„Ки се љак” при ре ђе на
је не за бо рав на за ба ва
ко ја се раз ли ко ва ла од
прет ход них јер је, пр-
ви пут, пре за ба ве при-
ре ђен и ма скен бал. На
ма скен ба лу су уче ство-
ва ли пен зи о не ри из
По жа рев ца, Кра гу јев ца,
Ве ли ке Пла не, Си ра ко-
ва, Ме две ђе, Мла де нов ца, Сви лајн ца, Ку сат ка, Сме де рев ске
Па лан ке и дру гих ме ста, а по ча сни гост је био Сла во љуб Ђу-
рић, пред сед ник СО Сме де рев ска Па лан ка.

Пен зи о не ри су се по ја ви ли ма ски ра ни у Ше хе ре за ду, ро би ја-
ша, ве шти цу, Чар ли ја Ча пли на... Пр во ме сто, за ма ску ро би ја ша,
осво јио је Па вле Цвет ко вић из Кра гу јев ца, дру го за Ше хе ре за ду
Јо ван ка Ми тро вић из Ве ли ке Пла не, док је тре ће ме сто за ма-
ску Чар ли ја Ча пли на при па ло Сло бо дан ки Ђор ђе вић из Сме де-
рев ске Па лан ке. На гра де је уру чио Сло бо дан Б. Пан тић, пред-
сед ник па ла нач ких пен зи о не ра, а по за вр шет ку ма скен ба ла, уз
иће, игру и пе сму, за ба ва је тра ја ла до ка сно у ноћ. Сл. К.

ВО ЖДО ВАЦ

Ак тив ни пен зи о не ри
Удру же ње пен зи о не ра бе о град ске оп шти не Во ждо вац ба ви 

се уоби ча је ним ху ма ни тар ним ак тив но сти ма, али су, ка ко ка жу, 
по не ки ма ис пред оста лих у гра ду. Вр ло је ак ти ван Фонд со ли-
дар но сти, а во ждо вач ки пен зи о не ри су се ан га жо ва ли и у при-
ку пља њу ли мен ки. Та ко за ра де не ки ди нар и ујед но чи сте град.

За сво је чла но ве на ба вља ју на мир ни це по по вољ ним це на ма, 
а јед ном ме сеч но оба ве зно ор га ни зу ју из ле те, као што је био не-
дав ни оби ла зак Ко сје ри ћа и ба ње Гор ња Треп ча. Г. О.
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ГАЈ КОД КО ВИ НА

По се та Бе о гра ду

Пен зи о не ри Га ја – ме ста ко је се на ла зи на об рон ци ма Де ли-
блат ске пе шча ре, ор га ни зо ва ли су не дав но по се ту зна ме ни-
то сти ма Бе о гра да. Је дан број жи те ља Га ја до са да ни је имао 
при ли ку да се упо зна са глав ним гра дом, па су од лу чи ли да у 
тре ћем жи вот ном до бу обо га те сво је зна ње и на док на де про-
пу ште но. Об и шли су Све то сав ски храм, ста ни цу ме троа код 
Ву ко вог спо ме ни ка, двор ски ком плекс, а ужи ва ли су и у во-
жњи бро дом по сма тра ју ћи пре сто ни цу са ре ка.

У сре ђи ва њу ути са ка ни су мо гли ла ко да се од лу че где је 
би ло нај за ни мљи ви је и нај при јат ни је, али су се ипак сло жи ли 
да их је нај ви ше им пре си о ни рао двор ски ком плекс и љу ба-
зност до ма ћи на. Вра ти ли су се у Гај за до вољ ни што су гра ђа-
ни ма мо гу сли ко ви то да пре не су сво је ути ске. А. Д.

ВЕ ЛИ КО ГРА ДИ ШТЕ

Одр жа на ше ста
Па су љи ја да

У Ве ли ком Гра ди шту, у ор га ни за ци ји Кул тур ног цен тра и 
под по кро ви тељ ством оп шти не, 20. ав гу ста, одр жа на је ше ста 
Па су љи ја да, „Гра ди шта нац 2011”.

У ле пом град ском пар ку, крај Ду на ва, так ми чи ло се 70 уче-
сни ка, те је жи ри у са ста ву: Ата на си је Пан тић, пред сед ник, Са-
ша Ми кић, по бед ник над ме та ња у Ру му ни ји и вла сник ме ђу на-
род ног сер ти фи ка та за ку ва ње па су ља, и Ра до слав Ву ји сић, ку-
вар, имао те жак за да так. За шам пи о на ше сте Па су љи ја де про-
гла шен је Ду шан Ан тић из Ве ли ког Гра ди шта, дру го пла си ра на 
је би ла Зор ка Пан ду ро вић, та ко ђе Гра ди штан ка, а тре ће ме сто 
осво јио је Бе о гра ђа нин Цвет ко Јеф тић. Спе ци јал не на гра де до-
би ли су Ри бар ско дру штво „Ду на вац” из Ко стол ца, По ли циј ска 
ста ни ца Ве ли ко Гра ди ште и еки па „Ве се ли Гра ди штан ци”.

Ви ше хи ља да по се ти ла ца, ме ђу ко ји ма је би ло и три де се так 
го сти ју из Сло ве ни је, осим у ми ри су па су ља, ужи ва ло је и у на-
сту пу фол клор ног ан сам бла „Вла сти мир Па вло вић Ца ре вац” и 
кон цер ту Ми ло ша Ра до ва но ви ћа. С. П.

ДИ МИ ТРОВ ГРАД

Из лет до Вре ла
Удру же ње пен зи о не ра из Ди ми тров гра да ор га ни зи ва ло је јед-

но днев ни из лет за сво је чла но ве и њи хо ве „ко ле ге” из Го де ча у
Бу гар ској. Њих ско ро сто ти ну по се ти ло је пла ни нар ски дом, цр-
кву Све ти Или ја и ма на стир Све тог Пе тра и Па вла у се лу Рсов ци.

Дру же ње, ко је је по ста ло тра ди ци о нал но, на ста вље но је на
Вре лу где је уз ру чак не из о став на би ла му зи ка и игра. Д. К.

ЛЕ СКО ВАЦ

Бу гар ски пен зи о не ри 
го сти Ро шти љи ја де

На не дав ној 22. Ро шти љи ја ди го сти ле ско вач ког Удру же ња
пен зи о не ра би ле су њи хо ве „ко ле ге” из не ко ли ко гра до ва Ср би-
је, нај ви ше њих из Ја го ди не, али и из бу гар ског гра да Пер ни ка.

– Ове су сре те ор га ни зу је мо сва ке го ди не и осим раз гле да-
ња гра да, по се те кул тур но-исто риј ским спо ме ни ци ма и оби-
ла ска са ме Ро шти љи ја де, пен зи о не ре је че ка ло и дру же ње уз
бо гат кул тур но-умет нич ки про грам – ка же Бра ти слав Здрав-
ко вић, пред сед ник ле ско вач ких пен зи о не ра.

Го сте Ле сков ца по себ но је при ву кло пра вље ње нај ве ће пље-
ска ви це на све ту. На овој Ро шти љи ја ди обо рен је про шло го ди-
шњи ре корд јер је на пра вље на пље ска ви ца те шка 53 ки ло гра ма.
Пље ска ви цу преч ни ка 138 и де бљи не 2,5 цен ти ме тра на пра ви ли
су ро штиљ „ве ле мај сто ри” Го ран То до ро вић и Иван Ђор ђе вић,
ко ји су до са да че ти ри пу та по ста вља ли но ве ре кор де!

Ис пе че на пље ска ви ца је, на рав но, од мах по де ље на го сти ма
Ро шти љи ја де. Д. К.
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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

Удру же ње пен зи о не ра бе о град ске оп шти не 
Ста ри град на ла зи се у Це тињ ској ули ци број 9 
већ пу них 65 го ди на, и ње го ва ху ма ни тар на де-
лат ност је на да ле ко по зна та. Све ове го ди не, а 
би ло их је и ле пих и оне ко је то ни су, Удру же ње 
је би ло уз сво је чла но ве и по ма га ло да пен зи о-
не ри пре жи ве све оне те шко ће са ко ји ма се но-
се чим оду у пен зи ју.

Са да има мо ве ли ки про блем и мо ли мо за по-
моћ да би смо га ре ши ли. Про сто ри је у ко ји ма се 
на ла зи мо ни су вла сни штво Удру же ња, што са-
мим тим зна чи и пла ћа ње огром ног за ку па. Ми 
има мо са мо чла на ри ну и по не ку до на ци ју и не 
мо же мо да пла ћа мо По слов ном про сто ру. Иако 
смо ху ма ни тар на ор га ни за ци ја, и са мо ху ма ни-
тар на, за куп нам је као да смо пред у зе ће ко је 
при хо ду је од не ке де лат но сти. А ми да је мо чла-
на ри ну за ху ма ни тар не па ке те они ма ко ји има ју 
ис под 15.000 ди на ра за цео ме сец...

И, ка ко је но во ру ко вод ство до шло пре пет 
ме се ци и по че ло да ра ди, сре ђу је и до ма ћин ски 

се од но си пре ма имо ви ни, сти же на лог да се се-
ли мо. По сле 65 го ди на...

Ва ши це ње ни но ви на ри су долазили да ви де
ка ко ле по ра ди мо и дружимо се, ка ко сли ка мо,
ши је мо, ши ша мо се за ма ле па ре, иде мо на по-
не ки из лет и до би ја мо до на ци је у кре че њу и хо-
бло ва њу и уре ђи ва њу про сто ра. Већ се уве ли ко
раш чу ло да нас је све ви ше, да је пу но ве дри не
и сме ха у на шим про сто ри ја ма, да све ви ше њих
на ла зи се бе у Удру же њу јер жи ве са ми, кад –
сти же прет ња да ће нас исе ли ти.

Ни ко не ма вре ме на да нас при ми, са слу ша. Ода-
кле нам 42.000 ди на ра ме сеч но, кад нам је го ди-
шња чла на ри на 200 ди на ра, а про мет пре ко ра чу-
на ни 400.000 ди на ра го ди шње? Ако нас исе ле, где
ће мо по сле 65 го ди на бо рав ка у тим про сто ри ја-
ма? Где ће до ла зи ти по па ке те на ши пен зи о не ри,
где ће да ме ре при ти сак, игра ју шах, дру же се, а
зи ми и гре ју. По мо зи те нам ако мо же те!

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ста ри град,
Це тињ ска 9, Бе о град

Налог за исељење

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да
Од 1919. до да нас одр жа но је у све му де вет на ест оп штих кон фе-

рен ци ја Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да. Ове кон фе рен ци је са сто је се
од де ле га та др жа ва, са да 68 на бро ју, ко је су чла ни це Ме ђу на род не ор-
га ни за ци је ра да. Ме ђу њи ма је и Кра ље ви на Ју го сла ви ја, а ове го ди не
при сту пи ле су та ко ђер Сје ди ње не се ве ро а ме рич ке др жа ве и Со вјет-
ска Ру си ја. На тим кон фе рен ци ја ма до не се на су до са да 44 про јек та
ме ђу на род них кон вен ци ја и зна тан број ре ко ман да ци ја. Нај ва жни је
кон вен ци је од но се се на рад но вре ме, су зби ја ње не за по сле но сти, за-
по сли ва ње же на пре и по сле по ро ђа ја, на ноћ ни рад же на и де це у ин-
ду стри ји, на утвр ђи ва ње ми ни му ма го ди на ста ро сти де це за рад у 
по љо при вре ди, ин ду стри ји и по мор ству, на за шти ту по мо ра ца, на
обе ште ће ње не срећ них слу ча је ва при ра ду у по љо при вре ди и ин ду-
стри ји, на оси гу ра ње за слу чај бо ле сти у за на ту, тр го ви ни, ин ду стри ји и по љо при вре ди, на оси гу ра ње за слу чај из не мо гло сти и ста-
ро сти, на по сту пак за утвр ђи ва ње ми ни мал не над ни це, као и на мно ге дру ге ва жне со ци јал не и еко ном ске од но се рад ни ка.

(Из ве штај о по сло ва њу Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка за 1934, За греб, 1935)

Кон вен ци ја о рад ни ци ма 
на кућ ним по сло ви ма

На 100. кон фе рен ци ји Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да, 16. ју на
2011, усво је на је Кон вен ци ја о до сто јан ству ра да за по сле них у до-
ма ћин стви ма. Вла де су се оба ве за ле да шти те људ ска и рад на пра-
ва по слу ге у до ма ћин стви ма. Она са да по ста је стан дард, од но сно
глав ни ин стру мент ко ји рад ни ци ма у не фор мал ној еко но ми ји и на
не си гур ним по сло ви ма обез бе ђу је при ступ до сто јан стве ном ра ду.

Ми ли о ни ма рад ни ка на кућ ним по сло ви ма, ко ји су до са да пре-
те жно би ли у сфе ри си ве еко но ми је, Кон вен ци јом су да та иста пра-
ва као и дру гим рад ни ци ма. Ка да бу де ра ти фи ко ва на, Кон вен ци ја
ће им омо гу ћи ти и фор мал но за по сле ње, као и пра во на члан ство
у син ди ка ту, што је у број ним зе мља ма још за бра ње но. Та про ме на

мо гла би да им пру жи мо гућ ност за пре го ва ра ње и бо ље усло ве ра да. Од де се ти на ми ли о на рад ни ка на кућ ним по сло ви ма нај ве ћи
део чи не же не. Про це њу је се да 7,5 од сто пла та же на ши ром све та по ти че од ра да по ку ћа ма. Оне, по ред оста лог, не гу ју осо бе ко ји-
ма је по треб на по моћ пру жа ју ћи услу ге ко је би тре ба ло да обез бе ђу је др жа ва. Ј. О.
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Ни ска осно ви ца – ма ла пен зи ја

По се бан стаж

Не ма пре вре ме них пен зи ја

Не ма усло ва за пен зи ју

Нај ма ње две го ди не бра ка

?
Ли ди ја Ни ко лић: Пре не ко ли ко да на сам до би ла ре ше ње

за пен зи ју и још не мо гу да до ђем к се би. Пен зи ја ми из-

но си 14.460 ди на ра. Ра ди ла сам пу них 35 го ди на у при-

ват ном сек то ру, у СЗР, за тим у СТР, и по след њих осам го ди на

сам би ла вла сник ма ле СТР. Тач но је да ми је за све вре ме ра да

упла ћи ван до при нос пре ма ми ни мал ној пла ти, али ре дов но,

без ијед ног пре ки да. Зна те ко ли ко је би ло те шко у ова квим

вре ме ни ма би ти са ве стан гра ђа нин и из ми ри ва ти све да жби-

не, а за пла ту шта оста не. Мо лим вас, од го во ри те ми да ли је

ово по за ко ну, па ако је сте, по ми ри ћу се са суд би ном, али се

осе ћам ве о ма по ни же ном.

?
Бран ка Ра фа ји ло вић, Бе о град: Имам 54 го ди не, при мам

нов ча ну на кна ду у тра ја њу од две го ди не, до 1. 9. 2012,

ка да ћу у рад ној књи жи ци има ти укуп но 35 го ди на, је дан

ме сец и 25 да на ста жа. Ме ђу тим, по сло да вац ми ни је упла тио

до при но се за пе ри од од 2003. до 2005. го ди не та ко да две го-

ди не ни су по кри ве не. Имам и по се бан стаж за тре ће де те од

две го ди не. Да ли и под ко јим усло ви ма по ис те ку тра ја ња нов-

ча не на кна де мо гу оства ри ти пен зи ју?

?
Бер нард ка Са вић, Бе о град: Имам 52 го ди не, жи вим у Бе о-

гра ду. У Сло ве ни ји сам оства ри ла 12 го ди на рад ног ста жа,

у пе ри о ду 1975–1991, и он ми је упи сан у рад ну књи жи цу.

У Ср би ји ра дим већ 20 го ди на и још сам у рад ном од но су. Ко ја

су мо ја пра ва, од но сно, шта тре ба да ура дим ако до би јем от-

каз као тех но ло шки ви шак, по што фир ма ло ше сто ји? Ка ко да

по сту пим ако ми фир ма по ну ди спо ра зум ни рас кид, што се де-

ша ва, у од но су на мој стаж и го ди не? Да ли по сто је усло ви за

пре вре ме ну пен зи ју? Те ин фор ма ци је су ми ва жне по што тре-

ба да се пре се лим ван гра да. Мо жда се ни сам обра ти ла на пра-

ву адре су, али се на дам да ће те ме упу ти ти на од го ва ра ју ћу.

?
Ве ра Ни ко лић, Ве ли ко По ље: Ро ђе на сам 1961. го ди не.

По че ла сам да ра дим 1980. го ди не као тр го вац у про дав-

ни ци, где сам ра ди ла до за тва ра ња рад ње 2003. го ди не.

Та да сам отво ри ла сво ју са мо стал ну тр го вин ску рад њу, где и

да нас ра дим. На бо ло ва њу ни сам би ла, осим на по ро диљ ском

од су ству за тро је де це 1982, 1983. и 1986. го ди не. Са да ми по-

сао сла бо иде и те шко из ла зим на крај са пла ћа њем оба ве за.

Ка кве су мо је шан се да одем у пен зи ју?

?
М. М. Тр сте ник: Имам 76 го ди на и пен зи о нер сам. До го во-

рио сам се са осо бом ко ја ми по ма же у ку ћи и по вре ме но

ра ди код ме не да за сну је мо брач ну за јед ни цу. Да ли по-

сто ји не ко вре ме тра ја ња те брач не за јед ни це да би она оства-

ри ла пра во на по ро дич ну пен зи ју? Ако се де си да ја умрем

по сле три ме се ца, да ли би она, и ка да, мо гла да на сле ди мо ју

пен зи ју?

Од го вор: Вр ло је ра зу мљи-
во да сте раз о ча ра ни ви си ном 
сво је пен зи је по сле 35 го ди на 
оства ре ног ста жа. Ме ђу тим 
ни ко, па ни Ви не мо же те оче-
ки ва ти да Вам пен зи ја бу де 

ве ћа од пла те или осно ви це
на ко ју је пла ћен до при нос за
ПИО. Ако је осно ви ца за пла ћа-
ње би ла нај ни жа, он да је и пен-
зи ја мо ра ла да бу де ни ска, без
об зи ра на ду жи ну пен зиј ског

Од го вор: Прет по ста вља мо 
да две го ди не по себ ног ста жа 
по осно ву ро ђе ња тре ћег де те-
та не чи не стаж од 35 го ди на о 
ко ме пи ше те јер у том слу ча ју 
не по сто ји мо гућ ност да по ис те-
ку на кна де на би роу оства ри те 
пра во на ста ро сну пен зи ју. Под 
тим усло вом Ви би сте мо гли да 

оства ри те сво је пра во ако по-
сло да вац ипак упла ти не до ста-
ју ће до при но се или Ви, ка да по-
кре не те по сту пак за оства ри ва-
ње пра ва на пен зи ју, са ми се би
упла ти те не у пла ће не до при но се
до 35 го ди на ста жа оси гу ра ња.
Без упла ће ног до при но са не мо-
же се при зна ти стаж.

Од го вор: Од мах да Вас оба ве-
сти мо да пре вре ме них пен зи ја у 
срп ском за ко но дав ству одав но 
ви ше не ма. Ви сте су ви ше мла ди 
за оства ри ва ње пра ва на пен зи ју. 
Ако Вам по сло да вац рас ки не рад-
ни од нос спо ра зум но, то зна чи да 
сте се Ви о рас ки ду спо ра зу ме ли 

што би ума њи ло Ва ша евен ту ал-
на пра ва на би роу за за по шља ва-
ње. Оно што би смо за са да мо гли
да Вам су ге ри ше мо је сте да под-
не се те зах тев за по твр ђи ва ње
ста жа у Сло ве ни ји, што би би ло
ко ри сно због по ступ ка за пен зи-
о ни са ње јед но га да на.

Од го вор: Ве ро ват но сте и 
са ми све сни да са не пу них 50 
го ди на жи во та и три де се так 
го ди на ста жа оси гу ра ња не мо-
же те оства ри ти пра во на ста-
ро сну пен зи ју. У то ме Вам не 
би мно го по мо гло ни да оства-
ри те по се бан стаж по осно ву 
ро ђе ња тро је де це, јер по том 
осно ву мо же те оства ри ти две 
го ди не по себ ног ста жа ко ји не 
мо же да на до ме сти стаж оси гу-
ра ња, од но сно рад ни стаж. По 
са да ва же ћим про пи си ма, под 
прет по став ком да на ста ви те да 

ра ди те и пла ћа те до при нос за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, тек 2016. го ди не би сте 
мо гли да оства ри те пра во на 
ста ро сну пен зи ју, ако те го ди не 
на вр ши те 36 го ди на и че ти ри 
ме се ца ста жа оси гу ра ња, по што 
ће те сва ка ко има ти 54 го ди не и 
шест ме се ци жи во та. У 2017. го-
ди ни би ће по треб но 36 го ди на 
и осам ме се ци ста жа оси гу ра ња 
и 55 го ди на ста ро сти за оси гу-
ра ни ка же ну. Све ово у на ди да 
се до та да не из ме не са да шњи 
за кон ски про пи си.

Од го вор: По из ме ње ним 
про пи си ма из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња, ко ји су 
сту пи ли на сна гу 1. 1. 2011. го-
ди не, мо ра ли би сте да бу де те 
нај ма ње две го ди не у бра ку да 
би Ва ша су пру га по сле Ва ше 

смр ти мо гла да оства ри пра во 
на по ро дич ну пен зи ју. Дру гим 
ре чи ма, ка да би на сту пио слу-
чај ко ји сте на ве ли у пи сму, Ва-
ша су пру га ни ка да не би мо гла 
да оства ри пра во на по ро дич ну 
пен зи ју.

ста жа. Ако је до при нос стал-
но пла ћан на нај ни жу осно ви-
цу, а по зна то је да пен зи ја ни-
ка да не мо же би ти исто што и
пла та, од но сно у овом слу ча ју
осно ви ца, са свим је ре ал но да
Вам пен зи ја бу де не што ни жа
од осно ви це на ко ју је пла ћан
до при нос. Стаж мо же са мо да

при бли жи пен зи ју осно ви ци,
али пен зи ја не мо же ни ка ко
да, за хва љу ју ћи ду жи ни ста жа,
пре ма ши осно ви цу оси гу ра ња.
Ово сва ка ко не зна чи да Ви не
мо же те да тра жи те про ве ру
ви си не пен зи је за слу чај да је
ипак до шло до гре шке, али не
оче куј те чу до.
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(Х)умор не ми сли
У огром ној сам пред но сти! Мно ги су већ по тро ши ли

ле то ва ње, а ја га чу вам за бо ље су тра.

Пра ви сам Ср бин! По но сим се пре ци ма и ве ру јем у

све тлу бу дућ ност, са мо ме са да шњост му чи.

Си ро ма штво је нај бо ља од бра на од ми та и ко руп ци је.
Ни ти ми ко шта ну ди, ни ти тра жи.

Кри за се сто го ди на му чи ла док ни је од тре нут них

сла бо сти по ста ла трај но ста ње.

За на шу ју нач ку тра ди ци ју кри за је бла го дет. На му ци
се по зна ју ју на ци!

Шту ро је ре ћи да су мно ги гра ђа ни глад ни. И при-

дев глад ни има три сте пе на: глад ни, глад ни ји, нај-
глад ни ји.

Ма њи од ма ко ва зр на ла ко уђу у сва ки про блем.

Па шта ако сам за ба сао?! И без да ни су за љу де.

Ма ло ду шни ма ни кли ма не шти ма! Зи ми им зи ма, ле ти
вру ћи на.

Ви то мир Те о фи ло вић
И

гњ
ат

 Га
та

ло
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Мо лим за реч
Стан дард пен зи о не ра је ста би лан. Је ди но су са по тро шач ке

кор пе пре шли на по тро шач ку кор пи цу.
Вла да на ја вљу је ко ре ни те про ме не. Не ће мо ваљ да је сти

ко ре ње?

За не ке на ше по ли ти ча ре Ви ки ликс мо же да ис пад не и Ви ки-
кикс.

На уч ни ци твр де да гле да ње те ле ви зи је скра ћу је жи вот. А

ми још за то пла ћа мо и прет пла ту.

На бе о град ским ули ца ма по ја вио се чу ве ни глу мац Звер ка.
На ших звер ки не ма на ули ца ма, они су у јав ним пред у зе ћи ма.

Ни је чу до што Аме ри кан ци сни ма ју код нас на ста вак „Ти-

та ни ка”. Не мо ра ју да пра ве по себ ну сце но гра фи ју.

Од сто зе ма ља на ше го ри во је по ква ли те ту де ве де сет тре ће. А
ја сам се то ли ко уздао у на шу шљи во ви цу.

Гра ђа ни су на дну, тај ку ни на вр ху. Са свим со ли дан про-

сек.

У пр ви раз ред упи сан је алар мант но ма ли број ђа ка. Сви ђаци
пр ва ци би од мах у скуп шти ну.

Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
Ла ко је да ва ти пен зи о не ри ма мо рал ну по др шку. Дај те ма-

ло и ма те ри јал ну.

Опре зни функ ци о нер за сва ки слу чај има и ре зер вну фо те љу.
Рам за по ли ти ча ре је нов, али су ми ли ца у ње му пре по-

зна тљи ва!

Бес па ри ца ли чи на нај о штри је ма ка зе. За час нам до бар план
– са се че.

Со ци јал ни про бле ми у Ср би ји су као ду бо ко за мр зну та

хра на. Увек све жи.

Си зиф ни је до шао до вр ха јер је гу рао на ше ве ли ке ду го ве!
Бри га за на род је као ла жна су за. Пре ста не чим се окре ну

ле ђа.

Од шкри ну ли смо вра та де мо кра ти ји. Има пра во да – в и р и.
Шта вре ди што је на у ка на пре до ва ла кад је су је та на истом

ни воу.

Има сло бод них рад них ме ста са мо ни ко да их по пу ни. На њи-
ва ма.

Ду шан Стар че вић

Да ли сте зна ли ...

... да је, без об зи ра на са вре ме не фан та-

… да се је дан од нај леп ших европ ских мо-

 ... да је у Ки ни не дав но пу штен у са о бра ћај 

му је лорд Бај рон тек у 19. ве ку. Мост је, ина че, не ка да спа јао 

Геј тсхе да су би ра ли баш овај про је кат, а мост по не кад из гле-

ког 35 ме та ра ко шта ла ви ше од ми ли јар ду и по до ла ра.

стич не гра ђе ви не, је дан од нај по пу лар ни-

сто ва на ла зи на ре ци Тајн и по ве зу је ен гле-

нај ду жи мост на све ту ко ји пре ла зи пре ко мо-

ста ри за твор са со бом за ис пи ти ва ње у Ду жде вој па ла ти.

да као ве ли ко око ко је тре пе ри или на ми гу је.

јих на све ту и да ље Мост уз да ха у Ве не ци ји 

ске гра до ве Геј тсхед и Њу касл? Он не ма са мо 

 ра? Мост је дуг 42 ки ло ме тра, пре ла зи пре ко 

ко ји се про те же пре ко ре ке Па ла цо? Са гра-

функ ци о нал ну свр ху због ко је је са гра ђен, већ 

за ли ва Ђи ја о жу и спа ја лу ку Квинг дао са остр вом Хунг дао. Ки не-

ђен је из ме ђу 1600. и 1603. го ди не, а ово ро ман тич но име дао 

при вла чи и мно го ту ри ста са свих стра на. Са ми ста нов ни ци 

ска др жав на те ле ви зи ја об ја ви ла је да је из град ња мо ста ши ро-

Бр
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а 
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пре ко Влта ве.

Евро пе и Скан ди нав ског по лу о стр ва, а због то га што је дан 

… да је је дан од нај ста ри јих и нај леп ших и 

... да се The Brid ge of Aspi ra tion или Мост те-

... да је Оре зунд ски мост-ту нел, ко ји по ве зу је 

 ње гов део во ди кроз под вод ни ту нел, де лу је као да се мост 

Кар лов мост у Пра гу? Ори ги нал но знан као 

жње, у лон дон ском Ко вент Гар де ну, уз ди же ви-

пре сто ни цу Дан ске Ко пен ха ген и швед ски град 

за вр ша ва на сред во де не по вр ши не.

Ка ме ни или Пра шки мост, он по ве зу је Ста ри 

со ко из над ули це спа ја ју ћи Кра љев ску ба лет-

Мал ме, нај ду жи друм ско-же ле знич ки мост на 

град и Ма лу стра ну гра да. Из град ња мо ста 

ску шко лу и Опе ру, и та ко пле са чи ма омо гу-

све ту, али и нај ду жи мост ко ји пре ла зи др жав ну 

за по че ла је 1357, за вр шен је 1402, а око 1700. го ди не укра-

ћу је ди рект ну ве зу са ку ћом у ко јој на сту па ју? Оно што га чи ни 

гра ни цу? За вр шен је 1999. го ди не и та ко ре а ли-

шен је са 30 ба рок них ста туа. Све до 1841. био је је ди ни мост 

по себ ним је сте нео бич на ком по зи ци ја ко ја ли чи на хар мо ни ку.

зо вао ду го оче ки ва но друм ско по ве зи ва ње кон ти нен тал не 


