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Пре пет на е стак го ди на код нас је би ла пра-
ви хит књи га мо дер не пси хо ло ги је (ли те-
ра ту ра за са мо по моћ је и ов де јед на од

оми ље них) ко ја је чи та о це осва ја ла већ сво јом
пр вом ре че ни цом – Жи вот је те жак. Ако оста ви-
мо по стра ни фа сци ни ра ност ауто ра овог тек ста
чи ње ни цом да не ко до жи ви пла не тар ни успех и
за ра ди ве ли ки но вац „от кри ва ју ћи” љу ди ма оно
што и са ми од лич но зна ју, те шко ће мо на ћи не-
ко га ко се не би сло жио са на ве де ном кон ста-
та ци јом. Е, сад, има и оних ко ји ми сле да жи вот
ипак ни је сву да под јед на ко те жак, од но сно да је
на овим про сто ри ма те жи не го на не ким дру гим.
У ве зи са тим пре не ки дан до би смо и зва нич ну
по твр ду да ће мо на не ки бо љи так че ка ти и да ље,
а нај ско ри је до до вољ но да ле ке 2013.

Шта про се чан ста нов ник Ср би је мо же да ура ди
са овом ин фор ма ци јом? Да се вра ти на зад у зим-
ски сан и ста ње хи бер на ци је, ве ге ти ра ју ћи док не
до ђу бо љи да ни; да се пу ни огор че њем све док
мо же да на ђе не ког да му се жа ли или док се не
раз бо ли; да се окре не си гур но сти и то пли ни свог
ми кро све та, или да у про лећ ном ве ли ком спре-

ма њу ма ло по спре ми и по соп стве ном жи во ту
тра га ју ћи за још не ким ре сур сом, све стан да ће
јед ног да на кри за про ћи али ће у ме ђу вре ме ну
про ћи и жи вот...

Би ло би ле по ка да би смо сви има ли по зи тив ну
ви зи ју бу дућ но сти и су о ча ва ли се са иза зо ви ма
оче ку ју ћи увек по во љан ис ход, али то на рав но
ни је мо гу ће. По не кад је ствар но из не на ђу ју ће
до ко је ме ре две осо бе мо гу да се раз ли ку ју у до-
жи вља ју јед не исте си ту а ци је и окол но сти, а при
том нај ве ћи ри зик ко ји но си пе си ми сти чан на чин
раз ми шља ња је сте про пу шта ње мо гућ но сти због
уве ре ња да не по сто ји шан са за успех.

Не ка да је Ду шко Ра до вић пи сао: „Не ма ве ће по-
др шке жи во ту од не во ље. За то не тре ба уки да ти
не во љу, сем та мо где је нео п ход но. Мо же до ћи
вре ме кад ће мо се гра би ти за не во ље... а сва ка
је до бра да чо ве ка ова ко или она ко за ба ви, ра-
зо но ди и уна пре ди”. Од та да је, на рав но, про шло
мно го вре ме на, а из са да шње пер спек ти ве не во-
ље на ко је је он ми слио из гле да ју нам ма ле и бе-
зна чај не.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Пр ви да ни про ле ћа, по ред ду жих и при јат ни јих
да на, до но се ве ли ку ра дост и но во пе че ним су-
пру жни ци ма ко ји сла ве пр ву го ди ну брач ног жи-
во та. У Ср би ји се пра зник Мла ден ци, ко ји се обе-
ле жа ва 22. мар та, од но си на све па ро ве ко ји су се
вен ча ли по сле овог да ту ма прет ход не го ди не.

Оби чај на ла же да на тај дан тек вен ча ни су пру-
жни ци у свој дом при ма ју го сте ко ји им до но се
по кло не ка ко би им по мо гли на по чет ку њи хо вог
за јед нич ког жи во та. Мла де до ма ћи це до че ку ју
го сте и по ка зу ју сво је уме ће, док се му же ви тру де
да бу ду што бо љи до ма ћи ни.

Овај вер ски пра зник сла ви се као успо ме на на
Све тих че тр де сет му че ни ка се ва стиј ских, ко ји су
стра да ли 320. го ди не, ка да су пре шли у хри шћан-
ство. По што су сви би ли рим ски вој ни ци, због ве-

ре су би ли по гу бље ни ба ца њем у је зе ро, а пра-
зник је у цр кве ном ка лен да ру обе ле жен цр ним
сло вом и у на ро ду се сла ви као Мла ден ци, јер су
сви би ли мла ди ћи.

Два де сет дру ги март је по све ћен њи ма и због
ве на ца ко ји ма су му че ни ци овен ча ни (вен ча ни)

љу ба вљу Хри сто вом. Та ко се на вен-
ча њи ма у цр кви на гла ве мла де на ца
ста вља ју вен ци, ко ји има ју тро стру-
ку сим бо ли ку. Цар ски, јер је сва ки
чо век цар у свом ма лом цар ству
(ку ћи), му че нич ки јер у бра ку тре ба
под но си ти жр тве, и вен ци бе смрт не
сла ве у Хри сто вом цар ству.

Овим се ука зу је на то да су пру-
жни ци тре ба јед но дру гом да бу ду
вер ни, као што су се ва стиј ски мла-
ден ци би ли вер ни Хри сту и да ту
вер ност и љу бав ни ка кво ис ку ше-
ње не мо же и не сме да са вла да.

По ста рим оби ча ји ма, же не ме-
се че тр де сет ко ла чи ћа пре ма за них
ме дом, ко ји се на зи ва ју мла ден чи-
ћи. Они сим бо ли зу ју дуг, сре ћан и

сла дак брач ни жи вот, а до ма ћи це их ну де де ци и
сви ма ко ји пре под не до ђу у ку ћу. Пре по ру чу је се
да се на Мла ден це је де мед, ку ва на ко при ва и зе-
ље да би се очи сти ла крв.

На Мла ден це би тре ба ло да до ђу сви ко ји су би-
ли на свад бе ном ве се љу, па и они ко ји су би ли по-
зва ни, а ни су при су ство ва ли. Ипак, брач ном па ру
ко ји сла ви Мла ден це у го сте углав ном до ла зи нај-
у жа по ро ди ца и при ја те љи.

И. Ви ло ти је вић

Срећни Младенци!
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Ре фор ма си сте ма пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња је са став ни део
укуп не ре фор ме ко ја се спро во ди

у на шој зе мљи од 2001. го ди не. Основ ни
циљ ре фор ме је ус по ста вља ње одр жи вог
си сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња при ла го ђе ног де мо граф ској струк ту ри
ста нов ни штва и еко ном ским мо гућ но сти ма
зе мље. Да кле, ре фор ма ко ја се спро во ди је
у ин те ре су са да шњих пен зи о не ра, јер им
омо гу ћа ва ре дов ну пен зи ју, као и бу ду ћих
ге не ра ци ја, јер је пред у слов њи хо ве си гур-
но сти у ста ро сти.

Про ме не у де мо граф ској струк ту ри ста-
нов ни штва (ду жи жи вот ни век, ве ће уче-
шће ста ри је по пу ла ци је) и про бле ми на
тр жи шту рад не сна ге (ни ска сто па за по-
сле но сти, си ва еко но ми ја, из бе га ва ње пла-
ћа ња до при но са и сл.) узро ку ју те шко ће у
фи нан си ра њу тро шко ва си сте ма. Сре ди-
ном де ве де се тих, ка да су по че ли про бле ми
са обез бе ђи ва њем сред ста ва за ре дов ну
ис пла ту пен зи ја, био је по след њи мо ме нат
за пред у зи ма ње ме ра ре фор ме, ко је су из-
о ста ле, што је узро ко ва ло пред у зи ма ње
оштри јих ре форм ских ме ра од 2001. го ди-
не. За оси гу ра ни ке и пен зи о не ре би ло би
мно го по год ни је да су ме ре пред у зе те на
вре ме и спро ве де не по сте пе но, али због

по зна тих окол но сти то је би ло нео п ход но
на док на ди ти оштри јим ме ра ма ка сни је. По-
чет ком де ве де се тих је ве ћи на европ ских
зе ма ља за по че ла сво је ре фор ме си сте ма
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, што
им је да ло мо гућ ност бла жег и по сте пе ног
при ла го ђа ва ња си сте ма.

Јед на од ме ра ре фор ме је при ла го ђа-
ва ње усло ва за оства ри ва ње пра ва на
ста ро сну пен зи ју на ве де ним про ме на ма
у дру штву јер су ста ро сне гра ни це би ле
ни ске у од но су на про ду жен жи вот ни век
ста нов ни штва због че га се број пен зи о-
не ра стал но по ве ћа вао. У истом пе ри о ду
се су о ча ва мо са стал ним опа да њем бро ја
за по сле них и оста лих оси гу ра ни ка, та ко
да је овај од нос све не по вољ ни ји, што до-
дат но усло жњу је про блем фи нан си ра ња
си сте ма.

Од по чет ка ре фор ме до са да ста ро сна
гра ни ца је по ме ра на три пу та, и то 2002,
2008. и 2011. го ди не. По след њим из ме на ма
про пи са утвр ђе но је по сте пе но по ме ра ње
ста ро сне гра ни це за оства ри ва ње пра ва на
пен зи ју за ли ца ко ја су ду жи вре мен ски пе-
ри од про ве ла у оси гу ра њу (же не са 35 го-
ди на ста жа, што се по ве ћа ва на 38, од но сно
му шкар ци са 40 го ди на ста жа оси гу ра ња),
за кључ но са 2023. го ди ном.

Као што је већ на гла ше но, основ ни раз лог
про ду же ња рад ног ве ка је про ду же ње жи-
вот ног ве ка ста нов ни штва и по бољ ша ње оп-
штег здрав стве ног ста ња. Због то га је ре фор-
ма си сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња не пре ки дан про цес ко ји ће се спро-
во ди ти упо ре до са про ме на ма у дру штву.
На дру гој стра ни мо ра се во ди ти ра чу на и о
про бле му ефи ка сног фи нан си ра ња пен зи ја.
Не по вољ на еко ном ска кре та ња, ни ска за по-
сле ност, не знат ни раст бру то до ма ћег про-
из во да, не по во љан од нос бро ја оси гу ра ни-
ка и бро ја пен зи о не ра, про бле ми у на пла ти
до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње итд. пред ста вља ју основ не раз ло ге ко-
ји оте жа ва ју фи нан си ра ње ре дов не ис пла те
пен зи ја. То да ље зах те ва сма ње ње при ли ва
но вих пен зи о не ра, при че му по о штра ва ње
усло ва за од ла зак у пен зи ју пред ста вља јед-
ну од ме ра ко је се пред у зи ма ју у ту свр ху.
Због ста ре ња ста нов ни штва и еко ном ских
про бле ма ве ћи на европ ских зе ма ља пред-
у зи ма слич не ме ре да би обез бе ди ла ду го-
роч ну еко ном ску одр жи вост си сте ма пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња. Ме ђу тим,
ефек ти ове ме ре има ју сво је огра ни че ње јер
се мо ра во ди ти ра чу на о чи ње ни ци да про-
дук тив ност рад не сна ге опа да са го ди на ма
жи во та. Та ко ђе, тр жи ште ра да мо ра да бу де

НА СТА ВАК РЕ ФОР МЕ СИ СТЕ МА ПЕН ЗИЈ СКОГ И ИН ВА ЛИД СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА

Усло ви за оства ри ва ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју
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при ла го ђе но ста ри јим рад ни ци ма, од но сно
тре ба раз ви ти ме ха ни зме пре ква ли фи ка ци-
је рад ни ка, омо гу ћи ти кон стант но уче ње и
уса вр ша ва ње, али и ди зај ни ра ње по сло ва
на ме ње них ста ри јим рад ни ци ма да би се
њи хо ва зна ња и спо соб но сти ис ко ри сти ли
на нај бо љи мо гу ћи на чин итд. Че сто се за бо-
ра вља да са мо по ди за ње ста ро сне гра ни це
не мо же да обез бе ди да ста нов ни штво ду же
ра ди, без од го ва ра ју ћих ме ра у дру гим сег-
мен ти ма на ци о нал не еко но ми је. На кра ју,
оче ки ва не ду жи не жи во та ста нов ни штва се
раз ли ку ју ме ђу зе мља ма, при че му раз ли-
ка мо же да из но си и до пет го ди на, та ко да
од ре ђи ва ње оп ти мал не ста ро сне гра ни це
мо ра да од го ва ра ка рак те ри сти ка ма сва ке
др жа ве и ње ном еко ном ском и со ци јал ном
си сте му. Све ово ука зу је да по о штра ва ње
усло ва за оства ри ва ње пра ва на ста ро сну
пен зи ју има сво је оправ да ње до од ре ђе ног
ни воа, а да би из над тог ни воа то мо гло да
бу де кон тра про дук тив но.

У на шој зе мљи основ но ре ше ње мо ра да
бу де у еко ном ском раз во ју зе мље са но вим
ин ве сти ци ја ма и за по шља ва њем, чи ме би
се у ве ли кој ме ри ста би ли зо ва ло фи нан-
си ра ње тро шко ва си сте ма пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња и из бе гло пре те ра-
но по о штра ва ње усло ва за од ла зак у пен-
зи ју. Ме ђу тим, ме ре ре фор ме до са да су се
углав ном од но си ле на сма ње ње тро шко ва
си сте ма, док се нај ма ње по сти гло на стра ни
по бољ ша ња при хо да, као и по пи та њу за-
по шља ва ња и ефи ка сне на пла те до при но-
са за ПИО. С об зи ром на то да је у то ку ус по-
ста вља ње функ ци ја Цен трал ног ре ги стра
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња (оче ку је
се да про функ ци о ни ше од 2013), ко јим би
тре ба ло знат но да се по бољ ша еви ден ци ја
и кон тро ла на пла те до при но са, оче ку је се и
по бољ ша ње у при хо ди ма си сте ма.

У овом тре нут ку ни је пред ви ђе но да ље
по ве ћа ње ста ро сне гра ни це за од ла зак у
пен зи ју. Ме ђу тим, стал но се спро во де ана-
ли зе ста ња у си сте му пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња и еко но ми ји Ср би је, као и
ана ли зе про ме на у дру гим зе мља ма. Да ли
ће се ста ро сна гра ни ца ме ња ти, то ће би ти
пред мет да ље ана ли зе и опре де ље ња бу-
ду ће вла де.

Ме ђу тим, без об зи ра на са став но ве вла-
де, а има ју ћи у ви ду прак су ве ћи не европ-
ских зе ма ља, по ме ра ње усло ва за оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју углав ном се спро во-
ди по сте пе но, на ду жи рок, во де ћи ра чу на
о ак ту ел ном ста њу на тр жи шту ра да (нпр.
број не за по сле них по ста ро сним гру па ма
и по лу). На и ме, по ред оче ки ва них еко ном-
ских ефе ка та, сва ка вла да би тре ба ло да
са гле да и со ци јал не по сле ди це та квих ме-
ра. Ве ру је мо да ће би ло ко ја по ме ра ња ста-
ро сне гра ни це у бу дућ но сти у Ср би ји би ти
спро ве де на на та кав на чин.

Ра ди на То до вић,

др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству
ра да и со ци јал не по ли ти ке

Кон курс за бес плат ну
ре ха би ли та ци ју отво рен
до 23. мар та, пра во 
при ја вљи ва ња има ју они
чи ја при ма ња не пре ла зе
22.334 ди на ра

Од мах по об ја вљи ва њу кон кур са за
ово го ди шњу ре ха би ли та ци ју пен-
зи о не ра са нај ни жим при ма њи ма у

ба ња ма Ср би је, одр жан је са ста нак пред-
сед ни ка свих 17 бе о град ских оп штин ских
пен зи о нер ских ор га ни за ци ја са пред став-
ни ци ма Фон да ПИО. Ску пу су, ис пред Фон-
да, при су ство ва ли Иван То до ро вић, ди рек-
тор Фи ли ја ле за град Бе о град, Рај на Га јић
Ја ко вље вић, на чел ник за оп ште по сло ве у
Слу жби фи ли ја ле Бе о град, и Ран ко Цви јан,
са вет ник ди рек то ра Фон да.

Отва ра ју ћи са ста нак Ђу ро Пе рић, пред-
сед ник Са ве за пен зи о не ра Бе о гра да, на гла-
сио је да се го ди на ма уна зад пен зи о не ри
ре дов но ша љу на ре ха би ли та ци ју о тро шку
Фон да и да се у Бе о гра ду увек све ре ша ва ло
без ика квих про бле ма.

Ове го ди не на бес плат ну ре ха би ли та ци ју
у не ку од ба ња Ср би је мо ћи ће да оде око
две и по хи ља де бе о град ских пен зи о не ра,
ре као је на ску пу Иван То до ро вић, ди рек-
тор Фи ли ја ле Бе о град:

– Циљ овог са стан ка је да се од ред ба о
упу ћи ва њу на ре ха би ли та ци ју о тро шку
Фон да спро ве де на нај бо љи мо гу ћи на чин.
При пре мљен је ком пле тан ма те ри јал ко ји
је сти гао у свих 17 оп штин ских ор га ни за ци-
ја у гра ду и на ша слу жба ће, као и до са да,
про фе си о нал но и ефи ка сно од ра ди ти овај
по сао – на гла сио је ди рек тор То до ро вић.

На ини ци ја ти ву пен зи о нер ских ор га ни за-
ци ја, од но сно оних ко ји су спро во ди ли пра-
вил ник о бес плат ној ре ха би ли та ци ји, у рад
удру же ња су ове го ди не уне те и од ре ђе не
из ме не, ре као је Ран ко Цви јан, са вет ник ди-
рек то ра Фон да:

– Пре све га, на гла ше но је да бес плат ну
ре ха би ли та ци ју мо гу до би ти са мо они чи је
је ме сто бо рав ка у Ср би ји. Пре ци зи ра но је
та ко ђе да осо бе ко је има ју II и III ка те го ри ју
ин ва лид но сти и при ма ју де ли мич ну пен зи-
ју по том осно ву, не ис пу ња ва ју усло ве за
бес плат ну ре ха би ли та ци ју. Про ду жен је и
пе ри од по сле ко га се мо же по но во кон ку-
ри са ти са три на пет го ди на, што зна чи да
пен зи о нер ко ји је ишао бес плат но у ба њу
не мо же по но во да кон ку ри ше на ред них
пет го ди на. Ко ри сни ци сра змер не пен зи је,
под усло вом да збир обе пен зи је не пре ла-
зи 22.334 ди на ра (за пре ра чун ино пен зи је
узи ма се курс на дан 13. ја ну а ра), од ове го-
ди не та ко ђе мо гу да се при ја ве за бес плат-
ну ре ха би ли та ци ју – об ја снио је са вет ник
Ран ко Цви јан.

Сви пен зи о не ри мо гу да се при ја ве у сво-
јим удру же њи ма без об зи ра на то да ли су
чла но ви или ни су, на гла си ла је Рај на Га јић
Ја ко вље вић, на чел ник оп штих по сло ва у
Слу жби Фи ли ја ле за град Бе о град.

– Зах те ви се пре да ју ис кљу чи во у удру же-
њи ма, не у фи ли ја ла ма, а ко ми си је ће ра ди-
ти у фи ли ја ла ма. Пен зи о не ри тре ба да зна ју
да ни је по треб на ни ка ква но ва ме ди цин ска
до ку мен та ци ја, са мо она ко ју већ има ју. Тро-
шко ве пре во за до ба ње и на зад та ко ђе пла-
ћа Фонд, и то у вред но сти ауто бу ске кар те
или во зне кар те дру гог раз ре да – на гла си ла
је Рај на Га јић Ја ко вље вић.

В. А.

ПЕН ЗИ О НЕ РИ БЕ О ГРА ДА СА ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА ФОН ДА ПИО

Око 2.500 ме ста у ба ња ма
за бе о град ске ко ри сни ке
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Ин тер на ци о нал ни да ни 
раз го во ра у обла сти 
пен зиј ског и ин ва лид-

ског оси гу ра ња ко ји су про шле 
го ди не одр жа ни са Не мач ком 
(као и са још не ким др жа ва ма) 
по ка за ли су се као успе шно 
ор га ни зо ва ни и ко ри сни до-
га ђа ји, са крај ње по зи тив ним 
ефек ти ма, од но сно ре зул та ти-
ма. О то ме, пре све га, све до чи 
ве ли ки од зив за ин те ре со ва них 
гра ђа на ко ји има ју пе ри о де 
оси гу ра ња на вр ше не у Ср би ји 
и Не мач кој, и за до вољ ство ко-
је су из ра зи ли на кон кон так та 
са екс пер ти ма из две др жа ве. 
Еви дент но је да су да ни раз го-
во ра до при не ли и уна пре ђе њу 
ко му ни ка ци је и са рад ње из ме-
ђу са мих но си ла ца оси гу ра ња, 
De utsche Ren ten ver sic he rung-а 
и Ре пу блич ког фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, 
од но сно струч ња ка – ко ле га за-
по сле них у њи ма на по сло ви ма 
оства ри ва ња пра ва при ме ном 
ме ђу на род них уго во ра. Ра ди 
да љег обез бе ђи ва ња ефи ка-
сног спро во ђе ња би ла те рал-
ног уго во ра, са овом до бром 

прак сом се, на рав но, на ста вља 
и у 2012. го ди ни.

Не мач ко-срп ски да ни раз го-
во ра би ће нај пре одр жа ни у Не-
мач кој и то, да би се омо гу ћи ла 
бо ља до ступ ност гра ђа ни ма, 
пр ви пут у два гра да – 20. и 21. 
мар та у Бер ли ну и 22. мар та у 
Мин хе ну.

По већ по зна том и „уве жба-
ном” сце на ри ју, пред став ни ци 
De utsche Ren ten ver sic he rung-а 
и Фон да ПИО не по сред но ће 
раз го ва ра ти са прет ход но при-
ја вље ним гра ђа ни ма, оси гу ра-
ни ци ма и ко ри сни ци ма пра ва 
оства ре них при ме ном спо ра-
зу ма у обла сти со ци јал ног оси-
гу ра ња за кљу че ног из ме ђу ове 
две зе мље. Уви дом у кон крет не 
пред ме те они ће за јед нич ки 
до при не ти ре ша ва њу спор них 
си ту а ци ја, от кла ња њу ди ле ма и 
убр за њу по ступ ка оства ри ва ња 
пра ва.

Спи ско ви при ја вље них по 
за ка за ним тер ми ни ма, ко ји су 
до ста вље ни Фон ду ПИО, сва ко-
днев но су до пу ња ва ни и ажу ри-
ра ни. Са ве то дав ци из Фон да су 
та ко, уви дом у пред ме те, мо гли 

да при пре ме од го во ре на пи-
та ња, од но сно ин фор ма ци је о
кре та њу кон крет них пред ме та
и фа зи у ко јој се по сту пак од лу-
чи ва ња тре нут но на ла зи.

Не мач ки но си лац оси гу ра ња
је одр жа ва ње ових раз го во ра
огла сио штам па ним пла ка ти ма
и у сред стви ма јав ног ин фор ми-
са ња, та ко да је бла го вре ме но
от по че ло за ка зи ва ње тер ми на
до ла ска (пре ко те ле фо на, фак-
са и и-меј ла). У Ср би ји су та ко ђе
пред у зе ти нео п ход ни ко ра ци
да се јав ност оба ве сти о овом
до га ђа ју, те су пла ка ти ко је нам
је не мач ка стра на до ста ви ла ис-
так ну ти на вид ном ме сту у шал-
тер са ла ма свих ди рек ци ја, фи-
ли ја ла, слу жби фи ли ја ла и ис по-
ста ва Фон да ПИО (укуп но на 170
ло ка ци ја), а вест је пла си ра на и
пре ко сред ста ва јав ног ин фор-
ми са ња. Сви они ко ји има ју по-
зна ни ке, при ја те ље или ро ђа ке
у Не мач кој по зва ни су да их оба-
ве сте о одр жа ва њу ових да на
раз го во ра ко ји су је дин стве на
при ли ка да се, при ме ном би ла-
те рал ног спо ра зу ма, до би ју ин-
фор ма ци је о пра ви ма из пен зиј-

ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,
као и бес плат на прав на по моћ.
Ди пло мат ско-кон зу лар но пред-
став ни штво Ср би је у Не мач кој и
удру же ња на ших гра ђа на та ко-
ђе су да ла свој до при нос ак тив-
но сти ма у ве зи са по зи ва њем
за ин те ре со ва них и по пу ла ри са-
њем да на раз го во ра.

На ред ним да ни ма раз го во ра
са Не мач ком до ма ћин ће би ти
Ср би ја, и то сеп тем бра ове го-
ди не, у Но вом Са ду и Бе о гра ду.

Алек сан дра Ба нић,

са вет ник ди рек то ра
 Фон да ПИО

У про сто ри ја ма згра де Ре пу блич ког фон-
да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње на
Но вом Бе о гра ду оформ ље на је но ва слу жба
Сек то ра за ме ди цин ско ве шта че ње. При ли-
ком оби ла ска ре но ви ра них про сто ри ја и
сво јих за по сле них, ди рек тор овог сек то ра,
др Алек сан дар Ми ло ше вић, из нео је за наш
лист не ке по је ди но сти о ра ду но ве слу жбе.

– Пре се ли ли смо од ре ђе ни број за по сле-
них из на шег сек то ра у Ди рек ци ји у Слу жбу
Фи ли ја ле за град Бе о град, у Бу ле ва ру умет-
но сти 10. Нај пре смо, на рав но, тех нич ки
опре ми ли про сто ри је ко је су са да на мен-
ске, уре ђе не за по тре бе ве шта че ња. Оне се
на ла зе у при зе мљу и има ју за се бан улаз, с
боч не стра не згра де, ко ји је по себ но при-
ла го ђен осо ба ма са ин ва ли ди те том – ка же
наш са го вор ник.

У овој слу жби се ра ди ис кљу чи во ве шта-
че ње по тре бе за не гом и по мо ћи дру гог
ли ца, као и за пра ва ко ри сни ка цен та ра за

со ци јал ни рад, док се у Ди рек ци ји ве шта чи
оце на рад не спо соб но сти (ин ва лид ска пен-
зи ја).

– Циљ пре се ље ња јед ног бро ја за по сле них
из Ди рек ци је на Но ви Бе о град је сте још бр же
и ефи ка сни је ре ша ва ње зах те ва ко је под но се
на ши оси гу ра ни ци. Ус пе ли смо да скра ти мо
пе ри од че ка ња на ре ше ње и да убр за мо про-
це ду ру. Ка да је, на при мер, реч о зах те ви ма за
ин ва лид ску пен зи ју, ми већ на кон 25 да на од
да на под но ше ња зах те ва по зи ва мо оси гу ра-
ни ке да до ђу на ле кар ску ко ми си ју – на во ди
др Алек сан дар Ми ло ше вић.

Као што је и до са да би ла прак са, и за-
по сле ни у де лу Сек то ра за ме ди цин ско ве-
шта че ње на Но вом Бе о гра ду ће од ла зи ти у
кућ не по се те код оних осо ба за ко је се из
ме ди цин ске до ку мен та ци је ви ди да су не-
по крет не, од но сно да не мо гу са ме да до ђу
у Фонд ПИО.

Ј. Оцић

ДА НИ РАЗ ГО ВО РА У НЕ МАЧ КОЈ 20, 21. И 22. МАР ТА 

Пр ви пут у два гра да

МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ У РФ ПИО

Про сто ри је и на Но вом Бе о гра ду

Др Александар 

Милошевић
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између два броја

Ба ји на Ба шта: по моћ 
за бе бе

У овој го ди ни из бу џе та оп шти не Ба ји на Ба-
шта ис пла ћи ва ће се јед но крат на нов ча на по-
моћ за но во ро ђе ну де цу и не за по сле не мај ке.
На кна да за но во ро ђе но де те је 20.000 ди на ра,
а ако мај ка ро ди дво је или ви ше де це, на кна да
се ис пла ћу је за сва ко де те. Не за по сле не по ро-
ди ље до би ја ће 12 ме се ци по пет хи ља да ди-
на ра, а ако ро де дво је или ви ше де це, на кна да
је пред ви ђе на за сва ко де те.

Бе о град: сти пен ди је за нај бо ље сту ден те и
сред њо школ це

Град Бе о град је об ја вио кон-
курс за до де лу 541 град ске сти-
пен ди је и на тај на чин на ста вио
тра ди ци ју на гра ђи ва ња оних
ко ји се ис ти чу до брим успе хом.
Ове го ди не би ће сти пен ди-
ра но 150 сред њо шко ла ца (30
сти пен ди ја ће до би ти уче ни ци
умет нич ких, а 120 уче ни ци гим-
на зи ја и струч них шко ла), 235
сту де на та (115 при род но-ма те-
ма тич ких, 75 дру штве них и 45 сту де на та умет нич ких ви со ко школ ских уста но ва) и 133 
сту ден та са ин ва ли ди те том. По дру ги пут град ске сти пен ди је до би ће и 23 сред њо школ-
ца са ин ва ли ди те том.

Сви сти пен ди сти сту ден ти ме сеч но ће до би ја ти по 17.000, а сред њо школ ци по 15.000 
ди на ра.

На кон кур су мо гу уче ство ва ти ре дов ни уче ни ци од дру ге до че твр те го ди не, чи ји је 
про сек оце на нај ма ње 4,75 и ко ји ма је пре би ва ли ште на под руч ју Бе о гра да нај ма ње три 
го ди не до да на рас пи си ва ња кон кур са. На гра де са ме ђу на род них и до ма ћих так ми че-
ња и олим пи ја да су услов и њих ће ко ми си ја за до де лу сти пен ди ја по себ но бо до ва ти.

На кон курс се мо гу при ја ви ти сту ден ти ко ји се шко лу ју на бу џе ту а упи са ли су нај-
ма ње дру гу го ди ну на не кој од ви со ко школ ских уста но ва чи ји је осни вач Ре пу бли ка а 
се ди ште им је у Бе о гра ду, они ко ји има ју пре би ва ли ште у Бе о гра ду нај ма ње три го ди не 
до да на рас пи си ва ња кон кур са, са нај ни жом про сеч ном оце ном 9,5, ако ни су из гу би ли 
ни јед ну го ди ну, и ако су по ло жи ли све ис пи те из прет ход них го ди на.

Тре ће он лајн пре да ва ње у окви ру
DA LEC про јек та

У Бе чу је 7. марта одр жа но тре ће по ре ду он лајн пре да ва ње у окви ру ме ђу на род ног ме-
диј ског про јек та DA LEC (Пре да ва ња ду нав ске мре же), на те му „Ино ва тив на упо тре ба ре-
сур са жи вот не сре ди не дуж Ду на ва”. Пре да вач је био дипл. инж. Ху берт Фех нер а пре да-
ва ње се, као и прет ход на два пу та, пре ко ин тер не та ди рект но пре но си ло у оста лих пет
зе ма ља уче сни ца про јек та (Не мач ка, Ма ђар ска, Ср би ја, Ру му ни ја и Бу гар ска). Три де се так
слу ша ла ца у Бе о гра ду пре да ва ње о уште ди енер ги је, со лар ним си сте ми ма и за ни мљи вим
ста ти сти ка ма из ове обла сти ве за ним за за пад ну Евро пу пра ти ло је у про сто ри ја ма Уни-
вер зи те та за тре ће до ба „Ђу ро Са лај” АД. На кон пре да ва ња усле ди ла је ди ску си ја, а на ши
слу ша о ци би ли су на ро чи то за ин те ре со ва ни за мо гућ ност раз во ја ова квих тех но ло ги ја
код нас. На ред но пре да ва ње у окви ру про јек та DA LEC пре но си ће се из Бу дим пе ште, 9. ма-
ја, а те ма ће, у скла ду са Да ном Евро пе, би ти „Де мо крат ске вред но сти и пра ва ма њи на”.

До здра вља СМС-ом
и ин тер не том

У окви ру про јек та „Бе ба до ла зи” труд ни це
у Но вом Са ду, ко је то за тра же од свог ги не-
ко ло га, до би ће то ком де вет ме се ци 170 СМС
по ру ка са са ве ти ма у ве зи са труд но ћом, као и
под сет ни ке за пре гле де и по се те ле ка ру. Мо-
дер на сред ства ко му ни ка ци је ко ри сте се и у
дру гом про јек ту „Де те до ла зи”, ко ји ће омо гу-
ћи ти мај ка ма да уз СМС са ве те ле ка ра пра те
раз вој свог де те та.

Си стем при ја вљи ва ња на оба сер ви са је
исти, пу тем ва у че ра ко ји су за хва љу ју ћи до на-
ци ји Вла де Вој во ди не бес плат ни за све же не
у По кра ји ни. Ови сер ви си иза зва ли су ве ли ку
па жњу јав но сти та ко да су се из Но вог Са да
про ши ри ли на Вој во ди ну, а за тим и на Бе о-
град.

Проф. др Алек сан дар Ки раљ, члан Град ског
ве ћа за здрав ство, не дав но је на ја вио два но-
ва про јек та – „Књи гу здра вља”, ко јом ће мај ке
пу тем СМС-а по зи ва ти на ре дов не ги не ко ло-
шке пре гле де, и „Хелт нет”, ко ји ће пу тем ин тер-
не та и феј сбу ка упо зо ра ва ти же не на ва жност
пре вен ци је ра ка дој ке и ма те ри це. Аутор свих
на ве де них про је ка та је др Во ји слав Стој шин,
пред сед ник фон да ци је Мо би мед.

Тра ди ци о нал на ак ци ја Сек ци је же на СССВ
Ак ти вист ки ње Сек-

ци је же на Са ве за са-
мо стал них син ди ка та 
Вој во ди не и ССС Но вог 
Са да обе ле жи ле су Ме-
ђу на род ни дан же на 
по де лом про мо тив ног 
ма те ри ја ла и раз го во-
ром са про ла зни ци ма 
у цен тру вој во ђан ске 
пре сто ни це. Том при-
ли ком под се ти ле су 
су гра ђан ке на њи хо ва 
рад на пра ва и по тре бу 
ор га ни зо ва ња у окви-
ру син ди ка та.

Ужи це: нов ча на
по моћ не за по сле ним 
по ро ди ља ма

На сед ни ци Град ског ве ћа Ужи ца, одр жа-
ној 5. мар та, пред ло же но је да не за по сле-
не по ро ди ље на те ри то ри ји гра да до би ју
пра во на јед но крат ну по моћ. За ову го ди ну
по моћ ће из но си ти 25.000 ди на ра, а мо ћи
ће да је до би је сва ка не за по сле на по ро ди-
ља ко ја има при ја вље но пре би ва ли ште у
Ужи цу нај ма ње шест ме се ци пре по ро ђа ја.
Ова на кна да, ко ја се обез бе ђу је из град ског
бу џе та, усме ре на је на под сти ца ње ра ђа ња
и по бољ ша ње ма те ри јал ног по ло жа ја не-
за по сле них по ро ди ља, јер по да ци из прет-
ход не две го ди не по ка зу ју да се сма њио
број но во ро ђе не де це у по ро ди ца ма где
мај ка не ра ди, док се број но во ро ђен ча ди
бла го по ве ћао у по ро ди ца ма са за по сле-
ним мај ка ма.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла фе бру ар ских при ма ња

за пен зи о не ре из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 10. мар та.

Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део
при на дле жно сти за фе бру ар ис пла ћен је 6.
мар та.

Вој ни пен зи о не ри су сво је це ле фе бру ар-
ске пен зи је при ми ли 6. мар та и на да ље ће им
би ти ис пла ћи ва не јед но крат но, око ше стог у
ме се цу.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти при-
ми ли су це ле фе бру ар ске пен зи је 3. мар та.

XI II ме ђу на род ни 
са јам ту ри зма
у Ни шу

У Ни шу ће се, од 30. мар та до 1. апри-
ла, у ре но ви ра ној ха ли „Ча ир”, одр жа ти 
три на е сти Ме ђу на род ни са јам ту ри зма. 

На Сај му, чи ји је ор га ни за тор Ту ри стич-
ка ор га ни за ци ја Ни ша, сво је по ну де ће 
пред ста ви ти ви ше од 80 из ла га ча из зе-
мље и ре ги о на, а оне ће об у хва та ти пу-
то ва ња по Ср би ји, аран жма не за зе мље 
Евро пе, као и да ле ке пре ко о ке ан ске де-
сти на ци је.

По моћ бе о град ским пен зи о не ри ма
Од бор ни ци Скуп шти не гра да Бе о гра да усво ји ли су од лу ку ко ја омо гу ћа ва ис пла ту

фи нан сиј ске по мо ћи пен зи о не ри ма чи ја пен зи ја не пре ла зи из нос од 35 од сто про сеч-
не за ра де по за по сле ном, без по ре за и до при но са.

Ка ко је на ве де но у усво је ној од лу ци, про сеч на за ра да по за по сле ном, без по ре за и
до при но са, у Бе о гра ду из но си 46.000 ди на ра, што зна чи да ма те ри јал ну по др шку мо же
да оства ри пен зи о нер чи ја пен зи ја не пре ла зи 16.100 ди на ра.

По моћ ће се ис пла ћи ва ти че ти ри пу та го ди шње, и то по след њег ме се ца у квар та лу,
од но сно у мар ту, ју ну, сеп тем бру и де цем бру.

Сред ства за ис пла ту фи нан сиј ске по мо ћи обез бе ђу ју се у бу џе ту гра да Бе о гра да. Ис-
пла та по мо ћи вр ши ће се на осно ву по да та ка ко је Ре пу блич ки фонд ПИО – Фи ли ја ла за
град Бе о град до ста вља ор га ни за ци о ној је ди ни ци град ске упра ве над ле жној за по сло-
ве со ци јал не за шти те.

Ин тер нет зо на у Би бли о те ци гра да Бе о гра да
У 15 сво јих обје ка та ши-

ром гра да Би бли о те ка гра-
да Бе о гра да је по ста ви ла
ра чу на ре пре ко ко јих се
јед ним кли ком до ла зи до
ин фор ма ци ја у ве зи са
упра вом, по слом и уче-
њем. По себ но кре и ра ни
пор та ли (на адре си http://
www.bgb.rs/in ter net zo na/
in ter net zo na.html) во де
ди рект но до раз ли чи тих
ко ри сних ин фор ма ци ја и
сер ви са, као што су: по-
треб на до ку мен та да би сте
из ва ди ли лич ну кар ту, под-
но ше ње зах те ва за лич ну
кар ту и па сош, пре у зи ма-
ње фор му ла ра, из да ва ње
лич них до ку ме на та, сти ца ње и пре ста нак др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је, по слов ни
огла си – ме сто ко је пру жа стал ни увид у сло бод на рад на ме ста у Ср би ји и ино стран ству,
пи са ње CV-а и про прат ног пи сма, при пре ма за ин тер вју за по сао, ин фор ма ци је о свим фа-
кул те ти ма и ви со ким шко ла ма, као и о при јем ним ис пи ти ма, сту дент ски про гра ми и ор га-
ни за ци је, сти пен ди је, пост ди плом ске и док тор ске сту ди је.

Oвим про јек том Би бли о те ка гра да скре ће па жњу на зна чај и ко рист ин тер не та, на ње го-
ве до бре стра не ко је сва ко днев ни жи вот чи не лак шим.

Ра та ри ма 22 ми ли јар де ди на ра

За суб вен ци о ни са ње ра тар ске про-

из вод ње др жа ва ће у овој го ди ни из-

дво ји ти нај ма ње 22 ми ли јар де ди на-

ра, од но сно 3,5 ми ли јар ди ви ше не го 

ла не, на ја вље но је из Ми ни стар ства 

по љо при вре де и тр го ви не.

Уз то, по љо при вред ни ци у Ср би-

ји од ове го ди не до би ја ће по моћ и 

уко ли ко не пла ћа ју пен зиј ско и ин-

ва лид ско оси гу ра ње. Упла те у Фонд 

ПИО ви ше ни су услов за до би ја ње 

јеф ти ни јег ђу бри ва, ди зел го ри ва, 

при сту пач них кре ди та, а ни суб вен-

ци ја. Ипак, да би се до био под сти цај 

из бу џе та и да ље је нео п ход но да по-

љо при вред но га здин ство бу де ре ги-

стро ва но, с тим што ре ги стра ци ја не 

мо ра да се об на вља сва ке го ди не већ 

са мо уко ли ко је до шло до из ве сних 

про ме на.
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актуелно

На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње
спро ве ла је по сту пак об ра де зах те ва за су-
фи нан си ра ње ло кал них ак ци о них пла но ва
за по шља ва ња у 2012. го ди ни, при сти глих
из 136 ло кал них са мо у пра ва из це ле Ср би-
је. Укуп на вред ност ових пла но ва из но си
око 787 ми ли о на ди на ра и, уз до дат на сред-
ства Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал-
ног раз во ја, би ће до вољ на да се за по сли
ви ше од 4.800 љу ди у овој го ди ни.

Оп шти не су, пре ма сво јим пла но ви ма,
нај ви ше сред ста ва – 327 ми ли о на ди на ра,

из дво ји ле за суб вен ци је по сло дав ци ма за
за по шља ва ње на но во о тво ре ним рад ним
ме сти ма, за тим за спро во ђе ње јав них ра-
до ва – 259 ми ли о на, за суб вен ци је за са-
мо за по шља ва ње –191 ми ли он ди на ра, и за
про гра ме обу ка не за по сле них ли ца – де вет
ми ли о на ди на ра.

Нај ви ше сред ста ва по овим про гра ми ма
из дво ји ли су гра до ви Ниш – 35 ми ли о на ди-
на ра, Вра ње – 30 ми ли о на, и Кру ше вац – 25
ми ли о на ди на ра. Оп шти не Кур шу мли ја и
Ту тин, ко је спа да ју у де ва сти ра на под руч ја,

из дво ји ле су из бу џе та по 15 ми ли о на ди на-
ра, а оп шти на Сур ду ли ца, ко ја спа да ме ђу
нај не ра зви је ни је, одво ји ла је 10 ми ли о на
ди на ра за ову на ме ну.

Ове го ди не зах те ве су под не ле и оп шти-
не са Ко со ва и Ме то хи је и По кра јин ски се-
кре та ри јат за рад и за по шља ва ње Вла де
Вој во ди не. Оп шти не ко је спа да ју у ред раз-
ви је них под не ле су 53 зах те ва (I и II гру па
раз ви је но сти), а оп шти не ко је спа да ју у не-
раз ви је не (III и IV гру па раз ви је но сти) упу-
ти ле су 82 зах те ва. М. Мек те ро вић

Из Фон да со ли дар но сти 
је про шле го ди не ис пла-
ће но 3.055 рад ни ка из 

пред у зе ћа у сте ча ју ко ји су ис-
пу ни ли усло ве за ис пла ту, и за 
то је по тро ше но 486 ми ли о на 
ди на ра, од но сно ком плет на су-
ма ко јом је Фонд и рас по ла гао. 
У ову го ди ну пре не та је ис пла та 
још 33 рад ни ка чи ја су ре ше ња 
би ла за вр ше на, али ви ше ни је 
би ло нов ца у ка си Фон да, ка же 
за наш лист ди рек тор Фон да со-
ли дар но сти, Ја блан Об ра до вић.

– Про шле го ди не је Фонд при-
мио нај ви ше зах те ва рад ни ка 
од осни ва ња – ви ше од 13.000, а 
не ре ше но је оста ло око 10.000 
и они су пре не ти у ову го ди ну. 
Прет ход них го ди на у Фонд је сти-
за ло из ме ђу че ти ри и се дам хи-
ља да зах те ва го ди шње, и нов цем 
ко јим смо рас по ла га ли из бу џе та 
успе ва ли смо да ис пла ти мо све 
ко ји су на то има ли пра во. Та ко 
је до 2012. го ди не укуп но за ове 
ис пла те из бу џе та утро ше но око 
две и по ми ли јар де ди на ра и ис-
пла ће но ви ше од 30.000 рад ни ка 
чи је су фир ме оти шле у сте чај. 
Али по след ње три го ди не Фон ду 
со ли дар но сти се стал но ума њу ју 
сред ства – од 628 ми ли о на ко ли-
ко је на на шем ра чу ну би ло 2008, 
спа ло се на 494 ми ли о на ди на ра 
ове го ди не, чи ме мо же мо да ис-
пла ти мо око 3.000 рад ни ка – об-
ја шња ва Ја блан Об ра до вић.

Од по чет ка ове го ди не по зи-
тив но је ре ше но већ 500 зах те ва
рад ни ка из пред у зе ћа у сте ча ју и
они оче ку ју упла ту, а нов ца, по-
ред њих, има за још око две и по
хи ља де рад ни ка, или про сеч но
за 250 ме сеч но до кра ја го ди не.

– То је ујед но и сав но вац ко-
јим ми рас по ла же мо за 2012. На
осно ву до са да шње ди на ми ке до
кра ја го ди не оче ку је мо још нај-
ма ње 10.000 зах те ва рад ни ка чи-
ја пред у зе ћа иду у сте чај, а да би
сви зах те ви ко је тре нут но има мо
би ли ис пла ће ни, по треб не су 2,2
ми ли јар де ди на ра. И у овом тре-
нут ку је ја сно да бар 8.000 рад-
ни ка од оних чи ји су зах те ви већ
код нас не ће ове го ди не ус пе ти
да оства ри сво је пра во код Фон-
да јер јед но став но за то не ма па-
ра – ја сан је наш са го вор ник.

У ви ше на вра та је то ком про-
шле, а и од по чет ка ове го ди-
не од Вла де Ср би је тра же но да 
одо бри до дат на сред ства за 
Фонд со ли дар но сти:

– Ти зах те ви нам ни кад ни су 
би ли одо бре ни. Ове го ди не смо 
се већ два пу та обра ћа ли вла ди 
са истим зах те ви ма, али опет ни-
су при хва ће ни. Чак смо ус пе ли 
да гру па по сла ни ка на че лу са 
Ра до сла вом Ми ло ва но ви ћем из 
Ку че ва наш пред лог из не се као 
аманд ман при ли ком усва ја ња 
бу џе та за ову го ди ну, али та ко ђе 
без ре зул та та – на во ди ди рек-
тор Об ра до вић.

У Фон ду со ли дар но сти су, ка-
ко на гла ша ва наш са го вор ник, 
одав но схва ти ли да се њи хо ва 
де лат ност не мо же фи нан си ра-
ти са мо из бу џе та.

– Већ не ко ли ко пу та смо
пред ла га ли из ме не За ко на о
ра ду ко ји ма би би ло ре гу ли са-
но про ши ри ва ње де лат но сти
Фон да и од ре ђе ни но ви из во-
ри фи нан си ра ња. Ти пред ло зи
су оста ли без од го во ра. За тим,
Фонд со ли дар но сти као за кон-
ски по ве ри лац рад ни ка у њи-
хо во име на пла ћу је део ис пла-
ће них по тра жи ва ња из сте чај не
ма се, и за по след ње две го ди не
на тај на чин је оства рен при лив
од 250 ми ли о на ди на ра, што је
ско ро по ло ви на на ше го ди шње
ка се. Али, став Ми ни стар ства
фи нан си ја је да тај но вац мо ра
од мах да бу де вра ћен у бу џет, и
ми га и упла ти мо чим га до би је-
мо. Да то оста је Фон ду, мо гло би
још ско ро хи ља ду и по рад ни ка
да на пла ти сво ја по тра жи ва ња
од нас. С дру ге стра не, по што ми
пла ћа мо и по ре зе и до при но се
на за ра де ко је ис пла ћу је мо рад-
ни ци ма ко ји оства ре то пра во,
око 60 од сто оно га што ис пла ти-
мо на тај на чин се вра ћа у бу џет.
За то сма трам да Фонд ни је ве-
ли ки те рет за бу џет Ср би је, а ми
пред ла же мо да бу де још ма њи.
Али, по ли ти ка је та ко ја не до-
зво ља ва ра зум ни ја ре ше ња јер
за све, па и за ово, тре ба да бу де
по стиг нут кон сен зус, а до ње га
је у по ли ти ци ја ко те шко до ћи
– за кљу чу је Ја блан Об ра до вић,
ди рек тор Фон да со ли дар но сти.

В. Ана ста си је вић

СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У 2012.

Зах те ве под не ло 136 оп шти на

ЈА БЛАН ОБ РА ДО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ФОН ДА СО ЛИ ДАР НО СТИ

Сва ке го ди не све ви ше
рад нич ких зах те ва

У 2012. већ је ви ше 
од хи ља ду за по сле них 
из фир ми у сте ча ју
под не ло зах те ве
Фон ду со ли дар но сти

ЈЈаЈаЈаЈаЈ блбллблб анананна  

ОбОбООбОбОО раарарарадододододоодд вивииввиићћћ
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КОН КУРС ЗА КРЕ ДИ ТЕ 
ФОН ДА ЗА РАЗ ВОЈ
ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ
АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Нај по вољ ни је 
ка мат не сто пе

По кра јин ски фонд за раз-
вој по љо при вре де рас пи сао 
је, 24. фе бру а ра, кон курс са 
шест по вољ них кре дит них 
ли ни ја, а за ту на ме ну из бу-
џе та је одо бре но ви ше од три 
ми ли о на евра. Ова сред ства 
до де љи ва ће се по љо при-
вред ним га здин стви ма (фи-
зич ким и прав ним ли ци ма) 
упи са ним у ре ги стар по љо-
при вред них га здин ста ва, и 
то: за на бав ку но вих си сте ма 
и опре ме за на вод ња ва ње у 
2012. го ди ни, за на бав ку ста-
кле ни ка и опре ме у њи ма, за 
на бав ку пче ли њих ро је ва, 
ко шни ца и опре ме у пче лар-
ству, за по ди за ње ви ше го ди-
шњих за са да во ћа у овој го-
ди ни, за по ди за ње ви ше го-
ди шњих за са да ви но ве ло зе 
и опре ме у ви но гра дар ству 
и за на бав ку основ ног ста-
да у ов чар ству и ко зар ству у 
2012. Кон курс је отво рен до 
19. мар та ове го ди не.

Ка мат не сто пе за ове кре-
ди те из у зет но су по вољ не 
– ско ро нај ни же у Евро пи, 
по што нај ни жа ка мат на сто-
па из но си 1,2, а нај ви ша два 
од сто на го ди шњем ни воу. 
Сви кре ди ти се одо бра ва-
ју са ви ше го ди шњим ро ко-
ви ма от пла те – у ра та ма, уз 
од ре ђе ни грејс-пе ри од пре 
упла те пр ве ра те.

– По треб на до ку мен та ци-
ја за кон курс мо же се ла ко 
при ба ви ти, ре ци мо у ро ку 
од три да на, и не ко шта ни-
шта, осим оног де ла ко ји је 
по треб но при ба ви ти од др-
жав них ор га на – ка же Јо жеф 
Са бо, ди рек тор Фон да.

При ја ву на кон курс и тра же-
ну до ку мен та ци ју по треб но је 
до ста ви ти ис кљу чи во по штом 
на адре су – По кра јин ски фонд 
за раз вој по љо при вре де, 
Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 6, 
21000 Но ви Сад, са на зна ком 
„За кон курс”. Текст кон кур са 
и при ја ву за ин те ре со ва ни по-
љо при вред ни про из во ђа чи 
мо гу пре у зе ти на сај ту www.
fond polj.voj vo di na.gov.rs.

М. Мек те ро вић

Бо јан Пај тић, пред сед-
ник Вла де Вој во ди не, 
и 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, пот-
пи са ли су, кра јем про шлог 
ме се ца, уго во ре са пред-
сед ни ци ма 43 вој во ђан ске 
оп шти не о су фи нан си ра њу 
про гра ма и ме ра ак тив не 
по ли ти ке за по шља ва ња у 
њи хо вим сре ди на ма. Вред-
ност ових уго во ра је 331 
ми ли он ди на ра.

Уго во ри пред ви ђа ју удру-
жи ва ње сред ста ва из по-
кра јин ског бу џе та и из бу-
џе та ло кал них са мо у пра ва ра ди 
ре а ли за ци је про гра ма јав них 
ра до ва, при прав ни ка, струч не 
прак се и обу ке. Вла да Вој во ди не 
из дво ји ће 126 ми ли о на ди на ра, 
а гра до ви и оп шти не из По кра ји-
не око 205 ми ли о на ди на ра ка ко 
би 2.500 не за по сле них до би ло 
по сао. Од тог бро ја 1.900 ће би ти 
за по сле но на јав ним ра до ви ма, а 
600 ће на ћи сво је пр во ухле бље 

као при прав ни ци. Пред ви ђе но
је и да 750 љу ди бу де об у че но у
Еду ка тив ном цен тру за обу ке у
про фе си о нал ним и рад ним ве-
шти на ма, ко ји ће се уско ро отво-
ри ти у Но вом Са ду.

– Оче ку јем да ће мо, за јед но са
На ци о нал ном слу жбом за за по-
шља ва ње, ове го ди не отво ри ти
из ме ђу 11.000 и 12.000 но вих
рад них ме ста у Вој во ди ни, чи ме
ће мо одр жа ти тренд за по шља-

ва ња из про шле го ди не – ре као
је Ва син, и до дао да ће По кра ји-
на из дво ји ти још 190 ми ли о на
ди на ра за про гра ме за по шља-
ва ња и са мо за по шља ва ња. Та ко
ће и ове го ди не сва ко рад но ме-
сто ко је се отво ри у Вој во ди ни
би ти сти му ли са но суб вен ци јом
од 130.000 ди на ра, а сви ко ји по-
кре ну соп стве ни би знис до би ће
од др жа ве 116.000 ди на ра.

М. Мек те ро вић

У Ки кин ди је, то ком фе бру а ра, 
одр жа на Зим ска шко ла за по-
љо при вред ни ке. Шко ла је тра-

ја ла пет да на, а па о ри су има ли
при ли ку да се на ни зу струч них
пре да ва ња упо зна ју са ак ту-

ел но сти ма у по љо при вред ној
про из вод њи, али и са усло ви ма
за кре ди ти ра ње и снаб де ва ње
про из во ди ма по треб ним за њи-
хо ву де лат ност. Сво ја ис ку ства
су им пре не ли во де ћи на уч ни-
ци Но во сад ског ин сти ту та за
ра тар ство и по вр тар ство, ко ји је
овај скуп ор га ни зо вао у са рад-
њи са ки кинд ском По љо при-
вред ном струч ном слу жбом. У 
из ла га њи ма су уче ство ва ли и
пред став ни ци дру гих обла сти
по ве за них са агра ром.

По љо при вред ни ци су за ме-
ни ли пре дах од ра да у бра зди
за усва ја ње но вих са зна ња, а по
окон ча њу пре да ва ња до би ли су и
сер ти фи ка те о за вр ше ној обу ци.

С. За ви шић

У КИ КИН ДИ ЗИМ СКА ШКО ЛА ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

Из бра зде на пре да ва ња

МаМаММаМаМММаас сссововововвововвоовоо  нн н ннно оо ооооо учууучучучууучучччче еее еешћшћшћћшћшћшћшћшћћее е еееее
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И У ПО КРА ЈИ НИ ПРО ГРА МИ СУ ФИ НАН СИ РА ЊА ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

По сао за 2.500
не за по сле них
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Пре 23 го ди не, на ини ци-
ја ти ву Ин сти ту та за пе-
да го ги ју и ан дра го ги ју

Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о-
гра ду, Обра зов ног про гра ма ТВ
Бе о град и На род ног уни вер зи-
те та „Бра ћа Ста мен ко вић”, по-
кре нут је Уни вер зи тет за тре ће
до ба (У3Д), про грам обра зо ва-
ња на ме њен ста ри ји ма. У3Д је
део ши рег про јек та Ин сти ту та
„Обра зо ва ње од ра слих као дру-
штве ни и ан дра го шки про блем”,
ко ји је при хва ћен од Европ ског
са ве та за обра зо ва ње од ра-
слих.

У вре ме ка да је осно ван, У3Д
је био је ди на обра зов на уста но-
ва тог ти па у це лој зе мљи, а за
циљ је имао да пен зи о не ри ма
кроз до жи вот но обра зо ва ње и
раз вој омо гу ћи пу но укљу чи ва-
ње у дру штве ну за јед ни цу. Уни-
вер зи тет за тре ће до ба сво јим
обра зов ним са др жа ји ма пру жа
при ли ку ста ри ји ма да сло бод-
но вре ме про ве ду на кре а ти ван
на чин, да се по све те се би и да
се ба ве ак тив но сти ма за ко је
ра ни је ни су има ли при ли ке или
мо гућ но сти.

Ин сти тут је, 2002. го ди не, у
са рад њи са Дру штвом за обра-
зо ва ње од ра слих, покренуo
но ви про је кат „Ши ре ње мре же

Уни вер зи те та за тре ће до ба”, па 
се за хва љу ју ћи то ме про гра ми 
У3Д да нас спро во де у че ти ри 
уста но ве у Бе о гра ду: НУ „Бо жи-
дар Аџи ја”, „Ђу ро Са лај” АД, Кул-
тур ни цен тар Чу ка ри ца и Aca-
de mia Edu ca ti va, као и на Отво-
ре ном уни вер зи те ту у Но вом 
Са ду и у Ге рон то ло шком цен тру 
у Вр шцу.

Пре ма ре чи ма Бран ки це 
Вла шко вић, ру ко во ди о ца У3Д 

у окви ру НУ „Бо жи дар Аџи ја”, 
нај по се ће ни ји су про гра ми ра-
чу на ра и стра них је зи ка, док 
је ин те ре со ва ње нај сла би је за 
умет нич ке ра ди о ни це.

– Го то во 100 од сто по ла зни-
ка су же не, је ди но на кур се ве 
ра чу на ра спо ра дич но до ла зе и 
му шкар ци. Мо ти ва ци ја за овла-
да ва ње упо тре бом ра чу на ра и 
ин тер не та углав ном има ве зе 
са ко му ни ка ци јом са уну ци ма 

и де цом ко ји жи ве у ино стран-
ству, док се је зи ци уче због бо-
љег сна ла же ња на пу то ва њи ма. 
Де ша ва се и да по ла зни ци ко ји 
се упо зна ју на кур се ви ма на-
ста ве да се дру же, па на пу то-
ва ња иду за јед но – об ја шња ва 
Бран ки ца Вла шко вић и до да је 
да те ча је ве на ме сеч ном ни воу 
упла ти око 100 по ла зни ка, али 
ве ћи на из ме се ца у ме сец по ха-
ђа на ста ву.

10

„Глас” подсећа

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ ЗА ТРЕ ЋЕ ДО БА

Ак тив ни и кре а тив ни
и у по зним го ди на ма

Стра ни је зи ци Ра чу нар ска обу ка
Цр та ње и 
сли ка ње

Умет нич ка
ке ра ми ка

Кро је ње и 
ши ве ње

Му зич ки 
ин стру мен ти

Јо га

НУ Бо жи дар Аџи ја
2.900

(за старе 
чланове 2.700)

6.700
две ра те

(само коришћење 
интернета 3.300)

2.700

9.000
три ра те

(два циклуса од
по три месеца)

12.500
две ра те

(7-8 недеља)
2.700 1.700

Aca de mia Edu ca ti va 2.700 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 2.000

Ђу ро Са лај АД 2.900 6.900 2.900 / / / 2.000

КЦ Чу ка ри ца
2.900

(енглески језик)

7.000
две ра те

( ц д )(месец и по дана)( есец о да а)
2.900 / / / /

Но во сад ски отво ре-
ни уни вер зи тет

4.800
(три месеца,

енглески језик)

4.500
(6 недеља)

2400 / / / /

Це не су на ме сеч ном ни воу, уко ли ко ни је дру га чи је на гла ше но
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Ор га ни за тор про гра ма У3Д 
у Цен тру за обра зо ва ње „Ђу ро 
Са лај”, Да ни е ла Ми ха и ло вић, 
ре кла нам је да има за ин те ре со-
ва них за све про гра ме.

– Тре нут но је нај ви ше по ла-
зни ка на кур су ен гле ског је зи ка. 
Про грам за ком пју те ре је та ко-
ђе по се ћен, го ди шње бу де 4-5 
гру па. Же не чи не око 90 од сто 
укуп ног бро ја по ла зни ка, док 
су му шкар ци за ин те ре со ва ни 
за ра чу нар ски курс. Го ди шње 
кроз све кур се ве про ђе 300 до 
400 по ла зни ка, а У3Д „Ђу ро Са-
лај” ор га ни зу је и ча со ве пле са 
чи ја је це на 1.400 ди на ра за ме-
сец да на – ка же Да ни е ла Ми ха-
и ло вић.

– Aca de mia Edu ca ti va ор га ни-
зу је шко лу пе ва ња ста рих град-
ских пе са ма, ко ја ко шта 1.700 
ди на ра ме сеч но и одр жа ва се 
по не дељ ком по под не, а по ла-
зни ци увек оста ну ду же због 
дру же ња. Же не су ак тив ни је, 
нај ви ше по ла зни ка за ин те ре со-
ва но је за ен гле ски и ра чу на ре, 
а до ста и за сли ка ње и пе ва ње. 
По ла зни ци су махом ин те лек-
ту ал ци, углав ном има ју де цу у 
ино стран ству, што је мо тив да 
овла да ју упо тре бом ра чу на ра 
да би ко му ни ци ра ли са уну ци-
ма – на во ди Та ња Мар ко вић, 
за ду же на за ор га ни за ци ју обра-

зов них про гра ма у Aca de mia 
Edu ca ti va.

Од умет нич ких про гра ма, по-
ред оста лих, у по ну ди су ва ја ње, 
сли ка ње на сви ли и од ско ро ико-
но пис, а за сва ки је ме сеч но по-
треб но из дво ји ти 2.700 ди на ра.

У Кул тур ном цен тру Чу ка ри ца 
си ту а ци ја је не што дру га чи ја јер 
је ве ће ин те ре со ва ње за ре кре-
а тив не и умет нич ке про гра ме 
не го за курс ком пју те ра и ен-
гле ског. Нај по се ће ни ји про грам 
је таи чи чу ан, ко ји ко шта 1.900 
ди на ра за ме сец да на. У пи та њу 
је си стем ве жби ко је об на вља ју 
сна гу, ви тал ност и енер ги ју ума 
и те ла, а при ве жба њу ни су по-
треб не фи зич ка сна га и бр зи на.

– Ове ча со ве по ла зни ци по ха-
ђа ју го ди на ма, али има и но вих 
ко ји до ла зе то ком це ле го ди-
не. Углав ном су у пи та њу же не, 
ма да до ђе и по не ки му шка рац. 
Дру ги про грам по по се ће но сти 
је цр та ње и сли ка ње ко ји ста је 
2.900 ди на ра ме сеч но, а ра до ви 
по ла зни ка се тра ди ци о нал но 
из ла жу у на шим про сто ри ја ма 
или у Га ле ри ји 73 на Ба но вом 
бр ду, По же шка 83а – ка же На да 
Та на си је вић, ор га ни за тор про-
гра ма у кул ту ри у КЦ Чу ка ри ца, 
и до да је да од ок то бра до ма ја 
на свим про гра ми ма У3Д бу де 
из ме ђу 100 и 120 по ла зни ка. Це-

не про гра ма су за пен зи о не ре
ни же од 10 до 30 од сто не го за
оста ле гра ђа не. Сви про гра ми
за пен зи о не ре ор га ни зу ју се у
пре по днев ним са ти ма, те се на-
кон ча со ва дру же ње углав ном
на ста вља уз чај и ка фу.

Сло бо дан ка Угре но вић, струч-
ни са рад ник – ор га ни за тор про-
гра ма У3Д у окви ру Но во сад ског
отво ре ног уни вер зи те та, ре кла
нам је да нај ви ше за ин те ре со ва-
них има за ин фор ма тич ку обу ку.

– Нај по се ће ни ји је курс ра чу-
на ра, у окви ру ко јег је исти број
му шка ра ца и же на, док су на
свим оста лим про гра ми ма же не
у ве ли кој ве ћи ни. По ред ра чу-
на ра и кур са ен гле ског, у по ну-
ди је цве ћар ски курс чи ја је це-
на 8.000 ди на ра за шест не де ља,
за тим шко ла цр та ња и сли ка ња
ко ја из но си 2.400 ди на ра ме сеч-
но, а од не дав но је по чео и курс
гра фи ке по ис тој це ни. Кроз све
кур се ве у про лећ ном и је се њем
се ме стру про ђе око 100 по ла-
зни ка – на во ди са го вор ни ца.

У Ге рон то ло шком цен тру у
Вр шцу, је ди ној уста но ви со ци-
јал не за шти те у Ср би ји ко ја се
при дру жи ла про јек ту У3Д, тре-
нут но по сто је про грам фи зич ке
ре кре а ци је, пре да ва ња из исто-
ри је хри шћан ства, а од ско ро и
обу ка на раз бо ју. Сва три про-

гра ма су бес плат на, а до ступ-
ни су ка ко ко ри сни ци ма услу га
Цен тра, та ко и оста лим ста ри-
јим Вр шча ни ма.

– Ра ни је смо има ли и курс ен-
гле ског је зи ка и ин фор ма тич-
ку обу ку али се оне, на жа лост,
ви ше не спро во де јер су ску пе.
Обу ка за рад на ра чу на ру при-
вла чи ла је нај ве ћи број ста ри јих.
У про гра ме су би ле укљу че не и
осо бе од 80 и 90 го ди на. Јед на
де ве де се то го ди шња ба ка би ла
је ја ко за ин те ре со ва на да са зна
ка ква је то бр за по шта и ка ко да
се до пи су је са уну ком. Из не на-
ди ло нас је, иако је по зна то да се
же ља за са зна њи ма сма њу ју са
ста ре њем, да су њи хо ва ин те ре-
со ва ња вр ло ра зно ли ка, и да ре-
ци мо ба ке не за ни ма са мо оно
чи ме су се ба ви ле у ку ћи, не го и
плес, књи жев ност, ин фор ма ти-
ка, сли кар ство – ка же Са ва Ба-
рач ков, рад ни те ра пе ут вр шач-
ког Ге рон то ло шког цен тра.

У окви ру Уста но ве кул ту ре
Па ли лу ла у Бе о гра ду, не ка да-
шњег НУ „Бра ћа Ста мен ко вић”,
ви ше се не спро во де про гра ми
У3Д, иако је 1989. ту све по че ло.
Је ди но су ча со ви јо ге, ко ји ина-
че ко шта ју 2.000 ди на ра ме сеч-
но, пен зи о не ри ма до ступ ни за
1.700 ди на ра.

Ве сна Ка дић

Су де ћи пре ма по се ће но сти, ве ли ки број
су гра ђа на већ зна, али ни је на од мет под-
се ти ти да у Град ском цен тру за фи зич ку
кул ту ру Ста ри ДИФ, у Бе о гра ду, по сто је бе-
не фи ци ра ни про гра ми за ста ри је, али и за
со ци јал но угро же не гра ђа не. Пла ће ни тер-
ми ни са ума ње ним це на ма ор га ни зу ју се
у са рад њи са Град ским се кре та ри ја том за
спорт, док су бес плат ни тер ми ни ре а ли зо-
ва ни у са рад њи са Се кре та ри ја том за со ци-
јал ну за шти ту.

– Раз вој фи зич ких спо соб но сти ста ри-
јих у трим ка би не ту под ра зу ме ва ве жба ње
уз аси стен ци ју про фе со ра. Пр во се из во де
пар тер не ве жбе, са или без ре кви зи та, а по-
том се ра ди на ма ши на ма и спра ва ма. Циљ
ве жби је сма ње ње бо ло ва и бо љи ква ли тет
жи во та ста ри јих. Овај про грам је на ме њен
ис кљу чи во осо ба ма ста ри јим oд 60 го ди на,
а тер ми ни су сва ког рад ног да на од 11 ча со-
ва. За ову по пу ла ци ју по сто ји и мо гућ ност
јед но ча сов ног ко ри шће ња ве ли ког ба зе на,
за по је ди на чан или ор га ни зо ван до ла зак,
по бе не фи ци ра ним це на ма. Члан ска кар та

са 12 тер ми на пли ва ња, ко ја ва жи 45 да на
од да на из да ва ња, ко шта 1.300 ди на ра. Во-
де на ак тив ност је по год на за осо бе у по зном
до бу ко је се ду го ни су ба ви ла ни ка квом фи-
зич ком ак тив но шћу. Кре та ње је у во ди мно-
го лак ше, има пре вен тив ни зна чај у на стан-
ку де ге не ра тив них про ме на ло ко мо тор ног
апа ра та и убла жа ва по сле ди це бо ла у вра ту
и ле ђи ма, а на ро чи то ку ко ви ма, ко ји је ве о-
ма чест у ста ри јем до бу. Овај бе ни фи ци ра-
ни про грам ва жи за је дан од нај ма сов ни јих
на Ста ром ДИФ-у. До ти ра га на ша уста но ва
и град Бе о град и спа да у нај јеф ти ни је – на-
во ди Сун чи ца Ми тро вић, ре фе рент за од-
но се с јав но шћу у овој уста но ви.

Со ци јал но угро же не осо бе мо гу да ода бе ру
бес плат но ко ри шће ње пи ла те са, пле са или
пли ва ња. По треб но је да не ма ју ви ше од 55
го ди на и да до ста ве на увид по след њи чек од
пен зи је и лич не ис пра ве. Услов да се укљу че у
бес пла тан про грам је да су њи хо ва при ма ња
50 од сто ни жа од про сеч не пен зи је.

Пли ва ње се одр жа ва по не дељ ком, сре-
дом и су бо том, од 8 до 9 ча со ва, и по не дељ-

ком, сре дом и пет ком, од 10 до 11 ча со ва.
Пи ла тес је по не дељ ком, сре дом и пет ком,
од 14 ча со ва, а тер ми ни за плес су сре дом,
од 19 до 20, и не де љом, од 18 до 19 ча со ва,
у све ча ној са ли Град ског цен тра.

– При ја вљи ва ње је на сва ких ме сец да на,
што зна чи да и они ко ји ко ри сте бес плат не
услу ге пли ва ња, пи ла те са или пле са мо ра ју
да на ме сец да на до ста вља ју по треб на до-
ку мен та на увид – на гла ша ва Сун чи ца Ми-
тро вић.

Је ле на Оцић

РЕ КРЕ А ЦИ ЈА ЗА СТА РИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ

Бес плат ни и по вољ ни тер ми ни
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кроз Србију

На сед ни ци Из вр шног од бо-
ра Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не, одр жа ној кра јем фе бру а ра
у Но вом Са ду, по сле Из ве шта ја
о ра ду за про шлу го ди ну, За вр-
шног ра чу на и Фи нан сиј ског
из ве шта ја, усво јен је и Про грам
ра да за 2012. го ди ну.

Пре ма ре чи ма Ми ла на Не на-
ди ћа, пред сед ни ка Са ве за пен-
зи о не ра Вој во ди не, Из вр шни
од бор и оста ли ор га ни Са ве за
пра ти ће ак тив но и у овој го ди-
ни со ци јал ни по ло жај ко ри сни-
ка пен зи ја. Јед но од ва жни јих
пи та ња за Са вез је и по бољ-
ша ње усло ва за оства ри ва ње
здрав стве не за шти те, пр вен-
стве но пи та ње пар ти ци па ци је
ко ју пен зи о не ри пла ћа ју при-
ли ком пре гле да, ле че ња и ку по-
ви не ле ко ва. Ана ли зи ра ће се и

до но ше ње и при ме на про пи са 
и дру гих ака та ко ји се ти чу жи-
во та нај ста ри јих Вој во ђа на.

На ста ви ће се до са да шња 
успе шна са рад ња са Ре пу блич-
ким и По кра јин ским фон дом 

ПИО у ве зи са ре ха би ли та ци јом 
ко ри сни ка пен зи ја у ба ња ма и 
ле чи ли шти ма Ср би је.

Са вез ће, у скла ду са фи нан-
сиј ским мо гућ но сти ма, по ма га-
ти све ма ни фе ста ци је из обла-

сти дру штве ног жи во та: кул тур-
но-умет нич ке при ред бе, смо тре 
хо ро ва, спорт ске су сре те, ме ђу-
оп штин ске су сре те и дру ге, те 
та ко до при не ти оства ри ва њу 
са др жај ни јег и ху ма ни јег жи во-
та сво јих чла но ва. Пре ко сво јих 
чла ни ца, Са вез ће и да ље из до-
на ци ја по ма га ти нај у гро же ни је 
за ла жу ћи се (код Вла де Вој во-
ди не и ло кал них са мо у пра ва) 
да се обез бе де сред ства за ху-
ма ни тар ну по моћ и функ ци о-
ни са ње град ских и оп штин ских 
удру же ња.

Упра ва ове нај ма сов ни је ор-
га ни за ци је пен зи о не ра у Вој во-
ди ни пра ти ће, као и до сад, рад 
сво јих град ских и оп штин ских 
удру же ња и по ма га ће им у ре-
ша ва њу про бле ма.

Д. Ко раћ

Voj vo di na Me tal Clu ster (VMC),VVнај ве ћи кла стер у Ср би ји,VVодр жао је по чет ком мар-VV
та сво ју пр ву ре дов ну Скуп шти-
ну. Овом ску пу, осим до ма ћи на,
обра ти ли су се и пред став ни ци

Вла де Вој во ди не, Иштван Па стор,
То ми слав Стан тић и Ми ро слав
Ва син, за тим пред став ни ци Ре ги-
о нал ног дру штве но-еко ном ског
про гра ма раз во ја  (РДЕ ПР 2) и

оста лих про гра ма Европ ске уни-
је ко ји се спро во де код нас, као и 
чла но ви дру гих кла сте ра из Ср-
би је, Бу гар ске и Аустри је.

VMC је од сеп тем бра про шле 
го ди не, ка да је осно ван, оку пио 

ви ше од 80 пред у зе ћа ме тал ске 
гра не из Вој во ди не и Ср би је, 
у ко јој ра ди 4.620 љу ди, и ко ја 
оства ру је го ди шњи при ход од 
око 250 ми ли о на евра. Ове ком-

па ни је су се удру жи ле, уз по др-
шку ЕУ од 740.000 евра, ра ди 
по ве ћа ња кон ку рент но сти на 
тр жи шту, очу ва ња по сто је ћих и 
отва ра ња но вих рад них ме ста. 
Ме тал ски кла стер уче ство ва ће 

пр ви пут ове го ди не на 
сај му у Ха но ве ру где ће 
пред ста ви ти ком па ни-
је чла ни це. По кра јин ска 
ад ми ни стра ци ја је та ко-
ђе пру жи ла нео п ход ну 
по др шку кла сте ру ка ко 
би оја ча ла при вред не 
ор га ни за ци је из овог 
сек то ра, да би удру же не 
ка сни је лак ше иза шле на 
европ ско и свет ско тр-
жи ште.

Пре ма ре чи ма Љу би ше 
Ра де но ви ћа, пред сед ни-
ка Скуп шти не VMC-а, кла-
стер кон стант но на пре-
ду је јер, упр кос еко ном-

ској кри зи у зе мљи и све ту, има 
ста би лан при лив но вих чла но ва. 
На Скуп шти ни је пот пи сан ме мо-
ран дум о са рад њи са Фон дом за 
европ ске по сло ве АП Вој во ди-

не, као и са БФЦ-ом, Цен тром за 
стан дар ди за ци ју и сер ти фи ка-
ци ју, а ра ди оства ри ва ња трај-
не спо не при ват ног и др жав ног 
сек то ра, спо ра зу ми о са рад њи 
ће у на ред ном пе ри о ду би ти 
пот пи са ни са још 30 парт не ра.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПР ВА РЕ ДОВ НА СКУП ШТИ НА ВОЈ ВО ЂАН СКОГ МЕ ТАЛ СКОГ КЛА СТЕ РА

Удру же ни на европ ско
и свет ско тр жи ште

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Усво јен про грам ра да за ову го ди ну

Зна чај

кла сте ра

за раз вој

при вре де
Ма ла и сред ња пред у зе ћа, 

ко ја чи не 98 од сто при вре де 

Ср би је, у окви ру по слов-

них кла сте ра не мо ра ју да 

тро ше ре сур се на за себ не 

ин фра струк ту ре, раз вој но-

вих про из во да, обез бе ђе ње

не до ста ју ћих ка дро ва итд. 

О то ме се у окви ру кла сте ра 

бри ну пот пор не ин сти ту ци-

је, а са ра ђу ју ћи са њи ма ком-

па ни је сма њу ју сво је укуп не

тро шко ве и до би ја ју мо гућ-

но сти да та сред ства пла си-

ра ју у ве ћу про из вод њу или

у ње ну спе ци ја ли за ци ју. На 

овај на чин оства ру је се и по-

де ла ра да у окви ру кла сте-

ра. И ино стра не ком па ни је 

мно го лак ше ко му ни ци ра ју

са гру пи са ним пред у зе ћи ма 

и лак ше оства ру ју стра те шку 

са рад њу.
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Но во сад ска жен ска не-
вла ди на ор га ни за ци ја 
„Из кру га – Вој во ди на”, 

осно ва на са ци љем 
да пру жи по др шку 
же на ма са ин ва ли-
ди те том из ло же ним 
на си љу и дис кри ми-
на ци ји, по кре ну ла је 
че ти ри но ве услу ге. 
То су Ин фо цен тар, 
ор га ни зо ва ни од ла-
зак на ги не ко ло шке 
пре гле де, бес плат на 
прав на по моћ и СОС 
те ле фон.

То ком 2011. го ди-
не ово удру же ње 
је ра ди ло ис тра жи-
ва ње о ме диј ском 
пра ће њу и из ве-
шта ва њу о на си-
љу над же на ма са 
ин ва ли ди те том и 
утвр ди ло да ме ди ји 
о то ме не до вољ но 

пи шу, иако су оне че ти ри пу та 
ви ше из ло же не на си љу од же-
на без ин ва ли ди те та.

Због то га ова ор га ни за ци ја
про јек том „Пре по знај мо на си-
ље”, ко ји ре а ли зу је у парт нер-

ству са Кан це ла ри јом за пра ће-
ње оства ри ва ња пра ва на ци о-
нал них ма њи на, рав но прав ност

по ло ва и ди ја спо ру
Град ске упра ве, уз фи-
нан сиј ску по др шку
Про гра ма за раз вој
УН-а и Упра ве за род ну
рав но прав ност Ми ни-
стар ства ра да и со ци-
јал не по ли ти ке, же ли
да по ве ћа ви дљи вост
на си ља пре ма овој гру-
пи же на.

Кам па ња под ра зу-
ме ва одр жа ва ње еду-
ка тив них ра ди о ни ца
на ме ње них же на ма са
ин ва ли ди те том и по-
де лу ин фор ма тив ног
ма те ри ја ла ор га ни за-
ци ја ма и ин сти ту ци ја ма
у Но вом Са ду, чи ме ће
ујед но обе ле жи ти и Ме-
ђу на род ни дан же на.

Д. Ко раћ
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На кон фе рен ци ји за ме ди је, 
одржанoj 29. фе бру а ра, ор га-
ни за ци ја Amity пред ста ви ла 
је Ана ли зу еко но мич но сти и 
ефек тив но сти услу ге сме шта-
ја ста рих ли ца у дом. Пре ма 
са зна њи ма ове ор га ни за ци је, 
реч је о пр вој сту ди ји ова кве 
вр сте у Ср би ји ко јом је по ку-
ша но да се од го во ри на пи-
та ње ко ли ко ко шта сме штај 
ста рих у уста но ве со ци јал не 
за шти те, као и шта све ко ри-
сник ових услу га за уз врат до-
би ја. Aнализа та ко ђе ну ди и 
при мер мо де ла пла ни ра ња 
услу га као увод у Про грам ско 
бу џе ти ра ње 2015. го ди не, с 
об зи ром да се из бу џе та ло-
кал них са мо у пра ва, По кра ји-
не и Ре пу бли ке по др жа ва ви-
ше од 20 ме ра и услу га со ци-
јал не за шти те, па и сме шта ја у 
до мо ве за ста ре. 

У сту ди ји су, по ред оста лог, 
на ве де ни и ре зул та ти ан ке те у 
ко јој је уче ство ва ло 203 ис пи-
та ни ка (ко ри сни ка до мо ва за 
ста ре). Ан ке та је по ка за ла да 
је нај ве ћи број осо ба, чак 46 
од сто, пре сме шта ја у дом жи-
ве ло са мо, а од то га про цен та 
11 од сто као под ста на ри, док 
ви ше од по ло ви не њих жи ви 
од по ро дич не пен зи је. Чак 
36 од сто ан ке ти ра них је вр ло 
за до вољ но услу гом сме шта-
ја у дом, док је за до вољ но 
50 про це на та. На пи та ње да 
ли их осо бље до ма тре ти ра с 
по што ва њем, 69 од сто ис пи-
та ни ка је ре кло да осе ћа да је 
стал но ува жа ва но. Пре ма ис-
тра жи ва њу, 51 од сто је има ло 
ма њих или ве ћих про бле ма 
да обез бе ди по треб ну услу гу, 
што го во ри да би број ста рих 
ко ји ко ри сте услу ге до ма био 

ве ћи да су упо зна ти с мо гућ-
но сти ма ко је се пру жа ју.

Ка да је реч о ис пла ти во сти
ра да до мо ва са ко мер ци јал-
ног аспек та, ис тра жи ва ње 
Amity-ја је по ка за ло да уста-
но ве за сме штај ста рих ра де 
ис под гра ни це рен та бил но-
сти. Еко ном ска ана ли за пред-
ста вља нов ча но из ра же не 
нај ва жни је ко ри сти за ко ри-
сни ке услу га ко је се до би ја ју 
у ма те ри јал ном ви ду, али са-
гле да ва њем укуп них пред-
но сти ра да ових уста но ва за-
кљу чу је се да је он ис пла тив, 
и да су чак оправ да на до дат-
на ула га ња. Та ко зва на ана ли-
за осе тљи во сти је по ка за ла 
да би по сто ја ње ин сти ту ци-
о нал ног об ли ка за шти те ста-
рих би ло оправ да но и кад би 
се укуп ни рас хо ди по ве ћа ли 
за 60 од сто. J. Oцић

НО ВИ САД

Па ке ти по мо ћи
Алек сан дар Ки раљ, члан Град ског

ве ћа за здрав ство, у про сто ри ја ма
Удру же ња дис тро фи ча ра Ју жно-
бач ког окру га по де лио je па ке те
по мо ћи пред став ни ци ма со ци јал-
но угро же них чла но ва Удру же ња
дис тро фи ча ра, Дру штва мул ти пле
скле ро зе Вој во ди не и Удру же ња
па ра пле ги ча ра и ква дри пле ги ча ра
Но вог Са да.

Па ке ти са др же основ не пре храм-
бе не про из во де и сред ства за хи ги-
је ну.

– Жи ви мо прак тич но од ту ђе по-
мо ћи и не ге од око 22.000 ди на ра
ме сеч но. При ну ђе ни смо да де лом
овог нов ца пла ћа мо осо бе ко је нас
не гу ју, а део нам оста је за сва ко-
днев не по тре бе – об ја снио је тре-
нут ни по ло жај ове по пу ла ци је у
дру штву Ми ро слав Хо ма, члан Из-
вр шног од бо ра па ра пле ги ча ра и
ква дри пле ги ча ра Но вог Са да.

Д. К.

СТУ ДИ ЈА ИС ПЛА ТИ ВО СТИ ДО МО ВА ЗА СТА РИ ЈЕ

За до вољ ни бри гом и сме шта јем

ИЗ КРУ ГА  ВОЈ ВО ДИ НА

По др шка же на ма
са ин ва ли ди те том



15. март 2012. ГЛАС ОСИГУРАНИКА14

поводи

Обе ле жа ва ње Да на же на
сто дру ги пут, на ве ло је
на број на раз ми шља-

ња ко ја се ти чу по ло жа ја же не,
ње ног ме ста у дру штву, ње не
уло ге у по ро ди ци, ње не по зи-
ци је у по слов ном све ту. Кра так
исто риј ски пре глед по ка зу је
да су по чет ком два де се тих го-
ди на про шлог ве ка за по сле не
же не би ле ве ћи ном вр ло мла-
де и ра ди ле су по сло ве за ко је
углав ном ни је би ло по треб но
обра зо ва ње. Пе де се тих го ди на,
пак, ма хом уда те же не по чи њу
да ра де као се кре та ри це, на-
став ни це, ме ди цин ске се стре,
со ци јал не рад ни це. Ћер ке су
по узо ру на мај ке на ста вља ле
да ра де се дам де се тих го ди на.
То је до ве ло до из јед на ча ва-
ња бро ја же на и му шка ра ца у
Аме ри ци ко ји ди пло ми ра ју на
ко ле џу. Ма ње-ви ше, и у дру гим
ин ду стриј ским зе мља ма же не
са ви со ком струч ном спре мом
број но па ри ра ју му шкар ци ма.
Али, чак и у мно гим раз ви је ним
др жа ва ма оне у ка ри је ри на-
пре ду ју спо ри је од му шка ра ца.
То је гло бал на сли ка бор бе за
јед на кост по ло ва у по слов ном

све ту, пре би се мо гло ре ћи кро-
ки или ски ца.

Пре ма не пот пу ним по да ци-
ма из 19. ве ка, од 1898. до 1914. 
шест Срп ки ња је док то ри ра ло 
у Швај цар ској, пет је те зу од-
бра ни ло у Фран цу ској, а три 
у Не мач кој. Иако ма ло број не, 
ове ви со ко о бра зо ва не же не 
на сто ја ле су да оства ре пра во 
на рад у Ср би ји, са мо јед но од 
пра ва за ко је су се ду го и по-
ступ но бо ри ле. Са да шња сли ка 
ака дем ског жи во та по ка зу је да 
ви ше од по ло ви не сту де на та 
чи не при пад ни це леп шег по-
ла што го во ри да ће на бу ду ћу 
еко но ми ју на ше зе мље ве ли ки 
ути цај има ти же не.

Од око 110.000 при вред них 
дру шта ва, ко ли ко их је да нас 
у Ср би ји, 25 од сто је у вла сни-
штву же на, од че га 17 про це на-
та пред у зе ћа гла си на име вла-
сни це ко ја то ни је са мо на па-
пи ру, не го је и ак тив на. Пре ма 
по да ци ма За во да за ста ти сти ку, 
сто па за по сле но сти у но вем бру 
2011. из но си ла је 35,5 од сто, од 
че га је сто па за по сле но сти за 
му шкар це 43,1, а за же не 28,2 
про цен та. Ме ђу за по сле ним 

же на ма све га 13 од сто оба вља 
са мо стал ни по сао, док са мо-
стал ну де лат ност вр ши 28 од сто 
за по сле них му шка ра ца. Због то-
га се не ми нов но на ме ће пи та ње 
ка ко су зби ја ти род но за сно ва ну 
дис кри ми на ци ју на тр жи шту ра-
да. У том сми слу, по зи ти ван при-
мер код нас пред ста вља Фонд 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње, јед на од нај зна чај ни јих 
уста но ва у зе мљи, на чи јем че лу 
су три же не: Дра га на Ка ли но-
вић, ди рек тор Фон да, Сла ви ца 
Са вић, пред сед ник Управ ног 
од бо ра, и Ми ле на Ћо ри лић, 
пред сед ник Над зор ног од бо ра. 
Та ко ђе, у РФ ПИО од укуп ног 
бро ја за по сле них ви ше од 70 
про це на та чи не же не.

Од 1905, ка да је из гла сан За-
кон о уни вер зи те ту, до да нас 
Бе о град је имао са мо јед ну рек-
тор ку, Ма ри ју Бог да но вић, у два 
дво го ди шња рек тор ска ман да-
та, од 2000. до 2004. Ка да је, пак, 
реч о по ли ти ци, удео же на у Ср-
би ји је 25 про це на та, од но сно 
три че твр ти не по ли ти ча ра су 
му шкар ци. Од 250 по сла ни ка, 
ко ли ко се ди у срп ском пар ла-
мен ту, тек 22 од сто су же не.

За упис у школ ску 2002/03. го-
ди ну на По ли циј ској ака де ми ји 
у Бе о гра ду био је отво рен кон-
курс за 115 сту де на та, од то га 
до 30 де во ја ка. Од 1.111 при ја-
вље них би ла је 431 кан ди дат ки-
ња. На кон се лек ци је, на сту ди је 
је, на зах тев МУП-а Ре пу бли ке 
Ср би је, при мље но 125 бру цо-
ша, ме ђу ко ји ма и 34 де вој ке. Та 
школ ска го ди на је ва жна јер је 
реч о пр вој ге не ра ци ји де во ја-
ка упи са них на ви со ко школ ску 
уста но ву у си сте му по ли циј ског 
обра зо ва ња у Ср би ји. У ро ку је 
ди пло ми ра ло њих 13, а ме ђу 
њи ма су и две сту дент ки ње ге-
не ра ци је. За вр шет ком сту ди ја 
сте кле су струч ни на зив ди пло-
ми ра ног офи ци ра по ли ци је, 
али су ве ћи ном рас по ре ђе не на
ме ста не у ни фор ми са них по ли-
циј ских слу жбе ни ка.

У са ста ву Вој ске Ср би је же не
да нас чи не са мо осам од сто за-
по сле них, а у по ли ци ји не што 
ви ше од се дам од сто уни фор-
ми са ног ка дра. Тек ла не вој ска 
је до би ла пр ве пот по руч ни це 
ко је су ди пло ми ра ле на Вој ној 
ака де ми ји.

Је ле на Оцић

ПО ЛО ВИ И ТР ЖИ ШТЕ РА ДА

Она у по слов ном све ту

ЈЈЈЈЈЈеееее лли са ве та На чићћћ
БББиБиБи ла је пр ва же на ар хи тек та у Ср би-и--

јјји. Ди пло ми ра ла је ар хи тек ту ру на 

Бе о град ском уни вер зи те ту, 1900. го-

ди не. Про јек то ва ла је згра ду шко ле 

„Краљ Пе тар” 

у Бе о гра ду 

и тво рац

је идеј ног

пла на за 

цр кву Све тог 

Алек сан дра 

Нев ског на 

Дор ћо лу.

Про јек то ва ла

је сте пе ни це 

на Ка ле мег-

да ну и на

да на шњем

Бран ко вом 

мммо сту. Отво ри ла је и соп стве ни ате-

љљљеее у ко јем је из ли вен Ме штро ви ћееевв в в 

сспсппс оо оммме ник „По бед ник”.

Дра гааа

Љо чићћћ
Пр ва же на ле каараррр 

у Ср би ји ро ђе на а

је 28. фе бру а ра 

1855. у Шап цу. 

Ка ко у Ша бач ку 

гим на зи ју та да

ни су при ма на 

жен ска де ца,

шко ло ва ње 

је на ста ви ла

у Бе о гра ду, а 1872. го ди не упи са ла

ме ди ци ну на уни вер зи те ту у Ци ри ху. 

Кра јем 1878, ка да је за вр ши ла сту ди-

јеј , у Ср би ји је би ло са мо 79 ле ка ра, и

ттото углав ном стра на ца, па ипак ни ка да 

ннниии је ус пе ла да до би је по сао у др жав нојјј 

сслслллс у уууужбжж и. Мо гла је да ра ди са мо као ле-

ккакааак р ррррсккксс и по моћ ник и се кун дар ни ле каааррр,р,,

алаллллаа и и и јооојој ј ј ј тотот  ни је сме та ло да стек не огггррророо--

ммамамаам нн нн угугуггуу лелеелл д дддд у уу при ват ној прак си.

МММММММММиииии ллллле ва

ММММММММааа рић-

ААААААјјн штајн
СССрп ска ма те ма-

ти чар ка и јед на 

од нај зна чај ни-

јих на уч ни ца

на шег на ро да. 

Ро ђе на је у Ти те-

лу, а Ме ди цин-

ски фа кул тет

је упи са ла 1896. у Ци ри ху. Ме ђу тим,

убр зо се пре ба ци ла на од сек на у ке и 

тех ни ке, и то као тек пе та же на ко ја је 

при мље на у ову шко лу. На пре да ва њи-

ма упо зна је Ал бер та Ајн штај на за ко јег г 

сусс  убр зо и уда је. По сто је тврд ње да је

онононо а до при не ла ра ним Ајн штај но вим м 

рарарааар  д д до ви ма, али је сте пен ње ног уче ш шшшћћћаћааа 

у уууу ототото  к ккрирр  ћи ма још не по знат и предддмм мммееетететт ј јјјеее е 

брбрбррбб ојојјојо  н н нихихих по ле ми ка.
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Re co ver y

– ко ри сти мо је
за сни ма ње тре-
нут но ис прав ног
си сте ма или за
по вра так си сте-
ма на ста ње од
не ког ра ни јег да-
ту ма.

Spe ech Re cog ni-

tion – ко ри сти мо је за
гла сов ну ко му ни ка ци ју
из ме ђу ко ри сни ка и ра-
чу на ра. У њој по де ша-
ва мо: па ра ме тре ве за не
за ми кро фон ко ји ко ри-
сти мо, пре по зна ва ње
гла са и је зи ка на ко ме
го во ри мо и из бор гла са
ко ји ће да чи та текст на

ра чу на ру.

Tro u bles ho-

o ting – ко ри сти-
мо је као по моћ за
уоча ва ње, ди јаг-
но зу и ре ша ва ње
не ког про бле ма
ве за ног за функ ци-
о ни са ње ра чу на ра
и опе ра тив ног си-
сте ма.

Re gion and Lan gu a ge – ко ри сти-
мо је за по де ша ва ње по да та ка она ко
ка ко би смо же ле ли да их ви ди мо у не-
ком про гра му (ре ци мо, да ли ће се као
де ци мал ни за рез по ја вљи ва ти за рез
или тач ка, да ли ће се вре ме и да тум пи-
са ти по пра ви лу ме сец-дан-го ди на или
дан-ме сец-го ди на итд.). Ка да хо ће мо да
ку ца мо не ки текст, мо ра мо пр во да при-
ла го ди мо та ста ту ру на шем је зи ку та ко
што ће мо ин ста ли ра ти наш је зик.

Sync Cen ter

– ко ри сти мо је за
ускла ђи ва ње ин-
фор ма ци ја из ме ђу
на шег ком пју те ра
са дру гим ком пју-
те ри ма, уре ђа ји ма
и мре жним фол де-
ри ма.

User Ac co unts – ко ри-
сти мо је за по де ша ва ње пра ва
при сту па од ре ђе них ли ца од-
ре ђе ним ре сур си ма ра чу на ра,
ка да ви ше осо ба ра ди на истом
ра чу на ру. По мо ћу ових на ло га
сва ки ко ри сник ра чу на ра мо же
да по де си Win dows пре ма сво-
јим по тре ба ма, а да при том не
ути че на по де ша ва ња ко ја ко ри-
сти не ки дру ги ко ри сник.

Win dows Fi re wall

– ко ри сти мо је за по ста-
вља ње па ра ме та ра ко ји 
од ре ђу ју си стем за шти те 
на ком пју те ру, про ве ра-
ва ју ин фор ма ци је ко је 
до ла зе са ин тер не та или 
ло кал не мре же и при 
том за у ста вља ју или до-
зво ља ва ју њи хов улаз у 
ра чу нар, у за ви сно сти од 
по де ша ва ња.

R e  m o  t e -

App and Desk-

top Con nec ti ons

– ко ри сти мо је да
би смо се по слу-
жи ли апли ка ци ја-
ма ин ста ли ра ним
на дру гим ра чу-
на ри ма, од но сно
сер ве ри ма.

System – ко ри сти мо је ка да
же ли мо да до би је мо ин фор ма ци је 
о ра чу на ру, опе ра тив ном си сте му, 
мре жи ко јој при па да и свим оста лим 
де ло ви ма у ра чу на ру. По ред ових 
оп ци ја, она нам пру жа мо гућ ност 
кон тро ли са ња ме мо ри је, про гра ма, 
ауто мат ског ин ста ли ра ња до да та ка 
са Mic ro soft сај та. Ова оп ци ја се че сто 
ко ри сти код ин ста ла ци је драј ве ра 
и про ве ре да ли ра чу нар пра вил но 
рас по зна је све уре ђа је.

Win dows Card Spa ce – ко ри сти-
мо је за кре и ра ње ве за са веб-сај то ви-
ма и он лајн сер ви си ма ко ји ма же ли мо
да по ша ље мо кар ти цу са лич ним по да-
ци ма осо бе или фир ме, као што су: име
кар ти це, име и пре зи ме, име фир ме,
град, адре са, те ле фон, и-мејл итд. То
ра ди мо због ус по ста вља ња кон та ка та
са сај то ви ма од ко јих же ли мо стал не
ин фор ма ци је о те ма ма и про из во ди ма
за ко је смо за ин те ре со ва ни (ин фор ма-
ци је до би ја мо на осно ву по да та ка из
на ше кар ти це).

Win dows Up da te – ко ри сти-
мо је за до да ва ње до пун ског софт-
ве ра ко ји мо же да спре чи или ре-
ши про бле ме ко ји се ја вља ју при
ра ду на ра чу на ру, по ве ћа си гур-
ност и по бољ ша ре жим ра да ра чу-
на ра. Пре по ру чу је се да укљу чи мо
оп ци ју за ауто мат ско ажу ри ра ње,
та ко да Win dows мо же да ин ста-
ли ра си гур но сни или дру ги ва жан
софт вер чим он по ста не рас по ло-
жив на веб-сај то ви ма.

У сле де ћим на став ци ма ба ви ће мо се
ра дом на ин тер не ту (про грам In ter net Ex-
plo rer), као и мо гућ но сти ма ко је нам пру жа 
про грам Win dows Li ve.

So und – ко ри сти мо је за по де ша ва ње 
зву ка ко ји, уко ли ко же ли мо, мо же да пра ти све
опе ра ци је ко је из вр ша ва мо у опе ра тив ном си-
сте му Win dows 7: мо же мо да би ра мо уре ђај ко ји
ће би ти од го во ран за пу шта ње зву ка и по де ша-
ва мо ње го ве ка рак те ри сти ке, уре ђај ко ји ће би-
ти од го во ран за сни ма ње зву ка и по де ша ва мо
ње го ве ка рак те ри сти ке. Та ко ђе мо же мо да по-
де си мо зву ке ко ји ће пра ти ти од ре ђе не опе ра-
ци је у опе ра тив ном си сте му Win dows 7 (ула зак у
про гра ме, отва ра ње про гра ма, за тва ра ње про-
гра ма итд.).

Task bar and

Start Me nu – ко ри сти-
мо је за по де ша ва ње 
старт ме ни ја и таск ба-
ра та ко што од ре ђу је мо 
ти по ве ико на ко је ће се 
по ја ви ти и ка ко ће оне 
из гле да ти.

Win dows De fen der

– ко ри сти мо је за за шти ту
ра чу на ра од не же ље ног
софт ве ра, и то на три раз-
ли чи та на чи на: упо зо ре-
њи ма да не же ље ни софт-
вер по ку ша ва да се ин ста-
ли ра на ра чу нар (Real-ti me
pro tec tion), укљу че њем у
он лајн ко му ни ка ци ју са
дру гим ко ри сни ци ма ко-
ји су има ли исти про блем
са не же ље ним софт ве-
ром (SpyNet com mu nity) и
ске ни ра њем не же ље ног
софт ве ра и ње го вим ауто-
мат ским укла ња њем (Scan-
ning op ti ons).

Пре драг Јо ва но вић (На ста ви ће се)

По је ди нач не ико не за
по де ша ва ње ра да и
из гле да опе ра тив ног
си сте ма Win dows 7:
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здрав живот

Пролеће на прагуПролеће на прагу

По ред љу ба ви пре ма соб ном
цве ћу, мно ги од нас во ле да ви-
де цве ће и на сво јим бал ко ни-
ма, те ра са ма, про зо ри ма. По-
ла ко сти же про ле ће. Да би смо
га ји ли биљ ке на бал ко ни ма,
тре ба да зна мо ка кви су усло ви
на њи ма. Ако се бал кон на ла зи
на ви шим спра то ви ма, цве ће
тре ба да бу де круп них цве то ва
и ли сто ва, ле пих жар ких бо ја.
Тре ба иза бра ти цве ће ко је „па-
да“, јер оно се ви ди и из да љи-
не и ле по из гле да на бал ко ну
или про зо ру. Ве ли ки је из бор
јед но го ди шњег цве ћа. Нај по-
зна ти је су пе ту ни ја, пе лар го ни-
ја – раз не вр сте му шка тли, ле па
ка та, аге ра тум, вер бе на, сал ви-
ја и мно ге дру ге. По сто ји и цве-

ће ко је нас мо же за шти ти ти од
сун ца на бал ко ну, као што је ла-
до леж, ми ри шља ва гра о ри ца,
ко бе ја, ви ше вр ста бр шља на и
дру ги. Ако је бал кон или про-
зор у се но ви том де лу, нај бо ље
је за са ди ти хор тен зи је, мин ђу-
ши це, бе го ни је, аспа ра гус.

Да би нам цве ће на бал ко-
ни ма и про зо ри ма би ло ле по
и здра во, мо ра мо ура ди ти не-
ко ли ко ства ри пре не го што га
за са ди мо. Уко ли ко има мо сак-
си је и жар ди ње ре од про шле
го ди не, тре ба из њих очи сти ти
ста ру зе мљу и опра ти их вру-
ћом во дом. На су ти зе мљом за
цве ће. У јед ну жар ди ње ру се
мо гу по са ди ти раз ли чи те вр-
сте цве ћа, раз ли чи тих бо ја, са-

мо тре ба во ди ти ра чу на да бу-
ду сор те ко је от при ли ке у исто
вре ме цве та ју. Цве ће ре дов но
за ли ва ти, по вре ме но ма ло
пре ко па ти, укло ни ти пре цве-
та ле и су ве цве то ве и ли сто ве.

ХЛО РО ФИ ТУМ

Јед на од оми ље них кућ них
би ља ка. Жу те ста бљи ке еле гант-
но се са ви ја ју и на кра је ви ма из-
ра ста ју ма ли бе ли цве то ви, ко ји
не кад под се ћа ју на ми ни ја тур-
ни при ме рак биљ ке. Успе ва и у
мрач ни јим угло ви ма со ба. Зи ми
јој је по треб на све тлост да би
ли сто ви за др жа ли ле пу зе ле ну
бо ју. Зи ме из др жа ва и на осам
сте пе ни, а ина че је иде ал на соб-
на тем пе ра ту ра 18-24 сте пе на

Зе мља тре ба да јој бу де вла жна,
сем зи ми кад је пе ри од ми ро ва-
ња и тре ба је за ли ва ти тек кад
се зе мља осу ши. Ако се ре дов-
но пре хра њу је, из гле да ће здра-
ви је и буј ни је. Ра сте до 50 цм.

При пре ми ла:

Со фи ја До ми ни ко вић

ЦВЕ ЋЕ НА БАЛ КО НИ МА И ПРО ЗО РИ МА

Чор ба од спа на ћа
Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 500 гр спа на ћа, 100 гр 

сла ни не, 3 ка ши ке уља, 1 ка ши ка бра-
шна, 1 дл мле ка, 1 ја је, со, би бер.

На чин при пре ме: Очи сти ти спа-
наћ, опра ти и ста ви ти да се оба ри. 
Оба ре ни спа наћ про це ди ти и исе ћи. 
У лон цу за гре ја ти уље, до да ти бра-
шно и про пр жи ти. До да ти спа наћ, ла-
га но про ме ша ти и на ли ти во дом, па 

до да ти мле ко. По себ но исе ћи сла ни ну на ма ле коц ке и ста ви ти да се ис пр жи. Пр же ну сла ни ну до да ти 
у чор бу. Све за јед но ку ва ти ти хо око 30 ми ну та па ски ну ти са ва тре. Ја је уму ти ти, до да ти му па вла ку и 
то по ла ко си па ти у чор бу, уз ме ша ње.

Шпа ге ти са мор ским
пло до ви ма

(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 500 гр ме ша ви не мор ских пло до ва,

па ко ва ње шпа ге та, гла ви ца цр ног лу ка, 3 че на бе-
лог лу ка, 2 ка ши ке ма сли но вог уља, 220 мл бе лог
су вог ви на, 800 гр па ра дај за, ма ло ту ца не љу те
па при ке, пер шу нов лист, би бер, со, ше ће ра на врх
ка ши чи це.

На чин при пре ме: У ве ли ком ти га њу угре ја-
ти уље, до да ти исец кан цр ни лук и дин ста ти да
омек ша. До да ти исе чен бе ли лук и пер шу нов лист.
Крат ко про пр жи ти, па до да ти бе ло ви но и оста ви ти да про кљу ча. На сред њој тем пе ра ту ри ку ва ти око 
15 ми ну та. До да ти па ра дајз исе чен на коц ке за јед но са со ком ко ји пу сти, ту ца ну па при ку и ше ћер. На 
ни жој тем пе ра ту ри ку ва ти још 20 ми ну та, па до да ти би бер и ме ша ви ну мор ских пло до ва. Ку ва ти још 
де се так ми ну та, а у ме ђу вре ме ну у лон цу ску ва ти шпа ге те. Ку ва не шпа ге те оце ди ти и вра ти ти у ло нац, 
до да ти сос од мор ских пло до ва, све из ме ша ти и сер ви ра ти у чи ни ју.

На по ме на: Мо же се до да ти ка ши чи ца ша фра на ко ји ће овом со су да ти по себ ну но ту. Уме сто све жег 
па ра дај за мо же се ко ри сти ти и онај у кон зер ви и у том слу ча ју је до вољ но 400 гр.

Ро лат од 
спа на ћа

Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 1 кг спа на ћа, 125

гр мар га ри на, две шо ље мле ка,
не пу на шо ља бра шна, 4 ја је та,
250 гр бе лог си ра, ма ла ке си-
ца ма јо не за, 3 ка ши ке па вла ке,
кри шка фе та си ра, со, би бер.

На чин при пре ме: Спа наћ
очи сти ти, опра ти и ста ви ти да
се оба ри. Про це ди ти га и исец-
ка ти. На мар га ри ну про пр жи ти
бра шно, до да ти спа наћ и на ли-
ти са две шо ље хлад ног мле ка.
До да ти со и би бер и ку ва ти уз
стал но ме ша ње око 10 ми ну та,
да се ле по згу сне. Пу сти ти да се
спа наћ ско ро охла ди. Уму ти ти
шам од бе ла на ца. Жу ман ца уз
ме ша ње, јед но по јед но, до да-
ва ти у спа наћ, а за тим до да ти
и бе лан ца. У плех од шпо ре та
ста ви ти па пир за пе че ње и си-
па ти спа наћ. Пе ћи у за гре ја ној
рер ни на 200°Ц око 25 ми ну та.
Пе че ну ко ру ис тре сти на мо-
кру кр пу и уви ти у ро лат.

Фил: 250 гр срем ског си ра
на ма за ти пре ко ко ре и уви ти
у ро лат. Ме ша ви ном ма јо не-
за и па вла ке на ма за ти ро лат и
пре ко ње га обил но из рен да ти
фе та сир.

На по ме на: Ро лат до се че ња
др жа ти у фри жи де ру.
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Бо га та ту ри стич ко-уго сти-
тељ ска по ну да ле то ва ња 
са по пу сти ма од 25, па до 

не ве ро ват них 40 од сто основ на 
је ка рак те ри сти ка ово го ди шњег, 
34. Ме ђу на род ног сај ма ту ри зма 
одржаног од 23. до 26. фебруара 
у Бе о гра ду. Овај са јам је, по ре-
чи ма Та ле ба Ри фа и ја, ге не рал ног 
се кре та ра Свет ске ту ри стич ке 
орга ни за ци је, по стао је дан од 
нај зна чај ни јих фо ру ма за ту ри-
зам у све ту, те за то не чу ди да је 
ово го ди шњи мо то ма ни фе ста ци-
је био „Пут око све та за че ти ри 
да на”. Отва ра ју ћи Са јам, Не бој-
ша Ћи рић, ми ни стар еко но ми је 
и ре ги о нал ног раз во ја, ис та као 
је да је Ср би ја у пр о шлој го ди ни 
од ту ри зма оства ри ла при ход од 
бли зу ми ли јар ду до ла ра чи ме се 
ту ри зам увр стио у нај ве ћи из во-
зни по тен ци јал на ше зе мље.

По твр да ова кве кон ста та ци је 
ле жи и у по дат ку да је на ве ли-
кој ту ри стич кој при ред би под 
ку по ла ма Бе о град ског сај ма 
уче ство ва ло око хи ља ду из ла-
га ча из 46 зе ма ља, ко ји су сво је 

штан до ве по ста ви ли на 15.000 
ква дра та из ло жбе ног пр о сто ра. 
Ту су би ле ту ри стич ке орга ни-
за ци је и аген ци је, вин ске ку ће, 
хо тел ски и из лет нич ки лан ци, 
си сте ми за ре зер ва ци је ка ра та. 

На сај му су пр ви пут уче ство ва ле 
Не мач ка, Че шка и Изра ел, као и 
не ке зе мље Ази је (Ки на и Ин до-
не зи ја) и Афри ке (Га на). Јед на од 
пра те ћих ма ни фе ста ци ја био је 
Тре ћи ме ђу на род ни са јам ви на 

„Бео вајн фер”, са 120 уче сни ка
из бивших ју го сло вен ских ре пу-
бли ка и зе ма ља са пр о сто ра Бал-
ка на, а шан су за пр о мо ци ју на
Сај му ту ри зма ис ко ри сти ли су и
пр о мо те ри Олим пиј ских ига ра у

Лон до ну, где је по себ но би ло за-
па же но при су ство Вла де Див ца,
пред сед ни ка Олим пиј ског ко ми-
те та Ср би је.

На ша по ну да је има ла из у зет-
но бо га те са др жа је ко ји су ве о-

ма успе шно при ка за ни у окви ру
укуп ног ту ри стич ког пред ста-
вља ња, у орга ни за ци ји Ту ри-
стич ка орга ни за ци ја Ср би је. Ту
су, у окви ру пр о јек та „Хра на са
ду шом”, пр о мо ви са ни га стро ном-
ски спе ци ја ли те ти до ма ће ку хи ње
(за пад не, цен трал не, ис точ не Ср-
би је и Вој во ди не), пред ста вље на
су архе о ло шка на ла зи шта, ба ње,
је зе ра, пла ни не, ре ке, хо тел ски
лан ци, ту ри стич ке при ред бе, али
и пр о из во ђа чи и пр о дав ци су ве-
ни ра ко ји су, под сло га ном „По се-
ти те Ср би ју”, на сај му и пр о из во-
ди ли и пр о да ва ли сво ју ро бу.

Са јам је по се тио ам ба са дор
Не мач ке у Ср би ји, Вол фрам Мас,
као и ам ба са дор Шпа ни је, Арту-
ро Ла кла у стра Бел тран, ко ји
се нај ви ше за др жао на штан ду
ТОС-a „Одр жи ви ту ри зам у функ-
ци ји ру рал ног раз во ја”. Пред-
став ни ци ту ри стич ке при вре де и
ре сор них ми ни стар ста ва сло жи-
ли су се у оце ни да је ин те ре со-
ва ње по се ти ла ца за ово го ди шњу
ма ни фе ста ци ју пре ва зи шло сва
оче ки ва ња. Ј. Мек Ке вит

34. МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ
ТУ РИ ЗМА У БЕ О ГРА ДУ

При ча о Ср би ји
„... При ро да Ср би је још је нео т кри ве на и ско ро не так ну та, а ње ни

ра зно ли ки и атрак тив ни пре де ли ну де вам чи та ву ска лу са др жа ја,

не за бо рав на ис ку ства и до жи вља је – је дре ње на ши ро ко раз ли ве-

ним во да ма Ду на ва, пла ни на ре ње по ви со ви ма Ср би је, ко ји у се би

кри ју чи тав ко смос биљ ног и жи во тињ ског све та, по сма тра ње рет-

ких и за шти ће них пти ца, ре кре а тив ни ри бо лов у мир ним рав ни чар-

ским во да ма или на бр зим пла нин ским ре ка ма бај ко ви те ле по те,

на пор не би ци кли стич ке ста зе ко је ће вас од ве сти пут нај леп ших 

при зо ра... Глав ни ју на ци при че (о Ср би ји) је су при ро да и ње ни ста-

нов ни ци – биљ ке, пти це, ди вље жи во ти ње. Бес крај зе ле ни ла, шу ма

и пр о пла на ка, сна га пла нин ских и рав ни чар ских ре ка, ка њо ни и

је зе ра, тра го ви бо га тог кул тур но-исто риј ског на сле ђа, бо ра вак под 

ру стич ним кр о во ви ма се о ских до ма ћин ста ва и ми ри си и уку си тра-

ди ци о нал не ку хи ње, пру жи ће вам истин ско ужи ва ње, опу шта ње и

од мор у ра му ко ји уокви ру је при ро да Ср би је.”

Гор да на Пла ме нац, ди рек тор ТОС-а

Ужич ка „ком плет ле пи ња”
Ужич ка „ком плет ле пи ња” је на да ле ко по знат ло кал ни спе-

ци ја ли тет. У из вор ној ва ри јан ти ле пи ње су се пе кле у пе ћи 

на др ва, али мо гу да се при пре ме и од го то вих ле пи ња, на

сле де ћи на чин: до бро пе че ној ле пи њи оштрим но жем од-

се ћи гор њи део лев ка сто ка сре ди ни, та ко да у до њем де лу

оста не плит ко уду бље ње у ко је се ста ви ка ши ка ужич ког

ста рог кај ма ка. У то се раз би је ја је и по мо ћу ви љу шке раз-

ву че та ко да по кри је це лу по вр ши ну. Та ко при пре мље ну 

ле пи њу ста ви ти у до бро за гре ја ну рер ну да се за пе че. У 

ме ђу вре ме ну при пре ми ти нај ва жни ји са сто јак овог де ли-

ка те са ко ји да је ми рис и укус – пре топ (ото пи на од пе че ња 

ко ја оста је у зе мља ној пр жу љи, оба ве зно по ме ша на јаг ње-

ћа и пра се ћа у са вр ше ном од но су). Кад се ле пи ња за пе че

и пре топ пр о ври, и гор њи и до њи део се ка ши ком на то пи 

пре то пом, и слу жи се то пла. За на дев се мо же до да ти и пр-

шу та, сла ни на, ду ван чвар ци...

Ср би ја
ну ди
„хра ну са ду шом”

Ам ба са дор Шпа ни је Арту ро Ла кла у стра Бел тран
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Про у ча ва ња ме ста са 
нај ве ћим про цен том
сто го ди шња ка на
пла не ти ни су от кри ла 
по сто ја ње ика квог
чу до твор ног ре цеп та

Убо љим град ским са мо у-
слу га ма, од пре из ве сног
вре ме на, на одељ ку за

во ће и по вр ће по сто је два за-
себ на, вид но обе ле же на де ла.
Оно што се у њи ма ну ди је истог
име на и истог из гле да – ку пус,
кељ, шар га ре па, цве кла, це-
лер…, али раз ли ка по сто ји, и
то дра стич на, о че му убе дљи во
го во ре це не јед них и дру гих ар-
ти ка ла.

Про из во ди озна че ни као ор-
ган ски, са мим тим и ква ли тет-
ни ји, ску пљи су од обич них два,
три, пет, па и ви ше пу та. По ред
сва ке гај би це пе чат сер ти фи ко-
ва ног про из во ђа ча га ран ту је
да је ње гов кром пир или лук
га јен на здра вом тлу, без пе сти-
ци да, хер би ци да и ве штач ких
ђу бри ва.

Ску па про из вод ња, ма ли
при нос. За то и ко шта као су во
зла то. Ко то мо же да пла ти? За
ки ло грам лу ка или цве кле 180
ди на ра, кром пи ра 200, ја бу ка
250 ди на ра?

Не мно го њих, пот пу но је ја-
сно. Али ја сна је и тач на и ло-
ги ка про из во ђа ча. „Ор ган ском
про из вод њом не мо гу да се
обез бе де до вољ не ко ли чи не за
по тре бе це ле по пу ла ци је, али
ће увек од ре ђе ни ста леж хте ти
и мо ћи да ку пу је ове про из во-
де, ко ли ка год би ла њи хо ва це-
на”, за бе ле жи ли су ме ди ји ре чи
јед ног на шег по љо при вред ног
струч ња ка.

Од у век је ква ли тет на ис хра-
на би ла при ви ле ги ја имућ них.
Зна ло се шта је ду бо га ти, а шта
си ро ма шни. И са да ни је ни шта
дру га чи је, је ди но су у ме ђу вре-
ме ну про ме ње не стра не, па је
да нас нај ску пља не ка да шња
нај јев ти ни ја хра на. Што би се
ре кло, нај про сти ја. У то ме за-
пра во и је сте тај на, у јед но став-
но сти.

Ово из но ва по твр ђу ју не са-
мо но ва ме ди цин ска са зна ња, 
већ и упе ча тљи ви при ме ри ду-
го веч но сти на пот пу но раз ли-
чи тим ме сти ма на зе мљи, на ко-
ји ма је за бе ле жен не у о би ча је но 
ви сок про це нат сто го ди шња ка.

Тим обла сти ма, на зва ним 
„пла вим зо на ма” по бо ји олов-
ке ко јом су то ком јед ног раз-
ма тра ња би ле за о кру же не на 
ма пи све та, го ди на ма се ба вио 
аме рич ки ис тра жи вач Ден Бјут-
нер и на пи сао књи гу, „оба ве-
зно шти во за све оне ко ји же ле 
да оста ну мла ди”, под на сло вом 
„Пла ве зо не: упут ства за дуг 
жи вот од љу ди ко ји су жи ве ли 
нај ду же”.

Из раз „упут ства” је до бро ода-
бран јер је дин стве ног пра ви ла 
не ма, као ни чу до твор ног ре-
цеп та. Шта он да по ве зу је ита ли-
јан ско се о це Бар ба и га у бр ди ма 
Сар ди ни је, грч ко остр во Ика ри-
ја у Егеј ском мо ру, ја пан ску Оки-
на ву, Ло ма Лин ду у Ка ли фор ни ји 
и по лу о стр во Ни ко ја у Ко ста ри-
ки, пет та ча ка на три кон ти нен-
та у ко ји ма и му шкар ци и же не 
до сти жу сто ту у ве ћем бро ју не-
го би ло где на пла не ти? Нај пре, 
јед но ста ван жи вот и ис хра на у 
скла ду са при род ним окру же-
њем или убе ђе њем.

На Ме ди те ра ну, на Сар ди ни-
ји и Ика ри ји, то у ве ли кој ме ри 
под ра зу ме ва ма сли но во уље, 
ко зји сир, за чин ско би ље, али 
и цр но ви но; у Ја па ну со ју и то-

фу сир; у Ко ста ри ки ку ку руз и 
па суљ; у Ка ли фор ни ји, ко ја је 
спе ци фи чан слу чај јер је у пи-
та њу адвен ти стич ка за јед ни ца 
у Ло ма Лин ди, стрикт ну за бра ну 
ду ва на, ка фе, ал ко хо ла.

У су шти ни, на чин жи во та је 
сли чан, без об зи ра на ге о граф-
ске и кул ту ро ло шке раз ли ке. 
Па да у очи, на при мер, ма ла за-
сту пље ност ме са у је лов ни ку, у 
Бар ба и ги са мо не де љом и пра-
зни ком, а ме ђу адвен ти сти ма у 
Ло ма Лин ди ви ше од по ло ви не 
су ве ге та ри јан ци. По вр ће је, пак, 
ло кал но, уз га ја но у до ма ћим ба-
шта ма, што исто вре ме но под сти-
че на стал ну фи зич ку ак тив ност 
и у нај по зни јим го ди на ма.

Уме ре ност у све му у Ја па ну 
зна чи и пра ви ло да ни кад не 
тре ба је сти до осе ћа ја пот пу не 
си то сти, са свим је до вољ но и 80 
од сто, а та ма ла ка ло риј ска ре-
стрик ци ја и те ка ко при ја ор га-
ни зму.

За ду шу и оп ште здра вље, 
ме ђу тим, пре суд но је ва жан и 
со ци јал ни мо ме нат. Ста ри не 
оста ју са ми. У свим по ме ну тим 
оаза ма ду го веч но сти при пад-
ност по ро ди ци је сна жно из ра-
же на, ро ђач ке и при ја тељ ске 

ве зе су ја ке и по сто ја не и за хва-
љу ју ћи њи ма жи вот не гу би сми-
сао до кле год се ње го во клуп ко 
не од мо та до са мог кра ја.

Ово су за пра во дра го це не
лек ци је из Бјут не ро вог „уџ бе-
ни ка”, вред не због то га што у ве-
ли кој ме ри за ви се од нас са мих 
и чи не аспект ду го веч но сти на 
ко ји сва ко од нас мо же да ути че.
Жи вот у гра ду сва ка ко ис кљу чу-
је мо гућ ност лич ног уз га ја ња 
по вр ћа, као што је и са свим ре-
ал но да ће би ти све те же при-
у шти ти све ску пљу ор ган ску 
хра ну, али не го ва ти емо тив не 
спо не са бли ским и дра гим осо-
ба ма ипак је у нај ве ћој ме ри 
ствар лич ног из бо ра и од лу ке. 
То је те мељ на исти на ко ли ко и 
чи ње ни ца да је уса мље ност у 
ста ро сти нај те жа бо лест.

Сва та ме ста ра су та по пла-
не ти кри ју ве ро ват но још не ке 
раз ло ге због ко јих су жи вот не 
ста зе њи хо вих жи те ља та ко 
ду ге. Ипак, нај ве ћа вред ност 
от кри ћа о по сто ја њу „пла вих 
зо на” био би по ку шај да спо-
зна мо соп стве не мо гућ но сти 
ка ко да пла вет ни ло ути сне мо у 
свој жи вот.

Д. Дра гић

У ПО ТРА ЗИ ЗА ДУ ГО ВЕЧ НО ШЋУ

Тај на у јед но став но сти
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нај бо га ти је на ци је све та сма тра 
да не ће има ти до вољ но нов ца
кад пре ста не да ра ди

„И бо га ти пла чу”, на зив је ста ре аме рич-
ке ТВ са пу ни це, ко ја се че сто при зи ва кад
се тра жи ме та фо ра за не во ље оних за ко је
се обич но ми сли да су без про бле ма, ба рем
фи нан сиј ских.

Кад се по ме ну САД, пр ва асо ци ја ци ја је да
је то бо га то дру штво. Али, као и сву да, и у
Аме ри ци су ре ал но сти углав ном дру га чи је
од ути ска дру гих о њи ма.

Кри за из 2008, ко ја је про ху ја ла, оста ви ла је
сву да мно го пу сто шни ји траг не го што се у пр-
ви мах ми сли ло. Евро па је упа ла у ду жнич ки
ко ло плет и ове го ди не ће већ са свим из ве сно
би ти у ре це си ји. Афри ка је си ро ма шни крај
пла не те, као што је од у век био, а са мо Ази ја,
за хва љу ју ћи пре све га Ки ни и Ин ди ји, успе ва
да одр жи ди на ми чан при вред ни раст.

Аме ри ка, из ко је је све по те кло (за хва љу-
ју ћи по хле пи са Вол стри та), опо ра вља се
мно го спо ри је не го што би же ле ла, са још
ви со ком сто пом не за по сле но сти. Кри за је
уз др ма ла аме рич ко са мо по у зда ње и до не-
кле при зе мљи ла гло бал не ам би ци је нај ве-
ће свет ске си ле. И та мо су, ме ђу тим, де бљи
крај из ми ну лих по ре ме ћа ја – као и у дру-
гим ме сти ма – из ву кли пен зи о не ри, или
они на ко је до ла зи ред да то по ста ну.

Пи шу ћи не дав но о овој те ми, нај у глед-
ни ји аме рич ки днев ник, „Њу јорк тајмс”, на-
вео је при мер су гра ђан ке Џо ни Ворт, ко ја је
пла ни ра ла да се пен зи о ни ше у 62. го ди ни и
за то се те мељ но при пре ма ла. Мак си мал но
је упла ћи ва ла у лич ни пен зиј ски фонд, та-
ко зва ни 401(к), ко ји се опло ђа ва ин ве сти-
ра њем на бер зи и због то га сво ју суд би ну
ве зу је за це ло куп ну еко но ми ју.

Кри зни цу на ми из 2008. збри сао је ве-
ли ки про це нат те ње не уште ђе ви не јер
су пен зиј ски фон до ви у тој „олу ји” укуп но

обез вре ђе ни за око 2.800 ми ли јар ди до ла-
ра. Го спо ђа Ворт, ко ја да нас има 65 го ди на,
због то га још ра ди пу но рад но вре ме и још
упла ћу је у свој пен зиј ски фонд, на да ју ћи се
да ће та ко за око пет го ди на обез бе ди ти ко-
ли ко-то ли ко при стој ну пен зи ју.

У Аме ри ци ина че не по сто ји за кон ска
при ну да да се оде у пен зи ју, јер се пра во на
рад сма тра основ ним људ ским пра вом ко је
ни је дан про пис не мо же да ус кра ти. Ипак, и
та мо се сма тра нор мал ним да се рад ни век
окон ча не где око 65. го ди не

По сле кри зне при ли ке ово ме ња ју, пре
све га због чи ње ни це са ко јом се су о ча ва
све ви ше Аме ри ка на ца: да као пен зи о не ри
не ће мо ћи да одр жа ва ју жи вот ни стан дард
на ко ји су на ви кли. Си ту а ци ја је кри зна јер
су, по пут го спо ђе Ворт, они ко ји су са да
пред пен зи јом из гу би ли у про се ку че твр-
ти ну вред но сти сво јих пен зиј ских фон до ва,
због че га им не пре о ста је ни шта дру го не го
да пен зи о ни са ње од ла жу у на ди да ће на-
док на ди ти бар део тог гу бит ка.

Цен тар за пен зиј ска ис тра жи ва ња при
Бо стон ко ле џу, во де ћој ин сти ту ци ји ко ја се
у САД ба ви ис тра жи ва њи ма из ове обла сти,
про це њу је да је 55 од сто до ма ћин ста ва су о-
че но са ри зи ком да ће по сле пен зи о ни са ња
има ти знат но ма ње при хо де од оних на ко је
су ра чу на ли. За кљу чак ко ји из то га сле ди је
да ће ве ћи на при пад ни ка аме рич ке сред ње
кла се (ко јој при па да ју сви ко ји има ју стал но

за по сле ње) ка да се пен зи о ни шу, би ти си ро-
ма шни или на иви ци си ро ма штва.

Због то га мно ги на сто је да од ло же од ла-
зак у пен зи ју. Нај но ви је ста ти сти ке по ка зу ју
да је рад но ак тив но чак 18 од сто Аме ри ка-
на ца ста ри јих од 65 го ди на – да кле го то во
сва ки пе ти. Пре де сет го ди на та квих је би ло
са мо 13 про це на та.

Пре ма аме рич ким ра чу ни ца ма, ми ни мум
„пен зиј ске” уште ђе ви не ко ју би не ко тре ба-
ло да има у мо мен ту пре стан ка рад ног ве ка
је 100.000 до ла ра, али да нас 35 од сто Аме-
ри ка на ца у до бу из ме ђу 55. и 64. из ја вљу је
да на ра чу ну има ма ње од 25.000 до ла ра.

Сви ко ји на пу не 65 го ди на има ју пра во на
пен зи ју од ин сти ту ци је „со ци јал не си гур но-
сти”, ко ја из но си око 1.500 до ла ра ме сеч но.
Ако се узи ма ра ни је, ре ци мо од 62. го ди не,
та др жав на пен зи ја је ма ња – око 1.100 до-
ла ра, и сра змер но је ве ћа ако поч не да се
ко ри сти ка сни је – на при мер 1.980 до ла ра
ме сеч но ако се кре не од 70.

Мно ги се за то од лу чу ју да то пра во поч ну
да ко ри сте ка сни је, кад баш мо ра ју, да би та
пен зи ја би ла ве ћа, од но сно да би као пен зи о-
не ри не ка ко на ма кли да им при хо ди бу ду из-
ме ђу 65 и 85 од сто оних ко је су има ли док су
ра ди ли. То се у Аме ри ци сма тра до вољ ним за
одр жа ва ње уоби ча је ног жи вот ног стан дар да,
с об зи ром на то да су пен зи о нер ски тро шко-
ви ни жи од оних ко је има ју за по сле ни.

М. Бе кин

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да
чак 63 од сто жи те ља
најбогатије нације света сматра

И АМЕ РИ КАН ЦИ НЕ ПРИ ПРЕ МЉЕ НИ ЗА ПЕН ЗИ ЈУ

по ква ре 
чу ни це
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Ср би ја ће до ју на ове го ди не
до би ти још јед ну ко мо ру.
Би ће то Ко мо ра со ци јал-

не за шти те за чи ји по че так ра да
уве ли ко тра ју при пре ме. Ових
да на тре ба ло би да бу де до не та
од лу ка о рас пи си ва њу из бо ра за
скуп шти ну Ко мо ре, на кон че га ће
би ти фор ми ра но ово но во те ло у
си сте му со ци јал не за шти те.

Нај ва жни ји по сао Ко мо ре, ка ко
ка же Дра гој ло Ми нић, пред сед-
ник Од бо ра за ње но фор ми ра ње,
би ће  „ли цен ци ра ње ор га ни за ци-
ја и по је ди на ца у си сте му со ци јал-
не за шти те”.

– Као но ва ин сти ту ци ја у си-
сте му со ци јал не за шти те и као
не за ви сна про фе си о нал на ор-
га ни за ци ја струч них рад ни ка и
са рад ни ка, Ко мо ра ће, из ме ђу
оста лог, оба вља ти и по сло ве за-
шти те и уна пре ђе ња струч но сти
и очу ва ња про фе си о нал не ети ке
– об ја шња ва за „Глас оси гу ра ни ка” 
Дра гој ло Ми нић. – Ли цен ци ра ње
уста но ва и рад ни ка со ци јал не
за шти те прак тич но пред ста вља
по сту пак у ко ме се ис пи ту је, од-
но сно по твр ђу је да струч ни рад-
ник ис пу ња ва усло ве и по шту је
стан дар де за пру жа ње услу га ко-
ри сни ци ма у со ци јал ној за шти ти.

Пред сед ник Од бо ра за фор ми-
ра ње Ко мо ре ка же да је ли цен ца
по твр да да струч ни рад ни ци пре-
ко за вр ше не про пи са не школ ске
спре ме, од го ва ра ју ћих про гра ма
обу ке, струч ног уса вр ша ва ња и
од го ва ра ју ћег сен зи би ли те та, мо-
гу бла го вре ме но и ква ли тет но да
пру же за шти ту сва ком ко ри сни ку
у скла ду са прин ци пи ма и стан-
дар ди ма са вре ме не прак се со ци-
јал ног ра да. Усло ви за из да ва ње,
об на вља ње, али и од у зи ма ње ли-
цен це ре гу ли шу се под за кон ским
ак том ко ји до но си ми ни стар над-
ле жан за со ци јал ну за шти ту. Ни је
ис кљу че на ни мо гућ ност да не ко

од са да шњих струч них рад ни ка 
на по сло ви ма со ци јал не за шти те 
не до би је ли цен цу.

– То се мо же до го ди ти у слу-
ча је ви ма ка да струч ни рад ник 
не ис пу ња ва усло ве у по гле ду 
струч не спре ме, рад ног ис ку ства 
или слич но – на по ми ње Дра гој ло 
Ми нић.

Наш са го вор ник ис ти че да је 
ли цен ци ра ње оба ве за за за по-
сле не струч не рад ни ке у цен три-
ма за со ци јал ни рад – со ци јал не 
рад ни ке, пе да го ге, ан дра го ге, 
спе ци јал не пе да го ге, со ци о ло-

ге, пси хо ло ге, док се у дру гим 
уста но ва ма со ци јал не за шти те та 
оба ве за од но си и на ле ка ре и де-
фек то ло ге. Ли цен цу ће мо ра ти да 
има ју и све ор га ни за ци је со ци јал-
не за шти те.

Да би јед на ор га ни за ци ја до би-
ла ли цен цу за оба вља ње по сла 
из обла сти со ци јал не за шти те по-
треб но је да, по ред усло ва про пи-
са них за ко ном, ис пу ња ва и стан-
дар де за пру жа ње услу га – по пут 
од го ва ра ју ће ло ка ци је, про сто ра 
и опре ме, као и да нај ма ње две 
го ди не пру жа услу ге со ци јал не 
за шти те. По сту пак за из да ва ње, 
об на вља ње и од у зи ма ње ли цен-

це за уста но ве со ци јал не за шти те 
спро во ди Ми ни стар ство ра да и 
со ци јал не по ли ти ке, док Ко мо ра 
со ци јал не за шти те да је ли цен це 
струч ним рад ни ци ма. Ли цен ци ра-
њем ће би ти об у хва ћен и при ват-
ни сек тор, тј.  „сви пру жа о ци услу-
га со ци јал не за шти те, без об зи ра 

на то што по слу ју сред стви ма у 
раз ли чи тим об ли ци ма сво ји не”.

У по чет ку до де ле ли цен ци сви
ко ји су на то оба ве зни до би ја ће 
та ко зва не нул те ли цен це, а до би-
је на ли цен ца мо же би ти и од у зе та 
но си о ци ма. Пред сед ник Од бо ра 
за фор ми ра ње Ко мо ре ка же да 
до то га мо же до ћи уко ли ко се по-
сло ви не оба вља ју у скла ду са за-
ко ном и стан дар ди ма, или ако до-
ђе до от ка за уго во ра о ра ду због 
учи ње не по вре де рад не оба ве зе 
или гру бог кр ше ња етич ког ко-
дек са. Ми нић на по ми ње да ће 
оста ли бли жи усло ви би ти де фи-
ни са ни под за кон ским ак ти ма.

Скуп шти на Ко мо ре има ће 45
чла но ва. Њих 25 ће би ти пред-
став ни ци цен та ра за со ци јал ни 
рад, де сет чла но ва би ће из уста-
но ва со ци јал не за шти те чи ји је 
осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, а пре-
о ста лих де се то ро из ре до ва пру-
жа ла ца услу га со ци јал не за шти те.

Љи ља на Ми лен ко вић
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ТО КОМ ЈУ НА ТРЕ БА ЛО БИ ДА ПОЧ НЕ С РА ДОМ КО МО РА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Ли цен це за по је дин це и уста но ве

Од бор за фор ми ра ње Ко мо ре
Од бор за при пре му и фор ми ра ње Ко мо ре со ци јал не за шти те

чи ни се дам чла но ва, као и Тим за по др шку. Чла но ви су, по ред 

Дра гој ла Ми ни ћа, Су за на Па у но вић, по моћ ник ми ни стра ра да

и со ци јал не по ли ти ке, про фе со ри Фа кул те та по ли тич ких на у ка 

др Ми ро слав Бр кић и др Не ве на За го рац, Ран ка Ву јо вић, ди рек-

тор ка Ре пу блич ког се кре та ри ја та за за ко но дав ство, Ја сми на

Ива но вић, на чел ни ца у Ми ни стар ству ра да, као и Вла дан Јо ва-

но вић, ко ор ди на тор Ти ма за по др шку.

у најави

ДДрДрД а агогоогогој ј ј лоллоол

ММиМиМ  ннићић
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Ста ро сна а не ин ва лид ска пен зи ја

Стаж из Народноослободилачког 

рата

По твр ди ти стаж из Хр ват ске

Све ра те ис пла ће не пра вил но

?
На да Бра нић, Н. Бе о град: Би ла сам у рад ном од но су до 

1995. го ди не ка да сам се раз бо ле ла и на ле кар ској ко ми-

си ји сам ква ли фи ко ва на као ин ва лид ски пен зи о нер I ка-

те го ри је. Ка да сам под не ла зах тев за пен зи ју, има ла сам 64 го-

ди не и 5 ме се ци жи во та. Ме ђу тим, ка да сам до би ла ре ше ње 

о пен зи ји где пи ше да сам ин ва лид ски пен зи о нер, об ра чу на та 

ми је пен зи ја као да је ста ро сна. Ја сам 65 го ди на на пу ни ла 13. 

11. 1995. го ди не, а ис пла та пен зи је је по че ла 13. 5. 1995. го ди-

не. Са да ни сам у мо гућ но сти да се са ма оп слу жу јем због бо ле-

сти, а и го ди на, па сам тра жи ла да ми се пен зи ја ис пла ћу је као 

ин ва лид ска јер би би ла ве ћа. Та ко ђе сам тра жи ла и нов ча ну 

на кна ду за ту ђу по моћ и не гу, али сам од би је на и за јед но и за 

дру го. За што сам до би ла ста ро сну, а не ин ва лид ску пен зи ју и 

да ли сам оште ће на?

?
Кр ста Ми хај ло вић, Ра дов ни ца: Пен зи о ни сан сам 1990. го-

ди не. У ре ше њу ко је сам до био при знат ми је бо рач ки стаж 

из 1944. го ди не и на осно ву то га сам до био 30 од сто до да-

так на пен зи ју, али ја тај до да так ни ка да ни сам до био. Ме ђу-

тим, у „Гла су оси гу ра ни ка”, од 15. 1. 2012. го ди не на ђем текст 

у ко ме пи ше да по чл. 35 За ко на о ПИО рад ни ку са 40 го ди на 

ста жа и 60 го ди на жи во та сле ду је 85 од сто пен зи је. Ја у овом 

слу ча ју ис пу ња вам усло ве, па ме ин те ре су је за што ми је ус кра-

ћен бо рач ки до да так?

?
Ка ти ца Ми љој ко вић, Но ви Сад: Ро ђе на сам 1958. го ди не.

До 1992. го ди не сам ра ди ла у Хр ват ској, а на кон то га смо се

пре се ли ли у Ср би ју где сам би ла у рад ном од но су до 2005.

го ди не. При знат ми је рат ни стаж у тра ја њу од 1 го ди не и 5 ме-

се ци, али сам чу ла да он не ула зи у уку пан пен зиј ски стаж, ма да

знам осо бе ко је су са тим ста жом ис пу ни ле услов за пен зи ју. Да

ли би се тај рат ни стаж или би ло ко ји дру ги мо гао от ку пи ти ка-

ко бих оти шла у пен зи ју тог мо мен та? Тре нут но упла ћу јем до-

при но се по чл. 15 За ко на о ПИО на нај ни жу осно ви цу и чу ла сам

да то мо же до ста да ума њи пен зи ју. Мо лим Вас да ми од го во ри-

те да ли да на ста вим да упла ћу јем стаж до пен зи је или је мо жда

бо ље да че кам го ди не жи во та да бих оти шла у пен зи ју.

?
Ве ра Ду га лић, Бре зо ва: У де цем бру 2011. го ди не до би ла 

сам по след њу ра ту јав ног по љо при вред ног ду га у из но су 

од 16.774, 27 ди на ра, а за па зи ла сам да су мо је ком ши је 

(са истим усло ви ма) до би ле по 20.000 ди на ра. Обра ти ла сам 

се Фон ду ПИО пи смом и до би ла од го вор ко ји Вам ша љем у 

при ло гу, али ја и да ље не раз у мем ка ко су они до шли до тог 

из но са.

Од го вор: Ва ма је пен зи ја
пра вил но од ре ђе на у скла ду са
про пи си ма ко ји су та да би ли на
сна зи. Тач ни је, чл. 57 За ко на о
ПИО ко ји је био на сна зи 1995.
го ди не ка да сте Ви оства ри ли
пра во на ин ва лид ску пен зи ју
де ци ди ра но ка же да се оси-
гу ра ни ку код ко га је ин ва лид-
ност на ста ла по сле на вр ше них
го ди на жи во та по треб них за
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну
пен зи ју, а то је за же не та да би-
ло 55 го ди на, пен зи ја од ре ђу је
пре ма ду жи ни пен зиј ског ста жа
у истом про цен ту у ко ме се од-

ре ђу је ста ро сна пен зи ја. Ка ко 
сте Ви та да већ има ли на вр ше-
не 64 го ди не жи во та, на Вас је 
при ме њен овај про пис и ни сте 
оште ће ни при ли ком утвр ђи ва-
ња ви си не пен зи је. На по ми ње-
мо да је у на шем за ко но дав ству 
ин ва лид ска пен зи ја мо гла да се 
оства ри са мо до го ди на по треб-
них за оства ри ва ње ста ро сне 
пен зи је. По сле ових го ди на мо-
же да се оства ри пра во са мо на 
ста ро сну пен зи ју, на рав но под 
усло вом да су ис пу ње ни усло-
ви у по гле ду го ди на ста жа. Овај 
про пис је и да нас на сна зи.

Од го вор: Ви сте пен зи о ни-
са ни по про пи си ма ко ји су би-
ли на сна зи од 1. 7. 1983. до 31.
5. 1992. го ди не. Кон крет но, на
Вас је при ли ком пен зи о ни са-
ња при ме њен чл. 55 та да шњег
са ве зног за ко на ко ји ка же да
се бор цу НОР-а ко ји на осно ву
на вр ше ног пен зиј ског ста жа
оства ри пен зи ју ни жу од 85 од-
сто од пен зиј ског осно ва, пен-
зи ја по ве ћа ва за ви сно од го-
ди не у ко јој му је при знат стаж
у дво стру ком тра ја њу. Та ко је
за бор це НОР-а од 1944. го ди-
не истим чла ном пред ви ђе но

да се пен зи ја по ве ћа ва у овом
слу ча ју за 30 од сто. Ка ко је
при ли ком пен зи о ни са ња Ва ма
утвр ђен стаж од пре ко 41 го ди-
не, то Вам је већ та да од ре ђе на
пен зи ја са 85 од сто и ни је Вам
од ре ђен до да так јер пен зи ја
ни је ни мо гла да из но си ви ше
од 85 од сто од пен зиј ског осно-
ва. Са мо но си о ци ма Пар ти зан-
ске спо ме ни це је мо гла да се
од ре ди пен зи ја у из но су ве ћем
од 85 од сто од пен зиј ског осно-
ва и до би ја ли су тзв. до да так на
Пар ти зан ску спо ме ни цу 1941.
го ди не.

Од го вор: Ви сте рад ни век до 
1992. го ди не оства ри ли у Хр ват-
ској. Ако до са да ни сте под но си-
ли зах тев за по твр ђи ва ње ста жа 
у Хр ват ској, пре по ру чу је мо да то 
уско ро ура ди те јер Ва ма ће сва-
ка ко јед ног да на би ти при зна то 
пра во на пен зи ју по Спо ра зу-
му о со ци јал ном оси гу ра њу са 
Хр ват ском. По сле по твр ђе ног 
ста жа из Хр ват ске ла ко ће би ти 
об ра чу нат Ваш уку пан стаж, као 
и ко ли ко Вам ста жа не до ста је 
до пен зи о ни са ња. Што се ти че 
по себ ног ста жа по осно ву уче-
шћа у ору жа ним ак ци ја ма, он је 
на вр шен у пе ри о ди ма ка да је 
Ва ма већ утвр ђен стаж у ефек-

тив ном тра ја њу као рад ни стаж
и без ути ца ја је на пра во ако се
пен зи ја оства ру је на осно ву пу-
них го ди на ста жа оси гу ра ња. От-
куп овог ста жа ни је мо гућ, ни ти
је ије дан за кон пред ви ђао та кву
мо гућ ност. Те шко је од го во ри ти
на пи та ње да ли је по вољ ни је
упла ћи ва ти стаж по чл. 15 За ко-
на о ПИО на нај ни жу осно ви цу
или је бо ље че ка ти го ди не жи во-
та за од ла зак у ста ро сну пен зи ју.
Ако упла том до при но са знат но
ра ни је до ђе те до пен зи је, ис пла-
ти се упла ћи ва ти стаж. У овом
слу ча ју не тре ба за не ма ри ти чи-
ње ни цу да се усло ви за пен зи ју
сва ке го ди не по сте пе но ме ња ју.

Од го вор: По да ци о ис пла ти
јав ног ду га ко је сте по сла ли у
при ло гу ја сно по ка зу ју да је Ва-
ма сва ка ра та, па и по след ња,
ис пла ће на пра вил но. Пр во Вам
је ис ка зан це ло ку пан дуг на име
не ис пла ће них пен зи ја ко ји је
од мах по де љен на че ти ри јед-
на ке ра те. За тим је ис ка зан про-
це нат ка ма те ко ји је раз ли чит
јер су ра те из ми ре не у раз ли-
чи тим вре мен ским пе ри о ди ма.

Код ис пла те IV ра те овај про це-
нат је нај ви ши јер је про те кло и
нај ви ше вре ме на. По сле то га је
ис ка за на ка ма та у но ми нал ном
ди нар ском из но су, као и укуп на
су ма глав ни це и ка ма те на дан
16. 12. 2011. го ди не. Ве ћи из нос
ко ји по ми ње те у Ва шем пи сму
углав ном је при па дао они ма
ко ји по ред пен зи је при ма ју и
на кна ду за по моћ и не гу дру гог
ли ца.
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хроника

Мла ди пе сни ци, не ка да-
шњи и са да шњи уче ни-
ци основ не и сред ње

шко ле у Свр љи гу, у ор га ни за ци-
ји Сек ци је же на при по ве ре ни-
штву Са ве за са мо стал них син-
ди ка та, 6. мар та су обе ле жи ли
ју би леј – де сет го ди на осмо мар-
тов ског ли те рар ног кон кур са
по све ће ног мај ци. Циљ и сми-
сао ове ма ни фе ста ци је је син ди-
кал на афир ма ци ја же не, мај ке,

рад ни це, до ма ћи це, ис ка за на
кроз ре чи ко је нај леп ше пи шу
де ца. За де сет го ди на на пи са-
но је око 800 пе са ма и ство рен

сја јан по тен ци јал за штам па ње 
књи ге чи ји ће спон зор би ти Са-
вез са мо стал них син ди ка та гра-
да Ни ша.

Го сти ли те рар не ве че ри, пе-
сни ци Ви о ле та Јо вић и Ру со мир 
Ар сић, ка зи ва ли су сво је сти хо-
ве по све ће не мај ци. Њи ма су се 
при дру жи ли и ра ни ји по бед ни-
ци кон кур са, Ма ја Ми ло ше вић, 
На та ли ја Рај ко вић, Да ни јел Ла-
зић и Ка та ри на Сто ја но вић.

По бед ник ово го ди шњег кон-
кур са је Со фи ја До бра ши но-
вић, уче ни ца че твр тог раз ре да 
ов да шње основ не шко ле. Две 

дру ге на гра де при па ле су Ми-
ља ни Стан ко вић, пе ти, и Те о до-
ри Бо жи но вић, пр ви раз ред, а 
три тре ће Ка та ри ни Сто ја но вић, 
Је ле ни Ран ђе ло вић, уче ни ца ма 
тре ћег раз ре да, и Пе три Ив ко-
вић, ко ја иде у дру ги раз ред. 
Нај бо љи ма су уру че не на гра де 
и ди пло ме, а Бла го је Ста ни са-
вље вић, пред сед ник За нат ске 
ко мо ре Ср би је, по бед ни ци ма је 
по де лио и по кло не. За хвал ни це 
су до би ли и по је дин ци, уста но-
ве и ме ди ји ко ји су го ди на ма 
ства ра ли ову ма ни фе ста ци ју.

На истом ску пу су го во ри ли и 
Ми о драг Ран ђе ло вић, пот пред-

сед ник Са ве за са мо стал них
син ди ка та Ср би је и пред сед ник 
Са ве за са мо стал них син ди ка та 
Ни ша, и Оли ве ра Бо бић, се кре-
тар ССС Ни ша, ко ји су на гла си ли
да су же не спо соб не да по не су 
ве ли ки те рет у дру штву јер се 
сва ко днев но но се са про бле ми-
ма у по ро ди ци и на по слу.

Ина че, на че лу Скуп шти не оп-
шти не Свр љиг је же на, и се кре тар 
Скуп шти не је же на. У Оп штин ском 
ве ћу при пад ни це леп шег по ла за-
у зи ма ју нат по ло вич ну ве ћи ну, а 
же не се на ла зе и на че лу не ко ли-
ко уста но ва у овој сре ди ни.

С. Ђор ђе вић

Цен тар „Жи ве ти ус прав но”,
не вла ди на ор га ни за ци ја из Но-
вог Са да ко ја оку пља осо бе са
ин ва ли ди те том (ОСИ), не дав но
је про сла ви ла ју би лар них де сет
го ди на ра да. Услу ге Цен тра ко-
ри сти ло је до да нас 750 љу ди, а
не ки од њих по ста ли су и ак ти-
ви сти ове ор га ни за ци је.

Го во ре ћи о по ло жа ју ОСИ у
дру штву, Ми ли ца Ру жи чић Нов-
ко вић, пред сед ни ца Цен тра, на-
гла си ла је да је др жа ва усво ји ла
Ме ђу на род ну кон вен ци ју о пра-
ви ма осо ба са ин ва ли ди те том и
си стем ске за ко не ко ји су ути ца ли
на оства ри ва ње њи хо вих пра ва.

Тре нут но нај ва жни ји про је-
кат Цен тра је Сер вис пер со-

нал них аси сте на та ко ји је ини-
ци ран у са рад њи са Цен тром 
за са мо стал ни жи вот ОСИ Ср-

би је. Сер вис је по кре нут 2008. 
го ди не а по др жа ли су га град 
Но ви Сад, Вла да Вој во ди не, 

Епар хи ја бач ка и при ват ни до-
на то ри. Цен тар, та ко ђе, има 
и из да вач ку де лат ност, и го-
ди шње об ја ви у про се ку две 
књи ге са те ма ма из про бле ма-
ти ке ОСИ.

Обе ле жа ва њу ју би ле ја при су-
ство вао је и проф. др Алек сан-
дар Ки раљ, члан Град ског ве ћа 
за здрав ство Но вог Са да, ко ји 
је ис та као да је по хвал но што 
Цен тар успе шно функ ци о ни ше 
де сет го ди на, те да њи хо во ми-
шље ње код из ра де си стем ских 
за ко на ува жа ва ју ка ко ми ни-
стар ства Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је, та ко и Вла да Вој во ди не и 
град Но ви Сад.

Д. Ко раћ

СВР ЉИГ

Пра знич но ве че по е зи је

НО ВИ САД

Де сет го ди на цен тра „Жи ве ти ус прав но”
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Иове го ди не, као и де вет 
прет ход них, Удру же ње 
пен зи о не ра и ин ва ли да 

ра да Кња же вац, пре ко сек ци ја 
же на ор га ни зо ва ло је, 7. мар та, 
тра ди ци о нал ну ча јан ку за сво-
је чла ни це и чла но ве, као и за 
оста ле гра ђа не Кња жев ца.

Да би се Дан же на обе ле жио 
ка ко до ли ку је, ру ко вод ство 
пен зи о не ра, са пред сед ни ком 
Удру же ња, Ра до ми ром Вељ ко-
ви ћем, пред сед ни цом клу ба, 
Бор ком Ву лић, и пред сед ни цом 
сек ци је же на, Бе бом Ми лић, 
при пре ми ло је до бар про грам 
под на зи вом „Не дај се, ге не ра-
ци јо”, ко ји су у са ли клу ба из-
ве ли чла но ви КУД „Сун ча на је-
сен”. Пред ви ше од 200 го сти ју, 

ко ји су би ли вр ло за до вољ ни 
про гра мом, на сту пи ли су хор, 
фол клор и ве ли ки број пе ва ча, 
ре ци та то ра, ху мо ри ста и глу-
ма ца, а нај ви ше апла у за до био 

је Звон ко Пав ко вић за драм ски 
при каз Мит ке та, чу ве ног ју на ка 
Бо ре Стан ко ви ћа. По за вр шет ку 

при ред бе сле ди ло је по слу же-
ње, а за тим игран ка за све.

– За овај пра зник има ле смо 
мно ге ак тив но сти, по се ти ле 
смо ста ре и бо ле сне дру га ри це 

и од не ле им при год не по кло не, 
што њи ма мно го зна чи. Про сла-
ву 8. мар та уве ли ча ли смо и из-
ло жбом пе шки ра из кња же вач-
ког кра ја, ко је су вред не же не 

при ку пи ле, или са ме ве зле као 
што су ра ди ле њи хо ве мај ке и 
ба ке. Ту су пе шки ри раз ли чи ти 

по ве ли чи ни, укра си ма и бо-
ја ма, ко ји се ко ри сте за раз не
оби ча је: сва тов ски, де вер ски,
ку мов ски, пе шки ри за кр ште-
ње, за мла ден це на вен ча њу и
за дру ге на ме не. Ис ти че мо ва-
жност пе шки ра јер је он пра тио
све до га ђа је из људ ског жи во та,
од ро ђе ња до смр ти – ка же Ста-
љин ка Ми лић Бе ба, пред сед ни-
ца сек ци је же на пен зи о не ра.

Овом ак ци јом ру ко вод ство
пен зи о не ра се по тру ди ло да

са ку пи и при ка же не што ле по,
тра ди ци о нал но и ста ро, и та ко
по мог не да се очу ва ју кул тур на
обе леж ја Кња жев ца.

По ред из ло же них пе шки ра
по ста вљен је и па но са сли ка-
ма 50 уче сни ка КУД „Сун ча на
је сен” у пе ри о ду од де сет го ди-
на, као траг за бу ду ће чла но ве
– но ве ге не ра ци је. А ове го ди-
не Кња жев ча ни су сла ви ли чак
три зна чај на да ту ма – по ред 8.
мар та, обе ле жи ли су и де сет го-
ди на ра да клу ба, као и де це ни ју
са мо стал ног ра да КУД „Сун ча на
је сен”.

Ни овог осмог мар та ни је из-
о ста ло тра ди ци о нал но Ве че
дру же ња за пен зи о не ре, а ак-
тив ност чла но ва клу ба се на-
ста ви ла и по сле пра зни ка, та ко
да су већ 9. мар та по се ти ли Дом
за ста ра ли ца „Ви ла Ка та ри на”,
а уско ро ће и ко ри сни ци ма Ге-
рон то ло шког цен тра при ка за ти
свој кул тур но-умет нич ки про-
грам.

Дра гић Ђор ђе вић

ПЕН ЗИ О НЕ РИ КЊА ЖЕВ ЦА СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 8. МАРТ

Не дај се, ге не ра ци јо

ЧА ЧАК

Ху ма ни тар ни кон церт 
мла дих вир ту о за на
хар мо ни ци

Два де сет тро го ди шњи сту ден ти му зи ке Мар ко Ше вар лић и Ни-
ко ла Кер кез на сту пи ли су пред ча чан ском пу бли ком, 7. мар та, на
ху ма ни тар ном кон цер ту у ве ли кој дво ра ни До ма кул ту ре, из во де-
ћи де ла Стра вин ског, Де Фа ље, Пја цо ле и дру гих ком по зи то ра.

Мар ко је ро ђен у Чач ку, сред њу му зич ку шко лу по ха ђао је у Кра-
гу јев цу, а сту ди је хар мо ни ке у Сан Се ба сти ја ну. На ис тој ака де ми ји
сту ди рао је и Ни ко ла, по ре клом из Но вог Са да, а обо ји ца су у ју ну
ди пло ми ра ли са де сет ком и од фа кул те та на гра ђе ни ме да љом ча-
сти, ко ја се у Шпа ни ји до де љу је са мо нај бо љим сту ден ти ма. Са да
су на ма стер сту ди ја ма у Не мач кој.

Мла ди ћи по све ће ни му зи ци, са слич ним ин те ре со ва њи ма и ци-
ље ви ма, осно ва ли су то ком сту ди ја дуо „Je ux d’ An cher” (у пре во ду
„игра је зи ча ка”, као прин цип на ко ме хар мо ни ка функ ци о ни ше),
ко ји је на пре сти жним так ми че њи ма ка мер не му зи ке у Шпа ни ји
осва јао ви со ке на гра де. У Чач ку је дуо на сту пио пр ви пут и ти ме
је ис пу ње на Мар ко ва же ља да у гра ду у ко ме је од ра стао и за по-
чео му зич ко обра зо ва ње одр жи ху ма ни тар ни кон церт. Ор га ни за-
тор кон цер та био је ме сни од бор Ко ла срп ских се ста ра, а но вац од
про да је ула зни ца би ће утро шен за за вр ше так ку ће за си ро ма шну
по ро ди цу Ву јо вић, ко ју Ко ло, сред стви ма до на то ра, гра ди у се лу
Ка чу ли це. Д. Ч.
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пензионерски кутак

Дру ги Са јам вен ча ња
Ово го ди шњи, дру ги Са јам вен ча ња у Кра гу јев цу, у ор га ни-

за ци ји „Шу ма ди ја сај ма”, про мо ви сао је два де се так из ла га ча 
из це ле Ср би је. „Wed ding ho u se”, пре ма оце ни пу бли ке естет-
ски нај леп ши кра гу је вач ки са јам, ове го ди не при ву као је из у-
зет но ве ли ки број по се ти ла ца ко ји су има ли при ли ку да ужи-
ва ју и у мод ној ре ви ји на ко јој се пред ста ви ло шест до ма ћих 
брен до ва, ди стри бу те ра вен ча ни ца и опре ме за вен ча ње.

По ред по ну де вен ча ни ца кра гу је вач ких са ло на и рад њи 
из оста лих гра до ва, бу ду ћим мла ден ци ма и по се ти о ци ма 
пред ста ви ли су се и фри зер ски са ло ни и про из во ђа чи би-
дер ма је ра и дру ге нео п ход не опре ме и де ко ра ци је ко ја овај 
важан дан у жи во ту чи ни и нај леп шим. М. С.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Осмо мар тов ске
фри зу ре

Уче ни ци фри зер ске стру ке и на став ни ци Сред ње шко ле „То-
за Дра го вић” из Кра гу јев ца и ове го ди не су тра ди ци о нал но, 
по во дом 8. мар та, ор га ни зо ва ли ак ци ју за ко ри сни це Ге рон то-
ло шког цен тра у овом гра ду. Бу ду ћи фри зе ри су у школ ском 

са ло ну бес плат но фри зи ра ли де се так ко ри сни ца кра гу је вач-
ког до ма за ста ре и на тај на чин им улеп ша ли пра зник же на.

За уче ни це дру ге и тре ће го ди не фри зер ског сме ра ово је 
ујед но би ла и при ли ка да уса вр ше прак тич ни део на ста ве, 
док су, с дру ге стра не, ко ри сни це до ма ста рих би ле за до-
вољ не сво јим но вим све ча ним фри зу ра ма.

У шко ли „То за Дра го вић” ка жу да ће слич на ак ци ја уско ро 
би ти ор га ни зо ва на и за му шке ста на ре Ге рон то ло шког цен-
тра. М. С.

СВР ЉИГ

Штам пач на поклон

Клуб при вред ни ка оп шти не Свр љиг по кло нио је, по чет ком 
ма р та, свр љи шким пен зи о не ри ма штам пач за ком пју тер. Сло бо-
дан Ра шић, пред сед ник Клу ба при вред ни ка, ово да ри ва ње обра-
зло жио је до бром са рад њом и ху ма ним ак ци ја ма привредника. 
Ми лен ко Пе тро вић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра у Свр-
љи гу, за хва лио је на по кло ну и рекао да је то по че так до бре са-
рад ње ко ја тре ба да тра је на обо стра ни ин те рес. За но во го ди-
шње и бо жић не пра зни ке пен зи о не ри су од оп штин ске упра ве 
до би ли ком пју тер ко ји са да до би ја пра ву функ ци ју.

По во дом 8. ма р та, у Клу бу пен зи о не ра, у Свр љи гу, ор га-
ни зо ван је при јем за чла ни це Удру же ња и ПУПС-а. Че стит ке 
за пра зник упу тио им је пред сед ник Ми лен ко Пе тро вић, и 
по же лео мно го сре ће, здра вља и ак тив но сти, а на кон то га 
је усле ди ло по слу же ње и цве ће. При пад ни це леп шег по ла 
Удру же ња пен зи о не ра у Свр љи гу 8. ма рт су сла ви ле у јед ном 
свр љи шком ре сто ра ну. С. Ђ.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

Бо ји ћу но ви ман дат
На не дав но одр жа ној Из бор ној скуп шти ни Удру же ња пен-

зи о не ра оп шти не Ве ли ка Пла на за пред сед ни ка је по но во
иза бран Пе ри ша Бо јић, док ће ње гов за ме ник у на ред ном
ман да ту би ти Зла то мир Та дић. Иза бран је и Из вр шни од бор
од је да на ест и Над зор ни од бор од три чла на.

На Скуп шти ни су усво је ни из ве шта ји о из бо ри ма одр жа-
ним по ме сним од бо ри ма пен зи о не ра, као и пред лог Из вр-
шног од бо ра Удру же ња о ви си ни и рас по де ли чла на ри не
за ову го ди ну. Уско ро ће би ти одр жа на и ре дов на го ди шња
скуп шти на пен зи о не ра Ве ли ке Пла не, и на њој ће би ти усво-
јен за вр шни ра чун и из ве штај о ра ду за 2011, као и про грам
ра да и фи нан сиј ски план за те ку ћу го ди ну. На овој сед ни ци
би ће ре чи и о до са да шњем ра ду се кре та ра Удру же ња, Зво-
ни ми ра Ка ли но ви ћа, и иза бра ће се но ви се кре тар.

Из бор ној скуп шти ни ве ли ко пла њан ских пен зи о не ра
при су ство ва ли су и Рај ко Ја рић, ге не рал ни се кре тар Са ве-
за пен зи о не ра Ср би је, и Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник
Окру жног од бо ра пен зи о не ра.  Сл. К.
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Тур нир у ша ху
Де ве де сет пет го ди на од чу ве ног То плич ког устан ка Оп-

штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Бла цу обе ле жи ла је и 
тур ни ром у ша ху. Ин те ре со ва ње је би ло ве ли ко, те је на глав-
ном тур ни ру уче ство ва ло 12 пен зи о не ра, а ме ђу њи ма је би-
ло и ак тив них ша хи ста ко ји бра не бо је ме сног клу ба Ја стре-
бац, чла на Срп ске ли ге.

Тур нир је одр жан по та ко зва ном Бер ге ро вом си сте му. Пр-
во ме сто осво јио је Дра ган Ми ле тић ко ји је при ку пио укуп но 
де сет по е на. Дру го пла си ра ни је био Сло бо дан Дра ги ће вић 
са 9,5, док је тре ће ме сто при па ло јед ном од нај бо љих блач-
ких ша хи ста, То ми сла ву Ра ки ћу, ко ји је са ку пио 8,5 по е на. Ра-
кић је био и глав ни ор га ни за тор тур ни ра.

Нај у спе шни ји игра чи до би ли су пе ха ре и на гра де, а пла ни-
ра се да тур нир по ста не тра ди ци о на лан. Ж. Д.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА – ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

Ве се ло за Дан же на

Ме ђу на род ни дан же на – Осми март, ма да скром ни је не-
го ра ни је, и ове го ди не обе ле жи ле су пред став ни це леп шег 
по ла Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев ске Па-
лан ке. Ве се ло је за Дан же на би ло и у Удру же њу пен зи о не ра 
су сед не оп шти не Ве ли ка Пла на, а по ред пе сме, ића и пи ћа, 
ру ко вод ство удру же ња пен зи о не ра из овог ме ста сво јим 
чла ни ца ма је да ро ва ло по је дан ка ран фил. Сл. К.

ПИ РОТ

Уз песму и игру
Око две сто ти не пен зи о нер ки по дру жни ца гра до ва Пи-

рот ског окру га и не ка да шњих рад ни ца „Ти гра” све ча но је
обе ле жи ло 8. март у ви ли „Ди ја на”.

Уз пе сму и игру да ме су се дру жи ле до ка сних ве чер њих
са ти, а на за ба ви је на сту пи ла и пе вач ка гру па пен зи о нер ки
„Злат но гр ло”. С. П.

БЛА ЦЕ

Из ло жба о
осло бо ђе њу То пли це

По во дом обе ле жа ва ња зна чај них исто риј ских да ту ма
и да на осло бо ђе ња три то плич ке оп шти не – Бла це, Кур-
шу мли ја и Про ку пље, кра јем фе бру а ра и по чет ком мар та
На род ни му зеј То пли ца из Про ку пља ор га ни зо вао је за ни-
мљи ву из ло жбу у Бла цу.

На и ме, у хо лу блач ког Кул тур ног цен тра по ста вље на је из ло-
жба спи са и фо то гра фи ја о Бал кан ским и Пр вом свет ском ра ту,
са по себ ним освр том на до га ђа је и лич но сти из овог кра ја.

– За хва љу ју ћи број ним до ку мен ти ма, на ши чла но ви, као
и сви оста ли ко ји су по се ти ли из ло жбу, упо зна ли су се са
до га ђа ји ма и бор ба ма за осло бо ђе ње То пли це. За до во љан
сам што је из ло жбу ви део ве ли ки број пен зи о не ра – ре као
је пред сед ник удру же ња из Бла ца, Де си мир Ђор ђе вић.

У скло пу обе ле жа ва ња зна чај них да ту ма, у блач ком се лу
Гр гу ре, 3. мар та, одр жа на је све ча ност по во дом 95 го ди на
То плич ког устан ка. Ж. Д.
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шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ
МЕРОДАВНОСТ

РАДНИК КОЈИ 

СЕ ИСТИЧЕ

НА РАДУ

ГРАД У 

ХЕРЦЕГОВИНИ

ОЛОВНО ЗРНО

ЗА ПУЊЕЊЕ

ПУШАКА

ПЕВАЧ И

ПЕСНИК 

КИРГИЗА

ВИДАРИ 

РАНА

ВРСТА 

ПАПАГАЈА

ВРСТА СТАРОГ

ТОПА

ЗАПАДНО 

ГЕРМАН. 

ВОЈСКОВОЂА

ВРСТА ЈУЖНОГ 

ВОЋА, ОЛИВА

ОСОБА КОЈА

ПРАВИ ПРТИНУ 

У СНЕГУ

БЕЛГИЈСКА

ТЕНИСЕРКА,

ЖИСТИН

СИМБОЛ 

РАДИЈУМА

ПОШТАНСКА 

ТАКСА

СТАРИ ГРАД У 

ФЕНИКИЈИ

ОЗНАКА 

ПИРОТА

ЗАРАЗНА

КЛИЦА

ТЕРАСА 

(ДАЛМ.)

ЕКАВСКИ

(СКР.)

ИМЕ ГЛУМИЦЕ

ДЕРЕК

ДРЖАВА

АУСТРАЛИЈЕ

ОЗНАКА

ЗА ТОНУ

СРЕДСТВО 

ПЛАЋАЊА

СИМБОЛ

АЗОТА

ТОРБА

РАСТВАРАЊЕ

ВУЧНА 

ПОЉОПРИВР.

МАШИНА

ПРЕДАВАЊЕ

СТИХ ОД ОСАМ 

СЛОГОВА

СТАРИЈА

ЖЕНА

СРЕДСТВО ЗА

ШТАВЉЕЊЕ

КОЖЕ

ЗАЧИНСКА

БИЉКА

ПРАСТАНОВНИ-

ЦИ ПОТИСЈА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ПАЗАР, 

ТРЖНИЦА

КРАЈ КОД

БЕОГРАДА

ИМЕ ПЕВАЧИЦЕ

НИКОЛЋ

ИМЕ ГЛУМИЦЕ

БЛАЈТ

ИМЕ ГЛУМЦА 

ШАРИФА

РУСКО ЖЕНСКО

ИМЕ

РЕКА У 

РУСИЈИ

ТРОЦИФРЕН 

БРОЈ

12. И 17. СЛОВО 

ЋИРИЛИЦЕ

ПРАВАЦ

КРЕТАЊА

СТАРИЈИ

(СКР.)

ОЗНАКА

ИТАЛИЈЕ

ПОЧЕТАК

ТРКЕ

ОЗНАКА

ЗА АЛТ

НЕПРОМОЧИ-

ВО ПЛАТНО 

ЗА КАМП

ОЗНАКА

ИНТЕНЗИТЕТА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: триангл, Рускиња, астал, п, Диор, пт, инк, 
мио, ци, Шарп, и, гусак, окомито, нарав, м, Алар, бп, лан, Бај, иј, Баку, с, карат, 
тратине, вратар, к, ок, ли, рак, ви, Станија, тенисер

СКАНДИНАВКА

Мо лим за реч
Ма ло се за бри нем кад чу јем да је „Ср би ја на до бром

пу ту”. С пу те ви ма ни кад ни смо има ли сре ће.

Стран ке у пре о кре ту, при вре да у за о кре ту, ба ле-

ри не у окре ту, а це не у стал ном по кре ту.

Пре жи ве смо 29 да на фе бру а ра, али март ће се баш
оду жи ти.

Ср би ја има нај ма ње пла те у ре ги о ну, сре ћа на ша

што код нас бо гат ство ду ха има при о ри тет.

Пен зи о не ри су се при кло ни ли ми ни мо ди. Је два се
скр пе за по тро шач ку кор пи цу.

Кад у но ви на ма на пр вој стра ни ви дим на слов „Ма-

гло ви то, облач но и тмур но“, не знам да ли је то ме те-

о ро ло шка прог но за или ста ње у на шој при вре ди.

До би ли смо ста тус кан ди да та за Европ ску уни ју, а иду-
ће го ди не до би ће мо и да тум за по че так пре го во ра. Ни-
смо ваљ да то ли ки бак су зи да од 365 да на до би је мо баш
1. април.

Обо жа вао је су пру гу. За Дан же на по кло нио јој је

те ле ћу ру жу.

Ако је же на, гра ма тич ки, име ни ца, он да је љу бав ни ца
за ме ни ца.

Де јан Па та ко вић
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(Х)умор не ми сли
Бли же се из бо ри – по то ци ма ће по те ћи мед и мле ко. Ми тре ба да

има мо из бо ре сва ке го ди не и ле ти и зи ми.
На ши пен зи о не ри су пр ва ци све та у ра зним спор то ви ма, са-

мо са пен зи ја ма за о ста ју.

Из вр шио сам ре ба ланс бу џе та по узо ру на др жа ву. Пре суо сам
из шу пљег у пра зно.

У раз во ју смо ме ђу по след њи ма а у по тен ци ја ли ма ме ђу пр-

ви ма, та ко да не бри не мо за све тлу бу дућ ност.

Код нас не ма рас ко ра ка из ме ђу „тре ба” и „мо ра се”. Тре ба ка ко
се мо ра!

Не ки гра ђа ни има ју при ли ке, не ки не при ли ке. Др жа ва ни-

ког не оста вља без ишта.

За мо је пре сту пе крив је ка лен дар! Ни сам ја крив што сам ро ђен
29. фе бру а ра.

Наш спор ти ста је нај бо љи на све ту! Дру го или тре ће ме сто

угро зи ло би наш ме ђу на род ни углед.

На ше по бе де су веч не, а по ра зи про ла зни, про ла зни, про ла-
зни...

Ви то мир Те о фи ло вић

Ле ко ви те ми сли
Не ка де ле гат ска пи та ња има ју те жи ну. Од го вор ни ма те шко па да ју.
Дво ли чан сам јер тре ба да из др жа вам – че тво ро чла ну по-

ро ди цу!

На гра ни ци лу ди ла ни ко вам не ће тра жи ти па сош.
Па ра докс је кад и без ду шни љу ди про да ју сво ју ду шу.

Мно ги не мо гу да под не су успех – дру гих.
Тач но – Ср би су ве ли ки на род ако је су ди ти по ве ли ким гре-

шка ма ко је пра ви мо.

Сла ва и но вац иду за јед но, али но вац, ипак, пре оде.
На вр те шци жи во та нај пре стра да ју жив ци.

Ну ла је не срећ на. Ни ка ко да на ђе ко а ли ци о ног парт не ра.
Шта ми вре ди што сам пи смен кад не умем да про чи там из-

ме ђу ре до ва.

Тре ба ски ну ти с по ло жа ја све оне ко ји су ду го на ро ду „ски да ли
кај мак”.

Кад се код нас не ки уго вор ис по шту је, то је на уч на фан та сти ка!

У укр ште ним ре чи ма не ма јед но у мља.
Ду шан Стар че вић

Да ли сте зна ли ...

рав но, Авал ски 

зне” спи рал не кон струк ци је ко је слу же са мо као украс.

– да је нај ви ша у Ср би ји згра да 

то рањ, ко ји је ви-

– да су ку ле Пе тро нас у Ку-

– да је тре нут но нај ви ша згра да на све ту, Бурџ Ха ли фа, ви-

Ушће, на Но вом Бе о гра ду, ко ја је ви-

си ном од 204,57 

а ла Лум пу ру нај ви ше згра де 

со ка 828 ме та ра, отво ре на у ја ну а ру 2010. у Ду ба и ју? Фор ма 

со ка 141 ме тар 

ме та ра „пре ши-

бли зан ци? Обе су ви со ке 452 

згра де ли чи на џи нов ску иглу ко ја про ба да не бо, а од ста кле-

и има 27 спра-

шао” и пи лон но-

ме тра, а на по ло ви ни су спо-

них па не ла ко ји ма је пре кри ве на сун че ва све тлост се од би ја 

то  в а ? Н а ј  в и  ш а 

вог Мо ста на Ади 

јје не мо стом. Ку ле, ме ђу тим, 

то ли ко да се ку ла ви ди и са уда ље но сти од 100 ки ло ме та ра.

гра ђе ви на је, на-

у Бе о гра ду.

има ју са мо 88 спра то ва јер су 74 ме тра на вр ху уства ри „пра-

ча роб ном по гле ду.

– да се у Свет ском фи нан сиј ском цен тру, 

од сто ма ња не го код про сеч них згра да слич не ве ли чи не.

– да је ку ла Тај пеј 101 на Тај ва-

ви ди ко вац са ко га се, 

јје и да ље по себ на. Про шле го ди не до би ла је зва ни чан сер ти-

у у Шан га ју, нај ви шој згра ди у Ки ни и тре ћој у 

ну са сво јих 509 ме та ра би ла нај-

за ула зни цу од 25 до-

 фи кат да је нај ви ша „зе ле на” згра да на све ту јер има си стем 

све ту, на ла зи и нај ви ши ви ди ко вац? Згра да 

ви ша згра да на све ту од 2004. до 

ла ра, мо же ужи ва ти у 

ре ци кли ра ња во де на кро ву, а по тро шња енер ги је је за 30 

је ви со ка 492 ме тра, а на 474. ме тру, окру жен 

2010. го ди не? Ипак, по штед њи 

 ста кле ним зи до ви ма под на ги бом, пру жа се 

 енер ги је и ре ци кла жи ова згра да 


