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Од 1972. у све ту се сва ке го ди не, 5. ју на,
обе ле жа ва Свет ски дан за шти те жи вот не
сре ди не, ко ји има за циљ да по диг не гло-

бал ну свест о жи вот ној сре ди ни, ука же на про-
бле ме ко ји у овој сфе ри по сто је и по кре не по зи-
тив ну еко ло шку ак ци ју.

Ово го ди шња те ма но си на зив „Ми сли, је ди,
чу вај” (Think.Eat.Sa ve), а кам па ња је усме ре на на
бор бу про тив ба ца ња и про па да ња хра не. По да-
ци о ко ли чи ни хра не ко ја у све ту бу де ба че на и
не ис ко ри шће на стра шни су са ми по се би, али

ка да се у об зир узме и број глад них, те жи на ко ју
ове број ке до би ју по ста је не мер љи ва.

Пре ма по да ци ма Ор га ни за ци је за хра ну и по-
љо при вре ду Ује ди ње них на ци ја (FAO), сва ке го-
ди не 1,3 ми ли јар де то на хра не про пад не, што је
јед на ко укуп ној ко ли чи ни про из ве де не хра не у
це лој под са хар ској Афри ци. Исто вре ме но, је дан
чо век на сва ких се дам љу ди у све ту иде на спа-
ва ње гла дан, а ви ше од 20.000 де це мла ђе од пет
го ди на днев но умре од гла ди. FAO про це њу је да
је тре ћи на свет ске про из вод ње хра не про тра ће-
на или из гу бље на, а ка да би се са чу ва ла, би ла би
до вољ на да се на хра ни три ми ли јар де љу ди, што
би и да ље оста вља ло до вољ но ви шка да зе мље
обез бе де сво је ста нов ни штво са чак 130 од сто
њи хо вих ну три тив них по тре ба.

Раз ло зи због ко јих се хра на ба ца или про па-
да су раз ли чи ти. Не ки од по да та ка го во ре да,
на при мер, у Се вер ном Атлан ти ку и Се вер ном
мо ру сва ке го ди не бу де од ба че но 2,3 ми ли о на
то на ри бе, што се де си и са 40 до 60 про це на та
укуп не ко ли чи не уло вље не ри бе у Евро пи, би ло

за то што су по гре шне ве ли чи не, нео д го ва ра ју ће 
вр сте, или пак због ло ше во ђе ног европ ског си-
сте ма кво та. Још је дан не ве ро ва тан по да так до 
ко га се до шло у Ве ли кој Бри та ни ји је и да из ме ђу 
20 и 40 про це на та во ћа и по вр ћа бу де од би је но 
и пре не го што стиг не у та мо шње про дав ни це, 
углав ном због то га што се не по ду да ра  са пре-
те ра но стро гим „ко зме тич ким” стан дар ди ма у 
су пер мар ке ти ма.

Про блем, на жа лост, ни је „са мо” у хра ни ко ја 
уза луд про пад не, већ и у свим ре сур си ма ко ји 

се ко ри сте у ње ној про-
из вод њи, а ко ји на тај 
на чин та ко ђе бу ду из гу-
бље ни. Та ко је, ре ци мо, 
за про из вод њу јед ног 
ли тра мле ка по треб но 
чак 1.000 ли та ра во де. 
Про це њу је се да би во-
да за на вод ња ва ње ко ја 
се на гло бал ном ни воу 
ко ри сти за про из вод њу 
хра не ко ја се ба ци или 
про пад не би ла до вољ на 
за до ма ће по тре бе (200 
ли та ра по осо би днев но) 
де вет ми ли јар ди љу ди, 
што је број ста нов ни ка 
ко ји се на на шој пла не ти 
оче ку је до 2050. го ди не. 
За тим, по да ци по ка зу ју 
да је за про из вод њу са мо 
ме са и млеч них про из во-

да ко ји бу ду ба че ни у до ма ћин стви ма, про дав-
ни ца ма и ре сто ра ни ма САД и Ве ли ке Бри та ни је 
по треб но чак 8,3 ми ли о на хек та ра зе мљи шта. 
За пра во, гло бал на про из вод ња хра не за у зи ма 
25 од сто укуп ног на се љи вог зе мљи шта и од го-
вор на је за 70 од сто по тро шње во де, 80 од сто 
се че шу ма, као и за 30 од сто га со ва са ефек том 
ста кле не ба ште.

Ште та има ве ли ке раз ме ре, али оно што ипак 
нај ви ше по ра жа ва је су од но си ко ли чи не хра не 
ко ја про пад не и бро ја љу ди ко ји сва ко днев но 
тр пе или чак уми ру од гла ди. Има ју ћи у ви ду овај 
огро ман дис ба ланс, те ма ово го ди шњег Свет ског 
да на за шти те жи вот не сре ди не сва ка ко нас на во-
ди да се за пи та мо и раз ми сли мо ко ли ко и са ми 
овом про бле му до при но си мо, чи ни да по ста не-
мо све сни ји ути ца ја ко ји наш из бор и по сту па ње 
са хра ном мо же има ти, и за пра во ука зу је на то 
да, по ред од го вор но сти, сва ко од нас има и моћ 
да свет у ко ме жи ви учи ни бо љим ме стом – за 
се бе, за дру ге, за бу ду ће ге не ра ци је.

В. Ка дић

СВЕТ СКИ ДАН ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Ми сли мо, је ди мо, 
чу вај мо
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ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ММФа У МИ НИ СТАР СТВУ РА ДА, ЗА ПО ШЉА ВА ЊА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Оба ве зе пре ма др жа ви 
мо ра ју се из ми ри ва ти
Пот пред сед ник Вла де Ср-

би је и ми ни стар ра да, за-
по шља ва ња и со ци јал не 

по ли ти ке, Јо ван Кр ко ба бић, при-
мио је 14. ма ја, са са рад ни ци ма, 
пред став ни ке де ле га ци је Ме-
ђу на род ног мо не тар ног фон да 

ко ја је про шле не де ље за по че-
ла раз го во ре с пред став ни ци ма 
Ср би је о те ку ћој фи нан сиј ској и 
еко ном ској си ту а ци ји, као и о 
ме ра ма еко ном ске и фи скал не 
по ли ти ке.

То ком ду жег, све о бу хват ног 

и са др жај ног раз го во ра обо-
стра но је кон ста то ва но да се 
и Ср би ја су о ча ва са иза зо ви-
ма дру гих еко но ми ја све та: од 
не за по сле но сти до ра сту ћих 
оба ве за у ре ша ва њу со ци јал-
них про бле ма и да ва ња. За-

кљу че но је, та ко ђе, да је нео п-
ход но да се све оба ве зе пре ма 
др жа ви, од по ре за до до при-
но са, на вре ме и без из у зет ка 
из ми ру ју.

– Тра жи ти уште де пре ко сек-
то ра за со ци јал ну по ли ти ку ап-

со лут но је не мо гу ће оства ри ти
јер се све ка те го ри је гра ђа на из
те обла сти на ла зе на до њој гра-
ни ци из др жљи во сти – ис та као
је Јо ван Кр ко ба бић, на гла сив-
ши исто вре ме но да мно ги ма те-
ма тич ки мо де ли уште де ма хом

кре и ра ју ствар ност ко ја је да ле-
ко од ре ал ног жи во та.

Кр ко ба бић је ше фу де ле га ци-
је ММФ-а, Зу за ни Мур га со вој,
пре нео уве ре ње да ће до кра ја
го ди не би ти усво је не из ме не
За ко на о ра ду, а пре то га и За-

ко на о штрај ку, чи ме ће би ти
оства рен про цес уну тра шњег
уса гла ша ва ња со ци јал них парт-
не ра.

Раз го во ри са пред став ни ци ма
ММФ-а би ће на ста вље ни на ни-
воу екс перт ских ти мо ва. Г. О.

ММФ у Фон ду ПИО
Зва нич на де ле га ци ја ММФ, ко ју су

пред во ди ли шеф ми си је, Зу за на Мур-

га со ва, и Бог дан Ли со во лик, стал ни 

пред став ник ММФ за Ср би ју, по се ти ла 

је и Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и 

ин ва лид ско оси гу ра ње. Свр ха по се те

био је раз го вор са Дра га ном Ка ли но-

вић, ди рек тор ком Фон да, и ње ним са-

рад ни ци ма. Са стан ку је при су ство вао и

Зо ран Ми ло ше вић, др жав ни се кре тар

у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и 

со ци јал не по ли ти ке.

По вод за са ста нак би ло је пре ци зни је ин фор ми са ње ММФ о те ку ћој фи нан сиј ској и еко ном ској 

си ту а ци ји у Фон ду, у сми слу обез бе ђе ња и ре а ли за ци је Фи нан сиј ског пла на Фон да за 2013. и 

оста лим тех нич ким пи та њи ма ко ја ути чу на ре дов но по сло ва ње РФ ПИО, као што су ефек ти кон-

со ли да ци је фон до ва, тзв. ко сов ске пен зи је, на пла та до при но са, Цен трал ни ре ги стар оба ве зног

со ци јал ног оси гу ра ња и сл. Раз го вор је про те као у про фе си о нал ној и ко рект ној ат мос фе ри.

Јо ван
Кр ко ба бић:
Без за мр за ва ња
и сма њи ва ња 
пен зи ја

Пот пред сед ник Вла де
Ср би је и ми ни стар ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке, Јо ван Кр ко ба бић,
ре као је да „не мо же би ти ни
раз го во ра о за мр за ва њу, а
ка мо ли сма њи ва њу пен зи-
ја“ и пред ло жио да се уште-
де оства ре сма ње њем пла та
ру ко во ди ла ца, из ме ђу оста-
лих и чел них љу ди Вла де.

− Тре ба сма њи ти пла те
ру ко во ди о ци ма, на ма, ме-
ни, го спо ди ну Дин ки ћу, го-
спо ди ну Да чи ћу, свој тој го-
спо ди на по ло жа ју – ре као
је Кр ко ба бић.

Пот пред сед ник Вла де је
ка зао да то сма ње ње пла-
те не би оште ти ло др жа ву,
ни ти би не ко од функ ци о-
не ра „умро од гла ди“. Пре ма
ње го вим ре чи ма, уште де
би мо гле би ти оства ре не и
уки да њем дис кре ци о них
пра ва по је ди ним ми ни стар-
стви ма. Г. О.
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УЦен тру „Са ва” 17. ма ја одр-
жа на је све ча на ака де ми јаУУко јом је Са вез са мо стал-

них син ди ка та Ср би је обе ле жио
110 го ди на по сто ја ња. На и ме,
27. апри ла 1903. сви та да шњи
стру ков ни син ди ка ти и син ди-
кал не ор га ни за ци је удру жи ли
су се у Рад нич ки са вез Ср би је.

По ред број них син ди кал них
ак ти ви ста и лич но сти из по ли-
тич ког и јав ног жи во та, све ча ној
ака де ми ји СССС при су ство ва ли
су пред сед ник На род не скуп шти-
не Ср би је, Не бој ша Сте фа но вић,
пре ми јер Иви ца Да чић, и пот-
пред сед ник Вла де и ми ни стар
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке, Јо ван Кр ко ба бић.

Пред сед ник СССС, Љу би сав
Ор бо вић, на по чет ку је ис та као
да је ма ло син ди кал них цен тра-
ла ко је мо гу да се по хва ле та ко
ду гим тра ја њем и до след ном
бор бом за пра ва за по сле них.

– У сво јој ду гој и бо га тој исто-
ри ји СССС је имао успо не и па-
до ве, по бе де и по ра зе, лу та ња
и сна ла же ња, по што ва ње и
пот це њи ва ње, што је ра зу мљи-
во ако се има у ви ду бур ни и
дра ма тич ни раз ви так и про-
ме не у Ср би ји. Али оно на шта
смо по но сни је сте чи ње ни ца да
смо још пре 110 го ди на по ста ли
не раз двој ни део европ ског и
свет ског син ди кал ног по кре та
и да се од свог на стан ка син ди-
кат за ла гао и бо рио за уград њу
европ ских рад нич ких и син ди-
кал них вред но сти и стан дар да

у до ма ће по зи тив не про пи се – 
на гла сио је Ор бо вић.

Го во ре ћи о са да шњој си ту а-
ци ји у Ср би ји, пред сед ник СССС 
је по ру чио да је она нео др жи ва 
и да нас уда ља ва од со ци јал ног 
про гре са и еко ном ског на прет-
ка. За ста ње у срп ској при вре-
ди, ре као је он, кри ва је ло ша 

еко ном ска по ли ти ка, а не свет-
ска кри за, ко ја се ко ри сти и као 
али би за ума ње ње пра ва рад-
ни ка и от пу шта ња.

– Ср би ји је по тре бан еко ном-
ски и дру штве ни мо дел ко ји по-
др жа ва при вред ни раст, за по-
шља ва ње и со ци јал ну прав ду, а 
за то су нео п ход ни ши ри по ли-
тич ки и со ци јал ни ди ја лог, ко-

лек тив ни уго во ри и дру штве ни 
до го вор о стра те ги ји раз во ја. 
Ни је до вољ но да бо љу бу дућ-
ност са мо же ли мо или са ња мо, 
већ је мо ра мо са ми гра ди ти и 
бо ри ти се за њу – ис та као је Љу-
би сав Ор бо вић.

Че сти та ју ћи до ма ћи ни ма ва-
жан ју би леј, пред сед ник Вла де 

Иви ца Да чић ре као је да не ће 
би ти сма њи ва ња ни за мр за ва-
ња пен зи ја и пла та у јав ном сек-
то ру и да Вла да ни јед ну кључ ну 
од лу ку у ве зи са рад ни ци ма не-
ће до не ти без са гла сно сти син-
ди ка та. Циљ еко ном ске по ли ти-
ке Вла де Ср би је би ће по ве ћа ње 
стан дар да, бро ја за по сле них и 
отва ра ње но вих, пре све га бо-
ље пла ће них рад них ме ста.

– Ако не мо же мо да бу де-
мо бо га ти је дру штво, мо же мо 
да бу де мо пра вед ни је, а уло га 
Вла де је да обез бе ди со ци јал ну 
прав ду – на гла сио је Да чић.

У Ср би ји је 25 од сто не за по-
сле них, про сеч на пла та и пен зи-
ја је ме ђу нај ни жи ма у Евро пи, а 
ло ша је и струк ту ра за по сле них, 
од но сно ма ло их је за по сле но 
у ре ал ном сек то ру. Без ин ве-
сти ци ја и ка пи та ла не мо же се 
омо гу ћи ти при вред ни раз вој 
зе мље, а ин ве сти то ри у Ср би ји 
мо ра ју да по шту ју пра ва рад ни-
ка као што се по шту ју у све ту, 
ре као је пре ми јер.

– Ова вла да је про ис те кла из 
на ро да и мо ра оста ти на род на 
да би ужи ва ла по ве ре ње гра ђа-
на. Вла да же ли да јој син ди кат 

бу де рав но пра ван са рад ник и 
парт нер јер се не мо же од лу чи-
ва ти о ва ма без вас – ис та као је 
Иви ца Да чић, под се тив ши да је 
он и пред се да ва ју ћи Со ци јал-
но-еко ном ског са ве та.

Пред сед ник Скуп шти не Ср би-
је, Не бој ша Сте фа но вић, ре као је 
да су син ди ка ти и пар ла мент на 

истом за дат ку, јер и јед ни и дру-
ги вр ше кон тро лу вла сти и из вр-
шних ор га на и бо ре се за бо ље 
нор ма ти ве и за шти ту со ци јал но 
нај у гро же ни јих гра ђа на.

– Ве о ма је ле ко ви то за сва ку
власт да па жљи во слу ша оно 
што син ди кат го во ри, чак и он-
да ка да јој се то не сви ђа. У вре-
ме ка да иде мо ка ЕУ, Скуп шти ни 
је ва жно парт нер ство са син ди-
ка ти ма, а то зна чи да ће Скуп-
шти на чи ни ти све да се у њој чу-
је глас син ди ка та и рад ни ка и да
за шти ти мо ин те ре се за по сле-
них – по ру чио је Сте фа но вић.

Ово го ди шњи ла у ре а ти на-
гра де „27. април”, ко ју до де љу је 
Са вез са мо стал них син ди ка та 
Ср би је, је су ми ни стар Ра сим 
Ља јић, пен зи о ни са ни пред сед-
ник Син ди ка та по љо при вре де, 
Зо ран Ма ле но вић, пред у зе ћа 
„Тар кетт” из Бач ке Па лан ке и 
„Ју го пре воз” из Кру шев ца, ССС 
Ко со ва и Ме то хи је, син ди кал не 
ор га ни за ци је „Сим па” и Град-
ског са о бра ћај ног пред у зе ћа 
„Бе о град” и Ре ги о нал ни про је-
кат за рад не од но се Фон да ци је 
„Фри дрих Еберт”. 

М. Јо ва но вић

СА ВЕЗ СА МО СТАЛ НИХ СИН ДИ КА ТА СР БИ ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО ВРЕ ДАН ЈУ БИ ЛЕЈ

Сто де сет го ди на де ло ва ња

Награду за ССС Ко со ва 

и Ме то хи је примио Блажо

Милосављевић, члан НО РФ ПИО

Премијер Ивица Дачић Љу би сав Ор бо вић, Ивица Дачић и Јован Кркобабић
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Ре дов ни при ли ви сред ста ва 
за фи нан си ра ње пра ва из ПИО 
омо гу ћи ли ре дов не ис пла те 
про шло го ди шњих пен зи ја 
и на кна да

Чла но ви Управ ног од бо ра РФ ПИО на
сед ни ци одр жа ној 27. ма ја усво ји ли
су Из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва-

њу у 2012. го ди ни, ко ји им је из ло жио Иван
Ми мић, фи нан сиј ски ди рек тор Фон да.

– Про шлу го ди ну је, ка да је реч о фи нан-
сиј ском по сло ва њу, ка рак те ри сао ста би лан
при лив сред ста ва и, сход но то ме, ре дов на
ис пла та пен зи ја. Укуп ни при хо ди и при-
ма ња из но си ли су 562,3 ми ли јар де ди на-
ра, од но сно 99,73 од сто од пла ни ра ног,
док су укуп ни рас хо ди и из да ци из но си ли
562,2 ми ли јар де ди на ра, што је оства ре ње
од 99,72 од сто у од но су на план. Бу џет ски
су фи цит је из но сио 772 ми ли о на ди на ра.
Тре ба ре ћи да је од по чет ка про шле го ди-
не из ме на ма За ко на о ПИО Фонд пре у зео
и по сло ве обез бе ђи ва ња и спро во ђе ња
пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња вој них
оси гу ра ни ка (Фонд СО ВО) та ко да су вој ни
оси гу ра ни ци, од но сно про фе си о нал на вој-
на ли ца укљу че ни у ка те го ри ју оси гу ра ни ка
за по сле них – на гла сио је Иван Ми мић.

У сеп тем бру про шле го ди не по на ло гу
Ми ни стар ства фи нан си ја и при вре де усво-
јен је ре ба ланс Фи нан сиј ског пла на.

– Ре ба лан сом је раст ок то бар ских пен зи-
ја и на кна да огра ни чен на два од сто, а сма-
ње ни су и пр во бит но пла ни ра ни по слов ни
и ин ве сти ци о ни рас хо ди. У укуп не рас хо де
укљу чен је и из нос од три ми ли јар де ди на-
ра ко ји се од но си на при нуд ну на пла ту по
суд ским спо ро ви ма вој них оси гу ра ни ка у
ве зи са ду гом ко ји је на стао због де ли мич-
ног ускла ђи ва ња пен зи ја и нов ча них на-
кна да вој ним пен зи о не ри ма за пе ри од од 1.
ав гу ста 2004. до 30. но вем бра 2007. го ди не.
Пре ма струк ту ри оства ре них при хо да, од
до при но са за ПИО се про шле го ди не у ка су
Фон да сли ло 287,3 ми ли јар де ди на ра, тран-
сфе ри из бу џе та из но си ли су 271,2 ми ли јар-
де, док су оста ла при ма ња и при хо ди би ли
3,8 ми ли јар ди. Ка да се ра ди о при хо ди ма
од до при но са, 279,2 ми ли јар де ди на ра су
чи сти до при но си од оси гу ра ни ка, за по ве-
зи ва ње ста жа по за кључ ци ма Вла де Ср би је
упла ће но је 1,8 ми ли јар ди, док су до при но-
си тран сфе ри са ни од РФ ЗО и НСЗ из но си ли

6,3 ми ли јар де. По ка те го ри ја ма оси гу ра-
ни ка, за за по сле не при хо ди од до при но-
са уче ству ју са 92,05 од сто, за са мо стал не
де лат но сти са 7,05, а од по љо при вред ни-
ка са не пу них је дан од сто. Ако го во ри мо о
по кри ве но сти пра ва из ПИО при хо ди ма од
до при но са, за ка те го ри ју за по сле них она
из но си 52,6 од сто, од но сно око по ло ви ну
пен зи ја бив ших за по сле них по кри ју до при-
но си из за ра да оних ко ји ра де, код са мо ста-
ла ца је тај про ценат 91,7 од сто, а код по љо-
при вред них пен зи о не ра 8,1 од сто. Укуп на
по кри ве ност пра ва из ПИО до при но си ма
из но си ла је у про шлој го ди ни 53,5 од сто,
што је по ве ћа ње у од но су на 2011. ка да је
по кри ве ност пра ва до при но си ма из но си ла
52,9 од сто. Укуп но су при хо ди од до при но-
са про шле го ди не по ве ћа ни за 5,2 од сто –
ре као је ди рек тор Ми мић.

То ком 2012. го ди не пен зи је су ре дов но
ис пла ћи ва не уз за кон ска по ве ћа ња, та ко
да је на кра ју го ди не про сеч на пен зи ја за

бив ше за по сле не из но си ла 24.927 ди на ра,
за не ка да шње за на тли је 23.929 ди на ра, а за
пен зи о ни са не по љо при вред ни ке 9.237 ди-
на ра.

Чла но ви Управ ног од бо ра Фон да раз-
ма тра ли су и Ин фор ма ци ју о Спе ци јал ној
бол ни ци „Жу бор” у Кур шу млиј ској ба њи.
Да под се ти мо, пре су дом Апе ла ци о ног су да
у Ни шу 7. мар та ове го ди не утвр ђе но је да
Фонд има пра во сво ји не над не по крет но-
сти ма Спе ци јал не бол ни це „Жу бор”, као и
пра во ко ри шће ња при па да ју ћег зе мљи шта,
чи ме је ви ше го ди шњи по сту пак до ка зи ва-
ња овог пра ва пра во сна жно окон чан. Не-
по крет но сти Спе ци јал не бол ни це „Жу бор” 
об у хва та ју сам обје кат бол ни це по вр ши не
16.500 ква драт них ме та ра, пра те ће објек те,
бун га ло ве, отво ре ни олим пиј ски ба зен, те-
ни ске те ре не... Пред став ни ци Управ ног од-
бо ра и струч не слу жбе Фон да по се ти ли су
29. апри ла Кур шу млиј ску ба њу и утвр ди ли
да се обје кат на ла зи у при лич но ло шем ста-
њу јер го ди на ма ни је ко ри шћен ни ре дов но
одр жа ван. По треб но је до ста ула га ња да би
бол ни ца би ла об но вље на, а пр вен стве но
тре ба по пра ви ти по сто је ћу пум пу ко ја не
ра ди, па се због из ли ва ња во де тем пе ра ту-
ре од 60 и ви ше сте пе ни про у зро ку је ште-
та на окол ном зе мљи шту и та ко еко ло шки
уни шта ва цео ком плекс. При ли ком ове по-
се те са пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра-
ве је до го во ре но да, по што Фонд ис пла ни-
ра стра те ги ју о да љем по сту па њу у ве зи са
овом имо ви ном, и оп шти на у окви ру сво јих
над ле жно сти да свој до при нос ак тив но сти-
ма ко је ће би ти пред у зе те да це ла ба ња бу-
де об но вље на и по но во у функ ци ји, ре че но
је на сед ни ци УО РФ ПИО.

Ве сна Ана ста си је вић

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

Ста бил но фи нан сиј ско 
по сло ва ње

ИвИвИванан 

МиМиМ мимиићћ

СлСлававененкоко ГГГргргр урурревевевићићићић 

и и ЉуЉубибисасав в ОрОрОрбобоб вививићћћћ
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поводи

Пот пред сед ник Вла де Ср-
би је и ми ни стар ра да,
за по шља ва ња и со ци јал-

не по ли ти ке, Јо ван Кр ко ба бић,
при мио је чла но ве де ле га ци је
За во да за пен зиј ско оси гу ра-
ње Аустри је, ко ји су бо ра ви ли у
Бе о гра ду по во дом одр жа ва ња
Про гра ма ева лу а ци је ме ђу на-

род них са ве то дав них да на Ср-
би је и Аустри је.

– Са рад ња Ср би је и Аустри је у 
обла сти пен зиј ско-ин ва лид ског 
оси гу ра ња је по себ но ко ри сна 
за Ср би ју, јер је аустриј ски си-
стем – то и лич но сма трам – је-
дан од нај бо љих у све ту, по што 
је нај бли жи ко ри сни ку, чо ве ку, 

па и у на шем си сте му има еле-
ме на та тог ис ку ства – на гла сио 
је Јо ван Кр ко ба бић из ра зив ши 
за до вољ ство што се ме ђу соб не 
оба ве зе из вр ша ва ју ре дов но и 
без за ка шње ња.

Ман фред Фе ликс, пред сед-
ник За во да за пен зиј ско оси гу-
ра ње Аустри је, ис та као је до бру 

са рад њу са Ср би јом, као и ве о-
ма ко ри сну раз ме ну ис ку ста ва у
ре ша ва њу свих пра те ћих иза зо-
ва у ра ду с ко ри сни ци ма.

Циљ овог са ве то ва ња је да се
у од но си ма из ме ђу две др жа ве 
у обла сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња уве де ре дов на 
прак са не по сред ног раз го во ра с 
оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма 
пра ва две ју др жа ва, на ко ји ма се 
за ин те ре со ва ним ли ци ма пру жа 
струч на по моћ и да ју са ве ти из 
обла сти со ци јал ног оси гу ра ња.

Ре пу блич ки фонд ПИО је то-
ком про шле го ди не ко ри сни-
ци ма ко ји има ју пре би ва ли ште 
у Аустри ји, а њих је не што ви ше 
од 1.300, ис пла тио на име пен-
зи ја и оста лих пра ва 1,3 ми ли-
о на евра, док је аустриј ским 
ко ри сни ци ма, ко јих је не у по ре-
ди во ви ше – чак 25.563, а има ју 
пре би ва ли ште у Ср би ји, ис пла-
ће но 91,5 ми ли о на евра.

Раз го во ру су при су ство ва ли
и Вин фред Пин ге ра, ге не рал ни 
ди рек тор За во да за пен зиј ско 
оси гу ра ње Аустри је, и ам ба са-
дор Ре пу бли ке Аустри је у Ср би-
ји, др Јо ха нес Ајг нер. Г. О.

ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА МЕ ЂУ НА РОД НИХ СА ВЕ ТО ДАВ НИХ ДА НА СР БИ ЈЕ И АУСТРИ ЈЕ

До бра и ко ри сна са рад ња

Потпредседник Владе и министар рада, запошљавања и социјалне политике, Јован Кркобабић,

и Ман фред Фе ликс, пред сед ник За во да за пен зиј ско оси гу ра ње Аустри је

Већ не ко ли ко го ди на успе шно се ор га ни зу-
ју ме ђу на род ни да ни са ве то ва ња – раз го во-
ра из ме ђу Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње и но си ла ца пен зиј-
ског оси гу ра ња Ре пу бли ке Аустри је, Са ве зне
Ре пу бли ке Не мач ке и Ре пу бли ке Хр ват ске. На
тим са ве то ва њи ма, у ци љу што ефи ка сни јег
спро во ђе ња спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу-
ра њу ко је Ср би ја при ме њу је са тим др жа ва-
ма, струч ња ци из обла сти пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња у не по сред ном раз го во-
ру пру жа ју за ин те ре со ва ни ма од го ва ра ју ћу
струч ну по моћ и са ве те по пи та њу оства ри-
ва ња пра ва при ме ном спо ра зу ма.

На кон што је За вод за со ци јал но оси гу ра ње,
у свој ству ор га на за ве зу Ре пу бли ке Ср би је, до-
го во рио са аустриј ским За во дом за пен зиј ско
оси гу ра ње одр жа ва ње ме ђу на род них да на
раз го во ра, пр во са ве то ва ње је одр жа но 2010.
нај пре у Бе чу, за тим у Бе о гра ду, а по след ња
два са ве то ва ња ор га ни зо ва на су у два гра да у

сва кој од др жа ва. Пре ма укуп ним ре зул та ти ма,
у де вет са ве то дав них да на при мље но је и са-
ве то ва но 342 осо бе и раз ме ње но је и ре ша ва-
но ви ше од три сто ти не ур ген ци ја.

Пре ма уста но вље ној прак си, сва ке го ди-
не се, на кон одр жа них са ве то ва ња у обе др-
жа ве, вр ши ева лу а ци ја да на раз го во ра. Та-
ко је 14. ма ја ове го ди не у Бе о гра ду одр жан
са ста нак из ме ђу За во да за со ци јал но оси гу-
ра ње и аустриј ског За во да за пен зиј ско оси-
гу ра ње, на ко ме је из вр ше на ана ли за и оце-
на ор га ни за ци је и ре зул та та ме ђу на род них
да на са ве то ва ња и по стиг ну ти су до го во ри
о бу ду ћим ак тив но сти ма. У по се ту За во ду и
Ре пу блич ком фон ду ПИО до шла је де ле га-
ци ја из Аустри је на че лу са Ман фре дом Фе-
лик сом, пред сед ни ком аустриј ског За во да
за пен зиј ско оси гу ра ње, и Вин фре дом Пин-
ге ром, ге не рал ним ди рек то ром За во да.

Пре ма по стиг ну том до го во ру, у 2014. ме ђу на-
род ни да ни са ве то ва ња би ће одр жа ни 8. апри-

ла у Бо ру и 10. апри ла у Бе о гра ду, а 14. ок то бра у
Салц бур гу и 16. ок то бра у Бе чу. Сле де ћа ева лу а-
ци ја ће би ти одр жа на у ма ју 2014. у Аустри ји.

Има ју ћи у ви ду до са да шње ис ку ство у ор-
га ни зо ва њу ме ђу на род них да на раз го во ра
из обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња, мо же се са си гур но шћу оце ни ти
да је ова ква ак тив ност из у зет но ко ри сна и
да са већ уста ље ним тер ми ни ма одр жа ва-
ња у Ср би ји и у не кој од на ве де них др жа ва
по ка зу је до бре ре зул та те. Ова кву прак су су
по себ но до бро при хва ти ли за ин те ре со ва-
ни – на ши оси гу ра ни ци и ко ри сни ци пра ва.
При ја вљи ва њем и до ла ском на са ве то ва ње
стран ке ини ци ра ју и обез бе ђу ју да но си о-
ци пен зиј ског оси гу ра ња обе др жа ве од мах
пре ду зму од ре ђе не ме ре ко је до при но се
скра ће њу по сту па ка оства ри ва ња пра ва из
ПИО и по ве ћа ва ју ефи ка сност у при ме ни
спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу.

М. Не шић

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДА НИ СА ВЕ ТО ВА ЊА УСПЕ ШНИ И КО РИ СНИ

На ста вак размене искустава
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По ред не га тив ног при ра-
шта ја, и ми гра ци ја до-
при но си да у на шој зе-

мљи жи ви све ма ње љу ди, а чак 
тре ћи на рад но ак тив ног ста-
нов ни штва има из ме ђу 55 и 59 
го ди на. То зна чи да ће се и они 
уско ро при дру жи ти ар ми ји од 
1,7 ми ли о на пен зи о не ра, што 
ће по гор ша ти већ не по во љан 
од нос оси гу ра ни ка и ко ри сни-
ка ко ји тре нут но из но си 1:1,47, 
док би за одр жив пен зиј ски си-
стем тај од нос тре ба ло да бу де 
1:3, чу ло се у „Да нас кон фе ренс 
цен тру” то ком па нел ди ску си је 
на те му „Де мо граф ски трен до ви 
и ка дров ски ка па ци тет Ср би је”.

Љи ља на Ђор ђе вић, ше фи ца 
Од се ка за по пис ста нов ни штва 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, 
ис та кла је да Ср би ја има 7.186.862 
ста нов ни ка, што је за 311.139 ма-
ње не го при ли ком прет ход ног по-
пи са ста нов ни штва 2002. го ди не.

– Про сеч на ста рост ста нов-
ни ка Ср би је је 42,2 го ди не, а у 
по је ди ним се ли ма у ис точ ној 
и ју жној Ср би ји и пре ко 50. У 
2011. го ди ни у 1.458 на се ља 
ни је ро ђе но ни јед но де те, та-
ко да Ср би ја го ди шње гу би око 
30.000 ста нов ни ка што је град 
ве чи не Ћу при је, на при мер. По-
ред не га тив ног при род ног при-
ра шта ја, број ста нов ни ка опа да 
и због ми гра ци ја. У по след њих 

де сет го ди на у ино стран ство је 
оти шло да жи ви и ра ди 146.500 
ма хом ви со ко о бра зо ва них љу-
ди – на гла си ла је Љи ља на Ђор-
ђе вић.

Је ли ца Ти мо ти је вић, ди рек-
тор ка Сек то ра за од но се с јав-
но шћу Фон да ПИО, ис та кла је да 
број пен зи о не ра кон стант но ра-

сте у од но су на број за по сле них.
– У Ср би ји има 1,7 ми ли о на

пен зи о не ра и 2,5 ми ли о на љу ди
ко ји пла ћа ју пен зиј ско-ин ва лид-
ско оси гу ра ње. На јед ног пен зи-
о не ра до ла зи 1,47 за по сле них,
што пен зиј ски фонд чи ни нео-
др жи вим. За то др жа ва до ти ра
сред ства за ис пла ту пен зи ја.

Оп ти ма лан број пен зи о не ра у
од но су на број за по сле них је
је дан пре ма три. Услов за ду го-
роч ну и кон стант ну ста бил ност
си сте ма пен зиј ског оси гу ра ња,
ко ји је за сно ван на прин ци пи-
ма ме ђу ге не ра циј ске со ли дар-
но сти, је сте ста би лан и ста лан
еко ном ски раст и по во љан од-
нос бро ја пен зи о не ра и бро ја
за по сле них. Еко ном ске прет по-
став ке ко је ути чу на пен зиј ски
си стем сва ке зе мље, па и Ср би је
су: сто па ин фла ци је, од ко је за-
ви си ре ал на вред ност пен зи-
ја; сто па ра ста за ра да, ко ја се
ди рект но од ра жа ва на ви си ну
до при но са из дво је них за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
а ти ме на при хо де Фон да; сто па
ра ста ре ал ног БДП, ко ји опре-
де љу је укуп ну еко ном ску сна-
гу зе мље, што се у це ли ни од-
ра жа ва на пен зиј ски си стем; и
сто па за по сле но сти ко ја та ко ђе
ди рект но ути че на фи нан сиј ску
одр жи вост пен зиј ског си сте ма.
По сле ди це не га тив них де мо-
граф ских про ме на ис по ља ва ју
се кроз ста ре ње ста нов ни штва,
што по себ но по га ђа зе мље у
тран зи ци ји, ме ђу ко ји ма је и
Ср би ја, са про сеч ном ста ро шћу
ста нов ни ка од 42,2 го ди не. Да
би се обез бе ди ло про сто об на-
вља ње ста нов ни штва, по треб но
је да сто па фер ти ли те та бу де 2,1,
ако је ви ша од то га има мо по пу-
ла ци о ни раст, а ако је ни жа – бе-
ле жи мо де по пу ла ци ју, од но сно
сма ње ње ста нов ни штва. У Ср би-
ји је при сут на де по пу ла ци ја, као
и у оста лим европ ским зе мља-
ма, и то је ти пич но ста ње већ не-
ко ли ко де це ни ја – на гла си ла је
Је ли ца Ти мо ти је вић, ди рек тор-
ка Сек то ра за од но се с јав но шћу
РФ ПИО. В. Ана ста си је вић

ДЕ МО ГРАФ СКИ ТРЕН ДО ВИ И КА ДРОВ СКИ КА ПА ЦИ ТЕТ СР БИ ЈЕ

Го ди шње гу би мо град 
ве ли чи не Ћу при је

Ср би ја у про се ку из гу би 30.000 ста нов ни ка
го ди шње, нај ве ћи број рад но спо соб них 
ста ро сти је из ме ђу 55 и 59 го ди на, а од нос 
бро ја пен зи о не ра и за по сле них је 1:1,47

По во дом 15. ма ја, Свет ског да на по ро-
ди це, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња
и со ци јал не по ли ти ке, у са рад њи са Ре пу-
блич ким за во дом за со ци јал ну за шти ту, ор-
га ни зо ва ло је окру гли сто по све ћен ак тив-
но сти ма си сте ма со ци јал не за шти те у пру-
жа њу по др шке по ро ди ца ма у кри зи.

Окру гли сто је отво ри ла Бран ки ца Јан ко-
вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке. Она је
на гла си ла да је нео п ход но о по ро ди ци бри-

ну ти сва ко днев но, а не са мо при ли ком обе-
ле жа ва ња зна чај них да ту ма. Под се ти ла је да
си стем со ци јал не за шти те ни је је ди ни и до во-
љан ре сурс ко ји је по треб но ан га жо ва ти ра ди
уна пре ђе ња по ло жа ја по ро ди це.

У ра ду окру глог сто ла уче ство ва ли су пред-
став ни ци ин сти ту ци ја из јав ног сек то ра – цен-
та ра за со ци јал ни рад, за во да и уста но ва за
сме штај ко ри сни ка и ор га ни за ци ја ци вил ног
дру штва. Прак тич на ис ку ства и про грам ске
ци ље ве усме ре не на по др шку по ро ди ца ма у

ри зи ку пред ста ви ли су Ке тлин Бра шић, пред-
став ни ца Уницефа, Го ра на Џу џа Ја ко вље вић,
пред став ни ца „Но вак Ђо ко вић фон да ци је”, и
Зо ран Ми ла чић, ди рек тор Цен тра за за шти ту
одој ча ди, де це и омла ди не Бе о град. О ак тив-
но сти ма Ре пу блич ког за во да, усме ре ним на
ус по ста вља ње и раз вој но ве со ци јал не услу ге
по др шке по ро ди ци у кри зи, ко је Ми ни стар-
ство и За вод ре а ли зу ју уз по др шку УНИ ЦЕФ-а,
го во ри ла је Сње жа на Јо вић, са вет ни ца у Оде-
ље њу за су пер ви зиј ску по др шку. Ј. О.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ПО РО ДИ ЦЕ

Нео п ход на сва ко днев на бри га

ЈеЈеЈеЈе лл лллли иии цацацацац  

ТиТиТииТи мм ммо о отититититтт  ј јј јјје ее еевививиићћћћћ
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поводи

За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на
о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и
за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те-

том на сна зи је од 16. апри ла 2013. Њи ме је
пред ви ђе но да по сло да вац ко ји не за по сли
оно ли ко осо ба са ин ва ли ди те том на ко ли ко
га за кон оба ве зу је, мо ра да упла ти из нос од
50 од сто про сеч не за ра де по за по сле ном
у Ср би ји, пре ма по след њем об ја вље ном
по дат ку ре пу блич ког ор га на над ле жног за
по сло ве ста ти сти ке, за сва ку осо бу са ин-
ва ли ди те том ко ју ни је за по слио. Усво је ним
из ме на ма утвр ђе на је ви си на суб вен ци ја
за ра де код за по шља ва ња на нео д ре ђе но
вре ме осо ба са ин ва ли ди те том без рад ног
ис ку ства у из но су до 75 од сто укуп них тро-
шко ва за ра де са при па да ју ћим до при но си-
ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, али
не ви ше од из но са ми ни мал не за ра де утвр-
ђе не у скла ду са про пи си ма о ра ду.

На еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње (НСЗ) на ла зи се 21.370 осо ба са
ин ва ли ди те том, од то га 7.056 же на. Ра ни-
је се го ди шње за по шља ва ло од 200 до 300
ових ли ца, али у НСЗ ка жу да За кон о за по-
шља ва њу ОСИ не дво сми сле но да је ре зул-
та те. У 2012. го ди ни за по сле но је око 7.000
ОСИ, а од по чет ка ове го ди не око 2.000.

Осо бе са ин ва ли ди те том се укљу чу ју у
про гра ме и ме ре НСЗ ка ко би им се по ве ћа-
ла ком пе тент ност и кон ку рент ност у скла-
ду са зах те ви ма тр жи шта ра да. Сред ства за
под сти ца ње за по шља ва ња ОСИ обез бе ђе на
су из бу џет ског фон да за за по шља ва ње ових
ли ца (700 ми ли о на ди на ра за 2013). Јав ни
по зи ви и кон кур си рас пи са ни су 30. мар та,
у то ку је под но ше ње при ја ва за ин те ре со ва-
них и до но ше ње пр вих од лу ка за про гра ме:

ме ре и ак тив но сти про фе си о нал не ре ха би-
ли та ци је (обу ке и клу бо ви за ак тив но тра же-
ње по сла, обу ке за тр жи ште ра да и за по зна-
тог по сло дав ца, струч на прак са и сај мо ви
за по шља ва ња), про гра ми под сти ца ња за по-
шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том (суб вен-
ци је по сло дав ци ма за но во за по шља ва ње и
за ра де ОСИ без рад ног ис ку ства, суб вен ци је
за са мо за по шља ва ње и јав ни ра до ви), као и

ме ре по др шке (рас пи са ни су јав ни кон кур си
за ре фун да ци ју тро шко ва по др шке осо ба ма
са ин ва ли ди те том ко је се за по шља ва ју под
по себ ним усло ви ма – тро шко ви при ла го ђа-
ва ња рад ног ме ста осо би са ин ва ли ди те том
и тро шко ви обез бе ђе ња струч не по др шке –
рад на аси стен ци ја). Пла ни ра но је да се у ове
про гра ме укљу чи 10.580 ОСИ, ка жу у НСЗ.

Про грам суб вен ци је за ра да за осо бе са
ин ва ли ди те том без рад ног ис ку ства под ра-
зу ме ва да се суб вен ци ја, у тра ја њу од 12 ме-

се ци, до де љу је по сло дав цу ко ји за по шља ва
на нео д ре ђе но вре ме ин ва лид но ли це без
рад ног ис ку ства. Суб вен ци ја за ра де оства-
ру је се ме сеч но, у ви си ни ми ни мал не за ра-
де утвр ђе не у скла ду са про пи си ма о ра ду
и она са др жи ми ни мал ну за ра ду, без по ре-
за и до при но са, и по рез и до при но се ко ји
се пла ћа ју из за ра де. Ово го ди шњи план за
укљу чи ва ње не за по сле них ОСИ у ову ме ру
про јек то ван је на ба зи про шло го ди шње ре-
а ли за ци је, ка да се око 300 љу ди за по сли ло
за хва љу ју ћи том про гра му.

Јав ни кон курс за ре фун да ци ју тро шко ва
по др шке осо ба ма са ин ва ли ди те том ко је се
за по шља ва ју под по себ ним усло ви ма од но-
си се на тро шко ве при ла го ђа ва ња рад ног
ме ста и тро шко ве за аси стен ци ју на рад ном
ме сту. На кна да тро шко ва при ла го ђа ва ња
рад ног ме ста у јед но крат ном из но су до
300.000 ди на ра по за по сле ном одо бра ва се
по сло дав ци ма ко ји за по шља ва ју ОСИ за чи-
ји рад је по треб но тех нич ко и тех но ло шко
опре ма ње рад ног ме ста. Услов за овај про-
грам је сте да је при ла го ђа ва ње рад ног ме-
ста у скла ду са из вр ше ном про це ном рад-
не спо соб но сти. Ре фун да ци ја тро шко ва за
аси стен ци ју на рад ном ме сту у тра ја њу од
12 ме се ци одо бра ва се по сло дав цу за но во-
за по сле не осо бе са ин ва ли ди те том ко ји ма
је по треб на струч на по др шка при уво ђе њу
у по сао или за рад но со ци јал ну ин те гра ци ју
на рад ном ме сту. По сло дав цу се на ме сеч-
ном ни воу ре фун ди ра ис пла ће на за ра да
аси стен та, у скла ду са бро јем рад них са ти
пру же не по др шке, без по ре за и до при но са,
у ви си ни до 50.000 ди на ра, и тро шко ви при-
па да ју ћег по ре за и до при но са за оба ве зно
со ци јал но оси гу ра ње.

Ако осо ба са ин ва ли ди те том же ли да се
опро ба у са мо стал ној де лат но сти, НСЗ јој у
то ме мо же по мо ћи кроз фи нан сиј ску и са-
ве то дав ну по др шку.

У НСЗ на во де да у њи хо вим по слов ним
цен три ма, али и кроз спе ци ја ли зо ва не обу ке
и мен то ринг про грам за ин те ре со ва ни мо гу
да се упо зна ју са свим аспек ти ма пред у зет-
ни штва и до би ју по др шку у пр вим, нај ри зич-
ни јим го ди на ма по сло ва ња. Уче шћем у овој
ме ри оства ру је се и пра во на јед но крат ну
суб вен ци ју за по кре та ње соп стве ног би зни-
са. Суб вен ци ја из но си 200.000 ди на ра, што је
за 40.000 ви ше у од но су на оста ле уче сни ке
про гра ма. По сто ји и мо гућ ност да се ви ше
не за по сле них ли ца удру жи, где сва ко по је-
ди нач но под но си зах тев за са мо за по шља ва-
ње и оства ру је пра во на суб вен ци ју. Осо ба
ко ја оства ри пра во на суб вен ци ју за са мо-
за по шља ва ње оба ве зна је да оба вља ре ги-
стро ва ну де лат ност нај ма ње 12 ме се ци.

На ци о нал на слу жба по ма же сви ма то ком
тра ја ња уго во ра ра зним са ве ти ма и кроз
се ми на ре ко је по ха ђа ју по ла зни ци, по себ-
но то ком пр ве го ди не (мен то ринг услу ге и
спе ци ја ли стич ки се ми на ри). Основ ни циљ
ових услу га је сте оп ста нак но во о сно ва них
пред у зет ни ка. Ј. Оцић

Угро же на гру па
Го ру ћи про блем је еви дент но не по вољ-

на ква ли фи ка ци о на струк ту ра осо ба 

са ин ва ли ди те том, што се ди рект но 

не га тив но од ра жа ва на њи хо во за по-

шља ва ње. На и ме, 44 од сто ОСИ је без 

струч них ква ли фи ка ци ја, 51,5 од сто са 

сред њом спре мом и са мо 4,5 про це на та 

има ви шу шко лу или фа кул тет. Због то-

га су осо бе са ин ва ли ди те том у окви ру 

НСЗ пре по зна те као по себ но угро же на 

гру па не за по сле них ли ца у од но су на 

за по сле ње. Та угро же ност зна чи ри зик 

од мар ги на ли за ци је на тр жи шту ра да и

со ци јал ног ис кљу чи ва ња.

Ме ра ма по др шке 
до рад ног ме ста

ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ
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ВЛА ДЕ ТА ЈЕ РО ТИЋ У ФОН ДУ ПИО

Ве ли ко
ин те ре со ва ње 
за пре да ва ње

У Ди рек ци ји Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње 17. ма ја одр жа но је пре да ва ње
про фе со ра др Вла де те Је ро ти ћа о пси хо со мат ским
бо ле сти ма. Та ко ђе, о те ра пи ји пси хо со мат ских бо ле-
сти го во ри ла је др Сне жа на Ми лен ко вић, про фе сор
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

За ово пре да ва ње вла да ло је ве ли ко ин те ре со ва ње,
о че му го во ри при су ство не са мо ле ка ра ве шта ка из
Сек то ра за ме ди цин ско ве шта че ње, не го и мно гих дру-
гих за по сле них у Фон ду ПИО. Из ла га ње про фе со ра је,
уз мно го број на пи та ња, тра ја ло ви ше од два са та. Сек-
тор за ме ди цин ско ве шта че ње ће и убу ду ће ор га ни зо-
ва ти ову вр сту еду ка ци је за сво је за по сле не. Пла ни ра-
но је да пре да ва чи бу ду струч ња ци из ра зних обла сти
(ин тер ни сти, хи рур зи, пси хи ја три, не у ро ло зи и дру ги),
а ме ђу њи ма ће би ти ве ћи број ака де ми ка. Ј. О.

СА РАД ЊА ЛЕ КА РА ВЕ ШТА КА ХР ВАТ СКОГ ЗА ВО ДА
ЗА МИ РО ВИН СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ И ФОН ДА ПИО

Раз ме на ис ку ста ва
Сек тор за ме ди цин ско ве шта че ње 

Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње био је 21. ма ја 
до ма ћин ко ле га ма из Хр ват ске. У по-
се ту су сти гли др Ја дран ка Пе ра сић, 
за ме ник ди рек то ра хр ват ског За во-
да за ми ро вин ско оси гу ра ње, др Теа 
Ма ри но вић, по моћ ник ди рек то ра За-

во да, и Виц ко Мар де шић из Уре да за 
упра вља ње про јек ти ма.

– У За во ду за ми ро вин ско оси гу-
ра ње ра ди мо на про јек ту „Цен тар за 
ме ди цин ско ве шта че ње”, па смо до-

шли да ви ди мо Сек тор за ме ди цин ско 
ве шта че ње Ре пу блич ког фон да ПИО, 
од но сно функ ци о нал ну ди јаг но сти ку, 
на чин ра да ве шта ка. Же ле ли смо да се 
упо зна мо са ор га ни за ци јом ра да Оде-
ље ња за функ ци о нал ну ди јаг но сти ку, 
и по себ но са јед ном од апли ка ци ја ко-
је Фонд ПИО ко ри сти у свом ра ду. Ово 

је при ли ка да раз ме ни мо ис ку ства, а 
са ра ђи ва ће мо и убу ду ће – ре кла је за 
наш лист др Ја дран ка Пе ра сић, за ме-
ник ди рек то ра За во да за ми ро вин ско 
оси гу ра ње Хр ват ске. Ј. Оцић

По кра јин ски фонд ПИО, по 
по да ци ма с кра ја мар та 
ове го ди не, ис пла ћу је 7,7 

про це на та ма ње де ли мич них 
ин ва лид ских пен зи ја 50 од сто 
у Вој во ди ни у од но су на исти 
пе ри од 2012. На и ме, на кра ју 
мар та про шле го ди не ПФ ПИО 
ис пла ћи вао је укуп но 8.214 ко-
ри сни ка ово га пра ва, док је на 
кра ју тре ћег ме се ца 2013. ову 
ре дов ну ме сеч ну при на дле-
жност до би ло 7.582 при ма ла ца.

Пре ци зни је, сма ње ње је ис ка-
за но код ко ри сни ка де ли мич не 
ин ва лид ске пен зи је 50 од сто из 
ка те го ри је за по сле них, ко јих је 
у мар ту 2012. го ди не би ло 8.200, 
и ко ји су та да у про се ку при ми-
ли 5.496 ди на ра, а на кра ју тре-
ћег ме се ца 2013. ис пла ћи ва но је 
7.568 ко ри сни ка овог пра ва, ко ји 

су до би ли про сеч ну ме сеч ну при-
на дле жност у из но су од 5.768 ди-
на ра. Број ко ри сни ка по ме ну тог 
пра ва из ка те го ри је са мо стал них 
де лат но сти остао је исти, а они су 
у тре ћем ме се цу про шле го ди не 
при ми ли у про се ку 14.898 ди на-

ра, док им је ове го ди не ис пла ће-
но у про се ку 15.437 ди на ра.

Да под се ти мо, из ме ном За ко-
на о ПИО из апри ла 2003. ова
ка те го ри ја осо ба са ин ва ли ди-
те том на шла се у при лич но те-
шком ма те ри јал но-со ци јал ном

по ло жа ју, по што ве ћи на има
ве о ма ни ска ме сеч на при ма ња
ко ја се ускла ђу ју на исти на чин
као и пен зи је, а да при то ме не
мо гу да оства ре мно ге бе не фи-
те ко је има ју пен зи о не ри јер им
се ис пла ћу је нов ча на на кна да а
не пен зи ја. Они, пре ма од ред ба-
ма За ко на, мо гу да про ме не свој
ста тус да ном ис пу ње ња усло ва
за сти ца ње пра ва на ста ро сну,
од но сно ин ва лид ску пен зи ју,
или сту па њем у оси гу ра ње.

Ру ко вод ство СИР Вој во ди не
сма тра да је до брим де лом до
сма ње ња бро ја ко ри сни ка де-
ли мич не ин ва лид ске пен зи је 50
од сто у Вој во ди ни до шло због
ве ћег за по шља ва ња ове гру пе
ин ва ли да ра да при ме ном За ко-
на о ре ха би ли та ци ји и за по шља-
ва њу ОСИ. М. Мек те ро вић

МА ЊИ БРОЈ ПРИ МА ЛА ЦА ДЕ ЛИ МИЧ НЕ ИН ВА ЛИД СКЕ ПЕН ЗИ ЈЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Ве ћа за по сле ност ин ва ли да
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поводи

Уор га ни за ци ји Са ве за ин-
ва ли да ра да Вој во ди не,
Ми ни стар ства ра да, за по-

шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке,
По кра јин ског се кре та ри ја та за
здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку
и де мо гра фи ју и По кра јин ског
фон да ПИО, не дав но је у Но вом
Са ду одр жа но струч но са ве-
то ва ње на ко ме се го во ри ло о
стра те шким прав ци ма Сек то ра
за за шти ту осо ба са ин ва ли ди-
те том у фи нан си ра њу про гра ма
и про је ка та ОСИ, За ко ну о ПИО

и се ту за ко на о здрав стве ној за-
шти ти, за шти ти па ци је на та и со-
ци јал ној за шти ти.

У са ве то ва њу су уче ство ва-
ли Вла ди мир Пе шић, по моћ ник
ми ни стра ра да, за по шља ва ња
и со ци јал не по ли ти ке, Да ни је ла
Стан ко вић Ба ри чак, по моћ ни-
ца по кра јин ског се кре та ра за
здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку
и де мо гра фи ју, Слав ко Имрић,
ди рек тор По кра јин ског фон да
ПИО, Та тја на При јић, струч на
са вет ни ца у Сек то ру за за шти-
ту ОСИ у МРСП, Че до мир Фран-
цу ски, ди рек тор Сек то ра за
оства ри ва ње пра ва из ПИО у
Ди рек ци ји ПФ ПИО, др Ми ло рад
Ор ло вић, на чел ник Оде ље ња
за ме ди цин ско ве шта че ње у Ди-
рек ци ји ПФ ПИО, Ста на Сви ла-
ров, пред сед ник СИР Вој во ди не,
Стан ко Ним че вић, пот пред сед-

ник СИР Ср би је и ООИР Су бо ти-
ца, као и пред сед ни ци оп штин-
ских ор га ни за ци ја ин ва ли да ра-
да из Вој во ди не.

Вла ди мир Пе шић, по моћ ник 
ми ни стра ра да, за по шља ва ња 
и со ци јал не по ли ти ке, го во рио 
је о За ко ну о со ци јал ном пред у-
зет ни штву и за по шља ва њу у со-
ци јал ним пред у зе ћи ма и За ко-
ну о упо тре би зна ков ног је зи ка, 
и на гла сио да оче ку је да ће оба 
за ко на ући у скуп штин ску про-
це ду ру до кра ја го ди не.

– За кон о со ци јал ном пред у-
зет ни штву ва жан је не са мо за 
ОСИ, већ и за све угро же не гру-
пе и ка те го ри је те же за по шљи-
вог ста нов ни штва – ис та као је 
Пе шић и до дао да ће ње го ва 
при ме на омо гу ћи ти ве ћем бро-
ју осо ба са ин ва ли ди те том и со-
ци јал но угро же ним осо ба ма да 
се за по сле у но во о сно ва ним 
пред у зе ћи ма.

Ди рек тор Слав ко Имрић је 
ис та као ви ше го ди шњу до бру 
са рад њу По кра јин ског фон да и 
СИР Вој во ди не на по бољ ша њу 
по ло жа ја ин ва ли да ра да и оства-
ри ва њу њи хо вих пра ва. Имрић 
је на гла сио да су ин ва ли ди ра да 
гру па ци ја ко ја је ме ђу нај у гро-
же ни ји ма због по сле ди ца тран-
зи ци је и те шке еко ном ске кри зе 
и да је број ин ва лид ских пен зи о-
не ра у стал ном опа да њу.

– Ми смо да нас у си ту а ци ји да је 
у Вој во ди ни од 405.000 пен зи о не-
ра, ин ва лид ских ма ње од 80.000, 
што зна чи да се да нас мно го те же 
оства ру је пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју – ре као је Имрић и на вео 
да о не по вољ ном по ло жа ју ин ва-
ли да ра да го во ри и по да так да је 
тре нут но ин ва лид ска пен зи ја у 
Вој во ди ни ни жа од про се ка свих 
пен зи ја за се дам и по од сто.

Ди рек тор ПФ ПИО је под се-
тио и на про бле ме ко ри сни ка 
де ли мич не ин ва лид ске пен зи је 

у ви си ни од 50 од сто, ка квих је у 
Вој во ди ни ско ро 8.000, а за чи је 
ре ше ње ста ту са се већ ду го за-
ла же по кра јин ски СИР.

Са вет ни ца Та тја на При јић 
го во ри ла је о ра ду Сек то ра за 
за шти ту ОСИ и као нај ва жни је 
ис та кла под сти ца ње за кон ске 
ре гу ла ти ве и по бољ ша ње на чи-
на фи нан си ра ња њи хо вих ор га-
ни за ци ја и удру же ња.

– Уна пре ђе ни су сви об ли ци 
и фор ма ти за апли ци ра ње на 
про јек те, све је тран спа рент но, 
обра сци су је дин стве ни, упут ства 
де таљ на, а ту су и не по сред ни 
кон так ти, по др шка и еду ка ци ја 
као што је ова – ис та кла је. Та тја на 
При јић је на ве ла да по сто је три 
ни воа фи нан си ра ња и об ја сни ла 
ко ме су на ме ње ни, а го во ри ла 
је и о про јек ти ма ко ји укљу чу ју 
пер со нал ну аси стен ци ју, ту ма че 

зна ков ног је зи ка, пси хо ло шку
по моћ, омо гу ћа ва ње са мо стал-
ног кре та ња, уче ње Бра је ве азбу-
ке и осни ва ње СОС те ле фо на.

Да ни је ла Стан ко вић Ба ри-
чак је из ла га ла о функ ци ји иза-
бра ног ле ка ра, пре вен тив ним 
пре гле ди ма, о од го вор но сти за 
здра вље са мих па ци је на та, о за-
штит ни ку пра ва па ци је на та, као 
и о про бле му цен тра ли зо ва них 
јав них на бав ки због ко јих се на 
по треб не ле ко ве ду же че ка.

О основ ној ре гу ла ти ви оба-
ве зног пен зиј ско-ин ва лид ског 
оси гу ра ња го во рио је Че до мир 
Фран цу ски из ПФ ПИО. Он је 
на гла сио да и ли ци ма ко ја ни-
су оба ве зно оси гу ра на За кон 
омо гу ћа ва да се до бро вољ но 
укљу че у оба ве зно оси гу ра ње. 
Фран цу ски је го во рио о вр ста-
ма пен зи ја и три вр сте нов ча них 
на кна да, као и о кри те ри ју ми ма 
за оце ну рад не спо соб но сти по 
ко ји ма ра де ле ка ри ве шта ци.

Др Ми ло рад Ор ло вић је на-
гла сио да се из ме на ма За ко на 
од 2003. го ди не оце њу је са мо 
пот пу ни гу би так рад не спо соб-
но сти и осо ба ко ја то оства ри 
сти че ста тус ин ва ли да ра да.

– Због ве ћег бро ја осо ба са
ума ње ном рад ном спо соб но-
шћу ко је ни су мо гле да оства ре 
то пра во, за ко но да вац је За ко-
ном о ре ха би ли та ци ји и за по-
шља ва њу ОСИ омо гу ћио да се и
они ме ди цин ски ве шта че – ис-
та као је Ор ло вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, овим
за кон ским нор ма ма олак ша ва се
за по шља ва ње ОСИ та ко што се
сти му ли шу по сло дав ци. Ор ло вић
је го во рио и о за по шља ва њу под
оп штим и по себ ним усло ви ма, о
ка те го ри за ци ји са три оце не, као
и о то ме да је овај за кон до при-
нео ве ћој за шти ти ОСИ.

Ста на Сви ла ров и Стан ко
Ним че вић, као ор га ни за то ри, 
за хва ли ли су струч ња ци ма на 
еду ка ци ји и из ра зи ли на ду да 
ће се уз ова кву са рад њу са над-
ле жним ин сти ту ци ја ма по ло жај 
ин ва ли да ра да у до глед но вре-
ме по пра ви ти, као и ква ли тет 
здрав стве них услу га.

Дра ган Ко раћ

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ О ПО ЛО ЖА ЈУ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У НО ВОМ СА ДУ

По бољ ша ти фи нан си ра ње

Директор ПФ ПИО, Слав ко Имрић 

(за говорницом), нагласио да је број 

ин ва лид ских пен зи о не ра 

у стал ном опа да њу
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између два броја

Са вез сле пих
Ср би је отво рио 
са лон за ма са жу

У окви ру пр ве фа зе осни ва ња
Цен тра за про фе си о нал ну ре ха би-
ли та ци ју и за по шља ва ње сле пих
осо ба, Са вез сле пих Ср би је отво-
рио је кра јем ма ја у Бе о гра ду са лон
за ма са жу. У но во о тво ре ном са ло ну
„До дир” за по сле но је пе то ро сле пих
и сла бо ви дих фи зи о те ра пе у та ко ји
су на по сао че ка ли из ме ђу пет и 14
го ди на.

Пред сед ник Са ве за сле пих Ср би-
је, Ми лан Сто шић, ре као је да је та
ор га ни за ци ја ова квим при ме ром
дру штве но од го вор ног по сло ва ња
же ле ла да под стак не и ве ли ке ком-
па ни је да за по шља ва ју осо бе са ин-
ва ли ди те том.

Дра ги Ви до је вић, др жав ни се кре-
тар у Ми ни стар ству ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке, ко је је
по мо гло отва ра ње са ло на, ис та као
је на отва ра њу да је „сим бо ли ка овог
ску па у то ме што сле пи и сла бо ви ди
љу ди ју нач ки под но се те го бе жи во-
та, да ју ћи при мер дру ги ма да је нео-
п ход но кре та ти се, ра ди ти и бо ри ти
се за жи вот”.

Са лон се на ла зи у Уста нич кој ули-
ци и отво рен је од по не дељ ка до су-
бо те од 12 до 20 са ти. Це не ма са же
кре ћу се од 400 до 1.000 ди на ра у за-
ви сно сти од ду жи не трет ма на.

Срем ски Кар лов ци: 
до де ље не на гра де 
за еко ло ги ју

У гим на зи ји у Срем ским Кар лов ци ма 17. ма ја до де ље не
су на гра де „Цр ни лист” и „Зе ле ни лист” за нај ве ћег за га ђи-
ва ча и нај ве ћег за штит ни ка жи вот не сре ди не.

Ме ђу де сет до бит ни ка „Зе ле ног ли ста” за 2012. на ла зе се и
ОШ „Ду шан По по вић” из Ре ков ца, Пе тар Ла ло вић, тво рац по-
зна тих фил мо ва о еко ло ги ји, Јо ван Ме ме до вић, аутор се ри ја-
ла на РТС, и Не ве на Кља јић, аутор ка еми си ја РТВ „Зе ле ни сат”.

„Цр ни лист” је ове го ди не при пао Кон цер ну „Фар ма ком МБ” 
из За ја че, због за га ђи ва ња ва зду ха и зе мљи шта оло вом.

Ову ак ци ју је пре три де це ни је по кре нуо Еко ло шки ма-
га зин „Че ка ју ћи ве тар” Дру гог про гра ма Ра дио Бе о гра да, и
у њој, пред ла жу ћи по је дин це, удру же ња, или ком па ни је,
уче ству ју за ин те ре со ва ни гра ђа ни из це ле Ср би је.

У Га ле ри ји Роб не ку ће „Бе о град” у Кнез Ми-
ха и ло вој ули ци 4. ју на би ће отво ре на мул ти-
ме ди јал на и ин тер ак тив на из ло жба „Жи вео
жи вот”, осми шље на да по ка же ка ко је, кроз
сва ко дне ви цу обич ног чо ве ка, из гле дао жи-
вот у Ју го сла ви ји од 1950. до 1990. го ди не.
Пре ма на ја ва ма ор га ни за то ра, на из ло жби
ће би ти пред ста вљен ве ли ки број те мат ских
це ли на, а по се ти о ци ће има ти при ли ку да
пу тем аутен тич них екс по на та, 3Д про јек ци-
ја, сце но гра фи ја, аудио и ви део ин ста ла ци ја,
овај пе ри од до жи ве свим чу ли ма. Та ко ће, на

при мер, мо ћи да сед ну у во зи ла из тог вре-
ме на и про ба ју си му ла ци ју во жње ули ца ма
не ка да шњег Бе о гра да, да чу ју ста ре му зич ке
хи то ве, осе те ми рис „Бри о на”, сла до ле да од
ва ни ле на то че ње и ци га рет-жва ка, под се те
се за бо ра вље них школ ских пред ме та и још
мно го то га.

По став ка је због оби ма по де ље на у два де-
ла – пр ви ће би ти пред ста вљен од 4. ју на до
31. ју ла, а дру ги од 20. сеп тем бра до 31. де-
цем бра, док ће у зе мља ма ре ги о на из ло жба
го сто ва ти од по чет ка сле де ће го ди не.

Април ска про сеч на пла та 
46.530 ди на ра

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у апри лу 2013. го ди не
у Ср би ји из но си 46.530 ди на ра. У од но су на про сеч ну за ра-
ду без по ре за и до при но са ис пла ће ну у мар ту 2013, но ми-
нал но је ви ша за 11,6, а ре ал но за 10,7 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у апри лу 2013. го ди-
не у Ср би ји из но си 64.249 ди на ра. У од но су на про сеч ну
бру то за ра ду ис пла ће ну у мар ту ове го ди не но ми нал но је
ви ша за 11,5 од сто, а ре ал но за 10,6 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у апри лу 2013. у од-
но су на про сеч ну бру то за ра ду ис пла ће ну у апри лу 2012.
го ди не, но ми нал но је ви ша за 9,9 од сто, а ре ал но је ни жа
за 1,3 од сто. 

Мултимедијална из ло жба „Жи вео жи вот” у Бе о гра ду

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла април ских при-

ма ња пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по-
сле них по че ла је 25. ма ја.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти
при ми ће це ле мај ске пен зи је 4. ју на. Вој-
ним пен зи о не ри ма и бив шим по љо при-
вред ни ци ма це ле мај ске пен зи је би ће
ис пла ће не 6. ју на.

Из ме не 
по ре ских
за ко на

Пар ла мент Ре пу бли ке Ср би-
је усво јио је из ме не по ре ских 
за ко на ко је ће омо гу ћи ти ве ће 
рас те ре ће ње при вре де, по себ-
но пред у зет ни ка и ма лих пред-
у зе ћа и ста бил ни је фи нан си ра-
ње Фон да ПИО.

По сла ни ци су из гла са ли из-
ме не и до пу не За ко на о до при-
но си ма за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње ко ји ма се по ве ћа ва 
сто па до при но са за оба ве зно 
пен зиј ско оси гу ра ње са 22 на 24 
од сто. То ће омо гу ћи ти да при-
хо ди Фон да ПИО по ра сту за око 
26 ми ли јар ди ди на ра го ди шње, 
чи ме се ства ра ју прет по став ке 
за одр жив пен зиј ски си стем. 

Скуп шти на је усво ји ла и из ме-
не и до пу не За ко на о по ре зу на 
до бит прав них ли ца и из ме не и 
до пу не За ко на о по ре ском по-
ступ ку и ад ми ни стра ци ји, ко ји 
пред ви ђа пре ла зак на елек трон-
ско под но ше ње по ре ских при ја-
ва по чев од на ред не го ди не.

По сла ни ци су усво ји ли и до-
пу не За ко на о по ре зу на до хо дак 
гра ђа на ко ји ма се пред ви ђа сма-
ње ње по ре за на за ра де са 12 на 
10 од сто уз по ве ћа ње нео по ре-
зи вог из но са пла те са са да шњих 
8.776 ди на ра на 11.000 ди на ра. 
Из ме на ма За ко на о по ре зу на до-
хо дак гра ђа на уво ди се и кон цепт 
лич не за ра де пред у зет ни ка, ко ји 
ће са ми од ре ђи ва ти ко ји део њи-
хо вог не то при хо да пред ста вља 
за ра ду а ко ји до бит (ко ја се опо-
ре зу је по сто пи од 10 од сто).

За кон ске из ме не пред ви ђа ју 
и сма ње ње ефек тив не по ре ске 
сто пе на при хо де од из да ва ња 
соп стве них не по крет но сти са 
16 на 15 од сто.
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кроз Србијукроз Србију

Пр ви са ста нак пред став ни ка
Уни је по сло да ва ца Вој во ди не
(УПВ) и Хр ват ског по слов ног
клу ба одр жан је сре ди ном ма ја
у Срем ским Кар лов ци ма, а ње-
му су при су ство ва ли и Жељ ко
Ку пре шак, ам ба са дор Ре пу бли-
ке Хр ват ске у Ср би ји, и Дра ган
Ђу рић, ге не рал ни кон зул Хр-
ват ске у на шој зе мљи. Са ста нак
је упри ли чен ра ди ме ђу соб ног
упо зна ва ња и са гле да ва ња мо-
гућ но сти и под руч ја за да љу са-
рад њу и раз ме ну ин фор ма ци ја,
ис ку ста ва и иде ја из ме ђу при-
вред них су бје ка та из Хр ват ске
ко ји при вре ђу ју у Ср би ји и чла-
но ва УПВ, као и ра ди до го во ра о
за јед нич ким про јек ти ма.

Уни ју по сло да ва ца Вој во ди не на
овом су сре ту при вред ни ка пред-
ста вља ли су пред сед ник Стан ко
Кр стин, пред сед ник Скуп шти не,
проф. др Ду шан Ри стић, чла но ви
пред у зет ни ци и струч на слу жба

УПВ. Хр ват ски по слов ни клуб за-
сту па ли су пред сед ник Мир ко Ба-
бић и по сло дав ци ве ли ких хр ват-
ских ком па ни ја ко је по слу ју у Ср-
би ји и у ко ји ма ра ди зна ча јан број 
на ших љу ди. Раз го во ри ма су при-
су ство ва ли и Па ви ца Пир ја, ми ни-
стар са вет ник, и Го ран Ма снец, ди-
рек тор пред став ни штва Хр ват ске 
го спо дар ске ко мо ре у Ср би ји.

Стан ко Кр стин је из нео оче-
ки ва ње да ће ова кви раз го во ри 
до ве сти и до кон крет них аран-
жма на и обез бе ди ти бо ље усло-
ве за пла сман срп ског ка пи та ла 
у Хр ват ској.

– Би знис не по зна је гра ни це, 
сва ки кон кре тан аран жман и но-
ви по сао мо же да обез бе ди но во 
рад но ме сто и уна пре ђе ње на-
шег дру штва. У Ср би ји се ра ди на 
ства ра њу по вољ ног ам би јен та за 
стра не ула га че, док са хр ват ске 
стра не у овом сме ру има још до-
ста про сто ра да се по слов на кли-

ма учи ни што по вољ ни јом. Има-
ју ћи то у ви ду, ја сно је да је по-
треб но обез бе ди ти про ход ност 
за срп ски ка пи тал у Хр ват ској. 
Срп ске ин ве сти ци је у Хр ват ској 
су све га 40 ми ли о на евра, а хр-
ват ске у Ср би ји ви ше од 500 ми-
ли о на евра – ре као је Кр стин, и 
до дао да је циљ УПВ раз вој ре ги-
о нал не са рад ње и пот пи си ва ње 
спо ра зу ма о по слов ној са рад њи.

Мир ко Ба бић је из ра зио на ду
да ће ре зул тат ових раз го во ра 
би ти и ре а ли за ци ја не ких но вих 
по сло ва, док је Го ран Ма снец 
при хва тио ини ци ја ти ву за скла-
па ње спо ра зу ма о ме ђу соб ној 
по слов ној са рад њи, уз прог но зе 
да се на кон ула ска Хр ват ске у ЕУ 
она нај пре мо же по бољ ша ти у 
обла сти по љо при вре де.

М. Мек те ро вић

СКУП ПРЕД СТАВ НИ КА УНИ ЈЕ ПО СЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ И ХР ВАТ СКОГ ПО СЛОВ НОГ КЛУ БА

Уско ро спо ра зум о по слов ној са рад њи
УчУчУчУУУчесесссссесссе нининииининиццицццицицицициц с с ссасасасасстатататанккнкнкаа аа 

у у у СрСрСрремеемемемемемееемеее сксксккиимиммимим К КК КККараррлоловцвццимими аа

Ме ђу на род ни по-
љ о  п р и  в р е д  н и
са јам, нај ва жни ји

са јам те вр сте у овом де-
лу Евро пе, одр жан је од
18. до 24. ма ја на Но во сад-
ском сај му (ко ји је обе ле-
жио 90 го ди на по сто ја ња)
по осам де се ти – ју би лар-
ни пут. Зе мља парт нер
ово го ди шњег сај ма би ла
је Ре пу бли ка Хр ват ска, а
све ча ном отва ра њу нај ве-
ће по љо при вред не са јам-
ске ма ни фе ста ци је при су-
ство ва ли су пре ми јер Ср би је, Иви ца Да чић,
ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до-
при вре де, Го ран Кне же вић, ми ни стар по љо-
при вре де Хр ват ске, Ти хо мир Ја ко ви на, и гра-
до на чел ник Но вог Са да, Ми лош Ву че вић.

– По љо при вре да је ве ли ка шан са Ср би је
јер ће мо раз во јем те гра не раз ви ти и це лу
при вре ду – ре као је Иви ца Да чић ко ји је до-
бит ник ово го ди шње Злат не пла ке те Но во-
сад ског сај ма.

Ми ни стар Го ран Кне же вић је по ру чио да
Ср би ја има чи ме да се по но си у по љо при-

вре ди, али и да же ли да при хва ти но ви не
ко је до но се го сти из ино стран ства.

На ово го ди шњем сај му би ло је ви ше од
1.600 из ла га ча из 50 зе ма ља све та. Број ни по-
се ти о ци, ко ји су ове го ди не пр ви пут мо гли
то ком „По ро дич ног да на” – 19. ма ја, по це ни
јед не ула зни це по ро дич но да по се те ову ма-
ни фе ста ци ју, има ли су при ли ку да ви де нај мо-
дер ни ју тех но ло ги ју на из ло жби више хи ља да
нај ра зли чи ти јих по љо при вред них ма ши на.
Из ме ђу оста лог, и ком бајн за ва ђе ње ше ћер не
ре пе ко ји ко шта бли зу по ла ми ли о на евра, или

трак тор од 446 КС ко ји мо же да
за о ре 300 хек та ра днев но.

На из ло жби сто ке, на ко јој
су од га ји ва чи пред ста ви ли ви-
ше од хи ља ду гр ла про бра них
ра са, нај ве ћу па жњу иза звао је
бик Со ко, чи сто крв не си мен-
тал ске ра се, те жак бли зу две
то не, ко јег је вла сник Ра до ван
Ву ји чић из се ла Ћов дин код
Пе тров ца на Мла ви про дао за
не што ви ше од 5.000 евра.

Као и ра ни јих го ди на, то ком
тра ја ња сај ма одр жан је ве ли-
ки број три би на, са ве то ва ња,

окру глих сто ло ва, се ми на ра и пре да ва ња.
До де ље на су и тра ди ци о нал на при зна ња за
ква ли тет из ло же них по љо при вред них про-
из во да, као и жи вих екс по на та.

Ипак, нај срећ ни ји по се ти лац 80. ме ђу на-
род ног по љо при вред ног сај ма био је Ми ро-
слав Об ро вац из Ни ки на ца код Ру ме, ко ји је
у по клон игри, на осно ву ку пље не ула зни це,
осво јио трак тор „бе ла рус 82.1”, вре дан ви ше
од 18.000 евра. Да ро да вац је би ла ком па ни-
ја „Агро па нон ка МТЗ Фин ке” из Но вог Са да.

Мирослав Мек те ро вић

ЈУ БИ ЛАР НИ СА ЈАМ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ У НО ВОМ СА ДУ

Шан са за раз вој при вре де
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На већ тра ди ци о нал ној ма ни-
фе ста ци ји Ноћ му зе ја у Но вом
Са ду уче ство ва ла су и удру же ња
особа са инвалидитетом (ОСИ) и
ор га ни за ци је из кул ту ре ко је са
њи ма са ра ђу ју.

Та ко је Кре а тив ни клуб „Еду-
ко”, у са рад њи са ШО СО „Ми лан
Пе тро вић”, одр жао кре а тив ну
ра ди о ни цу за де цу из ове шко-
ле, ко ја су осли ка ла два ве ли ка
плат на на те му Ка ко ми ви ди мо
Гра дић (Пе тро ва ра дин ско под-
гра ђе).

Ака де ми ја умет но сти у Но вом
Са ду, Ин клу зив но-кре а тив ни
цен тар шко ле „Ми лан Пе тро вић” 
и Спо мен-збир ка Па вла Бе љан-
ског пред ста ви ли су из ло жбу
умет нич ких сли ка на плат ну са
еле мен ти ма од руч но пра вље-
ног па пи ра, из ра ђе ног у Рад ном
цен тру ове шко ле.

Ор га ни за ци ја „Пер.Арт” из
Но вог Са да ра ди на афир ма ци-

ји ства ра ла штва осо ба са ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу у
окви ру про јек та „Умет ност и
ин клу зи ја”. Та ко су и у Но ћи
му зе ја, у Га ле ри ји Ма ти це срп-
ске, ор га ни зо ва ли хе пе нинг
„По тра жи ме”, то ком ко јег су
мла ди чла но ви ове ор га ни за-
ци је раз го ва ра ли са по се ти о-
ци ма у ци љу да от кри ју ко ји
љу ди оби ла зе му зе је и га ле-
ри је, шта оче ку ју од из ло жбе
и ка кви су им ути сци.

У про сто ри ја ма Удру же ња
дис тро фи ча ра Ју жно бач ког
окру га при ка за ни су умет-
нич ки ра до ви чла но ва овог
удру же ња, као и ра до ви чла-
но ва удру же ња обо ле лих од
мул ти пле скле ро зе из Но вог
Са да и Бе че ја, и Удру же ња ди-
ја ли зи ра них, тран сплан ти ра-
них и хро нич них бу бре жних
бо ле сни ка Вој во ди не.

Д. Ко раћ

ЖЕНСКО СТВАРАЛАШТВО У КИКИНДИ

Од рукотворина
до зарада

Сре ди ном мар та ове го-
ди не при Цен тру за со-
ци јал ни рад у Свр љи гу 

фор ми ра на је Стал на слу жба за 
по моћ у ку ћи. За ње но ус по ста-
вља ње гла са ли су и од бор ни ци 
СО Свр љиг, јер је про блем ста-
ре ња у овој сре ди ни ве о ма из-
ра жен – бли зу 60 од сто ста нов-
ни штва ста ри је је од 60 го ди на, 
а ве ћи на жи ви у се ли ма уда ље-
ним и по два де сет ки ло ме та ра 
од цен тра оп шти не.

– Жи те љи ко ји при па да ју 
овој ка те го ри ји ни су у мо гућ-
но сти да се ста ра ју о се би, али 
исто вре ме но не же ле да на пу-
сте окућ ни цу, да се пре се ле у 
ста рач ке до мо ве и за то им је 
нео п ход на по моћ у за до во-
ља ва њу основ них ег зи стен-
ци јал них по тре ба – ка же Ве-

сна Не дељ ко вић, ди рек тор ка 
Цен тра за со ци јал ни рад у 
Свр љи гу.

Она на гла ша ва да, по ред 
ових не во ља, мно ги не ма ју ни 
по љо при вред ну пен зи ју, не об-
ра ђу ју сво је има ње, ко је не ма 
ко ни да ку пи или узме у за куп. 
Њи хо ва де ца су одав но оти шла 
у ве ће гра до ве, па су им ге рон-
то до ма ћи це као нај ро ђе ни ји 
род.

До са да је у овој оп шти ни 
успе шно ор га ни зо ва но не ко-
ли ко про је ка та по мо ћи ове 
вр сте, кроз за јед нич ку са рад-
њу Ми ни стар ства ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти-
ке, Цр ве ног кр ста Ср би је и ЦК 
Свр љи га, ло кал не са мо у пра ве 
и Цен тра за со ци јал ни рад.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ

Стал на слу жба
за по моћ у ку ћи Дан жен ског ства ра ла штва ко ји је по дру ги пут у Ки кин ди

ор га ни зо ва ло Удру же ње же на „Ар те са”, под по кро ви тељ-
ством оп шти не, оку пио је се дам се о ских и три град ске ор-
га ни за ци је же на. Њи хо ве чла ни це, ме ђу ко ји ма има и пен-

зи о нер ки, при ка за ле су на штан до ви ма сво је ру ко тво ри не и
тра ди ци о нал на је ла. Раз ма тра се мо гућ ност за јед нич ког на-
сту па на тр жи шту ка ко би же не ус пе ле да оства ре при стој ну
и си гур ну за ра ду.

Ло кал на са мо у пра ва је за ин те ре со ва на да бу де до ма ћин
пред сто је ћег сај ма ства ра ла штва се о ских же на Вој во ди не.

С. За ви шић

УДРУ ЖЕ ЊА ОСИ УЧЕ СТВО ВА ЛА У „НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА” У НО ВОМ СА ДУ

Умет ност и ин клу зи ја

Око 120.000 по се ти ла ца
У Но ћи му зе ја у Но вом Са ду око 120.000 по кло ни ка кул ту ре, на 35

ло ка ци ја, мо гло је, из ме ђу оста лог, да ви ди еги пат ски пер га мент,

пле мен ско оруж је, осман ске шти то ве из вре ме на Су леј ма на Ве ли-

чан стве ног, из ло жбу де ла из пе ри о да ре не сан се, као и аутен тич ни 

ме ха ни зам са та на Твр ђа ви, сим бо ла Но вог Са да.

Изложба радова у Удружењу дистрофичара
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здрав живот

По зна та је ла на нов на чинПо зна та је ла на нов на чин

Тор та са ма ком
Са стој ци – те сто: 150 г бра шна, 50 г

ше ће ра, 100 г пу те ра, жу ман це. Би сквит:

3 ја је та, 100 г ше ће ра, 100 г бра шна,
20 г ка каа, ка ши чи ца пра шка за пе ци во.
Крем: 300 мл мле ка, по ла ке си це же ла-
ти на, 250 г ма ка, 2 ва нил ше ће ра, ко ра
ли му на, 500 мл па вла ке, џем, љу спи це
чо ко ла де.

На чин при пре ме: за ме си ти те сто
и оста ви ти 30 ми ну та у фри жи де ру. За
то вре ме на пра ви ти би сквит: уму ти-
ти ја ја, до да ти ше ћер, бра шно, ка као
и пра шак за пе ци во. Пе ћи у рер ни за-
гре ја ној на 180 сте пе ни око 25 ми ну та.
Кад се охла ди, пре се ћи на по ла. Те сто
из фрижидера раз ви ти у ве ли чи ну ка-
лу па. Пе ћи око 20 ми ну та, па охла ди ти.
Же ла тин по то пи ти у 2-3 ка ши ке хлад не
во де да на бу бри. Мле ко, мле ве ни мак,
ва нил ше ћер и ко ру ли му на ку ва ти 5
ми ну та. Скло ни ти са ва тре и му те ћи
до да ти же ла тин. Кад се ма ло про хла ди,
по ла ко до да ти уму ће ну па вла ку. Ко ру
од те ста на ма за ти џе мом, на то ста ви-
ти део би скви та, по ла кре ма, дру ги део
би скви та и оста так кре ма. По су ти љу-
спи ца ма чо ко ла де.

На по ме на: нај бо ље је тор ту сло жи-
ти у ка луп ко ме се ски да ју стра ни це.
Увек про ве ри те гор чи ну ма ка.

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

Пу за ви це и пе ња чи це
Ка да има мо по тре бу да за шти ти мо при-

ват ност или же ли мо да ка му фли ра мо по је-
ди не зи до ве, до бро ре ше ње је за са ди ти не-
ку од пу за ви ца или пе ња чи ца у дво ри шту 
или на бал ко ну. Мо гу би ти ви ше го ди шње и 
јед но го ди шње, оне ко ји ма тре ба ја ча пот-
по ра за пе ња ње (зим зе ле ни бр шљан, ор-
ло ви нок ти, ко ко ти ња, ру жа пе ња чи ца), и 
оне ко је се за до во ља ва ју тан ким жи ца ма 
или ка на пом (пу за ви ја смин, ла до леж...).

Бр шљан – зим зе ле на биљ ка ко ја ра сте 
и до 15 м. Спо ро ра сте, али је ду го веч на. 
Цве та у ок то бру, ле по на пре ду је и у жар-
ди ње ра ма.

Ор ло ви нок ти – по лу зим зе ле на пе ња чи ца, буј на, ве о ма от пор на. Ра сте бр зо, до пет
ме та ра у ду жи ну, и ла ка је за об ли ко ва ње. Цве та у ма ју-ју ну, бле до жу тих је цве то ва ин-
тен зив ног ми ри са.

Пу за ви ја смин – цве та са пр вим то плим да ни ма, пр во се по ја ви цвет па тек он да лист.
Ра сте у ши ри ну и ви си ну до три ме тра. Цвет му је жут, без по себ ног ми ри са. Кад је то пло
вре ме, цве та до ка сне је се ни. Тре ба га ре дов но оре зи ва ти.

Ла до леж – ни је зах тев на биљ ка. Мо же да по ра сте до пет ме та ра и оба ви ја се око дру гих
би ља ка. Цве то ви су ве ли ки, лев ка стог об ли ка, бе ли, ру жи ча сти, пла ви.

Зе ле ниш у су пи
Са стој ци: гла ви ца цр ног лу ка, 2 че на бе лог лу ка, пра зи лук, по ко рен це ле ра

и ке ле ра бе, 3 шар га ре пе, по је дан пер шун и па штр нак, 150 г ку ку ру за ше ћер-
ца, 150 г гра шка, ма ла гла ви ца кар фи о ла, 2 кром пи ра, па ра дајз, не ко ли ко шам-
пи њо на, 2 коц ке су пе од по вр ћа, пер шу нов лист, ма ло ми ро ђи је, уље, би бер.

На чин при пре ме: у лон цу за су пу на ма ло уља про пр жи ти сец ка ни цр-
ни и бе ли лук. Ко ре на сто по вр ће очи сти ти и исе ћи на коц ки це. Кар фи ол
по де ли ти на ма ње цве то ве, кром пир очи сти ти и исе ћи на коц ке. Па ра дајз
опра ти, а шам пи њо не очи сти ти. Кад се лук ма ло упр жи, до да ти ко ре на-
сто по вр ће и гра шак и под ли ти са ма ло во де да се дин ста де се так ми ну та.
До да ти ку ку руз ше ће рац, па ра дајз исе чен на коц ке, шам пи њо не исе че не
на ли сти ће, кром пир и кар фи ол. На ли ти по треб ну ко ли чи ну во де и ку ва-
ти ти хо око 20 ми ну та. До да ти коц ке су пе, пер шу нов лист и ми ро ђи ју, а
по по тре би со и би бер.

Са ла та од 
младих кром пи ри ћа

Са стој ци: 1 кг мла дих кром пи ри ћа, 2 
ве зе рот кви ца, по 3 стру ка мла дог бе лог 
и цр ног лу ка, со, би бер, ка ши чи ца ве ге те, 
ка ши чи ца бла гог сен фа, уље, ли мун.

На чин при пре ме: кром пи ри ће опра-
ти и ску ва ти у љу сци. Рот кви це, мла ди 
цр ни и бе ли лук очи сти ти и исе ћи на ко-
лу то ве. Кром пир кад се про хла ди, очи-
сти ти и исе ћи на ко лу то ве. У чи ни ју за 
са ла ту ста ви ти по ла исе че ног лу ка, ве ге-
ту, сенф, ма ло уља, и из ме ша ти. До да ти 
исе чен кром пир и оста так лу ка, по по-
тре би и со и би бер. Си па ти још ма ло уља 
и ли му нов сок. Оста ви ти де се так ми ну та 
да од сто ји пре слу же ња.

Џи ге ри ца у ви ну
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 800 гр свињ ске џи ге ри це, 3 

главице цр ног лу ка, 3 че на бе лог лу ка, ки се ла 
ја бу ка, 2 цр ве не па при ке, 2 ча ше цр ног ви на, 1 
ти кви ца, 2-3 ка ши ке па ра дајз пи реа, пар ка ши-
ка бра шна, ма ло ру зма ри на, ма ло ма јо ра на по 
же љи, со, би бер, ма сли но во уље.

На чин при пре ме: џи ге ри цу исе ћи на та ње 
шниц ле и ува ља ти у бра шно. Про пр жи ти је 
крат ко на уљу са обе стра не и ста ви ти на тац-
ну. На ис тој ма сно ћи про пр жи ти сит но сец кан 
лук, до да ти ја бу ку и па при ку исе че не на коц-
ке. Дин ста ти око пет ми ну та, до да ти ти кви цу 
исец ка ну на коц ке, па дин ста ти још пет ми ну та. 
Си па ти цр но ви но и све за чи не, још ма ло дин-
ста ти, до да ти џи ге ри цу и пу сти ти не ко ли ко ми-
ну та да се све за јед но дин ста.
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Па ле та Cell Si ze

Са сто ји се из ико на:

Ико на  Име  Ко ри сти се за:

 He ight  од ре ђи ва ње ви си не ће ли је;
 Width  од ре ђи ва ње ши ри не ће ли је;
 Di stri bu te Rows  по ста вља ње јед на ке ви си не 

се лек то ва них ре до ва;
 Di stri bu te Co lumns  по ста вља ње јед на ке ши ри не 

се лек то ва них ко ло на;
 Auto Fit по де ша ва ње ши ри не ко ло на у 

од но су на ду жи ну тек ста у ће-
ли ја ма. Мо же мо да ко ри сти мо: 
Auto Fit Con tents – ауто мат ско 
по де ша ва ње ши ри не ко ло на 

пре ма уне се ном тек сту; Auto Fit Win dow – ауто мат ско по де ша ва ње 
ши ри не ко ло на пре ма ве ли чи ни про зо ра; Fi xed Co lumn Width – по-
де ша ва ње фик сне ши ри не ко ло на.

Ка да ле вим та сте ром ми ша клик не мо на стре ли цу ко ја се на ла зи 
у де сном до њем углу па ле те Cell Si ze, на екра ну ће се при ка за ти 
про зор Ta ble Pro per ti es са ка рак те ри сти ка ма та бе ле, та ко да мо же-
мо да по де ша ва мо ре до ве, ко ло не, ће ли је или це лу та бе лу.

Па ле та Alig nment

Са сто ји се из ико на:

Ико на Име Ко ри сти се за:

Align Top Left  по рав на ње тек ста у гор њем ле вом углу 
ће ли је;

Align Top Cen ter  цен три ра ње тек ста на вр ху ће ли је;
Align Top Right  по рав на ње тек ста у гор њем де сном углу 

ће ли је;
Align Cen ter Left  по рав на ње тек ста ле во у сре ди ни ће ли је;
Align Cen ter  цен три ра ње тек ста у сре ди ни ће ли је;

 Align Cen ter Right  по рав на ње тек ста де сно у сре ди ни ће ли је;
Align Bot tom Left  по рав на ње тек ста у до њем ле вом углу 

ће ли је;
Align Bot tom Cen ter  цен три ра ње тек ста по дну ће ли је;
Align Bot tom Right  по рав на ње тек ста у до њем де сном углу 

ће ли је;
 Text Di rec tion  про ме ну сме ра тек ста у се лек то ва ним 

ће ли ја ма;
Cell Mar gins  по де ша ва ње мар ги на ће ли је и раз ма ка 

из ме ђу ће ли ја.

Па ле та Da ta

Са сто ји се из ико на:

Ико на  Име  Ко ри сти се за:

 Sort сор ти ра ње се лек то ва ног тек ста у 
та бе ли по ал фа бет ском, ну ме рич-
ком ре ду или да ту му;

Re pe at Head Rows  по на вља ње ре до ва за гла вља та бе-
ле на сва кој стра ни ци (ва жи са мо 
за јед ну та бе лу ко ја за у зи ма ви ше 
стра ни ца);

 Con vert to Text  кон вер то ва ње та бе ле у текст са 
ода би ром се па ра то ра ко ло на;

For mu la унос (до да ва ње) фор му ла ће ли ји да
би се из вр ши ли јед но став ни про-
ра чу ни као што су збир, про сек,
мак си мум.

Сор ти ра ње по да та ка у та бе ли

По сту пак је:
1. мар ки ра мо

ко ло ну чи ји са-
др жај же ли мо да
сор ти ра мо;

2. клик не мо на
ико ну Sort;

3. у по љу Sort by

већ се на ла зи упи-
са на ко ло на ко ју
смо мар ки ра ли;

4. у по љу по ред
оп ци је Type би ра мо по че му же ли мо да из вр ши мо сор ти ра ње:

а) по тек сту – Text;
б) по бро ју – Num ber;
ц) по да ту му – Da te;
5. би ра мо да ли же ли мо да из вр ши мо сор ти ра ње у:
а) Ascen ding – ра сту ћем ре до сле ду;
б) De scen ding – опа да ју ћем ре до сле ду;
6. у по љу Then by би ра мо се кун дар но сор ти ра ње по прет ход ном

по ступ ку (сор ти ра ње у Then by ва жи са мо за оне по дат ке ко ји су
исти у цен трал ном сор ти ра њу);

7. уко ли ко је че ки ра на оп ци ја He a der row, у сор ти ра ње се укљу-
чу је и ред за гла вља;

8. уко ли ко је че ки ра на оп ци ја No he a der row, у сор ти ра ње се не
укљу чу је ред за гла вља;

9. клик не мо на дуг ме ОК.

Пре тва ра ње та бе ле у текст

У Word-у има мо мо гућ ност да се ре ши мо та бе ле али да са чу ва мо
текст, и то на сле де ћи на чин:

1. мар ки ра мо та бе лу 
ко ју же ли мо да укло-
ни мо да би остао са мо 
текст ко ји се на ла зи у 
њој;

2. клик не мо на ико ну 
Con vert to Text;

3. иза бе ре мо на чин 
на ко ји ће Word раз-
дво ји ти текст:

а) Pa ra graphs – у па-
су се;

б) Tabs – та бу ла то ри-
ма;

ц) Com mas – за ре зи-
ма;

д) Ot her – на дру ги на чин;
4. клик не мо на дуг ме OK.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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поводиповоди

На три би ни о ор ган ској про из вод њи у
До брин ци ма не дав но су се оку пи ле
же не из тог ме ста, из Кра ље ва ца, Ру-

ме и Пу ти на ца. Три би на је одр жа на у окви ру
про гра ма „Ор ган ска по љо при вре да – шан са
за све”, ко ји у не ко ли ко вој во ђан ских оп шти на
ор га ни зу је По кра јин ски се кре та ри јат за при-
вре ду, за по шља ва ње и рав но-
прав ност по ло ва, у са рад њи 
са По кра јин ским за во дом за 
рав но прав ност по ло ва, По кра-
јин ским се кре та ри ја том за по-
љо при вре ду, во до при вре ду и 
шу мар ство и Зе ле ном мре жом 
Вој во ди не.

У рум ској оп шти ни ода бра-
ли су До брин це, се ло по зна то 
по до брим по вр та ри ма, у ко-
јем је нај ве ћи број же на по ка-
зао ин те ре со ва ње за ор ган ску 
про из вод њу.

Пре ма ре чи ма Ани те Бе ре-
тић, по моћ ни це по кра јин ског 
се кре та ра за при вре ду, за по-
шља ва ње и рав но прав ност по-
ло ва, за овај про грам у Вој во ди ни је при ја вље-
но ви ше од 700 же на. Циљ је еко ном ско осна-
жи ва ње же на и про из вод ња здра ве хра не,
ка ко за њи хо ве по ро ди це, та ко и за тр жи ште.

У ор ган ској про из вод њи сви про це си мо-
ра ју да бу ду у скла ду са при ро дом. За ко ном
је ре гу ли са на, та ко да сер ти фи ка те мо гу до-
би ти са мо по љо при вред ни ци за по вр ши ну
ве ћу од 500 ква драт них ме та ра, док су ма-
ње, ка ко је ре че но, „ба ште за мо ју ду шу”.

– Ор ган ска про из вод ња се ба зи ра на прин-
ци пи ма здра вља, еко ло ги је, пра вич но сти и за-
шти те – ис та кла је про фе сор ка Бран ка Ла зић.
– За ор ган ску по љо при вре ду бит ни су пре вен-

ти ва, пре до стро жност и ети ка. Ва жни су још
до бра хи ги јен ска и до бра са ни тар на прак са и
ни ка ко ге нет ски мо ди фи ко ва на хра на.

Пар це ла са ор ган ском про из вод њом, ре-
че но је за тим, зах те ва бли зу те ку ћу во ду и
то а лет, јер су пр ља ве ру ке нај ве ћи из вор
обо ле ва ња. Ор ган ски про из во ди се не мо гу

до би ти од мах, не го ко рак по ко рак. Циљ је
да се оства ри про фит, али мо ра да про тек не
од ре ђен пе ри од да би се то до го ди ло.

Уче сни ца ма се по себ но до па ла при ча др
Ла зић о биљ ка ма при ја те љи ма, ко је би тре-
ба ло се ја ти јед не крај дру гих.

– Уко ли ко бу де те има ли на из ме нич но два
ре да лу ка и два ре да мр кве, у ба шти не ће
би ти лу ко ве и мр кви не му ве. Биљ ке при ја-
те љи су и кра ста вац и бро ко ли, па ра дајз и
ку пус, за тим, са ла та и лук се во ле, кром пир
и па суљ, па суљ и ку ку руз, ку пус ће са чу ва-
ти ка ди фи ца... Ка ди фи ца, не вен и дра го љуб
оба ве зни су у сва кој ба шти, као и ми ро ђи-

ја и ко при ва. Рас тво ром во де у ко јој је би-
ла по то пље на ко при ва тре ба ло би јед ном
не дељ но при хра њи ва ти по вр ће. Бе ли лук
и вла шац око ру же за шти ти ће је од ли сних
ва ши ју. Чај од бе лог и цр ног лу ка до бар је
за за шти ту би ља ка на те ра си од ин се ка-
та. По вр ће ко је има ја ку бо ју здра ви је је за

људ ску ис хра ну. Ва ша ба шта
је ва ша кре а ци ја, а ка да јед-
ном бу де те про ба ли ор ган ске
про из во де ни ка да ви ше не-
ће те је сти дру ге – ис та кла је,
по ред оста лог, проф. еме ри-
тус др Бран ка Ла зић.

Ба шта је она ква ка ква је
до ма ћи ца – го во ри ли су још
ста ри Гр ци. Да нас се оне мо-
ра ју по тру ди ти да све у ба шти
бу де зе ле но и да не ма пра-
зног про сто ра.

На три би ни је би ло ре чи и
о пи ја ци „Мој са лаш”, ис пред
СПЕНС-а у Но вом Са ду, на ко-
јој гра ђа ни већ де сет го ди на
сва ког че тврт ка од ју на до сеп-

тем бра мо гу да ку пе све же во ће и по вр ће од
про из во ђа ча ко ји по се ду ју сер ти фи ка те.

Же не у До брин ци ма су пи та ле још и да
ли мо гу да осну ју жен ску ор ган ску за дру гу,
на ко ји на чин ко зји про из во ди мо гу по ста ти
ор ган ски, где мо гу про да ти ор ган ске про из-
во де... До брин чан ке су се жа ли ле на не мар
ме шта на и ди вљу де по ни ју крај се ла ко ја
оне мо гу ћа ва про из вод њу здра ве хра не. Уче-
сни ца ма три би не је са ве то ва но да са гле да ју
сво је мо гућ но сти и же ље и да се при ја ве за
ши ру еду ка ци ју. Ре че но је, та ко ђе, да је срећ-
на окол ност што Ру ма има нај бо ље са вет ни ке
у Ср би ји за ор ган ску про из вод њу. Д. Р.

У ор га ни за ци ји Фон да за раз-
вој по љо при вре де оп шти не
Свр љиг, у пр вој по ло ви ни ма ја
одр жа на је 17. оп штин ска из ло-
жба ова ца. Два де сет сто ча ра из-
ло жи ло је око 150 гр ла ко ја су по
ква ли те ту али и по квантитету
ре пре зен то ва ла свр љи шку ов-
цу – бренд свр љи шког кра ја.
Пр ви пут гр ла су оце њи ва на не
са мо по из гле ду, већ и по про-
из вод ним мо гућ но сти ма.

Ко ми си ја у са ста ву проф. др

Ми ро слав Жу јо вић – Ин сти тут 
за сто чар ство Бе о град, Фри да 
Ба у ман, пред сед ни ца Са ве за 
удру же ња од га ји ва ча ова ца и 
ко за Ср би је, и Ма ја Жи ва но вић, 
ин же њер по љо при вре де – Спе-
ци ја ли стич ка слу жба оп шти не 
Свр љиг, про гла си ла је за ап со-
лут ног шам пи о на гр ло од га ји-
ва ча Хра ни сла ва Јо ва но ви ћа из 
Плу жи не. Нај ви ше мле ка да ле 
су ов це сто ча ра Ср ђа на Ва си-
ћа из Бе ло и ња, за тим Цвет ка 

Стан ко ви ћа из Плу жи не и Ми-
лу ти на Ла за ре ви ћа из Свр љи га. 
У ка те го ри ји ов но ва на гра ђе на 
су гр ла Цвет ка Стан ко ви ћа из 
Плу жи не, Иви це Са ви ћа из Свр-
љи га и Ма ли ше Ни ко ди је ви ћа 
из Дра јин ца, а код дви ски по бе-
ди ла су гр ла од га ји ва ча Хра ни-
сла ва Јо ва но ви ћа из Плу жи не, 
Ми ла на Ста но је ви ћа из Свр љи-
га и То ми сла ва Љу бо ми ро ви ћа 
из Бе ло и ња. За пр ва три ме ста 
у сва кој ка те го ри ји вла сни ци ма 

су уру че не нов ча не на гра де, пе-
ха ри и ме да ље.

Свр љи шко под руч је је брд-
ско-пла нин ско, по год но за раз-
вој сто чар ства. Тре нут но се у 
обо ри ма га ји око 13.000 ова ца 
и под сти цај ним ме ра ма за у ста-
вље но је да ље сма ње ње сточ-
ног фон да, а оп шти на Свр љиг, 
по кро ви тељ ма ни фе ста ци је, на-
ја вљу је да љу по др шку сто ча ри-
ма у об но ви ста да и оси гу ра њу 
жи во ти ња. С. Ђор ђе вић

СЕДАМНАЕСТА ОП ШТИН СКА ИЗ ЛО ЖБА ОВА ЦА У СВР ЉИГУ

Бренд сврљишког краја

ТРИБИНА О ПРОИЗВОДЊИ ЗДРАВЕ ХРАНЕ У ДО БРИН ЦИМА

Шанса – ор ган ска по љо при вре да
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Удру же ње пен зи о не ра гра да Ни ша одр-
жа ло је ре дов ну Скуп шти ну на ко јој су 
усво је ни из ве шта ји о ра ду и о фи нан сиј-
ском по сло ва њу за про шлу го ди ну, као и 
про грам ра да и фи нан сиј ски план за 2013.

Ми ро љуб Стан ко вић, пред сед ник Удру-
же ња, го во ре ћи о ра ду ор га ни за ци је у 
про шлој го ди ни ис та као је да је не по вољ-
на еко ном ска си ту а ци ја ути ца ла на то да 
има све ви ше си ро ма шних и со ци јал но 
угро же них пен зи о не ра, па је оба ве за ор га-
ни за ци је да се бо ри да жи вот ни стан дард 
нај ста ри је по пу ла ци је бу де на при хва тљи-
вом ни воу. Ни ко не ће ви ше и бо ље бри ну-
ти о пен зи о нер ским про бле ми ма од нас 

са мих, ре као је Стан ко вић и на гла сио да су
нај ве ће жр тве тран зи ци је и но вог по рет ка
пен зи о не ри и да ће, уко ли ко не бу ду је дин-
стве ни и ор га ни зо ва ни, оста ти на мар ги ни.

Осим за ла га ња за бо љи по ло жај пен зи-
о не ра, глав ни за да ци Удру же ња су и пра-
ће ње спро во ђе ња здрав стве не за шти те,
оства ри ва ње ре ха би ли та ци је чла но ва у ба-
ња ма и о тро шку Фон да ПИО, ху ма ни тар не
ак тив но сти, рад на ома со вље њу члан ства.
Ни шко удру же ње је ина че јед но од нај ста-
ри јих удру же ња пен зи о не ра у Ср би ји.

На сед ни ци се, уз оста ло, го во ри ло и о не-
до стат ку про сто ра за рад и ак тив но сти пен-
зи о нер ских ор га ни за ци ја, па је дат пред лог

да се од Скуп шти не гра да Ни ша за тра жи
ко ри шће ње про сто ри ја у ме сним за јед ни-
ца ма и по кре та ње ини ци ја ти ве за по прав ку
ру и ни ра них до мо ва кул ту ре у се о ским сре-
ди на ма ко ји ина че го ди на ма звр је пра зни.
На род ни по сла ник Ми ло рад Сто шић сма тра
да је зах тев ре а лан јер су про сто ри је ва жан
услов за ре а ли за ци ју про гра ма ак тив но сти,
а ло кал на са мо у пра ва мо ра да има слу ха и
да иза ђе у су срет сву да где по сто је усло ви.
Сто шић ве ру је да, ако ме сне ор га ни за ци је
бу ду је дин стве не и до след не, ни ко не ће мо-
ћи да се оглу ши о ове зах те ве, тим пре што
у гра ду ег зи сти ра 86 ме сних ор га ни за ци ја
пен зи о не ра. Љ. Г.

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НИ ША

За бољи и ква ли тет ни ји жи вот

Ре дов ној го ди шњој Скуп-
шти ни Оп штин ске ор га ни-
за ци је ин ва ли да ра да Ру-

ма, одр жа ној 17. ма ја, осим чла-
но ва ово га те ла при су ство ва ли 
су и ва жни го сти из ло кал не са-
мо у пра ве, СИР Вој во ди не, као и 
при ја те љи из рум ског Удру же ња 
пен зи о не ра.

Мир ко Сто ји са вље вић, пред-
сед ник ОО СИР Ру ма, у Из ве шта-
ју о ра ду за 2012. ис та као је да је 
то ком про шле го ди не чла но ви-
ма ди стри бу и ра но 190 то на угља 
и 170 куб них ме та ра др ва. За 20 
чла но ва обез бе ђен је бо ра вак у 
Со ко ба њи на ше сто ме сеч ну от-
пла ту, а 12 ин ва лид ских пен зи о-
не ра бо ра ви ло је у ба ња ма Ср-
би је пре ко Фон да ПИО. Ак тив но 
су уче ство ва ли у свим спорт ским 
(оства ри ли су и зна чај не успе хе), 
и кул тур но-умет нич ким ма ни фе-
ста ци ја ма, али и у еду ка тив ним и 
дру гим ак тив но сти ма ко је су ор-
га ни зо ва ли Са вез ин ва ли да ра да 
Вој во ди не и оп штин ске ор га ни-
за ци је. Би ло је и из ле та и обе ле-
жа ва ња зна чај них да ту ма као што 
је Ме ђу на род ни дан ин ва ли да. 
Мир ко Сто ји са вље вић је на гла-
сио да је по себ но по но сан на чи-
ње ни цу да је ор га ни за ци ја број-
ни ја у од но су на прет ход ну го ди-
ну, као и на то да је фи нан сиј ски 
по зи тив но по сло ва ла. По себ но 
је за хва лио ло кал ној са мо у пра ви 

ко ја их је, као и прет ход них го ди-
на, фи нан сиј ски и на сва ки дру ги 
на чин по др жа ва ла у ра ду.

Че сти та ју ћи ОО СИР Ру ма на 
успе шној по слов ној го ди ни и 
ре зул та ти ма ко је су оства ри ли, 
за ме ник пред сед ни ка оп шти не, 
Дра ган Кар даш, на гла сио је да ће 
ло кал на са мо у пра ва и да ље по др-
жа ва ти ову ор га ни за ци ју, те да им 
је, по при ло же ном про гра му за 
ову го ди ну, из оп штин ског бу џе та 
већ одо бри ла 700.000 ди на ра.

– Ло кал на са мо у пра ва ће по-
ку ша ти и у на ред ном пе ри о ду да 

пре по зна и по др жи ва ше ак тив-
но сти, јер сте ви јед на озбиљ на
ор га ни за ци ја од го вор них љу ди
ко ји су за вр ши ли свој рад ни век,
али же ле да и да ље до при но се
дру штву у скла ду са сво јим мо-
гућ но сти ма. Тру ди ће мо се да то
бу де и бо ље и ква ли тет ни је не го
до са да, где год ми као ло кал на
са мо у пра ва бу де мо мо гли да по-
мог не мо и ути че мо на ре ша ва ње
про бле ма, ми ће мо то и ура ди ти
– на гла сио је Дра ган Кар даш.

Чла но ви Скуп шти не јед но-
гла сно су усво ји ли из ве шта је о

ра ду и фи нан си ја ма за про шлу
го ди ну, као и Про грам ра да за
2013, у ко јем зна чај но ме сто,
по ред до са да шњих ак тив но сти,
за у зи ма рад на фор ми ра њу ме-
сних ор га ни за ци ја на се о ским
под руч ји ма и уве ћа ње члан ства,
као и зна чај ни ја по моћ здрав-
стве но и ма те ри јал но угро же-
ним чла но ви ма. Усво јен је и
Фи нан сиј ски план за ову го ди ну
по ко јем ће, из ме ђу оста лог, ОО
СИР Ру ма мо ћи да ра чу на и на
57,5 хи ља да ди на ра од Ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње
и со ци јал ну по ли ти ку, ра ди ре-
а ли за ци је про грам ске ак тив но-
сти са ко јом су кон ку ри са ли за
сред ства.

Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца
Са ве за ин ва ли да ра да Вој во ди-
не, нај пре је по хва ли ла од лич ну
ор га ни за ци ју Скуп шти не, а за-
тим је и она за хва ли ла пред став-
ни ци ма ло кал не са мо у пра ве.

– Ова по моћ ко ју да је те на шој
ор га ни за ци ји у Ру ми за и ста је за
сва ку по хва лу, и то ме би сред-
ства ин фор ми са ња тре ба ло да
по све те ви ше па жње јер има
те ри то ри јал но и број ча но мно-
го ве ћих оп шти на ко је ни су на
ова кав на чин пре по зна ле и по-
др жа ле рад на ших ор га ни за ци-
ја у сво јим сре ди на ма – ре кла је
пред сед ни ца СИР Вој во ди не.

Ми ро слав Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА РУ МА

Помоћ у праве руке

За хва лност ло кал ној са мо у пра ви 

на по др шци у ра ду
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погледи

Да ли сте пен зи о нер, пи та
сле де ћег у ре ду ка сир ка
у но во бе о град ској са мо-

у слу зи, јед ног од оних да на ка-
да се нај ста ри јим по тро ша чи ма
одо бра ва по пуст од де сет од сто.

„На жа лост, је сам”, од го ва ра
ре зиг ни ра но се до ко си ку пац чи-
је ли це и це ло куп но др жа ње не-
дво сми сле но пот кре пљу ју овај
од го вор. Од по вла сти це ипак
ни шта, јер му ште ри ја не ма код
се бе чек од пен зи је као до каз.

За раз ли ку од дру гих слич них
си ту а ци ја чи ји смо че сти све до-
ци, рас пра ва ни је усле ди ла. Чо-
век је ћут ке пла тио, узео ро бу и
иза шао без уште де од сто, две-
ста ди на ра ко ли ко би оства рио
да је мо гао да до ка же цр но на
бе ло да је то што је сте – на жа-
лост, пен зи о нер.

Ма да ти пич но ов да шња, ово
у ши рем сми слу ни је ис кљу чи во
ло кал на при ча. У из ра зу „на жа-
лост” са др жан је не са мо лич ни
став, већ и пе си ми стич ки од нос
пре ма сво јој си ту а ци ји и жи во ту
уоп ште. И на уч на сту ди ја об ја-
вље на ових да на у Ве ли кој Бри-
та ни ји, где је иза зва ла ве ли ко
ин те ре со ва ње, та ко ђе са др жи
кон ста та ци ју да би ти пен зи о нер
ни је ни ма ло ве се ло. Шта ви ше,
штет но је по здра вље.

Ис тра жи ва ње је спро вео Ин-
сти тут за еко ном ска пи та ња у са-
рад њи са Удру же њем за по моћ
не за по сле ним ста рим ли ци ма, с
ци љем да уста но ви узроч но по-
сле дич не ве зе уну тар вла ди не
по ли ти ке у до ме ну еко но ми је,
здрав ства и со ци јал них ме ра, а
на зив про јек та „Ра ди ти ду же, жи-
ве ти здра ви је” уне ко ли ко пред о-
дре ђу је и за кљу чак.

Из ње га про из ла зи и пре по ру-
ка вла ди да омо гу ћи за по сле ни ма
да за др же сво ја рад на ме ста што
је ви ше мо гу ће и да, па ра лел но с
тим, по ме ри ста ро сну гра ни цу за
пен зи о ни са ње. То ни је не што што
чу је мо пр ви пут. Нео п ход ност ка-
сни јег пен зи о ни са ња и про ду-
жа ва ња рад ног ве ка у скла ду са
про ду же ним жи во том је већ ду го
го ру ћа те ма по ли тич ко-еко ном-
ских стра те га, али пр ви пут се, на
осно ву по ме ну тог ис тра жи ва ња,
до са да зна ним ар гу мен ти ма до-
да ју и здрав стве ни раз ло зи.

Пен зи о ни са ње оста вља штет-
не по сле ди це на мен тал но и
фи зич ко здра вље, ка же се у сту-
ди ји из ве де ној та ко што су у ду-
жем пе ри о ду пра ће не две гру пе

ис пи та ни ка срод них го ди на од 
ко јих су јед ни би ли у пен зи ји, а 
дру ги и да ље за по сле ни.

На са мом по чет ку свог но вог 
жи вот ног ста ту са, у јед ном ма-
лом вре мен ском ин тер ва лу, пен-
зи о не ри су осе ти ли вид но по-
бољ ша ње здрав стве ног ста ња и 
кон ди ци је, али убр зо је усле дио 
дра сти чан пад у свим аспек ти ма.

У по ре ђе њу са кон трол ном гру-
пом, опа сност од раз ви ја ња кли-
нич ке де пре си је би ла је код пен-
зи о не ра ве ћа за 40 од сто, а од ди-
јаг но сти ко ва ња не ког ор ган ског 

обо ље ња чак 60 од сто. Те по сле-
ди це су уоче не и код же на и код 
му шка ра ца, без раз ли ке, а те жи на 
здрав стве них про бле ма ра сла је с 
го ди на ма пен зиј ског ста жа.

– Ово ис тра жи ва ње по ка зу је 
да сви ко ји пла ни ра ју да се пен-
зи о ни шу до бро раз ми сле да ли 
је то нај бо ља оп ци ја – ко мен та-
ри ше ре зул та те Едвард Дет ноу, 
пред сед ник Удру же ња.

У све тлу ових на ла за и уста но-
вље не по зи тив не ве зе из ме ђу 
рад них ак тив но сти и здра вља по-
је дин ца, тре ба ло би но вим ини-

ци ја ти ва ма омо гу ћи ти оста нак 
на по слу и пре ко та ко зва ног нор-
мал ног до ба за пен зи о ни са ње. У 
бу дућ но сти та ка те го ри ја не би 
уоп ште тре ба ло да по сто ји, пре-
но си лон дон ски „Ин ди пен дент”.

Ауто ри ис тра жи ва ња на по ми-
њу да се ни ко, на осно ву уста-
но вље них чи ње ни ца, не за ла же 
за рад но ис цр пљи ва ње до кра-
ја жи во та, али ре зул та ти ја сно 
ука зу ју на до са да шњи пра зан 
про стор и не ис ко ри шћен те рен, 
где се еко ном ски раст пре пли ће 
са уна пре ђе њем здрав стве ног 
ста ња ста ри је по пу ла ци је исто-
вре ме ним сма ње њем тро шко ва 
ле че ња и ус по ста вља њем „сол-
вент ног пен зиј ског си сте ма”.

Пре ма ре чи ма Фи ли па Бу та,
про грам ског ди рек то ра Ин сти-
ту та, нај ва жни је је про ме ни ти 
ви зу ру, пру жи ти љу ди ма шан су 
да ра де док мо гу, уме сто под-
сти ца ња да се ра ни је пен зи о ни-
шу. Вла да је про те клих де це ни ја
про пу сти ла да се ба ви де мо-
граф ском вре мен ском бом бом, 
упо зо ра ва Бут.

Ис тра жи ва ње је сва ка ко да-
ло но ву ди мен зи ју по сто је ћим 
рас пра ва ма о ре ша ва њу ква-
дра ту ре кру га одр жи во сти до-
са да шње струк ту ре рад но-со-
ци јал не по ли ти ке, та ко да су и 
пре по ру ке о по тре би про ду-
жа ва ња рад ног ве ка до че ка не 
сум њи ча вим ко мен та ри ма да је 
це ла сту ди ја плод вла ди не про-
па ган де и са мо про ду же так вла-
ди них по ку ша ја да „на те ра љу де 
да ра де до по след њег да ха”.

Мно ги се ни су сло жи ли ни
са тврд ња ма да им се у пен зи-
ји здра вље по гор ша ло. „На про-
тив, ни кад ми ни је би ло бо ље. 
Пен зи о ни сао сам се пре се дам 
го ди на и ужи вам. Да ни сам оти-
шао у пен зи ју, не бих ви ше ни 
био жив од сил ног стре са ко ји 
сам имао на по слу”, сто ји у јед-
ном од мно го број них ко мен та-
ра ис под из ве шта ја у ин тер нет 
из да њу „Ин ди пен ден та”.

Што се стре са ти че, не ма ни-
ка кве ди ле ме да је пен зи ја спас, 
али и без овог ис тра жи ва ња 
сви зна мо из лич ног ис ку ства 
или не по сред ног окру же ња да 
пре ста нак рад ног од но са та ко-
ђе зна чи стрес.

Из у зи ма ју ћи бо лест и смрт ни
слу чај у по ро ди ци, крај рад ног 
ве ка у по је ди ним слу ча је ви ма 
пред ста вља је дан од нај ве ћих 
жи вот них уда ра ца. Д. Дра гић

БРИ ТАН СКА СТУ ДИ ЈА ТВР ДИ:
ПЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ ЛО ШЕ УТИ ЧЕ НА ЗДРА ВЉЕ

Не жу ри те 
у пен зи ју
По сле крат ко трај них по вољ них ефе ка та,
од ла зак у ми ро ви ну оста вља, на ду же ста зе, 
штет не пси хо фи зич ке по сле ди це, от кри ва ју
ре зул та ти нај но ви јих ис тра жи ва ња
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Пен зиј ски си сте ми ши ром 
све та про ла зе кроз сво-
је вр сну тран сфор ма ци ју 

без пре се да на, су о че ни са мно-
го број ним иза зо ви ма ко је до но се 
но ве окол но сти. Од свет ске фи-
нан сиј ске кри зе, ко ја је фор мал но 
про шла али је оста ви ла још не са-
ни ра не по сле ди це, до де мо граф-
ских про ме на као што су ста ре ње 
ста нов ни штва, ду жи жи вот ни век 
и сма ње не сто пе на та ли те та.

Вла де су сву да пред те шким од-
лу ка ма да ли да сма њу ју пен зиј-
ске бе не фи те, или да по ве ћа ва ју 
по ре зе и пен зиј ске до при но се, 
или по ди жу ста ро сну гра ни цу за 
од ла зак у пен зи ју – а на мно гим 
ме сти ма све ово за јед но.

Ово су са мо не ки на ла зи дру-
гог ис тра жи ва ња ко је је спро-
вео Аегон, мул ти на ци о нал на 
ком па ни ја са 24.000 за по сле них 
ко ја се жи вот ним оси гу ра њем 
и пен зи ја ма ба ви у 20 зе ма ља 
Евро пе и Ази је, у са рад њи са 

Тран са ме ри ка цен тром за про-
у ча ва ње пен зи ја. Фо кус сту ди је 
би ла је гло бал на при пре мље-
ност за пен зи је, а спро ве де на је 
у по след њој не де љи ја ну а ра и 
пр вој не де љи фе бру а ра ове го-
ди не у 12 зе ма ља (Ка на да, Ки на, 
Фран цу ска, Не мач ка, Ма ђар ска, 
Ја пан, Хо лан ди ја, Пољска, Шпа-
ни ја, Шведска, Ве ли ка Бри та ни ја 
и САД).

У овим зе мља ма је 85 од сто 
свет ског пен зиј ског ка пи та ла, 
ко ји пре ма по да ци ма Аего на из-
но си укуп но 31 би ли он (хи ља да 

ми ли јар ди) до ла ра. Ан ке ти ра но 
је укуп но 12.000 љу ди, од то-
га њих 10.200 у рад ном до бу и 
1.800 пен зи о не ра.

Глав ни на лаз је да је свет су о чен 
са оп штом пен зиј ском кри зом, 
јер је „пен зиј ска” не при пре мље-
ност сву где ви со ка. Пре ма ком-

по зит ном ин дек су ко ји је са чи нио 
Аегон – ме ри ко ја по ка зу је ко ли ко 
су из глед на оче ки ва ња од пен зи ја 
с об зи ром на ре ал но сти у сва ком 
си сте му – гло бал ни про сек је са мо 
4,89 (на ска ли од 1 до 10). Нај ви ша 
је при том у Не мач кој (5,48), а нај-
ни жа у Ја па ну (4,30).

Ге не рал но, лич на од го вор-
ност за фи нан сиј ску си гур ност 
по сле рад ног ве ка све ви ше 
се пре но си са си сте ма на по је-
дин це – али са мо ма ло љу ди се 
по на ша у скла ду са том но вом 
ре ал но шћу. Шта ви ше, си ту а ци-
ја се у том по гле ду за го ди ну 
да на по гор ша ла (про шло го ди-
шњи ин декс је био 5,19). Љу ди 
се да нас осе ћа ју ма ње при пре-
мље ним за пен зи ју и не до вољ-
но раз у ме ју шта се од њих у том 

по гле ду оче ку је. Сво ју пен зиј-
ску ма те ма ти ку у овом ис тра жи-
ва њу раз у мео је тек сва ки пе ти.

Го то во две тре ћи не ан ке ти ра-
них (64 од сто) да нас је уве ре но
да ће бу ду ћи пен зи о не ри ло-
ши је про ћи од са да шњих. Јед на
тре ћи на оних ко ји су на по чет ку

рад ног ве ка (у до бу из ме ђу 18 и
24 го ди не) оче ку је да ће мо ра-
ти да по ма жу ро ди те љи ма ка да
се пен зи о ни шу, што по твр ђу је
ра ни је про це не да ће до ла зе ћа
ге не ра ци ја по не ти ве ћи те рет
из др жа ва ња од ла зе ће.

Нај о чи глед ни је (и нај и зглед ни-
је) ре ше ње за ову гло бал ну кри зу
је сте да се ра ди ду же, то јест да се
од ло жи од ла зак у пен зи ју. Али то
је сву да лак ше ре ћи не го спро ве-
сти, из мно гих раз ло га – по чев од
здрав стве них, па до си стем ских.
По треб ни су но ви за ко ни, ко је
по ли тич ки ни је ла ко ис по сло ва-
ти, а ни по сло дав ци ни су спрем-
ни за то. У ис тра жи ва њу Аего на,
са мо њих 21 од сто има ло је про-
гра ме пре ла ска са пу ног на скра-
ће но рад но вре ме за за по сле не

ко ји су на пра гу пен зи о ни са ња.
За ово ре ше ње – од ла га ње пен-
зи о ни са ња – пси хо ло шки су нај-
спрем ни ји Хо лан ђа ни и Фран цу-
зи (68 од сто), а нај ма ње Ки не зи
(46 од сто).

По је ди нач но, нај у ве ре ни ји да
ће ужи ва ти у пен зи ји је су Аме-
ри кан ци. Нај ве ћа бри га Бри та-
на ца је да ће би ти уса мље ни,
док љу ди из ис точ не Евро пе
су мор но гле да ју на пред сто је ће
им пен зи о нер ске да не.

Оп ти ми сти су и Ки не зи, њих
66 од сто се ра ду је сво јој пен зи-
о нер ској бу дућ но сти, па су чак
уве ре ни да ће она за по че ти ве-
о ма бр зо, већ са 55 го ди на жи-
во та. Та ко ђе, оче ку ју и да пен зи-
ју про ве ду у до бром здра вљу.

Али овај оп ти ми зам ис па ра-
ва већ „пре ко пу та”, у Ја па ну,
где упр кос ре пу та ци ји са ве сних
ште ди ша, чак 43 од сто љу ди пен-
зи ју по ве зу је са не си гур но шћу.

У Евро пи, нај ве ћи пад у „при-
пре мље но сти за пен зи ју” је еви-
ден ти ран у Шпа ни ји, што ни је
из не на ђе ње с об зи ром на та мо-
шњу еко ном ску кри зу, ко ја је по-
сле оне у Грч кој нај ве ћа у евро
зо ни, са сто пом не за по сле но сти
од чак 27 од сто (и 50 од сто ме ђу
мла ди ма). М. Бе кин

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА О ТО МЕ КА КВА СУ ОЧЕ КИ ВА ЊА ОД ПЕН ЗИ ЈЕ

Гло бал на не при пре мље ност

Ин дек си 
при пре мље но сти

(ска ла од 1 до 10)

  1. Не мач ка  5.48

  2. Ки на  5,41

  3. Ка на да  5,24

  4. САД  5,19

  5. Хо лан ди ја 4,88

  6. В. Бри та ни ја  4,86

  7. Швед ска  4,83

  8. Фран цу ска  4,75

  9. Ма ђар ска  4,73

10. Пољ ска  4,63

11. Шпа ни ја 4,40

12. Ја пан  4,30

Од го вор ност за фи нан сиј ску си гур ност
по сле рад ног ве ка све ви ше на по је дин ци ма,
уме сто на си сте му



31. мај 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА20

хроника

Пче ле је за во лео чим је са знао за њих
и ви део да ле те. Та ко осам де сет дво го-
ди шњи Ра до сав Ма ле но вић, пче лар

из Ја го ди не, по чи ње при чу о свом изу му.
При ро да и пче ле су га, ка же, од у век за ни ма-
ле, а пче лар ством је, по ред ре дов ног по сла,
по чео да се ба ви пре чак шест де це ни ја.

– Чим сам до шао из вој ске 1953. од мах
сам ку пио пче ле, те је се ни. И на про ле ће
хте дох да по лу дим ка да сам ви део да је ма-
ти ца уги ну ла – се ћа се де ка Радe сво јих по-

че та ка. С вре ме ном се уса вр ша вао, док ни-
је до шао до соп стве ног ре во лу ци о нар ног
изу ма у обла сти пче лар ства.

– Ба вио сам се ли те ра ту ром, књи га ма,
слу шао при че и ис ку ства дру гих љу ди, али
ви део сам да то мо же да бу де дру га чи је и
бо ље. И та ко сам ду го го ди шњим ис тра жи-
ва њем до шао до но вог изу ма – но вог ка ве-
за за про из вод њу пче ли њих ма ти ца. Они
су до сад би ли ме тал ни, што је по губ но за
пче ле. Елек три ци тет ло ше ути че и на људ-
ски ор га ни зам, а на пче ли њи по го то во. За то
сам из ба цио сав ме тал и за ме нио га др ве том,
тач ни је бам бу со вим шта пи ћи ма и по ка за ло
се да се ко ри шће њем но вог ка ве за до би ја ју
бо ље ма ти це, а оне пред ста вља ју цео ква-
ли тет у пче лар ству. По ред то га, ре зул та ти
ве штач ког пре са ђи ва ња ма ти ца у пла стич не
ће ли је, ко је се до са да при ме њи ва ло, би ли
су кон тра про дук тив ни и че сто се де ша ва ло
да се по вре де и из глад не, док ја са да лар ве у
ко шни цу пре ба цу јем за јед но са са ћем. Ко ри-
шће њем овог но вог изу ма уме сто про из вод-
ње од око 20 кг ме да по ко шни ци го ди шње,
што је ви ше го ди шњи про сек, са да мо же да

се до би је 40 кг, јер су пче ле ви тал ни је, здра-
ви је, ма ње обо ле ва ју. Та ко ђе, по сти гао сам
и то да пче ле бу ду мир ни је, тј. да не ма ви ше
„лу дих” пче ла ко је на па да ју и ује да ју, та ко да
ја са да не но сим за шти ту ка да се њи ма ба-
вим – об ја шња ва Ра до сав Ма ле но вић. Про-
це ду ра за па тен ти ра ње овог изу ма је у то ку,
а ако од то га и до би је не ки но вац, све ће уло-
жи ти, ка ко ка же, у но ве тво ре ви не.

То ком про те клих де це ни ја, Ма ле но ви ћу
су до де ље не број не на гра де и при зна ња, а

до са да има укуп но око 15 злат них ме да ља.
– Око 1970. го ди не осво јио сам сво ју пр-

ву ме да љу „На пред ни пче лар Ју го сла ви је”,
а по след њу сам до био кра јем 2011. на Ме-
ђу на род ном сај му пред у зет ни штва „Би знис
ба за” – при ча Ма ле но вић. Овај Ја го ди нац
ис ти че да би мед тре ба ло је сти сва ко га да-
на, а да су од дав ни на по зна та бла го твор на
деј ства на људ ски ор га ни зам не са мо ме да,
већ и оста лих пче ли њих про из во да.

– Пче ли њи по лен је здрав, на при мер, за ле-
че ње про ста ти ти са, и за бе ниг на и за ма лиг на
обо ље ња. Ме ђу тим, са мо 30 од сто ње го вих
ле ко ви тих свој ста ва мо же да се ис ко ри сти пре
уно са у ко шни цу. Ка да пче ле по лен уне су у ко-
шни цу, он се скла ди шти у са ћу. Пче ле га за тим
на та па ју теч но шћу ко ју лу че из сво јих ждрел-
них жле зда, услед че га до ла зи до фер мен та-
ци је, тј. вре ња и по лен по ста је пер га, ко ја са-
да има чу до твор на деј ства – ле чи кар ци ном,
ле у ке ми ју, обо ље ња ре про дук тив них и оста-
лих ор га на итд. Од пер ге пче ле пра ве млеч,
ко ји та ко ђе има број на по вољ на деј ства ка да
је здра вље љу ди у пи та њу. Не сре ћа је што се
и до би ја ње пер ге мно го сма њи ло. Ме ђу тим,

при ме ном свог изу ма ја са да до би јам чак 200-
300 ки ло гра ма пер ге – ка же Ма ле но вић.

Сво ја зна ња и ве шти не у обла сти пче лар-
ства же лео би да по де ли са вр шња ци ма.

– Већ сам пред ло жио мо ји ма из удру же-
ња у Ја го ди ни да об у ча вам пен зи о не ре да
ко ри сте мој изум. Овај но ви ка вез и је сте за-
ми шљен и на пра вљен та ко да сва ки пче лар
њи ме ру ку је сам. Ве ру јем да у сва ком пен-
зи о нер ском удру же њу има не ко ко се ба ви
пче лар ством. Ако би би ло за ин те ре со ва них,
мо гли би смо да ор га ни зу је мо пре да ва ња на
ову те му, па би и они ко ји не ма ју пче ле мо-
жда хте ли да по ку ша ју да се њи ма ба ве, да
би на леп и ко ри стан на чин ис пу ни ли сво је
вре ме, али и да би учи ни ли до бро за сво је
здра вље. Пен зи о не ри су ста ри и че сто бо ле-
сни, а ко ри шће њем, на при мер, пер ге сва ко-
днев но чо век не ка ко ожи ви, ре ви та ли зу је се,
иза ђе из де пре сив ног ста ња. Ка да сам ја по-
чео да ко ри стим пер гу, осе ћао сам не ка кву
жи вот ну сна гу и као да ме је не што на го ни ло
да пе вам. И пе вао сам – кроз смех нам при ча
де ка Ра до сав и ка же да овом иде јом же ли да
по мог не пен зи о не ри ма да жи ве на бо љи на-
чин. По ред по тен ци јал не са рад ње са удру-
же њи ма пен зи о не ра во лео би да по мог не и
мла дим љу ди ма да не бе же у гра до ве, већ да
оста ну на се лу и ба ве се пче лар ством, као и
да они ма ко ји су оста ли без по сла по ну ди ал-
тер на тив но за ни ма ње.

Овај ви тал ни Ја го ди нац је, ис ти чу ћи ве-
ли ки зна чај пче ла и њи хо вих про ду ка та,
под се тио и на Ајн штај но ве ре чи да ако би
пче ле не ста ле, че ти ри го ди не по сле то га би
не стао цео људ ски род, што је са мо још је-
дан од ар гу ме на та ко ји иду у при лог ње го-
вој ве ли кој же љи да сво ју иде ју и свој изум
по де ли са це лим све том. В. Ка дић

Ре цепт за 
здра вље
– Пре ма јед ном од

ре це па та, по треб но

је по ме ша ти 800 гр 

ме да, 200 гр пер ге

и 10 гр мле ча и ову

сме су узи ма ти ка-

ши чи цом 2-3 пу та

днев но. То чи ни 

чу да за здра вље,

за цео ор га ни зам 

– по ру чу је Ра до-

сав Ма ле но вић

чи та о ци ма „Гла са 

оси гу ра ни ка”.

РА ДО САВ МА ЛЕ НО ВИЋ, ПЧЕ ЛАР ИЗ ЈА ГО ДИ НЕ

Но ви изум за 
до бро бит це лог све та
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Чла но ви Удру же ња пен зи о-
не ра оп шти не Лак та ши из Ре-
пу бли ке Срп ске би ли су не дав-
но го сти ча је тин ског Удру же ња 
пен зи о не ра. Ча је ти на и Лак та-
ши су брат ске оп шти не, а то је 
био пр ви зва нич ни су срет пен-
зи о не ра од бра ти мље ња.

Го сте је до че као и по же лео 
им сре ћан бо ра вак пред сед ник 
пен зи о не ра Ча је ти не, Слав ко 
Пан то вић, а по утвр ђе ном про-
гра му нај пре су об и шли Шар-
ган ску осми цу и „ћи ру”, воз ко ји 
сва ко днев но са о бра ћа на ре ла-
ци ји Мо кра Го ра – Шар ган – Ви-
та се, а не ким да ни ма и од Мо кре 

Го ре до Ви ше гра да и ком плек са 
Ан дрић град.

Го сти су на Мо крој Го ри по-
се ти ли и Др вен град Еми ра Ку-
сту ри це, и упо зна ли се са ње-
го вим на стан ком, а сле де ћа по 
про гра му би ла је ку ћа про ро ка 
Та ра би ћа у Крем ни ма, ко јом су 
би ли оду ше вље ни.

По до ла ску у Ча је ти ну Лак та-
ша ни су се упо зна ли са свим зна-
чај ни јим објек ти ма у овом ме сту, 
а за тим су, са чла но ви ма Из вр-
шног од бо ра удру же ња до ма ћи-
на, по се ти ли и Зла ти бор. Чел ни 
љу ди два удру же ња раз го ва ра-
ли су о ста њу и про бле ми ма пен-

зи о не ра у Ср би ји и Ре пу бли ци
Срп ској, а на за јед нич ком руч ку
до го во рен је на ста вак са рад ње
и че шћа раз ме не по се та.

Ча је тин ски пен зи о не ри су на-
гла си ли да се пен зи је у Ср би ји
ре дов но ис пла ћу ју и ускла ђу ју,

а нарочито је зна чај на ис пла та
јед но крат не по мо ћи нај угро-
женијима. Пред став ни ци овог
удру же ња ис та кли су зна чај
ПУПС-а и рад пот пред сед ни ка
Вла де и ми ни стра Јо ва на Кр ко-
ба би ћа. М. Је зди ми ро вић

На ша ви зи ја је да сви љу ди на пла не-
ти бу ду на сме ја ни, по зи тив ни и да
ужи ва ју у жи во ту. По ред ши ре ња

по зи тив не енер ги је, циљ нам је и еду ка ци ја
хе до ни стич ких ве шти на, ка жу у Асо ци ја ци-
ји аутен тич них хе до ни ста, ко ја има и за ни-
мљи ву скра ће ни цу – ААХ!

Ова нео бич на ор га ни за ци ја на ста ла је
у фе бру а ру 2005. го ди не на иде ју Дра га на

Ђор ђе ви ћа, ње ног са да шњег ли де ра, ко ји
има ти ту лу CHO (Chi ef He do nist Offi    cer).

– Oн je го ди на ма ра дио у удру же њу бар ме-
на и уго сти те ља, где је уви део ко ли ко је љу ди-
ма ин те ре сант но уче ње кроз ква ли тет но дру-
же ње. С об зи ром на то да не ужи ва сва ко у пи-
ћу, Ђор ђе вић је до шао на иде ју да про ши ри
при чу и на оста ле хе до ни стич ке сек ци је. Та ко
да је, за пра во, по кре тач за осни ва ње Асо ци-
ја ци је би ла же ља да се љу ди ма пру жи не што

је дин стве но, по зи тив но и ко ри сно – ка же за
„Глас оси гу ра ни ка” Ми ле на По по вић, пи-ар
Асо ци ја ци је аутен тич них хе до ни ста.

Ова ор га ни за ци ја има око 3.000 чла но ва
ко ји се ме ђу соб но упо зна ју и дру же кроз
раз не ак тив но сти и ма стер-кла со ве или
ра ди о ни це ко је са ми при ре ђу ју. На њи ма
се про па ги ра уче ње кроз игру, дру же ње
„ужи во” и по зи ти ван став. Ка жу да се уз по-

моћ ААХ! мо гу уна пре ди ти зна ња из чак
пет на ест хе до ни стич ких сек ци ја, а не дав но
су осно ва ли и Ака де ми ју хе до ни стич ких ве-
шти на, ко ја је на ме ње на истин ским љу би те-
љи ма ква ли тет ног дру же ња и „у скла ду је с
Бо ло њом”. На рав но, ка же Ми ле на По по вић,
ра ди се о по сла сти чар ни ци „Бо ло ња”.

По ње ним ре чи ма, на тој ака де ми ји љу ди на
јед ном ме сту мо гу да, од вр хун ских про фе си о-
на ла ца, на у че да ку ва ју, пле шу, пра ве чо ко ла-

ду. То је пра во ме сто за све ко ји же ле да уче,
исто вре ме но про ши ру ју ћи мре жу кон та ка та
са љу ди ма истих или слич них ин те ре со ва ња.

Осим што сво је чла но ве учи ве дри јем
жи во ту у ко ме тре ба ужи ва ти, Асо ци ја ци ја
аутен тич них хе до ни ста ба ви се и ху ма ни-
тар ним ра дом. Од мно штва ак ци ја с по но-
сом ис ти чу три до на тор ска голф тур ни ра,
по моћ за уче ни ке оште ће ног ви да у шко ли
„Вељ ко Ра ма да но вић”. До ни ра ли су и по моћ
Ин сти ту ту за мај ку и де те у Бе о гра ду, као и
До му за од ра сла и ин ва лид на ли ца „Др Дра-
ги ша Ви то ше вић” из Зе му на.

Хе до ни сти на гла ша ва ју да ужи ва ти у жи-
во ту не мо ра увек да бу де ску по. Њи хов
основ ни по сту лат за то је – ква ли тет без
ком про ми са, од но сно, кад не што ра ди те,
не ка бу де нај бо ље што мо же те, пру жи те ви-
ше од оче ки ва ног. По ред то га, не гу ју раз ли-
чи тост и ка да се ра ди о пра ву на ужи ва ње –
оно што је јед ном чо ве ку ужи ва ње, не мо ра
ну жно да бу де и дру гом. Ту је и ААХ! сло ган
ко ји сва ки хе до ни ста тре ба да зна – хе до ни-
зам ја ча ор га ни зам.

Члан ство у овом удру же њу се ла ко сти че,
са мо тре ба во ле ти жи вот. Ви зи ја хе до ни ста
је да сви љу ди на пла не ти бу ду на сме ја ни и
по зи тив ни. Ме ђу ужи ва њи ма ко ја сва ко се-
би мо же да при у шти је су и шет ња у при ро-
ди са во ље ном осо бом, оми ље ни за ло гај у
дру штву дра гих љу ди, слу ша ње мор ских та-
ла са или по глед у за ла зак сун ца. Ужи ва ње је
и ру чак са по ро ди цом, „по по днев на дрем-
ка”, љу љу шка ње на мре жи из ме ђу два др ве-
та, али и ме се чев од раз на мир ној во ди.

Љ. Ми лен ко вић

ПРЕ КО ГРА НИЧ НА СА РАД ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА

Ко ри сни су сре ти

АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈА ХЕ ДО НИ СТА НУ ДИ РЕ ЦЕПТ ЗА ДУ ЖИ ЖИ ВОТ И ПРЕ ЖИ ВЉА ВА ЊЕ КРИ ЗЕ

Хе до ни зам ја ча ор га ни зам

Насмејани чланови Асо ци ја ци је 

аутен тич них хе до ни ста 

ГоГоГоГостстсттс и и и и и и дододод мамамаћићићиић нинини и и испспспререререр д д д дд СОСОСОССО Ч Ч Чајајајјетететтинининнаааа
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пензионерски кутак

КИ КИН ДА

Љубав према цве ћу
Ово го ди шњи про лећ ни са јам цве ћа у Ки кин ди оку пио је по

оби ча ју број не из ла га че, ме ђу њи ма и оне у тре ћем до бу. Ме-
ђу по се ти о ци ма, као и ме ђу куп ци ма би ло је мно го осо ба у
по зном до бу. Љу бав пре ма зе ле ни лу и цве ћу не гу је се у овом
гра ду од ма лих но гу и очи глед но тра је це лог жи во та.

По тра ди ци ји, на је сен ће би ти одр жан са јам цвет них аран-
жма на при год них за то го ди шње до ба. С. З.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Тур нир у ша ху
По во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја, 75 го ди на по сто ја ња Град-

ског удру же ња пен зи о не ра Кра гу јев ца, 15. и 16. апри ла, у про-
сто ри ја ма удру же ња одр жа но је так ми че ње у ша ху на ко ме је 
на сту пи ло де вет на ест так ми ча ра.

Пр во ме сто осво јио је Вла ди мир Сто ја но вић, так ми чар пр ве 
ка те го ри је, дру го ме сто при па ло је Мла де ну Шће па но ви ћу, а 
тре ће Ми ло ми ру Ва си ље ви ћу. Град ско удру же ње пен зи о не ра 
Кра гу јев ца, као ор га ни за тор тур ни ра, нај бо ље так ми ча ре на-
гра ди ло је пе ха ри ма и при зна њи ма. М. С.

ТО ПО ЛА

Так ми че ње ри бо ло ва ца
У ор га ни за ци ји Удру же ња спорт ских ри бо ло ва ца „Клен” из

То по ле, 3. ма ја, на је зе ру крај То по ле, одр жа но је 32. так ми че-
ње у пе ца њу и ку ва њу ри бље чор бе. Ово го ди шње так ми че ње
под на зи вом „Ве ли ки пе так” оку пи ло је 26 так ми ча ра, де вет у
ју ни ор ској и се дам на ест у се ни ор ској кон ку рен ци ји, док су се
у ку ва њу ри бље чор бе над ме та ле че ти ри еки пе.

Пр во ме сто са уло вље них 1.605 гра ма ри бе осво јио је Мир-
ко Са вић из Аран ђе лов ца, ко ји је и про шле го ди не по бе дио на
овом так ми че њу. Са уло вом од 1.090 гра ма дру го ме сто при-

па ло је Си ни ши Тур ке љу из Бе о гра да, док је тре ћи био Рај ко
Ма ри чић из То по ле, чи ји улов је из но сио 1.085 гра ма.

У ју ни ор ској кон ку рен ци ји нај у спе шни ји је био нај мла ђи
так ми чар, осмо го ди шњи Вељ ко Сто ја но вић са уло вље них 565
гра ма ри бе, дру го ме сто осво јио је Ђор ђе Ла за ре вић са 495, а
тре ће Урош Је ре мић са упе ца них 395 гра ма.

У ку ва њу ри бље чор бе струч ни жи ри је за нај у ку сни ју про гла-
сио чор бу ко ју је при пре ми ла еки па „Јо ци на чор ба”. М. С.

РУ МА

При зна ње ди рек тор ки
ГЦ „Срем”

Ме ђу до бит ни ци ма тра ди ци о нал ног при зна ња „Ка пе тан Ми-
ша Ана ста си је вић” за 2012. го ди ну на ла зи се и Ма ри ја Ста ној-
чић Сра ка, ди рек тор ка рум ског Ге рон то ло шког цен тра „Срем”.
Она је на гра ђе на за до стиг ну ћа и уна пре ђе ње за шти те ста рих.

У ГЦ „Срем” је тим 
по во дом при ре-
ђе на про сла ва на 
ко јој су се, по ред 
ко ри сни ка, оку пи-
ли пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра-
ве и са рад ни ци 
на гра ђе не Ма ри је 
Ста ној чић Сра ке и 
ове уста но ве. До-
ла зак број них пред став ни ка рум ске и дру гих оп шти на у Сре му,
ка ко су ре кли, био је нај бо љи на чин да се по ка же по што ва ње
за ви ше го ди шњи успе шан рад.

– Со ци јал на за шти та и пру жа ње услу га ста на ри ма у ГЦ
„Срем” има ју не пре ки дан, уз ла зни ток. За хва љу јем на по мо ћи
сви ма ко ји су крај ме не и они ма ко ји ви ше ни су, јер без њих не
би би ло ни овог при зна ња – ис та кла је на све ча но сти Ма ри ја
Ста ној чић Сра ка.

У при год ном про гра му уче ство ва ли су чла но ви хо ра и фол-
клор не сек ци је ГЦ „Срем”, као и там бу ра шки ор ке стар под
вођ ством Јо си па Јур це.

Ина че, тра ди ци о нал на при зна ња „Ка пе тан Ми ша Ана ста си-
је вић” до де љу ју „Ме ди ја ин вент” и Фа кул тет тех нич ких на у ка
у Но вом Са ду, за јед но са При вред ном ко мо ром Вој во ди не и
ре ги о нал ним при вред ним ко мо ра ма Ср би је. Д. Р.

Награђена, Ма ри ја Ста ној чић Сра ка
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НОВИ САД

Ак тив ни и кре а тив ни
Кул тур но-умет нич ко дру штво пен зи о не ра „Иси дор Ба јић”,

ко је де лу је у окви ру Удру же ња пен зи о не ра гра да Но вог Са да,
не дав но је одр жа ло за вр шни го ди шњи кон церт у свом гра ду.

У ам фи те а тру Ви со ке шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча хор,
му зич ка и фол клор на сек ци ја при ка за ли су за ни мљив сплет
на род них и ста ро град ских пе са ма и ига ра.

У на сту пу су уче ство ва ле и ли те рар на, ре ци та тор ска, као
и драм ска сек ци ја дру штва, ко ја је при ка за ла део из не дав но
по ста вље не пред ста ве „Ду шко Ра до вић по но во ме ђу на ма”.

Пре ма ре чи ма Љи ља не Гру јић, пред сед ни це КУД-а „Иси дор
Ба јић”, у овом на сту пу је уче ство ва ло чак 70 пен зи о не ра, њи-
хо вих чла но ва. Д. К.

ПРО КУ ПЉЕ

Удружење металаца
Не ка да шњи рад ни ци, са да пен зи о не ри Фа бри ке обо је них 

ме та ла, сво је вре ме но јед ног од нај бо љих и нај ве ћих ко лек-
ти ва у Про ку пљу и То пли ци, убу ду ће ће ра ди ти ор га ни зо ва но 
и за јед но у свом удру же њу. На и ме, на ини ци ја ти ву То ми сла ва 
Бар ба то ви ћа и јед ног бро ја пен зи о не ра, по стиг нут је до го-
вор да се оку пе и убу ду ће ра де у свом удру же њу.

– Пред лог да офор ми мо сво је удру же ње по те као је од не-
ко ли ци не бив ших рад ни ка Фа бри ке обо је них ме та ла, јер је 
по сто ја ла по тре ба да се ор га ни зу је мо. Убр зо су нам се при-
кљу чи ли и дру ги пен зи о не ри ФОМ-а и кре ну ли смо с ре чи 
на де ло. Иза бран је ини ци ја тив ни од бор ко ји ће при пре ми ти 
Из бор ну скуп шти ну. На по чет ку нас је би ло 30, а оче ку је мо 
да ће мо вр ло бр зо у на шим ре до ви ма има ти око 300 не ка да-
шњих „фо мо ва ца” − ка же То ми слав Бар ба то вић.

Удру же ње пен зи о не ра ФОМ-а има ће свој про грам ак тив но сти 
по ко ме ће ра ди ти у на ред ном пе ри о ду. Ина че, ово је пр во фа-
брич ко удру же ње пен зи о не ра у Про ку пљу, чи ји чла но ви оста ју и 
да ље у ма тич ном оп штин ском Удру же њу пен зи о не ра. Ж. Д.

ТР СТЕ НИК

По де ла огре ва 
У Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра у Тр сте ни ку ру ко-

вод ство успе шно спро во ди пла ни ра не ак тив но сти. Оформ-
ље на ко ми си ја снаб де ва пен зи о не ре огре вом по ве о ма по-
вољ ним це на ма у 10 ме сеч них ра та, а за ин те ре со ва ни упи су-
ју и па ке те на мир ни ца.

– Ове го ди не 196 пен зи о не ра се упи са ло за др ва, а 165 је
на ру чи ло угаљ, и у то ку су ис по ру ке огре ва на кућ не адре-

се. Про шле го ди не ни је би ло при мед би на огрев ко ји је ис по-
ру чи ла фир ма из Кру шев ца. Да је мо и по зај ми це угро же ним
чла но ви ма у из но су до 10.000 ди на ра, ко је они вра ћа ју то ком
го ди не. Кон курс за при ја вљи ва ње пен зи о не ра за од ла зак у
ба ње смо успе шно ис пра ти ли. Тр сте нич ки пен зи о не ри сло-
бод но вре ме про во де у клу бу, дру же се уз по не ко пи ће, игра-
ју кар те, до ми не, шах. Ве ћи на ме сних ор га ни за ци ја по се ли ма
и по ред кри зе и те шко ћа успе шно спро во ди сво је ак тив но-
сти, а ако им не што за тре ба, обра те нам се и за јед но ре ши мо
про блем. До кра ја ове го ди не оче ку ју нас број не ак тив но сти,
из ле ти и дру же ња – ка же Љу бин ко Ча бро вић, пред сед ник тр-
сте нич ке ор га ни за ци је пен зи о не ра. Д. И.

ПО ЖЕ ГА

Ори ле се ста ре пе сме
У ор га ни за ци ји КУД „Рас пе ва ни По же жа ни”(основано 2006.

године), у По же ги је одр жан тра ди ци о нал ни Фе сти вал на род-
ног ства ра ла штва Ср ба, на ко ме је уче ство ва ло 30 фол клор-
них гру па из на ше зе мље, из Ре пу бли ке Срп ске и Цр не Го ре.

Пред оду ше вље ним гле да о ци ма у пре пу ној са ли Кул тур ног
цен тра и на ули ца ма По же ге уче сни ци фе сти ва ла при ка за ли су
мно штво успе шних ко ре о гра фи ја. Кроз пе сму, игру и сли ко ви-
ту на род ну но шњу пред ста вље на је дра го це на срп ска ба шти-
на, с ци љем да се код мла ђих на ра шта ја са чу ва од за бо ра ва.
Све гру пе успе шно су при ка за ле бо гат ко ло рит на род них но-
шњи из свог кра ја и ме ло дич ност из вор них пе са ма и ига ра.

По же жа ни су се још јед ном по ка за ли као вр ло го сто при-
мљи ви до ма ћи ни, те су од свих го сту ју ћих еки па до би ли по-
зив да уче ству ју на њи хо вим фе сти ва ли ма. М. П.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Са на то ри јум
„Краљ Алек сан дар”

Пр ви бањ ски ле кар ко ји је па ци јен ти ма пре по ру чи вао ле че-
ње у Вр њач кој Ба њи био је Јо сиф Пан чић, а пр ви бо ле сник ко ји 
се по ње го вој пре по ру ци та мо ле чио је био Па вле Му тав џић, 
на чел ник Окру га кру ше вач ког. Би ло је то 1860. го ди не. Од тог 
вре ме на при род ни и бал не о кли ма то ло шки фак тор ко јим Вр-
њач ка Ба ња оби лу је био је ко ри шћен за ле че ње ше ћер не бо ле-
сти, бо ле сти ор га на за ва ре ње, је тре, бо ле сти мо краћ них 
ор га на, бо ле сти ко же, очи ју, нер вног си сте ма, као и за по бољ-
ша ње и пре вен ци ју оп штег здрав стве ног ста ња па ци је на та.

У Са на то ри ју му „Краљ Алек сан дар” у Вр њач кој Ба њи, ко ји је 
имао 50 кре ве та, то ком 1936. го ди не ле че но је 612 бо ле сни ка са 
12.442 оп скрб на да на. По бо ле сти ма су бо ле сни ци ова ко би ли 
рас по ре ђе ни: од бо ле сти же лу ца би ло је ле че но 220, од бо ле сти 
цре ва 128, бо ле сти бу бре га 62, бо ле сти је тре 141, а од оста лих 
бо ле сти ор га на за ва ре ње 61. По чет ком 1937. до вр шен је пот-
пу но но ви са на то ри јум у Вр њач кој Ба њи са још 50 кре ве та.

(www.vr njac ka ba nja.co.rs; Сре ди шњи уред за оси гу ра-

ње рад ни ка у За гре бу, Из ве штај о по сло ва њу за 1936. го-

ди ну, За греб, 1937)

Спе ци јал на бол ни ца
„Мер кур”

Од два де се тих го ди на 20. ве ка, ка да је Вр њач ка Ба ња до би ла пр-
ви озбиљ ни са на то ри јум „Све ти Ђор ђе”, па до да нас, уз упо тре бу ми-
не рал не во де у здрав стве не свр хе, раз ви ја ју се и цен три за лечење
бо ле сни ка, ла бо ра то ри је и ди јаг но стич ки цен три са нај мо дер ни јом
опре мом. По сто ји и ду га тра ди ци ја бањ ских ле ка ра ко ји су шко ле
за вр ша ва ли на пре сти жним европ ским уни вер зи те ти ма, а да нас у
Вр њач ку Ба њу до ла зе и ор ди ни ра ју про фе со ри Ме ди цин ског фа-
кул те та: уро ло зи, га стро ен те ро ло зи, ен до кри но ло зи, кар ди о ло зи,
ра ди о ло зи, фи зи ја три.

Бањ ско ле че ње се оба вља у Спе ци јал ној бол ни ци за ле че ње и
ре ха би ли та ци ју ор га на за ва ре ње и ше ћер не бо ле сти „Мер кур” 
где се спро во де на уч но утвр ђе не ме то де ди јаг но сти ке, ле че ња
и ре ха би ли та ци је. При ме ном ме то да са вре ме не бал не о те ра пи је,
фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли та ци је у овој уста но ви за пре-
вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју ле че се бо ле сни ци из обла сти
га стро ен те ро ло ги је, ен до кри но ло ги је и бо ле сти ме та бо ли зма,
уро ло ги је, ди сај ног трак та, као и не ких кар ди о ва ску лар них, ги-
не ко ло шких и ре у ма то ло шких обо ље ња.

(www.vr njac ka ba nja.co.rs) Ј. О.

На мар тов ској сед ни-
ци Скуп шти не ми ла но-
вач ког Цр ве ног кр ста 
раз ма тра не су ак тив но-
сти ове ор га ни за ци је у 
2012. го ди ни. Чла но ви 
су нај за до вољ ни ји ра-
дом Фон да за бо ле сно 
де те ко ји је од 2005. до 
кра ја 2012. го ди не по ма гао ле че ње 265 де це
са 3.274.000 ди на ра. То ком про шле го ди не за-
па же не ак тив но сти има ла је и омла дин ска те-
рен ска је ди ни ца „Сте ван Ја ко вље вић”, као и
на род на ку хи ња ко ја је спре ма ла по 140 обро-
ка днев но за хва љу ју ћи по мо ћи из оп штин ског
и ре пу блич ког бу џе та.

То ком го ди не до бро вољ ни да ва о ци да ли су

1.754 је ди ни це кр ви, од-
но сно 175 је ди ни ца ви-
ше не го у 2011. го ди ни. 
Успе шно је ор га ни зо ва но 
и низ дру гих ак ци ја, као 
што су Ви кенд на се лу, За 
срећ ни је де тињ ство, Не-
де ља Цр ве ног кр ста, по-
де ла ланч па ке та и дру ге. 

Је ди но ни су за до вољ ни ре зул та ти ма у здрав-
стве но-вас пит ном ра ду.

Ве ли ке про бле ме то ком го ди не има ли су са пе-
ка ром чи ји су тро шко ви на ра сли на 308.000 ди-
на ра, а гу би так чак на 600.000 ди на ра, и то због 
то га што су шко ле пре ста ле да узи ма ју пе ци во.

Ра ди во је Д. Дра гој ло вић,

Гор њи Ми ла но вац

За па же не ху ма ни тар не
ак тив но сти
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До при но си по осно ву уго во ра о де лу

?
В. Вељ ко вић, Ле ско вац: Оси гу ра ник је у сеп тем бру 1992.

го ди не због на ру ше ног здра вља оства рио пра во на ин-

ва лид ску пен зи ју I ка те го ри је, уз при зна ти стаж од 36 го-

ди на. У осно ви цу за об ра чун пен зи је над ле жна фи ли ја ла је

при хва ти ла са мо нов ча на при ма ња ко ја је оси гу ра ник оства-

рио из ре дов ног рад ног од но са, ме ђу тим, при ма ња по осно-

ву хо но рар ног ра да, тј. уго во ра о де лу, ни су узе та у об зир. Да

ли је по сло да вац оба ве зан да на нов ча ни из нос ко ји је рад ник 

оства рио по осно ву по вре ме ног, хо но рар ног ра да, тј. ра да по

уго во ру о де лу, об ра чу на ва и упла ћу је до при нос у Фонд ПИО?

Ако та ква оба ве за по сто ји, ко јим је за ко ном де фи ни са на и од

ка да је на сна зи, од ка да се при ме њу је? Да ли се оства ре ни и

упла ће ни до при нос по уго во ру о де лу узи ма у об зир у по ступ-

ку утвр ђи ва ња осно ви це и об ра чу на ва ња пен зи је?

Од го вор: Уго во ре не на кна де 
по осно ву уго во ра о де лу све до 
2003. го ди не ни су се об ра чу на ва-
ле у пен зиј ски основ пре ма За ко-
ну о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу. Ово из раз ло га што су 
по За ко ну о ПИО до 2003. го ди не 
ли ца ко ја су ра ди ла по уго во ри-
ма о при вре ме ним и по вре ме-
ним по сло ви ма, као и по осно ву 
уго во ра о де лу, би ла оси гу ра на 
са мо за слу чај ин ва лид но сти и 
те ле сног оште ће ња про у зро-

ко ва них по вре дом на ра ду или
про фе си о нал ном бо ле шћу, ако
им је то би ло је ди но оси гу ра ње.
Тек За ко ном о ПИО ко ји је сту пио
на сна гу 10. 4. 2003. го ди не и оси-
гу ра ни ци по осно ву уго во ра о
де лу спа да ју у ред оба ве зно оси-
гу ра них ли ца чи је на кна де ула зе
у основ за об ра чу на ва ње пен зи-
је, ка ко са мо стал но, та ко и у зби-
ру са за ра да ма или осно ви ца ма
оства ре ним по осно ву дру гих вр-
ста оба ве зног оси гу ра ња.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?
М. Ро стић, Бе о град: Да ли се до при но си за пен зиј ско и ин ва-

лид ско оси гу ра ње упла ћу ју сва ког ме се ца или го ди шње и

ка ко да про ве рим по сло дав ца ко ји то упла ћу је? Кон крет но,

ја сам и да ље у ис тој фир ми, али ми за 2012. го ди ну ни шта ни је

упла ће но, па сам по ми сли ла да се то мо жда ра ди на кнад но.

Ка да се упла ћу ју до при но си за ПИО

Од го вор: До при но си за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
пла ћа ју се ме сеч но, при ли ком 
ис пла те за ра де на ме сеч ном ни-
воу. Ову вр сту упла те до при но са 
мо же те про ве ри ти за са да са мо 
у По ре ској упра ви, док не поч не 
да функ ци о ни ше Цен трал ни ре-
ги стар ко ји ће омо гу ћи ти сва ком 
оси гу ра ни ку да у сва ко до ба сам 
мо же да про ве ри ове по дат ке. 
Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско 

оси гу ра ње сва ке го ди не при ма
од по сло да ва ца при ја ве М-4 за
прет ход ну го ди ну, или ујед но
и за ра ни је го ди не, ако по сло-
да вац ни је на вре ме под но сио
ове при ја ве. При мље не при ја ве
Фонд уно си у ба зу по да та ка, те
је мо гу ће ако сте по дат ке про-
ве ра ва ли код Фон да да још ни су
би ли ре ги стро ва ни у на шој ба зи,
јер се при ја ве при ма ју од апри-
ла ове го ди не.

На кна да за те ле сно оште ће ње

?
С. Ђо кић, Ја го ди на: Ин те ре су је ме да ли мо гу оства ри ти

пра во да ми се ре тро ак тив но ис пла ти нов ча на на кна да.

Имам ре ше ње из Фон да ПИО ко је сам до био 15. 3. 2003.

го ди не, где се утвр ђу је пре о ста ла рад на спо соб ност и пра во

на рас по ре ђи ва ње са пу ним рад ним вре ме ном на дру го, ни-

же рад но ме сто и пра во на нов ча ну на кна ду. Ја сам та да ра дио

у спе ци јал ној је ди ни ци по ли ци је, пре шао сам на ни же рад но

ме сто у ре дов ну ста ни цу по ли ци је, ауто мат ски је и ни жа пла та.

Ни сам знао ко ме тре ба да се обра тим та да, ни ти сам знао да

тре ба да до би јем нов ча ну на кна ду, та ко да до дан-да нас ни сам

оства рио то пра во. За ни ма ме да ли ја то мо гу са да оства ри ти

и да ми се ис пла ти ре тро ак тив но. Ина че, по том ре ше њу имам

III ка те го ри ју ин ва лид но сти.?
Г. Пе трић, Ниш: Мој брат Дра ган је 26. 3. 2013. го ди не под-

нео зах тев за при зна ва ње пра ва на ин ва лид ску пен зи ју.

Хте ла бих да знам да ли ће ор ган по слу жбе ној ду жно сти

да од лу чи и о пра ву на на док на ду за те ле сно оште ће ње.

Од го вор: При ли ком оце не 
рад не спо соб но сти, а по зах те ву 
за при зна ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју, ор ган ве шта че-
ња увек по слу жбе ној ду жно сти 
це ни и пра во на на кна ду за те ле-
сно оште ће ње, од но сно утвр ђу је 
сте пен те ле сног оште ће ња ако 
оно по сто ји. Ако те ле сно оште-

ће ње не по сто ји по ли сти те ле-
сних оште ће ња, ор ган ве шта-
че ња се по слу жбе ној ду жно сти 
не из ја шња ва о ње го вом по сто-
ја њу. Ме ђу тим, ако се под не се 
зах тев са мо за утвр ђи ва ње те-
ле сног оште ће ња, та да је ор ган 
ве шта че ња у оба ве зи да се из-
ја сни о ње го вом по сто ја њу или 

Ис пла та на кна де ре тро ак тив но

Од го вор: Мо же те и са да да 
под не се те зах тев за при зна ва-
ње пра ва на на кна ду због ма ње
за ра де на дру гом рад ном ме сту,
на ко је сте рас по ре ђе ни као
ин ва лид ра да са пре о ста лом
рад ном спо соб но шћу. Уз зах тев
под не си те ре ше ње о рас по ре-
ђи ва њу на дру го рад но ме сто,
пред лог упо ред ног рад ни ка ко-
ји је ра дио исте по сло ве као Ви

пре на стан ка ин ва лид но сти, са
при бли жно истим ста жом, и по
мо гућ но сти про цен ту ал ни раст
за ра да на го ди шњем ни воу код
по сло дав ца. Ако се утвр ди да
има те пра во на на кна ду, по сло-
да вац би тре ба ло да Вам је ис-
пла ти, о то ме под не се до ка зе
Фон ду ПИО, а Фонд ће по сле
то га ре фун ди ра ти ис пла ће на
сред ства Ва шем по сло дав цу.

не по сто ја њу, о сте пе ну, узро ку
на стан ка те ле сног оште ће ња,
као и о то ме да ли се евен ту ал-
но ра ди о јед ном или ви ше те ле-
сних оште ће ња. Ако се ор ган ве-
шта че ња не из ја сни о по сто ја њу

ТО уз оце ну рад не спо соб но сти,
то зна чи да ТО и не по сто ји. Ако
Ваш брат сма тра су прот но, мо же
у том сми слу да под не се жал бу, о
ко јој ће од лу чи ва ти дру го сте пе-
ни ор ган ве шта че ња.

По твр да о осло ба ђа њу 

уво зних да жби на

?
З. Кур чу бић, Бе о град: Мо ја мај ка је у фе бру а ру до би ла ре-

ше ње ко јим се утвр ђу је I сте пен те ле сног оште ће ња у ви-

си ни од 100 од сто као по сле ди ца бо ле сти. Где се под но си

зах тев за из да ва ње по твр де о осло ба ђа њу уво зних да жби на на

увоз мо тор них во зи ла за осо бе са ин ва ли ди те том (Ми ни стар-

ство ра да или Фонд)? Ако је Фонд, у ко јој фи ли ја ли? Мај ка има

пре би ва ли ште на оп шти ни Зве зда ра.

Од го вор: Зах тев за из да ва ње 
по твр де ко ја слу жи за до би ја ње
ца рин ских олак ши ца при ли ком
уво за мо тор ног во зи ла под но си
се у кон крет ном слу ча ју Фон ду
ПИО, Фи ли ја ли за град Бе о град,

Не ма њи на бр. 30. Ова фи ли ја-
ла ће на осно ву оце не на ла за и
ми шље ња пр во сте пе ног ор га на
ве шта че ња ко јим је Ва шој мај ци
утвр ђе но те ле сно оште ће ње,
из да ти од го ва ра ју ћу по твр ду.
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СКАНДИНАВКА

Ра до ри зми
Стал но раз го ва ра ти о про дук тив но сти, не про дук-

тив но је.

Пу ном па ром ра ди мо: схва ти ли смо да од про да је ма-
гле мо же мо ле по да жи ви мо.

Од ма ле на нас уче да ни је то ли ко ва жно ко нам ра-

ди иза ле ђа. Не го шта!

Дав но је би ло кад се за рад од нај ви ше осам са ти ги ну-
ло. Да нас се си ро ти рад ни ци уби ше – да ра де што ви ше.

Ако нам је крај исти, он да бо ље да се уби ја мо од

не ра да не го од ра да.

Не па ли те све тло. Тек што смо при ле гли – на по сао.
Чо ве ка је ство рио рад, а чо век не рад.

За раз ли ку од рад ни ка, не рад ни ци мо гу да пљу ју у ша-
ке по цео дан: од то га не ће би ти ни ка кве ште те.

Шта нам се све по гла ви мо та, то што ра ди мо и ни је

не ка сра мо та. Ни ко ла Ц. Стан ко вић

Мо лим за реч
Па ци јен ти у Ср би ји су до би ли да тум. Пре глед ул-

тра зву ком за ка зан им је за 10. сеп тем бар 2014.

Про шао је 1. мај, про шао Ус крс, пра зно ва ли смо 10 да-
на. Сад је ред да се ма ло од мо ри мо.

Ни је да нас Бог не по гле да, али чим нас ви ди, он

за жму ри.

Ре фор ма у школ ству. Ђа ци су се ра ни је у шко ли на о ру-
жа ва ли зна њем, а да нас без бол па ли ца ма.

Про фе со ри мо гу сло бод но да штрај ку ју. Мла де

еду ку је „Ве ли ки брат”.

Све је у нов цу. И код нас је фор ми ран џеп сет.
Ле ко ви је су ску пи, али по што вла да не ста ши ца, то

је ле па при ли ка па ци јен ти ма за штед њу.

Ако овог ле та ви ди те пен зи о не ра на мо ру, про ве ри те
да ли је то скри ве на ка ме ра. Де јан Па та ко вић
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Из шу пљег у пра зно
Зу ми рај те шар га ре пу. Не ви ди се нај бо ље, на ду гач ком је шта пу.
Нај ви ше му од го ва ра там на стра на да на. Хла до ви на.

Од два зла ода брао сам ма ње, али ни сам знао да ће та ко бр зо
по ра сти.

Ба ба ми се ин фор ми са ла пре ко пен џе ра, отац пре ко пеј џе-

ра, а ја пре ко феј сбу ка.

Ко до зво ли да пад не с ко ња на ма гар ца, обич на је ма зга.
Да ми је ова па мет би ла, ни кад не бих ула гао у сти ца ње па-

ме ти.

Тра го ви ко ји смр де не чо ве штвом те шко се бри шу.
Пи сао бих о њи ма нај леп ше по хва ле али не мо гу да их сми-

слим.

То ли ко нас мла те, а ми ни ка ко да се опа су љи мо.
Ме ни осмех са ли ца не мо же ни ко да скло ни. Шло ги рао сам се.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Пре пре ке
Да смо ра ни је жи ве ли те шко, да нас би нам би ло лак ше.

У тр ча њу уна зад обо ри ли смо све ре кор де.
Ку пио сам зна ње. Ни сам луд да учим.

Исто ри ја нам је пре бо га та, од тог бо гат ства се не жи ви.
Ди гла се ку ка и мо ти ка. Би ће бе ри ћет на го ди на.

Има мо зна ња, та лен та, иде ја, са мо не ма мо па ра.
Тад ка да су ме иза бра ли, схва тио сам да сам нај бо љи.

Ло по ви су од не ли жи ви ну. Оста ви ли ми Жи ва ну.
Пен зи ји хва ла, она нас је одр жа ла. 

Ра до мир Ста ној ко вић

По се ја не ми сли
Ми смо при сто јан на род с об зи ром на то ко ли ко су нам не-

при стој на при ма ња.
Ни је хтео да про ме ни се бе. За то је про ме нио зе мљу у ко јој жи-

ви.
Пр во мај ски пра зни ци су про шли, а ра чу ни за на пла ту до-

шли.

Док је ко вао соп стве ну сре ћу, на ко вањ му је пао на но гу.
Са па да њем вред но сти за ра да, до шло је и до па да ња те-

шких ре чи.

Сви га из бе га ва ју јер је у ло шем дру штву. Дру жи се са исти ном.
Има мо мно го сјај них са ти ри ча ра. Са ти ре мо јед ни дру ге!

Мла ди су до би ли сво ју шан су – да се при ја ве на за вод за за по-
шља ва ње.

Они ко ји има ју „пу те ра на гла ви” нај че шће се хра не ка ви-

ја ром.

Не вен Ши ја ков

Да ли сте зна ли ...

И
гњ
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– да је беч ки вал цер нај ста-

 ри ји стан дард ни плес, ко ји 

ву че ко ре не из 12. и 13. ве ка? 

 – да у до ба ре не сан се по чи ње про цес на стан ка ба ле та и 

– да је, пре ма мно го број ним ан ке-

 – да је нај по пу лар ни ја филм ска пле сна сце на за вр шни плес 

Власт је у по чет ку за бра њи ва-

 игра до жи вља ва про цват? Го ди не 1661. осни ва се пр ва пле сна 

та ма, у све ту већ го ди на ма нај по пу-

Па три ка Свеј зи ја и Џе ни фер Греј из фил ма „Пр ља ви плес”? На 

ла овај плес јер ни је би ло до-

ци цр кве су га сма тра ли вул-

гар ним и гре шним.

ака де ми ја, а ме ну ет је био во де ћи плес на ред них 150 го ди на.

лар ни ји плес хип хоп, а за њим сле де 

сал са, ба лет, сам ба и брејк денс?

 дру гом ме сту су ну ме ре 

 зво ље но вр те ти парт нер ку и 

из фил ма „Пе ва ње на ки-

ши” (1952), а на тре ћем 

уплес Џо на Тра вол те у 

фил му „Гро зни ца су бот-

ње ве че ри” (1977).

„ба ца ти” је увис, а пред став ни-

– да је ка дрил (по-
зна ти фран цу ски плес 
са че ти ри па ра игра-
ча) код нас по стао 

– да је, иако плес по сто ји от кад по сто ји и људ ска за јед ни ца, 

– да је хип хоп вр ста му зи ке и пот-

– да се свет ска пр вен ства у стан дард ним пле со ви ма при-

нај не по вољ ни ји пе ри од за ње гов раз вој био сред њи век? На-

кул ту ра на ста ла сре ди ном 70-их го-

ре ђу ју од 1921. го ди не, а у стан дард не пле со ве убра ја ју се ен-

и ме, због пап ске за бра не из 744. го ди не, хри шћан ска цр ква 

ди на про шлог ве ка у Њу јор ку, у цр-

гле ски вал цер, тан го, беч ки вал цер, сло у фокс и квик степ?

јје оне мо гу ћа ва ла и за бра њи ва ла пле са ње.

нач ким че твр ти ма Бронк са? Хип хоп 
се раз ви јао и об у хва тио не са мо реп 
му зи ку већ цео је дан жи вот ни стил.

по пу ла ран као „Плес 
то ле ран ци је” у ко ме 
срп ски ма ту ран ти то-
ком шест ми ну та син хро ни зо ва не игре за јед но са де се ти на-
ма хи ља да вр шња ка из сто ти нак европ ских гра до ва про мо-
ви шу мир и за јед ни штво као нај ве ћу же љу чо ве чан ства?


