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Јед на од глав них од ли ка срп ског пра во-
сла вља, за ко ју не зна оста ли хри шћан ски 
свет, је сте кр сна сла ва. Пре при ма ња хри-

шћан ства Ср би су би ли мно го бо жач ки на род. 
По ред вр хов ног бо га Пе ру на, ко га су сви по-
што ва ли, сва ки дом је имао и сво је до ма ће бо-
жан ство. По при ро ди сен ти мен тал ни и ве за ни 
за до ма ће на ви ке и оби ча је, у су сре ту са хри-
шћан ством Ср би су се нај те же од ри ца ли тих 
до ма ћих бо жан ста ва. Му дри и прак тич ни син 
Сте фа на Не ма ње, све ти Са ва, мно го бо жач ке ку-
ми ре и идо ле за ме нио је ве ли ким све ти те љи ма 
Цр кве Хри сто ве, ко ји по ста до ше за штит ни ци 
и по моћ ни ци срп ских до мо ва, цр ка ва и ма на-
сти ра, по ро ди ца и пле ме на, се ла и гра до ва, па 
и чи та вих по кра ји на и обла сти. Та ко је на ста ла 
кр сна сла ва.

Цр ква је, има ју ћи у ви ду прак тич не раз ло ге, 
са ве то ва ла и пре по ру чи ва ла по ро ди ца ма ко је 
све ти те ље да узи ма ју за кр сну сла ву. Би ра ни су 
ве ли ки све ти те љи ко ји се пра зну ју у је сен, зи му и 
про ле ће, ка да је ма ње ра до ва у њи ви, по што су се 
Ср би у то вре ме нај ви ше ба ви ли зе мљо рад њом и 
сто чар ством. По је ди не по ро ди це, опет, би ра ле су 
дан ка да ће се кр сти ти, и све ти те ља ко ји се то га 
да на сла ви узи ма ле за сво ју кр сну сла ву.

Зна чај сла ве, сла вље ње кр сне сла ве је ди на 
је не пре ки ну та тра ди ци ја код Ср ба од вре ме-
на по кр шта ва ња до да нас. Мно го је то га про-
ме ње но у на род ном жи во ту и оби ча ји ма, али 
се сла ва са чу ва ла као нај ве ћа све ти ња на шег 
на ро да.

Сла ва се пре но си ла и на ста вља ла с ко ле на
на ко ле но, са оца на си на, та ко да се да нас мо-
же ла ко за кљу чи ти ко је су по ро ди це са истим
пре зи ме ни ма од јед ног пре тка са мо по то ме
ко ју сла ву сла ве. Јер, уко ли ко сла ве исту сла ву,
он да су од истог пре тка, али су се то ком вре-
ме на и ра се ља ва ња уда љи ле јед не од дру гих и
по ста ле не по зна те.

Уко ли ко си но ви жи ве са оцем у јед ној ку ћи,
он да сви за јед но сла ве сла ву. Ме ђу тим, ка да
не ки од си но ва за сну је по ро ди цу, оже ни се и
оде из оче вог до ма, он тре ба од мах да поч-
не да у свом до му сла ви кр сну сла ву. Са свим
је по гре шно што по је ди ни да нас не сла ве,
из го ва ра ју ћи се: жив ми је отац и он сла ви.
Зна чи, чим не ко жи ви за себ но и има сво ју по-
ро ди цу, ду жан је да сла ви сво ју сла ву, јер је
сла ва за штит ник до ма ћег ог њи шта и по моћ-
ник у сва ком ра ду, ве ли ки Бож ји бла го слов и
за штит ник свих уку ћа на, на ро чи то де це. Пр-
ве го ди не ка да син за сну је са мо стал но до ма-
ћин ство, он до ла зи код оца на сла ву. Кад се
ко лач исе че, отац из сво је де сне ру ке пре да је
си ну че твр ти ну ко ла ча, по љу бе се, је дан дру-
гом че сти та ју сла ву, а отац по же ли си ну да је
са сво јом же ном и де цом, бу ду ћим уну ци ма и
по том ци ма, ду го у здра вљу и до бром рас по-
ло же њу сла ви. Син но си део ко ла ча ку ћи, по-
де ли га са сво јом по ро ди цом, а већ на ред не
го ди не по чи ње ре дов но да сла ви кр сну сла ву
у свом до му.

В. Ана ста си је вић

Ка ко смо по че ли 
да сла ви мо сла ву
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Пре ма по да ци ма из ок то бра ове го-
ди не, уку пан број ко ри сни ка пен-
зи ја у Ср би ји из но си 1.715.009, док

је у РФ ПИО оба ве зно оси гу ра но 2.496.817
оси гу ра ни ка (по да так из ју на 2013). На шал-
те ри ма Фон да од по чет ка го ди не до кра ја
ок то бра при мље но је око 300.000 зах те ва
за оства ри ва ње раз ли чи тих пра ва из ПИО,
што је око 30.000 зах те ва на ме сеч ном ни-
воу. Да би ова ко ве ли ки си стем функ ци о ни-
сао успе шно и ефи ка сно, ва жну уло гу сва-
ка ко игра ју струч ност и за ла га ње за по сле-
них. По ред ду го го ди шњих рад ни ка Фон да,
по себ ну па жњу за вре ђу ју и мла ди ка дро ви
ко ји овом озбиљ ном и од го вор ном по слу
исто та ко и при сту па ју.

Је дан од њих је Де јан Фрај, ко ји у Фон ду
ра ди се дам го ди на, а нај ду же је оба вљао
по сло ве у пи сар ни ци Фи ли ја ле за град Бе о-
град. Па ра лел но са ра дом за вр ша вао је сту-
ди је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду,
што га ни је оме ло да се у по слу ис так не.

– Ка да сам по чео да ра дим, ве ли ки број
ста ри јих ко ле га је оти шао у пен зи ју и за ме-
ни ли су их мла ди ка дро ви. Ис ку сни је ко-
ле ге су нам пу но по мо гле, а то што је би ла
ве ћи на мла дих до при не ло је да се лак ше
укло пи мо и да ат мос фе ра то ком ра да бу-
де ве се ла и по зи тив на. Фи ли ја ла за град
Бе о град је нај ве ћа у Ср би ји и има нај ве ћу
пи сар ни цу кроз ко ју про ђе на сто ти не љу-
ди днев но, па је са мим тим и од го вор ност
за и ста ве ли ка и ве ли ки је број љу ди ко ји-
ма тре ба по мо ћи. По след њих не ко ли ко
ме се ци ра дим у Слу жби Ди рек ци је Фон да
у При шти ни. По сао је оби ман, али за раз ли-

ку од пи сар ни це где се под ра зу ме ва рад са
стран ка ма, ов де је ак це нат на тим ском ра-
ду, а од лич на са рад ња ме ђу ко ле га ма чи ни
да се по сао лак ше и бо ље оба вља. Са да бих
сва ка ко да про бам да на ђем по сао у сво јој
но во сте че ној стру ци, а ка да се то де си, рад
у Фон ду ће ми сва ка ко би ти ле па успо ме на
– об ја шња ва Де јан Фрај.

Ми лош Пан те лић, прав ник у Оде ље њу за
ПИО и ма тич ну еви ден ци ју но во бе о град ске
Слу жбе Фи ли ја ле, у Фон ду ра ди шест го ди на.
Иако је у пи та њу спе ци фич на ма те ри ја и нео-
п ход на је ве ли ка струч ност да би се по сао у
ве зи са до но ше њем ре ше ња, ту ма че њем за-
ко на и про пи са оба вљао ка ко тре ба, по моћ
ис ку сни јих ко ле га учи ни ла је да ни по че ци
на овом по слу не бу ду про бле ма тич ни.

– Имао сам сре ће да сам на и шао на ко-
ле ге ко је су има ле и во ље и зна ња да ме
до бро уве ду у по сао. Нај ком плек сни ји су
у по чет ку би ли по ступ ци у ко ји ма је нео п-
ход на при ме на за ко на ко ји уре ђу је област
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, а ко-
ји је пре стао да ва жи. У том слу ча ју је, по-
ред упо зна ва ња са ста рим за ко ни ма, би ла
нео п ход на и по моћ ис ку сни јих ко ле га ко ји
су у прак си про шли кроз њи хо ву при ме-
ну, па су мо гли да нас ко ји смо би ли но ви у
по слу упо зна ју са ни зом нео п ход них ту ма-
че ња и упут ста ва. Ове и прет ход не го ди не
имао сам при ли ку да уче ству јем на Ме ђу-
на род ним са ве то дав ним да ни ма но си ла-
ца пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
Ср би је и Хр ват ске. Они се ор га ни зу ју два
пу та го ди шње, јед ном у Хр ват ској и јед ном
у Ср би ји, и ве о ма су ко ри сни ка ко са ста-

но ви шта ко ри сни ка и оси гу ра ни ка, та ко
и са ста но ви шта нас за по сле них ко ји смо
укљу че ни у те про це се. Са рад ња је сва ке
го ди не све бо ља и с вре ме ном је све ма ње
спор них пи та ња ко ја се ја вља ју у при ме ни
спо ра зу ма, јер се раз ме њу је прак са ко ју
но си о ци ПИО из обе др жа ве при ме њу ју,
што је за и ста од ве ли ке ко ри сти – об ја-
шња ва овај мла ди прав ник.

Ми лош сма тра да лич на мо ти ва ци ја за-
по сле них мо же умно го ме да уна пре ди рад
ове ин сти ту ци је, а упра во због сво је мо ти-
ви са но сти, струч но сти и за ла га ња, не дав но
је уна пре ђен у ше фа од се ка за кон тро лу на-
цр та ре ше ња.

Мла да Ана Ми лен ко вић део је ти ма прав-
ни ка у Оде ље њу за оства ри ва ње пра ва из
ПИО у Фи ли ја ли за град Бе о град, где ра ди
не пу не две го ди не.

– Во лим да учим но ве ства ри и тру дим
се да што бо ље овла дам по слом, јер ће на
тај на чин и ме ни би ти лак ше и би ћу од ве-
ће ко ри сти Фон ду. Од са мог по чет ка има ла
сам до бру са рад њу са ко ле га ма, сви су ми
иза шли у су срет и тру ди ли се да ми по ка жу
што ви ше. Увек има не што но во да се на у чи,
јер је област ша ро ли ка, а кон крет но ра дим
на из ра ди на цр та ре ше ња, што је пр ви сте-
пе ник у оства ри ва њу пра ва на пен зи ју или
би ло ког дру гог пра ва из ПИО. То на при ме-
ру ста ро сне пен зи је зна чи да утвр ђу је мо
сав оства ре ни стаж, про ве ра ва мо да ли су
упла ће ни сви до при но си и на осно ву то га
про це њу је мо да ли су ис пу ње ни сви усло-
ви за од ла зак у пен зи ју или не. Сва ки на црт
ре ше ња ко ји из ра ди мо иде ка сни је на ин-
тер ну кон тро лу и тек ка да је про ђе, ре ше ње
по ста је зва нич но. Та ко ђе, ра дим и са стран-

МЛА ДИ КА ДРО ВИ ФОН ДА ПИО ДО БАР ОСЛО НАЦ ЗА БУ ДУЋ НОСТ

Же ља за уче њем и по др шка 
ис ку сни јих ко ле га

Де јан Фрај

Ми лош Пан те лић

АнАнАнАнАнАнАнАнАнАнАннАнАнАнАнАнАнАААнАнААнААнна а а ааа аа а аа аааа ааааааа МиМиМиМиМиМиМиМиМиМиМиМиМиМиМиМиМииМииМил л л л лл л ллллллллллллллленененененененнененененененененеененнннн к к к кк ккккккккккккко о оо оооооо ооо ооооовививививививививививвивиививииивииићћћћћћћћћћћћћћћћ



4 15. децембар 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

актуелно

ка ма и тру дим се да увек бу дем на услу зи. 
Ми шље ња сам да тре ба има ти раз у ме ва ња 
и стр пље ња, да стран ке ви де да же ли мо да 
им иза ђе мо у су срет и да се тру ди мо – об ја-
шња ва Ана Ми лен ко вић.

Да би се де лат ност Фон да оба вља ла ка ко 
тре ба, од из у зет не су ва жно сти и ин фор ма-
ци о не тех но ло ги је. Је дан од нај у спе шни јих 
мла дих рад ни ка у Сек то ру ИТ Фон да ПИО је 
Не ма ња Стам бо лић, ко ји је део ти ма про-
гра ме ра пу не три го ди не.

– Ста ри је ко ле ге су ме до бро при хва ти ле 
и од са мог по чет ка до бро са ра ђу је мо. Нај-
ве ћа мо ти ва ци ја су ми но ви по слов ни иза-
зо ви ко ји су у овом по слу сва ко днев ни у ви-
ду ре ша ва ња про бле ма ко ји су кључ ни за 
по сло ва ње Фон да и ми као сек тор успе шно 
успе ва мо да се из бо ри мо са њи ма. Је дан од 
при ме ра је Цен трал ни ре ги стар оба ве зног 
со ци јал ног оси гу ра ња где је због ускла-
ђи ва ња ра да ин сти ту ци ја ОСО би ло нео п-
ход но при ла го ди ти по сто је ће апли ка ци је, 
на чин ра да и по дат ке ка ко би оства ри ва ње 
пра ва из ПИО мо гло не сме та но да функ ци о-
ни ше и убу ду ће. У том сми слу смо успе шно 

од го во ри ли на по ста вље не зах те ве и ро-
ко ве, чак и на оно што оста ле ин сти ту ци је 
у си сте му ОСО ни су би ле у мо гућ но сти да 
при ме не. Из тог раз ло га ово је јед но ве ли-
ко ис ку ство и плус за Фонд ПИО, јер је све 
ком плет но ура ђе но у соп стве ној ре жи ји без 
спољ них са рад ни ка из ИТ бран ше – ка же 
Не ма ња Стам бо лић.

До бар при мер по ве зи ва ња по сто је ће и 
но ве тех но ло ги је, што је пре ма Не ма њи-
ним ре чи ма су шти на по сло ва ња Сек то ра 
ИТ, сва ка ко је и Ко ри снич ки сер вис за пра-
ће ње пред ме та, ко ји ће гра ђа ни ма пре ко 
сај та Фон да (www.pio.rs) би ти до сту пан већ 
овог ме се ца. Гра ђа ни ће по мо ћу свог пин 
ко да – при ступ не ши фре на сај ту Фон да мо-
ћи да про ве ре где се на ла зи њи хов пред мет 
и до кле се у про це ду ри оства ри ва ња пра-
ва на пен зи ју сти гло, а с об зи ром на то да је 
ра ђен по нај но ви јим стан дар ди ма, при ступ 
по да ци ма би ће омо гу ћен чак и пре ко мо-
бил них те ле фо на и та блет уре ђа ја.

Ве сна Ка дић

ПЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ И РАД НИ ОД НОС

Рад ду жи од 
го ди ну да на ути че 
на ви си ну пен зи је
Ста ро сни пен зи о не ри има ју пра во да

без ика квог огра ни че ња уђу у оси-
гу ра ње, од но сно да ра де по уго во-

ру о ра ду или уго во ру о де лу, аутор ском
уго во ру, на од ре ђе но вре ме, при вре ме-

не и по вре ме не по сло ве или на би ло ко ји
дру ги на чин. Док ра де, њи ма се ис пла ћу је
и за ра да и пен зи ја. По сло да вац, од но сно
ко ри сник пен зи је ко ји оба вља са мо стал ну
де лат ност ду жан је да ан га жо ва ном ста ро-
сном пен зи о не ру ис пла ћу је за ра ду, од но-
сно на кна ду за ра де и упла ћу је до при но се
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. У 
Ср би ји ра ди око три од сто ста ро сних пен-
зи о не ра, од но сно то ли ко је при мље но зах-
те ва за по нов ни об ра чун пен зи ја у Фон ду
ПИО.

Ка ко и ка да ула зак ста ро сног пен зи о-
не ра у оси гу ра ње мо же ути ца ти на из нос
ње го ве пен зи је, об ја шња ва Мо ми ра Ла-
лић, на чел ник Оде ље ња за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње у Сек то ру за оства-
ри ва ње пра ва из ПИО у Фон ду.

– Ако се ко ри сник ста ро сне пен зи је за-
по сли, од но сно оба вља са мо стал ну де лат-
ност по осно ву ко је је оба ве зно оси гу ран
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, од ред-
бом чла на 121 За ко на о ПИО, по пре стан ку
тог за по сле ња, од но сно оба вља ња са мо-
стал не де лат но сти, има пра во на по нов но
од ре ђи ва ње пен зи је ако је био у оси гу ра-
њу нај ма ње го ди ну да на – пре ци зи ра на-
ша са го вор ни ца.

Мо ми ра Ла лић об ја шња ва и за што мо-
гућ ност ула ска у оси гу ра ње ни је пред ви-
ђе на за ко ри сни ке ин ва лид ске пен зи је.

– Уко ли ко се ко ри сник ин ва лид ске пен-
зи је за по сли или оба вља са мо стал ну де-

лат ност, по сто ји оправ да на сум ња да је
до шло до про ме не у ста њу ин ва лид но сти
по осно ву ко је је оства ре но пра во на ин-
ва лид ску пен зи ју утвр ђе ну пра во сна жним
ре ше њем. По сту пак за утвр ђи ва ње про-
ме на у ста њу ин ва лид но сти по кре ће Фонд
по слу жбе ној ду жно сти са гла сно чла ну 96
За ко на о ПИО, по зи ва њем ко ри сни ка ин-
ва лид ске пен зи је на пре глед код ор га на
ве шта че ња. У слу ча ју да се ин ва лид ски
пен зи о нер не ода зо ве на пре глед ра ди
по нов не оце не рад не спо соб но сти и утвр-
ђи ва ња про ме на у ста њу ин ва лид но сти,
об у ста вља се ис пла та ин ва лид ске пен зи је,
од но сно уко ли ко се утвр ди да је спо со-
бан за рад, до но си се ре ше ње о пре стан ку
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју.

Од ред ба ма За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу пред ви ђе но је и да се
ко ри сни ку по ро дич не пен зи је ко ји стек не
свој ство оси гу ра ни ка об у ста вља ис пла та
по ро дич не пен зи је.

– Тач но је да се ко ри сни ку по ро дич не
пен зи је об у ста вља ис пла та пен зи је, али му
не пре ста је и пра во на по ро дич ну пен зи ју.
На и ме, об у ста ва ис пла те по ро дич не пен зи-
је ко ри сни ку про ис ти че из ка рак те ра овог
пра ва ко је је из ве де но пра во по осно ву
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НеНе м ма њања 
СтСтамам ббо олићћ
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умр лог оси гу ра ни ка или ко ри сни ка. Свр ха 
овог пра ва је сте обез бе ђи ва ње ма те ри јал не 
или со ци јал не си гур но сти за ко ном од ре ђе-
ним ли ци ма ко ја не мо гу са ма да при вре ђу ју 
и обез бе ђу ју се би ег зи стен ци ју, а то су де ца 
мла ђа од пет на ест го ди на или по сле пет на е-
сте го ди не ако су на шко ло ва њу, брач ни друг 
због на вр ше ња од ре ђе них го ди на жи во та, 
или због не спо соб но сти за рад, или због 
оба вља ња ро ди тељ ске ду жно сти и дру го – 
об ја шња ва на чел ник Мо ми ра Ла лић.

Од 2011. го ди не ко ри сни ци ма по ро дич не 
пен зи је ко ји стек ну свој ство оси гу ра ни ка по 
осно ву оба вља ња при вре ме них и по вре ме-
них по сло ва у скла ду са за ко ном, ако ни су 
оси гу ра ни по дру гом осно ву, од но сно оба-
вља ју при вре ме не или по вре ме не по сло ве 
пре ко омла дин ских за дру га, или стек ну свој-
ство оси гу ра ни ка по осно ву уго во ра о де лу, 
или по осно ву аутор ског уго во ра, ис пла та се 
об у ста вља на кон утвр ђи ва ња ста жа оси гу ра-
ња за пе ри од утвр ђе ног ста жа оси гу ра ња.

– Зна чај на но ви на од 2011. у од но су на 
ра ни је про пи се је сте да се не об у ста вља 
ис пла та по ро дич не пен зи је у слу ча ју ка-
да оства ре на уго во ре на на кна да по осно-
ву уго во ра о оба вља њу при вре ме них и 
по вре ме них по сло ва, од но сно по осно ву 
аутор ског уго во ра, на ме сеч ном ни воу из-

но си ма ње од 50 од сто нај ни же осно ви це у 
оси гу ра њу за по сле них ко ја ва жи у мо мен ту 
упла те до при но са – на по ми ње Мо ми ра Ла-
лић и до да је да се све на ве де но од но си на 
ко ри сни ка пен зи је ко ји се за по сли на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Ко ри сни ку пен зи је ко ји ра ди у ино стран-
ству об у ста вља се за вре ме тог ра да ис пла-
та пен зи је, уко ли ко ме ђу на род ним уго во-
ром ни је дру га чи је од ре ђе но.

Је ле на Оцић

Про мо ци ја 
ин те лек ту ал ног 
по тен ци ја ла ста ри јих
Циљ ова квих и слич них прав них од ред-
би је сте да се с јед не стра не од го во ри на 
де мо граф ске про це се ста ре ња ста нов-
ни штва, а да се, с дру ге стра не, ка ко на-
во ди др Мир ја на Ра ше вић из Ин сти ту та
дру штве них на у ка, за до во ље нај ва жни је 
по тре бе све ве ћег бро ја ста ри јих љу ди.
У том сми слу се од др жа ве тра жи да
омо гу ћи еко ном ску си гур ност и пру жи 
ма те ри јал не прет по став ке за ква ли те тан
жи вот у ста ро сти, али и да не дис кри-
ми ни ше ста ри је, да омо гу ћи со ци јал ну 
ин клу зи ју љу ди у тре ћем и че твр том
жи вот ном до бу, ства ра по зи тив ну пер-
цеп ци ју ста ре ња и ста ро сти и под сти че
ин тер ге не ра циј ски и ин тра ге не ра циј ски
тран сфер, со ли дар ност и ди ја лог, као и 
да де ла на осно ву фор ми ра ња парт нер-
ства са ста ри ји ма.

РАС ПРА ВА У ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ СР БИ ЈЕ 
О ЗНА ЧА ЈУ ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НОГ ПАРТ НЕР СТВА

Лек за здрав ство 
и ба ње
У Ср би ји се на том пла ну,
осим прав ног окви ра,
ма ло ура ди ло до са да, а мо гло 
би има ти зна чај ну уло гу 
у мо дер ни за ци ји на ших ба ња

Јав но-при ват но парт нер ство у Ср би ји
че сто је екс пло а ти сан по јам, али још
ни је на и шао на раз у ме ва ње над ле-

жних, за кљу чак је ве ћи не уче сни ка кон фе-
рен ци је о јав но-при ват ном парт нер ству
у здрав ству Ср би је, одр жа не не дав но у
При вред ној ко мо ри Ср би је. На ску пу су
уче ство ва ли пред став ни ци здрав стве них
уста но ва, спе ци јал них бол ни ца за ре ха-
би ли та ци ју, ба ња, ре сор ног ми ни стар ства,
Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње и ин ве сти то ра спрем них за јав но-при-
ват но парт нер ство.

− За кон о јав но-при ват ном парт нер ству
до нет је кра јем 2011. го ди не, осно ва не су
ко ми си је и до не та под за кон ска ак та и до-
ку мен та ко ја су осно ва спро во ђе ња ова-
кве вр сте вла сни штва у здрав ству. Има ју ћи
у ви ду по зи тив на ис ку ства из окру же ња, и
Ср би ја мо же да при ме ни свет ску прак су
јер има за о кру жен нор ма тив но-прав ни
оквир. Ме ђу тим, не до вољ но је оних ко ји
же ле да се при ја ве, а ко ми си ја над ле жна
за раз ма тра ње про гра ма при ват но-јав ног
парт нер ства одо бри ла је са мо шест про-
је ка та у по след ње две го ди не, што ука зу-
је на по тре бу ве ће афир ма ци је по ме ну тог
мо де ла вла сни штва – ис та као је Ра ша Ри-
сти во је вић, пот пред сед ник При вред не
ко мо ре Ср би је.

Јав но-при ват но парт нер ство пред ста-
вља ду го роч ну са рад њу из ме ђу при ват ног
и јав ног сек то ра ра ди, по ред оста лог, и ду-
го роч ног фи нан си ра ња, а циљ је за шти та
јав них ин те ре са, ефи ка сност и тран спа-
рент ност у ра ду, као и јед нак трет ман.

− У Ср би ји се на том пла ну, осим прав-
ног окви ра, ма ло ура ди ло до са да, а мо гло
би има ти зна чај ну уло гу у мо дер ни за ци ји
срп ских ба ња, од ко јих су мно ге у не за вид-
ном по ло жа ју, а и део спе ци јал них бол ни-
ца за ре ха би ли та ци ју у њи ма пре стао је да
ра ди – на гла сио је на ску пу др Бе ри слав
Ве кић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству
здра вља Ре пу бли ке Ср би је.

Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње ула гао је зна чај на сред ства, се дам-

де се тих го ди на и ка сни је, у раз вој бањ ских
ле чи ли шта. По сту пак за при ва ти за ци ју
спе ци јал них бол ни ца за ре ха би ли та ци-
ју по кре нут је 2007. го ди не (за 14 њих), а
суд ски спо ро ви во де се и да ље за још 29
та квих уста но ва, ис та као је др Ве кић.

− У Ср би ји има ви ше од 300 тер мал них
из во ра, а од 53 ба ње, у са мо два де се так
по сто ји ор га ни зо ва на и раз ви је на здрав-
стве на слу жба. За 3.660 по сте ља у спе-
ци јал ним бол ни ца ма за ре ха би ли та ци ју
скло пље ни су уго во ри са Ре пу блич ким
фон дом за здрав стве но оси гу ра ње, док
је 4.200 по сте ља у њи ма на сло бод ном тр-
жи шту. Ка па ци те ти срп ских ба ња су не ис-
ко ри шће ни, па кроз про јек те ЈПП по сто је
мо гућ но сти да се уна пре де њи хо ви ту ри-
стич ки ка па ци те ти – ис та као је Ве кић.

Као при мер до бре прак се при ват но-јав-
ног парт нер ства у здрав ству, Ср би ји мо гу
да по слу же Сло ве ни ја, Ма ђар ска, али и Ре-
пу бли ка Срп ска, тач ни је Ба ња лу ка, у чи јем
Кли нич ком цен тру је „Еуро ме дик ин тер на-
ци о нал” из Хо лан ди је фор ми рао Цен тар за
ра ди о те ра пи ју, као мо дел ЈПП.

− Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње бо ри се већ де сет го ди-
на да до ка же сво је вла сни штво над де лом
обје ка та у ба ња ма, тач ни је, вла сни штво
над спе ци јал ним бол ни ца ма за ре ха би ли-
та ци ју у њи ма. Фонд је то и ус пео у че ти ри
ба ње: „Мер кур” у Вр њач кој Ба њи, „Жу бор” 
Кур шу мли ја, „Зла тар” и је дан од два по сто-
је ћа објек та у Но вом Па за ру. У 25 обје ка та
још се во ди прав ни спор око вла сни штва.
Суд је у прет ход ним слу ча је ви ма као прав-
ни основ при фи нан сиј ском ве шта че њу
узи мао у об зир да су ове здрав стве не уста-
но ве гра ђе не од до при но са гра ђа на ко ји-
ма је Фонд ПИО та да упра вљао – под се тио
је на ску пу Ва ле ри јан Ка ди је вић, са вет ник
ди рек то ра Фон да за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње. Ј. Б., В. А.

Куршумлијска бања
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поводи

Спе ци јал на бол ни ца за ре-
ха би ли та ци ју „Ба ња Ка њи-
жа” све ча но је, у при су ству

ве ли ког бро ја до ма ћих го сти ју и
лич но сти из јав ног жи во та Ср би-
је, али и из ино стран ства, 29. но-
вем бра обе ле жи ла ре дак ју би-
леј – сто го ди шњи цу по сто ја ња.
Про сла ви овог ле пог ју би ле ја
при су ство ва ли су и њи хо ви ду-
го го ди шњи по слов ни парт не ри
из Фон да ПИО: Зо ра Кан ка раш,
са вет ник ди рек то ра По кра јин-
ског фон да 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, и ди рек то ри фи-
ли ја ла са те ри то ри је Вој во ди-
не − Ми лан Зве кић из Фи ли ја ле
Зре ња нин, Ве лин ка На крај ку-
ћин из Фи ли ја ле Ки кин да, Зо-
ран Бе ре жни, Фи ли ја ла Срем ска
Ми тро ви ца, Ол га Гу зи на, Фи ли-
ја ла Сен та, и Ми лан Бо шко вић,
по моћ ник ди рек то ра Фи ли ја ле
Но ви Сад.

Основ на де лат ност ове спе-
ци јал не бол ни це је ре ха би ли та-
ци ја, и као та ква „Ба ња Ка њи жа” 
се на ла зи у здрав стве ном си сте-
му Ре пу бли ке Ср би је, а за хва-
љу ју ћи из вр сним струч ња ци ма
свој углед је гра ди ла и са чу ва ла
то ком сто го ди на по сто ја ња. У 
но ви је вре ме уз ма те ри јал ну по-
моћ Ре пу бли ке, По кра ји не и оп-
шти не, и уз соп стве на сред ства,
уве ла је и ме ђу на род но при зна-
те те ра пи је и на чи не ле че ња и

ти ме про ши ри ла ле пе зу услу га. 
На тај на чин она се раз ви ла у 
мо дер ну здрав стве ну уста но ву 
ко ја већ ви ше го ди на бе ле жи и 
до бре фи нан сиј ске ре зул та те.

Да нас „Ба ња Ка њи жа” пру жа 
вр хун ске услу ге сме шта ја у објек-
ту „Аква ма рин” и у ста ци о на ру 
„Абе ла”, а ко ри сни ци ма услу га су 
на рас по ла га њу јед но кре вет не, 
дво кре вет не, тро кре вет не со бе 
и апарт ма ни. На ро чи то је по год-
на за ре ха би ли та ци ју па ци је на та 
обо ле лих од за па љен ског и де-
ге не ра тив ног ре у ма ти зма, ста ња 
на кон по вре да и опе ра ци ја на 
ло ко мо тор ном апа ра ту и кич ме-
ном сту бу, па ци је на та са обо ље-
њи ма цен трал ног и пе ри фер ног 
нер вног си сте ма, као и за деч ју 
ре ха би ли та ци ју. Ре ха би ли та ци ју 
оба вља ју ле ка ри спе ци ја ли сти 
уз при ме ну са вре ме них ме ди-
цин ских док три на и ле ко ви те 
во де и бла та – пе ло и да.
− „Ба ња Ка њи жа”, осно ва на 10. 

ав гу ста 1913. го ди не, ме ња ла се и 
об ли ко ва ла у про те клом вре ме-
ну, од ак ци о нар ског дру штва „Чу-
до твор ни бу нар” до спе ци јал не 
бол ни це да нас. Био је то дуг пут 
пра ћен успо ни ма и па до ви ма. И 
ове го ди не су нам углав ном до-
ла зи ли оси гу ра ни ци Ре пу блич-
ког фон да за здрав стве но оси гу-
ра ње. У про те клих де сет ме се ци 
би ло их је не што ви ше од хи ља ду 
и оства ри ли су око 27.000 бол-
нич ких да на, док је 4.500 при ват-

них па ци је на та оства ри ло 16.000 
бол нич ких да на. Ове го ди не је 
пре вен тив ни опо ра вак ко ри сти-
ло и 166 рад ни ка и 770 пен зи о-
не ра ко је је о свом тро шку на ре-
ха би ли та ци ју упу тио Ре пу блич ки 
фонд ПИО. Пан си он ско-хо тел ске 
услу ге ко ри сти ло је око 1.000 го-

сти ју, а 130 спор ти ста је ко ри сти-
ло спорт ски дан у ба њи – ре кла 
је на све ча но сти др Сло бо дан ка 
Дрн дар ски, ди рек тор ка ове уста-
но ве.

Пред сед ник оп шти не Ка њи жа, 
Ми хаљ Њи лаш, на гла сио је да „Ба-
ња Ка њи жа”, за чи ју се ле ко ви тост 
зна ши ром Евро пе, од пр вог да на 
ра ди у ко рист свих ме шта на оп-
шти не, а Ве сна Ко пи то вић, по кра-
јин ска се кре тар ка за здрав ство, 

со ци јал ну по ли ти ку и
де мо гра фи ју, ис ко ри-
сти ла је све ча ну при-
ли ку и на ја ви ла но ва
ула га ња По кра ји не у
хи дро-блок Ба ње у на-
ред ној го ди ни.

Зо ра Кан ка раш из
ПФ ПИО је ис та кла да

се са ра до шћу ода зва ла по зи ву 
на про сла ву јед ног та ко ве ли ког 
ју би ле ја, јер са за по сле ни ма и 
ру ко вод ством Спе ци јал не бол-
ни це „Ба ња Ка њи жа” има ду го-
го ди шњу до бру са рад њу ка да 
је реч о упу ћи ва њу ко ри сни ка 
пен зи ја на ре ха би ли та ци ју о 
тро шку Ре пу блич ког фон да ПИО 
у њи хо ву уста но ву. Кан ка раш је 
на гла си ла да има и по врат не ин-
фор ма ци је − пен зи о не ри ко ји су
у Ка њи жи бо ра ви ли на ре ха би-
ли та ци ји ка жу да су за до вољ ни 
пру же ном услу гом и да има ју по-
зи тив но ми шље ње о овој ба њи.

Ди рек тор ка Спе ци јал не бол-
ни це „Ба ња Ка њи жа”, др Сло бо-
дан ка Дрн дар ски, ре кла је да је 
за до вољ на бро јем пен зи о не ра 
ко је РФ ПИО упу ћу је на ре ха-
би ли та ци ју и да је то зна чај на 
став ка у њи хо вом по сло ва њу. 

Пре ма ње ним ре чи ма, сви за по-
сле ни се мак си мал но тру де да 
им уго де при ли ком бо рав ка у 
овој уста но ви. Јед ном не дељ но 
се ор га ни зу ју пре да ва ња на те-
му осте о по ро зе или по спе ши-
ва ња иму ни те та, то ком лет њих 
ме се ци при ре ђу ју им за ба ве и 
ру чак на оба ли Ти се, а пет ком 
уве че ре дов но их уве се ља ва ју 
вој во ђан ски там бу ра ши.

Ми ро слав Мек те ро вић

СТО ГО ДИ НА СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ БОЛ НИ ЦЕ ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ „БА ЊА КА ЊИ ЖА”

Од бу на ра 
до по зна те ба ње

Др Сло бо дан ка
Дрн дар ски

Пословни пријатељи из Фонда ПИО
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Пред став ни ци оп штин-
ских ор га ни за ци ја и ру-
ко вод ство Са ве за ин ва-

ли да ра да Вој во ди не све ча но су 
обе ле жи ли Ме ђу на род ни дан 
ин ва ли да, 3. де цем бар, на Ан-
дре вљу на Фру шкој го ри. Ми ни-
стар ство ра да, за по шља ва ња и 
со ци јал не по ли ти ке и По кра јин-
ски се кре та ри јат за здрав ство, 
со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра-
фи ју фи нан си ра ли су де ли мич-
но ову ма ни фе ста ци ју кроз про-
јект ну ак тив ност СИР-а.

Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца 
Са ве за ин ва ли да ра да, по себ но је 
ис та кла по др шку ко ју им пру жа ју 
Ми ни стар ство ра да и По кра јин-
ски се кре та ри јат за здрав ство у 
одр жа ва њу из ло жби сли ка, ли-
ков них ко ло ни ја, смо три хо ро ва 
итд. Функ ци ја Са ве за је, на гла си-
ла је Сви ла ров, да пру жа по моћ 
и за шти ту сво јим чла но ви ма та ко 
што их упо зна је са но ви на ма у за-
ко ни ма ко ји се од но се на њих, да 
пра ти да ли се оне при ме њу ју у 
прак си, али и да зах те ва код над-
ле жних ин сти ту ци ја да се не ке 

од ред бе за ко на ме ња ју у ко рист 
ОСИ. Са вез се та ко за ла же да се 
од ред бе За ко на о ПИО ко јима се 
ре гу ли ше де ли мич на ин ва лид ска 
пен зи ја из ме не у сми слу да се тим 
љу ди ма при зна пу на ин ва лид ска 

,пен зи ја, јер је то ка те го ри ја ОСИ
ко ја се нај те же за по шља ва. Из-
нос на кна де ко ју при ма ју че сто је
ни жи и од со ци јал не по мо ћи, а не
оства ру ју ни не ка пра ва и бе не-
фи ци је ко је има ју пен зи о не ри са

нај ни жим при ма њи ма јер не ма ју
ста тус пен зи о не ра. Ову ини ци ја-
ти ву по др жао је и Ми лан Не на-
дић, пред сед ник Са ве за пен зи о-
не ра Вој во ди не.

Стан ко Ним че вић, пот пред-
сед ник СИР Ср би је и пред сед ник
ГО ИР Су бо ти це, ре као је да је у
овом гра ду у 2013. за по сле но око
200 ОСИ, што је до бар ре зул тат,
али да ор га ни за ци је ин ва ли да
тре ба да пра те и ко ли ко њих за-
др жи но во рад но ме сто. Ним че-
вић је ука зао и на по тре бу по-
бољ ша ња ста ња у здрав стве ном
си сте му, јер је осо ба ма са ин ва-
ли ди те том ква ли тет на здрав стве-
на за шти та на пр вом ме сту.

На сед ни ци је као про блем ис-
так нут и не до ста так по слов них
про сто ри ја јер не ке оп штин ске
ор га ни за ци је, иако по сто је и 30
го ди на, још не ма ју свој про стор,
као и не до ста так ра чу нар ске
опре ме, нео п ход не ра ди фор-
ми ра ња ба зе по да та ка о чла но-
ви ма ко ји при ма ју ин ва лид ске
пен зи је и те ле сно оште ће ње.

Ми ро слав Мек те ро вић

СА ВЕЗ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ИН ВА ЛИ ДА

По мо ћи нај у гро же ни јима 

У Вој во ди ни за по сле но 2.020 ОСИ
Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, у Вој во-
ди ни је за де сет ме се ци 2013. го ди не за по сле но 2.020 ОСИ, што
је за 39 од сто ви ше у од но су на исти пе ри од про шле го ди не. Од 
тог бро ја, 578 су же не. На еви ден ци ји НСЗ у По кра ји ни је још
6.757 осо ба са ин ва ли ди те том. 

Бу џет ски гу би ци Ср би је због
си ве еко но ми је око
1,5 ми ли јар ду евра го ди шње

Си ва еко но ми ја, ко ја у Ср би ји до сти же
ни во од 31 од сто, нај ве ћи је узрок про па-
сти ле гал них пред у зет ни ка и при вред ни ка
и њој се мо ра ста ти на пут, ре че но је на сед-
ни ци Скуп шти не За јед ни це пред у зет ни ка
При вред не ко мо ре Ср би је (ПКС). Пот пред-
сед ник ПКС, Здрав ко Је лу шић, ка зао је да
се због овог ни воа си ве еко но ми је тре ба
обра ти ти над ле жним ин сти ту ци ја ма да би
се де сти му ли са ла не ло јал на кон ку рен ци-
ја ко ја гу ши при вре ду, ко ја ина че по слу је у
изу зет но те шкој си ту а ци ји.
− Ово не тре ба ра ди ти са мо пре вен тив-

но, већ је по треб но охра бри ва ти до но си о-
це од лу ка да се си ва зо на де сти му ли ше по
прин ци пу „шта па и шар га ре пе”. То зна чи да
је по треб но сти му ли са ти љу де ко ји има ју
до вољ но зна ња да се упу сте у ло јал ну утак-

ми цу да из си ве зо не пре ђу у ре дов но по-
сло ва ње – об ја снио је Је лу шић.

И пред сед ник За јед ни це пред у зет ни ка
ПКС, Ми ро слав Ми ла ди но вић, апе ло вао је на
све над ле жне да се про блем си ве еко но ми је
ко ји ће, ка ко је на ја вље но, би ти ре ша ван у на-
ред не че ти ри го ди не, ре ши за го ди ну да на.
− Све је ма ње пред у зет ни ка из да на у дан,

јер је си ва еко но ми ја при ти сла ову зе мљу и да
би смо са чу ва ли ово што са да има мо, а већ смо
у мањ ку, мо ра ли би смо да по стиг не мо до го вор
са Вла дом и над ле жним ин сти ту ци ја ма да нам
то бу де при о ри тет – на вео је Ми ла ди но вић.

Члан Из вр шног од бо ра За јед ни це, Ми ли-
во је Ар муш, сма тра да по себ но за бри ња ва
за тва ра ње по сто је ћих рад њи, као и чи ње ни-
ца да су НБС и Упра ва при хо да до не ли ре ше-
ње ко јим се 50.000 пред у зет ни ка бри ше из
ре ги стра Аген ци је за при вред не ре ги стре.
− Ва жно је и пи та ње где ће они да оду и чи ме

ће се ба ви ти у бу дућ но сти, јер ана ли зе по ка зу-
ју да око 30 од сто тих љу де не ће пре ста ти да
оба вља сво ју де лат ност не го ће на ста ви ти да

ра ди у си вој зо ни, 30 од сто њих ће би ти си гур-
но на ка за ну др жа ве, а ми ко ји из ми ру је мо те
оба ве зе мо ра ће мо да на док на ди мо гу би так,
док оста ли мо гу да се ба ве не ле гал ним рад-
ња ма. За то је по треб но по ли тич ко, ко мор ско и
со ци јал но је дин ство и да сви за јед но ра де на
про јек ту ка ко би се са чу ва ла по сто је ћа рад на
ме ста а при вред ни ци из си ве еко но ми је пре-
се ли ли у ле гал не то ко ве – на вео је Ар муш.

Про це не раз ли чи тих из во ра го во ре да су
бу џет ски гу би ци Ср би је због си ве еко но ми-
је око 1,5 ми ли јар ду евра го ди шње, као и да
је број гра ђа на ан га жо ва них у си вој еко но-
ми ји из ме ђу 650.000 и ми ли он, а у окру же њу
је са мо Бу гар ска ис пред Ср би је по пи та њу
си ве еко но ми је. Да би се на пра ви ле озбиљ-
не уште де у бу џе ту и под ста као при вред ни
опо ра вак и раз вој, нео п ход но је и до но ше-
ње За ко на о спре ча ва њу оба вља ња не ре ги-
стро ва не де лат но сти, што би за по сле ди цу
има ло сма ње ње си ве еко но ми је, ре че но је
на сед ни ци За јед ни це пред у зет ни ка ПКС.

В. Ана ста си је вић

СКУП ШТИ НА ЗА ЈЕД НИ ЦЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ КА У ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ СР БИ ЈЕ

Си ва еко но ми ја сма њу је број пред у зет ни ка

СССаСССССССССССССССССССССаССССССССССССаССаСаССаСа сс с скукукукуууукуупппапапапапппаа ннн нннаа ааа ААААААААААААААААААААААААААнАнАнААААААААААААнАнндрдрдрдрдрдрдрд евевевевевевљуљуљуљуљуљуљуууууууу
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између два броја

Под по кро ви тељ ством Вла де АП Вој во ди не, кра јем но вем бра у Ма стер цен тру Но-
во сад ског сај ма одр жан је дру ги Ду нав ски би знис фо рум. Фо рум пра ти Ду нав ску стра-
те ги ју а оку пио је при вред ни ке, јав не лич но сти и ди пло мат ске пред став ни ке из че тр-
на ест зе ма ља ду нав ског ре ги о на. Скуп је отво рио Иштван Па стор, пред сед ник Скуп-
шти не Вој во ди не. Основ на те ма би ла је ја ча ње и раз вој ре ги о на, са по себ ним освр том
на по ло жај мла дих и њи хо во за по шља ва ње.

Мајкл Де вен порт, шеф Де ле га ци је Европ ске уни је у Ср би ји, из ја вио је да је за-
по шља ва ње и отва ра ње но вих рад них ме ста при о ри тет ка ко Ср би је, та ко и ЕУ.
Дра ган Мар ко вић Пал ма, пред сед ник Скуп шти не гра да Ја го ди не, на гла сио је да су
но ва рад на ме ста, за по шља ва ње мла дих, ве ћа бри га о ста рим и бо ле сни ма, труд-
ни ца ма, и ве ћа со ци јал на прав да оно за шта се мо ра бо ри ти.

То ком овог струч ног ску па до де ље на су и при зна ња „Ду нав ски цвет”, и то Мај клу Де-
вен пор ту, на уч ни ку Де ја ну Или ћу, Ки ри лу Крав чен ку, ге не рал ном ди рек то ру НИС-а,
Ма ји Пи шче вић из Аме рич ке при вред не ко мо ре у Ср би ји, Кра си ми ру Кри ло ву из При-
вред не ко мо ре Бу гар ске, но ви на ру Зе кри ја ху Сма ји ћу, Ва си ли ју Ми ћи ћу из ком па ни је
„Пу те ви – Ужи це” и Ани ци Мац ка Дој дер. При зна њем „Злат ни кључ” на гра ђе но је осам
ло кал них са мо у пра ва из Ср би је, Ма ђар ске, Хр ват ске, Бу гар ске и Ру му ни је.

Де ве та 
„Ноћ књи ге”

Тра ди ци о нал на ма ни фе ста-
ци ја „Ноћ књи ге”, ко ју ор га ни зу-
ју из да вач ка ку ћа Ла гу на и књи-
жар ски ла нац Дел фи, одр жа на
је по де ве ти пут 13. де цем бра у
Бе о гра ду и у још 10 гра до ва ши-
ром Ср би је, али и Цр не Го ре.

У „Но ћи књи ге” уче ство ва ло
је свих 27 Дел фи књи жа ра у на-
шој зе мљи, као и клу бо ви чи та-
ла ца у Ср би ји и Цр ној Го ри. Том
при ли ком куп ци су мо гли да
оства ре по пу сте до 40 од сто, а
уз ку по ви ну књи ге, би бли о те ке
су ну ди ле по пу сте на чла на ри-
ну од 30 до 50 про це на та.

Ма ни фе ста ци ју је обе ле жи ла
и из ло жба ка ри ка ту ра и илу-
стра ци ја Ду ша на Пе три чи ћа из
књи га „Ди јаг но за” и „Ви до ви те
при че”, ко ја је отво ре на по во-
дом че твр тог ро ђен да на књи-
жа ре Дел фи СКЦ.

„Ноћ књи ге” је пр ви пут одр-
жа на 2009. на сто је ћи да по пу-
ла ри зу је књи гу и чи та ње, и до
са да ју је по се ти ло 50.000 љу би-
те ља књи ге.

Зим ски ва шар
у Су бо ти ци

ЈКП „Су бо тич ке пи ја це” на глав ном тр гу у 
овом гра ду, на про сто ру ис пред све ча ног ула-
за у Град ску ку ћу, и ове го ди не ор га ни зу је са да 
већ тра ди ци о нал ни Зим ски ва шар. Ва шар под 
на зи вом „Win ter Fest – Су бо ти ца 2013” отво рен 
је 5. де цем бра и тра ја ће до 14. ја ну а ра.

На пет из ло жбе них је ди ни ца (др ве них ку ћи-
ца, по крет них те зги и дру гих при год них про-
дај них про сто ра) уче ству је 60 из ла га ча. Сва 
рас по ло жи ва ме ста су за ку пље на, ту су раз ли-
чи те за на тли је, из ра ђи ва чи на ки та, су ве ни ра и 
дру гих про из во да, а би ће и про да ва ца зим ске 
гар де ро бе, слат ки ша и ра зних ђа ко ни ја.

Ис тра жи ва ње
о за по шља ва њу мла дих

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња „Бо љи усло ви 
за за по шља ва ње мла дих”, ко је је Уни ја по сло да ва ца 
Ср би је спро ве ла у са рад њи са Са ве зом са мо стал-
них син ди ка та Ср би је, УГС „Не за ви сност”, Ми ни стар-
ством омла ди не и спор та, На ци о нал ном слу жбом за 
за по шља ва ње и Ин фо сту дом, а уз по др шку ор га ни-
за ци је So li dar Su is se/Swiss La bo ur As si stan ce SLA, око 
40 од сто по сло да ва ца не ма у пла ну за по шља ва ње 
мла дих љу ди у пред сто је ћем пе ри о ду, услед те шке 
еко ном ске си ту а ци је. У ис тра жи ва њу је уче ство ва-
ло 259 ма лих, сред њих и ве ли ких пред у зе ћа, а ан ке-
ти ра на је 1.141 осо ба мла ђа од 30 го ди на.

Као нај ве ћи про блем за по шља ва њу мла дих по-
сло дав ци на во де еко ном ске при ли ке, обра зов ни 
си стем, не до ста так прак се, али и пре ве ли ке по ре зе и 
до при но се на за ра де. Око 63 од сто по сло да ва ца сма-
тра да би ор га ни зо ва ње струч не прак се у њи хо вом 
пред у зе ћу тре ба ло да бу де фи нан сиј ски по др жа но, 
51 од сто ис пи та ни ка оче ку је ди рект ну фи нан сиј ску 
по др шку по прак ти кан ту, а 45,2 фи нан сиј ску по др-
шку за ан га жо ва ње људ ских ре сур са, од но сно мен-

то ра, тре не ра. Од осо би на ко је нај ви ше по шту ју код 
мла дих рад ни ка по сло дав ци на во де при ла го дљи-
вост, сна ла жљи вост и флек си бил ност, а при мед бе 
има ју на не до ста так прак се и „ме ких ве шти на”.

Ши ра зна ња и ком пе тен ци је су пред ност мла-
дих, али им не до ста ју уско струч на зна ња и ве шти-
не, што по твр ђу је ми шље ње три че твр ти не по сло-
да ва ца ко ји ис ти чу да ја за њих нео п ход на обу ка.

Пре ма овом ис тра жи ва њу, ско ро 67 од сто мла-
дих ак тив но тра жи по сао, и то пре ко пор та ла за за-
по шља ва ње, сла њем рад не би о гра фи је по сло дав-
ци ма и кроз лич не кон так те, а тек на кра ју је пра-
ће ње огла са На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. 
Око 38 од сто мла дих би ра ди ло код по сло дав ца без 
на док на де, 35,14 од сто је де ли мич но опре де ље но 
за во лон ти ра ње, а ско ро 20 од сто је да ло не га ти-
ван од го вор. Чак 53,46 про це на та мла дих је ре кло 
да им ни је ва жно где би ра ди ли, а са мо 15 од сто се 
из ја сни ло да не би при хва ти ло рад на цр но.

За бри ња ва по да так да око 30 од сто мла дих ис пи та-
ни ка ни је упо зна то са пра ви ма ко ја мо гу да оства ре на 
тр жи шту ра да. Обес хра бру је и не спрем ност мла дих 
да се са мо за по шља ва ју јер је за ско ро 58 од сто ис пи-
та ни ка то по след ња мо гућ ност ко јој би при бе гли.

Дру ги Ду нав ски би знис фо рум ДДДДДДДДДДДДД  бббб фффффффффффффффффффффффф  Дру ги Ду нав ски би знис фо румДру ги Ду нав ски би знис фо рум
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла но вем бар-

ских при ма ња пен зи о не ри ма из
ка те го ри је за по сле них по че ла је
10. де цем бра.

Пен зи о не ри са мо стал них де-
лат но сти при ми ли су це ле но-
вем бар ске пен зи је 3. де цем бра, а
вој ни и по љо при вред ни пен зи о-
не ри 5. де цем бра.

Ба ји на Ба шта:
рам пе 
за не сме та но
кре та ње
ин ва ли да

У ужем цен тру Ба ји не Ба-
ште на при ла зи ма јав ним
објек ти ма по ста вља ју се
рам пе за не сме та но кре та-
ње осо ба са ин ва ли ди те том.
Ра до ви се из во де у окви ру
про јек та „Ба ји на Ба шта без
пре пре ка” ко ји је на пред лог
ба ји но ба штан ског Дру штва
за це ре брал ну и деч ју па ра-
ли зу до био фи нан сиј ску по-
др шку Ми ни стар ства ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке. Пре ма ре чи ма Ка-
та ри не Лу кић, пред сед ни це
Дру штва, у ра до ве ће би ти
утро ше но око ми ли он ди на-
ра, са по ло ви ном су ме уче-
ству је Ре пу бли ка, а оста так
обез бе ђу је ло кал на са мо у-
пра ва.

Би бли о те ка гра да Бе о-
гра да је од лу чи ла да сво је 
ко ри сни ке ко ји ина че не 
спа да ју у по вла шће не ка-
те го ри је уочи пра зни ка 
об ра ду је по пу стом на учла-
ње ње то ком це лог де цем-
бра и ја ну а ра. Ин ди ви ду ал-
на чла на ри на ће из но си ти 
800 ди на ра уме сто 1.500 
за од ра сле, и 600 уме сто 
750 ди на ра за де цу. По пуст 
ва жи у свим оде ље њи ма 
и огран ци ма Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да. Ина че, пра во на бес плат но учла ње ње има ју до бро вољ ни да ва о ци кр ви, осо бе са ин-
ва ли ди те том и по себ ним по тре ба ма, де ца пред школ ског уз ра ста, ђа ци пр ва ци и осо бе ко је има ју ви ше
од 65 го ди на за ко је су тро шко ви из ра де трај не члан ске кар те 160 ди на ра.

Ме ђу на род ни
дан људ ских
пра ва

У на шој зе мљи и ши ром све-
та 10. де цем бра је обе ле жен
Ме ђу на род ни дан људ ских
пра ва, као под сет ник да сва ко
има пра во на жи вот, сло бо ду и
си гур ност. Овај дан обе ле жа ва
се од 1950. го ди не, две го ди не
на кон пот пи си ва ња Уни вер-
зал не де кла ра ци је о људ ским
пра ви ма, у ко јој се ис ти че да
су та пра ва уни вер зал на и да
не за ви се од на ци о нал не, др-
жав не, иде о ло шке, со ци јал не
и кул тур не при пад но сти.

Дан уочи ово го ди шњег обе-
ле жа ва ња овог да ту ма у Ср би ји,
за штит ник гра ђа на, Са ша Јан-
ко вић, и стал на ко ор ди на тор ка
УН у Ср би ји, Ире на Во јач ко ва
Со ло ра но, ис та кли су да се си ту-
а ци ја у обла сти људ ских пра ва у
зе мљи не пре кид но по бољ ша ва,
али да су ра њи ве гру пе и да ље
дис кри ми ни са не. По себ ну па-
жњу скре ну ли су на не дав не
про те сте про тив сме шта ја ази-
ла на та, што је, пре ма њи хо вим
ре чи ма, до дат ни раз лог за за-
бри ну тост.

Ниш: бес пла тан 
пре воз и за
пра ти о це ОСИ

По чет ком на ред не го ди не са „плус
пра ти лац ле ги ти ма ци јом” пра во на бес-
пла тан пре воз у Ни шу има ће и пра ти о ци
осо ба са ин ва ли ди те том. У то ку је из ра-
да ба зе по да та ка свих ко ри сни ка суб-
вен ци о ни са ног град ског пре во за да би
се тач но зна ло ко и по ком осно ву оства-
ру је ову по вољ ност, ка жу у Ди рек ци ји
за јав ни град ски пре воз. Пред сед ник
Скуп шти не гра да Ни ша, др Ми ле Илић,
на гла ша ва да ће тра жи ти да се град ске
од лу ке из обла сти со ци јал не за шти те
до след но спро во де, и да ће на сто ја ти да
се ма лим али стал ним по те зи ма по ло жај
ин ва ли да у гра ду уна пре ђу је.

На про блем оства ри ва ња пра ва на
бес пла тан пре воз у јав ном са о бра ћа-
ју за пра ти о це осо ба са ин ва ли ди те том
ука за ли су пред став ни ци ин ва лид ских
ор га ни за ци ја и удру же ња, ко јих у Ни шу
има 18. Пре ма још не ком плет ним по да-
ци ма, за са да је еви ден ти ра но око 730
ли ца ко ја би мо гла да оства ре пра во на
бес пла тан пре воз по том осно ву.

Ра чу нар ска обу ка
за пен зи о не ре са Чу ка ри це

Бе о град ска оп шти на Чу ка ри ца, у са рад њи са оп штин ским 
Цр ве ним кр стом, про шле го ди не је по кре ну ла бес плат ну 
обу ку за ко ри шће ње скај па, на ме ње ну пен зи о не ри ма. Осим 
обу ке за упо тре бу скај па, по ла зни ци су сте кли и основ на 
зна ња у пре тра жи ва њу и ко ри шће њу ин тер не та и сла њу 
меј ло ва. Због ве ли ког ин те ре со ва ња обу ка се на ста вља, а 
но ва гру па од 10 по ла зни ка по че ла је уче ње у про сто ри ја ма 
Цр ве ног кр ста Чу ка ри це. За ин те ре со ва ни мо гу да се при ја-
ве на те ле фон ЦК Чу ка ри це 011/3556-241.

Сед ми Фе сти вал на у ке
Од 5. до 8. де цем бра у Бе о гра ду је одр жан сед ми Фе сти-

вал на у ке. За че ти ри да на тра ја ња Фе сти вал је по се ти ло 
ви ше од 30.000 љу ди, чи ме је, пре ма ре чи ма ор га ни за то ра, 
обо рен ре корд по бро ју по се та овој ма ни фе ста ци ји. По се-

ти о це из це ле Ср би је, али и из зе ма ља ре ги о на, при ву кли 
су на уч ни спек та кли, нео бич не ин тер ак тив не по став-
ке, раз и гра не ра ди о ни це осми шље не за нај мла ђе, као и 
озбиљ не на уч не де ба те о ак ту ел ним про бле ми ма.

Фе сти вал на у ке је нај ве ћи до га ђај у ре ги о ну ко јим се
про мо ви шу на у ка и обра зо ва ње, а ове го ди не на ње му је 
би ло 550 уче сни ка из 52 на уч но-обра зов не ин сти ту ци је.

Јеф ти ни је пра знич но чи та ње књи га у Бе о гра ду
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поводи

Око 400 ин ва ли да ра да и пен зи о не ра из
Ре пу бли ке Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске и Ре-
пу бли ке Хр ват ске оку пи ло се 19. но вем бра
на Ме ђу на род ном но вем бар ском дру же њу

у Срем ској Ми тро ви ци. Већ тра ди ци о нал ни
су срет ста рих при ја те ља ин ва ли да ра да и
пен зи о не ра из ре ги о на ове го ди не је био
по све ћен про сла ви осло бо ђе ња Срем ске

Ми тро ви це. Све ча ности су, по ред до ма ћи-
на из Град ског удру же ња ин ва ли да ра да и
пен зи о не ра „Сир ми јум”, при су ство ва ле и
ко ле ге из Ву ко ва ра, Бо ро ва и окол них се-
ла, за тим из Би је љи не, Дво ро ва, Угље ви ка,
Ба ње Ко ви ља че, Шап ца, Бо га ти ћа Ло зни це,
Срем ских Кар ло ва ца, Ши да, Ин ђи је, Ру ме,
Мо ро ви ћа, Ер де ви ка и Но ве Па зо ве.

На кон по здрав ног го во ра пред сед ни ка
Удру же ња „Сир ми јум”, Ми ро љу ба Ба ња ни-
на, уру че не су за хвал ни це за слу жним по-
је дин ци ма, а за тим је дру же ње на ста вље но
до ве чер њих са ти. Го сти на овој ма ни фе ста-
ци ји, ко ју су ин ва ли ди ра да и пен зи о не ри
из Срем ске Ми тро ви це са ми фи нан си ра ли,
би ли су и Стан ко Ним че вић, пот пред сед ник
Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је, Зо ран Бе ре-
жни, ди рек тор Фи ли ја ле РФ ПИО Срем ска
Ми тро ви ца, и пред став ни ци ло кал не са мо-
у пра ве. М. Мек те ро вић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Тра ди ци о нал ни ме ђу на род ни су сре ти ин ва ли да ра да

УГрад ској ор га ни за ци ји ин-
ва ли да ра да Ша бац (ГО ИР)
обе ле жен је тре ћи де цем-УУ

бар, Ме ђу на род ни дан осо ба
са ин ва ли ди те том. Окру гли сто
под на зи вом „Сва ки дан у го ди-
ни тре ћи де цем бар” имао је циљ
и по ру ку да се, у за ви сно сти од
мо гућ но сти, сва ки дан под јед на-
ко ми сли и по ма же они ма ко ји-
ма је по др шка нео п ход на. Три-
би на је пла ни ра на као ре дов на
ак тив ност пре ко Са ве за ин ва ли-
да ра да Ср би је и Ми ни стар ства
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке, а уче сни ци су би ли
чла но ви ГО ИР и дру гих удру же-
ња осо ба са ин ва ли ди те том гра-
да Шап ца, као и пред став ни ци
ша бач ких фи ли ја ла Фон да ПИО
и НСЗ и упра ве гра да.

Го во ри ло се о те ма ма ко је су у
ве зи са За ко ном о ра ду, са пен-
зиј ским и ин ва лид ским оси гу ра-
њем, здрав стве ним оси гу ра њем
и оним што град пре по зна је и
чи ни за оси гу ра ни ке. По себ но
су се из дво ји ла пи та ња у ве зи са
по тре ба ма и про бле ми ма ин ва-
ли да ра да и ко ри сни ка ин ва лид-
ских пен зи ја, као и про бле ми ма
ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да и
ин ва лид ских пен зи о не ра.

У Шап цу тре нут но има ви ше 
од 3.500 ОСИ, али они не ма ју 
не мо гућ ност да ко ри сте за јед-
нич ки до би јен про стор, па та ко 
мно ге са др жа је и ак тив но сти не 
мо гу да ор га ни зу ју, што сма тра ју 
сво је вр сним ви дом дис кри ми-
на ци је. При су тан је и про блем 
за по шља ва ња ових осо ба, јер су 

још ја ке пред ра су де по сло да ва-
ца. У ГО ИР Ша бац ипак из два ја ју 
и је дан по зи ти ван при мер – за-
по шља ва ње ОСИ кроз про јек те 
„Јав ни ра до ви” у Ткач кој ра ди о-

ни ци Ста ри за на ти. Би ло је ре чи 
и о кри те ри ју ми ма за ко ри шће-
ње ре ха би ли та ци је у РХ цен три-
ма на те рет Фон да ПИО и ма лој 
за сту пље но сти ко ри сни ка ин ва-

лид ских пен зи ја у од но су на ви-
си ну пен зи ја, али и о мо гућ но сти 
флек си бил ни јег рад ног вре ме на 
за ОСИ (рад код ку ће, на при-
мер), што је пре по руч љи во и из 
пре вен тив них раз ло га.

Оп шти за кљу чак ове при лич-
но по се ће не три би не је сте да 
по сто ји до бар про ток ин фор-
ма ци ја на ре ла ци ји Фи ли ја ла 
Фон да ПИО Ша бац – ша бач ка 
фи ли ја ла НСЗ – Град ска упра ва 
Шап ца. Ре зул тат те са рад ње је-
сте и мо гућ ност апли ци ра ња и 
до би ја ња сред ста ва за про јек-
то ва не ак тив но сти пла ни ра не 
бу џе том гра да за сва ку го ди ну.

Сви уче сни ци су ре кли да су
све сни те шке еко ном ске си ту а-
ци је, ре стрик тив ни јих ме ра, на-
ја вље них из ме на За ко на о ра ду, 
али оче ку ју со ли дар ност у свим 
сег мен ти ма и мо гућ ност рав-
но прав не рас по де ле, уз по што-
ва ње при о ри те та. Оче ку је се и 
за о крет ка мла ди ма ко ји ће уз 
бо ље обра зо ва ње до би ти мо-
гућ ност бр жег за по шља ва ња на
струч ни јим рад ним ме сти ма, да 
ин ва ли да бу де што ма ње, да не 
бу ду не ви дљи ви, већ ап со лут но 
рав но прав ни у свим сфе ра ма 
дру штва. Г. О.

ОКРУ ГЛИ СТО У ШАП ЦУ ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Сва ки дан тре ћи де цем бар

Мирослава 
Савковић, 

председница 
ГОИР 

Шабац
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Пре ма ре зул та ти ма не дав не ан ке те Ин-
сти ту та LH2, спро ве де не у Фран цу ској,
по ро дич ни кон так ти ви ше до при но се

ква ли тет ном ста ре њу од ре дов ног ве жба ња.
Ве ћи на Фран цу за, на и ме, ми сли да је кључ на
ствар у жи во ту одр жа ва ти од но се са по ро ди-
цом и при ја те љи ма. Чак 81 од сто Фран цу за
ста ро сти од 50 ви ше го ди на же ли да ре дов но
ви ђа сво ју де цу и уну ке. При ја тељ ства има ју
ско ро исто та ко ва жну уло гу као и по ро ди-
ца, те је 79 од сто ан ке ти ра них ста ри јих осо ба
оце ни ло да је за очу ва ње здра вља пре суд но
фа ми ли јар но оку пља ње и дру же ње са при ја-
те љи ма. Занимљиво је по ре ђе ње са прет ход-
ном ан ке том из 2008. го ди не ка да је при о ри-
тет био бри га за ис хра ну, док је у 2013. то за
Фран цу зе недвосмислено по ро ди ца и со ци-
ја ли за ци ја, а њи хо ву по ру ку сва ка ко тре ба да
сле де и дру ге на ци је.

Нај ду же ис тра жи ва ње, за вр ше но ове го-
ди не, ко је је пра ти ло ду го го ди шњи раз вој
по је ди на ца, за по чео је аме рич ки Уни вер зи-
тет Хар вард још 1938. са ци љем да 268 сту-
де на та му шког по ла пра ти да ље кроз жи вот
ка ко би се об ја сни ли глав ни раз ло зи због
ко јих чо век по ста не успе шан и до стиг не ви-
со ке ци ље ве. За кључ ци до ко јих се до шло
у ис тра жи ва њу ду гом чак 75 го ди на обе ло-
да ње ни су у књи зи Tri umphs of Ex pe ri en ce
(Вр ху нац ис ку ста ва), ко ју је пот пи сао Џорџ
Веј лант, ина че во ђа про јек та по след ње три
де це ни је.

За на уч ни ке је у овом ис тра жи ва њу био
ва жан и пси хо ло шки и ан тро по ло шки, као
и фи зич ки аспект лич но сти. Ис пи та ни ци су
ран ги ра ни по ко е фи ци јен ту ин те ли ген ци је,
ре ли гиј ској при пад но сти, по ли тич кој опре-
де ље но сти, па све до на ви ка у упо тре би ал-
ко хо ла, вр сти по ро дич них од но са и дру гим
од ли ка ма. 

Де тињ ство ути ре пут
ста ро сти

По ка за ло се да осо бе ко је су до жи ве ле
ле пу ста рост ни су оба ве зно има ле и до бар
жи вот у мла до сти, и обр ну то – успе шан и
ква ли те тан пе ри од сред њег до ба не зна чи
исти та кав жи вот за пен зи о не ра. Ис тра жи-
ва ње је до ка за ло и да је мо гу ће да зре ло
до ба от кло ни или убла жи по сле ди це ло шег
де тињ ства, ма да је срећ но де тињ ство ба за
за жи вот пун енер ги је и во ље.

Брак по сле ше зде се те пру жа ве ће за до-
вољ ство, а на ста ре ње ви ше ути чу на ви ке
сте че не до пе де се те го ди не не го ге не ти ка.
За пра во, ква ли тет на, ле па и спо кој на ста-
рост у нај ве ћој ме ри за ви си од нас са мих.
Најразорнију моћ има скло ност ка ал ко хо-
лу јер нај че шће про у зро ку је раз вод, љу бо-
мо ру и пре ра ну смрт. Не у ро за и де пре си ја
че сто пра те ал ко хо ли зам. И ка да је реч о
нат про сеч но ин те ли гент ној осо би, ви сок
ко е фи ци јент ин те ли ген ци је је не ће од вра-
ти ти од пи ћа. Ма да ни уз по моћ уро ло га

ни је об ја шњен раз лог, ин те ре сант но је да
му шкар ци ли бе рал ног по ли тич ког опре де-
ље ња има ју ре дов ни ји секс. Кон зер ва тив ци
пре ста ју да бу ду сек су ал но ак тив ни око 65.
го ди не жи во та, док ли бе ра ли оста ју ак тив-
ни и у осам де се тим.

По ро ди ца је си гур ност
Али, вра ти мо се на по че так при че о људ-

ским од но си ма. У књи зи се на во ди и да је
нај вред ни ји за кљу чак ис тра жи ва ња тај да
то пли на од но са, бли скост, при сност са парт-
не ром из у зет но ути че на сре ћу и здра вље у
сред њем и зре лом до бу. Му шкар ци ко ји су
сво је ве зе пред ста ви ли као из ра зи то то пле
чак су го ди шње ви ше за ра ђи ва ли од му шка-
ра ца ко ји ни су би ли та ко за до вољ ни сво јим
емо тив ним жи во том. И од нос му шка ра ца и
мај ке је од ве ли ког ути ца ја на успех, за ра ду
и про дук тив ност у зре лом до бу. Бри жна мај-
ка и при вр жен од нос у де тињ ству му шкар цу
ка сни је га ран ту ју ве ћу ефек тив ност у ра ду
и, сход но то ме, знат но ви шу про сеч ну го-
ди шњу за ра ду, чак и ма њу ве ро ват но ћу да
ка сни је обо ли од де мен ци је. Фи гу ра оца је
под јед на ко ва жна, јер му шкар ци ко ји су у

де тињ ству има ли при сан од нос са оцем ка-
сни је су ма ње анк си о зни, ви ше ужи ва ју на
од мо ри ма и за до вољ ни ји су со бом.

Ви ше де це ниј ски те ме љан рад струч ња-
ка са Хар вар да, вре дан 25 ми ли о на до ла ра,
аутор књи ге сумирао је реченицом: „Сре ћа
је љу бав”!

Ако се пре се ли мо са аме рич ког и фран-
цу ског под не бља на на ше, до бро је да се
под се ти мо да се и раз не про сла ве пра зни-
ка и дру гих ва жних да ту ма ве зу ју за љу бав
пре ма нај бли жи ма и оку пља ња род би не и
бли ских при ја те ља.

Је ле на Оцић

ЗА ВР ШЕ НО ВИ ШЕ ДЕ ЦЕ НИЈ СКО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ
СТРУЧ ЊА КА СА ХАР ВАР ДА

Сре ћа је та мо где 
има љу ба ви
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кроз Србију

Кроз ак тив не ме ре
за по шља ва ња, и по ред те шко ћа
иза зва них мањ ком нов ца,
ове го ди не 235 мла дих
Ни шли ја до би ло по сао

УНи шу су ре а ли зо ва ни сви уго во ри за
струч не прак се, са мо за по шља ва ње и
та ко зва на но ва за по шља ва ња ко је суУУ

по сло дав ци са мла дим и не за по сле ним Ни-
шли ја ма пот пи са ли сре ди ном ју на ове го ди-

не, а ко ји су би ли до ве де ни у пи та ње на кон
усва ја ња ре ба лан са ре пу блич ког бу џе та.

Бра ни слав Ран ђе ло вић, већ ник у Скуп шти-
ни гра да Ни ша, из ја вио је да су ак тив не ме ре
за по шља ва ња би ле у опа сно сти јер је јун ским

ре ба лан сом ре пу блич ког бу џе та упра во на
овој по зи ци ји ски ну то ви ше од две ми ли јар-
де ди на ра. Ипак, и са ума ње ним сред стви ма,
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње је ус пе-
ла да на пра ви на чин за вр ши овај по сао, а по-
себ но да са гле да град Ниш у ко ме је про блем
не за по сле но сти на ро чи то из ра жен.

За осни ва ње но вих фир ми у ко ји ма би вла-
сни ци од мах би ли упо сле ни Ниш је до био
5,6 ми ли о на ди на ра. Овај вид под сти ца ња
са мо за по шља ва ња са да ко ри сти 35 осо ба у
Ни шу. Дру га ли ни ја ак тив них ме ра – отва ра-

ње но вих рад них ме ста и по вла че ње не за по-
сле них са еви ден ци је НСЗ, та ко зва но но во
за по шља ва ње, тре ба ло би да се ре а ли зу је у
14 ни шких пред у зе ћа. За ту на ме ну др жа ва
је из дво ји ла 3,8 ми ли о на ди на ра.

– Још по че том ју на струч ну прак су за по-
че ла је 51 осо ба из Ни ша, а по сле одо бра-
ва ња до дат них сред ста ва још 135 мла дих
љу ди по че ло је са јед но го ди шњом обу ком
код сво јих по сло да ва ца. За ову на ме ну је
НСЗ ни шкој фи ли ја ли опре де ли ла до дат них
37 ми ли о на ди на ра. За хва љу ју ћи тим сред-
стви ма, у Ни шу ће 186 мла дих, углав ном
ви со ко о бра зо ва них љу ди би ти го ди ну да на
ски ну то са еви ден ци је НСЗ – ка же Ран ђе ло-
вић и на гла ша ва да ће они код сво јих по-
сло да ва ца уса вр ши ти и прак сом до пу ни ти
те о риј ска зна ња. На кон го ди ну да на по ла-
га ће струч ни ис пит и по ку ша ти да се на мет-
ну по сло дав ци ма ка ко би оста ли у фир ма ма
и за сно ва ли стал ни рад ни од нос. Бра ни-
слав Ран ђе ло вић на гла ша ва да су струч не
прак се би ле нај ин те ре сант ни је и нај ак ту ел-
ни је, ве ро ват но за то што су би ле на ме ње не
мла дим љу ди ма, тек иза шлим са фа кул те та
и из шко ле, па је ти ме бе не фит за град од
ове ме ре нај ве ћи. Уоста лом, и по ред свих
те шко ћа иза зва них мањ ком па ра, за хва љу-
ју ћи ак тив ним ме ра ма за по шља ва ња, 235
мла дих Ни шли ја до би ло је по сао.

О то ме шта ће би ти са ово го ди шњим
про јек том „пр ва шан са”, од но сно фи нан си-
ра њем при прав ни ка из град ске ка се, Ран-
ђе ло вић ка же да ће, и по ред ве о ма те шке
си ту а ци је у бу џе ту, град учи ни ти до дат ни
на пор и по ку ша ти да из на ђе сред ства за
ову на ме ну, те уко ли ко се не де се не пред-
ви ђе не окол но сти, уско ро тре ба оче ки ва ти
јав ни по зив за упо шља ва ње ни шких при-
прав ни ка.

Љ. Гло го вац

ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ МЛА ДИХ У НИ ШУ

Уско ро но ве „пр ве шан се”

Цр ве ни крст Но вог Са да не дав но 
је по чео са по де лом па ке та по мо-
ћи на ме ње них со ци јал но угро же-
ном ста нов ни штву. Овом по де лом 
је об у хва ће но 2.500 по ро ди ца ко је 
су се зах те вом за по моћ обра ти ле 
Цр ве ном кр сту Но вог Са да и град-
ској Упра ви за со ци јал ну и де чи ју 
за шти ту.

Ко ри сни ци ове по мо ћи су пр вен-
стве но гра ђа ни на ста ње ни у шест но-
во сад ских на се ља са не хи ги јен ским 
усло ви ма, али и оста ли со ци јал но 
угро же ни ста нов ни ци. Углав ном се 
ра ди о ви шеч ла ним по ро ди ца ма са 
ма ло лет ном де цом, са не за по сле ним 

од ра слим чла но ви ма по ро ди це, или 
о са мо хра ним ро ди те љи ма, као и о 
по ро ди ца ма ко ри сни ци ма со ци јал не 
по мо ћи чи ји су чла но ви рад но не спо-
соб ни – ста ри и осо бе са ин ва ли ди те-
том.

Па ке ти по мо ћи об у хва та ју, пре ма 
зах те ви ма, сва три или не ки од ви-
до ва по мо ћи: ме тар огрев ног др ве-
та, пре храм бе ни и хи ги јен ски па кет. 
По де ла ће тра ја ти док сви ко ри сни-
ци не по диг ну сво је па ке те.

За по моћ со ци јал но угро же ним 
су гра ђа ни ма град Но ви Сад је обез-
бе дио 7.300.000 ди на ра.

Дра ган Ко раћ

ПО МОЋ ЦР ВЕ НОГ КР СТА И ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

Па ке ти за 2.500 со ци јал но угро же них по ро ди ца
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До де лом при зна ња нај у спе шни јим из-
ла га чи ма на „Шу ма ди ја сај му” у Кра-
гу јев цу за вр шен је пе ти Ме ђу на род-

ни са јам ту ри зма и се о ског ту ри зма. То ком
три са јам ска да на по се ти о ци ма се пред-
ста ви ло ви ше од сто ти ну из ла га ча, ко ји су
ис та кли ту ри стич ке по тен ци ја ле Шу ма ди је,
цен трал не Ср би је, Вој во ди не, Ре пу бли ке

Срп ске и Цр не Го ре. У 
окви ру сај ма ор га ни-
зо ва но је и не ко ли ко
струч них пре зен та ци ја
и про мо ци ја ру рал ног
ту ри зма.

Отва ра ју ћи са јам ди-
рек тор ка Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Ср би је,
Гор да на Пла ме нац, ис-
та кла је да Ср би ја рас-
по ла же из у зет ним при-
род ним и исто риј ским
ре сур си ма ко ји мо гу да
од го во ре зах те ви ма ту-
ри ста из ино стран ства.

То ком сај ма одр жа но
је не ко ли ко пра те ћих
ма ни фе ста ци ја и так-
ми че ња. Шу ма диј ски
лов ци по се ти о ци ма су
при пре ма ли ло вач ки гу лаш, а уче ни ци Тр-
го вин ско-уго сти тељ ске шко ле „То за Дра го-
вић” из Кра гу јев ца аран жи ра ли су сто пре-
пун спе ци ја ли те та.

Ор га ни зо ва но је и так ми че ње у при пре-
ма њу вру ће ра ки је, чла но ви шу ма диј ских
ри бо ло вач ких удру же ња над ме та ли су се у
спре ма њу ри бље чор бе, а чла ни це Удру же-
ња же на „Се љан чи ца” из Но вог Ми ла нов ца

код Кра гу јев ца при пре ми ле су бо га ту шу-
ма диј ску го збу. Ни ове го ди не ни је из о ста ла
во дич ка ту ра кроз Кра гу је вац, ко ју су ор га-
ни зо ва ли чла но ви Клу ба љу би те ља „фи ћа”.

Пе ти Ме ђу на род ни са јам ту ри зма и се-
о ског ту ри зма ор га ни зо ван је под по кро-
ви тељ ством гра да Кра гу јев ца, а у ор га ни-
за ци ји Град ске ту ри стич ке ор га ни за ци је и
„Шу ма ди ја сај ма”. М. Сан трач

ПЕ ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ ТУ РИ ЗМА И СЕ О СКОГ ТУ РИ ЗМА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Ве ли ки ту ри стич ки 
по тен ци јал Ср би је

У же љи да сво ја ис ку ства и сте че на
зна ња о ту ри зму ста ве на рас по ла га ње и
по мог ну у бор би за оп ста нак ту ри стич ке
при вре де, ше зде се так оних ко ји су ту ри-
зам у Ср би ји, Евро пи и у све ту про мо ви-
са ли, про јек то ва ли, ну ди ли на тр жи шту,
пра ти ли га и пи са ли о ње му, осно ва ли су
Удру же ње ту ри стич ких рад ни ка у пен зи-
ји.

Ову ини ци ја ти ву по др жа ла је и На ци о-
нал на асо ци ја ци ја ту ри стич ких аген ци ја
YUTA, као је ди на пре о ста ла ор га ни за ци-
је из ту ри стич ке над град ње. Удру же ње
пен зи о ни са них ту ри стич ких рад ни ка
до би ло је на зив Клуб се ни о ра YUTA, се-

ди ште му је у Бе о гра ду, у Кон ди ној 14, и
ре ги стро ва но је у АПР.

У Удру же њу ка жу да су им ци ље ви уна-
пре ђе ње жи вот них усло ва пен зи о ни са них
ту ри стич ких рад ни ка, уна пре ђе ње ху ма ни-
тар не де лат но сти пре ма сво јим чла но ви ма,
али и ва ло ри за ци ја њи хо вих ис ку ста ва на
раз во ју и афир ма ци ји при вред них де лат но-
сти на тр жи шту пу то ва ња и ту ри зма.

Удру же ње ће фор ми ра ти рад не ти-
мо ве ко ји ће се ба ви ти со ци јал но-ху ма-
ни тар ним ак тив но сти ма, ор га ни зо ва-
њем дру же ња и пу то ва ња, пут нич ком и
ту ри стич ком аген ту ром, мар ке тин гом
пу то ва ња и ту ри зма, пу то ва њи ма и са-

о бра ћа јем (авио, друм ски, реч ни и рен-
та кар), еко ном ским по ло жа јем ту ри зма,
пу бли ци сти ком и ме ђу на род ном са-
рад њом, ети ком ту ри стич ких рад ни ка и
обра зо ва њем ка дро ва, ин фор ма ци о ним
тех но ло ги ја ма као фак то ром уна пре ђе-
ња ефи ка сно сти по сло ва ња на тр жи шту
пу то ва ња и ту ри зма, за тим за шти том по-
тро ша ча ко ри сни ка ту ри стич ких услу га,
ор га ни за ци јом струч них рас пра ва, те-
мат ских ра ди о ни ца и дру гих ску по ва.

У Удру же њу на гла ша ва ју да су вра та
ши ром отво ре на за све ко ји има ју до бру
иде ју, су ге сти ју или пи та ње.

Г. О.

ОСНО ВА НО УДРУ ЖЕ ЊЕ ТУ РИ СТИЧ КИХ РАД НИ КА У ПЕН ЗИ ЈИ

Ис ку ство као по моћ и по др шка
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здрав живот

Пра знич ни ме ниПра знич ни ме ни

Гри ли јаж тор та
Са стој ци: 18 ја ја, 300 г + 25 ка ши ка ше ће ра, 210 г ора ха, 300 г

ле шни ка, де вет ка ши ка бра шна, по ла ли тра мле ка, че ти ри ке си це
шла га, пу тер.

На чин при пре ме: уму ти ти шест бе ла на ца уз до да ва ње шест ка-
ши ка ше ће ра. Ла га но до да ти 70 г мле ве них ора ха и ка ши ку бра-
шна. Пе ћи у рер ни за гре ја ној на 200 сте пе ни. Ис пе ћи три та кве
ко ре.

I фил : упр жи ти 300 г ше ће ра, до да ти 300 г ле шни ка. На на у ље ну
тац ну ка ши ком ва ди ти гри ли јаж. Кад се охла ди, са мле ти.

II: уму ти ти 18 жу ма на ца са се дам ка ши ка ше ће ра и шест ка ши ка
бра шна. Уму ће но по ла ко си па ти у ври ју ће мле ко. У охла ђе но до-
да ти уму ћен пу тер.

III: уму ти ти шлаг и до да ти у гри ли јаж.
Фи ло ва ње: ко ра – жу ти фил – гри ли јаж; ко ра – жу ти фил – гри ли-

јаж; ко ра – жу ти фил – гри ли јаж.
При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић

Ба ка лар са су вим шљи ва ма
Са стој ци: 400 г су вог ба ка ла ра, де се так су вих шљи ва без ко-

шти ца, две гла ви це лу ка, по ла ли тра бе лог ви на, ве за пер шу но-
вог ли ста, ма сли но во уље, ма ло ма сла ца, со, би бер.

На чин при пре ме: ба ка лар дан ра ни је по то пи ти у во ду. Су тра-
дан га ма ло из лу па ти туч ком за ме со и усит ни ти. На ме ша ви ни 
ма сла ца и ма сли но вог уља ис пр жи ти тан ко исе чен лук. Лу ку до-
да ти ба ка лар, со, би бер и под ли ти ви ном. До да ти су ве шљи ве. 
Сма њи ти тем пе ра ту ру и крч ка ти око 70 ми ну та. По вре ме но про-
ме ша ти, а по по тре би до да ти ма ло то пле во де. На кра ју по су ти 
сит но исе че ним пер шу но вим ли стом.

Пи ле ћа су па 
са ли му ном

Са стој ци: ма ње пи ле, че ти ри шар га-
ре пе, кри шка це ле ра, цр ни лук, пра зи-
лук, 130 г пи рин ча, два ја је та, два ли му на,
пер шу нов лист, два ло во ро ва ли ста, со,
би бер у зр ну.

На чин при пре ме: у ло нац ста ви ти око
два ли тра во де. До да ти ло во ров лист, кад
во да про ври до да ти пи ле пре се че но на по-
ла. Ста ви ти и би бер у зр ну, а кад про ври,

сма њи ти тем пе ра ту ру, по кло пи ти и ку ва ти
око је дан сат. Пи ле из ва ди ти, а у су пу до да-
ти сит но исец ка не шар га ре пу, це лер и лук.
На кон де се так ми ну та до да ти пи ри нач и
за јед но ку ва ти још 20 ми ну та. За то вре ме
пи ле очи сти ти од ко сти ју и ко же па исе-
ћи на ре зан це. Скло ни ти су пу са шпо ре та
и до да ти пи ле ти ну. Ја ја из лу па ти и до да ти
ли му нов сок. Ла га но си па ти уз ме ша ње у
су пу на ни ској тем пе ра ту ри, во де ћи ра чу-
на да не про ври, јер би се ство ри ле гру дви-
це. По су ти сец ка ним пер шу ном.

Ћу ре ти на 
на под вар ку

Са стој ци: ћу ре ти-
на (око 2,5 кг), два кг
ки се лог ку пу са, 400 г
лу ка, 150 гр ди мље-
не сла ни не, уље, ма ло
але ве па при ке, би бер,
биљни за чин.

На чин при пре ме:
ћу ре ти ну на ма за ти за-
чи ном и би бе ром па
крат ко ис пр жи ти са
сва ке стра не на уљу.
На уљу про пр жи ти сит-
но исе чен лук, до да ти
коц ки це сла ни не. Крат-
ко про пр жи ти и до да ти
сит но исе чен ку пус.
Ку пус по су ти але вом
па при ком и још ма ло
дин ста ти. Пре ба ци ти
га у ва тро стал ну по су-
ду, на ње га по ре ђа ти
ћу ре ти ну. Пе ћи у за-
гре ја ној рер ни на 180
сте пе ни Цел зи ју са око
два са та. По вре ме но
ме со тре ба окре та ти и
по ма ло пре ли ва ти су-
пом или во дом.

Свињ ски бут с на ран џом
Са стој ци: 1,5-2 кг бу та, 50 г су вог гро жђа, че ти ри по-

мо ран џе, 60 гр ољу ште ног ба де ма, цр ни лук, два че на
бе лог лу ка, ка ши чи ца ци ме та, ма сли но во уље, со, би-
бер.

На чин при пре ме: по ме ша ти ци мет, со и би бер и ти-
ме на ма за ти бут. У по су ду за пе че ње на шпо ре ту ста ви-
ти 3-4 ка ши ке уља и из гње чен бе ли лук. Ме со пе ћи док
не по ру ме ни са свих стра на (око 15 мин.). Из ва ди ти
ме со а до да ти исе чен цр ни лук. Крат ко про пр жи ти, па
вра ти ти ме со. Ис це ди ти сок на ран џе и њи ме пре ли ти
ме со. По кло пи ти и на ста ви ти са дин ста њем на ла га ној
ва три још око сат и 30 ми ну та. Та да до да ти су во гро-
жђе и ба дем. Ку ва ти још де се так ми ну та.
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Уба ци ва ње го то вих по да та ка на ко вер те
у про гра му Word

1. иза бе ре мо оп ци ју Ma i lings;
2. клик не мо на ико ну Start Mail Mer ge, у

па ле ти Start Mail Mer ge;
3. иза бе ре мо оп ци ју Step by Step Mail

Mer ge Wi zard;
4. у про зо ру са де сне стра не би ра мо En-

ve lo pes;

5. у де сном до њем углу про зо ра клик не-
мо на Next: Star ting do cu ment;

6. клик не мо на En ve lo pe op ti ons па би-
ра мо:

а) De li very ad dress – по зи ци ју при ма о ца
по ште на ко вер ти (From left и From top), као
и фор мат сло ва ко јим ће би ти ис пи са на;

б) Re turn ad dress – по зи ци ју по ши ља о ца
по ште на ко вер ти (From left и From top), као
и фор мат сло ва ко јим ће би ти ис пи са на;

7. клик не мо на дуг ме OK;
8. у де сном до њем углу про зо ра клик не-

мо на Next: Se lect Re ci pi ents;
9. клик не мо на Brow se да би смо про на-

шли до ку мент из ко га же ли мо да уве зе мо
по дат ке;

10. про на ђе мо фол дер у ко ме се на ла зи
фајл са же ље ним по да ци ма;

11. два пу та клик не мо на фајл;
12. от че ки ра мо оне по дат ке ко је не же ли-

мо да уба ци мо у са др жај ко вер те, клик не мо
на OK;

13. уко ли ко клик не мо на Se lect a diff  e-
rent list, уба цу је мо још не ки фајл са дру гим
осо ба ма ко је же ли мо да при до да мо по сто-
је ћој ли сти (уко ли ко не же ли мо, клик не мо
на дуг ме Can cel);

14. ка да клик не мо на Edit re ci pi ent list,
по но во до би ја мо ли сту по да та ка и мо же мо

да из ба ци мо или че ки ра мо не ки дру ги по-
да так (клик не мо на дуг ме OK);

15. клик не мо на Next: Ar ran ge your en-
ve lo pe;

16. клик не мо на по зи ци ју на ко вер ти у ко-
јој же ли мо да упи ше мо по дат ке при ма о ца;

17. клик не мо на Mo re items;
18. клик не мо на на слов ни по да так ко ји

же ли мо да упи ше мо (ре ци мо „Име”);
19. клик не мо на дуг ме In sert, па би ра мо

дуг ме Clo se;
20. по но ви мо по сту пак од 16 до 19 оно-

ли ко пу та ко ли ко на слов них по да та ка же-
ли мо да уба ци мо;

21. клик не мо на Next: Pre vi ew your en-
ve lo pes;

22. у гор њем де лу про зо ра по ред оп ци је
Re ci pi ent пре гле да мо све ко нач не по дат ке
ко је смо уне ли на ко вер ти;

23. кли ком на дуг ме Ex clu de this Re ci pi-
ent уки да мо по да так ко ји не же ли мо на ко-
вер ти;

24. кли ком на Edit Re ci pi ent List мо же мо
до да ти по да так ко ји смо гре шком из о ста ви-
ли (от че ки ра ли);

25. клик не мо на Next: Com ple te the mer ge;
26. клик не мо на Print, па би ра мо да ли

же ли мо да штам па мо све ко вер те, са мо ко-
вер ту са од ре ђе ним по дат ком или ко вер те
од – до од ре ђе ног по да тка;

27. клик не мо на дуг ме OK.

Уба ци ва ње го то вих по да та ка на на леп-
ни це у про гра му Word:

1. иза бе ре мо оп ци ју Ma i lings;
2. клик не мо на ико ну Start Mail Mer ge, у

па ле ти Start Mail Mer ge;
3. иза бе ре мо оп ци ју Step by Step Mail

Mer ge Wi zard;
4. у про зо ру са де сне стра не би ра мо (че-

ки ра мо) La bels;
5. у де сном до њем углу про зо ра клик не-

мо на Next: Star ting do cu ment;
6. клик не мо на La bel op ti ons и по де си мо

ди мен зи је и стил на леп ни це (ње не ка рак те-
ри сти ке), па би ра мо дуг ме OK;

7. у де сном до њем углу про зо ра клик не-
мо на Next: Se lect Re ci pi ents;

8. клик не мо на Brow se да би смо про на-
шли до ку мент из ко га же ли мо да уве зе мо
по дат ке;

9. про на ђе мо фол дер у ко ме се на ла зи
фајл са же ље ним по да ци ма, па два пу та
клик не мо на фајл;

10. от че ки ра мо оне по дат ке ко је не же ли-
мо да уба ци мо у са др жај на леп ни це и клик-
не мо на ОК;

11. уко ли ко клик не мо на Se lect a diff  e-
rent list, уба цу је мо још не ки фајл са дру гим
осо ба ма ко је же ли мо да при до да мо по сто-

је ћој ли сти (уко ли ко не же ли мо, клик не мо
на дуг ме Can cel);

12. ка да клик не мо на Edit re ci pi ent list,
по но во до би ја мо ли сту по да та ка и мо же мо
да из ба ци мо још не ки или че ки ра мо не ки
ко ји смо по гре шно из ба ци ли (клик не мо на
дуг ме OK);

13. клик не мо на Next:Ar ran ge your la-
bels;

14. клик не мо на по зи ци ју на на леп ни ци у
ко јој же ли мо да упи ше мо по дат ке при ма о ца;

15. клик не мо на Mo re items;
16. клик не мо на на слов ни по да так ко ји

же ли мо да упи ше мо (ре ци мо „Име”);
17. клик не мо на дуг ме In sert, па на дуг ме

Clo se;
18. по но ви мо по сту пак од 14 до 17 оно-

ли ко пу та ко ли ко на слов них по да та ка же-
ли мо да уба ци мо;

19. клик не мо на Next: Pre vi ew your la-
bels;

20. у гор њем де лу про зо ра по ред оп ци је
Re ci pi ent пре гле да мо све ко нач не по дат ке
ко је смо уне ли на на леп ни цу;

21. кли ком на дуг ме Ex clu de this Re ci pi-
ent уки да мо по да так ко ји не же ли мо на на-
леп ни ци;

22. кли ком на Edit Re ci pi ent List мо же мо
до да ти по да так ко ји смо гре шком из о ста ви-
ли (от че ки ра ли);

23. клик не мо на Next: Com ple te the mer ge;
24. клик не мо на Print, па би ра мо да ли

же ли мо да штам па мо све на леп ни це, са мо
на леп ни цу са од ре ђе ним по дат ком или на-
леп ни це од – до од ре ђе ног по да тка;

25. клик не мо на дуг ме OK.
Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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Так ми че ње со ло пе ва ча „Ни ко ла Цве-
јић” оку пи ло је не дав но у Ру ми че тр-ТТде сет уче сни ка из Сло ве ни је, Ма ке-

до ни је, Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је. Уче ни-
ци овог опер ског пе ва ча свет ског гла са и
пе да го га, та ко ђе слав ни опер ски пе ва чи,
1997. го ди не осно ва ли су Фонд „Ни ко ла и
Ма ри ца Цве јић” и по кре ну ли так ми че ње у
Ру ми, где је жи ве ла по ро ди ца Цве јић.

Ово го ди шње так ми че ње, ко је је за по че ло
кон цер том про шло го ди шњих по бед ни ка,
тра ја ло је два да на, а уче сни ци су се над ме-
та ли у прет ка те го ри ји и че ти ри ка те го ри је.

Струч ни жи ри, ко ји су чи ни ли при ма до на
Рад ми ла Ба ко че вић, про фе сор ка Ака де ми је
умет но сти у Но вом Са ду, Ми ли ца Сто ја ди но-
вић, про фе сор ка ФМУ, Људ ми ла Грос и Ви о-
ле та Пан че то вић Ра да ко вић, и Оли вер Ње го,
про фе сор Фи ло ло шко-умет нич ког фа кул те-
та у Кра гу јев цу, пр ви пут за 16 го ди на ни је
про гла сио ла у ре а та так ми че ња, али су за то
до де ље не на гра де у свим ка те го ри ја ма.

На гра ду за пер спек тив ног мла дог ба-
ри то на до био је Игор Ан дрић из Му зич ке
шко ле „Др Ми ло је Ми ло је вић” из Кра гу јев-
ца, на гра да за пер спек ти ван глас при па ла
је Ан ђе ли Ђе рић са Му зич ке ака де ми је у
Ис точ ном Са ра је ву, док је при зна ње за изу-
зет ну ин тер пре та ци ју до би ла Алек сан дра
Стан ко вић са Фа кул те та му зич ких умет но-
сти у Бе о гра ду.

Пред сед ни ца жи ри ја је за хва ли ла ло кал-
ној са мо у пра ви на по мо ћи и са рад њи у ор-
га ни зо ва њу так ми че ња.

– На так ми че њу смо чу ли мно го ле пих
гла со ва и би ли при јат но из не на ђе ни због
до ла ска уче сни ка из ре ги о на и по ред еко-
ном ске кри зе. Так ми че ње је про шло у див-
ној ат мос фе ри и све од лу ке смо до не ли јед-
но гла сно. У Ру ми је увек при јат но и ов де се
сви чла но ви жи ри ја ра до вра ћа ју – ис та кла
је пред сед ни ца жи ри ја, Рад ми ла Ба ко че-
вић.

За до вољ ство ни су кри ли ни уче сни ци.
– Дру ги пут сам уче ство ва ла на так ми че-

њу со ло пе ва ча у Ру ми. Има ла сам тре му,

јер је тре ба ло ста ти пред из у зет не умет ни-
ке ко ји су оце њи ва ли наш рад – ре кла је на-
гра ђе на Алек сан дра Стан ко вић.

На кон уру че ња при зна ња, ово го ди шње
так ми че ње за вр ше но је кон цер том нај у спе-
шни јих уче сни ка.

По кро ви те љи так ми че ња со ло пе ва ча
„Ни ко ла Цве јић” би ли су По кра јин ски се-
кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са-
ње и рум ска оп шти на, уз по др шку Му зич ке
шко ле „Те о дор То ша Ан дре је вић” из Ру ме.

До ма ћин овог и свих прет ход них так ми-
че ња би ла је ОШ „Ду шан Јер ко вић”, чи ју су
аку стич ну све ча ну са лу по хва ли ли сви чла-
но ви жи ри ја. Д. Р.

ШЕ СНА Е СТО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ СО ЛО ПЕ ВА ЧА У РУ МИ

Мно штво пер спек тив них 
гла со ва УчУчУчУчУчУ есесесесеснининининин цицицицициции с с сс саа а аааа 

РаРаРаРаРадмдмдмдмдмдмилилилиллилиломомомомомом 
БаБаБаБаБ кокококококочечечеевививививииввићћћћћћћ

У НО ВОМ СА ДУ БО ЉИ УСЛО ВИ ЗА СПОРТ И РЕ КРЕ А ЦИ ЈУ ПЕН ЗИ О НЕ РА

При ме ре но до бу и мо гућ но сти ма
У про сто ри ја ма Удру же ња

пен зи о не ра гра да Но вог Са-
да не дав но је по че ла са ра дом
Спорт ска сек ци ја овог удру же-
ња.

Дра ган Ми скин, пред сед ник
Спорт ске сек ци је, ис ти че да је
сред стви ма до би је ним на кон-
кур су НИС-а Удру же ње уре ди-
ло и опре ми ло про сто ри је у
ко ји ма ће се њи хо ви чла но ви
ба ви ти спорт ско-ре кре а тив ним
ак тив но сти ма.

– То су ак тив но сти при ме ре не
жи вот ном до бу на ших чла но ва,
пи ка до, шах, до ми не и дру ге
дру штве не игре, ко је ће нам та-
ко ђе по мо ћи и да се бо ље при-

пре ми мо за сле де ћу Олим пи ја-
ду тре ћег до ба – ка же Ми скин.

Ја го да Ни ко лић, члан Спорт-

ске сек ци је, ве о ма је за до вољ-
на што мо же да се ре кре и ра у 
Удру же њу.

– То ми омо гу ћа ва че шће
дру же ње са при ја те љи ма и
ква ли тет ни ји сва ко днев ни жи-
вот – ис ти че ова ве дра пен зи-
о нер ка.

Спорт ска сек ци ја не ма од-
ре ђен број чла но ва, па се сви 
чла но ви Удру же ња мо гу, пре ма 
мо гућ но сти ма и скло но сти ма, 
опре де ли ти за не ку од по ну ђе-
них ак тив но сти.

Све ча ном отва ра њу про сто-
ри ја сек ци је при су ство ва ли су 
Си ни ша Бран ков, пот пред сед-
ник, и Дра ги ца Зе лен ба ба, се-
кре тар Удру же ња пен зи о не ра 
гра да Но вог Са да.

Дра ган Ко раћ
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На под руч ју Сме дов ца, 
ко ји по свим ка рак те ри-
сти ка ма пред ста вља ге о-

граф ски цен тар ти моч ко-кра јин-
ског ви но гор ја, ви тал но је око 25 
хек та ра зе мљи шта под ви но гра-
ди ма. Оста ле плод не ора ни це су 
углав ном за пар ло же не. Упра во 

у том ома ле ном се лу ста рих и 
вред них до ма ћи на пре три го-
ди не по че ла је да жи ви ма ни фе-
ста ци ја по кре ну та у част мла дог 
ви на „Сме до вач ки бо жо ле”. Ор-
га ни за тор је гру па ен ту зи ја ста 
и за љу бље ни ка у род ну Кра ји ну 
– Удру же ње „При ја те љи Сме дов-
ца”, ко је во ди Сло бо дан – Бо бан 
Цвет ко вић, ду го го ди шњи но ви-
нар и по зна ти ну ми зма ти чар.

– Фе сти вал у част мла дог ви на 
у ме сту са нај ма њим бро јем ста-
нов ни ка је гест не при ста ја ња на 

то да нас је ма ло, да је све про па-
ло! Же ли мо да по кре не мо ства ри 
на бо ље, да удах не мо но ве им-
пул се овом ме сту ко је зо ве мо и 
ва рош ви на. Ор га ни зо ва ли смо 
фе сти вал и при ре ђу је мо га по-
след њег да на у но вем бру, у вре-
ме ка да се и у по зна тим европ-

ским ви но гор ји ма сла ви цр ве ни 
бо жо ле – об ја шња ва Цвет ко вић.

Ове го ди не, у част бо жо леа 
– мла дог ви на, по ко ме је сме-
до вач ки фе сти вал до био име, 
до ма ћи ни су отво ри ли вра та 
10 пив ни ца у ко ји ма су по се ти-
о ци и при ја те љи мо гли да де-
гу сти ра ју ви на из ово го ди шње 
бер бе, уз до ма ће спе ци ја ли те те 
ов да шњих до ма ћи ца.

У Сме дов цу се одав но не чу ју 
деч ја гра ја и смех, сем на крат ко, 
то ком ле та, ка да ба ка ма и де ка ма 

стиг ну уну ци. Мла ђи су у Не го ти ну
и окол ним гра до ви ма за сно ва ли
по ро ди це, без на ме ре да се вра те
род ном ме сту. У Сме дов цу је шко-
ла за тво ре на пре две де це ни је, а
нај мла ђи ста нов ни ци су ше зде-
се то го ди шња ци. Се бе, са ше рет-
ским осме хом, на зи ва ју омла дин-
ци ма. Ни су из гу би ли сми сао за
ша лу, осе ћај за дру же ње, и жи ве у
свом ма лом се лу без по ми сли да
га на пу сте, чак ни у зим ским да ни-
ма ка да че сто, због не про ход них
пу те ва, сне га и ле да, оста ну скрај-
ну ти од све та и љу ди.

– Са ста не мо се уве че, ис при-
ча мо, по пи је мо ви но из на ших
пив ни ца, би стри мо дру штве ну
и по ли тич ку си ту а ци ју у зе мљи
и оп шти ни, и вра ти мо се сво јим
ба бу шка ма на ра ни по чи нак. И
та ко из да на у дан. У се зо ни, ми
„омла дин ци” об ра ђу је мо ви но-
гра де, јер мла ђих не ма. Због то га
се, на жа лост, сва ке го ди не уга си
бар по је дан сме до вач ки по друм
ви на. Ја об ра ђу јем хек тар ви но-
гра да, али не знам до кле ћу мо-
ћи. У се зо ни обе рем око пет то на
гро жђа, а про да јем га ви на ри ма у
су сед ном Рај цу и Ро гље ву, као и
мно ги ви но гра да ри из Сме дов ца
– ка же Ми о драг – Ми ки ца Ра до је-
вић, пред сед ник Са ве та МЗ.

По ред рет ких при пад ни ка
сред ње ге не ра ци је, у ти пич но
ста рач ким до ма ћин стви ма ста-
ро се де о ци, и по ред бре ме на
го ди на, одр жа ва ју тра ди ци ју
ви но гра дар ства и про из вод ње

ви на. У не рав но прав ној бор би
са вре ме ном ме шта ни Сме дов-
ца се не пре да ју. Ве ру ју у на-
след ни ке ло зе. А у ши ре њу иде-
је о по тре би очу ва ња овог де ла
кра јин ског ви но гор ја по ма жу
им чла но ви Удру же ња „При ја-
те љи Сме дов ца”, ко ји су и ове
го ди не би ли пот пи сни ци фе сти-
ва ла у част мла дог ви на.

Јо ван ка Ста но је вић

У СМЕ ДОВ ЦУ КОД НЕ ГО ТИ НА ОДР ЖАН ТРЕ ЋИ ФЕ СТИ ВАЛ „СМЕ ДО ВАЧ КИ БО ЖО ЛЕ”

Се ло мла дог ви на 
и вре ме шних до ма ћи на

Ви но бо е ма
Од сре ди не 19. до средине
 20. ве ка ди љем Ср би је слу-
жи ло се чу ве но ви но „не го ти-
нац”. Пра ви ло се од про куп ца,
цр ве ног му ска та и за чин ка.
Љу би те љи Сме дов ца се на да-
ју да ће „не го ти нац” по но во 
по ста ти ви но бо е ма у бе о-
град ској Ска дар ли ји. Ина че,
у јед ној од ма ло број них очу-
ва них пив ни ца у овом се лу са
по себ ном ва жно шћу чу ва се 
до ку мент о ду гој тра ди ци ји
успе шне ви но гра дар ске про-
из вод ње – спи сак на гра ђе них
уче сни ка из Сме дов ца на 
Пр вом ве ли ком вин ском сај-
му са из ло жбом ви на, ко ња ка 
и ра ки је из це ле Кра ље ви не
СХС, одр жа ном у Бе о гра ду 
дав не 1928. го ди не.

СааСССССаСаСаСаСаСаСаСаССССаСаСаСаСССаСаССаССССаСССССССаСаСаСаСаСССааСССССаСаСаСа о о о о оооо о о ооооо оооооооооооо оооооо      отвтвтвтвттттвтвтвттвтвтвтттвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтввтвттвтвтвтвтввтвввтвварарарарарарарарарарарарарарарааррарарарараарарааарараарарарараарааараааррарањањањањањањњњњњњњњњњаањааањаааааањањња а ааа а аааааааа фефефефефефефеффефефеффффффффефееестстстстстстстстс ивививививививалалалалалалала а ааааа у у ууууу СмСмСмСмСмССмС едедедедедедддововоовооооооооооооо цуцуцууууууууууууу

Чла но ви Оп штин ског удру же ња пен-
зи о не ра Бе ла Цр ква уче ство ва ли су не-
дав но на еду ка тив ној ра ди о ни ци на те ме:
за шти та жи вот не сре ди не, еко ло ги ја, ре-
ци кла жа и по бољ ша ње усло ва жи вље ња.
Ова дво днев на ра ди о ни ца одр жа на је у
про сто ри ја ма оп шти не Бе ла Цр ква, као
јед не од пет оп шти на у Ср би ји ко је су иза-

бра не за ре а ли за ци ју про јек та „ГИЗ ИМ-
ПАКТ”. Про је кат је ре зул тат са рад ње Ми-
ни стар ства енер ге ти ке, раз во ја и за шти те
жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је и не-
мач ке ор га ни за ци је за ме ђу на род ну са-
рад њу ГИЗ.

На еду ка тив ној ра ди о ни ци би ло је осам-
на ест чла но ва Удру же ња ко ји ће но во сте-

че на зна ња мо ћи да при ме не у сво јој сре-
ди ни.

Осим ове ра ди о ни це и ре дов них ак тив-
но сти, пен зи о не ри оп штин ске ор га ни за-
ци је Бе ла Цр ква не дав но су ор га ни зо ва-
ли и два из ле та, у Зе мун и По жа ре вац, где
су об и шли зна ме ни то сти ових гра до ва и
дру жи ли се са до ма ћи ни ма. Д. Ко раћ

БЕ ЛА ЦР КВА

Еду ка тив на ра ди о ни ца о еко ло ги ји
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погледи

Не ка да се го во ри ло − ни је
ва жно ко ли ка ти је пен-
зи ја, већ ко ли ко ћеш ду-

го да је при маш. Са да је из гле да
при ме ре ни је ре ћи, ни је ва жно
ко ли ка ће ти би ти пен зи ја, већ
да ли ћеш је уоп ште до че ка ти.

Гле да ју ћи ка ко се усло ви за сти-
ца ње, код нас и у све ту, усло жња-
ва ју не пре кид ним по ме ра њем
ста ро сног ро ка, чо век не мо же а
да се не за пи та: до кле? До ка да и
до ко је тач ке на ле стви ци ће се
преч ка на да ље ди за ти? По сто ји
ли уоп ште не ка ра зум на ме ра?

Ни ко не ма та чан од го вор на
ово пи та ње свих пи та ња, осим у
фи ло зоф ском сми слу, али ме ре
ко је се пред у зи ма ју у по је ди ним
зе мља ма осли ка ва ју прав це
раз ми шља ња и ну де на чел ни,
ло ги чан за кљу чак: што се ду же
бу де жи ве ло, ду же ће се ра ди-
ти. Ка ко ства ри сто је, бо га ми и
у осмој де це ни ји, ако има мо на
уму тек ро ђе не ге не ра ци је.

Шта све то прак тич но зна чи,
мо же да се осмо три, ре ци мо,
на при ме ру Ве ли ке Бри та ни је
где је упра во ових да на та те-
ма дра ма тич но ак ту е ли зо ва на

об ја вљи ва њем ду го роч них пла-
но ва и ис ти ца њем бро ја 70 као
гра ни це (у пер спек ти ви) за пра-
во на др жав ну пен зи ју.

Ме ре је по чет ком де цем бра на-
ја вио ми ни стар фи нан си ја Џорџ
Озборн у та ко зва ном је се њем из-
ве шта ју, јед ном од два го ди шња
ра пор та Пар ла мен ту о ста њу бу-
џе та, а ре ак ци ја је би ла оче ки ва-

на. „Што је мно го, мно го је”, „ра ди-
ће мо до из не мо гло сти”, „ни је фер”, 
од је ки вао је хор ски од го вор син-
ди ка та и ве ћег де ла јав но сти, ма-
да, исти ни за во љу, ни ко ни је био 
пре ви ше из не на ђен.

Оп ште је ме сто да је ускла ђи-
ва ње фи скал не по ли ти ке са де-
мо граф ском ре ал но шћу оба ве-
за ко ја че ка све зе мље, а нај пре 
оне нај бо га ти је, са нај ве ћим по-
стот ком ста ри је по пу ла ци је. У 
Бри та ни ји, иде ја о знат ном про-
ду жа ва њу ро ка за пен зи о ни са-
ње фор му ли са на је још у вре ме 
прет ход не вла де ла бу ри ста, али 
ви ше као кон цепт бу дућ но сти.

Са да шња вла да ју ћа (кон зер-
ва тив но-ли бе рал на) ко а ли ци ја 
су о чи ла се са не ми нов но шћу 
убр за ва ња по сла, па су од ре ђе-
ни вре мен ски окви ри мар ки ра-
ни на 10-15 го ди на ра ни је. Та ко 
ће уме сто да на шњих 65 го ди-
на гра ни ца 2020. би ти 66, па ће 
2028. сти ћи до 67, у на ред ној де-
це ни ји до 68, око 2040. би ће 69 и 
до 2050. по пе ће се на 70 го ди на.

Про ме не ће по го ди ти од 
осам до де сет ми ли о на љу-
ди или око 800.000 го ди шње, 

ко ли ко у про се ку до спе ва на 
по сто је ћу „цр ту” за др жав ну 
пен зи ју, а у нај ве ћој ме ри се 
то од но си на да на шње че тр-
де се то го ди шња ке. Они мла ђи, 
ро ђе ни по сле 1990. го ди не за-
ра ди ће пен зи ју са се дам де сет, 
а нај мла ђе, да на шње бе бе, че-
ка рад до ка сних се дам де се тих, 
го во ре прог но зе.

− Има мо оба ве зу да основ не 
др жав не пен зи је га ран ту је мо и у 
бу дућ но сти, чак и ако љу ди жи ве 
ду же, а по пу ла ци ја ста ри. Је ди-
ни на чин да то омо гу ћи мо је сте 
уса гла ша ва ње го ди на пен зи о ни-
са ња са оче ки ва ним жи вот ним 
ве ком − био је ја сан Озборн.

Ка ко су ме ди ји на ве ли, оче-
ки ва на ду жи на жи во та је у Бри-
та ни ји то ком про те клог сто ле ћа 
по ра сла за де сет го ди на и са да 
из но си 79 го ди на за му шкар це, а 
82 за же не. Ина че, же не ће са ра-
ни јих 60 го ди на жи во та као усло-
вом за пен зи ју, сти ћи по ступ но, 
до 2018, на 65 го ди на и од та да 
ће, из јед на че не са му шкар ци ма, 
би ти об у хва ће не свим на ред ним 
фа за ма ускла ђи ва ња.

Да не би би ло не до у ми ца око 
су штин ске по став ке кал ку ла ци-
је, ми ни стар је об ја снио да је по-
ла зи ште би ло у про це ни да ду-
жи на пен зи о нер ске ег зи стен ци-
је чи ни тре ћи ну ду жи не жи во та 
у од ра слом до бу. Ни ко ниг де ни-
је пре ци зи рао кад тач но по чи ње 
„од ра сли жи вот”. Ако је то са 20 
или 25 го ди на, а рад ни век је до 
70, зна чи да би ужи ва ње у ми ро-
ви ни пре ма по ме ну тој ра чу ни ци 
тре ба ло да по тра је пет на е стак 
го ди на, до 85, што ни је ло ше, али 
не ли чи на про сек.

Ако и та гра ни ца бу де пре-
ко ра че на, што прог но зе на го-

ве шта ва ју као не ми нов ност? 
Мо гу ће је да се про це њу је да 
ће љу ди у про се ку жи ве ти до 
сто те. Ко зна или, бо ље ре че-
но, ни ко не зна. Али за то се зна, 
из ра чу на то је, да ће за хва љу-
ју ћи ова квој пен зиј ској ше ми 
у на ред них по ла сто ле ћа би ти 
оства ре на огром на уште да од 
око 400 ми ли јар ди фун ти (475 
ми ли јар ди евра). У то ли ком ће 
укуп ном из но су би ти рас те ре-
ће ни по ре ски об ве зни ци.

Све ово из гле да као свр ше на
ствар, ме ђу тим, та чан ред во жње 
још ни је до нет. Свим по сло ви ма 
ре а ли за ци је ба ви ће се по себ на 
вла ди на ко ми си ја, али тек по сле 
на ред них из бо ра 2015. го ди не. 
На ци ји је, ме ђу тим, обе ћа но да 
ће сва ка ета па би ти на ја вљи ва-
на ви ше го ди на уна пред, да би 
љу ди мо гли да се при пре ме и 
сво је лич не пла но ве при ла го де 
но вим окол но сти ма.

Нај зад, ни је су ви шно ре ћи да
основ на др жав на пен зи ја, о ко-
јој је ов де реч, из но си 110 фун ти
не дељ но, а са пла ни ра ним по-
ве ћа њем од 2,7 од сто би ће 113 
фун ти, што је све за јед но ми ни-
мум ми ни му ма, ка жу, не до вољ-
но за при сто јан жи вот (по ре ђе-
ње са на ма би ло би, на рав но, 
не при стој но). Али и то тре ба 
до че ка ти, од но сно до жи ве ти.

Д. Дра гић

ЖИ ВОТ СВЕ ДУ ЖИ, ПЕН ЗИ ЈА СВЕ ДА ЉА

До по след њег 
ССтталл нноо  ппоо  мммее рра ње
ссттаа рроо ссннее ггррааа нни це 
зззааа ммиии рроо ввии ннуу, 
ннааајј ннноо ви ји ппррииии мммееееерррррррррррр
јјјее БББррриии ттта нии јја,
нне ииизз бббее жжжннно 
ннннаа ввооо ддиии 
ннннаааа ппппииии  тттаа њњњњее 
−−− оооссстттааа  јјјеее лллиии 
ииишшштттаа  пппоооо сссллллееееееееееее 
ррррраааааддддд  ннннноооогггг  ввввееееее кккккккккккккккккааааааааааааааааааааааа



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. децембар 2013. 19

Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад-
њу и раз вој (ОЕЦД), клуб 34 зе мље
раз ви је них еко но ми ја и ста бил них

по ли тич ких ин сти ту ци ја об ја вио је кра јем
но вем бра свој пе ти по ре ду го ди шњи из ве-
штај „Пен зи је јед ним по гле дом”. Као и ра ни-
ји, и ово го ди шњи је струч ни пре глед „еко-
ном ских и со ци јал них ин ди ка то ра” у сек то-
ру ко ји у јав ним из да ци ма зе ма ља чла ни ца
у про се ку уче ству је ско ро са пе ти ном (17
од сто), при че му про сек, као и сва ка ста ти-
сти ка, скри ва дра стич не раз ли ке. За пен зи-
је се на Ислан ду, на при мер, одва ја са мо три
од сто, а у Ита ли ји 30.

Глав на по ру ка је да се пен зиј ске при ли-
ке по след њих го ди на ме ња ју за па њу ју ћом
бр зи ном: по сле де це ни ја по ли тич ких пре-
ми шља ња и јав них де ба та, вла де мно гих
зе ма ља по кре ну ле су су штин ске пен зиј ске
ре фор ме ко је сву да до но се про ду жа ва ње
рад ног ве ка, од но сно по ме ра ње гра ни це за
од ла зак у ре дов ну пен зи ју, дру га чи је из ра-
чу на ва ње пен зи ја и дру ге ме ре ко је за ре-
зул тат има ју уште де и обез бе ђу ју, бар у те о-
ри ји, ду го роч ну фи нан сиј ску одр жи вост.

Дру ги за кљу чак је да пен зи о не ри у раз ви-
је ним еко но ми ја ма ни су ви ше по ште ђе ни те-
шких по сле ди ца кри зе из 2008–2009, ко ја је
већ до би ла сво је исто риј ско име – „ве ли ка ре-
це си ја”. Ме ре фи скал не штед ње, ко је се у на ро-
ду (али и у по ли тич ком и ме диј ском жар го ну)
зо ву „сте за ње ка и ша”, и у бо га тим дру штви ма
нај те же по га ђа ју оне ко ји ви ше не за ви се од
свог ак ту ел ног, не го од ми ну лог ра да.

Иако су пен зиј ски си сте ми раз ли чи ти,
сви ма је, ка ко кон ста ту је но ви из ве штај, за-
јед нич ко да те шко по сти жу ускла ђе ност два
под јед на ко ва жна ци ља: да бу ду на ду го-
роч но ста бил ним фи нан сиј ским те ме љи ма
с јед не стра не, а да, с дру ге стра не, гра ђа ни
по сле пре стан ка ра да има ју при ма ња ко ја
им обез бе ђу ју нор ма лан жи вот, од но сно да
се спре чи бе да у по зним го ди на ма.

Ова про тив реч ност ни је но ва, али је да-
нас за о штре на, по го то во што се по сле ди-
це „ве ли ке ре це си је” још осе ћа ју. При том
је фи скал на одр жи вост при о ри тет у кон-
ти нен тал ној Евро пи, док је пен зи о нер ски
стан дард при мар на бри га у зе мља ма ен гле-
ског го вор ног под руч ја.

Оно што је за јед нич ко свим ре фор ма ма
је сте да до ба од 67 го ди на као гра ни ца за
од ла зак у пен зи ју, ко ја је до не дав но би ла
из у зе так, са да по ста је нор ма (ма да мно-
га ре форм ска ре ше ња пред ви ђа ју да се то
при ме њу је „на од ло же но”, углав ном то ком
сле де ће де це ни је). Ипак, не ке зе мље (Ве ли-
ка Бри та ни ја) већ на ја вљу ју но во по ме ра ње
на ви ше, до 69 го ди на, док је нај о ри ги нал-

ни је ре ше ње у том по гле ду сми шље но у Че-
шкој, где гра ни ца ни је фик сна, већ се ауто-
мат ски по ме ра за два ме се ца сва ке го ди не.

Раз лог за то је што оче ки ва ни жи вот ни
век по сто ја но ра сте: на ве де но је да ће да-
на шње 65-го ди шња ки ње у про се ку жи ве ти
још 20 го ди на, док би, пре ма пред ви ђа њи-
ма, то сре ди ном ве ка би ло про ду же но за
још пет го ди на

Би о ло ги ја је у овом по гле ду не што ма ње
на кло ње на му шкар ци ма: они ко ји са да има-
ју 65 го ди на мо гу (опет у про се ку) да ра чу-
на ју на још 17,4, а у бу дућ но сти и на до дат не
че ти ри и по го ди не. У оба слу ча ја ре зул тат
је, са ста но ви шта пен зиј ских фон до ва, исти
– пен зи је ће ис пла ћи ва ти ду же.

Овај про блем до дат но оте жа ва и то што
је ве ћи на зе ма ља ОЕЦД у сво је вр сној де мо-
граф ској кри зи: у њи ма се не ра ђа до вољ но
де це да би се обез бе ди ла по пу ла ци о на ста-
бил ност у сле де ћих не ко ли ко ге не ра ци ја,
што зна чи да ће ма ње за по сле них би ти ви-
ше опо ре зо ва но да би се из др жа ва ли они
чи ји се рад ни век упра во окон ча ва.

У фо кус су до шле и спе ци јал не пен зи је,
од но сно бе не фи ци ра ни рад ни стаж за по је-
ди не про фе си је, али и раз ли ке у пен зиј ским
бе не фи ти ма из ме ђу јав ног и при ват ног сек-
то ра.

Из ве штај ука зу је и на спе ци фи чан про-
блем стан дар да пен зи о не ра у зе мља ма са
ви со ком сто пом не за по сле но сти, на ро чи то

ме ђу мла ди ма (Шпа ни ја), што до во ди до па-
ра док са да мла ду ге не ра ци ју из др жа ва она
ста ра, при че му је, на рав но, сви ма ја сно да
то не мо же да бу де ре ше ње на ду ги рок.

„Ве ли ка ре це си ја” је при лич но уз др ма ла
и при ват не сту бо ве мно гих пен зиј ских си-
сте ма, ко ји је тре ба ло да бу ду њи хо ви ста-
би ли за то ри. Бер зан ски по ре ме ћа ји у по-
след њих пет го ди на ума њи ли су, у мно гим
слу ча је ви ма и дра стич но, вред ност не ких
фон до ва, па сход но то ме и бу ду ћа при ма ња
ула га ча, што је ге не рал но под ри ло по ве ре-
ње у фи нан сиј ске ин сти ту ци је и спла сну ло
ен ту зи ја зам за при ват ну пен зиј ску штед њу.

За кљу чак овог из ве шта ја је су мо ран: те-
шко је, али бо ље би ти не ће. Пен зи је ће у
бу дућ но сти би ти све ма ње, при че му је до-
дат на оте жа ва ју ћа окол ност да све зе мље
не ма ју си стем ска ре ше ња за оне ко ји су у
нај те жој си ту а ци ји. Ра ди ће се ду же, а ве ће
осла ња ње на при ват не пен зи је мо гло би да
по ве ћа со ци јал не не јед на ко сти ме ђу пен-
зи о не ри ма...

М. Бе кин

НО ВИ ИЗ ВЕ ШТАЈ ОЕЦД-а О ЕКО НОМ СКИМ И СО ЦИ ЈАЛ НИМ ИН ДИ КА ТО РИ МА

Те шко је, а бо ље би ти не ће
Те шко ускла ђи ва ње два ци ља: 
да пен зиј ски си сте ми бу ду 
ду го роч но одр жи ви, 
а да пен зи о не ри 
има ју при ма ња ко ја им
обез бе ђу ју при сто јан жи вот
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хроника

Уха ли 3 Бе о град ског сај ма од 26. до 29.УУно вем бра одр жан је Са јам ет но хра не
и пи ћа, на ко ме је ви ше од 300 из ла га-

ча на сто ја ло да про мо ви ше спе ци ја ли те те
са ужег ге о граф ског под руч ја, да раз ме не
ис ку ства и ре цеп те и да по ка жу да вре ме
ет но хра не и пи ћа тек до ла зи.

Ако су по след ње де це ни је 20. ве ка би ле
у зна ку бр зе хра не (пи це, хот-до га, хам бур-
ге ра...), и ако смо у дру гој де це ни ји 21. ве ка
бом бар до ва ни ве сти ма о штет ном де ло ва-
њу ге нет ски мо ди фи ко ва не хра не, та да је
је дан ова кав са јам пра во от кро ве ње. На ше
пра ба ке и ба ке су ку ва ле по чи тав дан, при-
пре ма ле су хра ну од се зон ских на мир ни ца,
на сто ја ле да увек има не што да се по је де
ка ши ком, што се ла ко ва ри, а са мо два-три
пу та не дељ но на ме ни ју је би ло и ме со. Љу-
ди су до ста ра ди ли фи зич ки, пе ша чи ли су
или во зи ли би цикл, јед ном реч ју – кре та-

ли су се. Да нас се углав ном се ди (на по слу,
ис пред ТВ-а или ком пју те ра), во зи мо се ко-
ли ма или град ским пре во зом; фи зич ки смо
не ак тив ни, а при том нам је хра на ви со ко
ка ло рич на, пу на ади ти ва и кон зер ван са, а
и је де мо не у ме ре но. Са ве ти ле ка ра и ну-
три ци о ни ста упра во отва ра ју вра та за бо-
ра вље ној ет но хра ни. За то је ово го ди шњи
са јам оку пио та ко ве ли ки број из ла га ча.

Свој штанд на сај му има ли су и Пи ро ћан-
ци, а има ли су и шта да по ка жу. Пе гла на ко-

ба си ца, пи рот ски кач-
ка ваљ и сир, це ђе но
ки се ло мле ко, јо гурт,
ме сне пре ра ђе ви не,
мед, слат ко, џе мо ви,
зим ни ца, со ко ви, ли-
ке ри, ви на и ра ки је,
су ше но во ће... Уз хра-
ну и пи ће на шли су се
и дру ги про из во ди:
ме ле ми, са пу ни, ча-
је ви из ста ро пла нин-
ског под руч ја, биљ не
кре ме и уља, на род-
не ру ко тво ри не и
не за о би ла зни пи рот-
ски ћи ли ми. Штанд је
ор га ни зо ван уз по др-
шку оп шти не Пи рот,
Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је и Удру же ња

пред у зет ни ка из Пи ро та, као и Удру же ња
же на из Тем ске.

На кон зва нич ног отва ра ња сај ма, Пи ро-
ћан ци су по се ти о це уго сти ли ста ро пла нин-
ским спе ци ја ли те ти ма, ко је су при пре ми ле

же не из Тем ске. Ко ли ко се и ка ко бес плат но
је ло и пи ло на овом штан ду, сли ке нај бо ље
по ка зу у, а и до во де у пи та ње све ви це ве о
твр дич лу ку Пи ро ћа на ца.

Удру же ње Пи ро ћа на ца у Бе о гра ду је још
јед ном по ка за ло да по др жа ва очу ва ње за-
ви чај не тра ди ци је, по себ но на пла ну га-
стро но ми је и раз во ја се о ског ту ри зма, јер
сма тра да је то зна чај на раз вој на шан са за
овај крај у го ди на ма ко је до ла зе.

Др Дра га на Ди нић,
пред сед ни ца Удру же ња
Пи ро ћа на ца у Бе о гра ду

ПИ РО ЋАН ЦИ НА САЈ МУ ЕТ НО ХРА НЕ И ПИ ЋА У БЕ О ГРА ДУ

По ре цеп ти ма 
на ших ба ка
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За вр шно ве че пе снич ке 
ма ни фе ста ци је „Да ни Гор-
да не То до ро вић” одр жа-

но је 30. но вем бра по де лом 
на гра да и при зна ња у Цен тру 
за ту ри зам, кул ту ру и спорт оп-
шти не Свр љиг. Пе снич ки да ни 

одр жа ва ју се у знак се ћа ња на 
ра но пре ми ну лу пе сни ки њу из 
ово га кра ја, Гор да ну То до ро-
вић (1933–1979), ко ја је ро ђе-
на у свр љи шком се лу Дра ји нац 
и би ла са вре ме ник пе сни ка 
Бран ка Миљ ко ви ћа.

На ово го ди шњи, три де се ти 

књи жев ни кон курс за нео бја-
вље ни пе снич ки ру ко пис ја ви ла 
су се 64 ауто ра из Ср би је и дру-
гих зе ма ља бив ше Ју го сла ви је, 
са укуп но 65 нео бја вље них пе-
снич ких ру ко пи са. Жи ри ко ји 
су чи ни ли књи жев ник Ра до слав 

Вуч ко вић, као пред сед ник, и 
пе сни ци Зла та Ко цић и Обрен 
Ри стић, од лу чио је да се пр ва на-
гра да, ко ја под ра зу ме ва штам па-
ње књи ге, до де ли Со њи Јан ков 
из Но вог Са да за ру ко пис под 
рад ним на сло вом „Со не ти”. По-
бед ни ци Со њи Јан ков при зна ње 

је уру чио Зо ран Га ври ло вић, ди-
рек тор Цен тра за ту ри зам, кул-
ту ру и спорт оп шти не Свр љиг.

Срећ на Но во са ђан ка ка же да
на гра ду ни је оче ки ва ла и да се
на кон курс ја ви ла јер је је дан
од рет ких ко ји се рас пи су је за
мла де.

– У зе мљи по сто ји де се так
кон кур са ко ји под ра зу ме ва ју
об ја вљи ва ње пр ве књи ге, али
је ја ко ма ло оних ко ји су за об ја-
вљи ва ње дру ге и тре ће. Та ко да
сам се вр ло об ра до ва ла што по-
сто ји овај кон курс ко ји но си име
пе сни ки ње и ко ји је на ме њен за
по е зи ју – ка же Со ња Јан ков.

На за вр шној ве че ри про шло-

го ди шњем по бед ни ку, Сло бо-
да ну Ла зо ви ћу, из Ка чу ли це код
Чач ка, уру че на је од штам па на
књи га, а за тим је пред ста вље на
из да вач ка де лат ност Цен тра за
ту ри зам, кул ту ру и спорт Свр-
љи га и Књи жев ног клу ба „Бран-
ко Миљ ко вић” из Кња жев ца,
ко ји за јед нич ким сна га ма већ
не ко ли ко го ди на из да ју ча со пис
„Бде ње”. О нај но ви јем дво бро-
ју го во рио је члан уред ни штва,
књи жев ник Ра до слав Вуч ко вић.

Ма ни фе ста ци ју „Да ни Гор да-
не То до ро вић” фи нан сиј ски је
по мо гла оп шти на Свр љиг и Ми-
ни стар ство кул ту ре и ин фор ми-
са ња. С. Ђор ђе вић

У знак се ћа ња
Ав гу ста 1973. у Дра јин цу, род-
ном се лу Гор да не То до ро вић,
одр жа но је пр во књи жев но 
ве че по све ће но ње ном ства-
ра ла штву. Град ска би бли о те-
ка у Свр љи гу но си ње но име, а
за хва љу ју ћи Гор да ни мно ги мла ди пе сни ци су се афир ми са ли 
и ушли у свет по е зи је. И по ред то га што је пре ра но пре ми ну-
ла, ова зна чај на пе сни ки ња оста ви ла је срп ском књи жев ном
на сле ђу че ти ри збир ке: „Гим на зиј ски тре ну так” (1954), „Сун-
це” (1959), „Ср цу за ви чај” (1965) и „По но сно кла сје” (1973).

Со ња 
Јан ков

УДРУ ЖЕ ЊЕ НО ВО САД СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Дру же ње пред но ву го ди ну
Удру же ње но во сад ских пен зи о-

не ра ор га ни зо ва ло је то ком но вем-
бра и у де цем бру не ко ли ко су сре та
са ко ле га ма из дру гих удру же ња.

Не дав но су у сво јим про сто ри ја ма,
за јед но са чла но ви ма КУД „Иси дор
Ба јић”, ор га ни зо ва ли ли те рар но-ре-
ци та тор ско ве че, на ко ме су на сту пи-
ли хор и ре ци та то ри овог пен зи о нер-
ског кул тур но-умет нич ког дру штва.
То ми слав Ја ко вље вић, пред сед ник
Удру же ња но во сад ских пен зи о не ра,
и Љи ља на Гру јић, пред сед ни ца КУД
„Иси дор Ба јић”, вр ло су за до вољ ни
до са да шњом са рад њом и на да ју се
да ће се она на ста ви ти и у на ред ном
пе ри о ду.

По чет ком де цем бра Удру же ње

но во сад ских пен зи о не ра (УНП) уго-
сти ло је и пен зи о не ре из Бо ро ва у
Хр ват ској. Ми ли ца По па дић, пред-
сед ни ца ове по дру жни це пен зи о-
не ра, као де ла Удру же ња „За пад ни
Срем”, ис та кла је да у Бо ро ву жи ви
око 1.400 пен зи о не ра, од че га су 250
чла но ви овог удру же ња. Као до бри
до ма ћи ни, пред став ни ци УНП упо-
зна ли су го сте са сво јим гра дом, а то-
ком оби ла ска по се ти ли су и Ма ти цу
срп ску, би бли о те ку и га ле ри ју МС,
као и Му зеј Вој во ди не.

Ру ко вод ство УНП пла ни ра, на кон
ре дов не го ди шње Скуп шти не Удру-
же ња, као по след њу ак тив ност у
2013, ве ли ко пред но во го ди шње
дру же ње. Д. Ко раћ

штампање књи ге

Са гостима из Борова

У СВР ЉИ ГУ ЗА ВР ШЕ НИ ТРИ ДЕ СЕ ТИ „ДА НИ ГОР ДА НЕ ТО ДО РО ВИЋ”

По бед ни ку 
штампање књиштампање књиштампање књииге
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пензионерски кутак

ПЕ РУ ЋАЦ

Тр пе за пу на по сних је ла
Хо тел „Је зе ро” у Пе рућ цу и „ЕПС-турс” 30. но вем бра би ли су

до ма ћи ни ту ри стич ко-га стро ном ске ма ни фе ста ци је „Сто по-
сне хра не” ко ја је оку пи ла 15 еки па из Ср би је, Цр не Го ре и Ма-
ке до ни је. Струч ни жи ри имао је те жак за да так да од не ко ли ко
сто ти на при пре мље них по сних је ла и спе ци ја ли те та из дво ји
нај бо ља и нај у ку сни ја. Јер, ме ђу уку сним ђа ко ни ја ма на шле су
се раз не вр сте ри бе, слав ске по га че, па суљ пре бра нац, пи те

од зе ља, кром пи ра и бун де ве, пу ње не лиг ње и ма сли не, те ет-
но спе ци ја ли те ти, са ла та тр ља ни ца, кр пе на ги ба ни ца, тур ши ја
од гро жђа...

За све у куп ног по бед ни ка про гла ше но је Удру же ње уго сти-
тељ ских и ту ри стич ких по сле ни ка из Ни ша, а ме ђу еки па ма,
као и ла не, нај бо ља је би ла Вој на уста но ва „Та ра” (Мир ко Гра-
бо вац, Ива на Ста нић, Ве ра Те шић и Ра до ји ца За гра ђа нин).
Дру го ме сто при па ло је еки пи „Ба бин зуб” са Ста ре пла ни не.
„Зла ку са”, из исто и ме ног ме ста код Ужи ца, по бед ник је у ка те-
го ри ји удру же ња же на, а Ба би на Ре ка код Ла за рев ца у кон ку-
рен ци ји ет но тр пе за.

– Основ на иде ја ове ма ни фе ста ци је, ко ју одр жа ва мо по 16.
пут у вре ме бо жић ног по ста, је сте да се спо је тра ди ци ја и са вре-
ме ни трен до ви у при пре ми по сних спе ци ја ли те та, а да се на чи-
ном сер ви ра ња хра на пред ста ви као пра зник за сва чу ла – ка же
пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра, Ми лен ко Го сто вић. М. М.

ПИ РОТ

За ба ва за пам ће ње
Пе смом „За мно гу го ди ни Ма ке дон ци”, у из во ђе њу гру пе

„Ама де ус” из Ско пља, ко ја је сво јим на сту пом оду ше ви ла Пи-
ро ћан це, по че ло је че твр то Ма ке дон ско ве че у све ча ној са ли
хо те ла „Ди ја на” крај Пи ро та. Ор га ни за тор овог це ло ве чер њег
дру же ња би ло је Удру же ње гра ђа на ма ке дон ске на ци о нал не
ма њи не Пи рот ског окру га „Бе ли му гри”.

Ма ке дон ско ве че, ко је је већ по ста ло тра ди ци о нал но, сва ке
го ди не при вла чи ве ли ку па жњу љу би те ља ма ке дон ског ме ло са

у гра ду на Ни ша ви, па се и овог пу та тра жи ла кар та ви ше. Око три
сто ти не Ма ке до на ца и њи хо вих при ја те ља дру жи ло се уз пе сму
и игру, а би ло је и оних ко ји су за то ве че пре ва ли ли по не ко ли ко
сто ти на ки ло ме та ра, чак из Шти па, Ко ча на, Зре ња ни на, Ни ша...

Ме ђу го сти ма из Ни ша би ли су и Бла го је Или јев ски, пред сед-
ник Удру же ња гра ђа на ма ке дон ске на ци о нал не ма њи не „Вар-
дар” и за ме ник пред сед ни ка На ци о нал ног са ве та ма ке дон ске
на ци о нал не за јед ни це у Ср би ји, и Спа се Ко не ски, члан На ци о-
нал ног са ве та. Го сте је по здра ви ла Ве се ла Ђор ђе вић, пред сед-
ни ца Удру же ња Ма ке до на ца у Пи ро ту. С. П.

СВР ЉИГ

Про ве ра ви да
У окви ру ре а ли за ци је про грам ских ак тив но сти, Удру же ње

пен зи о не ра оп шти не Свр љиг за сво је чла но ве ор га ни зо ва ло
је бес плат ни оч ни пре глед, про ве ру ви да уз мо гућ ност ку-
по ви не на о ча ра на пет ме сеч них ра та. У про сто ри ја ма Удру-

же ња тог да на би ло је ви ше од 100 чла но ва ко ји су че ка ли
пре глед. У раз го во ру су мно ги ре кли да је ово до бра при ли ка
да про ве ре вид, а да не мо ра ју да пу ту ју у Ниш. И пред сед-
ник Удру же ња, Ми лен ко Пе тро вић, за до во љан је од зи вом
пен зи о не ра, али и по дат ком да при ли чан део њих још има
до бар вид. Удру же ње пен зи о не ра успе шно са ра ђу је и са мно-
гим здрав стве ним уста но ва ма чи је осо бље се, по ред ме ре ња
крв ног при ти ска, ра до ода зи ва и за пре да ва ња о раз ли чи тим
бо ле сти ма. С. Ђ.

Најбоља екипа Војне установе „Тара”

Удру же ње жена „Зла ку са”
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КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Успе шна го ди на
Град ско удру же ње пен зи о не ра Кра гу јев ца, у го ди ни на из-

ма ку, у ко јој је обе ле жи ло 75 го ди на по сто ја ња, ре а ли зо ва ло
је ве ли ки број ак тив но сти. Удру же ње је за сво је чла но ве ор га-
ни зо ва ло че тр де сет за ба ва у про сто ри ја ма удру же ња и два де-
се так из ле та то ком ко јих су об и шли не ко ли ко ба ња и по се ти ли
ви ше тра ди ци о нал них ма ни фе ста ци ја. Кра јем го ди не че тр де-
се так чла но ва овог удру же ња по се ти ло је Му зеј исто ри је Ју го-
сла ви је у Бе о гра ду, Ку ћу цве ћа и гроб па три јар ха Па вла.

Осим за ба ва и из ле та, Град ско удру же ње пен зи о не ра Кра гу-
јев ца ор га ни зо ва ло је и низ ху ма ни тар них ак тив но сти – у окви-
ру ак ци је „Век жи во та” са ле ка ри ма До ма здра вља об и шли су
пет на е стак сто го ди шња ка ко ји жи ве на се о ском и при град ском

под руч ју и уру чи ли им па ке те. Пре ко ме сних од бо ра ор га ни зо-
ва не су и три ху ма ни тар не ак ци је „Со ли дар ност на де лу”, то ком
ко јих су са ку пља ли ле ко ве и по лов ну оде ћу за по тре бе ко ри сни-
ка За во да за збри ња ва ње од ра слих ли ца „Ма ле пче ли це”. Ма ни-
фе ста ци ја на ко ју су у овом удру же њу по себ но по но сни је сте
тра ди ци о нал ни Фе сти вал ста рих „Ства рам ср цем”, ко ји Град ско
удру же ње пен зи о не ра ор га ни зу је у са рад њи са Удру же њем за
со ци јал ни раз вој „Сун це”. То ком фе сти ва ла упри ли че но је ви ше
ра зно вр сних до га ђа ја на ме ње них про мо ци ји кон цеп та ак тив-
ног ста ре ња и скре та њу па жње на по тре бе ста ри јих гра ђа на.

Кра гу је вач ко удру же ње је сво јим чла но ви ма и ове го ди-
не омо гу ћи ло на бав ку огре ва под по вољ ним усло ви ма, а са
пред став ни ци ма град ске упра ве до го во ре но је да пен зи о не-
ри са нај ни жим при ма њи ма од гра да до би ју јед но крат ну по-
моћ у из но су од пет хи ља да ди на ра.

Кра јем го ди не удру же ње ће по де ли ти и ху ма ни тар не па ке-
те са пре храм бе ним про из во ди ма и кућ ном хе ми јом, а но ву,
2014. го ди ну сви чла но ви има ће при ли ку да до че ка ју у про-
сто ри ја ма удру же ња. М. С.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Обе ле жен Дан осо ба
са ин ва ли ди те том

У Оп штин ској ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев ске Па-
лан ке при год ним ма ни фе ста ци ја ма обе ле жен је 3. де цем бар,
Свет ски дан осо ба са ин ва ли ди те том. Ор га ни за то ри – Удру же-
ње бу бре жних ин ва ли да и бо ле сни ка „Kid ney” за Сме де рев ску
Па лан ку и Ве ли ку Пла ну, Оп штин ско удру же ње глу вих и на глу-
вих и ор га ни за ци ја пен зи о не ра из Сме де рев ске Па лан ке, за све
гра ђа не ор га ни зо ва ли су бес плат но ме ре ње крв ног при ти ска,

ни воа ше ће ра у кр ви и те ле сне те жи не. По др жа на је и ак ци ја
Ми ни стар ства здра вља „Про ду жи жи вот”, у ко јој су гра ђа ни по
соп стве ној во љи пот пи си ва ли до нор ске кар ти це, а де љен је и
про па ганд ни ма те ри јал о то ме ка ко очу ва ти здра вље.

У са ли Град ског по зо ри шта при ре ђен је ху ма ни тар ни кон-
церт на ко ме су уче ство ва ли КУД „Ка ра ђор ђе” из Ра до ва ња,
КУД „Све та Пет ка”, „Ја се нич ки би се ри”, со ли сти Ми лош Ми лу-
ти но вић, Ми ле на Ко стан ти но вић, Сте фан Фи ли по вић и пе сник
Ми ло ван – Ми ћо Пе тро вић. Сав при ход од ула зни ца био је на-
ме њен чла но ви ма Удру же ња „Kid ney” ко ји иду на ди ја ли зу, али
је ху ма ни тар ни кон церт био сла бо по се ћен, од но сно ово га пу-
та је ху ма ност гра ђа на за ка за ла.

Звон ко Је лић, пред сед ник Удру же ња „Kid ney”, уру чио је По-
ве љу за хвал но сти прим. др Ве ри ци Ђор ђе вић, на чел ни ци Оде-
ље ња не фро ло ги је и ди ја ли зе ОБ „Сте фан Ви со ки”, а за хвал ни-
це су уру че не и ло кал ној са мо у пра ви, Град ском по зо ри шту и
уче сни ци ма ху ма ни тар ног кон цер та. Сл. К.

ЉУ БО ВИ ЈА

На бав ка 
на ра те

Љу бо виј ска ор га ни за ци ја пен-
зи о не ра на ба ви ла је за сво је 
чла но ве 200 то на угља за огрев. 
Пре ма ре чи ма Ми ли са ва Ђо ки ћа, 
пред сед ни ка Оп штин ске ор га ни-
за ци је, угаљ је пен зи о не ри ма до пре мљен из ко лу бар ских
руд ни ка до ку ћа, а пла ти ће га у шест ме сеч них ра та.

За ви ше од 200 чла но ва, та ко ђе по вр ло по вољ ним це на ма,
на ба вље на је зим ни ца, као и па ке ти су хо ме сна тих про из во да
и те сте ни на, ко је ће пла ти ти у че ти ри ме сеч не ра те. Удру же-
ње пен зи о не ра ра ди по не дељ ком, сре дом и пет ком, па пен-
зи о не ри ко ји су за ин те ре со ва ни за на бав ку мо гу у љу бо виј-
ској ор га ни за ци ји да по ру че угаљ и зим ни цу. М. М.

Ми ли са в Ђо ки ћ
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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

Ин спек то рат за рад, као
ор ган упра ве у са ста ву Ми ни-
стар ства ра да, за по шља ва ња
и со ци јал не по ли ти ке, оба вља
по сло ве ин спек циј ског над зо ра
у обла сти без бед но сти и здра-
вља на ра ду и рад них од но са
над при ме ном За ко на о ра ду,
За ко на о без бед но сти и здра-
вљу на ра ду, За ко на о за шти-
ти ста нов ни штва од из ло же-
но сти ду ван ском ди му, За ко на
о спре ча ва њу зло ста вља ња
на ра ду, За ко на о при ват ним
пред у зет ни ци ма, За ко на о при-

вред ним дру штви ма (део ко ји 
се од но си на без бед ност и здра-
вље на ра ду), За ко на о штрај ку, 
Оп штег ко лек тив ног уго во ра, 
ко лек тив них уго во ра (по себ-
них и по је ди нач них), оп штих 
ака та и уго во ра о ра ду ко ји ма 
се уре ђу ју пра ва, оба ве зе и од-
го вор но сти за по сле них у ор га-
ни за ци ја ма, прав ним ли ци ма и 
дру гим об ли ци ма ор га ни зо ва-
ња, као и уста но ва ма.

По ред за ко на, ин спек ци ја ра-
да вр ши и над зор над при ме ном 
дру гих про пи са о ме ра ма и нор-

ма ти ви ма без бед но сти и здра-
вља на ра ду, тех нич ким ме ра ма 
ко је се од но се на без бед ност и 
здра вље на ра ду, стан дар да и 
оп ште при зна тих ме ра у де лу 
ко јим се уре ђу ју пи та ња из обла-
сти без бед но сти и здра вља на 
ра ду. Да кле, Ин спек то рат за 
рад оба вља ин спек циј ске по сло-
ве и с њи ма по ве за не струч не по-
сло ве у обла сти рад них од но са и 
без бед но сти и здра вља на ра ду 
ко ји се од но се на: ре дов ни и кон-
трол ни над зор, уви ђај смрт них, 
те шких и ко лек тив них по вре да 

на ра ду, утвр ђи ва ње ис пу ње но-
сти про пи са них усло ва у обла-
сти без бед но сти и здра вља на
ра ду пре по чет ка оба вља ња де-
лат но сти по сло дав ца, и дру ге
по сло ве од ре ђе не за ко ном.

(www.mi nrsz.gov.rs)
Ј. О.

Ин спек ци ја ра да
Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца има ла је

то ли ко ра зних за ко на и уред би о Ин спек ци ји ра-
да, од но сно о обрт ним над зор ни штви ма, ко ли ко је
би ло по кра ји на ко је су се ује ди ни ле.

Ми ни стар ским ре ше њем од 7. ју на 1919. го ди не
на ре ђе но је да се уве ду Ин спек ци је ра да на це лој
те ри то ри ји Кра ље ви не, и пред у зе те су ме ре да се
то што пре спро ве де. Др жав ним бу џе том за 1919/20.
одо брен је кре дит за 20 при вред них ин спек то ра и за
по тре бан број по моћ ног осо бља.

По нов ним ми ни стар ским ре ше њем од 21. мар та
1920. на ре ђе но је да Ин спек ци ја ра да от поч не по сло-
ва ње, а бу џе том за го ди ну 1921. одо брен је кре дит за

30 ин спек то ра ра да и за по тре бан број по моћ ног
осо бља. За кон о ин спек ци ји ра да до нет је 31. де цем-
бра 1921. го ди не. За над зор над из вр ше њем за ко на,
уред би, пра вил ни ка и ми ни стар ских на ред би, ко ји
се од но се на со ци јал ну и жи вот ну за шти ту рад ни ка
у рад ња ма и пред у зе ћи ма ин ду стриј ским, за нат ским,
тр го вач ким и са о бра ћај ним, би ло да су при ват на или
да при па да ју др жа ви, окру зи ма, оп шти на ма итд., у
ко ји ма су за по сле ни ци вил ни рад ни ци, осни ва се у
Ми ни стар ству со ци јал не по ли ти ке Ин спек ци ја ра да.

Ин спек ци ја ра да је би ла по де ље на на Сре ди-
шну ин спек ци ју ра да, об ла сне Ин спек ци је ра да и
спе ци јал не Ин спек ци је ра да.

Над зор у обла сти рад них од но са
и без бед но сти на ра ду

Крај ок то бра и по че так но вем бра ове го ди не оста-
ће нам сви ма у се ћа њу по из у зет но ле пом вре ме ну,
не у о би ча је ном за то до ба, али на ма, гру пи пен зи о-
не ра из Бе о гра да, Со по та и Ра ље и по још не че му:
див ном де се то днев ном бо рав ку у ба њи Врд ник.
Мо рам да поч нем од са мог до че ка: на ауто бу ској
ста ни ци че као нас је ор га ни зо ван пре воз до ре цеп-
ци је хо те ла „Тер мал” у Врд ни ку. Ор га ни зо ва но је и
но ше ње на ших ко фе ра до со ба, ми смо са мо ужи ва-
ли у по гле ду на око ли ну. Истог пре по дне ва про шли
смо ле кар ске пре гле де, без гу жве и нер ви ра ња, и
од мах истог да на сва ко од нас је до био те ра пи је на
ко је тре ба да иде и тер ми не у ко ји ма ће ићи на те ра-
пи ју. Сме сти ли смо се у ле пе и из у зет но уред не со бе
и оти шли на пр ви у ни зу ја ко уку сних обро ка.

Сва ки дан је био осми шљен за хва љу ју ћи и пре-
див ном вре ме ну ка кво, пре ма ре чи ма ме шта на
Врд ни ка, не пам те у ско ри је вре ме у то до ба го-
ди не. Ше та ли смо сва ко днев но див ним ста за ма
пре ма ко ло ни ји ста рог руд ни ка Врд ник ко ји је за-
тво рен ви ше од три де це ни је. Ба ра ке не ка да шње

ру дар ске ко ло ни је пре тво ре не су у ма ле двор це
са пу но ви но ве ло зе, див ног цве ћа, са пре ле по
уре ђе ним ста за ма. На дру гој стра ни на ла зи се ма-
на стир Ра ва ни ца ко ји смо та ко ђе об и шли и то чи-
ли ле ко ви ту во ду на та мо шњој че сми. По ред са ме
че сме је и спо ме ник Ми ли ци Срп ки њи што нас је
под ста кло да се при се ти мо ње них сти хо ва.

Мо рам да ка жем да смо сви би ли из у зет но рас-
по ло же ни за шет ње и дру же ња у при ро ди, све
вре ме смо сви би ли у по кре ту иако се мно ги те-
шко кре ћу без по ма га ла (шта па, ко ли ца, шта ка).
По себ но смо по ча ство ва ни ти ме што је ге не рал-
ни ди рек тор хо те ла „Тер мал”, Зо ран Бо шњак, до-
шао да се фо то гра фи ше са на ма, та ко да смо ове-
ко ве чи ли успо ме ну на овај див ни бо ра вак.

Је ди но же лим да на по ме нем да и по ред то га 
што је та мо це ле го ди не пу но пен зи о не ра, ниг де
не ма ли ста „Глас оси гу ра ни ка” па смо им пред ло-
жи ли да га на ба ве.

Гор да на По по вић,
Но ви Бе о град, По хор ска 20

Не за бо рав них де сет да на у Врд ни ку
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Од го вор: Кад не ко под не се 
зах тев за оства ри ва ње пра ва 

на ин ва лид ску пен зи ју, оче ку је
се ње го во при су ство у по ступ ку

Ис пла та по греб них тро шко ва 
у Цр ну Го ру

?Ли чи на М.: Мој отац, са до са да шњим пре би ва ли штем у
Под го ри ци, ко ри сник Ре пу блич ког фон да ПИО Ср би је,
пре ми нуо је 29. 11. 2013. го ди не. Шта је све по треб но да се

до ста ви од до ку мен та ци је, и на ко ју адре су, да би мом по кој-
ном оцу пре ста ла да се упла ћу је пен зи ја? Да ли ње го ва по ро-
ди ца има пра во на на кна ду тро шко ва са хра не?

?С. Ра ке тић: Да ли се рад по аутор ском уго во ру упи су је 
у рад ну књи жи цу, од но сно да ли се вре ме про ве де но на 
ра ду по аутор ском уго во ру ура чу на ва у стаж и ка ко се тај 

стаж об ра чу на ва?

Од го вор: Пре ма од ред ба ма 
чла на 50 За ко на о ПИО (Слу жбе-
ни гла сник РС, бр. 34/03...101/10), 
ли ци ма ко ја оба вља ју по сло ве 
по осно ву уго во ра о де лу, аутор-
ског уго во ра или дру гих уго во-
ра, и за оба вље ни по сао оства-
ру ју уго во ре ну на кна ду, а ни су 
оси гу ра на по дру гом осно ву, у 
стаж оси гу ра ња ра чу на се вре-
ме за ко је је оства ре на на кна да 
за ко ју је пла ћен до при нос.

Стаж оси гу ра ња ра чу на се 
та ко што се из нос уго во ре не 
на кна де, на ко ју се пла ћа по-
рез у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је по рез на до хо дак 

гра ђа на, де ли са нај ни жом ме-
сеч ном осно ви цом за пла ћа ње 
до при но са ко ја ва жи у мо мен ту 
упла те до при но са, у скла ду са 
За ко ном о до при но си ма за оба-
ве зно со ци јал но оси гу ра ње. То 
зна чи да се стаж оси гу ра ња по 
осно ву оба вља ња уго во ре них 
по сло ва не утвр ђу је у истом 
ка лен дар ском тра ја њу ко ли ко 
је тра ја ло оба вља ње по сло ва 
по уго во ру. Ра ди упи са ста жа у 
рад ну књи жи цу по треб но је да 
се обра ти те над ле жној фи ли ја-
ли Фон да и под не се те зах тев за 
упис ста жа. Обра зац зах те ва до-
би ће те у фи ли ја ли.

Од го вор: Да би се об у ста ви-
ла ис пла та пен зи је пре ми ну-
лом ко ри сни ку, по треб но је да 
се до ста ви из вод из ма тич не 
књи ге умр лих (умр ли ца) ор га-
ни за ци о ној је ди ни ци Фон да 
ко ја му је ис пла ћи ва ла пен зи ју. 
С об зи ром на то да се уз зах тев 
за нов ча ну на кна ду за по греб не 
тро шко ве до ста вља умр ли ца 
као део оба ве зне до ку мен та ци-
је, до вољ но је да упу ти те зах-
тев за ре фун да ци ју по греб них 
тро шко ва ко ји се об ра чу на ва ју 

у ви си ни јед не и по про сеч не 
пен зи је у Ср би ји за прет ход ни 
квар тал у од но су на дан смр-
ти ко ри сни ка. Уз зах тев је по-
треб но да се до ста ви из вод из 
ма тич не књи ге умр лих (фо то-
ко пи ја), ра чу ни о тро шко ви ма 
са хра не (ори ги нал), фо то ко пи ја 
лич не кар те за под но си о ца зах-
те ва, упут ни ца – пен зиј ски чек 
умр лог ко ри сни ка и по твр да да 
ли це ни је оства ри ло нов ча ну 
на кна ду за по греб не тро шко ве 
код Фон да ПИО Цр не Го ре.

Нео да зи ва ње на пре глед 
ле кар ске ко ми си је

?Све тла на Јо кић: Ин те ре су је ме шта се де ша ва ако се под-
но си лац зах те ва за оства ри ва ње пра ва на ин ва лид ску
пен зи ју из не ког раз ло га не ода зо ве по зи ву за ле кар ски

пре глед. Да ли по сто ји оправ да ни раз лог за од ла га ње пре гле-
да и да ли се ко ри шће ње го ди шњег од мо ра и бо ра вак ван ме-
ста пре би ва ли шта (нпр. од ла зак на пут, на од мор и сл.) мо же
сма тра ти оправ да ним раз ло гом за за по сле не оси гу ра ни ке?

?Је ле на Бла го вић: Ин те ре су је ме да ли де те од 20 го ди на,
ко је је ре до ван сту дент, мо же да ко ри сти по ро дич ну пен-
зи ју уко ли ко је сту пи ло у брак?

Шко ло ва ње – услов за по ро дич ну 
пен зи ју за де те

Од го вор: Про ме на брач ног
ста ту са де те та ко ри сни ка по ро-
дич не пен зи је ни је од ути ца ја
на оства ре но пра во на по ро-
дич ну пен зи ју. Зна чи, де те ко је
је оства ри ло пра во на по ро дич-
ну пен зи ју мо же да скло пи брак
и да на ста ви да при ма по ро дич-

ну пен зи ју. Услов за по ро дич ну
пен зи ју за де те је сте шко ло ва-
ње и све док де те ре дов но до-
ста вља по твр ду ко јом до ка зу је
ста тус сту ден та на фа кул те ту
ко ји по ха ђа, има пра во на по ро-
дич ну пен зи ју, нај ка сни је до на-
вр ше не 26. го ди не жи во та.

?На да Кне же вић: Ро ђе на сам 11. 2. 1954. го ди не. Рад ни од-
нос сам за сно ва ла 1. 9. 1978. и све вре ме без пре ки да ра-
дим у шко ли ко ја је ре дов но упла ћи ва ла до при но се. По-

што 31. 12. 2013. пу ним 35 го ди на и че ти ри ме се ца ста жа, за-
ни ма ме да ли ис пу ња вам услов да од 1. 1. 2014. го ди не бу дем
пен зи о нер ка?

Рад по аутор ском уго во ру 
и стаж оси гу ра ња

до ње го вог окон ча ња, јер је то
нео п ход но. Оправ да ним нео да-
зи ва њем по зи ву на пре глед ле-
ка ра ве шта ка мо же се сма тра ти
сва ко од су ство у ци љу ле че ња
или по бољ ша ња здрав стве ног
ста ња. У том слу ча ју тре ба оба-
ве сти ти ор ган ве шта че ња, по сле
при је ма по зи ва за ве шта че ње,
да је под но си лац зах те ва оправ-
да но од су тан и ка да ће мо ћи да
се ода зо ве но вом по зи ву, да би
се ускла ди ли тер ми ни. У овим

си ту а ци ја ма Фонд ПИО из ла зи у
су срет под но си о цу зах те ва. Ако
се под но си лац зах те ва не ода-
зо ве по зи ву и не оправ да из о-
ста нак, лич но или пре ко чла на
по ро ди це, ша ље му се још је дан
по зив. У слу ча ју нео да зи ва ња и
на дру ги по зив, це ло куп ни спи-
си пред ме та се до ста вља ју пр во-
сте пе ном ор га ну да у скла ду са
про пи си ма об у ста ви по сту пак
за оства ри ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју.

Усло ви за ста ро сну пен зи ју за же не

Од го вор: Пра во на ста ро сну
пен зи ју оства ру је се од пр вог
на ред ног да на по пре стан ку
оси гу ра ња. У Ва шем слу ча ју по-
след њи дан у оси гу ра њу је 31.
12. 2013, а пр ви не рад ни дан 1.
1. 2014, по про пи си ма ко ји ва же
у том тре нут ку. Ме ђу тим, од 1.
ја ну а ра 2014. го ди не же на ис пу-
ња ва услов за сти ца ње пра ва на
ста ро сну пен зи ју са на вр ше них
35 го ди на и осам ме се ци ста жа
оси гу ра ња и 53 го ди не и осам
ме се ци жи во та, јер се од 1. 1.
2014. го ди не по ди же ста ро сна

гра ни ца. У скла ду са на ве де-
ним, Ви не ис пу ња ва те услов за
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју
1. 1. 2014. го ди не, јер ће Вам у
том мо мен ту не до ста ја ти че-
ти ри ме се ца ста жа оси гу ра ња.
Ме ђу тим, Ви услов за сти ца ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју ис пу-
ња ва те у фе бру а ру, тач ни је 11.
2. 2014. го ди не, ка да на пу ни те
60 го ди на жи во та, јер има те ви-
ше од 15 го ди на ста жа оси гу ра-
ња и та да мо же те да под не се те
зах тев за оства ри ва ње пра ва на
ста ро сну пен зи ју.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ
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ТКАНИНА
ЗА ПОСТА-

ВЉАЊЕ
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ЕЛЕМЕНТ
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(СКР.)

ИМЕ БОТАН. 
АДАМОВИЧА
ИМЕ ГЛУМЦА 

ДЕ НИРА

ЈУЖНО ВОЋЕ
ЦЕО, ПОТПУН

АУСТРАЛИЈСКИ 
СИСАР

КАЛУЂЕР,
СВЕШТЕНИК

НОБЕЛИЈУМ
МЕСТО 

У БАЧКОЈ

СИМБОЛ 
ЗА КАЛИЈУМ

ИМЕ ПЕВАЧИ-
ЦЕ СМИТ

ШУМА
КЕСТЕНА

СУПРУГА
ЕДИПА

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ГРОФОВИЈА
У ЕНГЛЕСКОЈ

ЖИТЕЉИ ЈУЖ. 
АФРИКЕ

ОЗНАКА 
ЗА ЈУГ
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ОЗЛЕДА,
ПОВРЕДА
ИСКРЦАЈ 

ВОЈСКЕ

ПРОИЗВОД
ПЧЕЛА

ГЛУМИЦА, 
ЕВА

СТРИЦ
ОДМИЛА

ИМЕ
ФРАНЦУСКЕ 
РЕДИТЕЉКЕ

ВАРДЕ

4. И 22.
СЛОВО
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ЛОГИЈЕ
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ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

УЛАЗНИЦА
ОТАЦ (СЛОВ.)

КУЋА, 
ОГЊИШТЕ

ОЗНАКА 
ЗА АМПЕР

РЕКА 
У ЕГИПТУ

ЕКСТРЕМИТЕТ

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ
СИМБОЛ
ЛАНТАНА

СТОЛАРСКИ
ЛЕПАК

ПАКАО (МИТ.)
ЈЕДНОЦИФ-

РЕН БРОЈ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: корбачи, ударник, васиона, апатрид, рр, каја, 
анока, стас, мистика, е, т, зан, штангла, ље, елан, ина, аја, вилис, р, осипати, 
седатив, тракија, к, а, кантина, м, страх

СКАНДИНАВКА

По ште ни, при че кај те
По чео је да бе ли, али ни ка ко да по цр ве ни.
По ште ни, при че кај те, на гра да на зе мљи је за не по ште не.
Пре не го што за жму ри те, про гле дај те!
Не ве руј те оном ко вам по ту ра сто ли цу, сле де ћа је но га.
Ко ка же да ис тра га тап ка у ме сту, зна се ко је по-

кра ден.
Ко др жи до ре чи, са мо њу и има.
Чо век је као ре ка, што да ље од по чет ка све пр ља-

ви ји.
Исти на је у ви ну, али не у јед ној ча ши.
Је ди на ин јек ци ја ко ја ме бо ли је – фи нан сиј ска.
Ма ка ква кор па ка да је без ме са, бо ље је ре ћи „по тро-

шач ка ке са”.
То ма Ива но вић

Мо лим за реч
Но ва го ди на је све бли же, а до чек све да ље.
Ђа во је од нео ша лу. Баш не ма сми сла за ху мор.
Пре ква ли фи ко ва ћу се у Де да Мра за. То ми је је ди-

на шан са да до би јем по клон.
При мам се дам пла та, али ка ко да их се од рек нем. Све

су то мо ја де ца.
На ди је ти сам 25 да на. За пет да на по је дем це лу

пен зи ју.
Па ци јент је увек у пра ву. Под усло вом да оста ви бар

100 евра.
Ја те би твит, ти ме ни твит. И сад смо квит.
Вре ме бр зо про ла зи. Ни сам ни при ме тио да ми пла та

ка сни већ шест ме се ци.
Мла ди се ба ве ис тра жи вач ким ра дом. Го ди на ма

тра же по сао.
Бе о град је град на две ре ке и 250 спла во ва.

Де јан Па та ко вић
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Ша хов ски про блем

Ре ше ње из про шлог бро ја:
Дх7!
Ка ме ле он ехо ма то ви
(ко ји се по на вља ју на
по љи ма раз ли чи те бо је).

Алек сан дар Жи во ји но вић
„Ју го пе трол”, 1999.

Ре ше ње про бле ма
у сле де ћем бро ју.

Мат у два по те за
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Ле ко ви те ми сли
Баш во лим кад не ко пла ги ра мо је афо ри зме. Зна чи, има

до бар укус.
Он се увек на до ве зу је на реч, али не и на по сао.
Ко ре ни на ше по љо при вред не кри зе су као до бар бу нар.

Ду бо ки!
Ако се опа нак по кон ди ри и оде у град, оста ће мо глад ни.
Не ка бе ри ћет на вре ме на. Бе ре мо – зе лен бо стан.
Док пли ва мо у шун ду, кул ту ра нам оде низ во до пад.
Не во лим не прав ду, али се од прав де, бар за са да, сла бо

жи ви.
Ни сам пол трон. Са ги њем се јер се сви на ме не осла ња ју.
Не кад смо има ли па ре, али ни смо има ли ро бу. Сад има мо

ро бу, али не ма мо па ре.
Ка ри је ри ста у жи во ту не ма ри кверц ни на ко ли ма!
Да смо па мет ни, не би на шу мла ду па мет про те ра ли у ино-

стран ство.
Ду шан Стар че вић

Афо ри зми у при зми
Оси гу рао сам се! По штар ми сва ке две не де ље до но си „Глас

оси гу ра ни ка”.
Не ва ља има ти пре ви ше сми сла за ху мор. Од тог ви шка че сто

не бу де до бро.
При ма ња су нам то ли ка да је про из вод ња нов ча ни ка до-

шла у пи та ње.
Жи вот у Ср би ји је иза зов! Че сто вас иза зи ва да ис по љи те оно

нај го ре у се би.
До не те су ме ре про тив бан кро та др жа ве. Гра ђа ни су одав-

но бан кро ти ра ли.
Не ма ни ди на ра у џе пу! Све са ми еври.
Не во ли да да је са ве те. Во ли да их на пла ћу је.
Ни је тач но да је си ро ти ња бо гу те шка. Те шка је без бо жни ци ма!
Не ки се тру де да за ра ђу ју ква ли те том, а не ки кри ми на ли-

те том.
На у че ни смо да тр чи мо за за ра дом. И по ред то га има мо мно го

го ја зних.
От кад сам по чео да је дем бе ли лук, же не ме из бе га ва ју.

Пла ше се здра вог му шкар ца.
Не вен Ши ја ков

Да ли сте зна ли ...

– да је дру га на све ту 

по ве ли чи ни лу ка Син га-

пур ко ја се про сти ре на 

по вр ши ни од чак 93 км²? 
у Кроз Син га пур ску лу ку 

про ђе по ло ви на свет ског 

– да је Ро тер дам нај-

ве ћа лу ка у Евро пи и 

тре ћа у све ту? Ова лу-

ка, сме ште на на ушћу 

ре ка Ме зе и Рај не у Се-

вер но мо ре, го ди шње 

оства ри ви ше од 370 ми ли о на то на про ме та и ди рект но за-

по шља ва ско ро 90.000 љу ди. Ви ше од 500 ре дов них ли ниј-

 ских бро до ва ис пло вља ва из Ро тер да ма пре ма хи ља ду лу ка 

ши ром све та. Нај ве ћа европ ска лу ка про ла зи кроз про је кат 

го ди шњег снаб де ва ња 

си ро вом наф том, а она пред ња чи и по то на жи бро до ва ко ји 

ту „про стру је”. А то је, ина че, ви ше од 350 бро до ва днев но.

ме ли о ра ци је, ка ко би ису ши ва њем мор ског тла про ши ри ла 

сво је под руч је за до дат них 20 од сто.

– да је по роб ном про-
ме ту Шан гај ска лу ка нај-

за по сле ни ја на све ту јер 
го ди шње кроз њу про ђе 

– да је од ве ли ких ге о граф ских от кри ћа до по чет ка овог 

– да је 5. де цем бра ове го ди не у Ју жној Ко ре ји по ри нут нај-

 ве ка нај про мет ни ји оке ан био Атлан тик, али су по след њих 

ве ћи брод на све ту? Брод „Pre lu de”, у вла сни штву нафт не ком-

го ди на пр вен ство у овој вр сти про ме та пре у зе ле по мор ске 

па ни је Шел, ду га чак је 488 и ши рок 74 ме тра, а са мак си мал-

 ру те и лу ке на Па ци фи ку? То је по сле ди ца све ин тен зив ни јих 

ним те ре том би ће те жак шестсто хи ља да то на. Реч је о плов-

 ном по го ну за теч ни нафт ни гас по мо ћу ко јег ће Шел мо ћи да 

 на мо ру про из во ди при род ни гас. „Pre lu de” је опре мљен 93 

 ме тра ви со ким сту бом, 
 ко ји про ла зи кроз брод 

 и спу шта се до мор ског 

дна. Пред ви ђе но је да 

 спољ но тр го вин ских ве за са зе мља ма Да ле ког ис то ка, а ме ђу 

 да се не мо же об у хва ти ти го лим оком, а бе ле жи увоз и из воз 

брод мо же да из др жи 

де сет нај ве ћих свет ских лу ка чак шест је у Ки ни.

у вред но сти че твр ти не укуп ног уво за и из во за Ки не.

ура ган пе те ка те го ри је.

32 ми ли о на кон теј не ра са 
736 ми ли о на то на раз ли-
чи те ро бе? Шан гај ска лу ка се про сти ре на то ли ком про сто ру 
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