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Има ли да нас у Ср би ји чо ве-
ко љу бља и мо гу ли се по-
ја ви ти љу ди по пут Ни ко ле 

Спа си ћа, Лу ке Ће ло ви ћа Тре бињ-
ца, Или је Ми ло са вље ви ћа Ко лар-
ца или Ма ри је Тран да фил, ко ји 
су це ло сво је бо гат ство оста ви ли 
срп ском на ро ду, омла ди ни и сту-
ден ти ма? Ис тра жи ва ње Бал кан-
ског фон да за ло кал не ини ци ја-
ти ве (BCIF) и аген ци је Ип сос стра-
те џик мар ке тинг по ка за ло је да и 
гра ђа ни и ком па ни је сма тра ју да 
је ста ње у овој обла сти не за до-
во ља ва ју ће. Раз лог за не до ста так 
јав но из ра же не фи лан тро пи је 
(чо ве ко љу бља) они ви де у си ро-
ма штву гра ђа на, апа ти ји, а на ро-
чи то у не по ве ре њу пре ма они ма 
ко ји при ку пља ју но вац, од но сно 
пре ма по кре та чи ма ак ци ја.

Ком па ни је на гла ша ва ју да је 
по треб на ве ћа по др шка др жа ве 
оваквим ини ци ја ти ва ма. Зах те-
ва ју отва ра ње кан це ла ри је за 
са рад њу у обла сти фи лан тро-
пи је, као и уво ђе ње по ре ских 
олак ши ца ко је би сти му ли са ле 
да ва ња од стра не ком па ни ја. 
Ве ли ки број ис пи та них гра ђа на 
− 72 од сто, сма тра да у дру штву 
не по сто ји до вољ но да ва ња за 
оп ште до бро, док чак 90 про це-
на та ми сли да се фи лан тро пи ја 
пре ма ло под сти че.

Гра ђа ни Ср би је на фи лан тро-
пи ју углав ном гле да ју као на 
ху ма ни тар ну по моћ и по др шку 
си ро ма шни ма и бо ле сни ма, а не 
као на ду го роч но ула га ње у до-

бро бит за јед ни це. С дру ге стра-
не, ком па ни је има ју пот пу но 
дру га чи ју иде ју о су шти ни фи-
лан тро пи је и ве ћи зна чај при да-
ју ула га њи ма у дру ге обла сти.

Мо ти ви за до бро чи на да ва-

ња су ско ро увек емо тив ни, 
на кон из ве шта ја у ме ди ји ма о 
бо ле сној де ци, си ро ма шни ма и 
слич но. Исто вре ме но, гра ђа ни 
не зна ју мно го о по сто ја њу ор-
га ни за ци ја ци вил ног дру штва 
и фон да ци ја. По зна то им је оно 
што се нај че шће по ми ње у ме-
ди ји ма, по пут фон да ци је „Ана 
и Вла де Ди вац”, ак ци ја на бав ки 

ин ку ба то ра за бе бе, и ту се го-
то во за вр ша ва ју са зна ња из ове 
обла сти.

Ка да је реч о не по ве ре њу
пре ма из два ја њу за на ме не 
ова квог ти па, нај че шће се као 
не га ти ван при мер ис ти че фон-
да ци ја „Ка та ри на Ре бра ча”, а од 
отва ра ња тог слу ча ја по ве ћан 
је број гра ђа на ко ји не би да ли 
но вац фон да ци ја ма по што сма-
тра ју да се он зло у по тре бља ва. 
За по ве ре ње гра ђа на по треб-
на је тран спа рент ност фон до-
ва и њи хо вих тро шко ва, као 
и мо гућ ност да сва ко ме бу де 
до ступ но да ви ди ка ко је по тро-
шен по кло ње ни но вац.

Ви ше од по ло ви не ан ке ти-
ра них сма тра да „обич ни” љу ди 
мо гу сво јим да ва њи ма да по-
мог ну дру штву, што је по зи тив-
ни ји став не го пре две го ди не, а 
41 од сто гра ђа на је већ уче ство-
ва ло у не кој од ху ма ни тар них 
ак ци ја, што је бла ги пад у од-
но су на 2009. го ди ну, али ипак 
пред ста вља кон ти ну и тет.

За јед нич ка оце на ис тра жи ва-
ча је да у Ср би ји по сто ји по тен-
ци јал за раз вој фи лан тро пи је, 
али да гра ђа не, као и ком па ни је, 
тре ба по кре ну ти и сти му ли са ти 
за укљу чи ва ње у ак тив но сти за 
оп ште до бро. Ме ди ји су „кључ-
ни игра чи” у по ди за њу по ве ре-
ња у ак ци је до бро вољ ног да ва-
ња, али им се за ме ра што та кве 
ак ци је не ис пра те до кра ја.

Љ. Ми лен ко вић

У СР БИ ЈИ ОПА ДА ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊЕ ЗА ДО БРО ВОЉ НА ДА ВА ЊА

Чо ве ко љу бље, 
шта то бе ше

По моћ 
бо ле сни ма 
и цр кви
Гра ђа ни по др жа ва ју си ро-
ма шне, бо ле сне и осо бе са 
ин ва ли ди те том, док је мно-
го ма ње оних ко ји би да ва-
ли за обра зов не ин сти ту-
ци је, еко ло шке и кул тур не
ор га ни за ци је. Ис тра жи ва-
ње по ка зу је да са мо де вет
од сто гра ђа на сма тра да 
на у ка тре ба да бу де ме ђу 
при о ри тет ним обла сти ма
за фи лан троп ску по др шку,
а нај ви ше би по др жа ло цр-
кву (48 од сто), по је ди нач не
ини ци ја ти ве (46 од сто) и 
ме ди је (44 од сто).
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Упро шлој го ди ни смо на сто ја ли да 
што ви ше по диг не мо ефи ка сност у 
до но ше њу ре ше ња и по сти гли смо УУ

ажур ност од 94 од сто, од че га је чак 85 
про це на та ре ше но у за кон ском ро ку од 
два ме се ца. Ове го ди не има мо на ста вак 
тих ак тив но сти док не до стиг не мо ажур-
ност од 90 од сто ре ше ња у за кон ском 
ро ку, што је нај ви ша ре ал на мо гућ ност 
јер на пре о ста лих 10 про це на та Фонд не 
мо же да ути че. Због то га се са да усме ра-
ва мо ка ква ли те ту – ре ше ња мо ра ју би ти 
ква ли тет на, пре ци зна и ја сна сви ма ко-
ји оства ру ју не ко пра во до би ја њем тих 
ре ше ња – ре као је Зо ран Јо си по вић, за-
ме ник ди рек то ра Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

Исто вре ме но се ра ди на то ме да и од-
нос са стран ка ма бу де што ква ли тет ни ји.

– Је дан од ци ље ва је сте и да по диг не мо 
ни во од но са са стран ка ма, ма да су на ши 
за по сле ни већ про шли аде кват ну обу ку 
за успе шан рад са кли јен ти ма. Иако у фи-
ли ја ле Фон да сва ко днев но до ла зи огро-

ман број љу ди, у ра зним рас по ло же њи ма,
то не оправ да ва на ше евен ту ал но не при-
ме ре но по на ша ње – ка зао је Јо си по вић и
на гла сио да ће и убу ду ће при мар ни циљ
свих за по сле них би ти усме ра ва ње на
основ ну де лат ност Фон да.

– Наш глав ни циљ је увек усме рен на
основ ни по сао – оства ри ва ње пра ва ко-
ри сни ка и оси гу ра ни ка, јер су то углав-
ном основ на, ег зи стен ци јал на пра ва ко-
ја бит но ути чу на ква ли тет не чи јег жи во-
та – ис та као је Јо си по вић.

На ја вљу ју ћи јед но крат ну ис пла ту пен-
зи ја за по љо при вред ни ке, за ме ник ди-
рек то ра Фон да ПИО је на гла сио да је то
до бар гест пре ма по љо при вред ни ци ма
ко ји ће исто вре ме но до не ти и ве ли ке
уште де. Ка ко је ре као, за уку пан си стем
ис пла те би ће ра ци о нал ни је и еко но мич-
ни је да се штам па је дан, а не два че ка
као до са да, а и са мим ко ри сни ци ма ви-
ше од го ва ра да до би ју од јед ном уку пан
из нос па да га рас по ре де пре ма оба ве-
за ма за тај ме сец. М. Јо ва но вић

ФОНД ПИО – ПО ВЕ ЋА ЊЕ ЕФИ КА СНО СТИ НИ ЈЕ ЈЕ ДИ НИ ЦИЉ У ОВОЈ ГО ДИ НИ

Уз ажур ност и ква ли тет
ЗоЗоЗоЗо р рр ранананан Ј Ј ЈЈо ооосисисии п ппо о овивививићћћћћћћћћ

Укљу чу ју ћи се у про је кат е-го-
верн мент (при ме на ин фор ма-
ци о них тех но ло ги ја у др жав ној 
упра ви и ло кал ној са мо у пра ви) 
Фонд ПИО је још 2010. го ди не 
увео два сер ви са за про ве ру по-

да та ка пре ко ин тер не та. На и ме, 
сер вис за по сло дав це омо гу ћа-
ва да се пре ко пор та ла РФ ПИО 
(www. pio.rs) про ве ри ис прав-
ност и из вр ши пре ли ми нар-
на кон тро ла по да та ка из М-4 

и М-4К фај ло ва, ко ји се од но се
на за ра де за по сле них и до при-
но се за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње, док сер вис за оси гу-
ра ни ке омо гу ћа ва да се уз из да-
ти пин код (при ступ ну ши фру)

стек не увид у лич не по дат ке из
ма тич не еви ден ци је Фон да (све
нај ва жни је чи ње ни це у ве зи са
рад ним ста жом и пла ћа њем до-
при но са).

Од апри ла 2010. го ди не до са да
око 15.000 по сло да ва ца про ве-
ри ло је ис прав ност сво јих М-4К
фај ло ва. Од ју на 2010. до да нас
укуп но је из да то 31.837 пин ко до-
ва, с тим што је нај ви ше при ступ-
них ши фри из да то у Бе о гра ду
(13.553 ) и у Но вом Са ду (2.595).
У пан че вач кој фи ли ја ли Фон да
ПИО 1.528 гра ђа на до би ло је пин
код, у Ни шу 1.340, у Зре ња ни ну
1.038, у Кра гу јев цу 835, у Сме де-
ре ву 747 оси гу ра ни ка итд.

Да би до би ли при ступ ну ши-
фру оси гу ра ни ци под но се лич ни
зах тев на шал те ру фи ли ја ле или
слу жбе фи ли ја ле Фон да ПИО,
а на кон спро ве де не иден ти фи-
ка ци је из да је се пин код. Осим
лич ног зах те ва омо гу ће но је још
и пре у зи ма ње пре ко опу но мо-
ће ног ли ца, а на осно ву ове ре-
ног овла шће ња. Ј. Оцић

И ПО СЛО ДАВ ЦИ И ОСИ ГУ РА НИ ЦИ КО РИ СТЕ СЕР ВИ СЕ ФОН ДА ПИО

Нај бр же до тач них по да та ка
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Из ме ном и до пу ном Уред-
бе о обра сцу је дин стве-
не при ја ве на оба ве зно

со ци јал но оси гу ра ње, ко ја об-
је ди њу је при ја ву на оба ве зно
со ци јал но оси гу ра ње, про ме ну
по да та ка о оси гу ра њу и од ја ву
са оси гу ра ња, по ме рен је рок за
по че так ра да Цен трал ног ре ги-
стра, из ме њен је обра зац је дин-
стве не при ја ве на оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње и до пу њен
је дин стве ни ко декс ши фа ра за
уно ше ње по да та ка у је дин стве-
ну ба зу Цен трал ног ре ги стра.

Да тум по чет ка ра да Цен-
трал ног ре ги стра по ме рен је
са 1. ја ну а ра 2013. на 1. април
2013. го ди не. Од тог да ту ма је-
дин стве на при ја ва ви ше не ће
мо ћи да се под но си у па пир-
ном об ли ку, већ се пре ла зи на
елек трон ски на чин под но ше ња
је дин стве не при ја ве (ре ги стра-

ци је оси гу ра ни ка и оси гу ра них
ли ца). Об ве зни ци под но ше ња
је дин стве не при ја ве при сту-
па ће пре ко ин тер не та пор та лу
ове ин сти ту ци је и под но си ти
је дин стве ну при ја ву. По сло да-
вац ће прет ход но мо ра ти да се

при ја ви Цен трал ном ре ги стру и 
до би је сер ти фи кат.

– У слу ча је ви ма у ко ји ма об-
ве зник под но ше ња је дин стве не 
при ја ве ни је у мо гућ но сти да 
при сту пи пор та лу Цен трал ног 
ре ги стра тре ба да на јед ном од 
шал те ра три ин сти ту ци је (Ре-
пу блич ки фонд за здрав стве но 
оси гу ра ње, На ци о нал на слу жба 
за за по шља ва ње, Ре пу блич ки 
фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње) под не се до ка зе ко-
ји су про пи са ни Уред бом, а за-
тим ће за по сле ни у тим ин сти-
ту ци ја ма при сту пи ти пор та лу 
и под не ти је дин стве ну при ја ву 
уме сто ње га и из да ти по твр ду 
да је елек трон ска при ја ва из вр-
ше на – об ја шња ва Жељ ко Си-
мић, на чел ник Оде ље ња за ма-
тич ну еви ден ци ју у РФ ПИО.

Уред бом је пре дви ђен рок од 
30 да на од да на сту па ња на сна-

гу Уред бе, у ко ме ми ни стар над-
ле жан за рад и со ци јал ну по ли-
ти ку тре ба да до не се упут ство о 
под но ше њу је дин стве не при ја-
ве у елек трон ском об ли ку.

До по чет ка ра да Цен трал ног 
ре ги стра тре ба да се из вр ши 

ко нач на ми гра ци ја по да та ка из 
три ин сти ту ци је со ци јал ног оси-
гу ра ња (РФ ПИО, РФ ЗО и НСЗ) и 
По ре ске упра ве ко ја во ди еви-
ден ци ју упла ће них до при но са 
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње у Цен трал ни ре ги стар. На тај 
на чин ће се фор ми ра ти је дин-
стве на ба за Цен трал ног ре ги-
стра, што је и услов за по че так 
ње го вог ра да.

– По сту пак ми гра ци је по да-
та ка ве зан је за уса гла ша ва ње 
и ис прав ку по да та ка у ба за ма 
Ре пу блич ког фон да за здрав-
стве но оси гу ра ње, На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње и Ре-
пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње, и оно се 
вр ши од ја ну а ра про шле го ди-
не, с тим што је Фонд ПИО упра-
во због фор ми ра ња Цен трал ног 
ре ги стра то ме при сту пио и ра-
ни је. Нај ва жни ји ре зул тат то га 
је да је ба за Фон да са да пот пу-
ни ја, ажур ни ја и тач ни ја, што ће 
ути ца ти на скра ћи ва ње по ступ-
ка оства ри ва ња пра ва из ПИО – 
на гла ша ва Жељ ко Си мић.

По ред по ме ра ња да ту ма по-
чет ка ра да Цен трал ног ре ги стра 
и пре ла ска на елек трон ски на-
чин под но ше ња је дин стве не 

при ја ве, Уред бом су из вр ше не 
ма ње из ме не обра сца је дин-
стве не при ја ве ко је ће се та ко ђе 
при ме њи ва ти од 1. 4. 2013. го ди-
не, за тим из ме не је дин стве ног 
ко дек са ши фа ра, а до да те су и 
од ред бе о на чи ну под но ше ња 
је дин стве не при ја ве у не ким спе-
ци фич ним си ту а ци ја ма. Раз ло зи 
за ове из ме не су пре ва зи ла же-
ње про бле ма ко ји су се по ја ви ли 
у функ ци о ни са њу је дин стве не 
при ја ве од 1. 10. 2010. го ди не, 
ње но бр же и јед но став ни је под-
но ше ње, као и на чин под но ше-
ња је дин стве не при ја ве у не ким 
по себ ним си ту а ци ја ма.

Оба ве за да По ре ска упра ва
до ста вља Цен трал ном ре ги-
стру по дат ке о за ра да ма и дру-
гим вр ста ма при ма ња и упла ти 
до при но са по том осно ву не ће 
стар то ва ти са 1. апри лом 2013, 
и тре нут но се не зна та чан да-
тум ка да ће По ре ска упра ва по-
че ти да до ста вља ове по дат ке 
Цен трал ном ре ги стру.

– За Фонд ПИО је ве о ма ва жан
овај део по сла Цен трал ног ре-
ги стра, не са мо због то га што ће 
он ути ца ти на бо љу еви ден ци ју 
и пла ћа ње до при но са за ПИО, 
већ и за то што ће, ка да он за жи-
ви, Цен трал ни ре ги стар сла ти 
Фон ду по дат ке ко је до би је од 
По ре ске упра ве (по да ци о за ра-
да ма, од но сно осно ви ца ма оси-
гу ра ња и ви си ни упла ће них до-
при но са за ПИО за сва ког оси-
гу ра ни ка), а Фонд ће на осно ву 
њих да фор ми ра елек трон ски 
обра зац М4 и МУН. Да би ова 
функ ци ја Цен трал ног ре ги стра 
за жи ве ла, нео п ход но је из ме-
ни ти За кон о ПИО и под за кон-
ске ак те у де лу ко ји се од но си 
на на чин под но ше ња при ја ва 
М4 и МУН, што је ве о ма ва жно 
јер ће би ти по јед но ста вље на и 
убр за на про це ду ра под но ше ња
ових обра за ца – ис ти че Жељ ко 
Си мић. Јелена Оцић

ЦЕН ТРАЛ НИ РЕ ГИ СТАР УСКО РО ПО ЧИ ЊЕ СА РА ДОМ

Елек трон ски обра зац 
је дин стве не при ја ве
До по чет ка ра да Цен трал ног ре ги стра тре ба да се из вр ши ко нач на ми гра ци ја по да та ка 
из три ин сти ту ци је со ци јал ног оси гу ра ња и По ре ске упра ве

Жељ ко Си мићћћћћћћ
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ФИ ЛИ ЈА ЛЕ РФ ПИО У ВОЈ ВО ДИ НИ ПО СЛА ЛЕ СУ ЛА НЕ 2.454 ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕС ПЛАТ НО У БА ЊЕ

До бра ор га ни за ци ја – за до вољ ни ко ри сни ци
Фи ли ја ле Ре пу блич ког фон да ПИО у Вој-

во ди ни при ми ле су про шле го ди не при ја ве
6.661 ко ри сни ка пен зи ја за ре ха би ли та ци ју у
ба ња ма и РХ цен три ма Ср би је о тро шку РФ
ПИО, а од тог бро ја њих 4.970 је ис пу ња ва ло
усло ве за ко ри шће ње ове по вољ но сти. Пре-
ци зни је – 4.560 пен зи о не ра из ка те го ри је
за по сле них, 256 пен зи о ни са них по љо при-
вред ни ка и 154 ко ри сни ка пен зи ја из ка те-
го ри је са мо стал них де лат но сти ко ји ма се
пен зи је ис пла ћу ју пре ко По кра јин ског фон-
да ПИО кон ку ри са ло је ла не за мо гућ ност
бес плат не ре ха би ли та ци је у ба ња ма Ср би је.

Од лу ком Управ ног од бо ра РФ ПИО о из два-
ја њу сред ста ва за ре ха би ли та ци ју ко ри сни ка
пен зи ја са те ри то ри је АП Вој во ди не, за ову
на ме ну обез бе ђе на су фи нан сиј ска сред ства
у из но су од 66.790.138 ди на ра. Ко ми си је ко је
су фор ми ра не у фи ли ја ла ма Фон да на пра ви-
ле су, на кон бо до ва ња пре ма кри те ри ју ми ма
утвр ђе ним ва же ћим Пра вил ни ком, ранг ли сте

са ко јих је укуп но 2.454 пен зи о не ра свих ка-
те го ри ја из Вој во ди не упу ће но на бес плат ну
ре ха би ли та ци ју, што је за 26 ко ри сни ка ви ше
не го што је би ло пла ни ра но. Од укуп ног бро-

ја по сла тих у ба ње, 1.205 ко ри сни ка или 49,1
од сто би ло је из гру пе ста ро сних пен зи о не ра,
665 или 27,1 од сто из гру пе по ро дич них пен зи-
о не ра и 584 ко ри сни ка или 23,8 про це на та из
гру пе ин ва лид ских пен зи о не ра. Нај ве ћи број
пен зи о не ра упу ћен је у Ба њу Врд ник – 687, Ба-
њу Ка њи жа – 666, и у Ба њу Ју на ко вић – 647.

Пре ма ре чи ма Зо ре Кан ка раш, са вет ни це
ди рек то ра По кра јин ског фон да ПИО, за по-
сле ни у вој во ђан ским фи ли ја ла ма и Ди рек-
ци ји ПФ ПИО оба ви ли су са ве сно и ажур но
све по сло ве на спро во ђе њу Пра вил ни ка о
дру штве ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја
то ком 2012. го ди не, као и по сло ве пла ћа ња,
кон тро ле и књи же ња тро шко ва за ба ње и РХ
цен тре. Из у зет на са рад ња је оства ре на и са
ор га ни за ци ја ма пен зи о не ра и ин ва ли да на
те ре ну, чи ји су чла но ви ак тив но уче ство ва ли
и по ма га ли у ре а ли за ци ји кон кур са РФ ПИО,
али и при ли ком упу ћи ва ња ор га ни зо ва них
гру па пен зи о не ра у ба ње. М. Мек те ро вић

Пен зи о не ри чи ја при ма ња 
из прет ход ног пе ри о да 
ни су пре ла зи ла 22.334 ди-

на ра мо гли су про шле го ди не да 
се при ја ве на кон курс Фон да ПИО 
и до би ју бес плат ну ре ха би ли та-
ци ју у ба ња ма и РХ цен три ма. За 
ту на ме ну из дво је но је 275,6 ми-
ли о на ди на ра, а сред ства су рас-
по ре ђе на по фи ли ја ла ма Фон да, 
сра змер но бро ју ко ри сни ка по 
оп шти на ма на под руч ју фи ли ја-
ле 1. ја ну а ра 2011. го ди не. О тро-
шку Фон да је про шле го ди не у 
ба ња ма на ре ха би ли та ци ји би ло 
9.737 ко ри сни ка пен зи ја из це ле 
зе мље из свих ка те го ри ја: бив-
ших за по сле них, са мо стал них 
де лат но сти и по љо при вред ни-
ка. Из дво је на сред ства од 275,6 
ми ли о на ди на ра би ла су пре ма 
про це на ма, има ју ћи у ви ду сра-
змер ни број ко ри сни ка пен зи ја и 
це нов ник уста но ва за спе ци ја ли-

зо ва ну ре ха би ли та ци ју, до вољ на 
за ре ха би ли та ци ју 9.359 пен зи о-
не ра. То што је ову по год ност ис-
ко ри сти ло 378 пен зи о не ра ви ше, 
омо гу ће но је уште дом на пут ним 
тро шко ви ма, од но сно та ко што 
су ко ри сни ци упу ћи ва ни у ба ње 
нај бли же свом ме сту бо рав ка па 
су на тај на чин сма ње ни тро шко-
ви пре во за.

Нај ви ше пен зи о не ра ко ји су 
про шле го ди не би ли на ре ха-
би ли та ци ји о тро шку Фон да је 
из Бе о гра да – 2.697, јер их ту 
нај ви ше и жи ви, а 497 из Ни ша, 
ко ји је сле де ћа нај ве ћа фи ли ја-
ла у цен трал ној Ср би ји. По 350 
ко ри сни ка пен зи ја из Кра гу јев-
ца и Ужи ца про шле го ди не је ко-
ри сти ло ову мо гућ ност, по око 
280 из Шап ца, Чач ка и Кру шев-
ца, за тим по око 250 из Ћу при је 
и Ле сков ца, по две сто ти нак из 
За је ча ра, Сме де ре ва...

Вр њач ка Ба ња је про шле го ди-
не на ре ха би ли та ци ју о тро шку
Фон да ПИО при ми ла ви ше од
хи ља ду ко ри сни ка пен зи ја, тач-
ни је – 1.010, а за њом сле ди Ба ња
Ко ви ља ча ко ја је уго сти ла 910
пен зи о не ра. У Ива њи ци је би ло
600, у Ни шкој ба њи 660, у Про лом
ба њи 510 ко ри сни ка пен зи ја, док

је на Зла ти бо ру би ло њих 460, а у
Гам зи град ској и Ри бар ској ба њи
по око 350 пен зи о не ра.

Но ви кон курс за ре ха би ли та-
ци ју пен зи о не ра у ба ња ма и РХ
цен три ма Ср би је за ову го ди ну
би ће об ја вљен у дру гој по ло ви-
ни фе бру а ра.

В. Ана ста си је вић

ПРО ШЛО ГО ДИ ШЊА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА УСПЕ ШНО РЕ А ЛИ ЗО ВА НА

У ба ња ма 378 ко ри сни ка 
ви ше од пред ви ђе ног бро ја
За 9.737 ко ри сни ка пен зи ја из це ле Ср би је 
тро шко ве ре ха би ли та ци је у РХ цен три ма
и ба ња ма сно сио РФ ПИО
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актуелно

До из ме не За ко на о 
со ци јал ној за шти-
ти ће до ћи, али не 

у овој го ди ни. То ком 2013. 
ДД
ра ди ће се на са гле да ва њу 
про бле ма ко ји су се ја ви-
ли при ли ком спро во ђе ња 
овог за ко на и бе ле жи ће 
се све оно што се по ја ви ло 
као по те шко ћа за ко ју не 
мо же да се на ђе ре ше ње 
по сто је ћим за ко ном, од но-
сно под за кон ским ак том, 
ка же за „Глас оси гу ра ни ка” 
Бран ки ца Јан ко вић, др жав-
на се кре тар ка у Ми ни стар-
ству ра да, за по шља ва ња и 
со ци јал не по ли ти ке.

Ко ји су нај че шћи про-
бле ми у при ме ни За ко на 
за ко је ће би ти ну жна но-
ва ре ше ња?

– Пре све га је ту реч о
уту жи ва њу срод ни ка, због
то га што је по зна то да се
на ши ста ри ји су гра ђа ни за
та кву ствар од лу чу ју у по-
след њим тре ну ци ма, ка да
се на ла зе у оча ју, па ни та-
да. Ни ко не же ли да ту жи
сво ју де цу, то је оп ште по-
зна та ствар.

Шта је са имо вин ским
цен зу сом за ста ри је су-
гра ђа не?

– То је ствар ко ју тре ба
раз мо три ти и на пра ви ти не
као цен зус, већ као оства-
ри ва ње пра ва на при ход
од зе мље. Не тре ба да бу-
де до ми нан тан цен зус, јер
се тај део за ко на од но си на нај ста ри је су гра ђа не 
ко ји ни су у ста њу да об ра ђу ју зе мљу. Мо гу они да 
има ју и пет хек та ра зе мље, али и 90 го ди на жи во-
та, а да не ма ју срод ни ке и да не мо гу да об ра ђу ју 
зе мљу. У том слу ча ју, они не ма ју ни шта.

У ко јој ме ри је ци вил ни сек тор укљу чен у 
пру жа ње услу га у ло кал ној са мо у пра ви?

– Има мо прак су да, по сред ством Кан це ла ри је 
за са рад њу са ци вил ним дру штвом, одр жа ва мо 
ре дов не са стан ке са пред став ни ци ма ци вил ног 
сек то ра, јер је ја ко бит но да чу је мо љу де са те-
ре на ко ји се ти ме ба ве. Уз по моћ др жа ве и ци-
вил ног сек то ра тра жи мо ре ше ња и та са рад ња 

је на за вид ном ни воу. Ин-
тен ци ја За ко на о со ци јал-
ној за шти ти би ла је да се 
у пру жа ње услу га укљу чи 
што ве ћи број при пад ни ка 
не вла ди ног сек то ра, али 
др жа ва је ту да оба вља 
кон тро лу и над зор. За то 
уво ди си стем ква ли те та 
услу га, да би ти ме и кон-
тро лом пру жа ла си гур-
ност гра ђа ни ма. Због то га 
и је сте уве ден си стем ли-
цен ци, ка ко ни је дан пру-
жа лац услу га не би мо гао 
без ње да ра ди, а др жа ва 
је ту да те ли цен це из да је.

Ка да се мо гу оче ки ва-
ти пр ве ли цен це?

– Пра вил ни ци су тре нут-
но у про це ду ри, ство ре ни 
су сви пред у сло ви за њи-
хо ву при ме ну и си стем је 
спре ман за ли цен ци ра ње. 
У пр вој по ло ви ни 2013. го-
ди не оче ку је мо ли цен це 
за про фе си о нал це, док у 
дру гој по ло ви ни оче ку је-
мо зах те ве из ор га ни за ци-
ја ко је су ис пу ни ле услове 
из стан дар да за пру жа ње 
услу га. Да кле, Ко мо ра со-
ци јал не за шти те је по че ла 
да ра ди и спрем на је за 
из да ва ње ли цен ци про-
фе си о нал ним рад ни ци ма 
у со ци јал ној за шти ти.

Мо гу ли ко ри сни ци 
со ци јал не за шти те у на-
ред ном пе ри о ду да оче-
ку ју не ке ле пе ве сти из 

ре сор ног ми ни стар ства?
– Ускла ђи ва ња се ра де по за ко ну, а да ли ће 

би ти не ких озбиљ них по ве ћа ња би ло би нео-
збиљ но са да обе ћа ва ти, јер је еко ном ска кри за 
у зе мљи ве ли ка. Но, за ме не је ве о ма зна чај но 
до но ше ње За ко на о со ци јал ном пред у зет ни-
штву, јер је ве о ма бит но да млад чо век иза ђе из 
си сте ма со ци јал не нов ча не по мо ћи. У Ср би ји је 
рад но спо соб них љу ди из ме ђу 30 и 50 го ди на 
ско ро 30 од сто. Ва жно је да се они осна же не ким 
по слом по што, си гур на сам, ни ко нор ма лан не 
же ли да бу де ко ри сник со ци јал не по мо ћи, већ 
да жи ви од свог ра да. Љи ља на Ми лен ко вић

БРАН КИ ЦА ЈАН КО ВИЋ, ДР ЖАВ НА СЕ КРЕ ТАР КА У МИ НИ СТАР СТВУ
РА ДА, ЗА ПО ШЉА ВА ЊА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Др жа ва уво ди си стем 
ква ли те та услу га

Уско ро о со ци јал ном 
пред у зет ни штву
По ре чи ма Бран ки це Јан ко вић,
уско ро се мо же оче ки ва ти да За кон 
о со ци јал ном пред у зет ни штву уђе у 
скуп штин ску про це ду ру.
– То је је дан од рет ких за ко на ко ји су 
по хва ље ни на јав ним рас пра ва ма то-
ком де цем бра. До би ли смо озбиљ ну
по др шку свих ре ле вант них ак те ра и 
ло кал них са мо у пра ва и пред у зе ћа
за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и 
за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те-
том, као и цен та ра за со ци јал ни рад и
дру гих уста но ва со ци јал не за шти те.
Си гур на сам да ће за кон уско ро би ти 
упу ћен ми ни стар стви ма на ми шље-
ње – ка же др жав на се кре тар ка.

Бран ки ца Јан ко вић

УСКО РО СО ЦИ ЈАЛ НА КОР ПА

Јеф ти ни је 
основ не 
на мир ни це

На тр пе зи про сеч не срп ске по-
ро ди це про шле го ди не ско ро сва-
ки дру ги дан био је па суљ, а јед ном 
у шест да на ку вао се ку пус. Пре ма 
по след њим по да ци ма Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку, тро чла но до-
ма ћин ство у Ср би ји по тро ши и 104 
ки ло гра ма кром пи ра и 40 ки ло гра ма 
лу ка го ди шње. Од по вр ћа су још че-
сти па ра дајз и па при ка, а ла не смо их 
у са ла ти или глав ном је лу по је ли по 
45 ки ло гра ма. Нај ви ше се је ло свињ-
ско и пи ле ће ме со, док је ју не ти на 
на та њи ру би ла мно го ре ђе. По по-
да ци ма При вред не ко мо ре Ср би је, 
хра ни мо се скром ни је од про сеч ног 
Евро пља ни на. Та ко смо про шле го ди-
не по је ли три пу та ма ње ше ће ра, че-
ти ри пу та ма ње го ве ђег ме са, по пи ли 
ду пло ма ње мле ка, ужи ва ли у чак се-
дам пу та ма ње ја бу ка. Ста ти сти ка по-
ка зу је да је сва ки члан до ма ћин ства 
про шле го ди не по јео по 13 чо ко ла да. 
Ка да се то рас по де ли на број да на, у 
про се ку смо се сви за сла ди ли са по 
јед ном коц ки цом днев но.

Со ци јал на кор па, у ко јој ће се на-
ћи основ не на мир ни це по по вољ-
ни јим це на ма, би ће пред ста вље на 
већ сле де ћег ме се ца. Про це њу је 
се да би ова кор па мо гла да сни зи 
тро шко ве сва ко днев не ку по ви не 
хра не до 20 од сто.

Тре нут но се, по твр ђу ју у Ми ни-
стар ству спољ не и уну тра шње тр го-
ви не, „ра ди на раз во ју тог кон цеп та 
и још су у то ку кон сул та ци је о мо де-
лу те кор пе са тр го вин ским лан ци-
ма”. Фор ми ра ње со ци јал не кор пе 
за нај у гро же ни је ка те го ри је ста-
нов ни штва зна чи ло би да тр гов ци 
и про из во ђа чи из свог асор ти ма на 
из дво је по је дан или ви ше про из во-
да из ка те го ри је основ них на мир-
ни ца и да их по ну де по тро ша чи ма 
по знат но ни жој це ни. То се од но си 
на хлеб, мле ко, ме со, уље, по вр ће... 
На тај на чин др жа ва ће, ко ли ко је то 
уоп ште мо гу ће, убла жи ти це нов ни 
удар ко ји нам сти же на ред них да на.

Струч ња ци сма тра ју да фор ми ра-
ње та ко зва не со ци јал не кор пе ни је 
еко ном ско, већ со ци јал но пи та ње. 
Оправ да но је шти ти ти со ци јал но 
угро же не али је ди на пра ва ме ра је, 
ка жу, да се иден ти фи ку ју они ко ји 
не ма ју нов ца за хлеб, бра шно и оста-
ле нео п ход не на мир ни це. В. А.
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Уса рад њи Уста но ве Ге рон то ло шки цен-
тар Бе о град и Апо те ке Бе о град, у ци-УУљу уна пре ђе ња услу га, отво ре на јеУУ

апо те ка у До му за ста ре Бе жа ниј ска ко са.
На све ча ном отва ра њу, при сут ни ма су

се обра ти ли Су за на Ми шић, в. д. ди рек то-
ра Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар Бе о град,
Сне жа на Јо ви ће вић, ди рек тор ка Апо те ке
Бе о град, и Бран ки ца Јан ко вић, др жав ни се-
кре тар Ми ни стар ства ра да, за по шља ва ња
и со ци јал не по ли ти ке.

– Ја ко ду го смо че ка ли на ре а ли за ци ју
ове ду го го ди шње иде је и да нас је ко нач но
апо те ка отво ре на. За на ше ко ри сни ке, ста-
на ре До ма, ово је од из у зет ног зна ча ја јер
ви ше не ће мо ра ти да од ла зе у град да по
апо те ка ма тра же ле ко ве, већ ће мо ћи ов-
де да их на ба ве, по ру че оно че га тре нут но
не ма, а сви ко ји жи ве у бли зи ни мо ћи ће да
до ђу ов де где им је нај бли же. С об зи ром на
то да већ има мо би бли о те ку, би о скоп ску са-
лу, ин тер нет ка фе, про дав ни цу, ки оск, отва-
ра њем апо те ке за о кру жи ли смо ком плет ну
услу гу и иза шли у су срет по тре ба ма на ших
ко ри сни ка та ко да са да мо гу без из ла ска из
кру га Цен тра да на ба ве све што им је нео-
п ход но – ис та кла је при ли ком отва ра ња
апо те ке Су за на Ми шић, в. д. ди рек то ра ове
уста но ве.

Сне жа на Јо ви ће вић, ди рек тор ка Апо те ка
Бе о град, на гла си ла је да ће учи ни ти све да
са рад ња бу де што бо ља, у ин те ре су свих и
да апо те ка увек бу де снаб де ве на по треб-
ним ме ди ка мен ти ма.

И Бран ки ца Јан ко вић, др жав ни се кре-

тар Ми ни стар ства ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке (ко ја је на ову функ ци-
ју оти шла са ме ста ди рек то ра Уста но ве Ге-
рон то ло шки цен тар Бе о град), из ра зи ла је
ве ли ко за до вољ ство што је ду го го ди шња
иде ја о отва ра њу апо те ке у окви ру Цен тра
ре а ли зо ва на и што ста на ри до ма ви ше не-
ће има ти про бле ма око на бав ке нео п ход-
них ле ко ва.

Част све ча ног пре се ца ња врп це при па ла
је Дра го љу бу Ста но је ви ћу, ко ри сни ку До ма
Бе жа ниј ска ко са и јед ном од ини ци ја то ра да
се у овој уста но ви отво ри апо те ка, а ста на ри
до ма су од мах по сле то га кре ну ли да на ба ве
ле ко ве на ре цеп те ко је има ју. В. А.

Област про тив по жар не за-
шти те ре гу ли са на је у Ср би ји 
За ко ном о за шти ти од по жа ра. 
Сви при вред ни су бјек ти и рад-
не ор га ни за ци је оба ве зни су да 
упо зна ју сво је рад ни ке са опа-
сно сти ма од по жа ра и екс пло-
зи ја на рад ном ме сту, као и са 
спро во ђе њем ме ра, упо тре бом 
сред ста ва и опре ме за га ше ње 
по жа ра, по ступ ком у слу ча ју 
по жа ра и од го вор но шћу због 
не при др жа ва ња про пи са них 
ме ра за шти те.

Пре ма од ред ба ма овог за ко-
на, за по сле ни су ду жни да при-
су ству ју обу ци и про ве ри зна ња 
из обла сти за шти те од по жа ра, 
те да се у свом ра ду при др жа ва-
ју про пи са них упут ста ва, упо зо-
ре ња, за бра на, и да у слу ча ју по-
жа ра при сту пе ње го вом га ше њу. 
Про ве ра зна ња за по сле них из 
ове обла сти оба вља се јед ном у 
три го ди не, а они ко ји су тек за-

сно ва ли рад ни од нос има ју оба-
ве зу да основ ну обу ку из за шти-
те од по жа ра са вла да ју нај ка сни-
је у ро ку од јед не го ди не од да на 
сту па ња на рад. Пре ма ре чи ма 
струч ња ка, осим од го ва ра ју ће и 
ис прав не про тив по жар не опре-

ме, јед на од зна чај ни јих пре вен-
тив них ме ра у овој обла сти је сте
обу ка за по сле них.

Ка ко би што ква ли тет ни је и
успе шни је оба ви ли ову обу ку
у ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма
РФ ПИО на те ри то ри ји Вој во ди-

не, Алек сан дар Дра жић, за ду-
жен за ове по сло ве у Ди рек ци ји
ПФ ПИО, и Ни ко ла Вел хес ко ји
на истим по сло ви ма ра ди у Фи-
ли ја ли Но ви Сад ор га ни зо ва ли
су кра јем ја ну а ра рад ни са ста-
нак са ко ле га ма из оста лих фи-
ли ја ла то ком ко јег су има ли те о-
риј ски и прак тич ни део обу ке.

– По здра вљам ова кав вид
обу ке јер је прак тич но зна ње
ускла ђе но са нор ма тив ним, што
је ве о ма ва жно у ван ред ним
си ту а ци ја ма због ко јих мо ра-
мо би ти до бро об у че ни да би-
смо тим ски де ло ва ли – ре као
је Ђор ђе Ман дић из су бо тич ке
фи ли ја ле РФ ПИО.

Алек сан дар Дра жић је ис та-
као да су рад ни са стан ци ко ри-
сни за по сле ни ма ко ји оба вља ју
ове по сло ве, а у пла ну је и за јед-
нич ка обу ка из про тив по жар не
за шти те за за по сле не из ви ше
фи ли ја ла. М. Мек те ро вић

У ДО МУ ЗА СТА РЕ БЕ ЖА НИЈ СКА КО СА

Отво ре на апо те ка
Ви ше го ди шња на сто ја ња ко нач но уро ди ла пло дом,
про ра ди ла апо те ка у До му Бе жа ниј ска ко са

ПРО ТИВ ПО ЖАР НА ЗА ШТИ ТА У ФИ ЛИ ЈА ЛА МА РФ ПИО У ВОЈ ВО ДИ НИ

Пре вен ти ва нај ва жни ја
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између два броја

Кра гу је вац: че шка 
до на ци ја Са ве зу глу вих
и на глу вих Шу ма ди је

Ју жно мо рав ска ре ги ја Че шке Ре пу бли ке по-
кло ни ла је Са ве зу глу вих и на глу вих Кра гу јев ца
и Шу ма ди је сред ства за уре ђе ње про сто ри ја.

За хва љу ју ћи по мо ћи ове ре ги је, ре но ви ра не
су све про сто ри је Са ве за, а чла но ви ма су на рас-
по ла га њу и два лап топ ра чу на ра, као део до на-
ци је за ин фор ма тич ко опре ма ње.

Дан сво га гра да, 1. фе бру ар, Но во са ђа ни су 
обе ле жи ли раз ли чи тим ма ни фе ста ци ја ма и ак ци-
ја ма. Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са да, 

уру чио је на све ча ној ака де ми ји у Срп ском на род-
ном по зо ри шту Фе бру ар ску на гра ду др Ђор ђу 
Пе тро ви ћу, про фе со ру Ме ди цин ског фа кул те та у 

Но вом Са ду. Гра до на чел ник је, та ко ђе, у Збир ци
стра не умет но сти Му зе ја гра да Но вог Са да отво-
рио го сту ју ћу из ло жбу „Сре бр но по су ђе”.

До при нос сла вље нич кој ат мос фе ри да ла су
но во сад ска јав на и јав но-ко му нал на пред у зе ћа,
па је та ко за све су гра ђа не ко ји су ро ђе ни 1. фе-
бру а ра тог да на град ски и при град ски пре воз био
бес пла тан. Ни су се на пла ћи ва ли ни пар кинг, кли-
за ли шта и ба зе ни, ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја” 
бес плат но је пру жа ло сво је услу ге, а ЈКП „Тр жни-
ца” је гра ђа ни ма на пи ја ци де ли ло ја бу ке.

Му зеј Вој во ди не омо гу ћио је сви ма тог да на
бес плат ну по се ту стал ној по став ци и те мат ској
из ло жби.

Но ви Сад обе ле жа ва свој дан у знак се ћа ња на
1. фе бру ар 1748. го ди не, ка да је ука зом аустро-
у гар ске ца ри це Ма ри је Те ре зи је до био ста тус
сло бод ног кра љев ског гра да. Тог да на град је зва-
нич но до био име Нео план та, а Ср би су га зва ли
Но ви Сад.

Про сла ви Да на Но вог Са да при су ство ва ле су
де ле га ци је из је да на ест гра до ва Евро пе и су сед-
них др жа ва, као и гра до на чел ни ци и пред став ни-
ци ви ше гра до ва и оп шти на Ср би је.

У Ср би ји ма ње
не пи сме них, 
ви ше 
с фа кул те том

Пре ма ре зул та ти ма по след-
њег по пи са ста нов ни штва, у 
Ср би ји је за по след њих де сет 
го ди на ско ро пре по ло вљен 
број не пи сме них, а по ве ћан 
је број оних ко ји има ју ви со ко 
обра зо ва ње.

Пре по ло вљен је и број осо-
ба без ика кве школ ске спре-
ме та ко да они са да чи не 2,68 
од сто укуп ног ста нов ни штва 
Ср би је. Не пот пу ну школ ску 
спре му има 677.499 ста нов ни-
ка, док их је 2002. би ло ви ше 
од ми ли он. Ви ше од 80 од сто 
не пи сме них чи не же не, а ста-
ти сти ча ри ка жу да про фил 
не пи сме не же не ка же да она 
има 71,5 го ди на, жи ви на се лу 
и до ма ћи ца је.

Ком пју тер ски је не пи сме-
но 51 од сто ста нов ни штва – 
нај пи сме ни јих има нај ви ше 
у уз ра сту од 20 до 29 го ди на, 
док их је нај ма ње ме ђу они ма 
пре ко 65 го ди на. Осим то га, 
ин фор ма тич ки нај пи сме ни ји 
су ста нов ни ци гра до ва.

У по след њих де сет го ди на 
по ве ћао се број ста нов ни ка са 
ви со ком школ ском спре мом и 
са да из но си 652.234, од но сно 
10,59 од сто, док је на по пи су 
из 2002. го ди не би ло са мо 6,52 
про цен та ви со ко о бра зо ва них.

Бе о град као ме тро по ла, 
пре ма ста ти сти ци, има нај ма-
њи број не пи сме них – ис под 
је дан од сто, док оп шти на Бој-
ник пред ња чи са 9,09 од сто. 
Ме ђу ет нич ким за јед ни ца ма 
нај ве ћи број не пи сме них је 
ме ђу Ро ми ма.

Све ви ше бе ба 
у То пли ци

Ро де су у све ве ћем бро ју по-
че ле да сле ћу у То пли цу. Са но-
вом, 2013. го ди ном сти гла је и 
вест ко ја мо же са мо да ра ду је: у 
ја ну а ру се у про ку пач ком по ро-
ди ли шту за чуо плач 82 бе бе. Не 
пам ти се ка да је ов де у јед ном 
ме се цу на свет до шло ово ли ко 
но во ро ђен ча ди.

На под руч ју че ти ри то плич ке 
оп шти не ово је ре корд по јед-
но ме сеч ном бро ју но во ро ђе-
них бе ба, ма да се у по след ње 
вре ме про сеч но, на ме сеч ном 
ни воу, ро ди око 50 ма ли ша на. 
То у овом кра ју мо же са мо да 
ра ду је, али исто вре ме но зна чи 
и да се де мо граф ска сли ка по-

ла ко ме ња у по зи тив ном сме ру.
Ако се тај тренд на ста ви, мо же 
се до го ди ти да се ове го ди не 
ро ди око хи ља ду бе ба, што је 
кра јем про шлог ве ка би ла че ста 
по ја ва. Ме ђу тим, у про те клој 
де це ни ји си ту а ци ја се знат но 
из ме ни ла, па је због сла бог при-

ли ва но во ро ђен ча ди То пли ца 
по че ла озбиљ но да ста ри. Не ка 
се ла, по себ но у оп шти ни Кур-
шу мли ја, оста ла су без ста нов-
ни ка. Мо жда ја ну ар ски ре корд 
на ја вљу је бо ље да не и на ду да 
То пли ца не ће ви ше спа да ти у 
нај ста ри је кра је ве у Ср би ји.

Но ви Сад обе ле жио 1. фе бру ар, Дан гра да

Бес пла тан пре воз у Зре ња ни ну
Град ско ве ће Зре ња ни на до не ло је од лу ку по ко јој ће из 

град ског бу џе та би ти из дво је но пет ми ли о на ди на ра за бес-
пла тан пре воз у том гра ду то ком 2013. го ди не. Пра во на по-
вла шћен град ски пре воз има ће пен зи о не ри ста ри ји од 65 
го ди на, ин ва ли ди ра да, рат ни, вој ни, мир но доп ски ин ва ли-
ди ра то ва, бо ле сни ци ко ји иду на ди ја ли зу, осо бе ко ји ма су 
тран сплан ти ра ни ор га ни, слепa и слабовидa ли ца, глу ви и 
на глу ви, као и пра ти о ци осо ба ко је не мо гу са ме да ко ри сте 
пре воз. Пред ви ђе но је да ко ри сни ци тог пра ва пла ћа ју хи ља-

ду ди на ра го ди шње за из ра ду кар ти ца и ма те ри јал но-ад ми ни стра тив не тро-
шко ве, а раз ли ка до пу не це не кар те би ће ре гре си ра на из бу џе та гра да.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла ја ну ар ских 

при ма ња пен зи о не ри ма из ка-
те го ри је за по сле них по че ла је 9. 
фе бру а ра.

Пен зи о не ри са мо стал них де-
лат но сти при ми ли су ја ну ар ске 
пен зи је 2. фе бру а ра. Вој ним пен-
зи о не ри ма и бив шим по љо при-
вред ни ци ма 6. фе бру а ра ис пла-
ће не су це ле ја ну ар ске пен зи је.

На кон фе рен ци ји „Услу ге у за јед ни ци за де цу
са смет ња ма у раз во ју: пр ва ис ку ства и ре зул та-
ти ис тра жи ва ња”, одр жа ној кра јем ја ну а ра на
Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, по ред
оста лог, пред ста вље на су и ис ку ства Ре пу блич-
ког за во да за со ци јал ну за шти ту сте че на то ком
про це са струч не по др шке днев ним бо рав ци ма
за де цу с ин ва ли ди те том. Кон фе рен ци ја је ор-
га ни зо ва на у окви ру про јек та „Раз вој услу га у

за јед ни ци за де цу са смет ња ма у раз во ју и њи-
хо ве по ро ди це” ко ји спро во ди УНИ ЦЕФ у парт-
нер ству са Ми ни стар ством ра да, за по шља ва ња
и со ци јал не по ли ти ке, уз по др шку ЕУ.

Овом при ли ком су пред ста вље ни пр ви ре-
зул та ти ис тра жи ва ња „Ис хо ди ко ри шће ња
услу га у за јед ни ци за де цу са смет ња ма у раз-
во ју и њи хо ве ро ди те ље” ко је је спро вео Цен-
тар за ис тра жи ва ња у со ци јал ној по ли ти ци и

со ци јал ном ра ду при Фа кул те ту по ли тич ких
на у ка. Ис тра жи ва ње је има ло за циљ да ис пи-
та ми шље ње и за до вољ ство ко ри сни ка услу-
га у 32 оп шти не, a ре зул та ти ана ли зе тре ба да
до при не су по бољ ша њу ква ли те та са ме услу-
ге и да ука жу на ко ји на чин она нај бо ље мо же
да од го во ри по тре ба ма ко ри сни ка и по мог не
укљу чи ва ње по ро ди ца са де цом са смет ња ма
у раз во ју у сва ко днев ни жи вот за јед ни це.

Си стем за на вод ња ва ње у Гроц кој
Про из во ђа чи во ћа у Гроц кој, Бе га љи ци, Бре сто ви ку и Ри то пе ку уско ро ће мо ћи

да се при кљу че на но во и згра ђе ни си стем за на вод ња ва ње и та ко по ве ћа ју сво је
при но се. Пр ва фа за из град ње при во ди се кра ју, а у то ку је ан ке та ме ђу во ћа ри ма

о при кљу че њу на си стем
ко ји ће би ти дуг 7,5 ки ло-
ме та ра и обез бе ди ће на-
вод ња ва ње око 600 хек-
та ра воћ ња ка.

Се кре тар за по љо при-
вре ду гра да Бе о гра да,
Алек сан дар Јан ко вић,
на ја вио је да ће ових да-
на би ти утвр ђе на це на
при кључ ка, а оче ку је се
да си стем бу де тех нич ки
при мљен и спре ман за
упо тре бу 1. апри ла ове
го ди не.

Са јам со ци јал ног 
пред у зет ни штва у Бе о гра ду

Фо рум мла дих са ин ва ли ди те том ор га ни зу је Са јам со ци јал ног
пред у зет ни штва ко ји ће би ти одр жан 20. фе бру а ра 2013. го ди не
у При вред ној ко мо ри Бе о гра да, од 10 до 17 ча со ва.

Са јам је отво рен за све по се ти о це, а ор га ни зо ван је уз по кро ви-
тељ ство ам ба са де Кра ље ви не Нор ве шке у Ср би ји, Ми ни стар ства ра-
да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, Се кре та ри ја та за со ци јал ну
за шти ту гра да Бе о гра да, Се кре та ри ја та за при вре ду гра да Бе о гра да,
При вред не ко мо ре Бе о гра да, Град ског цен тра за со ци јал но пред у-
зет ни штво Бе о гра да, као и ком па ни ја Euro bank EFG и Ernst&Young.

Са јам со ци јал ног пред у зет ни штва има за циљ про мо ци ју бу-
ду ћих со ци јал них пред у зет ни ка, као и по сто је ћих со ци јал них
пред у зе ћа, и пред ста вља при ли ку да се со ци јал ни пред у зет ни-
ци пред ста ве ши рој за јед ни ци.

Свр љиг: оп шти на
суб вен ци о ни ше пре воз

И у овој го ди ни жи те љи свр љи шке оп шти не ста-
ри ји од 70 го ди на, труд ни це и ли ца са ин ва ли ди те-
том мо ћи ће бес плат но да се во зе ауто бу си ма „Ниш 
екс пре са” на ли ни ја ма до се о ских сре ди на у овој оп-
шти ни. Пре воз за ове ка те го ри је пут ни ка суб вен ци-
о ни ше ло кал на са мо у пра ва. На зах тев пре во зни ка 
це на по је ди нач не кар те по ве ћа на је са 170 ди на ра, 
ко ли ко је из но си ла про шле го ди не, на 195 ди на ра, а 
це на је иста без об зи ра на уда ље ност се ла.

Из оп штин ског бу џе та за 2013. го ди ну за ове 
свр хе пла ни ра но је три ми ли о на ди на ра. Од укуп-
но 14.225 жи те ља оп шти не Свр љиг по вла сти цу 
бес плат ног пре во за мо же да ко ри сти њих 3.000, а 
пре ма по да ци ма за про шлу го ди ну, бес пла тан ауто-
бу ски пре воз ко ри сти ло је око 900 ста нов ни ка ове 
оп шти не.

Ту ри стич ки про мет
у Ср би ји у 2012.

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, у 2012. го ди ни у 
Ре пу бли ци Ср би ји бо ра ви ло је укуп но 2.079.643 ту ри ста (је дан од сто 
ви ше не го у 2011), од че га су 1.269.676 би ли до ма ћи го сти, а 809.967 
стра ни. До ма ћих го сти ју је у про шлој го ди ни би ло три од сто ма ње не-
го у 2011, а стра них ту ри ста шест од сто ви ше не го прет ход не го ди не.

Ме ре но бро јем оства ре них но ће ња, до ма ћи го сти су нај че-
шће бо ра ви ли у бањ ским ме сти ма, и то нај ви ше у Вр њач кој Ба њи 
(454.966, што је 14 од сто ма ње у од но су на 2011), за тим на Зла ти бо-
ру, у Бе о гра ду, Со ко ба њи, на Ко па о ни ку итд.

Го сти из ино стран ства нај ви ше су бо ра ви ли у Бе о гра ду – 918.728 
но ће ња или 51 од сто, што је осам од сто ви ше не го у 2011, а за тим 
сле де Но ви Сад, Зла ти бор, Вр њач ка Ба ња, Ниш итд.

Од стра них го сти ју нај ве ћи број но ће ња у про шлој го ди ни оства-
ри ли су ту ри сти из Бо сне и Хер це го ви не (148.784), за тим ту ри сти 
из Ита ли је, Цр не Го ре, Сло ве ни је, Не мач ке, Хр ват ске.

Услу ге за по ро ди це са де цом са смет ња ма у раз во ју
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поводи

По кра јин ски фонд за раз вој
по љо при вре де рас пи сао је по-
чет ком фе бру а ра пет кон кур са у
окви ру свог про лећ ног ци клу са
кре ди ти ра ња по љо при вред них
про из во ђа ча у Вој во ди ни. Кре ди-
ти ће би ти до де ље ни за: на бав ку
си сте ма и опре ме за на вод ња ва-
ње, пла сте ни ка и ста кле ни ка, пче-
ли њих ро је ва, ко шни ца и опре ме
за пче лар ство, за по ди за ње ви-
ше го ди шњих за са да ви но ве ло зе
и опре ме у ви но гра дар ству, те за
ку по ви ну но ве по љо при вред не
ме ха ни за ци је.

Уку пан бу џет пред ви ђен за
овај кре дит ни ци клус из но си
950.000 евра, од то га је нај ви-
ше сред ста ва – 400.000 евра
на ме ње но за на бав ку но ве по-

љо при вред не ме ха ни за ци је, а 
300.000 евра за си сте ме и опре-
му за на вод ња ва ње.

– Кре ди ти за на бав ку си сте ма 
и опре ме за на вод ња ва ње би ће 
одо бра ва ни са нај ни жом ка мат-
ном сто пом од је дан од сто, а за 
оста ле кре дит не ли ни је пред-
ви ђе на је ка ма та од два од сто 
на го ди шњем ни воу – на ја вио је 
из у зет но по вољ не ка мат не сто-
пе за ове кре ди те Јо жеф Са бо, 
ди рек тор Фон да.

Кон кур си за на бав ку но ве ме-
ха ни за ци је, ви но гра дар ство и 
пче лар ство би ће отво ре ни до 3. 
мар та, а кон кур си за на бав ку си-
сте ма за на вод ња ва ње, ста кле-
ни ка и пла сте ни ка тра ја ће док се 
не ис ко ри сте пред ви ђе на нов-

ча на сред ства. Оста ле ин фор ма-
ци је о овим кре дит ним ли ни ја ма 
сви за ин те ре со ва ни по љо при-
вред ни про из во ђа чи мо гу по-

тра жи ти на сај ту По кра јин ског 
фон да за раз вој по љо при вре де 
www.fond polj.voj vo di na.gov.rs.

М. Мек те ро вић

КОН КУРС ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА ЗА РАЗ ВОЈ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Пет но вих кре дит них ли ни ја

Сва ко че твр то до ма ћин ство
у Ср би ји ба ви се по љо при-
вре дом, има про сеч но 4,5

хек та ра об ра ди вог зе мљи шта, по-
се ду је је дан трак тор, га ји по јед но
го ве че, че ти ри сви ње, три ов це,
26 ко ко ша ка и јед но пче ли ње
дру штво. Ово би у нај кра ћем мо-
гао би ти ра порт пр вих ре зул та та
по пи са по љо при вре де у Ср би ји.
Ко нач ни ре зул та ти по пи са би ће
об ја вље ни до кра ја 2014. го ди не.

Пре ма пр вим са оп ште ним
по да ци ма, на те ри то ри ји Ср би-
је има укуп но 631.122 по љо при-
вред на га здин ства, од ко јих су
628.555 по ро дич на, док је 2.567
у вла сни штву прав них ли ца или
пред у зет ни ка. По ме ну ти број
га здин ста ва об ра ђу је 3,35 ми-
ли о на хек та ра по љо при вред-
ног зе мљи шта по мо ћу 408.734
трак то ра, ка же Дра ган Вук ми-
ро вић, ди рек тор Ре пу блич ког
за во да за ста ти сти ку.

За бе ле же но је и да се у овим
по љо при вред ним га здин стви ма

га ји 908.990 го ве да, 3.403.288 сви-
ња, 1.729.278 ова ца, 235.576 ко за 
и 26.627.308 ко ма да жи ви не, као 
и 673.651 пче ли ње дру штво.

По пи си ва чи, њих 6.138, ан ке-
ти ра ли су то ком ме сец и по да на 
по пи са 937.210 до ма ћин ста ва и 
4.200 прав них ли ца и њи хов ути-

сак је да је од зив по љо при вред-
ни ка био од ли чан. Сви при ку пље-
ни по да ци су тај ни и би ће ко ри-
шће ни ис кљу чи во у ста ти стич ке
свр хе, а пре ма оце ни ди рек то ра
За во да за ста ти сти ку, спро ве де-
ни по пис по љо при вре де је нај-
те жи и нај ве ћи по сао до са да.
По пис по љо при вре де по др жа ла
је Европ ска уни ја са де вет ми ли о-
на евра, а Вла да Ср би је, од но сно
над ле жно ми ни стар ство мо ћи
ће, на осно ву при ку пље них по-
да та ка, да де фи ни шу стра те ги ју
раз во ја по љо при вре де и ру рал-
ног раз вит ка Ре пу бли ке.

Овај пр ви са мо стал ни по пис
по љо при вре де у по след њих 50 
го ди на обез бе ђу је на шој зе мљи 
по у зда не ста ти стич ке по дат ке 
ко ји ће би ти ва жни у ко ри шће-
њу фи нан сиј ских ин стру ме на та 
у окви ру за јед нич ке по љо при-
вред не по ли ти ке Европ ске уни-
је, као пред при ступ на по моћ, 
али и на кон сту па ња у Уни ју.

Љ. Ми лен ко вић

СА ОП ШТЕ НИ ПР ВИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО ПИ СА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Сва ко че твр то до ма ћин ство 
– по љо при вред но
Ср би ја има 631.122 по љо при вред на га здин ства, ко ја по се ду ју 408.734 трак то ра
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Цр ве ни крст Ср би је, осно ван 
6. фе бру а ра 1876. го ди не у Бе-
о гра ду, обе ле жио је 137 го ди на 
од осни ва ња и ме ђу на род ног 
при зна ња. Срп ско дру штво Цр-
ве ног кр ста осно ва но је на ини-
ци ја ти ву др Вла да на Ђор ђе ви ћа, 
а пр ви пред сед ник био је ми тро-
по лит Ми хај ло Јо ва но вић.

У ор га ни за ци ја ма Цр ве ног 
кр ста у про шлој го ди ни би ло 
је 284.936 чла но ва, од ко јих је 
ско ро две ста хи ља да мла дих. У 
ре а ли за ци ји про гра ма Цр ве ног 
кр ста Ср би је уче ству је и око 
60.000 во лон те ра, од ко јих ви ше 
од по ло ви не чи не мла ди. Од нос 
во лон те ра и про фе си о нал ног 
осо бља у ЦК Ср би је је 75 пре ма 
је дан, што је да ле ко из над ме ђу-
на род ног стан дар да (20 во лон-
те ра на јед ног за по сле ног).

По ред со ци јал не де лат но сти, 

пре вен ци је бо ле сти, раз ви ја ња 
ак тив но сти у пр вој по мо ћи и да ва-
ла штву кр ви, Цр ве ни крст оства-
ру је и број не дру ге ак тив но сти. 

Са мо у про гра му бри ге о ста ри ма, 
ко ји се ре а ли зу је у 54 ор га ни за ци-
је ЦК, про шле го ди не је би ло 6.280 
ко ри сни ка, а ан га жо ва но је ви ше 
од 1.000 во лон те ра. Цр ве ни крст 
Ср би је и мре жа „Ху ма наС” ини ци-
ра ли су ор га ни зо ва ње и 48 гру па 
са мо по мо ћи ко је об у хва та ју 426 
ста ри јих осо ба у 27 оп шти на.

Про шле го ди не Цр ве ни крст
Ср би је је уче ство вао у из ра ди
сту ди је о на си љу над ста ри ји ма.
Циљ сту ди је је да се скре не па-

жња дру штва на овај
про блем, а про је кат
„Бри га за ста ри је у
ло кал ној за јед ни ци”,
ре а ли зо ван уз по др-
шку хо ланд ског Ми-
ни стар ства ино стра-
них по сло ва, био је
на ме њен раз ви ја њу
цен та ра за днев не

ак тив но сти за ста ри је у Кра гу јев-
цу, Пи ро ту и Ин ђи ји. У ЦК та ко ђе
пла ни ра ју да по ред по мо ћи де ци
и мла дим осо ба ма са ин ва ли ди-
те том циљ не гру пе бу ду и њи хо-
ви ро ди те љи. Овај про је кат ће
у 2013. об у хва ти ти укуп но 660
ма ли ша на и мла дих осо ба са ин-
ва ли ди те том и 400 ро ди те ља, а

ак тив но сти ће се ре а ли зо ва ти у
29 ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста
Ср би је. Уз по моћ Ми ни стар ства
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке и ло кал них са мо у пра ва
то ком ове го ди не би ће про ши-
рен и про грам на род них ку хи ња
на 34.660 ко ри сни ка у 75 гра до ва
и оп шти на.

Пла ни ра но је и да наш Цр ве-
ни крст ове го ди не уче ству је
у обе ле жа ва њу 150 го ди на од
осни вач ког са стан ка Ме ђу на-
род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста
(17. фе бру а ра 1863), од одр жа-
ва ња пр ве Ме ђу на род не кон-
фе рен ци је По кре та (29. ок то бра
1863) и 150 го ди на од пот пи си-
ва ња Пр ве Же нев ске кон вен-
ци је (усво је не 22. ав гу ста 1864.
го ди не). Ови да ту ми обе ле жи ће
се под мо том „150 го ди на ху ма-
ни тар не ак ци је“. Ј. Оцић

ЦР ВЕ НИ КРСТ СР БИ ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО 137. ГО ДИ ШЊИ ЦУ

Ве ли ки број мла дих и во лон те ра

У Но вом Са ду је у то ку спровођење про је-
кта „Дру га чи ја при ча о слу ху”, у оквиру којег
је, кра јем про шле го ди не, ор га ни зо ва на бес-
плат на про ве ра слу ха свих за ин те ре со ва них
гра ђа на. 

Дру гу фа зу овог про јек та пред ста вља ла је ра-
ди о ни ца ко ја је не дав но одр жа на у Цен тру за со-
ци јал ни рад Но вог Са да. За уче сни ке ра ди о ни це
ор га ни зо ва но је пре да ва ње о ти по ви ма оште-
ће ња слу ха, као и о кри те ри ју ми ма за пра ви лан
ода бир слу шног апа ра та, а за ин те ре со ва ни су у
раз го во ру са струч ња ци ма из фир ме АЛ ФА из
Кра гу јев ца мо гли да раз ре ше не ке не до у ми це
у ве зи са овим про бле мом. Ра ди о ни ци је при су-
ство вао и Бе ла Ку ри на, члан Град ског ве ћа за со-
ци јал ну за шти ту и бри гу о по ро ди ци и де ци.

У окви ру по след ње фа зе про јек та „Дру га чи ја
при ча о слу ху”, уз по др шку Град ске упра ве за
со ци јал ну и деч ју за шти ту и но во сад ског Цен-
тра за со ци јал ни рад, пред став ни ци АЛ ФА д.о.о.
по кло ни ће пет слу шних апа ра та осо ба ма ко је
спа да ју у ка те го ри ју со ци јал но угро же ног ста-
нов ни штва, ко је ни су мо гле да обез бе де апа ра-
те пре ко РФ ЗО, и ко је су за до во љи ле кри те ри-
ју ме на осно ву прет ход не про ве ре слу ха. Осим
ових пет слу шних апа ра та на ме ње них гра ђа ни-
ма Но вог Са да, још 35 ће би ти до ни ра но осо ба-
ма оште ће ног слу ха ши ром Ср би је. Д. Ко раћ

У НО ВО САД СКОМ ЦЕН ТРУ
ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

Дру га чи ја 
при ча о слу ху

У част обе ле жа ва ња ју би ле ја – 64 го ди-
не од осни ва ња Са ве за сле пих Вој во ди не 
(25. ја ну а ра), про сто ри је Са ве за у Но вом 
Са ду, би бли о те ку и сту дио за сни ма ње 
звуч них за пи са об и шао је Ми ли вој Вре-
ба лов, пот пред сед ник Скуп шти не Вој во-
ди не.

Вре ба лов је у раз го во ру са ру ко вод-
ством Са ве за, ко ји бро ји око 3.300 чла-
но ва ор га ни зо ва них у две оп штин ске и 
де вет ме ђу оп штин ских ор га ни за ци ја, са-
слу шао са ко јим се про бле ми ма ова по-
пу ла ци ја да нас нај че шће су сре ће.

Вла ди мир Па нин, пред сед ник Са ве за 
сле пих Вој во ди не, ис та као је да нај ви ше 
те шко ћа има ју при ли ком за по шља ва ња.

– На ши чла но ви, чак и они ко ји има ју 
за вр ше ну ви шу шко лу или фа кул тет, те-
шко се за по шља ва ју и то се ни је из ме ни-
ло ни на кон сту па ња на сна гу За ко на о 
ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са 
ин ва ли ди те том. Ре чит при мер да са да те-
же до ла зи мо до рад ног ме ста је и то што, 
ре ци мо, у зре ња нин ској бол ни ци ра де 
са мо че ти ри сле па и сла бо ви да те ле фо-
ни ста, а ра ни је их је би ло за по сле но де-
вет. За то овим по во дом упу ћу јем и мол бу 

свим ди рек то ри ма јав них и при ват них
пред у зе ћа да за по шља ва ју осо бе са ин-
ва ли ди те том – ис та као је Па нин.

Ми ли вој Вре ба лов је пред ло жио да Са-
вез сле пих Вој во ди не до ста ви кон крет не
пред ло ге о то ме ка ко да им се по мог не и
да де ле га ци ја Са ве за по се ти по кра јин ску
Скуп шти ну ра ди до го во ра о то ме ко ли ко
је фи нан сиј ских сред ста ва по треб но да
би се олак ша ло ње го во функ ци о ни са ње.

М. Мек те ро вић

ЈУ БИ ЛЕЈ СА ВЕ ЗА СЛЕ ПИХ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Те шко до
рад ног ме ста
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кроз Србијукроз Србију

Пред у зе ће за про фе си о нал ну ре ха би ли та-
ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том 
„Гра фо про мет” из Кра гу јев ца обе ле жи ло је 23 
го ди не по сто ја ња и ра да. За те 23 го ди не „Гра-
фо про мет” је про шао раз ли чи те пе ри о де и 
од јед не ма ши не у про сто ру од 22 ква драт на 
ме тра, са да ви ше од три де сет рад ни ка ра ди 
у ма шин ско-гра фич ком пар ку на око 400 ква-
дра та. Ова за штит на ра ди о ни ца за по шља ва 
осо бе са ин ва ли ди те том, али и еду ку је мла де 
и оспо со бља ва их за по сло ве књи го ве за ца.

Го ди шњи ца осни ва ња кра гу је вач ког „Гра фо-

про ме та” уве ли ча на је пу шта њем у рад но ве
штам пар ске ма ши не ко ја је ку пље на сред-
стви ма Ми ни стар ства ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке. Ку по ви ном но ве ма ши не
за штам па ње Б3 фор ма та у овом пред у зе ћу
се на да ју да ће про ши ри ти про из вод ни про-
грам, али и по ста ти кон ку рент ни ји.

На да ју се и ве ћем оби му по сла, а ову по-
слов ну го ди ну за по че ли су скла па њем уго во-
ра са Град ском упра вом Кра гу јев ца, као и са
бе о град ском Град ском упра вом, од чи је ре а-
ли за ци је мно го оче ку ју. М. Сан трач

Му зеј Вој во ди не, у са рад њи са Днев ним бо рав ком
ШО СО „Ми лан Пе тро вић” из Но вог Са да, не дав но је одр-
жао ра ди о ни цу за осо бе са ин ва ли ди те том. Два де се так
по ла зни ка ра ди о ни це има ло је при ли ку да се упо зна са
из ло жбом „Све је са мо ре кла ма”, а за тим су у прак тич ном
де лу са ми кре и ра ли ре кла ме и по ка за ли за вид ну кре а-
тив ност о ко јој све до че њи хо ви ори ги нал ни ра до ви.

– Циљ ове ра ди о ни це је упо зна ва ње мла дих из Днев-
ног бо рав ка са му зеј ским из ло жба ма, са бо га том кул тур-
ном ба шти ном ко ју Му зеј Вој во ди не чу ва, као и раз ви ја-
ње ин те ре со ва ња за умет ност и умет нич ки на чин из ра-
жа ва ња – на гла си ла је Ива на Сте па нов Та сић, ку стос-пе-
да гог Му зе ја и во ди тељ ра ди о ни це.

Ова ра ди о ни ца је би ла на ме ње на осо ба ма уз ра ста од
15 до 27 го ди на, мен тал но не до вољ но раз ви је ним, са
Да у но вим син дро мом, као и са ви ше стру ким по ре ме ћа-
ји ма у раз во ју.

Ра ди о ни це ће се одр жа ва ти јед ном ме сеч но, до кра ја
школ ске го ди не. Д. Ко раћ

ГО ДИ ШЊИ ЦА КРА ГУ ЈЕ ВАЧ КОГ „ГРА ФО ПРО МЕ ТА”

До бар по че так по слов не го ди не

КРЕ А ТИВ НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ ЗА ОСИ 
У МУ ЗЕ ЈУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Раз ви ја ње
умет нич ких 
скло но сти

Ди рек тор Ге рон то ло шког цен тра Су бо ти ца, др Не над Ива ни ше вић,
пред ста вио је кра јем ја ну а ра ре зул та те не дав но спро ве де не ан ке те на
те му про це не ри зи ка од на стан ка це ре бро ва ску лар них обо ље ња. Циљ
ан ке ти ра ња гра ђа на био је да се при ку пе по да ци о рас про стра ње но-

сти нај ва жни јих фак то ра ри зи ка, као
и пра ће ње трен до ва кре та ња тих фак-
то ра.

Мо жда ни удар је је дан од во де ћих
узро ка смрт но сти у све ту и код нас, а
по ред здрав стве ног пред ста вља и со-
цио-еко ном ски про блем због ви со ких
тро шко ва ле че ња, фи зи кал не ре ха би-
ли та ци је и ин ва ли ди те та бо ле сни ка
ко ји су на кон пре бо ле лог мо жда ног
уда ра че сто трај но рад но оне спо со-
бље ни или пот пу но за ви сни од ту ђе
по мо ћи и не ге.

То ком спро во ђе ња ове ан ке те у Су-
бо ти ци као ри зи ци пре по зна те су не-
ке жи вот не на ви ке, на чи ни по на ша ња,
али и од ре ђе не бо ле сти ко је су по ве за-
не са уче ста ло шћу мо жда ног уда ра, уз

за кљу чак да је по треб но при ме њи ва ти ме ре пре вен ци је ра ди сма ње ња
про цен та обо ле лих. Не ке се мо гу при ме њи ва ти на чи та ву по пу ла ци ју, а
дру ге, пак, ин ди ви ду ал но. У пр вом слу ча ју мо же се ин си сти ра ти на про-
ме ни жи вот них на ви ка код здра вих осо ба, а дру га ме то да под ра зу ме ва
иден ти фи ка ци ју и ле че ње па ци је на та са ви ше фак то ра ри зи ка, од но сно
„ви со ко ри зич них па ци је на та”. Ра на ре ха би ли та ци ја бо ле сни ка са пре бо-
ле лим мо жда ним уда ром ве о ма је ва жна за опо ра вак и сма ње ње бро ја
бо ле сни ка за ви сних од ту ђе по мо ћи и не ге.

Ова ан ке та је спро ве де на у окви ру ИПА про јек та пре ко гра нич не са рад-
ње Хр ват ска – Ср би ја под на зи вом „Ре ги о нал ни цен тар за еду ка ци ју, пре-
вен ци ју обо ље ња и фи зи кал ну ре ха би ли та ци ју па ци је на та обо ле лих од це-
ре бро ва ску лар ног ин сул та и мул ти пле скле ро зе”. М. Мек те ро вић

АН КЕ ТА ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА СУ БО ТИ ЦА

Фак то ри ри зи ка
за на ста нак
мо жда ног уда ра

Др Не над 
Ива ни ше вић
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До ље вач ки Дом здра вља је 
јед на од оних ин сти ту ци ја ко је 
се тру де да до след но оства ру ју и 
ис пу ња ва ју све што су се би за да-
ли као ми си ју и ви зи ју. Раз вој ка 
уста но ви при мар не здрав стве-
не за шти те ко ја ће би ти ли дер у 
очу ва њу здра вља за јед ни це, уз 
стал но уна пре ђе ње ква ли те та 
струч ног ра да и без бед но сти па-
ци је на та ов де је схва ћен до слов-
но, као сва ко днев на оба ве за, те 
ни је слу чај но што је ову уста но ву 
Ми ни стар ство здра вља у два на-
вра та (2006. и 2007. го ди не) про-
гла си ло за нај бо љи дом здра вља 

у Ср би ји. У са мом су вр ху (на тре-
ћем ме сту) и ка да је реч о кам па-
њи „Иза бе ри те свог ле ка ра”, а за 
нај ве ћи ни во уса гла ше но сти са 
стан дар ди ма у здрав ству Ми ни-
стар ство им је за пе ри од 2008–
2011. до де ли ло тзв. сер ти фи кат 2 
и акре ди та ци ју за слу жбе оп ште 
ме ди ци не, здрав стве не за шти те 
же на и де це, па тро на жне слу жбе, 
за за шти ту жи вот не сре ди не, ру-
ко во ђе ње и упра вља ње. Ова ква 
акре ди та ци ја би ла је не до сти жна 
и за мно ге ве ће до мо ве здра вља.

Не дав но су у овој уста но ви 
одр жа ни но ви „Да ни акре ди-

та ци је”, што је био по вод да
спољ ни оце њи ва чи, од но сно
струч ња ци са стра не оце не ква-
ли тет ра да до ље вач ког До ма
здра вља. Оце њи ва чи су про ве-
ра ва ли ни во уса гла ше но сти у
здрав ству у три на ест обла сти,
про це њи ва ли су без бед ност
за по сле них и па ци је на та, хи ги-
је ну, али и жи вот ну сре ди ну и
упра вља ње ме ди цин ским от па-
дом, а оце ње на је и апо те ка ко ја
од про шле го ди не ра ди у са ста-
ву до ма. На осно ву све га ви ђе-
ног Аген ци ја за акре ди та ци ју
здрав стве них уста но ва Ср би је

је овом до му здра вља из да ла
сер ти фи кат о акре ди та ци ји на
пе ри од од се дам го ди на.

До ље вач ка уста но ва је по след-
њих го ди на на ба ви ла не ко ли ко
са вре ме них ме ди цин ских апа ра-
та, а до брим оце на ма си гур но је
до при нео и од лич но ор га ни зо-
ван рад ле ка ра на те ре ну у не кој
од је да на ест ам бу лан ти. Оно по
че му се овај Дом здра вља за и-
ста раз ли ку је је сте не пре ки дан
рад 24 са та. Ра ди се као у Хит ној
по мо ћи, па то ком но ћи број ни
па ци јен ти до ла зе и из су сед них
оп шти на. С. Мар ја но вић

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

„Зре ло до ба” 
у ме ди ји ма

У ор га ни за ци ји Не за ви сног удру же ња но ви-
на ра Ср би је, у Кра гу јев цу је одр жан се ми нар
„Зре ло до ба у ме ди ји ма” по све ћен раз би ја њу
сте ре о ти па и пред ра су да о ста ри јој по пу ла ци ји
у Ср би ји. О про бле ми ма ме диј ске мар ги на ли за-
ци је те по пу ла ци је, ко ја чи ни се дам на ест од сто
ста нов ни штва Ср би је, раз го ва ра ли су струч ња-
ци из со ци јал них уста но ва, пред став ни ци удру-
же ња пен зи о не ра и не вла ди них ор га ни за ци ја
ко је пру жа ју по др шку ста ри ји ма, као и но ви на-
ри, уред ни ци и пен зи о ни са ни но ви на ри.

Не за ви сно удру же ње но ви на ра Ср би је је, уз
по др шку Ми ни стар ства ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке, спро ве ло мо ни то ринг ме-
диј ског пра ће ња те ма о ста ри ји ма ко ји је по ка зао
да се те ме ко је се ти чу ове по пу ла ци је у ме ди ји-
ма пра те спо ра дич но. Те ме о ста ри ји ма нај че шће
се пра те ин ци дент но, ка да се от кри ју дра стич ни
при ме ри зло у по тре ба у ста рач ким до мо ви ма
или по во дом не срећ них до га ђа ја, а нај че шће ве-
сти о ста ри јој по пу ла ци ји об ја вљу ју се по во дом
ис пла те пен зи ја, на во ди се у ис тра жи ва њу.

У окви ру про јек та, сем мо ни то рин га, уре ђе на
је и по себ на пу бли ка ци ја ко ја об ра ђу је пет зна-
чај них те ма за ста ри ју по пу ла ци ју. М. Сан трач

У ме ђу на род ни про је кат „Уку си и те-
ри то ри је” ко ји спро во ди фран цу ско
Удру же ње про из во ђа ча ор ган ске хра не
„Ар био” укљу че но је не ко ли ко оп шти-
на из Ср би је: Бе ла Па лан ка, Ме ро ши на,
Осе чи на, Срем ски Кар лов ци, Свр љиг и
град Ниш. Циљ овог про јек та је про мо-
ви са ње и ва ло ри за ци ја срп ских ло кал-
них по љо при вред них про из во да. Та ко ће
оп шти на Свр љиг пред ста ви ти бел муж,
то пло пред је ло од мла дог си ра и про ји-

ног бра шна, Бе ла Па лан ка ба ни цу (вр ста
пи те), Ме ро ши на ви шњу, Осе чи на шљи-
ву, Срем ски Кар лов ци кар ло вач ко аро-
ма ти зо ва но ви но. У са рад њи са фран цу-
ском оп шти ном Брик бек, ко ја се на ла зи у

обла сти Бор до, сва ка од ових оп шти на у 
Ср би ји брен ди ра ће сво је тра ди ци о нал не 
про из во де.

Го сти из Фран цу ске об и шли су по-
чет ком фе бру а ра оп шти не, уче сни це у 
про јек ту, и упо зна ли се са њи хо вим при-
род ним по тен ци ја ли ма. На за јед нич ком 
се ми на ру у Ни шу за кљу че но је да тре ба 
ја ча ти ор ган ску про из вод њу, ру рал ни ту-
ри зам и бла го вре ме но при пре ма ти про-
јек те као услов за обез бе ђи ва ње фи нан-

сиј ских сред ста ва. Све ове ак тив но сти 
ор га ни зо ва не су под по кро ви тељ ством 
Ми ни стар ства ино стра них по сло ва Фран-
цу ске и ам ба са де Фран цу ске у Ср би ји.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ

Брен ди ра ње 
ор ган ских про из во да

ДОМ ЗДРА ВЉА У ДО ЉЕВ ЦУ И ДА ЉЕ МЕ ЂУ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ МА

Но ви сер ти фи кат на се дам го ди на



Пи та са ки ки ри ки јем
Са стој ци: 500 г ко ра за пи ту, 450 г ше ће-

ра, 200 г не сла ног ки ки ри ки ја, 150 г су вог
гро жђа, 200 г ора ха, сред њи ли мун, ва нил
ше ћер, по ла ли тра во де, уља по по тре би.

На чин при пре ме: ки ки ри ки ис пе ћи,
очи сти ти и са мле ти. Са мле ти и ора хе. У 
под ма зан плех ста ви ти пр во две ко ре, по-
су ти на де вом и по пр ска ти уљем. Та ко ре-
дом док се не утро ше ко ре. Сло же ну пи ту
на ма за ти уљем и исе ћи на коц ке. Пе ћи на
200° Ц да ле по по ру ме ни. Док се пи та пе че,
ста ви ти во ду, ше ћер и ва нил ше ћер да се
ску ва шер бет, ко јим се пре ли је пе че на пи та.
Ли мун до бро опра ти па исе ћи на ко лу то ве
и до да ти у шер бет. Оста ви ти пи ту да од сто-
ји да се охла ди и упи је теч ност.

Пи та од пе чу ра ка

Са стој ци: па ко ва ње ко ра за пи ту, гла ви ца
цр ног лу ка, чен бе лог лу ка, 500 гр пе чу ра-
ка, 200 гр шун ке, 150 гр кач ка ва ља, ка ши ка
сец ка ног пер шу на, јед на па вла ка, 4 ја је та,
ка ши ка бра шна, со, би бер, ве ге та, уље.

На чин при пре ме: на уљу из дин ста ти
сец ка ни цр ни и бе ли лук. Пе чур ке исе ћи
на ли сти ће и из дин ста ти на лу ку. Оста ви-
ти да се охла ди, па до да ти шун ку исец ка ну
на коц ке и рен да ни кач ка ваљ. По том до-
да ти жу ман ца, па вла ку, за чи не и пер шун.
Бе лан ца уму ти ти у шам, до да ју ћи бра шно
и ла га но ме ша ју ћи до да ти ма си. Ко ре по-
де ли ти на по три ко ма да. Сва ку ко ру по пр-
ска ти уљем, а на тре ћу ста вља ти део фи ла.
Са ви ја ју ћи кра је ве уви ти ко ре и по ре ђа ти у
под ма зан плех. Ма ло их пре ма за ти уљем и
пе ћи на 200° Ц.
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здрав живот

Сви во ле пи теСви во ле пи те

Про ја ра са ку пу сом
Са стој ци: 3 ја је та, 2,5 шо ље јо гур та, по ла шо ље уља, шо ља бе лог бра шна, 2 шо ље 

ку ку ру зног бра шна, со, пра шак за пе ци во, су сам, 700 г ку пу са ри бан ца, гла ви ца лу ка, 
пра зи лук, уље.

На чин при пре ме: ку пус опра ти и оце ди ти. На уљу про пр жи ти сец ка ни лук, до да ти 
ри ба нац и пр жи ти још пет на е стак ми ну та. По себ но уму ти ти ја ја, до да ти бра шно, јо гурт, 
уље, пра шак за пе ци во, со.

У под ма за ну теп си ју си па ти по ла те ста. Ста ви ти на не ко ли ко ми ну та у рер ну за гре ја ну 
на 200° Ц да се ухва ти ко ри ца. Си па ти дин ста ни ку пус, а пре ко ње га дру гу по ло ви ну те-
ста. По су ти су са мом и вра ти ти у рер ну да ле по по ру ме ни. Охла ђе но се ћи на коц ке.

Л
е к
о в
и 
из

 п
ри

 ро
 де

Пре хла да, 
ка шаљ,грип

Лук и мед: ве ћу гла ви цу цр ног лу ка
очи сти ти и сит но исе ћи. До да ти 2-3 ка-
ши ке ме да и из ме ша ти. За тво ри ти по су-
ду, нај бо ље оста ви ти пре ко но ћи да се
ство ри сок. Про це ди ти и пи ти по ка ши-
ку со ка.

Цр на рот ква и мед: узе ти цр ну рот-
кву, опра ти је и од се ћи по кло пац при
вр ху. Из ду би ти рот кву што ви ше у ду би-
ну, а стра ни це оста ви ти око 1,5 цм де-
бљи не. На дну на пра ви ти ру пу уз по моћ
шта пи ћа за ра жњић па ста ви ти рот кву
у ча шу. У уду бље ње си па ти при род ни
мед, а у не до стат ку ме да мо же и жу ти
ше ћер. Оста ви ти да се пре ко но ћи це ди
у ча шу. Пи ти ују тру и уве че по ве ли ку ка-
ши ку. Сва ки дан пра ви ти свеж си руп.

Мед, ја бу ка и лук: из рен да ти јед ну ја-
бу ку и јед ну гла ви цу лу ка. До да ти мед и
све из ме ша ти. Ви ше пу та на дан узи ма ти
по јед ну ка ши ку.

За чи ни: узе ти исту ко ли чи ну ки ма,
ђум би ра у пра ху и ше ће ра. Ким и ше ћер
ис ту ца ти или са мле ти. По ме ша ти све са-
стој ке и узи ма ти три пу та на дан по ка-
ши чи цу.

Лук: исе чен лук са љу ском ста ви ти да
се ку ва у по ла ли тра во де. По сле не ко-
ли ко ми ну та скло ни ти. Кад се охла ди,
до да ти мед и пи ти ви ше пу та на дан.

Ли мун и ло вор: у 0,5 л во де до да-
ти два ли му на сит но исе че на са ко ром
(прет ход но до бро опра на вру ћом во-
дом). До да ти шо љу ше ће ра и три ли ста
лор бе ра. Ку ва ти да се уку ва по ла и на-
пра ви си руп. Пи ти по ка ши ку ви ше пу та
на дан.

Бе ли слез и жал фи ја: у лон че си па ти
шо љу ше ће ра и ис то пи ти на ти хој ва три,
до да ти шо љу во де. Ку ва ти да се ше ћер
ото пи. До да ти две ка ши ке бе лог сле за и
исто то ли ко жал фи је. На ста ви ти још де-
се так ми ну та са ку ва њем. Про це ди ти и
пи ти до три пу та днев но.

Пи ца ро лат
Са стој ци: ко ре за ги ба ни цу, 250 гр пра шке шун ке, 250 гр кач ка ва ља, 400 гр пе чу ра ка,

200 гр ке ча па, јед на па вла ка, 2 ја је та, ке си ца ори га на.
На чин при пре ме: уму ти ти па вла ку и

ја ја. Ко ре ре ђа ти на сле де ћи на чин: пр ва
оста је пра зна, дру гу пре ма за ти ке ча пом
и сва ку на ред ну тан ко на ма за ти и по ма ло
по су ти ори га ном, на тре ћу из рен да ти 125
гр кач ка ва ља, на че твр ту из рен да ти шун-
ку, на пе ту – по ла па вла ке и ја ја, на ше сту –
сец ка не пе чур ке, на сед му – ке чап и оста-
так кач ка ва ља. Уви ти у ро лат, пре ма за ти
остат ком па вла ке и ја ја, по су ти су са мом.
Пе ћи у рер ни за гре ја ној на 200 сте пе ни да
ле по по ру ме ни.  

При пре ми ла:
Со фи ја До ми ни ко вић
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Основ ни Offi    ce To ol bar (5)

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. фебруар 2013.

Па ле та
Pa ra graph
Са сто ји се из 
сле де ћих ико на:

Ико на Име Ко ри сти се за:

Bul let до да ва ње пред зна ка па су си ма или спи-
ско ви ма;

Num be ring до да ва ње бро јев не ли сте (раз ли чи тих 
сти ло ва бро је ва или сло ва) пред зна ка 
па су си ма или спи ско ви ма;

Mul ti le vel List  кре и ра ње ли сте (раз ли чи тих сти ло ва 
бро је ва или сло ва) са ви ше ни воа пред-
зна ка у па су си ма или спи ско ви ма;

Dec re a se Indenт по ме ра ње па су са на прет ход ни по ло жај 
та бу ла то ра;

In cre a se In dent по ме ра ње па су са на сле де ћи по ло жај 
та бу ла то ра;

Sort сор ти ра ње по да та ка;
Show/Hi de при ка зи ва ње/са кри ва ње сим бо ла за 

фор ма ти ра ње тек ста (сим бо ли за па ра-
граф, раз мак, та бу ла тор, озна ку сек ци ја);

Align Left по рав на ње тек ста по ле вој мар ги ни;
Cen ter цен три ра ње тек ста;
Align Right по рав на ње тек ста по де сној мар ги ни;
Ju stify по рав на ње тек ста по обе мар ги не;
Li ne spa cing од ре ђи ва ње про ре да у тек сту (раз мак 

из ме ђу ре до ва);
Sha ding осен че ње мар ки ра ног де ла тек ста;
Bor der из бор окви ра.

Bul let – ли ста сим бо ла за ауто мат ско на бра ја ње
Клик не мо на стре ли цу по ред ико не Bul let, па у одељ ку Bul let Li-

brary би ра мо сим бол ко ји же ли мо да до да мо као пред знак од ре-
ђе ном де лу тек ста. По сту пак је:

1. мар ки ра мо део тек ста ко ме же ли мо да до да мо пред знак;
2. клик не мо на стре ли цу по ред ико не Bul let;

3. у одељ ку Bul let Li-
brary клик не мо на сим-
бол ко ји же ли мо да до-
да мо као пред знак од-
ре ђе ном де лу тек ста;

4. ис пред мар ки ра ног 
де ла тек ста ће се по ја ви-
ти пред зна ци.

Ка да иза бе ре мо од ре ђе ни пред знак, отва ра се Re cently Used 
Bul lets – ли ста пред зна ка ко је смо ко ри сти ли у те ку ћем до ку мен ту. 
У би бли о те ци Bul lets по сто је већ по ну ђе ни а уко ли ко ми же ли мо 
да кре и ра мо не ки стил пред зна ка, по сту пак је:

1. клик не мо на стре ли цу по ред ико не Bul let;
2. клик не мо на оп ци ју De fi  ne New Bul let;
3. у по зи ци ји Bul let cha rac ter би ра мо дуг ме:
а) Symbol – не ки сим бол (знак) из та бе ле са сим бо ли ма;
б) Pic tu re – пред зна ке иза бра не из по ну ђе них сли ка;
ц) Font – пред зна ке из по ну ђе них из гле да сло ва;
4. на оп ци ји Alig nment би ра мо раз мак пред зна ка од ле ве мар ги не;
5. клик не мо на дуг ме OK;

6. кли ком на же ље ни
пред знак он ула зи у Bul-
let Li brary.

На по ме на: Пред знак
се мо же обри са ти из
Bul let Li brary та ко што
де сним та сте ром ми ша
клик не мо на ње га и иза-
бе ре мо оп ци ју Re mo ve.

Num be ring – ли ста
бро је ва за ауто мат ско
на бра ја ње

Клик не мо на стре ли цу
по ред ико не Num be ring,
па у одељ ку Num be ring
Li brary би ра мо стил (вр-
сту) бро је ва или сло ва
ко ја же ли мо да до да мо
као пред знак за на бра ја ње од ре ђе ном де лу тек ста. По сту пак је:

1. мар ки ра мо део тек ста ко ме же ли мо да до да мо пред зна ке – од-
ре ђе ни стил бро је ва или сло ва;

2. клик не мо на стре ли цу по ред ико не Num be ring;
3. у одељ ку Num ber Li brary клик не мо на стил ко јим хо ће мо да

при ка же мо бро је ве или сло ва ко ја же ли мо да до да мо као пред знак
од ре ђе ном де лу тек ста;

4. ис пред мар ки ра ног де ла тек ста ће се по ја ви ти бро је ви или
сло ва – пред зна ци ко је смо иза бра ли.

Ка да иза бе ре мо од ре ђе ни стил бро је ва или сло ва ко ја же ли мо
да ко ри сти мо као пред зна ке за на бра ја ње, отва ра се Re cently Used
Num ber For mats, а то је ли ста пред зна ка (из гле да бро ја или сло ва)
ко је смо ко ри сти ли у до ку мен ту. У би бли о те ци Num be ring по сто-
је већ по ну ђе ни сти ло ви бро је ва и сло ва, а уко ли ко ми же ли мо да
кре и ра мо не ки стил пред зна ка, по сту пак је:

1. клик не мо на стре ли цу по ред ико не Num be ring;
2. клик не мо на De fi  ne New Num ber For mat;

3. у по љу Num ber style
би ра мо стил бро је ва или
сло ва ко је ће мо ко ри сти-
ти као пред зна ке за на-
бра ја ње, а ка да клик не мо
на дуг ме Font по ред, би-
ра мо фонт ко јим ће бро-
је ви или сло ва би ти при-
ка за ни;

4. у по љу Num ber for-
mat ви ди мо при каз иза-
бра них бро је ва или сло ва
за ауто мат ско на бра ја ње;

5. на оп ци ји Alig nment
би ра мо раз мак иза бра-
них бро је ва или сло ва од
ле ве мар ги не;

6. клик не мо на дуг ме
OK;K

7. пред знак ула зи у
Num be ring Li brary.

Пре драг Јо ва но вић
На ста ви ће се
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Ко ли ко ће на ја вље но по ску-ККпље ње елек трич не енер ги-
је до 12 од сто и та риф ни си-К

стем ко ји пред ви ђа и ду пло ви шу
це ну стру је то ком ноћ не (јеф ти-
ни је) та ри фе да по ве ћа ра чу не за

стру ју, те шко је са да из ра чу на ти,
али пре ма про ра чу ни ма Аген ци-
је за енер ге ти ку, про сеч на че тво-
ро чла на по ро ди ца ко ја ме сеч но
да је око 4.000 ди на ра за стру ју од
фе бру а ра ће пла ћа ти и до 480 ди-
на ра ви ше. По сто је ипак број ни
на чи ни да се сма њи по тро шња
стру је, и уз ди сци пли ну и ра ци-
о нал но ко ри шће ње мо гу ће је
спре чи ти кри зу кућ ног бу џе та.

Као пр во, сва ка штед ња стру је
по чи ње од ра све те: мак си мал но
ис ко ри сти те днев но све тло (све-
тли је за ве се), за тим осло бо ди те
про стор ис пред про зо ра да не-
ма те сен ке у со би. Усме ри те све-
тла та мо где су вам по треб на и,
ако мо же те, ко ри сти те „ште дљи-
ве” си ја ли це јер оне тро ше и до
40 од сто ма ње стру је не го обич-
не. Елек тро при вре да Ср би је и
Елек тро ди стри бу ци ја Бе о град су
их де ли ле про те клих го ди на ре-
дов ним пла ти ша ма, а мо гу ће их
је по вољ но на ба ви ти у ме га мар-
ке ти ма. Увек га си те си ја ли це ка да
на пу шта те про сто ри ју и, уко ли ко
мо же те, на ба ви те ра свет на те ла
са сен зо ри ма по кре та, и та ко до-
дат но сма њи те по тро шњу.

У ку хи њи та ко ђе мо же те на-
пра ви ти до дат не уште де. Зи ми
сма њи те тем пе ра ту ру у фри жи-
де ру, јер је на по љу хлад ни је, а

фри жи дер и за мр зи вач ни ка да 
не сме штај те по ред шпо ре та 
или ра ди ја то ра. Уште ду енер-
ги је оства ри ће те и ре дов ним 
укла ња њем на сла га ле да из рас-
хлад них уре ђа ја, али и про ве ра-

ва њем да ли вра та фри жи де ра 
до бро дих ту ју. У про тив ном ће 
вам фри жи дер ви ше ра ди ти, или 
ће те рас хла ђи ва ти ку хи њу, а обе 
те ства ри же ли те да из бег не те.

Ни ка да не ста вљај те то плу 
хра ну у фри жи дер јер се та-
ко знат но по ве ћа ва по тро шња 
енер ги је. За ле ђе не на мир ни це 
пр во ста ви те у фри жи дер да се 
та мо, на тем пе ра ту ри ко ја је та-
ко ђе из над ну ле, по ла ко од ле де.

Нај бо ље би би ло да ку ва те 
на плин, али уко ли ко ко ри сти-
те стру ју, ево не ко ли ко са ве та: 
ку вај те са по клоп цем јер се на 
тај на чин уште ди и до 20 од сто 
енер ги је; ко ри сти те лон це са 
рав ним и глат ким дном и тру ди-
те се да ве ли чи на дна по кри ва 
ве ли чи ну рин гле. Ста кло ке ра-
мич ке пло че су „јеф ти ни је” од 
кла сич них, али су ску пље ка да 
их ку пу је те. Не отва рај те че сто 
вра та од рер не за вре ме пе че-
ња, а екс прес ло нац је ваш нај-
бо љи при ја тељ у ку хи њи.

Што се ти че ма ши не за пра ње 
ве ша, укљу чуј те је са мо кад је пу-
на, на рав но, по јеф ти ној стру ји. 
Уко ли ко има те ма ши ну за су ше-
ње ве ша, на ме сти те цен три фу гу 
на нај ја че по што ће се та ко веш 
бр же осу ши ти, али ге не рал но је 
из бе га вај те јер је огро ман по-

тро шач. Су ши те веш на ва зду-
ху и па жљи во га про сти ри те да 
би сте уште де ли вре ме а и стру ју 
по треб ну за пе гла ње.

Уко ли ко сте у при ли ци, ку пи те 
кућ не апа ра те са што ве ћом енер-

гет ском ефи ка сно шћу. АА или А+ 
апа ра ти су нај бо љи, бар што се ти-
че по тро шње, али су и нај ску пљи.

Ма шта вам при ча ли, из бе га-
вај те да оста вља те кућ не апа ра-
те укљу че не у стру ју ка да их не 
ко ри сти те. Ис кљу чи те но ћу те-
ле ви зо ре, ра дио апа ра те, ком-

пју те ре, јер на тај на чин мо же те 
уште де ти и до пет од сто укуп не 
елек трич не енер ги је. Ни пу-
ња че за мо бил не те ле фо не не 
оста вља те „утак ну те” у стру ју.

Ипак, по мо ћу не ких уре ђа ја 
мо же те но ћу да оба ви те кућ не 
по сло ве и на тај на чин сма њи те 
ме сеч ни ра чун, јер је но ћу јеф ти-
ни ја та ри фа. Мно ги но ћу пе гла ју 
и пе ру веш, чак и ку ва ју. Мо дер-

не ма ши не за пра ње са тај ме ром
мо гу са ме да се „укљу че” по сле
по но ћи. Да уси са ва те но ћу не мо-
же те, јер ће ком ши је да се бу не,
али ако уси си вач ре дов но чи сти-
те, он ће тро ши ти ма ње стру је.

Нај бо ље про ла зе они ко ји ма
су стан или ку ћа до бро изо ло ва-
ни и ко ји су за ме ни ли до тра ја ле
про зо ре и вра та. Ипак, ево не ко-
ли ко са ве та ка ко да се спре чи не-
пла ни ра но ра си па ње енер ги је:
на све про зо ре и спољ на вра та
ста ви те гу ме не или сун ђе ра сте
тра ке или алу ми ни јум ске лајс ни-
це. Уко ли ко има те ро лет не, уве че
их оба ве зно спу сти те, јер ће те ти-
ме до дат но сма њи ти од ла же ње
то пло те из стам бе ног про сто ра.

Уко ли ко се гре је те на стру ју,
не мој те да пре гре ва те про сто-
ри је. Оп ти мал на тем пе ра ту ра 
је 20 сте пе ни и здра ви је је бо-
ра ви ти у уме ре но за гре ја ном 
про сто ру. ТА пе ћи пу ни те то ком 
ноћ не, јеф ти ни је та ри фе, а бој-
лер др жи те на „сре ди ни”, ни ка ко 
на цр ве ном кра ју. Пре по ру ка је 
да се бој лер очи сти од на го ми-
ла ног ка мен ца бар јед ном го ди-
шње јер се та ко мо же уште де ти 
и до 15 од сто енер ги је. Тру ди те 
се да бој лер укљу чу је те но ћу 

и ис кљу чу је те ка да на пу шта те 
стан на ду же вре ме.

За бо ра ви те на ку па ње у пу ној
ка ди – за то је по треб но 150 до 
180 ли та ра то пле во де, а за ту-
ши ра ње са мо 30 до 50 ли та ра. 
Уко ли ко на сла ви ни цу ри то пла 
во да, оба ве зно је по пра ви те и 
учи ни те још је дан ма ли на пор 
за ра ци о нал но тро ше ње стру је.

Је ле на Алек сић

КА КО ДО НИ ЖИХ РА ЧУ НА ЗА СТРУ ЈУ

Штед ња, са вет, штед ња…

Цр ве на зо на нај ску пља
У на ја ви је и нов ноћ ни та риф ни си стем – уме сто 
од но са це не је дан пре ма че ти ри из ме ђу јеф ти ни-
је и ску пље стру је, од нос ће би ти је дан пре ма три
или је дан пре ма два.
За по тро ша че са дво та риф ним об ра чу ном вре ме 
при ме не ни же та ри фе до са да је у ве ћи ни ме ста
би ло сва ког да на од 00.00 ча со ва до 8.00 ча со ва. Уку-
пан број утро ше них ки ло ват-са ти је, без об зи ра на 

то да ли ку пац има јед но та риф но или дво та риф но бро ји ло, рас-
по ре ђен по зо на ма (зе ле на – до 350 kWх, пла ва – од 351 до 1.600
kWх и цр ве на од 1.601 kWх). Са да је стру ја у цр ве ној зо ни пр ве
та ри фе де сет пу та ску пља од стру је у зе ле ној зо ни дру ге та ри фе.

На ја вље но по ску пље не стру је 
не мо ра то ли ко да се осе ти 
на ра чу ни ма уко ли ко је 
ра ци о нал но тро ши те 
и сле ди те јед но став на 
пра ви ла за упо тре бу 
кућ них уре ђа ја
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По зна то је да је ста ри јих 
све ви ше, ка ко у све ту, 
та ко и у на шој зе мљи. 

Струч ња ци об ја шња ва ју да раз-
ло зи за по ве ћа ње бро ја ста рих 
осо ба у укуп ној по пу ла ци ји ни су 
исти ка да је реч о Ср би ји и, ре-
ци мо, зе мља ма Европ ске уни је. 
У ЕУ ста ре ње ста нов ни штва је 
ре зул тат про ду же ног оче ки ва-
ног тра ја ња жи во та, док је код 
нас то са мо до дат на де тер ми-
нан та, а глав ни раз лог ста ре ња 
на ци је је пре све га сма ње ње 
фер ти ли те та (род но сти) – од 
сре ди не про шлог ве ка сто па 
укуп ног фер ти ли те та је не до-
вољ на за об на вља ње ста нов ни-
штва. У Ср би ји удео ста ри јих од 
65 го ди на у укуп ној по пу ла ци ји, 

пре ма не зва нич ним ре зул та ти-
ма нај но ви јег по пи са из 2011, 
из но си око 17,4 од сто, док ста-
ри ји од 80 го ди на чи не 3,6 од сто 
укуп ног бро ја ста нов ни ка. Ови 
про цен ти су на ни воу про се ка 
ЕУ, а пред ви ђа се њи хов по раст 
у бу дућ но сти. Де мо граф ски 
трен до ви и у Евро пи и у Ср би ји 
су је дан од ва жних раз ло га због 
ко јих ће по ра сти по тра жња за 
ду го трај ном не гом.

На ве де ни по да ци пред ста-
вље ни су на дво днев ној ра ди-
о ни ци о ду го трај ној не зи ко ја 
је не дав но одр жа на у Бе о гра-
ду. Ра ди о ни цу су ор га ни зо ва ли 
Ин стру мент за тех нич ку по моћ 

и раз ме ну ин фор ма ци ја (TA I-
EX) Европ ске ко ми си је и Тим за 
со ци јал но укљу чи ва ње и сма-
ње ње си ро ма штва Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је, а ску пу су при су-
ство ва ли ви со ки пред став ни ци 
ре сор них ми ни стар ста ва Вла де 
Ср би је, струч ња ци и ис тра-
жи ва чи из Ве ли ке Бри та ни је, 
Аустри је, Сло ве ни је и Ср би је, 
и пред став ни ци ци вил ног сек-
то ра.

Ду го трај ну не гу ОЕБС де фи ни-
ше као укуп ну ор га ни зо ва ну по-
др шку дру штва осо ба ма ко ји ма 
је нео п ход на по моћ у оба вља-
њу сва ко днев них жи вот них ак-
тив но сти у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду. Пре ма по да ци ма РЗС, 
сто па за ви сно сти ста рих 2011. 

из но си ла је 25,5 од сто, што је 
око про се ка ЕУ, а пред ви ђа се 
да ће за 30 го ди на до сти ћи 36,3 
про це на та. Пре ли ми нар ни ре-
зул та ти по пи са из 2011. го ди не 
го во ре и да 7,4 од сто или ви ше 
од 90.000 ста ри јих ис ка зу је ве о-
ма ве ли ке те шко ће или уоп ште 
ни је у мо гућ но сти да се са мо-
стал но оде ва, хра ни, одр жа ва 
лич ну хи ги је ну, што је све ве о ма 
бли зу де фи ни ци ји о основ ним 
ак тив но сти ма ко је су ве за не за 
ду го трај ну не гу. По ред то га, у 
овај број су укљу че не и осо бе 
ко је су ис ка за ле да има ју ве о ма 
ви сок ни во про бле ма са кон-
цен тра ци јом и пам ће њем, и оне 

су та ко ђе по тен ци јал на гру па
ко јој ду го трај на не га мо же би ти
нео п ход на.

На ску пу су пред ста вље ни
и не ки од ре зул та та ан ке те из
2011. спро ве де не у окви ру ис-
тра жи ва ња о еле мен ти ма ду го-
трај не не ге у Ср би ји, из ко јих се
ја сно ви ди да се с по ве ћа њем
го ди на жи во та по ве ћа ва про-
це нат љу ди ко ји ма је по треб на
по др шка, али да то по ве ћа ње
ни је на гло из ра же но све до 80-
их го ди на, ка да про цен ти дра-
ма тич но ра сту и ка да 50 од сто
љу ди има по тре бу за по др шком
у оба вља њу ба рем јед не основ-
не или до дат не ак тив но сти.

Истом ан ке том до шло се и до
по да та ка да се у Ср би ји нај ве ћи

број љу ди за пра во осла ња на
по др шку по ро ди це, и то го то во
80 про це на та – 12,6 од сто осла-
ња се на ро ђа ке, при ја те ље,
ком ши је, 2,3 на пла ће ну по моћ,
док се све га 0,7 од сто осла ња на
по моћ у ку ћи ко ју пру жа др жа-
ва. До ве о ма слич них по да та ка
до шло је и ис тра жи ва ње НВО
„Сна га при ја тељ ства” Amity из
2007. го ди не.

Ме ђу тим, по ро дич ни мо дел
обез бе ђе ња ду го трај не не-
ге, ко ји је нај за сту пље ни ји и у
зе мља ма ЕУ, те шко је одр жив
– све ма ње се жи ви у ви ше ге-
не ра циј ским по ро ди ца ма, све
ви ше мла дих на пу шта зе мљу, а

та ко ђе и мно ге оп шти не у Ср би-
ји ве о ма озбиљ но ста ре, јер их
на пу шта мла ђе рад но спо соб но
ста нов ни штво, па је стал но пру-
жа ње по мо ћи ста ри ји ма све ма-
ње мо гу ће.

У Ср би ји, на рав но, по сто ји и
др жав ни си стем ду го трај не не-
ге, ко ји под ра зу ме ва нов ча не
на кна де и услу ге. Нов ча не на-
кна де, на ко је мо гу да оства ре
пра во осо бе ко је због бо ле сти
или ин ва лид но сти не мо гу са мо-
стал но да оба вља ју сва ко днев-
не ак тив но сти, фи нан си ра ју се
из до при но са за ПИО за пен зи-
о не ре и оси гу ра ни ке (нов ча на
на кна да за по моћ и не гу дру гог
ли ца) и, пре ма За ко ну о со ци-
јал ној за шти ти, из ре пу блич ког
бу џе та (до да так за по моћ и не гу
дру гог ли ца и уве ћа ни до да так).
Укуп но ко ри сни ка нов ча них на-
кна да, пре ма по да ци ма из 2011,
има око 107.000, од то га 62.000
чи не ста ри ји од 65 го ди на, док
укуп ни рас хо ди из оба си сте ма
из но се око 20 ми ли јар ди ди-
на ра, од но сно чи не 0,6 од сто
БДП-а. Иако по је ди нач ни из но-
си мо жда не де лу ју ве ли ки, они
укуп но, по ре ђе ња ра ди, из но се
ви ше не го нов ча на сред ства ко-
ја се ис пла ћу ју за деч је до дат ке
и со ци јал ну по моћ, ко ји су два
про гра ма усме ре на на си ро ма-
шне.

Ка да је реч о услу га ма, не-
ке су у ман да ту на ци о нал ног, а
не ке ло кал ног ни воа. Из ре пу-
блич ког бу џе та фи нан си ра ју се
ин сти ту ци је за сме штај, као и
услу ге кућ ног ле че ња, не ге, па-
ли ја тив не не ге (из здрав стве ног
оси гу ра ња), док се на ни воу ло-
кал них са мо у пра ва обез бе ђу ју
сред ства за раз ли чи те услу ге,
од ко јих је јед на по моћ у ку ћи.

Је дан од за кљу ча ка ра ди о ни-
це је сте да би ово ли ко раз ли-
чи тих ак те ра и из во ра фи нан-
си ра ња с јед не стра не мо гло да
бу де пред ност, али у зе мљи ко ја
је као Ср би ја ма ње раз ви је на,
ве ћа је шан са да бу ду не до ста-
так, па би из овог, али и мно гих
дру гих раз ло га тре ба ло раз ми-
шља ти о уна пре ђе њу ова квог
си сте ма. Ве сна Ка дић

ДУ ГО ТРАЈ НА НЕ ГА У СР БИ ЈИ

По ро ди ца нај ја чи осло нац
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погледи

„Жи вот је ди ван. И та ко ду га чак”,
са при зву ком опра шта ња ка же ју-
на ки ња фил ма „Љу бав”, док ли ста
по ро дич ни ал бум и пре би ре по
фо то гра фи ја ма из дав них да на.

На ње ном ле пом ли цу оти-
сну те су го ди не про жи вље не на
нај бо љи мо гу ћи на чин – сре ћан
брак, по том ство, успе шна ка ри-

је ра, раз не угод но сти ко је но си
при пад ност ви шој сред њој кла-
си. И то је тра ја ло. До ју че, у том
жи во ту по сто ја ло је и су тра.

У осам де сет и не кој, пен зи о-
ни са на про фе сор ка кла ви ра Ева
и њен су пруг Жорж, у ам би јен ту
про стра ног, удоб ног па ри ског
ста на и кр ца тог књи га ма, жи ве ли
су ти хим рит мом, ис пу ња ва ју ћи
вре ме днев ним ак тив но сти ма,
чи та њем, му зи ком, из ла сци ма.

Од ју че, мир на, при јат на ко-
ло те чи на од ла зи у не по врат,
пре се че на мо жда ним уда ром
ко ји Еви ну де сну стра ну оста-
вља па ра ли зо ва ну. Он да сле ди
још је дан удар и све што је би ло
пре то га по ста је за бо ра вље ни
сан, а сва ко дне ви ца се пре тва-
ра у истин ски ко шмар.

О на гра да ма овен ча ној „Љу-
ба ви” аустриј ског ре ди те ља Ми-
ха е ла Ха не кеа, осва ја чу кан ске
„Злат не пал ме” 2012, до чи та вог
ни за дру гих пре сти жних при зна-
ња и но ми на ци ји за Оска ра, фил-

му ко јим ће би ти отво рен и ово-
го ди шњи бе о град ски ФЕСТ, мно-
го се про те клих ме се ци пи са ло 
и го во ри ло, а но си о ци глав них 
уло га Ема ну е ла Ри ва (86) и Жан 
Луј Трен ти њан (82) лич ним при-
ме ром осли ка ва ју и по твр ђу ју 
ле по ту и уз бу дљи вост жи вот них 
не пред ви дљи во сти.

По го то во то ва жи за Ри ву ко ја 
је има ла све га не ко ли ко филм-
ских уло га (ви ше се ба ви ла по е-
зи јом), од то га две глав не, пр ву 
ко ја ју је про сла ви ла, у фил му 
„Хи ро ши ма, љу ба ви мо ја” пре 
ви ше од пет де це ни ја, и са да ову 
ко јом је но ми но ва на за Оска ра, 
и то као нај ста ри ја глу ми ца икад 
пред ло же на за ову на гра ду.

Оба су та по зи ви ма и мол ба ма 
за ин тер вјуе, умор на и оза ре на, 
из ја ви ла је ових да на да све ово 
што јој се тре нут но де ша ва „до-
жи вља ва као дар у по след њој 
ета пи свог жи во та”. У „Љу ба ви”, 
ме ђу тим, не ма на гра де, ни ти 
про све тљу ју ћих спо зна ја. Филм 
са вр ше не и бол не есте ти ке, не-
жан и су ро во ре а лан, оста вља 
сва ког од гле да ла ца са сво јим 
ми сли ма и ди ле ма ма.

Ка ко и до кле по ма га ти свом 
бли ском и во ље ном ко ме истин-
ске по мо ћи ви ше не ма? До кле 
ис ку ша ва ти соп стве не фи зич ке 
и пси хич ке мо ћи да се све то из-

др жи и до кле пу шта ти обо ле лог 
да па ти ис пу ња ва ју ћи сво ју по-
тре бу (или за да ту ду жност) да 
се жи вот мо ра од жи ве ти, чак и 
кад пред ста вља не под но шљи-
ву му ку.

И шта је у том слу ча ју љу бав? 
Из бор Еви ног су пру га Жор жа је 
са мо ње гов, али по ру ка је уни-

вер зал на – да успе шна за јед-
ни ца дво је љу ди но си, бар до 
не ке тач ке, нај ве ћи енер гет ски 
по тен ци јал и нај ве ће мо гућ но-
сти за по зи тив не под сти ца је. У 
сва ко днев ном жи во ту, ши рој 
по ро ди ци, окру же њу, сви зна-
мо за при ме ре за ди вљу ју ће 
по жр тво ва но сти су пру жни ка. 
То су ано ним ни хе ро ји, о њи ма 
но ви не ни кад не ће пи са ти, али 
не га ко ју они пру жа ју свом жи-
вот ном са пут ни ку че сто је де ло-
твор ни ја од би ло ка квих услу га, 
чак и вр хун ске ме ди ци не. У од-
ре ђе ној ме ри, до ду ше.

У фил му глав ни ју нак, ма да 
без ма те ри јал них про бле ма, 
од би ја по моћ са стра не јер је 
уве рен да ње го ву љу бав и бри-
жност не мо же да за ме ни ни јед-
на не го ва те љи ца. Али, ње го ва 
фи зич ка и пси хич ка кон ди ци ја 
има гра ни це. У жи во ту се че шће 
де ша ва да љу ди се би не мо гу да 
при у ште ис по моћ и то су он да 
из у зет но те шке си ту а ци је. Ни је 

рет кост да бо ле сник над жи ви 
оног ко се ста рао о ње му јер су 
на по ри би ли пре ве ли ки за овог 
по то њег.

До са да шњи со ци о де мо граф-
ски сте ре о ти пи под ра зу ме ва ли 
су да је обич но же на жр тва, од-
но сно да све па да на њу. Као што 
је би ло нор мал но да но си нај ве-
ћи те рет бри ге о по том ству, та ко 
и у по зном до бу опет пре у зи ма 
на се бе од го вор ност за оста ре-
лог и оне мо ћа лог су пру жни ка.

До про ме не уло га до шло је
нео сет но. Не са мо због из ме ње-
ног од но са сна га ме ђу по ло ви ма
и дру га чи јег по ло жа ја же не у дру-
штву у про фе си о нал ној хи је рар-
хи ји, већ и због сма ње не смрт но-
сти му шка ра ца. Са да је све че шће
слу чај да они во де глав ну реч у
не зи обо ле лог срод ни ка. Пре ма
ис тра жи ва њу про фе со ра Ри чар-
да Ра се ла из Ро че сте ра, у аме-
рич кој др жа ви Њу јорк, бли зу два
ми ли о на ста ри јих му шка ра ца у
САД на шло се у уло зи не го ва те-
ља, од то га око ми ли он му же ва
ко ји не гу ју и па зе су пру ге по го-
ђе не Ал цхај ме ро вом бо ле шћу и
дру гим об ли ци ма де мен ци је или
мо жда ни м уда ром.

За ни мљи во је и то да се му-
шкар ци од лич но сна ла зе у но вој
уло зи, од по чет не не си гур но сти
до пот пу ног вла да ња си ту а ци јом
ка да је у пи та њу и ин тим на не га,
пре свла че ње, а и кућ ни по сло ви.
Пси хо ло зи се сла жу да је одр жа-
ва ње за јед ни це у ко ли ко-то ли ко
функ ци о нал ном ста њу нај бо љи
мо дел одр жи вог ста ре ња. До кле
год су дво је љу ди за јед но, чак и
ако су обо је уз др ма ног здра вља,
очу ва ње та ко зва ног нор мал ног
жи во та до при но си ста бил но сти
мен тал не струк ту ре. Уоста лом
сви ми то до бро зна мо, па и кад
чу је мо да се не ко бри не због ста-
рих ро ди те ља, уоби ча је ни од го-
вор је: „До бро је док су за јед но,
ка ко год да су”. Али, и то ва жи
са мо до не кле, на жа лост. Филм
„Љу бав” упра во то по ка зу је. И то
је жи вот, и то је љу бав.

Д. Дра гић

ИС КУ ШЕ ЊА СУ ПРУ ЖНИЧ КЕ ОДА НО СТИ

Сва ли ца љу ба ви
Мно го је од го во ра на ди ле му о жи во ту ко ји, услед ста ро сти и бо ле сти, ви ше ни је пра ви жи вот, али 
прак са пру жа за ди вљу ју ће при ме ре без у слов не по све ће но сти до по след њег по зног ча са

Сцена из фил ма „Љу бав”
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Ре ше ње за де мо граф ску 
кри зу је јед но став но: мла-
ђи би тре ба ло да поч ну да 

ра де ра ни је, а ста ри ји да пре-
ста ну ка сни је. Мо ра се, дру гим 
ре чи ма, про ме ни ти еко ном ска 
ба за „др жа ве бла го ста ња”, сма-
тра Ив Ле терм, за ме ник ге не-
рал ног се кре та ра ОЕЦД, клу ба 
34 раз ви је не еко но ми је, и бив-
ши пре ми јер зе мље ко ја при па-
да др жа ва ма чи ји су со ци јал ни 
мо де ли већ ду го пла не тар ни 
узор – Бел ги је.

У ин тер вјуу веб 
пор та лу „Али-
јанс но лиџ”, 
ко ји се ба ви 
про бле ми-

ма де мо гра фи је, со ци јал не мо-
бил но сти, еко ло ги је и њи хо вим 
ве за ма са фи нан си ја ма, на Бер-
лин ском де мо граф ском фо ру му 
одр жа ном про шлог ме се ца, Ле-
терм је из нео сво је уве ре ње да је 
ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност 
кључ за ре ше ње у по след њој де-
це ни ји све ак ту ел ни је ди ле ме: 
ка ко да дру штва ко ја ста ре (а то 
су го то во сва она на за па ду) оста-
ну про спе ри тет на, с об зи ром на 
рас ту ће из дат ке за из др жа ва ње 
оних ко ји су за вр ши ли рад ни век, 
а пред сто ји им још мно го го ди на 
не про дук тив ног жи во та.

– Не за по сле ност мла дих је го-
то во сву да ве о ма ви со ка. Нео п-

ход но је за то оја ча ти мо гућ но-
сти да се мла ди лак ше и ра ни је 
по ја ве на тр жи шту ра да, ка ко би 
ти ме до при не ли еко ном ском ра-
сту. Дру га стра на те ме да ље је да 
ста ри ји ра де ду же: уче шће ста ри-
јих од 55 го ди на у укуп ној рад ној 
сна зи тре ба да бу де мно го ве ће. 
Обе ме ре би за ре зул тат тре ба ло 

да има ју про ши ре ње еко ном ске 
ба зе оног што се на зи ва др жа ва 
бла го ста ња – ка же Ле терм.

Ка ко то из ве сти? Ве ћи на вла-
да „зре лих” еко но ми ја се усред-
сре ди ла на ре фор му пен зиј ских 
си сте ма по ди за њем гра ни це за 
пре ста нак ка ри је ре, сма њи ва-
њем оба ве за пре ма пен зи о не-
ри ма, ускла ђи ва њем гра ни це за 
пу ну пен зи ју са оче ки ва ним жи-
вот ним ве ком... Све су то до бре 
ме ре, али ни су до вољ не, све то 
је са мо по че так, сма тра бив ши 
бел гиј ски пре ми јер.

По ње го вом ми шље њу, сле де-
ћи ко рак је ства ра ње усло ва за 
ра ни је рад но ан га жо ва ње мла дих 

љу ди. То су ин ве сти ци је у обра зо-
ва ње, али и у обу ку за спе ци фич на
за ни ма ња (за на те, јед но став ни је
ре че но), као и про ме на по ро дич-
них по ли ти ка. Та ко не што је, ка же,
већ за по че то у скан ди нав ским зе-
мља ма и у Фран цу ској, где се на
др жав ном ни воу по др жа ва ма те-
рин ство ко је не пре ки да про фе-
си о нал ну ка ри је ру.

По себ но за ни мљив
при мер је, ука зао је
Ле терм, Аустра ли ја,

где је вла да омо гу-
ћи ла да по-

ро диљ ско од су ство мо же да се
пре но си са ро ди те ља на ба бе и
де де, да би мај ка мо гла ра ни је да
се вра ти по слу. Та бри га о уну ци-
ма је јед на вр ста ме ђу ге не ра циј-
ске со ли дар но сти, не што што је
до бро и за младе ро ди те ље и за
њи хо ве ро ди те ље, а та ко ђе и за
ком па ни је, па и за це ло дру штво.

Ив Ле терм ука зу је да нај у о-
би ча је ни ји „ме ђу ге не ра циј ски
тран сфер” – то што они ко ји ра-
де пла ћа ју до при но се ко ји ма се
фи нан си ра ју пен зи је оних ко ји
су окон ча ли рад ни век, има и
дру гу, ма ње ви дљи ву стра ну, а
то је да ста ри ји ро ди те љи да ју
но вац сво јој де ци за ва жне жи-

вот не ин ве сти ци је, кад тре ба да
ку пе стан, на при мер. Со ли дар-
ност је, да кле, дво смер на.

Би ланс тог тран сфе ра је, ме-
ђу тим, и да ље у ко рист мла ђе
ге не ра ци је. То се ја сно ви ди кад
се са бе ру сва да ва ња за обра зо-
ва ње, бри гу о де ци и слич но, што
све ко ри сте они мла ђи, а што је
у укуп ном зби ру ви ше од оно га
што се из два ја за фи нан си ра ње
пен зи ја. То би, сма тра овај ви со ки
функ ци о нер ОЕЦД, мо ра ло да се
и у фи скал ним би лан си ма при ка-
же тран спа рент ни је, да се у број-
ка ма из не се пра ви тро шак пен-
зиј ских си сте ма с јед не стра не, а
све што ста ри ја ге не ра ци ја исто-
вре ме но да је мла ђој, с дру ге.

Ле терм ука зу је и на оно што
не мо же да се при ка же бу џет-
ским бро је ви ма: на нео п ход-
ност по врат ка не ким по ма ло
за бо ра вље ним по ро дич ним
вред но сти ма, да се лич ни и по-
ро дич ни жи вот бо ље урав но те-
жу је са оним про фе си о нал ним.

Нај зад, оно што би та ко ђе
тре ба ло да бу де ва жно, али не
на дну ли сте при о ри те та, а то
је да се оно што се обез бе ђу је
ро ди те љи ма, обез бе ди и за ге-
не ра ци ју ба ба и де да, та ко да и
они пре у зму ве ћу уло гу у жи во-
ту сво јих по то ма ка.

Ако је циљ са чу ва ти јед но од
глав них ци ви ли за циј ских по стиг-
ну ћа ко је је раз ви је но по сле Дру-
гог свет ског ра та – си стем у ко јем
су обез бе ђе ни со ци јал на си гур-
ност, здрав стве на за шти та и уни-
вер зал но здрав стве но оси гу ра-
ње, он да је од го вор на ди ле му
тре ба ли де мо граф ске по ли ти ке
под ре ди ти еко ном ским ци ље ви-
ма, или те ци ље ве де мо граф ским
ре ал но сти ма – јед но ста ван.

– Оба еле мен та су ве о ма ва-
жна – обра зло жио је Ив Ле терм.
– Али нај ва жни је је да се дру-
штва об на вља ју, да под јед на-
ко ва жну уло гу у њи ма има ју и
мла ди и ста ри. М. Бе кин

НО ВЕ ИДЕ ЈЕ ЗА РЕ ША ВА ЊЕ СВЕ АК ТУ ЕЛ НИ ЈЕГ ПРО БЛЕ МА

Со ли дар ност мла до сти 
и ста ро сти
За ни мљи ви од го во ри из ОЕЦД на пи та ње ка ко да дру штва ко ја ста ре оста ну про спе ри тет на
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За ви чај на удру же ња по сто је
да би, из ме ђу оста лог, про-
мо ви са ла свој за ви чај, ње-

го ве ту ри стич ке пред но сти, оби-
ча је, брен до ве и га стро ном ске
спе ци ја ли те те. Чла но ви Удру же-
ња Пи ро ћа на ца у Бе о гра ду су
има ли за до вољ ство да у род ни
град до ве ду ро ђа ке и при ја те ље
из Бе о гра да и дру гих гра до ва на
Тре ћи са јам пе гла них ко ба си ца,
или ка ко то у Пи ро ту ка жу – на
свет ско пр вен ство мај сто ра пе-
гла них ко ба си ца.

За хва љу ју ћи по др шци Ми о-
ми ра Ни ко ли ћа, ди рек то ра фар-
ма це ут ске фир ме „Фар ма ло гист”,
по ре клом Пи ро ћан ца, обез бе-
ђен је бес пла тан ауто бу ски пре-
воз, а оп штин ско ру ко вод ство и
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Пи ро та
за го сте из Бе о гра да су одо бри ли
спе ци ја лан по пуст за ула зни це за
са јам. А „бе о град ски” Пи ро ћан ци
су се оду жи ли та ко што су ку пи ли
ве ли ке ко ли чи не пе гла них ко ба-
си ца и дру гих спе ци ја ли те та, не-
што за се бе, не што за ро ђа ке и
при ја те ље, чак и оне у ино стран-
ству. Ди рек тан мар ке тинг је про-
ве ре но нај е фи ка сни ји.

Пе гла на ко ба си ца, ко ја се у
пи рот ском кра ју пра ви сто ти-
на ма го ди на, тек је не дав но по-
че ла да из ла зи из ано ним но сти.
Са јам је до бра при ли ка за Пи-
ро ћан це у Пи ро ту, као и оне ван
ње га да се освр ну на сво ју тра-

ди ци ју, на за бо ра вље не вред-
но сти и спе ци ја ли те те, да их 
брен ди ра ју и за шти те и са чу ва ју 
за бу ду ће ге не ра ци је. Већ се до-
ста пи са ло о ре цеп ту за пе гла ну 
ко ба си цу, тзв. пи рот ску ви ја гру, 

а они ма ко ји о то ме још ни су ин-
фор ми са ни пре по ру чу је мо да 
по се те сајт: www.pe gla na.com.

Го сти из Бе о гра да, ко ји су 
пре шли ви ше од 600 ки ло ме-
та ра у јед ном да ну, ка жу да су 
има ли ја ку же љу да до ђу у Пи-
рот и бу ду део те све по пу лар-
ни је ма ни фе ста ци је, ко ја је ове 
го ди не за бе ле жи ла ре корд них 
3.000 по се ти ла ца. Тре ћи на њих 
је до шла из Бу гар ске.

Са јам је био, а на сај му... Пе гла-
не ко ба си це ра зно вр сног са ста-
ва (има на го ве шта ја да ће сле-

де ће го ди не екс пе ри мен ти са ти 
и са но је вим ме сом), пи рот ски 
кач ка ваљ и сир, ста ро пла нин ски 
га стро ном ски спе ци ја ли те ти, ко-
зји сир у ма сли но вом уљу и биљ-
ка ма са Ста ре пла ни не, ви но и 

ра ки ја, су ве ни ри, ћи ли мо ви, али 
и по зна ти фран цу ски си ре ви ко-
је је обез бе дио „Ми шлен”, је дан 
од по кро ви те ља сај ма. Са јам ска 
ат мос фе ра је упот пу ње на џез 
му зи ком јед ног ни шког бен да, а 
као спе ци јал ни го сти на сту пи ли 
су Су за на Ди нић (во кал) и Пе тар 
Бран ко вић (ги та ра) из Бе о гра да.

Жи ри је имао те жак за да так 
да ода бе ре три нај бо ља про из-
во ђа ча пе гла них ко ба си ца од 
37 из ла га ча, ко ји су прет ход но 
про шли јед ну три ја жу. И по се ти-
о ци су да ли свој суд и иза бра ли 

сво је по бед ни ке, а про гла шен је
и нај бо ље уре ђен штанд.

Све пе гла не ко ба си це до не те
на са јам про да те су по це ни од 
2.800 до 3.000 ди на ра за ки ло-
грам. Да их је би ло ви ше, и то би
се про да ло. Из ла га чи су и са ми 
за те че ни огром ним ин те ре со-
ва њем за овај про из вод, ко ји је 
до ско ра пра вљен ис кљу чи во за 
кућ ну упо тре бу. На пи та ње хо ће
ли на пра ви ти још ко ју ту ру ко-
ба си ца то ком зи ме, сум њи ча во 
су вр те ли гла вом. Је дан нам је 
ре као: „Не ма ви ше ме са, све ка-
сап ни це у гра ду смо ис пра зни-
ли, а у се ли ма не ма ви ше шта 
да се за ко ље”. Ипак обе ћа ва ју 
да ће за сле де ћу го ди ну до ћи 
бо ље при пре мље ни, по ја ча ће 
сточ ни фонд – уло жи ће сред-
ства у чу ва ње сто ке да би има ли
соп стве ну си ро вин ску осно ву.

На кон про гла ше ња по бед ни-
ка за по че ло је сла вље. Ве ћем 
бро ју Пи ро ћа на ца из Бе о гра да 
по себ но го сто прим ство ука за-
но је у до му Ко сти ћа и Ди ни ћа 
и у ку ћи Ни ко лић Ми ње из Тем-
ске, као и у до мо ви ма њи хо вих 
ро ђа ка и при ја те ља.

Дан је био пре кра так, сви су
же ле ли да оста ну још ма ло. Те-
шка ср ца су кре ну ли пут Бе о-
гра да, пу ни ути са ка и спрем ни 
да сле де ће го ди не до ђу на ду же
и у још ве ћем бро ју.

Дра га на Ди нић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПИ РО ЋА НА ЦА ИЗ БЕ О ГРА ДА НА САЈ МУ ПЕ ГЛА НИХ КО БА СИ ЦА

Ожи ве ли тра ди ци ју 
и ста ре спе ци ја ли те те

Београђани се радо враћају завичају и његовим аутентичним производима
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СВЕ ТИ СА ВА – КР СНА СЛА ВА
УДРУ ЖЕ ЊА У КИ КИН ДИ

Све ча но уз 
број не го сте

у

Чла но ви Оп штин ског удру же ња пен зи о-
не ра у Пе ћин ци ма ка жу да у њи хо вим про-
сто ри ја ма увек вла да до бро рас по ло же ње
и да им до ла зак та мо ули ва оп ти ми зам да
ће пре ва зи ћи мно ге те шко ће.

– У пе ћи нач кој оп шти ни има око 2.500
пен зи о не ра, а њих 750 су чла но ви удру-
же ња. Чла на ри на је 200 ди на ра и ни смо је

ме ња ли че ти ри го ди не – ис ти че Сло бо дан
Плав шић, пред сед ник удру же ња.

Пра ви ло је да шест пу та го ди шње на ба-
вља ју на мир ни це по по вољ ним це на ма,
ко је се, као и огрев, от пла ћу ју у ви ше ра та,
а ка ко ру ко вод ство све пла ћа пре ко жи-
ро-ра чу на, ужи ва по ве ре ње пен зи о не ра. У 
про шлој го ди ни на ба вље но је бли зу 24.000

ки ло гра ма су хо ме сна тих про из во да и ли-
сна тог те ста, 10 то на ја бу ка, пет то на па су ља
и 2.200 куб них ме та ра огрев ног др ве та.

У Пе ћин ци ма и не ко ли ко дру гих се ла пен-
зи о не ри су сва ког ме се ца у сво јим про сто-
ри ја ма на кре дит мо гли да ку пе и бе лу тех-
ни ку, по су ђе и по сте љи ну.

– За до вољ ни смо и због то га што је у го ди ни
иза нас 15 пен зи о не ра из пе ћи нач ке оп шти не
о тро шку Фон да ПИО ко ри сти ло бањ ско ле-
че ње – ка же Плав шић, и до да је да је ово удру-
же ње ор га ни зо ва ло и од ла зак 35 чла но ва у
Со ко ба њу. Де се то днев ни бо ра вак су пла ти ли
у осам ме сеч них ра та, а ове го ди не на исти на-
чин ће оти ћи у Ба њу Ју на ко вић крај Апа ти на.

Пе ћин ча ни се раз ли ку ју од дру гих и по то-
ме што њи хо во удру же ње има ауто мо бил, па
им је та ко олак шан рад на те ре ну и бр зо мо-
гу сти ћи до сва ког од 15 ме сних удру же ња.

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра у Пе-
ћин ци ма ра ди сва ког да на од 7 до 12 ча со ва,
за хва љу ју ћи Сло бо да ну Плав ши ћу. Пред сед-
ник, иако не баш до брог здра вља, не по су-
ста је већ у про сто ри је удру же ња до ла зи и
ви кен дом. На вра те и дру ги пен зи о не ри да се
ин фор ми шу о ку по ви ни на ра те, да по при ча ју
о ак ту ел ним спорт ским и дру гим до га ђа ји ма
или да про чи та ју „Глас оси гу ра ни ка”. Д. Р.

Удру же ње пен зи о не ра ки-
кинд ске оп шти не и овог 27. ја-
ну а ра про сла ви ло је сво ју кр сну 
сла ву – Све тог Са ву. Хор Кул тур-
но-умет нич ког дру штва пен зи о-
не ра „Сун ча на је сен”, са ди ри ген-
том Зо ри цом Фран цу ски, от пе-
вао је Све то сав ску хим ну. Овог 
пу та ку ма је би ла пен зи о нер ка 
Ме ла ни ја То ли мир, а об ред су 

оба ви ли про то на ме сни ци Ву ја-
дин Сто кић и Ми лан ко Сан дић и 
Бра ти слав Јо ва но вић из Хра ма 
Све тог оца Ни ко ла ја у Ки кин-
ди. Сло бо дан Ву јин, пред сед ник 
Ме сне ор га ни за ци је Пр ви ре јон 
и књи жев ник, го во рио је о ли ку 
и за слу га ма све тог Са ве.

По сле се че ња слав ског ко ла-
ча, Је ла Ве лич ков, пред сед ни ца 

КУД-а „Сун ча на је сен”, при хва-
ти ла је да до го ди не бу де ку ма
про сла ве Са вин да на.

Ме ђу мно го број ним го сти ма
у са ли До ма пен зи о не ра у Ки-
кин ди, обе ле жа ва њу кр сне сла-
ве удру же ња при су ство ва ли су
и Ми лан Не на дић, пред сед ник
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не,
и пред сед ни ци пен зи о нер ских

удру же ња – Шпи ро Без бра ди ца
из Зе му на, Ми ле ва Ба бић из Апа-
ти на и Љи ља на Пе тров из Зре-
ња ни на.

Но ви нар ки ки кинд ске Те ле-
ви зи је ВК Ве сни Бо јић уру че-
на је за хвал ни ца за до при нос
из ве шта ва њу о ак тив но сти ма
Оп штин ског удру же ња пен зи о-
не ра. С. За ви шић

ПЕ ЋИ НАЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Нај бо ље у Сре му

МеМее ллла анини ј ја а ТоТоТоо л ли и имимим р,р, к ку у мамаа о овово г гоо дидидд  ш шњењењ  сссслалалал  вввве,еее
прпрпрри и лилили к ккомомомом с ссе е ечечечече њ њ њња а а кокококо лл л ла аа а чачачача

Го сти до шли 
и са стра не

СлСллСлСло ооо бобобб  д дд данананана  
ПлПлПП авава  шшшшићићћић
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пензионерски кутак

БЛА ЦЕ

По ма жу бо ле сни ма 
и ста ри ма

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Бла цу то ком це ле 
го ди не по ма же бо ле сним и ста рим чла но ви ма. За ова кав вид 
ак тив но сти за ду же ни су пред сед ни ци и чла но ви ме сних од-
бо ра на те ре ну.

– На ша ак ци ја да при тек не мо у по моћ бо ле сним и ста рим 
пен зи о не ри ма си сте мат ска је и тра је 365 да на у го ди ни. То је 
на ша оба ве за, а она до при но си да ови љу ди схва те да ипак 
ни су са ми. Њи ма је зна чај но што их оби ла зи мо и због то га су 
ве о ма за до вољ ни и за хвал ни. На ши пред став ни ци и чла но-
ви ме сних ор га ни за ци ја пру жа ју им по моћ у хра ни и сред-
стви ма за хи ги је ну. По моћ сти же ис кљу чи во они ма ко ји ма је 
нај не оп ход ни ја и ту не мо же и не сме да бу де ни ка кве зло-
у по тре бе – ка же пред сед ник блач ких пен зи о не ра, Де си мир 
Ђор ђе вић.

У про шлој го ди ни по моћ у па ке ти ма при ми ло је ви ше сто-
ти на пен зи о не ра. Ак ци ја се на ста вља и ове го ди не. Ж. Д.

РУ МА

У част све тог Са ве
Као што то чи не сва ке го ди не, и ово га пу та је у Ге рон то ло-

шком цен тру „Срем” у Ру ми при ре ђен при го дан про грам у 
част Раст ка Не ма њи ћа, пр вог срп ског ар хи е пи ско па и пи сца. 
Ста нов ни ци ГЦ „Срем” по све ти ли су сти хо ве овом про све ти-
те љу, ко ји је са оцем Сте фа ном Не ма њом по ди гао Хи лан дар. 
Оку пље ни ко ри сни ци од слу ша ли су хим ну све том Са ви, а за-
тим су мо гли да чу ју и исто риј ске по дат ке о ње му, бај ке и при-
че, ко је су при пре ми ли чла но ви ре ци та тор ске сек ци је.

У про гра му у хо лу Б објек та рум ске уста но ве уче ство ва-
ли су Ра до ван Дро бац, Ра да Елез, Бо сиљ ка Ђор ђе вић, Ста на 
Мар че тић, Ми ло са ва Љу бин ко вић, Дра ги ња Ма тић, Ми лан ка 
Де нић, Иван ка Бур чик и Еми ли ја Миљ ко вић. Они су про грам 
о све том Са ви при пре ми ли уз по моћ рад ног те ра пе у та Сне-
жа не Сто шић. Д. Р.

КЊА ЖЕ ВАЦ

До де ље не
све то сав ске
на гра де

Вер ни ци и пра во слав на цр ква Св. Ге ор ги је у Кња жев цу
обе ле жи ли су 27. ја ну а ра дан уте ме љи те ља срп ске цр кве,
др жа ве и школ ства, све тог Са ве. Са вин дан је про сла вљен и
у свим основ ним и сред њим шко ла ма при год ним про гра ми-
ма и се че њем ко ла ча, а мно ги су и на гра ђе ни за по стиг нут
од ли чан успех на по лу го ди шту. На гра де су до би ли и нај бо љи
спор ти сти. Школ ска сла ва у Кња жев цу је обе ле же на и све ча-

ном ака де ми јом у
Ве ли кој са ли До ма
кул ту ре, а до ма ћин
ово го ди шње про-
сла ве би ла је ОШ
„Ду бра ва”, ко ја је
при пре ми ла бо гат
про грам за ђа ке,
на став ни ке и гра-
ђа не.

За ви чај ни му-
зеј из Кња жев ца
и по ро ди ца Ми-
хај ло вић уру чи ли
су на гра де и при-
зна ња уче ни ци ма,
шко ла ма и гра ђа-
ни ма ко ји су би ли
нај у спе шни ји на
тра ди ци о нал ном

22. Деч јем ли ков ном са ло ну „Све ти Са ва” и кон кур су за нај-
леп ши слав ски ко лач. Уз бе се ду Дра га не Љу би са вље вић,
ди рек тор ке ОШ „Вук Ка ра џић”, при го дан про грам из ве ли су
уче ни ци Гим на зи је, ОШ „Ди ми три је То до ро вић Ка плар” и ОШ
„Вук Ка ра џић”.

На 21. Све то сав ски књи жев ни кон курс кња же вач ке би бли-
о те ке „Ње гош”, са те мом „Тра гом ста ри на”, при ја ви ло се из чи-
та ве Ср би је 156 уче сни ка са 282 ра да. У свим ка те го ри ја ма
жи ри је до де лио по три на гра де и ви ше по хвал ни ца.

За Кња же вац је већ тра ди ци о нал но да се Са вин дан све све-
ча ни је и ма сов ни је обе ле жа ва, па је та ко би ло и ове го ди не.

Д. Ђ.
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КИ КИН ДА

На мир ни це на ра те
Ове зи ме је Удру же ње пен зи о не ра ки кинд ске оп шти не у два 

на вра та обез бе ди ло снаб де ва ње сво јих чла но ва све жом реч-
ном ри бом. Пр ва ис по ру ка из но си ла је око 300, а дру га сто ти нак 
ки ло гра ма. Ки ло грам ша ра на ста јао је 360, а тол сто ло би ка 240 
ди на ра, а от пла та је у пет пет на е сто днев них ра та без ка ма те. То-
ком про шле го ди не на ба вље на је и смр зну та мор ска ри ба.

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра у Ки кин ди већ го ди на ма 
омо гу ћа ва сво јим чла но ви ма ку по ви ну раз ли чи тих на мир ни-
ца на бес ка мат ни кре дит, као и огре ва, би ци ка ла и дру ге ро бе 
са от пла том у ви ше ра та. С. З.

СВР ЉИГ

Све то сав ски
тур нир у ша ху

По во дом Са вин да на, 27. ја ну а ра ове го ди не у Клу бу Удру же-
ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг одр жан је пр ви Све то сав ски
тур нир у ша ху. У кон ку рен ци ји 16 ша хи ста, чла но ва ШК „Ве-
те ран”, по бе дио је мај стор ски кан ди дат Вој кан Ма рин ко вић.
Он ће као по бед-
ник уче ство ва ти
на ме мо ри јал ном
ша хов ском тур-
ни ру „Бу ла то вић” 
у Ни шу.

Го сти ша хи ста
би ли су Ми ли во је
Ми ли во је вић, се-
кре тар Ша хов ског
са ве за Ср би је, и
Алек сан дар Ве-
лич ко вић, пред-
сед ник Ре ги о нал-
ног ша хов ског
са ве за Ни ша. И Ми ли во је вић и Ве лич ко вић за до вољ ни су ор-
га ни зо ва њем так ми че ња у ма лим сре ди на ма и афир ма ци јом
клу бо ва. Свр љиг има вр сне ша хи сте и сјај ну ша хов ску бу дућ-
ност, а при зна ње је сти гло и до ма ћи ну, ор га ни за то ру тур ни ра
– ШК „Ве те ран”. С. Ђ.

БОР

Дру гар ство ја че 
од го ди на

Удру же ње пен зи о не ра из Бо ра (оку пља око 13.000 чла но ва)
и ове го ди не на сво ју сла ву, Све тог Са ву, по ка за ло је да не за-
бо ра вља ко ле ге из оста лих ти моч ких оп шти на. На Са вин дан,
у по зна том бор ском ре сто ра ну „Ме да ља” у Спорт ском цен тру,
оку пи ло се око 200 пен зи о не ра и ин ва ли да ра да из Кња жев-
ца, Не го ти на, Бо љев ца, За је ча ра, Кла до ва и ма њих ме ста овог
де ла Ср би је.

– На ста вља мо ста ра при ја тељ ства и дру же ња, све сла ви мо
за јед но и оста је мо нај бо љи дру го ви до кра ја жи во та. Ова кви
ску по ви се не за бо ра вља ју и за то се тру ди мо да и ге не ра ци је
по сле нас на ста ве овим пу тем – ре као је до ма ћин Че до мир
Ра до са вље вић, пред сед ник бор ских пен зи о не ра.

На Са вин дан го сти пен зи о не ра би ли су и пред став ни ци
СУБ НОР-а Бор ског окру га са ко ји ма се не гу је ви ше де це ниј ска
плод на са рад ња.

– Во ли мо да до ђе мо у Бор, град где су на ше по ро ди це де-
це ни ја ма ра ди ле и за ра ђи ва ле за жи вот. И да нас је ве ли ки
број Кња жев ча на у Бо ру, не ки по сле пен зи о ни са ња оста ју у
гра ду ба кра, мно ги се вра ћа ју у род ни крај. Раз ме њу је мо и
кул тур не са др жа је, ор га ни зу је мо за јед нич ка пу то ва ња и из-
ле те, спорт ска так ми че ња. И на ша де ца ства ра ју за јед нич ка
при ја тељ ства, што је за и ста ле по и ко ри сно – на гла си ла је
Ста љин ка – Бе ба Ми лић из кња же вач ког Удру же ња пен зи о-
не ра. Б. Ф.

Бор ски пен зи о не ри са го сти ма

Че до мир Ра до са вље вић по здра вља го сте
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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

Ту бер ку ло за нај ве ћи про блем

Удру же ње пен зи о не ра бе о град ске оп шти не 
Па ли лу ла по др жа ва тра ди ци ју да се сва ке го ди-
не ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја „Сла ни ни ја да” у 
Ка ча ре ву ор га ни зу је на јед ном ши рем пла ну, и 
уче ству је са ве ли ким бро јем сво јих пен зи о не ра. 
Ка ко се Сла ни ни ја да одр жа ва у дру гој по ло ви-
ни фе бру а ра, на ши пен зи о не ри се ин те ре су ју 
и при ја вљу ју већ у де цем бру. По зна то је да ову 
ма ни фе ста ци ју по се ћу је ве ли ки број пен зи о не-
ра, ка ко би обез бе ди ли спе ци ја ли те те за сво ју 
де цу и уну чад, а во ле и да ма ло иза ђу из ку ће. 
Ме ђу тим, це не су пре ви со ке – ка ко у ха ли, где је 
и нај ви ше из ла га ча, ве ро ват но због за ку па те зги, 
та ко и под ша тром. Це не су не нор мал но ви со ке, 
као да же ле за три да на да се обо га те.

За оне ко ји не зна ју, у Ка ча ре ву по сто ји са ла 
„Гранд” у ко јој је све вр ло ле по ор га ни зо ва но, та 
са ла има ка па ци тет 300 ме ста, и ту се ми пен зи о не-
ри ви ди мо и дру жи мо са чла но ви ма дру гих удру-
же ња из Бе о гра да и це ле Ср би је, баш се ле по дру-

жи мо. Ре сто ран има по ну ду за сва чи ји џеп, од ку-
ва них је ла, ро шти ља, пе че ња, па чак и да до не се те
сво је сен дви че, уз до бру му зи ку мо же те да се ди те.

Ову при ли ку ко ри сти мо и да, иако ни је са на-
ше те ри то ри је, по хва ли мо по шта ра из Кур шу-
млиј ске ба ње ко ји је сво јим за ла га њем обез бе-
дио сред ства за из ве стан број па ке ти ћа за де цу.
По себ ну па жњу и по хва лу за слу жу је због то га
што по ма же сво јим пен зи о не ри ма и до но си им
све што је по треб но. Ј. Дра го вић,

Удру же ње пен зи о не ра
оп шти не Па ли лу ла, Бе о град

По да ци Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње по ка зу ју да су у ви-
ше од 50 од сто слу ча је ва узро ци ин ва лид-
но сти бо ле сти си сте ма кр во то ка и ту мо ри.

Же не у нај ве ћем бро ју слу ча је ва пра во
на ин ва лид ску пен зи ју оства ру ју услед
кар ци но ма, док му шкар ци у ин ва лид ску
пен зи ју од ла зе пре све га због кар ди о ва-
ску лар них обо ље ња.

Пре ма по да ци ма из 2011. го ди не, 31,25
од сто ко ри сни ка ин ва лид ске пен зи је пен-
зи о ни са но је због бо ле сти крв ног си сте-
ма, 26,24 од сто услед ту мо ра, а за тим сле-
де дру ге бо ле сти и ду шев ни по ре ме ћа ји.
Пе ти на ин ва лид ских пен зи о не ра му шког
по ла пен зи о ни са ла се због ту мо ра, 37,33
од сто због обо ље ња си сте ма кр во то ка, а

око 10 од сто услед ду шев них по ре ме ћа-
ја. Због бо ле сти нер вног си сте ма пра во
на ин ва лид ску пен зи ју оства ри ло је 3,84
од сто му шка ра ца и 5,63 од сто же на.

Ма ње од пе ти не ко ри сни ца ин ва лид ске

пен зи је, од но сно 18,5 од сто, оства ри ло је
пра во на пен зи ју због кар ди о ва ску лар них
бо ле сти, а 38,69 од сто због ту мо ра. Ду шев-
ни по ре ме ћа ји су у 2011. го ди ни за 11,85
од сто же на ко ри сни ца ин ва лид ске пен зи је
би ли раз лог за пен зи ју, а обо ље ња ко сти ју
и ми ши ћа код око 10 од сто же на.

По ред то га, по да ци од 2008. до 2011. го ди-
не по ка зу ју да се сма њу је број ин ва лид ских
пен зи о не ра. Број ко ри сни ка ин ва лид ске
пен зи је обо ле лих од кар ци но ма по ве ћао
се у том пе ри о ду за око се дам од сто, а 2009.
го ди не за бе ле жен је нај ве ћи број пен зи о ни-
са них осо ба због ду шев них по ре ме ћа ја.

У по ре ђе њу са 1997. го ди ном уче шће
ин ва лид ских у укуп ном бро ју пен зи ја па-
ло је са 30 на 20 од сто. Ј. О.

Ка да је пре 15 го ди на За кон о оси гу ра њу рад ни ка од 14. ма ја 1922. 
го ди не сту пио на сна гу, би ла је ор га ни за ци ја здрав стве не слу жбе 
је дан од нај ва жни јих, нај хит ни јих и нај те жих за да та ка но во- 
о сно ва ног Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка са се ди штем 
у За гре бу. За то вре ме ства ра ла се, ор га ни зо ва ла и по ди за ла ин-
сти ту ци ја рад нич ког оси гу ра ња у не ким кра је ви ма пот пу но из 

осно ва, јер до тле уоп ште ни је по сто ја ла, а у дру гим кра је ви ма
из гра ђи ва ла се но ва ор га ни за ци ја са ста рим те ме љи ма.

Бол нич ко ле че ње уред ских чла но ва вр ши се у свим др жав ним
са мо у прав ним и град ским бол ни ца ма. По те шко ће око бол нич-
ког ле че ња са сто је се у то ме што у ве ли ким бол ни ца ма по-
сто ји не до ста так кре ве та. На ро чи то тре ба на гла си ти да
ни нај ве ће бол ни це не ма ју до во љан број кре ве та за ту бер ку ло-
зне бо ле сни ке чи је је ле че ње из мно гих раз ло га ини ци ра но са мо
бол ни ца ма. Кре та ње свих обо ље ња оси гу ра них чла но ва Сре ди-
шњег уре да по ка зу је да је 1926. го ди не би ло 184.003 обо ле ла чла-
на, 1932. го ди не бо ло ва ло је 187.230 осо ба, 1933. го ди не би ло је
189.456 бо ле сних чла но ва, 1934. го ди не би ло је 212.569 бо ле сних 
осо ба, а да је 1935. го ди не бо ло ва ло 260.392 оси гу ра на чла на.

(Пет на ест го ди на Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни-
ка, За греб, 1938)

Нај че шћи узроч ник – бо ле сти си сте ма кр во то ка

Сла ни ни ја да у Ка ча ре ву
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По ро дич на пен зи ја по сле 
смр ти ро ди те ља

?Мар ко Ми лу ти но вић, Кња же вац: Од Фон да ПИО до био сам 
при вре ме но ре ше ње ко јим ми се при зна је пра во на ста ро-
сну пен зи ју од 3. 11. 2008. го ди не. Већ че ти ри го ди не ми се 

од би ја 1/3 пен зи је у ци љу из ми ре ња ду го ва ња. Са да сам до био 
дру го ре ше ње ко јим ми се од ре ђу је нов из нос пен зи је у ви си ни 
од 12.898,17 ди на ра, на осно ву пре те жног ста жа из рад ног од-
но са. Сма трам да сам оште ћен и ин те ре су је ме да ли имам пра-
во на ис пла ту раз ли ке из но са пен зи је за прет ход ни пе ри од? Та-
ко ђе ме за ни ма да ли мо гу да се од рек нем ста жа за ко ји ду гу јем 
до при но се да ми се ви ше не би од би ја ла тре ћи на пен зи је?

?Зо ра С., Аран ђе ло вац: Имам 54 го ди не. Као ди пло ми ра ни 
еко но ми ста ра ди ла сам у Фа бри ци елек тро пор це ла на у 
Аран ђе лов цу од 1983. до 2010, ка да сам про гла ше на тех-

но ло шким ви шком. Са да се на ла зим на еви ден ци ји На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње као не за по сле но ли це. С об зи ром 
на то да ми је здра вље на ру ше но, ни сам у мо гућ но сти да тра-
жим по сао. Мо лим Вас да ми од го во ри те да ли мо гу да на сле-
дим пен зи ју мо је мај ке и ако мо гу, шта ми је по треб но од до ку-
мен та ци је? Све ово да бих пре мо сти ла пе ри од док не на пу ним 
65 го ди на и узмем сво ју ста ро сну пен зи ју.

Не ма од ри ца ња од ста жа

Од го вор: Да би де ца ста ри ја
од 26 го ди на жи во та, а то је Ваш
случај, евен ту ал но оства ри ла
пра во на по ро дич ну пен зи ју по-
сле смр ти ро ди те ља, по треб но
је до ка за ти да сте не спо соб ни за
са мо ста лан жи вот и рад, на осно-
ву ме ди цин ске до ку мен та ци је. Та-
ко ђе је по треб но до ка за ти да је та
не спо соб ност на ста ла пре смр ти
ро ди те ља, као и да Вас је тај ро-
ди тељ из др жа вао до сво је смр ти.
Ов де пре све га тре ба до ка за ти да
Вас су пруг и де ца ни су из др жа ва-
ли, јер су по при о ри те ту то би ли
ду жни, пре ро ди те ља.

Од до ку ме на та пре све га тре-
ба обез бе ди ти ме ди цин ску до-

ку мен та ци ју на осно ву ко је би се 
це ни ла не спо соб ност за са мо-
ста лан жи вот и рад, ко пи ју лич не 
кар те и здрав стве не књи жи це. 
По ред то га, по тре бан је и из вод 
из ма тич не књи ге ро ђе них за Вас 
и умр ли ца за по кој ног пен зи о не-
ра. Ако се ство ре пред у сло ви по 
пи та њу не спо соб но сти за жи вот 
и рад, тре ба обез бе ди ти по ре ска 
уве ре ња за Вас и чла но ве до ма-
ћин ства, као и све до ке ко ји ће 
да ти из ја ве на окол ност из др жа-
ва ња. Ина че, за Ва шу ин фор ма-
ци ју, за же не оси гу ра ни ке за ста-
ро сну пен зи ју је по треб но 60 го-
ди на жи во та, а не 65, и ми ни мум 
15 го ди на ста жа оси гу ра ња.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?С. М., Бе о град: Ре ше њем Фон да ПИО од би јен ми је зах тев за
оства ри ва ње пра ва на нов ча ну на кна ду за ту ђу не гу и по моћ.
Мо лим Вас да ме упу ти те ком ор га ну да се обра тим за евен ту-

ал но ко ри шће ње олак ши ца у пла ћа њу Ин фо ста на, стру је и сл., а по
осно ву те ле сног оште ће ња ко је је од ре ђе но у ви си ни од 40 од сто.

Те ле сно оште ће ње

Од го вор: Пре ма на шем са-
зна њу, не ма зва нич них по да та-
ка о то ме да се би ло ко је оба ве-
зе гра ђа на сма њу ју због по сто-
ја ња сед мог сте пе на те ле сног
оште ће ња чла на до ма ћин ства.

Ово, на рав но, не зна чи да не 
мо же те да се обра ти те не по-
сред но над ле жним ор га ни ма, 
ко ји мо жда сво јим ин тер ним 
ак ти ма до зво ља ва ју не ке олак-
ши це у овом слу ча ју.

?Ви до је Ми ло ше вић, Бе о град: Мо ја су пру га је ро ђе на 12. 7.
1956. го ди не и има осам го ди на пен зиј ског ста жа у Ма ке до-
ни ји и се дам го ди на и шест ме се ци ста жа у Ср би ји, од че га

шест го ди на по осно ву про ду же ног оси гу ра ња и јед ну го ди ну и
шест ме се ци по осно ву за по сле ња. Да ли мо ја су пру га мо же да
оства ри пра во на пен зи ју, ка да и под ко јим усло ви ма?

Сра змер на пен зи ја за стаж 
у Ср би ји и Ма ке до ни ји

Од го вор: Пре ма Ва шим ре чи-
ма, Ва ша су пру га има укуп но 15 
го ди на и 6 ме се ци ста жа оси гу ра-
ња, на вр ше ног де ли мич но у Ре-
пу бли ци Ма ке до ни ји, а де ли мич-
но у Ре пу бли ци Ср би ји. Пре ма 
ва же ћим про пи си ма у Ре пу бли-
ци Ср би ји, Ва ша су пру га ка да на-
вр ши 60 го ди на жи во та, мо ћи ће 
да оства ри сра змер ни део пен зи-

је у Ср би ји пре ма ста жу оси гу ра-
ња ко ји се са сто ји од про ду же ног 
оси гу ра ња као су пру га вој ног ли-
ца и по осно ву за по сле ња. До та-
да би би ло по жељ но да за тра жи 
по твр ђи ва ње ста жа на вр ше ног 
у Ма ке до ни ји пре ко над ле жне 
Фи ли ја ле ПИО у Ср би ји, и то ће 
знат но убр за ти по сту пак за пен-
зи о ни са ње у Ре пу бли ци Ср би ји.

Од го вор: Ко ри сни ци по-
љо при вред не пен зи је, ко ји су 
пре те жан стаж оси гу ра ња на-
вр ши ли као за по сле ни или у 
оба вља њу са мо стал не де лат но-
сти, има ју пра во на од ре ђи ва ње 
по вољ ни јег из но са нај ни же пен-
зи је, од но сно да им се од да на 
до но ше ња ре ше ња по слу жбе-
ној ду жно сти од ре ди по вољ ни ји 
из нос нај ни же пен зи је, у скла ду 

са чл. 76 За ко на о ПИО. По љо-
при вред ног ста жа за ко ји ни сте 
упла ти ли до при но се, а по осно-
ву ко га има те дуг ко ји се на ми ру-
је кроз при ме ну чл. 120 За ко на о 
ПИО, од би ја њем тре ћи не пен-
зи је до на ми ре ња ду га, не мо-
же те се од ре ћи јер се не ра ди о 
до бро вољ ном већ о оба ве зном 
оси гу ра њу по осно ву ба вље ња 
по љо при вред ном де лат но шћу.

?Г. Ве лич ко вић, Бе о град: Од апри ла 2010. го ди не узи мао сам 
два пу та по шест ме се ци не пла ће ног од су ства по осно ву 
струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња и ра дио код стра-

ног по сло дав ца, за шта по се ду јем нео п ход ну до ку мен та ци ју. 
Ко ја је про це ду ра да за овај пе ри од ре гу ли шем рад ни стаж? Да 
ли за ста ре ва пра во да се за тај пе ри од упла ти до при но с за рад-
ни стаж и ако за ста ре ва, ко ји је то рок? По што се ба вим по слом 
за ко ји се об ра чу на ва бе не фи ци ра ни рад ни стаж, да ли је мо гу-
ће по прин ци пу про ра те об ра чу на ти са бе не фи ци јом и пе ри од 
ко ји је кра ћи од ка лен дар ске го ди не, нпр. да ми се два ме се ца 
ко ја сам ра дио ра чу на ју као три. Да ли се мо же об ра чу на ти као 
бе не фи ци ран рад ни стаж вре ме про ве де но код ино стра ног по-
сло дав ца на истим по сло ви ма ко је оба вљам у на шој зе мљи, а за 
ко је се об ра чу на ва бе не фи ци ра ни рад ни стаж?

Рад у ино стран ству

Од го вор: Мак си ма лан пе ри-
од ко ји се мо же ре гу ли са ти уна-
зад од под не тог зах те ва за при-
зна ва ње свој ства оси гу ра ни ка 
за ли ца ко ја се на ла зе ван оси-
гу ра ња је сте 30 да на, што зна чи 

да не ма те за кон ске мо гућ но сти 
да са да на кнад но ове пе ри о де 
струч ног уса вр ша ва ња у ино-
стран ству ре гу ли ше те као стаж 
оси гу ра ња. Што се ти че ста жа 
ко ји се ра чу на са уве ћа ним тра-

ја њем, све вре ме про ве де но на
овим рад ним ме сти ма се ра чу на
као бе не фи ци ра ни рад ни стаж,
те се са би ра ју и ме се ци и да ни
про ве де ни на ра ду на овим по-
сло ви ма. Стаж на вр шен у дру гој
др жа ви ис кљу чи во се при зна је
пре ма прав ним про пи си ма те
др жа ве, а прин цип је, ако по сто-
ји спо ра зум о со ци јал ном оси гу-

ра њу из ме ђу тих др жа ва, да се
за оства ри ва ње би ло ког пра ва
стаж у дру гој др жа ви об ра чу на-
ва са мо као стаж у ефек тив ном
тра ја њу, а да се са мо у др жа ви
у ко јој је стаж оства рен мо же
ра чу на ти као стаж са уве ћа-
ним тра ја њем, ако ме ђу на род-
ним спо ра зу мом ни је дру га чи је
пред ви ђе но.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ХОЛАНДСКИ 
ФИЛОЗОФ РО-

ТЕРДАМСКИ
ДЕО ОКА

ПОЗА, 
ПОЛОЖАЈ

СТАНОВНИК 
ПИРАНА

ОБОРИТИ, 
СВАЛИТИ

ЧЛАН РОТАРИ
КЛУБА

ЈЕДНОЦИФРЕ-
НИ БРОЈ

ИЗВОЗ РОБЕ

МУШКО ИМЕ

СПРАВЕ,
УРЕЂАЈИ

МЕСТО КОД 
ТРЕБИЊА

СТ. ГРЧКИ
ВАЈАР 

ИЗ ЕГИНЕ

МАЈСТОРСКИ 
КАНДИДАТ 

(СКР.)

ГЛУМАЦ
РОБЕРТ ДЕ

МАСТ ИЗ ВУНЕ

СИМБОЛ 
КИСЕОНИКА

СТАНОВНИК 
ЛАЦИЈА

ЗАЛИВАЊЕ
ВОДОМ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

НАРОД
ПТИЦА 

ПЕВАЧИЦА

ГРАД У 
ФРАНЦУСКОЈ

ЋАТА, НОТАР
КОЊ У ПЕСМИ
ТЕРАТИ ИНАТ

РАСТВОР

ШПАНСКИ
ПЕСНИК,

ПЕДРО

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ЛИТЕРАТА
УМОР, ПРЕМОР

ПОВОРКА 
КАМИЛА

(МН.)

СТРУКА,
ЗАНИМАЊЕ

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ
ИМЕ. ПЕВ. 

ДАПЧЕВИЋ

1. И 17. 
СЛОВО

ЋИРИЛИЦЕ

КРПА, 
ДРОЊАК

ТРГАТИ

НИЈЕ ТВРД

СТ. ГРАД
ФЕНИКИЈЕ

РАДНИК
У ЛИВНИЦИ

ОЗНАКА 
ЗА ОБИМ

ИМЕ
ГАРАШАНИНА

ХЕЛЕНСКИ 
ПЕСНИК

МУШКО ИМЕ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ГРАД
У ИТАЛИЈИ
ОЗНАКА НА 
РЕЦЕПТИМА

ДЕО НЕКЕ 
ОТПЛАТЕ

АКАДЕМИЈА
НАУКА

ПРВО СЛОВО

ЖИВОТИЊА
СА КРИЛИМА

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: стадион, трновче, акита, о, ната, ск, ича, ото, си, 
урал, л, ерато, астатин, врагови, велар, ј итон, па, нен, пол, ан, нови, в, кавез, 
еполета, расизам, литар, санитар, оса, ица

СКАНДИНАВКА

До ско ци
Не тре ба ве ро ва ти ду ги. Пре ма за на је свим мо гу-

ћим бо ја ма.
У пра зној бо ци ни дух се не осе ћа при јат но.
На ма ни злат на ри би ца не мо же по мо ћи. Она ис пу-

ња ва са мо три же ље!
Ко ве ру је у жи вот по сле смр ти, џа ба при ма пен зи ју.
Наш бренд је шљи ва. За то не тре ба оче ки ва ти тре-

зве но раз ми шља ње.
Исти на је по бе ди ла. Тек у про ду же ци ма.
Пе сма нас је одр жа ла. Али, не ла бу до ва.
Ми смо по штен на род. Још нас је ви ше на сло бо ди!
Мој де да је био у пар ти за ни ма, све док у Ср би ји

ни је до шло до на ци о нал ног по ми ре ња.
Што се ви ше вра ћа мо исто ри ји, ге о граф ски смо ма њи.
Мој бог је жен ског ро да. Уско ро ће мо про сла ви ти

злат ну свад бу. Ра де Ђер го вић

По се ја не ми сли
Ми смо по штен на род у ко јем има ма ло ло по ва, али

ван се риј ских!
Омла ди на је не ва спи та на. Има на ко га да се угле да.
Пен зи о не ри те же по ди жу стан дард. Го ди не чи не сво је.
Ко ка же да це не ска чу?! Ко ли ко ја ви дим, њих ди жу.
Ни су сви па мет ни оти шли из зе мље. Има их у зе мљи,

па мет ни, а не мо рал ни!
У Ср би ји је мно го то га лук и во да. Мно ги жи ве на лу-

ку и во ди.
Мо рам мно го и ква ли тет но да пи шем. Ина че сам от пи сан.
Зе мља је у ра су лу, а љу ди све ште дљи ви ји!
Ка ко се бо рим про тив стре са? Спри ја те љио сам се са

њим.
Жи ви бо го у год но. По што се бе сма тра бо гом, уга ђа

се би. Не вен Ши ја ков

Бр
ан

а 
Н

ик
ол

ић
М

ил
ен

ко
 К

ос
ан

ов
ић

Ц



27ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. фебруар 2013.

Ле ко ви те ми сли
Кад исти на ка сни, сви во зо ви про ла зе.
Не мо гу да ка жем ко је у пра ву док не чу јем обе стра не ка ко

ла жу.
Др жа ва је сте гла ка иш, али на по гре шним пан та ло на ма.
Има мо још ко рак до ци ља. Али од – се дам ми ља.
Наш па пир је три пу та ску пљи не го у све ту. Ни је чу до; ми ви-

ше бр ља мо.
Це не се ди жу без оправ да ња. Та ман да има ју још и оправ да ње.

Ко ли ке би тек он да би ле.
При ве ли смо фа брич ке ра до ве кра ју. Ку пи ли смо ка та нац.
Нај но ви ји зву ци рав ни це: „До ђи те на њи ве!”
Ухва ти ли смо се уко штац с гу би ци ма и са свим смо се из гу-

би ли.
Има мо кључ за Евро пу, али ни ка ко да по го ди мо бра ву.
О на шој ку ћи бри ну сви ста на ри. На сме ну је др жи мо да не

пад не.
Ште та што се ди зајн не је де. Он је че сто бо љи од про из во да.
Наш адут за свет је шљи во ви ца. Не згод но је што је ми са ми

бр зо по тро ши мо.
Ду шан Стар че вић

(Х)умор не ми сли
По ску пљу ју стру ја и гас. Ако не поч не мо тр ку са це на ма на

по чет ку го ди не, кад ће мо?!
По љо при вре да нам је ла не под ба ци ла за три де сет про це на та. То

нам је ве ли ка шан са да ове го ди не не бу де го ра не го ла не.
У са о бра ћа ју уско ро сту па на сна гу за кон о во жњи са ну ла

про ми ла. Та ко ма лу нор му сви ће мо да над ма ши мо!
На ша др жа ва одва ја за кул ту ру по ла про цен та, а и то је пре ви ше

ако смо нај па мет ни ји на род.
Штам па се све ви ше књи га. Ште та што за о ста је мо у про из-

вод њи чи та ла ца.
На ша слав на усме на тра ди ци ја има ће и све тлу бу дућ ност – има мо

нај ви ше не пи сме них у Евро пи.
Не кад смо ле ти ра ди ли а зи ми ужи ва ли. Но во до ба је уки ну-

ло ту не прав ду – са да ужи ва мо це ле го ди не.
Ути сак је вр ло рас те гљив по јам. Истих 365 да на не ки ма про ле ти

за трен ока, а не ки ма се оду жи као глад на го ди на.
Ко ка же да се не во ди ра чу на о си ро ма шни ма?! По ску пе ло је

са мо по ла на мир ни ца.
У мла до сти сам ми слио да је здра ви ца „Да смо жи ви и здра ви”

сит на же ља. Сад ви дим да је то – пу на ка па.
Ви то мир Те о фи ло вић

Да ли сте зна ли ...

– да и Ни ца има 

 – да се нај ста ри ји (тра је 

– да се нај ве ћи кар не-

ве ко ви ма ду гу кар-

већ 742 го ди не) и нај от-

вал у Ср би ји одр жа ва у 

не вал ску тра ди ци ју, 

 ме ни ји свет ски кар не вал 

Вр њач кој Ба њи? Ово је 

али су уоби ча је не ка-

одр жа ва у Ве не ци ји? Ве-

јјед на од нај ма сов ни јих 

рак те ри сти ке кар не-

не ци ја је на ста ви ла да не-

ту ри стич ких ма ни фе-

омот? Елит на Ни ца ра до тро ши ве ли ке су ме да би ње на ма ни-

про шло сти. И да ље се ор га ни зу ју чу ве ни ба ло ви, а уме ће из-

ра де ма ски у овом гра ду се пре но си с ко ле на на ко ле но.

у Вр њач ка Ба ња по ста је ве ли ка сце на на ко јој се одр жа ва ју 

фе ста ци ја би ла јед на од нај пре сти жни јих, а нај по зна ти ја је по 

чу ве ној кар не вал ској по вор ци цве ћа.

број ни ма скен ба ли.

 ва ла ов де упа ко ва не 

 гу је кар не вал ско на сле ђе 

ста ци ја код нас јер оку-

 у скуп и екс клу зи ван 

 ста рих Ри мља на и „за ро би ла” сво је слав не ма ске у пле мић кој 

у пи и ви ше од 200.000 по се ти ла ца. То ком не де љу да на у ју лу 

– да је фе бру ар ме сец кар не ва ла ши ром све та? По ред Ри-
ја и Ве не ци је, у фе бру а ру се кар не вал ске фе ште одр жа ва ју и ја и Ве не ци је, у фе бру а ру се кар не вал ске фе ште одр жа ва ју и 
у Кве бе ку (Ка на да), Го ји (Ин ди ја), Њу Ор ле ан су (САД), Кел ну 
(Не мач ка) и мно гим дру гим гра до ви ма.

– да нај по пу лар ни-

– да је, по Ги ни со вој књи зи ре кор да, нај ве ћи кар не вал ипак 

јји кар не вал на све ту, 

 онај у Сал ва до ру? Улич на фе шта тра је не де љу да на и од ви ја 

у Рио де Жа не и ру, 

се на 25 ки ло ме та ра ули ца, тр го ва и аве ни ја, а у њој ак тив но 

оку пи око пет ми ли-

уче ству је око че ти ри ми ли о на љу ди.

о на по се ти ла ца, од 
то га ми ли он стра них 
ту ри ста? Ова нај бо-
ља и нај по зна ти ја па-

 ра да сам бе и пле са од ви ја се на чу ве ном Сам бо дро му, а це не 
ка ра та кре ћу се од 120 до 2.500 до ла ра.
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