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ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јун 2010.

По след њих да на жи те љи Бе о гра да си гур но ни-
су мо гли да се отрг ну ути ску о при су ству ве ли ког 
бро ја стра них ту ри ста на ули ца ма пре сто ни це. У 
са мом је згру гра да ових да на се мо гу чу ти нај-
ра зли чи ти ји је зи ци. Из го ди не у го ди ну Ср би ја 
бе ле жи све ве ћи при лив стра на ца. Та ко је на ша 
зе мља по ста ла је ди на у Евро пи у ко ју је у кри-
зној 2009. го ди ни при сти гао ве ћи број стра них 
го сти ју не го прет ход них го ди на. Да је од свих 
де сти на ци ја у Ср би ји Бе о град нај при влач ни је 
од ре ди ште стран ци ма, све до чи по да так да је од 
укуп но 696.045 ту ри ста ко ли ко је ов де бо ра ви ло 
у 2008. го ди ни, го то во по ло ви на по се ти ла глав-
ни град. Али, стран ци ма су све атрак тив ни је и 
пла ни не и ба ње.
На те ри то ри ји це ле зе мље у пр вих је да на ест 

ме се ци про шле го ди не за бе ле жен је раст бро ја 
до ла за ка за је дан од сто и но ће ња за шест од сто. 
По ред фе сти ва ла Ег зит и Гу ча, на ове по дат ке 
ути ца ла је и Уни вер зи ја да али, сва ка ко, и но ве 
тен ден ци је у ту ри зму.
По след њих го ди на из ра жен је тренд да се од-

мо ри ко ри сте кра ће али че шће, а Бе о град је уда-
љен са мо око два са та ле та од мно гих европ ских 
гра до ва. Стра ни ту ри сти у ве ли ком бро ју по се ћу-
ју Ка ле мег дан, Кнез Ми ха и ло ву, Ко нак кне ги ње 
Љу би це, Са бор ну цр кву, Храм све тог Са ве, Ку ћу 
цве ћа, Двор ски ком плекс, а све ве ћу па жњу при-
вла чи и Ада Ци ган ли ја.
Оно што смо ми од у век зна ли, кра јем про шле 

го ди не по твр дио је и нај ве ћи из да вач ту ри стич-
ких во ди ча, „Lo nely Pla net” – Бе о град је са да и 

зва нич но град са нај бо љим ноћ ним про во дом 
на све ту, што га ран ту је ве ли ки при лив по себ но 
мла ђих ту ри ста и у на ред ном пе ри о ду.
У мар ту је по че ла и се зо на на у тич ког ту ри зма 

за ко ју су нај ви ше за ин те ре со ва ни ту ри сти из 
Аме ри ке, Не мач ке, Ве ли ке Бри та ни је, Аустри је, 
Ја па на и Фран цу ске. Пре ма по да ци ма ТО Бе о гра-
да, у при ста ни ште је про шле го ди не при сти гло 
ви ше од 50.000 ту ри ста ко ји су из сво јих зе ма ља 
кре ну ли на кр ста ре ње Ду на вом. За ову го ди ну 
већ је на ја вље но око че ти ри сто ти не при ста ја-
ња. Ове ве сти тре ба да нас ра ду ју али и оба ве жу 
да по ве де мо ви ше ра чу на о јав ним по вр ши на ма 
и увек ука же мо до бро до шли цу, ка ко би смо одр-
жа ли ат мос фе ру и дух Бе о града.           Ј. Оцић

Шта нај че шће ко ри сти мо као из го вор 
ка да нас при ја те љи пи та ју за што се 
че шће не ви ђа мо и не чу је мо – не мам 

вре ме на, мно го ра дим, имам до ста оба ве за и 
ван по сла... Ни јед ну од ових тврд њи не тре ба 
до во ди ти у пи та ње јер по сле стре сног вре ме-
на про ве де ног на по слу, у пре во зу, на ули ци 
обич но све што же ли мо је сте од мор. Али, је су 
ли умор, не до ста так вре ме на, не мар ност пра-
ви раз ло зи или је јед но став но све ви ше љу ди 
ко ји не ма ју по тре бу за дру штвом? 
Уче ни љу ди су одав но на пи са ли да је оту-

ђе ње ба шти на да на шњег све та јер нас сва ка 
но ва тех нич ка ге не ра ци ја све ви ше уда ља-
ва од при ро де и дру штва и се ли у свет уса-
мље но сти, а уме сто жи ве ре чи, дру штве ну 
по тре бу за дру гим љу ди ма за до во ља ва ју ра-
зни ме ди ји. У тр ци за до би ти ма ко је вр сте 
да нас је све ма ње кон та ка та, при ја тељ ста ва, 
осе ћа ња при пад но сти, а све ви ше по ки да них 
дру штве них, па и по ро дич них спо на. А осим 
ло гич не уса мље но сти и не до стат ка љу ба ви и 
ко му ни ка ци је, не ма ни при род ног и спон та ног 
по ма га ња јед них дру ги ма. Због то га је је дан 

гра фит у Бе о гра ду ду го упо зо ра вао – „при ја-
тељ ство је по ста ло суб вер зив на де лат ност”.
Ве ћи на на ших ак тив но сти и де лат но сти де-

ша ва се у гру пи, у ин тер ак ци ји са дру гим љу-
ди ма, због че га и део на шег са мо по у зда ња, 
си гур но сти и, уоп ште, спо соб но сти да се су-
о чи мо са све том има ис хо ди ште у све сти да 
не где при па да мо, да смо део не че га. За то 
ко му ни ка ци ја и је сте осно ва сва ке за јед ни це 
па из бе га ва ње да са бли жњи ма ус по ста ви мо 
озбиљ ни је и ду бље кон так те нај ви ше ште ти 
на ма са ми ма.
Рав но те жа и ве за са око ли ном мо же се по-

вра ти ти са мо про мо ви са њем иде је за јед ни штва 
– за јед нич ким ра дом, дру штве ним ак ци ја ма, 
искре ном бри гом за дру ге, со ли дар но шћу, је-
дин ством. Због то га је тим ски рад вр ло ви со ко 
на ли сти им пе ра ти ва са вре ме ног по сло ва ња, а 
ну де ћи сво јим за по сле ни ма осе ћај при пад но-
сти и сна же ћи дух за јед ни штва ком па ни је све 
ви ше ор га ни зу ју дру же ња и у сло бод но вре ме 
и то ком ви кен да. Во ђе не сво јом до бро би ти, 
оне чи не до бро и за сво је рад ни ке.

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка

Бе о град на
ви ше је зи ка
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интервју

За шти та имо ви не Фон да би ла је су-
штин ска те за у ди ску си ја ма свих 
чла но ва Управ ног од бо ра, ко ји је 

по сво јим овла шће њи ма ина че над ле жан 
за ово пи та ње. Де це ни ја ма уна зад ула-
га но је у стам бе не и по слов не ква дра те, 
у хар ти је од вред но сти и ин ве сти ци о не 
про јек те, а га здо ва но је она ко ка ко jе у 
да тој си стем ској кон сте ла ци ји би ло мо гу-
ће. По след њих го ди на ула жу се зна чај ни 
на по ри на ус по ста вља њу сво јин ских пре-
ди спо зи ци ја на сва ком објек ту у ко ји су 
ула га на сред ства из до при но са за по сле-
них, што ће би ти со лид на ка пи тал на ба за 
за бу ду ћи Фонд.

Ка ко је ства ра на имо ви на Фон да?
По зна то је да је у ра ни јем пе ри о ду, 

би ло да се ра ди о рад нич ком оси гу ра њу 
или о оси гу ра њу са мо стал них де лат ни ка, 
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње до ста гра дио, ула гао у 
раз не ка па ци те те. За ту на ме ну из два ја на 
су знат на сред ства, ре ци мо за стам бе ну 
из град њу че ти ри од сто од ис пла ће них 
пен зи ја, за тим сред ства за ре ха би ли та-
ци ју пен зи о не ра, сред ства за пре вен ци ју 
бо ле сти оси гу ра ни ка, а ра ди спре ча ва ња 

на стан ка ин ва лид но сти, као и сред ства 
за опо ра вак и ре кре а ци ју и по ди за ње 
дру штве ног стан дар да. Та ко је ства ра на 
имо ви на Фон да. То је би ло вре ме ка да 
смо у по је ди ним го ди на ма има ли го то во 
шест рад ни ка на јед ног пен зи о не ра, па су 
и укуп на из два ја ња по осно ву до при но-
са би ла знат но ве ћа, та ко да смо има ли 
ту про ши ре ну ак тив ност Фон да у од но су 
на струк ту ру пен зи о не ра. У вре ме ка да 
су пра вље ни стам бе ни објек ти по ли ти ка 
Фон да је би ла да се пра ве про сто ри је за 
дру штве ну ак тив ност пен зи о не ра.
Мо ра мо по ћи од чи ње ни це да је мла-

дост, у ства ри, од ло же на ста рост и да се 
мо ра во ди ти ра чу на о ста ри јој по пу ла ци-
ји. Пра ви на чин и је сте ства ра ње про сто-
ра за пен зи о нер ске ор га ни за ци је где ће 
се ста ри ји, ко ји ма су жи вот не окол но сти 
дра стич но про ме ње не, оку пља ти, би ти 
упу ће ни јед ни на дру ге, раз ме њи ва ти 
ин фор ма ци је и ква ли тет ни је про во ди-
ти вре ме с при ја те љи ма уз но ви не, шах, 
до ми не. По себ но ми је дра го што је цео 
Управ ни од бор Фон да, иако ни су сви пен-
зи о не ри, раз ма тра ју ћи ин фор ма ци ју о по-
слов ном про сто ру, сво јим ста вом до ка зао 
да схва та зна чај ула га ња Фон да у дру-

штве не ак тив но сти пен зи о не ра, у пен-
зи о нер ске ор га ни за ци је ко је су мно ги ма 
је ди но ме сто на ко је мо гу сва ко днев но и 
си гур но да ра чу на ју.

За што је стам бе на имо ви на Фон да 
иза зва ла та ко ве ли ко ин те ре со ва ње 
јав но сти? 
Из Ин фор ма ци је о имо ви ни ко ју смо 

раз ма тра ли по себ но бих ис та као део ко ји 
се од но си на вла сни штво стам бе ног про-
сто ра Фон да. На ову те му је па жња усме-
ре на због бро ја стам бе них је ди ни ца, јер 
је Фонд, до пре де це ни ју-две, имао око 
10.000 ста но ва, а са да их је 644 оста ло у 
на шем вла сни штву. До сма ње ња стам бе-
ног фон да ни је до шло за то што Фонд ни-
је са чу вао сво ју имо ви ну на до ма ћин ски 
на чин, као што има по ку ша ја тен ден ци о-
зног за кљу чи ва ња. На про тив, За ко ном о 
ста но ва њу из 1992. го ди не омо гу ће но је 
свим гра ђа ни ма Ср би је, па сход но то ме и 
пен зи о не ри ма, да от ку пе ста но ве на ко ји-
ма ко ри сте ста нар ска пра ва. Исти за кон и 
исти трет ман је био за све гра ђа не, па ни 
Фонд ни је био из у зет од то га. Де пла си ра-
не су при че да Фонд не шти ти сво ју имо-
ви ну. Фонд је мо рао да при ме ни за кон.

Шта се до га ђа са ре ха би ли та ци о-
ним цен три ма чи ју из град њу је фи-
нан си рао Фонд? 
Ни смо још све РХ цен тре до ве ли у ста-

тус на ше сво ји не. Суд ски по ступ ци су у 
то ку. Чи ни ми се да ни је при ме ре но го во-
ри ти о вред но сти РХ цен та ра од 500 ми-
ли о на евра ако зна мо ка да су на пра вље-
ни, ко ли ко су амор ти зо ва ни и у ка квом су 
ста њу са да. Фонд се не бо ри да ус по ста ви 
сво ји ну над РХ цен три ма да би их про-
дао, већ да би им вра тио основ ну функ-

ДРА ГО СЛАВ ЂУ КА НО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК УПРАВ НОГ ОД БО РА ФОН ДА ПИО

Пре ко Фон да су спро ве де не   
Управ ни од бор је на по след њој сед ни ци
де таљ но раз ма трао и усво јио Ин фор ма ци ју
о имо ви ни Фон да, уз не по де ље ну по др шку свих 
чла но ва овом це ло ви том пре гле ду ква дра та
ко ји ма Фонд рас по ла же, као осно ви за
стра те шко опре де ље ње ка ка пи та ли за ци ји
имо ви не. Те ма имо ви не Фон да ПИО већ ду же 
иза зи ва зна чај ну ме диј ску па жњу што нам је,
уз оста ла ак ту ел на пи та ња, био по вод за
раз го вор са Дра го сла вом Ђу ка но ви ћем,
пред сед ни ком Управ ног од бо ра

Ин ва лид ске пен зи је
Имам до вољ но го ди на и ис ку ства па мо гу кон ста то ва ти да је др жа ва увек од ре ђи ва-

ла и уре ђи ва ла пра ва. Овај Фонд, од ка да по сто ји, ни је пи тан ка ко не што ре гу ли са ти, 
али су пре ко Фон да ре ша ва не мно ге при вред не ре фор ме. С об зи ром на то да сам цео 
рад ни век про вео у Фон ду, се ћам се мно гих си ту а ци ја ка да су у не ким при вред ним 
су бјек ти ма да би се сма њио број за по сле них, син ди кал ци пре ко огла са по зи ва ли рад-
ни ке да при ку пе ка кву-та кву ме ди цин ску до ку мен та ци ју ко ја би им по слу жи ла за од-
ла зак у ин ва лид ску пен зи ју. Про блем у при вре ди је та ко ре ша ван, а у Фон ду на го ми-
ла ван јер су у по је ди ним пе ри о ди ма у укуп ној струк ту ри пен зи о не ра ви ше од 50 од сто 
чи ни ли ин ва лид ски пен зи о не ри. Кон крет но, у том де лу Фонд је по сти гао из ван ре дан 
ре зул тат, јер да нас у укуп ној струк ту ри пен зи о не ра ин ва лид ски чи не све га 22 од сто.



5ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јун 2010.

ци ју због ко је су и из гра ђе ни – опо ра вак 
и ре ха би ли та ци ја пен зи о не ра, пре вен ци-
ја бо ле сти оси гу ра ни ка, да би се по ди гао 
дру штве ни стан дард гра ђа на, по бољ шао 
ква ли тет жи во та рад ног чо ве ка и спре-
чи ла ин ва лид ност. РХ цен три су гра ђе ни 
сред стви ма из до при но са за по сле них за 
на ме не ко је сам по ме нуо и циљ нам је да 
их опет вра ти мо основ ној на ме ни.

Мо же те ли про ко мен та ри са ти са-
да шње ак тив но сти Фон да на по бољ-
ша њу дру штве ног стан дар да пен зи-
о не ра?
Да нас, ка да има мо та кав од нос из ме ђу 

бро ја за по сле них и пен зи о не ра и ка да су 
до при но си то ли ки ко ли ки су, шта је прак-
тич но оста ло Фон ду за та ко зва ни дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра. Оста ло је 
0,10 од сто, и то на сред ства ко ја се сти чу 
на ба зи упла ће них до при но са у прет ход-
ној го ди ни, да кле не на укуп на сред ства 
Фон да. Ове го ди не из дво ји ли смо 246,6 
ми ли о на ди на ра за бес пла тан опо ра вак 
пен зи о не ра са пен зи јом ис под ре пу блич-
ког про се ка, што сва ка ко ни је до вољ но. 
Под се тио бих да смо сво је вре ме но из два-

ја ли сред ства за ове на ме не у из но су од 
је дан од сто укуп них при хо да Фон да, па је 
та да шња бе о град ска основ на за јед ни ца 
сла ла на опо ра вак и ре кре а ци ју то ли ко 
пен зи о не ра ко ли ко се са да укуп но ша ље 
у це лој Ср би ји, за све три ка те го ри је пен-
зи о не ра.

Сла же те ли се с кон ста та ци јом да 
пен зи о не ри да ју зна ча јан до при нос 
еко ном ској ста би ли за ци ји зе мље?
Хтео бих да ис так нем да ве ли ки до при-

нос ста би ли за ци ји не са мо пен зиј ског, већ 

це лог еко ном ског си сте ма да ју упра во 
пен зи о не ри. По зна то вам је да је у ок то-
бру 2008. го ди не до нет за кон о „за мр за ва-
њу пен зи ја”, а по ко ме су пен зи је у Ср би ји 
за мр зну те на ок то бар ском ни воу. Овом за-
мр за ва њу прет хо ди ло је ван ред но по ве-
ћа ње за 10 од сто и ре дов но ускла ђи ва ње 
за 4,13 од сто, што је би ло укуп но по ве ћа-
ње у од но су на прет ход ни ме сец од 14,13 
од сто. Прак тич но, у 2009. и са да у 2010. 
го ди ни са мо сма ње њем тро шко ва за по ве-
ћа ње пен зи ја, јер ре дов них ускла ђи ва ња 
ни је би ло, пен зи о не ри су свој дуг оду жи-
ли са не ких 100 ми ли јар ди ди на ра. Ако се 
овај из нос ста ви у по ре ђе ње са при хо дом 
Фон да за ову го ди ну од око 470 ми ли јар ди 
ди на ра, ја сно је ко ли ко је зна чај на уште да 
по стиг ну та пре ко пен зи о не ра.

Ка ко оце њу је те спро ве де не фа зе 
ре фор ме пен зиј ског си сте ма и шта 
још пред сто ји?
Што се ти че ре фор ме пен зиј ског си сте-

ма, по зна то је да се сво ди на три аспек-
та: ре фор ма пен зиј ске ад ми ни стра ци је, 
ус по ста вља ње Цен трал ног ре ги стра и 
за кон ска ре фор ма. Ре фор ма пен зиј ске 

ад ми ни стра ци је, ко ја се спро во ди у Фон-
ду ско ро је до ве де на до кра ја. По За ко ну 
о мак си мал ном бро ју за по сле них, Фонд 
је био у оба ве зи да сма њи број рад ни ка 
за 12,6 од сто и он је ме ђу пр вим ре пу-
блич ким ин сти ту ци ја ма овај по сао при-
вео кра ју и та ко спро вео зах тев ММФ-а. 
Пре ма мо јим са зна њи ма, по је ди не ре пу-
блич ке ин сти ту ци је тај по сао ни су ни за-
по че ле. Дру ги аспект ре фор ме од но си се 
на ус по ста вља ње Цен трал ног ре ги стра, 
је дин стве не и це ло ви те ба зе по да та ка, 
ко ји ће у сво јој пу ној функ ци ји омо гу-

 мно ге ре фор ме

На кна де
Ово је и при ли ка да ка жем 

да су на кна де за рад чла но ва 
Управ ног од бо ра Фон да у ви-
си ни про сеч не не то за ра де у 
Ср би ји у прет ход ној го ди ни, 
уве ћа не за про јек то ва ну ин-
фла ци ју за го ди ну у ко јој се 
ис пла ћу ју. На гла ша вам да је 
Од лу ка о на кна да ма у Фон ду 
са свим ускла ђе на са За кључ-
ком Вла де Ср би је од 5. 11. 
2008. го ди не и од но си се на 
рад свих управ них од бо ра у 
јав ном сек то ру на ни воу Ре-
пу бли ке.

ћи ти, по ред оста лог, днев не и пре ци зне 
по дат ке о упла ће ним до при но си ма за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, што 
је на ма као Фон ду ко ји омо гу ћа ва гра ђа-
ни ма да оства ре пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, ве о ма зна чај но 
у оба вља њу основ не де лат но сти. Упла-
та до при но са је ина че сла ба тач ка овог 
си сте ма, јер тре нут но по сло дав ци ду гу ју 
Фон ду око 200 ми ли јар ди ди на ра глав ни-
це и ка ма та и то нам ве о ма оте жа ва рад. 
Тре ћи сег мент ре фор ме од но си се на из-
ме не За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, ко ји би тре ба ло да сту пи на 
сна гу 1. ја ну а ра 2011. го ди не, а ко ји је 
та ко ђе уса гла шен са ста во ви ма ММФ-а. 
На из ме на ма за ко на ра ди по себ на рад на 
гру па струч ња ка. У овом мо мен ту нај за-
ни мљи ви је је да ће пен зи је пра ти ти пла-
те у јав ном сек то ру, што ће би ти де фи-
ни са но за кон ском ре гу ла ти вом. Мо рам да 
на гла сим да зна ча јан до при нос ре фор ми 
пен зиј ског си сте ма да је упра во пот пред-
сед ник вла де, др Јо ван Кр ко ба бић, сво јим 
ис ку ством, зна њем и ак тив ним уче шћем, 
а исто вре ме но и Фонд има ње го ву пу ну 
по др шку, по моћ и раз у ме ва ње.

У ком прав цу ће Управ ни од бор во-
ди ти Фонд кроз све ове ак тив но сти?
У Управ ном од бо ру Фон да сам од 2008. 

као члан, а по след њих ме сец и по да на 
као пред сед ник. Да кле, до вољ но ду го 
сам ту да с пра вом мо гу ре ћи да је Управ-
ни од бор вр ло кон струк ти ван, опе ра ти-
ван и да ра ди у пу ној функ ци ји Фон да. 
Исто вре ме но, по сто ји из ван ред но раз у-
ме ва ње и са рад нич ки дух ме ђу свим чла-
но ви ма и са ме наџ мен том Фон да, а сва ку 
тач ку днев ног ре да ре ша ва мо ис кљу чи во 
кон сен зу сом. Управ ни од бор је обра зо ван 
на три пар тит ном прин ци пу – чи не га по 
се дам пред став ни ка пен зи о не ра, оси гу-
ра ни ка и по сло да ва ца. Иако су по мно гим 
пи та њи ма на ша по ла зи шта и ин те ре си 
раз ли чи ти, као Управ ни од бор де лу је мо 
вр ло ком пакт но и у ин те ре су ин сти ту ци-
је ко јом упра вља мо и, ко нач но, у ин те-
ре су оси гу ра ни ка и ко ри сни ка пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња. Ови 
ин те ре си су би ли и оста ће при о ри тет ни и 
опре де љу ју ћи за на ше де ло ва ње.
Мо ја уло га као пред сед ни ка Управ ног 

од бо ра Фон да је пре вас ход но у то ме да 
ини ци рам и по др жим ак тив но сти ко је во-
де по ве ћа ној ажур но сти и ефи ка сно сти 
у од но су на по сто је ће ста ње. Не сме мо 
да за бо ра ви мо да стран ке ко је до ла зе 
у Фонд не до ла зе да би нас ви де ле или 
да би се ди ви ле на шој ле по ти, већ да би 
оства ри ле сво ја пра ва, а на ша оба ве за је 
да им то омо гу ћи мо у што кра ћем ро ку, 
јер у пи та њу су људ ске ег зи стен ци је. Све 
оста ло је пе ри фер но.

Ре дак ци ја „Гла са оси гу ра ни ка”
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актуелно

Нај ин те ре сант ни ја те ма на по след њој 
сед ни ци Управ ног од бо ра РФ ПИО би ла 
је Ин фор ма ци ја о ком плет ној имо ви ни 

ко јом Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње рас по ла же. Чла но ви Управ-
ног од бо ра су би ли за до вољ ни пред ста вље-
ном ана ли зом ко ју су оце ни ли као це ло ви ту и 
све о бу хват ну, од но сно као пра ви при мер да 
Фонд о сво јој имо ви ни и те ка ко во ди ра чу на.
Ин фор ма ци ја до ста вље на Управ ном од бо ру 

са др жи пре ци зне по дат ке о раз ли чи тим сег мен-

ти ма вла сни штва – о стам бе ном про сто ру ко јим 
Фонд рас по ла же, са пре гле дом и бро јем ста но-
ва и њи хо вим тре нут ним ста ту сом; о по слов ном 
про сто ру; о ула га њу Фон да, од 1969. го ди не на-
о ва мо, у из град њу раз ли чи тих не по крет но сти, 
пре све га о утвр ђи ва њу пра ва сво ји не над за-
во ди ма за ре ха би ли та ци ју и спе ци јал ним бол-
ни ца ма, као и о ула га њи ма у хар ти је од вред-
но сти, од но сно ак ци ја ма и уде ли ма ко је РФ ПИО 
има по осно ву За ко на о при ва ти за ци ји.
На сед ни ци Управ ног од бо ра чу ло се да је 

Фонд по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка по се до вао ви ше од де сет хи ља да ста но ва 
ко ји су гра ђе ни на мен ски, за стам бе не по тре-
бе пен зи о не ра. От по чи ња њем про це са от ку па, 
ко ји је и Фонд мо рао да ис по шту је, број ста но-
ва се свео на са да шњих 644, а би ло би их и ма-
ње да 2008. ни је до нет Пра вил ник о ре ша ва њу 
стам бе них по тре ба ко ри сни ка пен зи ја по ко ме 
се од та да ста но ви мо гу да ва ти са мо у за куп.
За јав ност је нај ин те ре сант ни је би ло да чу је 

шта ће у про це су при ва ти за ци је би ти са чак 
28 ре ха би ли та ци о них цен та ра, са да спе ци јал-
них бол ни ца, ко је су у пот пу но сти из гра ђе не 
сред стви ма Фон да јер се, као што је по зна то, 
ра ни јих де це ни ја знат но ула га ло у пре вен ци-
ју ин ва лид но сти и ре ха би ли та ци ју рад ни ка. 

Да нас, мно га од тих ле чи ли шта, за хва љу ју ћи 
кли мат ским и ге о граф ским пре и мућ стви ма, 
има ју по тен ци јал да по ста ну ва жни ослон ци 
ре ги о нал ног раз во ја.
Не ки од број них по сту па ка ко је је РФ ПИО 

по кре нуо у ци љу утвр ђи ва ња пра ва сво ји не 
над овим објек ти ма пра во сна жно су окон ча ни 
у ње го ву ко рист још про шле го ди не – Јо ша-
нич ка ба ња, део објек та у Со ко ба њи, Врањ ска 
ба ња, али из раз ли чи тих фор мал но-прав них 
раз ло га још ни је би ло мо гу ће ући у по сед.

Ко мен та ри шу ћи пред ста вље не по дат ке и 
број ке, чла но ви Управ ног од бо ра су на гла си-
ли да ова це ло ви та ана ли за за слу жу је сва ку 
по хва лу и да је пр ви ре ал ни ко рак ка ре фор ми 
Фон да и пен зиј ског си сте ма уоп ште. Имо ви-
на Фон да тре ба што пре да до би је ти ту ла ра 
а, по ре чи ма Не бој ше Ата нац ко ви ћа из Уни је 
по сло да ва ца Ср би је, ре ше њем ње ног ста ту са 
ре пу блич ка ка са, из ко је се са да за ис пла ту 
пен зи ја из два ја чак 46 од сто, у ве ли кој ме ри 
би би ла рас те ре ће на. Сла вен ко Гр гу ре вић, та-
ко ђе из Уни је по сло да ва ца, ми шље ња је да је 
ова имо ви на услов за ка пи та ли за ци ју Фон да, 
док је Ми лан Не на дић из Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не упо зо рио да мо жда ипак не тре ба 
има ти пре ве ли ка оче ки ва ња и да се тре ба 
окре ну ти и дру гим на чи ни ма фи нан си ра ња.
На сед ни ци УО усво јен је и За кљу чак ко-

јим се, на пред лог Ми ни стар ства еко но ми је, 
при ва ти зо ва ним при вред ним су бјек ти ма, ко ји 
су пред сте ча јем, а при пре ма ју план ре ор га-
ни за ци је у скла ду са За ко ном о сте ча ју, одо-
бра ва ре про гра ми ра ње оба ве за пре ма Фон ду 
нај ду же на пе ри од од три го ди не от пла те са 
грејс-пе ри о дом од го ди ну да на, уз ре дов но 
из ми ре ње те ку ћих до при но са за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње. М. Јо ва но вић

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ПИО

Бри га о имо ви ни

Уз ма тич ни број 
и пин код, увид у 
упла ту до при но са
са соп стве ног
ра чу на ра

Сви од ра сли гра ђа ни Ср-
би је ко ји има ју лич ну кар ту 
мо ћи ће уско ро да све нај-
ва жни је чи ње ни це ве за не 
за свој рад ни стаж и пла-
ћа ње до при но са про ве ре 
пу тем ин тер не та.

– Омо гу ћи ће мо сви ма да 
пре ко на шег веб-сај та, уз 
по моћ свог ма тич ног бро ја 
и пин ко да ко ји ће код нас 
мо ћи да до би ју, про ве ре да 
ли су им за све го ди не ко је 
су од ра ди ли пла ће ни до при-
но си, да ли их је по сло да вац 
при ја вио или од ја вио уко-
ли ко ме ња ју по сао, украт-
ко све чи ње ни це ко је су од 
пре суд ног зна ча ја за сти ца-
ње и об ра чу на ва ње пен зи је 
ка да она до ђе на ред. Зна чи, 
гра ђа ни ви ше не ће мо ра ти 
да до ла зе на на ше шал те ре 
и да че ка ју у ре до ви ма да би 
до би ли ли стинг рад ног ста-
жа и про ве ри ли ако сум ња ју 
да им по сло да вац не пла ћа 
до при нос, већ ће то мо ћи да 
утвр де од ку ће, са свог ра-
чу на ра, прак тич но из фо те-
ље, и да на вре ме пре ду зму 
од го ва ра ју ће ме ре док још 
ра де код истог по сло дав-
ца – на гла ша ва Вла ди мир 
Стан ко вић, ди рек тор Сек-
то ра за оства ри ва ње пра ва 
из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња.
На рав но, као и све што се 

пре ко ин тер не та оба вља, и 
ова кав на чин уви да у рад ни 
стаж мо ра да бу де на не ки 
на чин за шти ћен од нео вла-

УСКО РО ПО ГОД НО СТИ 
ИЗ ФОН ДА ПИО
ЗА ГРА ЂА НЕ СР БИ ЈЕ

Про ве ра
ста жа 
пре ко
ин тер не та
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шће ног ула же ња и уви да у 
по дат ке. Да би би ли си гур-
ни да ће сва ко ко је за ин те-
ре со ван мо ћи да пре гле да 
са мо свој рад ни стаж и да 
то ни ко дру ги осим ње га не 
мо же да ура ди, гра ђа ни ће 
има ти ши фру за при ступ по-
да ци ма – пин код (као и за 
бан ков не кар ти це). По сту-
пак за до би ја ње пин ко да 
би ће ве о ма јед но ста ван, ка-
же Гор да на Ву ко вић, по моћ-
ник ди рек то ра Сек то ра за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО.

– За ин те ре со ва ни гра ђа ни 
мо ћи ће да до ђу на шал тер 
би ло ко је фи ли ја ле или слу-
жбе у Ср би ји и да уз лич ну 
кар ту са ма тич ним бро јем 
за тра же пин код. Слу жбе ник 
на шал те ру ће им да ти да 
по пу не обра зац са основ ним 
по да ци ма: име, пре зи ме, 
адре са, ма тич ни број, ко је 
ће за тим уне ти у ра чу нар и 
на осно ву то га до би ће пин 
код у за тво ре ној ко вер ти та-
ко да ни ко дру ги не мо же да 
га про чи та. Ка да од лу чи да 
про ве ри свој ли стинг рад ног 
ста жа, на на шем сај ту ће на-
ћи упут ство ка ко то да ура-
ди: уку ца свој ма тич ни број, 
до би је ни пин код и за штит-
ну ши фру и по ја ви ће му се 
цео ли стинг рад ног ста жа са 
свим до тог тре нут ка рас по-
ло жи вим по да ци ма. Мо рам 
да на гла сим да су по да ци 
упа ре ни за Ср би ју, Вој во ди-
ну и Ко со во, та ко да и оси-
гу ра ни ци ко ји има ју стаж у 
раз ли чи тим гра до ви ма мо гу 
да ви де све сво је од ра ђе не 
го ди не – ис ти че Гор да на Ву-
ко вић.
Тре ба на по ме ну ти да 

ова кав ли стинг мо же да се 
ко ри сти за лич не по тре бе, 
од но сно за ин фор ми са ње о 
про бле ми ма ко ји мо гу до ве-
сти до ком пли ка ци ја пред 
од ла зак у за слу же ну пен зи-
ју, док за дру га ме ста где се 
тра жи ли стинг, он мо ра да 
бу де са пе ча том Фон да. Ва-
жно је и то да пин код мо-
же да се по диг не и за не ког 
дру гог, ако је сам спре чен 
да до ђе у фи ли ја лу, али ли-
це ко је узи ма пин за дру го-
га мо ра има ти ње го во ове-
ре но овла шће ње.

В. Ана ста си је вић

Од ис пла те јул ских 
при на дле жно сти
ко ри сни ци ма ће
при ма ња би ти
за тре ћи ну ви ша

Из вр ше не из ме не Ад ми-
ни стра тив ног спо ра зу ма 
обез бе ђу ју да се у по-

ступ ку пре ра чу на пен зи ја, при 
из ми ри ва њу од штет них зах те-
ва из ме ђу но си ла ца оси гу ра ња 
Ср би је и Бо сне и Хер це го ви не 
због пре пла ће них из но са пен-
зи је, убу ду ће то не чи ни ума-
њи ва њем пен зи је ко ри сни ка 
до јед не тре ћи не, већ да се од-
штет ни зах те ви на ми ру ју са мо 
из за о ста лих да ва ња. 

– То прак тич но зна чи да 
се, по чев од ис пла те пен зи-
је за ју ли 2010. го ди не, ко-
ри сни ци ма пен зи ја за ко је су 
до не та ре ше ња о пре ра чу ну 
пен зи ја, без об зи ра на то што 
од штет ни зах тев ко ји је ис-
по ста вио но си лац оси гу ра ња 
јед не др жа ве ра ди на ми ре ња 
пре пла ће них из но са пен зи-
ја ни је на ми рен у це ло сти из 
за о ста лих да ва ња, тај из нос 
ви ше не ће на ми ри ва ти ума-
ње њем њи хо вих пен зи ја до 
тре ћи не, као што је до са да 
чи ње но. Њи ма ће се убу ду ће 
ис пла ћи ва ти и тај део пен-

зи је, од но сно ис пла ћи ва ће 
се од ре ђе на пен зи ја у пу ном 
из но су, што прак тич но зна чи 
да ће свим та квим ко ри сни ци-
ма пен зи ја би ти по ве ћа на за 
тре ћи ну, као и да ће се убу-
ду ће ис пла ћи ва ти без ума-
ње ња – каже Зоран Пановић, 
директор Завода за социјално 
осигурање.
Та ко ђе се ни за ко ри сни-

ке за ко је по сту пак пре ра чу-
на ни је окон чан, а та квих је 
пре ма по да ци ма око 15.000, 
сту па њем на сна гу тих из-
ме на не ће вр ши ти на ве де но 
ума ње ње.
У до са да шњој при ме ни чла-

на 16, став 3 Ад ми ни стра тив-
ног спо ра зу ма за спро во ђе ње 
Спо ра зу ма, ко ји је са да из ме-
њен, но си лац дру ге др жа ве 
уго вор ни це на кна ђи вао је но-

си о цу ко ји је по кре нуо по сту-
пак за по нов но од ре ђи ва ње 
пен зи је пре пла ће ни из нос, и 
то нај пре из за о ста лих из но са 
да ва ња од да на при зна ва ња 
пра ва, за кључ но са ме се цом у 
ко ме је до не то ре ше ње о пре-
ра чу ну, а за тим, ако пре пла-
ће ни из нос ни је у пот пу но сти 
на ми рен, ума њи ва њем из но-
са пен зи је ко ју ис пла ћу је ко-
ри сни ку у скла ду са прав ним 
про пи си ма ко је при ме њу је. 
То ума њи ва ње пен зи је ко ри-
сни ка до тре ћи не вр ше но је 
све док се пре пла ће ни из нос 
у пот пу но сти не на ми ри.

Та кав на чин из ми ри ва ња 
од штет них зах те ва ство рио 
је ве ли ко не за до вољ ство код 
ко ри сни ка пен зи ја за ко је је 
из вр шен пре ра чун у скла ду 
са Спо ра зу мом, из раз ло га 
по сто ја ња огром не раз ли ке у 
ви си ни пен зи је ко ја је ис пла-
ћи ва на до из вр ше ног пре ра-
чу на и ви си ни ис пла ће не пен-
зи је по сле пре ра чу на, и што 
та ква од ред ба ни је са др жа на 
у спо ра зу ми ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу ко ји Ср би ја при-
ме њу је са Ре пу бли ком Хр ват-
ском, Ма ке до ни јом, Цр ном 
Го ром, а ни са Сло ве ни јом, 
ко ји још ни је сту пио на прав-
ну сна гу. 
Пре ма по да ци ма Ре пу блич-

ког фон да за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње Ср би је, 
сви по ступ ци за по нов но од-
ре ђи ва ње пен зи је (ви ше од 
20.000 по сту па ка) по кре ну ти 
су у про те клом пе ри о ду при-
ме не Спо ра зу ма, и за ви ше 
од 30 од сто по кре ну тих по-
сту па ка до не то је ре ше ње о 
по нов ном од ре ђи ва њу пен зи-
је. У од но су на по ка за те ље из 
до не тих ре ше ња о пре ра чу ну, 
сло бод ном про це ном се мо же 
из ве сти за кљу чак да би ви ше 
од 70 по сто ко ри сни ка пен зи-
ја би ло об у хва ће но по ступ ком 
на ми ри ва ња пре пла ће них из-
но са од би ја њем до јед не тре-
ћи не од из но са њи хо ве пен-
зи је, што се прак тич но овом 
из ме ном ели ми ни ше.
Ор га ни за ве зу две др жа ве 

ће 1. и 2. ју ла 2010. го ди не 
одр жа ти за јед нич ки са ста нак, 
на ко ме ће до го во ри ти све 
нео п ход не прет по став ке за 
при ме ну на ве де не из ме не Ад-
ми ни стра тив ног спо ра зу ма.
Из ме не Ад ми ни стра тив ног 

спо ра зу ма пот пи са ли су, у име 
Ре пу бли ке Ср би је ми ни стар 
ра да и со ци јал не по ли ти ке 
Ра сим Ља јић, а у име Бо сне и 
Хер це го ви не ми ни стар ци вил-
них по сло ва Сре до је Но вић.

При ре ди ла: В. А. 

ИЗ МЕ НА АД МИ НИ СТРА ТИВ НОГ СПО РА ЗУ МА СА БиХ

Без умањења пен зи ја
за тре ћи ну

Зоран Пановић
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између два броја

Бес плат на прав на 
по моћ осо ба ма са 
хен ди ке пом
Бор ба за пра ва и обез бе ђе ње бо љег 

жи во та за осо бе са хен ди ке пом се на-
ста вља. Под сло га ном „Ја ви те се, мо жда 
ни сте ни све сни да сте дис кри ми ни са ни” 
по че ло је пру жа ње бес плат не прав не 
по мо ћи. Удру же ње сту де на та са хен ди-
ке пом у са рад њи са над ле жном адво кат-
ском кан це ла ри јом сва ког че тврт ка од 
14 до 16 ча со ва у Уни вер зи тет ској би-
бли о те ци Све то зар Мар ко вић са ку пља 
при ја ве и опи се слу ча је ва дис кри ми на-
ци је осо ба са хен ди ке пом и да је од го ва-
ра ју ће прав не са ве те, као и пре по ру ке и 
пред ло ге ве за не за да ље по сту па ње.

Фе сти вал хра не и пи ћа
На Ка ле мег дан ској твр ђа ви, 12. и 13. ју на, одр жан је Пр ви бе о град ски фе сти вал 

хра не и пи ћа, на ко јем је би ло око пет на ест хи ља да по се ти ла ца. Бе о град је по сле 
Њу јор ка, Лон до на, Пра га, Мел бур на, Син га пу ра и дру гих свет ских ме тро по ла до-
био пр ву ма ни фе ста ци ју овог ти па на отво ре ном. Иде ја фе сти ва ла би ла је да се на 
јед ном ме сту Бе о гра ђа ни ма, до ма ћим и стра ним ту ри сти ма пред ста ви шта Ср би ја и 
глав ни град мо гу да по ну де кроз при каз нај зна чај ни јих бе о град ских уго сти тељ ских 
обје ка та и де гу ста ци ју је ла до ма ће и ин тер на ци о нал не ку хи ње. По себ на па жња по-
све ће на је еко ло ги ји, а све што је од на мир ни ца пре о ста ло по кло ње но је Бан ци 
хра не. 

Ску пљи жи вот
у ма ју
Це не на ма ло ро бе и услу га у Ре-

пу бли ци Ср би ји у ма ју 2010. го ди не 
у про се ку су ви ше за је дан од сто у 
од но су на прет ход ни ме сец. У ма ју 
2010. у од но су на исти ме сец про шле 
го ди не це не на ма ло су по ве ћа не за 
6,8 од сто, а у од но су на де цем бар 
2009. го ди не за 5,2 од сто.
Тро шко ви жи во та у Ре пу бли ци Ср би-

ји у ма ју 2010. го ди не у од но су на прет-
ход ни ме сец у про се ку су ви ши за 1,3 
од сто. У ма ју ове го ди не у од но су на 
исти ме сец 2009. го ди не тро шко ви жи-
во та су по ве ћа ни за 3,8, а у од но су на 
де цем бар 2009. го ди не за 4,0 од сто.

Про тив зло ста вља ња од ра слих
У Са ли Цр ве ног кр ста Ср би је, 14. ју на, одр жан је окру гли сто под на зи вом „Мој 

свет... твој свет... наш свет... свет без зло ста вља ња ста ри јих”. По вод за овај скуп 
би ло је обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног да на бор бе про тив зло ста вља ња од ра слих 
љу ди. Окру гли сто је одр жан у ор га ни за ци ји Цр ве ног кр ста Ср би је и мре же Ху ма-
наС, а по др жа ла га је и Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја. 
По бољ ша ње по ло жа ја ста ри јих и сма ње ње дис кри ми на ци је, зло ста вља ња и 

на си ља над ста ри ји ма би ле су глав не те ме раз го во ра. Ци ље ви овог оку пља ња 
би ли су да се по кре не ши ра јав ност, да се до ђе до по да та ка о ствар ном бро ју зло-
ста вља них ста ри јих осо ба и да се из не су пре по ру ке о сма ње њу на си ља над од-
ра сли ма. Учи ње ни су зна чај ни ко ра ци у ло би ра њу за до но ше ње но ве кон вен ци је 
УН за пра ва ста ри јих, а пред ста вље ни су и ре зул та ти ис тра жи ва ња о со ци јал ној 
кри зи при пад ни ка тре ћег до ба.

Врт до бре на де
Еки па та лен то ва них мла дих љу ди из Ср би је, са про ду-

цен том Але ном Шај дом на че лу, сни ми ла је до ку мен тар ну 
те ле ви зиј ску се ри ју о Бе о град ском зо о ло шком вр ту.
Про ду цент Шајд већ го ди на ма сни ма до ку мен тар це за 

свет ске ка на ле, Ени мал пла нет, Дис ко ве ри и Хи сто ри, а 
иза брао је баш Бе о град ски зоо-врт, из ме ђу 18 дру гих у ре-
ги о ну, јер има нај ве ћи при род ни при ра штај жи во ти ња што 
го во ри да су жи во ти ње срећ не и за до вољ не и да се о њи ма 
до бро бри не. „Врт до бре на де” има и ду гач ку ли сту за шти-
ће них вр ста, чи ме до при но си њи хо вом очу ва њу.

„Бел грејд зоо” је дра ма тич на и еду ка тив на при ча о жи-
во ту ви ше од 2.000 вр ста жи во ти ња и о љу ди ма ко ји се 
бри ну о њи ма. Ову исти ни ту при чу у ко јој има ра до сти, 
љу ба ви, ра ђа ња, али и ту ге и тра гич них ра ста на ка, пу бли-
ка из Ср би је има при ли ку да ви ди пре јед не и по ми ли јар де 
свет ских гле да ла ца.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла мај ског че ка пен-

зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 10. ју на.
Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти 

при ми ли су це ле мај ске пен зи је 2. ју на. 
Пен зи о ни са ним вој ним ли ци ма пр ви део 
при на дле жно сти за мај ис пла ћен је 7. ју-
на, а бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви 
део мај ских при ма ња ис пла ћу је се од 5. 
ју на.

Ви ше од 50.000 
суб вен ци о ни са них 
кеш кре ди та 
Од по чет ка при ме не про гра ма суб вен-

ци о ни са них ди нар ских кре ди та за гра-
ђа не, бан ке су до сад одо бри ле 51.958 
го то вин ских кре ди та, у вред но сти 84,6 
ми ли о на евра, а при ми ле су укуп но 
66.693 зах те ва, по ка зу ју нај но ви ји по-
да ци Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги-
о нал ног раз во ја. Исто вре ме но, бан ке 
су при ми ле и 1.474 зах те ва за ди нар-
ске по тро шач ке кре ди те, а одо бре но је 
1.137 та квих кре ди та у вред но сти 1,93 
ми ли о на евра.
За по љо при вред ну ме ха ни за ци ју одо-

бре но је 18 кре ди та у укуп ној вред но сти 
34.007 евра, а за ку по ви ну на ме шта ја 
458 кре ди та у вред но сти 565.632 евра.

СОС те ле фон за ин ва ли де у Но вом Са ду
По чет ком ју на у Но вом Са ду је по чео да ра ди пр ви СОС те ле фон за же не и де цу са 

ин ва ли ди те том ко ји су из ло же ни на си љу и дис кри ми на ци ји у Вој во ди ни. Они за шти-
ту мо гу да по тра же сва ког утор ка и че тврт ка, од 10 до 15 ча со ва, пу тем те ле фо на 
021/447-040 и 066/447-040.
Пре ма до са да шњој ста ти сти ци, ова гру па на си ље нај че шће до жи вља ва у кру гу по-

ро ди це, и то пр вен стве но же не са ин ва ли ди те том (у 93 од сто слу ча је ва). Нај при сут-
ни је је вер бал но, па за тим фи зич ко и сек су ал но зло ста вља ње, а има слу ча је ва и при-
нуд не изо ла ци је и еко ном ског ицр пљи ва ња жр та ва. Нај ра њи ви је су осо бе ко је има ју 
мен тал ни ин ва ли ди тет, за тим оне са по сле ди ца ма це ре брал не па ра ли зе, ми шић не 
дис тро фи је и не у ро ми шић них бо ле сти, као и оне са ком би но ва ним ин ва ли ди те том.

По моћ ни шким пен зи о не ри ма
Ни шким пен зи о не-

ри ма, чи ја су ме сеч-
на при ма ња ни жа од 
12.000 ди на ра, ис пла-
ће на је пр ва по ло ви-
на јед но крат не по мо ћи 
из град ског бу џе та. За 
ову на ме ну из дво је но је 
бли зу 40 ми ли о на ди на-
ра, а по моћ ће до би ти 
око 10.000 пен зи о не ра.
До кра ја го ди не пен-

зи о не ри чи ја су при ма-
ња ни жа од 6.000 ди-
на ра при ми ће укуп но 

6.000 ди на ра, а они са при ма њи ма до 8.000 до би ће по моћ од 5.000 ди на ра. Ко ри-
сни ци чи је пен зи је не пре ла зе 10.000 при ми ће до кра ја го ди не укуп но 4.000 ди на-
ра, а 3.500 до би ће пен зи о не ри са при ма њи ма из ме ђу 10.000 и 12.000 ди на ра.

У мају ма ње не за по сле них у Вој во ди ни
На еви ден ци ји вој во ђан ских фи ли ја ла НСЗ, у ма ју ове го ди не, ре ги стро ва но је 

202.942 не за по сле них ли ца, од ко јих 102.432 же не. Број не за по сле них на еви ден-
ци ји сма њен је за 2.106 у од но су на прет ход ни ме сец, док је у од но су на мај 2009. 
го ди не, број љу ди ко ји тра же по сао ма њи за 1.060, са оп штио је на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре Вла ди мир Ср дић, ди рек тор По кра јин ске слу жбе за за по шља ва ње. 
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Ви ше од 1.900 оси гу ра ни ка и 1.626 пен зи о не ра из оп шти не 
Опо во мо гу од 31. ма ја ефи ка сни је и за њих јеф ти ни је да 
оба ве по сло ве у ве зи са оства ри ва њем пра ва из пен зиј-

ско-ин ва лид ског оси гу ра ња у згра ди Оп шти не Опо во. На и ме, 
за хва љу ју ћи ан га жо ва њу др Јо ва на Кр ко ба би ћа, пот пред сед-
ни ка Вла де Ср би је, а на пред лог Оп штин ског удру же ња пен-
зи о не ра и Оп штин ске ор га ни за ци је ПУПС-а из Опо ва, за тим и 
из у зет ном тру ду мр Ми ло ра да Сол да то ви ћа, пред сед ни ка оп-
шти не Опо во, као и пред у сре тљи во сти и про фе си о нал но сти 
Дра га не Ка ли но вић, в.д. ди рек то ра Ре пу блич ког фон да ПИО, 
и Слав ка Имри ћа, ди рек то ра По кра јин ског фон да, у из у зет но 
крат ком ро ку (за са мо два ме се ца од ини ци ја ти ве) у ин те ре су 
жи те ља ове оп шти не оспо со бље на је за рад Ис по ста ва Фи ли-
ја ле ПИО Пан че во у Опо ву.
Та ко ста нов ни ци оп шти не Опо во, ко ју чи не и ме ста Ба ран-

да, Са ку ле и Сеф ке рин, мо гу по не дељ ком и пет ком, од 8.30 
до 13.30 ча со ва, ка да са стран ка ма ра де и оста ле слу жбе у 
Оп шти ни, у про сто ри ја ма Ис по ста ве ПИО да за тра же све по-
треб не ин фор ма ци је, или пак да под не су зах тев, до би ју ли-

стинг о ста жу, пре у зму раз не по твр де... Да кле, ви ше не мо ра ју 
због то га да пу ту ју чак до Пан че ва, па та ко ови вред ни љу ди, 
углав ном по љо при вред ни ци, ште де и вре ме и но вац.

У пла ну из град ња но ве згра де
Има ју ћи ово у ви ду, Ми ло рад Сол да то вић ка же да их бес-

плат но усту па ње про сто ри је Фон ду ПИО, уз бес плат но ко ри-
шће ње те ле фо на, у згра ди Оп шти не „ни шта и не ко шта”, јер 
су им ин те ре си и бри га о су гра ђа ни ма при о ри тет, и не кри је 
да је при јат но из не на ђен опе ра тив но шћу и бр зи ном ко јом су 
рад ни ци Фон да оспо со би ли ис по ста ву за рад.
Сол да то вић је при ли ком све ча ног отва ра ња Ис по ста ве Опо-

во ин фор ми сао при сут не да је већ до не та од лу ка о „дру гој 
фа зи”, ка да ће у пар ку по ред До ма здра вља ни ћи но ва згра да 
за рад слу жби РФ ПИО и РЗ ЗО. Про је кат је већ ура ђен, згра да 
ће пре ма не ким про ра чу ни ма ко шта ти око шест ми ли о на ди-
на ра, а Ми ли во је Сте гић, члан Оп штин ског ве ћа, пред сед ник 

Оп штин ске ор га ни за ци је ПУПС-а и пот пред сед ник Оп штин ског 
удру же ња пен зи о не ра, и Ма те ја Илић, пред сед ник Оп штин-
ског удру же ња пен зи о не ра, по твр ди ли су да су то ком не дав-
ног кон так та са др Јо ва ном Кр ко ба би ћем од ње га до би ли по-
др шку за оства ре ње ове иде је ра ди до бро би ти ста нов ни ка ове 
оп шти не.
Отва ра ње Ис по ста ве у Опо ву пред ста вља ве ли ку ко рист за 

пен зи о не ре са овог под руч ја, ко ји углав ном не ко ри сте тех-
но ло шка до стиг ну ћа (ви сок про це нат по љо при вред них пен-
зи о не ра), те су им жи ва реч и људ ски кон такт ве о ма ва жни, 
по што та ко нај при сту пач ни је оства ру ју сво ја пра ва. Сто га пен-
зи о нер ски ак ти ви сти отва ра ње ис по ста ве Фон да ПИО до жи-
вља ва ју и као свој ве ли ки успех.

По по тре би и прав ник
Пре ма ре чи ма Са ше Др че лић, ди рек тор ке Фи ли ја ле Пан-

че во, у но во о тво ре ној ис по ста ви ра ди ће се све вр сте при ја-
ва и од ја ва на оси гу ра ње, при ма ће се све вр сте зах те ва за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО, оба вља ће се део по сло ва ко ји су 

ве за ни за ис пла ту – пру жа ње основ них 
ин фор ма ци ја о то ме, ове ра до ку мен та-
ци је за кре ди те, из да ва ње по твр да о ви-
си ни пен зи је, као и оста лих по твр да из 
де ло кру га ра да Фон да, а из да ва ће се и 
ли стин зи и пру жа ти оба ве ште ња о на вр-
ше ном ста жу.

– Од ре ди ли смо да се у по чет ку ов де 
оба вља ју по ме ну ти по сло ви, али ако се 
с вре ме ном по ја ви по тре ба да и ди пло-
ми ра ни прав ник до ђе у Опо во, обез бе-
ди ће мо да он, или ко ор ди на тор ма тич не 
еви ден ци је до ла зе јед ном ме сеч но или 
јед ном не дељ но у Ис по ста ву – на ја ви ла 
је Са ша Др че лић.
Да је ко ри сни ци ма услу га већ са да бо-

ље по твр ђу је Бра ни слав Авра мов, шеф 
бу џе та у Оп шти ни Опо во, је дан од пр вих 
ко ји се 31. ма ја обра тио љу ба зној Би ља-
ни За ви шић, ви шем ре фе рен ту МЕ, ко ја 
ће, на сме ну са још јед ним ко ле гом, ра-
ди ти у Ис по ста ви.

– На је жим се кад тре ба да при ба вим 
не ку до ку мен та ци ју, јер сам ра ни је на то због пу то ва ња гу био 
цео рад ни дан. Ово га пу та сам бр зо и ла ко до шао до по треб них 
по да та ка, и то уз ве ли ку љу ба зност слу жбе ни ка – ка же Ада мов 
ко ји се на ла зи „на до мак” пен зи је, уз на по ме ну да су гра ђа ни 
ап со лут но за до вољ ни бр зи ном ко јом су им над ле жни из Фон да 
ПИО и ло кал не са мо у пра ве обез бе ди ли ис по ста ву у Опо ву.
Слу ша ју ћи са свих стра на по хва ле на ра чун Ре пу блич ког и 

По кра јин ског фон да ПИО, мо же се прет по ста ви ти ка ко су се 
тог да на осе ћа ли при сут ни мр Сло бо дан Гам бер, по моћ ник ди-
рек то ра По кра јин ског фон да ПИО, Са ша Др че лић, ди рек тор ка, 
и Ве сна Ве лич ков, ко ор ди на тор МЕ у Фи ли ја ли Пан че во.

– Чи тав по сао око отва ра ња Ис по ста ве ура ђен је не у о би ча-
је но бр зо и ква ли тет но за на ше усло ве, на оп ште за до вољ ство 
ко ри сни ка услу га Фи ли ја ле Пан че во и Фон да ПИО у це ли ни, а 
та ко ђе и љу ди из ло кал не са мо у пра ве – по твр дио је мр Сло-
бо дан Гам бер.

Текст и фото: Ми ро слав Мек те ро вић

поводи

ОТВО РЕ НА ИС ПО СТА ВА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ РФ ПИО У ОПО ВУ

Корак ближе грађанима
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иза шалтера

Уко ли ко ко ри сник ста ро сне 
пен зи је ни је за жи во та
тра жио од ре ђи ва ње но вог 
из но са пен зи је, под но си лац 
зах те ва, од но сно ко ри сник 
по ро дич не пен зи је има пра во 
да под не се та кав зах тев

ПРА ВО НА НОВ ИЗ НОС ПО РО ДИЧ НЕ ПЕН ЗИ ЈЕ

Пра во сна жност ни је пре пре ка
У про шлом бро ју освр ну ли смо се на 

усло ве за по нов но од ре ђи ва ње пен-
зи је по пре стан ку оси гу ра ња, али 

има си ту а ци ја ка да по кој ни ко ри сник ста-
ро сне пен зи је ни је тра жио од ре ђи ва ње 
но вог из но са, а ис пу нио је за кон ске усло-
ве за то. Ди ле ма је да ли под но си лац зах-
те ва, од но сно ко ри сник по ро дич не пен-
зи је има мо гућ ност да по кре не по сту пак 
за од ре ђи ва ње но вог из но са по ро дич не 
пен зи је на осно ву оства ре ног ста жа на-
кон сти ца ња пра ва на ста ро сну пен зи ју и 
на ко ји на чин ће се тај из нос об ра чу на ти.
С об зи ром на то да је пра во на по ро-

дич ну пен зи ју из ве де но пра во, ко је по 
за ко ну при па да за слу чај смр ти, ко ри-
сни ци ма је не ја сно да ли уоп ште има ју 

пра во на ко рек ци ју већ од ре ђе не по ро-
дич не пен зи је, ка да ста ро сни пен зи о-
нер за жи во та ни је тра жио од ре ђи ва ње 
но вог из но са сво је пен зи је. Од го вор је 
по твр дан, што зна чи да ко ри сни ци по-
ро дич не пен зи је (чла но ви уже и ши ре 
по ро ди це) сло бод но мо гу да под не су 
зах тев за утвр ђи ва ње но вог из но са по-
ро дич не пен зи је без об зи ра на то да ли 
је ре ше ње о по ро дич ној пен зи ји ко нач но 
или је огла ше но при вре ме ним.

У по ступ ку ће се нов из нос по ро дич-
не пен зи је утвр ди ти од из но са ста ро сне 
пен зи је у скла ду са од ред ба ма чла на 61-
70 За ко на, ако је пра во на ста ро сну пен-
зи ју оства ре но пре ма од ред ба ма чла на 
121 по сле 10. апри ла 2003. го ди не, од-
но сно пре ма од ред би чла на 257 За ко на, 
ако је то пра во оства ре но пре по чет ка 
при ме не но вог за ко на, 10. апри ла 2003. 
го ди не. Фонд ће нај пре по себ ним ре ше-
њем утвр ди ти нов из нос ста ро сне пен-
зи је пре ми ну лог ко ри сни ка, на осно ву 
на кнад но оства ре ног ста жа, при че му се 
у ре ше њу мо ра на зна чи ти да се ис пла та 
по истом не ће оба вља ти. Ово из раз ло-
га што се тек од та ко од ре ђе ног из но-
са ста ро сне пен зи је за пра во од лу чу је о 

но вом из но су по ро дич не пен зи је но вим 
ре ше њем.
Ко ри сни ци по ро дич не пен зи је има ју 

та ко ђе пра во да под не су зах тев за нов 
из нос по ро дич не пен зи је и у слу ча ју ка-
да тре ба ура чу на ти по се бан стаж ко ји је, 
на при мер, оства рен по осно ву уче шћа у 
ра ту. У по ступ ку се у овом слу ча ју при ме-
њу је од ред ба чла на 105 За ко на. То зна-
чи да ће на кон од ре ђи ва ња но вог из но са 
ста ро сне пен зи је пре ми ну лог ко ри сни ка, 

Фонд та ко ђе но вим ре ше њем од лу чи ти о 
но вом из но су по ро дич не пен зи је.
При ме ра ра ди, ако по ро дич ни пен зи о-

нер под не се зах тев за нов из нос уз ура-
чу на ва ње по себ ног ста жа, у скла ду са 
од ред бом чла на 105 За ко на по сту пи ће се 
кроз из ме ну пра во сна жног ре ше ња о пен-
зи о ни са њу, због са зна ња чи ње ни це ко ја 
је од ути ца ја на ви си ну пен зи је. Уко ли ко 
би се ис по ста ви ло да је у по ступ ку из ме не 
пра во сна жног ре ше ња нов из нос пен зи-
је евен ту ал но не по вољ ни ји од прет ход но 
утвр ђе ног, овла шће но ли це за во ђе ње по-
ступ ка је у оба ве зи да по зо ве под но си о ца 
зах те ва, пре до чи му об ра чун и по у чи га да 
од у ста не од зах те ва за утвр ђи ва ње но вог 
из но са пен зи је.  С. Мар се нић
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Не дав но је окон ча на пр ва 
ово го ди шња ре ви зи ја пр во-
сте пе них ре ше ња у По кра јин-
ском фон ду ПИО ко ја се ра ди 
на те ре ну и она је по ка за ла 
да су ре зул та ти ра да је да на-
ест вој во ђан ских фи ли ја ла 

и пет слу жби фи ли ја ла на 
до но ше њу ре ше ња бо љи од 
оних ко ји су утвр ђе ни то ком 
по след ње, лањ ске ре ви зи је.
Кон тро ла за ко ни то сти ра-

да фи ли ја ла на од лу чи ва њу 
о пра ви ма из ПИО, то јест 

зва нич ним реч ни ком ре че но 
– по сло ви ре ви зи је пра во-
сна жних пр во сте пе них ре-
ше ња о оства ри ва њу пра ва 
из ПИО, оба вља ју се у Ди-
рек ци ји Ре пу блич ког фон да 
ПИО у Бе о гра ду и у Ди рек-
ци ји По кра јин ског фон да у 
Но вом Са ду. И по ред ве ли ког 
бро ја ре ше ња ко ја се до но се 
у Фон ду, нај ви ше се, ипак, 
кон тро ли шу ре ше ња о пра-
ви ма на пен зи ју. 

– Пр вен стве но кон тро ли-
ше мо уне те по дат ке о ста жу 
и за ра ди и утвр ђу је мо да ли 
су пра вил но при ме ње ни про-
пи си у по ступ ку оства ри ва ња 
пра ва из ПИО на ших оси гу-
ра ни ка и ко ри сни ка. Ка да 
уста но ви мо гре шку, та да по-
ни шта ва мо ре ше ње и вра ћа-
мо га у по нов ни по сту пак, а 
рад ни ци у фи ли ја ла ма су ду-

жни да од мах ис пра ве та кво 
ре ше ње. Ка да смо у мо гућ-
но сти, и има мо све по треб не 
па ра ме тре, са ми ме ња мо та-
кво ре ше ње. Осим ре ви зи је, 
наш од сек спро во ди и по сту-
пак по жал ба ма оси гу ра ни ка 
или ко ри сни ка пра ва у дру гом 
сте пе ну – об ја шња ва Ма ри ца 
Ми ћу но вић, шеф Од се ка за 
жал бе, ин струк та жу и ре ви зи-
ју у Оде ље њу за ПИО Ди рек-
ци је По кра јин ског фон да.
Ре ви зи ја пр во сте пе них ре-

ше ња у По кра јин ском фон ду 
оба вља се два пу та го ди шње 
на те ре ну – оби ла ском фи ли-
ја ла и слу жби фи ли ја ла Фон-
да ПИО, а два пу та го ди шње 
фи ли ја ле и слу жбе фи ли ја ла 
из Вој во ди не ша љу до не та 
ре ше ња у Ди рек ци ју По кра-
јин ског фон да у Но вом Са ду.

М. Мек те ро вић

актуелно

По жар ко ји је по чет ком 
ју на за хва тио кров ну 
кон струк ци ју бол ни це 

у Срем ској Ми тро ви ци и ко-
ји је сре ћом ло ка ли зо ван и 
уга шен без људ ских жр та ва, 
ма да уз ве ли ку ма те ри јал ну 
ште ту, сва ка ко је ак ту е ли-
зо вао про бле ма ти ку про тив-
по жар не за шти те у свим др-
жав ним и јав ним уста но ва ма, 
али и код гра ђа на у сми слу 
пре вен тив не кон тро ле про-
тив по жар них апа ра та и про-
ве ре об у че но сти људ ства у 
га ше њу по жа ра. На рав но, 
све је то и за кон ска оба ве за. 
Дру гим ре чи ма, по треб но је 
да сви де лу ју пре вен тив но да 
не би би ло не при јат них из не-
на ђе ња, што на сво јим пре-
да ва њи ма у фи ли ја ла ма По-
кра јин ског фон да ПИО ши ром 
Вој во ди не по тен ци ра и Мир-
ко Ада мо вић, ви ши са рад ник 
за про тив по жар ну за шти ту 
(ППЗ), без бед ност и здра вље 
на ра ду и од бра ну.

Кроз рад ни за да так обу ке и 
прак тич не про ве ре зна ња из 
ове обла сти, Ада мо вић је од 
апри ла, при ме њу ју ћи За кон о 
ППЗ, за јед но са Ни ко лом Вел-
хе сом из Фи ли ја ле Но ви Сад, 
об и шао већ ви ше од три че-
твр ти не вој во ђан ских фи ли-
ја ла и слу жби фи ли ја ла. Овај 
за да так у оста лим фи ли ја ла ма 
у Ср би ји оба вља ју њи хо ве ко-
ле ге До бри во је Сто јиљ ко вић 
из Ди рек ци је Бе о град и Ми лан 
Ву ко вић из Фи ли ја ле Бе о град.
Слу чај је хтео да су два да-

на на кон по ме ну тог по жа ра 
Ада мо вић и Вел хес одр жа ли 
пре да ва ње и те сти ра ли за по-
сле не у Фи ли ја ли Срем ска Ми-
тро ви ца и у Слу жби ове фи ли-
ја ле у Ста рој Па зо ви, што је 
до дат но по ве ћа ло ин те ре со-
ва ње рад ни ка за ову ма те ри-
ју. Ја сна Бо ди ро га, ди рек тор 
Фи ли ја ле, ин фор ми са ла нас 
је да су не дав но пре вен тив но 
ура ди ли и де ли мич ну са на-
ци ју елек тро ин ста ла ци ја да 

би рас те ре ти ли елек трич ну 
мре жу у овој по слов ној згра-
ди, а и ути сци за по сле них су 
по вољ ни – Мир ја на Муј кић и 
На та ша Ми ло са вље вић, ви ши 
ре фе рен ти у Фи ли ја ли Срем-
ска Ми тро ви ца, јед но ду шне су 
у оце ни да је пре да ва ње би ло 
ко ри сно и оправ да но и да су 
из ње га са зна ле до ста но вих 
ства ри из ове обла сти ко је им 
мо гу за тре ба ти и у при ват ном 

жи во ту. Ра до слав Иг ња то вић, 
ко ор ди на тор у ис пла ти, ис-
ти чу ћи ква ли тет пре да ва ња 
пред ло жио је да се она из-
во де и че шће не го што је то 
пред ви ђе но за ко ном, а Ива на 
Мал ба шић, ко ја је од го вор на 
за ове по сло ве у Фи ли ја ли 
Срем ска Ми тро ви ца, на гла си-
ла је да су сви уре ђа ји за ППЗ 
тех нич ки ис прав ни.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРО ТИВ ПО ЖАР НА ЗА ШТИ ТА У ФОН ДУ ПИО 

Пре вен ти ва је нај ва жни ја

ЗА ВР ШЕ НА ПР ВА ОВО ГО ДИ ШЊА РЕ ВИ ЗИ ЈА ПР ВО СТЕ ПЕ НИХ РЕ ШЕ ЊА У ПО КРА ЈИН СКОМ ФОН ДУ

Ре зул та ти бо љи од про шло го ди шњих
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У ор га ни за ци ји По кра јин-
ског се кре та ри ја та за рад, 
за по шља ва ње и рав но прав-
ност по ло ва, За во да за рав но-
прав ност по ло ва и По слов но-
спорт ског цен тра „Пин ки” из 
Срем ске Ми тро ви це, у овом 
гра ду је, кра јем ма ја, одр жан 
пр ви Са јам жен ског ства ра ла-
штва.
У Спорт ском цен тру „Пин-

ки” по се ти о ци ма су при ка за-
ни: руч ни ра до ви, про из во ди 
ста рих за на та, при год ни су-
ве ни ри, спе ци ја ли те ти срем-
ске ку хи ње, вр хун ска пи ћа, 
џе мо ви и оста ли слат ки ши, 
до ма ћи со ко ви, про из во ди од 
ме да и шум ског во ћа, ко зме-
ти ка, сли ке, цве ће... ко је су 
сво јим вред ним ру ка ма ство-

ри ле при пад ни це леп шег по-
ла из ше зде се так удру же ња. 
Отво ре на је и про дај на из ло-
жба фо то гра фи ја под на зи вом 

„Же не на се лу у Вој во ди ни”, 
ко ја је пред ста ви ла пор тре те 
же на кроз ге не ра ци је и кроз 
по сло ве ко је су оба вља ле. 

У окви ру Сај ма одр жан је и 
окру гли сто на те му „Иза зо ви 
жен ског пред у зет ни штва”.
Ма ни фе ста ци ју, за ко ју се 

оче ку је да по ста не тра ди ци о-
нал на, отво рио је Са ша Дра-
гин, ми ни стар по љо при вре де 
у Вла ди Ср би је, а до га ђа ју су, 
из ме ђу оста лих, при су ство ва-
ли и пред став ни ци ја пан ске 
ам ба са де, за тим Ми ро слав 
Ва син, по кра јин ски се кре тар 
за рад, за по шља ва ње и рав-
но прав ност по ло ва, Ду ши ца 
Жив ко вић, по моћ ни ца ми ни-
стра кул ту ре, Бра ни слав Не ди-
мо вић, гра до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це, и Спо мен ка Ко тар-
лић, ди рек тор ка По слов но-
спорт ског цен тра „Пин ки”.

М. Мек те ро вић

АК ЦИ ЈА ПО ДР ШКЕ ЖЕ НА МА 
У КИ КИН ДИ

Од по кре та ња 
до уна пре ђе ња 
би зни са
Са мо јед на пе ти на же на у Ср би ји и 

Вој во ди ни за сту пље на је у ме наџ мен-
ту, а ма ње од јед не че твр ти не њих су 
пред у зет ни ци – утвр ђе но је то ком ис-
тра жи ва ња за по тре бе про је ка та Ака-
де ми је жен ског пред у зет ни штва.
Ова не вла ди на ор га ни за ци ја, за јед но 

са Сек ци јом жен ског пред у зет ни штва 
Оп штег удру же ња пред у зет ни ка у Ки-
кин ди, пред ста ви ла је не дав но у овом 
гра ду про је кат „Вре ме је за мој би знис”. 
Том при ли ком се чу ло да од 1.300 чла-
но ва овог стру ков ног удру же ња са мо 
тре ћи ну чи ни „не жни ји пол”. Да би же-
на у би зни су би ло ви ше, нео п ход на им 
је по др шка, по чев од по кре та ња па до 
уна пре ђи ва ња по сла.
По да ци по ка зу ју да је чак 60 од сто 

не за по сле них же на за ин те ре со ва но за 
за по чи ња ње соп стве ног би зни са. Про-
це њу је се да би јед на пред у зет ни ца вре-
ме ном мо гла да за по сли и до три рад ни-
ка. Због то га је са овог ску па ло кал ној 
са мо у пра ви упу ћен зах тев да под у пре 
на сто ја ња за раз ви ја ње жен ског пред у-
зет ни штва. С. Завишић

НО ВИ САД ТР ГО ВИ ШТУ

Пет ка ми о на по мо ћи
У на ме ри да по мог ну ста нов ни ци ма оп шти не Тр го ви ште, ко је је због по пла ва 

за де си ла ве ли ка не да ћа, град ска власт у Но вом Са ду и чла но ви При вред ног са-
ве та ор га ни зо ва ли су ефи ка сну ак ци ју при ку пља ња на мир ни ца, хи ги јен ских и 
дру гих сред ста ва, ко ја су кра јем ма ја сти гла у угро же но под руч је.
У кон во ју од пет ка ми о на, осим 30 то на пре храм бе них и хи ги јен ских про из-

во да из роб них ре зер ви ко је је по кло нио град (бра шно, уље, кон зер ве, те сте-
ни не, су хо ме сна ти про из во ди, де тер џен ти за веш и су ђе), на то ва ре но је и 52 
то не по мо ћи но во сад ских при вред ни ка – це мент, до на ци ја Ла фар жа, ше ћер и 
уље Ин сти ту та за ра тар ство и по вр тар ство, бра шно из Да ну би у са и Мли на из 
Гло жа на, ба ло ни во де ББ Ми на ква, Нео план ти ни су хо ме сна ти про из во ди, те сто 
и маст Уни ве рек спор та, те хи ги јен ски и пре храм бе ни про из во ди за ко је је сред-
ства из дво јио Сти лос.
Град је упу тио и пет ми ли о на ди на ра фи нан сиј ске по мо ћи, Елек тро вој во ди на је 

да ро ва ла 300.000, а ДМС Гру па 50.000 ди на ра. Ер сте бан ка је сно си ла део тро-
шко ва тран спор та до 
Тр го ви шта.
Кон вој су из Но-

вог Са да ис пра ти ли 
гра до на чел ник Игор 
Па вли чић чла но ви 
При вред ног са ве та и 
за ме ник пред сед ни ка 
оп шти не Тр го ви ште 
Ми ло рад Ни ко лић, 
ко ји је, у име сво јих 
су гра ђа на за хва лио 
Но во са ђа ни ма, спрем-
ним да се и овог пу та 
со ли да ри шу са љу ди-
ма у не во љи.

И. Ми тро вић

ПР ВИ СА ЈАМ ЖЕН СКОГ СТВА РА ЛА ШТВА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Вред не ру ке Сре ми ца
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догађања

БЕ ЧЕЈ

Скуп шти на Удру же ња пен зи о не ра
На кон што су на Ђур ђев дан, све ча но, уз пе сму и игру, обе ле жи ли 60 го ди на по сто-

ја ња и успе шног ра да Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра Бе чеј, чла но ви ове ор га-
ни за ци је одр жа ли 
су 26. ма ја и сво ју 
го ди шњу скуп шти-
ну.
Ка ко ја вља ак ти-

ви ста Ђор ђе Ша-
ке ро вић, на Скуп-
шти ни су усво је ни 
Ста тут, Пра ви ла о 
ор га ни за ци ји и ра-
ду Управ ног од бо-
ра, као и из ве шта ји 
о ра ду, а при хва ћен 
је и Про грам ра да 
Удру же ња за ову 
го ди ну.

М. М.

Ак ти ви сти Ме сног од бо ра син ди ка та 
пен зи о не ра „Не за ви сност” Сеф ке рин про-
сла ви ли су 22. ма ја сво ју сла ву лет њег 
Све тог Ни ко лу. Ку ме сла ве би ле су На да 
Свир чев и Ан ђел ка Моц, а на кон ре за ња 
слав ског ко ла ча, у ме сној цр кви ор га ни-
зо ван је ру чак са за бав ним про гра мом.
Осим мно го број них чла но ва из Ме сног 

од бо ра, про сла ву су уве ли ча ле ко ле ге из 

Ку че ва, Сур чи на, Пан че ва и Зре ња ни на, 
као и го сти из удру же ња гра ђа на „Ри зни-
ца” из Али бу на ра и „Уни кат” из Ба нат ског 
Кар лов ца, Удру же ња пен зи о не ра из Ве-
ли ког Гра ди шта и ви со ки функ ци о не ри 
Ре пу блич ког од бо ра син ди ка та пен зи о-
не ра „Не за ви сност”, пот пред сед ник Ми-
ло рад Му чи ба бић и Мир ја на Вуч ко вић.

М. М.

ОСМИ ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ КОН ГРЕС

За до бар жи вот 
у ста ро сти
На Осмом на ци о нал ном ге рон то ло-

шком кон гре су, одр жа ном про шлог ме-
се ца у Вр њач кој Ба њи, уче ство ва ло је 
ше зде се так уста но ва из обла сти со ци јал-
не за шти те, здрав ства, кул ту ре, обра зо-
ва ња, као и ху ма ни тар не ор га ни за ци је. 
Те ма кон гре са би ла је „За европ ске стан-
дар де со ци јал не си гур но сти и ква ли те та 
жи во та у ста ро сти”, а основ ни при ступ 
под ра зу ме вао је пре и спи ти ва ње На ци о-
нал не стра те ги је о ста ре њу (2006–2015), 
укљу чу ју ћи и уна пре ђе ње фи зич ког и 
пси хич ког здра вља оста ре лих осо ба и 
њи хов по ло жај у си сте му од лу чи ва ња у 
ло кал ној и гло бал ној дру штве ној за јед-
ни ци, по го то ву ка да је реч о пи та њи ма 
од зна ча ја за њи хо ву со ци јал ну си гур-
ност и ква ли тет жи во та у ста ро сти.
Пре ма ре чи ма Ми ло ша Не ма њи ћа, пред-

сед ни ка Ге рон то ло шког дру штва Ср би је, у 
окви ру кон гре са је би ло се дам сек ци ја а 
нај број ни ја је би ла она ко ја се ба ви ла На-
ци о нал ном стра те ги јом о ста ре њу. Ка да је 
реч о Стра те ги ји, на во ди Не ма њић, оце на 
је да мно го то га ни је до са да оства ре но, а 
на ову, као и на дру ге те ме би ло је од лич-
них ра до ва. Про грам кон гре са об у хва тио 
је из ла га ња струч них са оп ште ња и пред-
ста вља ње по сте ра из обла сти де мо гра-
фи је, со ци о ло ги је, ме ди ци не, би о ло ги је, 
пси хо ло ги је, со ци јал ног ра да, со ци јал не 
за шти те, пра ва, еко но ми је и дру гих на уч-
них и струч них ди сци пли на, укљу чу ју ћи и 
во лон тер ске ху ма ни тар не де лат но сти.

– Пред ста вљен је ве о ма за ни мљив пре-
глед свих бу џет ских из во ра за со ци јал ну 
за шти ту, да на по ме не мо са мо не ке: је дан 
део сек ци је обра зо ва ња и кул ту ре од но-
сио се на струч но обра зо ва ње за рад са 
ста ри ма, из обла сти ме ди ци не и де мо гра-
фи је би ло је од лич них те ма, као и из до-
ме на пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
– об ја шња ва др Ми лош Не ма њић.
Кон гре су, ко ји се ба вио ва жним аспек-

ти ма ста ро сти, по ред до ма ћих при су-
ство ва ли су и стра ни уче сни ци. На окру-
глом сто лу у окви ру ме ђу на род не сек-
ци је са ра до ви ма би ла су три уче сни ка 
из Не мач ке, по јед на уче сни ца из Ма ке-
до ни је и Сло ве ни је, уче сник из Аустри је 
и че тво ро из Цр не Го ре. Из ове бив ше 
ју го сло вен ске ре пу бли ке на кон гре су је 
уче ство ва ла и гру па сту де на та. Ге рон-
то ло шко дру штво Ср би је об ја ви ло је и 
књи гу ре зи меа са Осмог кон гре са.
Ге рон то ло шко дру штво Ср би је је 10. ју-

на упри ли чи ло и до де лу на гра де „Пе тар 
Ма ној ло вић” ко ју је при мио др Све ти слав 
Ма ној ло вић, пси хо лог, ко ји ни је мо гао да 
при су ству је кон гре су. Ј. Оцић

СЕФ КЕ РИН

Обе ле же на сла ва син ди ка та
пен зи о не ра „Не за ви сност”
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Гра ђа ни зах те ва ју
да се про пи си
о усло ви ма и на чи ну 
снаб де ва ња
то плот ном енер ги јом 
не до но се тек та ко, 
не го и на осно ву 
ми шље ња крај њих 
по тро ша ча

Хлад ни та лас, пра ћен 
олуј ним ве тром, па да-
ви на ма, и за ово до-

ба го ди не из у зет но ни ским 
тем пе ра ту ра ма, при сил но је 
при кљу чио сва рас по ло жи ва 
греј на те ла (кварц не и дру ге 
гре ја ли це, ка ло ри фе ре, ТА и 
плин ске пе ћи, као и кли ма-
уре ђа је) у стам бе ним и по-
слов ним згра да ма. Ко ни је по-
тро шио угаљ и др ва, огре јао 
се у и у ма ју, a то пла не све и 
да су хте ле да за гре ју ста но-
ве ни су то мо гле из тех нич ких 
раз ло га, по што су по че ле ре-
мон те сво јих по стро је ња.

Са мо ра чу ни уред но 
сти жу
Ова кви ме те о ро ло шки 

усло ви „кад им вре ме ни је” 
мо гу се под ве сти под „ви шу 
си лу”, бар кад је о гре ја њу 
реч. Но, ло ше или ни ка кво 
да љин ско гре ја ње је, на ро-
чи то у се зо ни, че ста те ма о 
ко јој се го во ри на ло кал ном 
ни воу, и због ко је се гра ђа-
ни (ко ји ма се ра чу ни уред но 
ис по ста вља ју) обра ћа ју град-
ским или оп штин ским чел-
ни ци ма. Не где су због ло ше 
про јек то ва ног си сте ма гре-
ја ња це ла на се ља „од се че на 
од то пло те”, не где су ра чу ни 
у не сра зме ри са ква дра ту ром 
ста на и ква ли те том гре ја ња, 
не где ово, не где оно, а тек 
по не где пла ћа ње по ствар-

ном утро шку енер ги је за сва-
ко до ма ћин ство.
То пла не, као јав на ко му-

нал на пред у зе ћа, по ка за ло 
се и на но во сад ском при ме-
ру ове зи ме, по зи ва ју ћи се на 
град ску Од лу ку, ша љу ра чу не 
и за услу гу ко ју ни су пру жи-
ле. Због то га им је чак и гра-
до на чел ник јав но по ру чио да 
град ска Од лу ка ни је нај ви ши 
прав ни акт и да је, ако је у 
не скла ду са за ко ни ма, тре ба 
ме ња ти јер за кон ка же да се 
не мо же на пла ти ти оно што 
ни је из вр ше но.
У Пан че ву је, та ко ђе, би ло 

мно го не за до вољ ства око ис-
по ру ке то плот не енер ги је и 
са ни тар не то пле во де. Гра ђа-
ни су зах те ва ли да се од лу ке 
о усло ви ма и на чи ну снаб де-
ва ња то плот ном енер ги јом 
не до но се тек та ко, не го и 
на осно ву ми шље ња крај њих 
по тро ша ча. У ве ћем бро ју ло-
кал них са мо у пра ва ме шта ни 
су ини ци ра ли слич не ак ци је с 
ци љем да се мо но пол ски по-
ло жај ис по ру чи ла ца то плот не 
енер ги је бар ма ло амор ти зу-
је, да на ра чу ни ма не ис ка зу-
ју оно што њи ма тре ба, не го 
оно ли ко ко ли ко су пру жи ли.

Фик сни део на мет
по тро ша чи ма
Ка да је о Су бо ти ци реч, 

град ска Од лу ка о усло ви ма и 
на чи ну снаб де ва ња то плот ном 
енер ги јом, Од лу ка о из ме на ма 

СУ БО ТИЧ КИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ПИ СА ЛИ УСТАВ НОМ СУ ДУ

Од лу ке о гре ја њу у
не скла ду са за ко ном

реаговања

Бе ла Јур ко вић

и до пу на ма те од лу ке, као и 
Ре ше ње о да ва њу са гла сно-
сти на це не ЈКП „Су бо тич ка 
то пла на”, пред мет су ини ци-
ја ти ве за оце ну устав но сти и 
за ко ни то сти ко ју су Устав ном 
су ду Ре пу бли ке Ср би је не дав-
но по сла ли Град ско удру же ње 
пен зи о не ра и Оп штин ска ор-
га ни за ци ја ин ва ли да ра да.
О то ме пред сед ник оп штин-

ског удру же ња и пот пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Вој во-
ди не Бе ла Јур ко вић ка же:

– До но ше њем ових прав них 
ака та ко ја су у су прот но сти 
са За ко ном о енер ге ти ци, За-
ко ном о за шти ти по тро ша ча, 
За ко ном о обли га ци о ним од-
но си ма и Уста вом, до дат но су 
угро же ни иона ко тан ки бу џе-
ти нај ве ћег бро ја Су бо ти ча на 
– пен зи о не ра, ин ва ли да и на-

ро чи то по ро ди ца не за по сле-
них. Ра чу ни за гре ја ње ста на 
од око 60 ква дра та су из ме ђу 
шест хи ља да и де сет хи ља да 
ди на ра, у за ви сно сти од то га 
где се стан на ла зи и ко ли ко 
утро ше не енер ги је по ка зу ју 
ка ло ри ме три у под ста ни ца-
ма. Мно ги са ве сни Су бо ти ча-
ни су по бољ ша ли изо ла ци ју 
и пред у зе ли ме ре да спре че 
ра си па ње енер ги је. Би ло је и 
оних ко ји су, да би уште де ли, 
за вр та ли вен ти ле на не ким 

од ра ди ја то ра. Ме ђу тим, ни-
су би ли по ште ђе ни ви со ких 
ра чу на, као ни они ко ји ни су 
„ушу шка ва ли” сво је ста но ве.
Пре ма ре чи ма Јур ко ви ћа, 

до дат ни удар је „лет ња ва-
зду ша ри на” ко ја се у ра чу ну 
за гре ја ње ис ка зу је као фик-
сни део и из но си 35 од сто 
це не, што је 23,5 ди на ра по 
ква дра ту 12 ме се ци го ди шње, 
а иде за одр жа ва ње си сте-
ма, ин ве сти ци је и тро шко ве 
амор ти за ци је.

– По За ко ну о енер ге ти ци 
до ба вљач то плот не енер ги је 
је ду жан да ре до ви то сер ви-
си ра греј на те ла – ра ди ја то-
ре, вен ти ле, под ста ни це до-
вод них це ви, што са да ни је 
тран спа рент но и у шта по тро-
ша чи не ма ју уви да – на гла-
ша ва Бе ла Јур ко вић.

У Удру же њу пен зи о не ра Су-
бо ти це ве ру ју да ће до ок то-
бра до би ти ту ма че ње Устав-
ног су да ко јим ће ове од лу ке 
би ти ста вље не ван сна ге. По-
го то во што из До пу не од лу ке 
о усло ви ма и на чи ну снаб де-
ва ња то плот ном енер ги јом 
мно гим од бор ни ци ма ни је ја-
сна ма те ма ти ка око фик сног и 
ва ри ја бил ног де ла це не, ни ти 
ка ко ће се све то од ра зи ти на 
ра чу не ко јe гра ђа ни до би ја ју.

Ика Ми тро вић
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поводи

Свет ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
про гла си ла је про шлу го ди ну за 
го ди ну вер ског ту ри зма. Сре ди ном 

ја ну а ра 2009. у Ри му је одр жан и пр ви 
Ме ђу на род ни са јам по кло нич ких пу то ва-
ња. Та да шња пред ви ђа ња су би ла да би 
вер ски ту ри зам тре ба ло да бе ле жи раст 
и у на ред ним го ди на ма, без об зи ра на 
гло бал не про бле ме. Пре ма про це на ма 
струч ња ка, еко ном ска кри за ће ути ца-
ти на сма ње ње бро ја ту ри стич ких пу то-
ва ња за око два од сто, али су из у зе так 

по кло нич ка пу то ва ња код ко јих свет ски 
ту ри стич ки екс пер ти пред ви ђа ју раст од 
чак пет од сто. 
Ка да је о Ср би ји реч, јед ну од оми-

ље них де сти на ци ја ту ри ста уоп ште, не 
са мо вер ни ка – Ов чар ско-ка блар ску 
кли су ру го ди шње оби ђе ви ше од сто 
хи ља да по се ти ла ца. При род не ле по-
те овог пре де ла и бо гат ство кул тур но-
исто риј ских спо ме ни ка чи не је из у зет но 
атрак тив ном за ту ри сте, а у нео би чан 
при род ни склад из ме ђу ма си ва пла ни на 

Ов чар и Ка блар кроз ко ји про ти че За-
пад на Мо ра ва укла па ју се и број не биљ-
не и жи во тињ ске вр сте.

Два на ест све ти ња
Ов чар ско-ка блар ска кли су ра је пре део 

по себ не пеј за жне ша ро ли ко сти. Ре ка За-
пад на Мо ра ва је ви ју га вим ме ан дри ма 
од тер мал ног из во ра у Ов чар ба њи ство-
ри ла усек из ме ђу две пла ни не, а ле по ту 
до ли не за пад ног По мо ра вља упот пу ња-
ва ју два ве штач ка је зе ра, Ов чар и Ме ђу-
врш је. Због све га то га је овај пре део под 
за шти том др жа ве као ме сто из у зет них 
од ли ка пр ве ка те го ри је.
Пре ма пре да њу, кли су ра је по ста ла 

уто чи ште за све то гор ске мо на хе у вре-
ме ка та лон ске на је зде, у пе ри о ду од 
1307. до 1309. го ди не. За то је по не ла 
име Ма ла Све та го ра. Хи лан дар ски мо-
на си по ди гли су ту број не ма на сти ре од 
ко јих је са чу ва но де се так. Исто ри ча ри, 
пак, сма тра ју да су ма на сти ри на ста ја ли 
по сле Ма рич ке бит ке 1371. го ди не, или 
то ком вла да ви не кне за Ла за ра. Ма на-
стир Бла го ве ште ње је је дан од рет ких у 
ов чар ско-ка блар ском те сна цу за ко ји се 
тач но зна ка да је по диг нут и ко су би-
ли кти то ри. Нат пис из над ула за у цр кву 
го во ри да је храм са зи дан то ком 1601. 
и 1602. го ди не. А ма на стир Ни ко ље се 
пр ви пут спо ми ње 1489. го ди не и прет-
по ста вља се да би он мо гао би ти нај ста-

МА НА СТИ РИ ОВ ЧАР СКО-КА БЛАР СКЕ КЛИ СУ РЕ

На ша зе мља
се сво јим

број ним вер ским 
за јед ни ца ма
и оби љем
ма на сти ра
ран ги ра у
сам врх
европ ске
и свет ске

ду хов но сти
и као та ква
би мо гла да

бу де јед но од
нај при влач ни јих 

од ре ди шта
за вер ске
ту ри сте

и хо до ча сни ке

Ма ла Све та го ра

Јо
ва
њ
е
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ри ји ма на стир у овој гру пи пра во слав них 
бо го мо ља.
За вре ме ото ман ске вла да ви не, Ма ла 

Све та го ра би ла је при бе жи ште за про-
го ње не, сна жан осло нац за одр жа ње 
ве ре, про све те и кул ту ре и чу вар на-

ци о нал не све сти по ро бље ног на ро да. 
Ову ри зни цу спо ме нич ке кул ту ре Ср би је 
чи не ма на сти ри Ва ве де ње, Ваз не се ње, 
Пре о бра же ње, Сре те ње и Све та тро ји ца 
на де сној и Бла го ве ште ње, Или ње, Јо-
ва ње, Ус пе ње и Ни ко ље на ле вој оба ли 
За пад не Мо ра ве. Од мно гих ов чар ско-
ка блар ских ма на сти ра по диг ну тих у сти-
лу ра шке ар хи тек ту ре, пр во бит ни об лик 
са чу ва ле су са мо цр кве ма на сти ра Све те 
тро ји це, ко ји се сма тра нај леп шим гра-
ди тељ ским де лом ме ђу ов да шњим ма на-
сти ри ма, и Бла го ве ште ња. У кли су ри је 
са бра но укуп но 12 све ти ња, јер се по-
ред де сет ма на сти ра ту на ла зе још и два 
све ти ли шта: цр ква Све тог Са ве и пе ћи на 
Ка ђе ни ца, сво је вр сни са крал но-ме мо ри-
јал ни обје кат.
Кул тур но-исто риј ско бо гат ство ових 

хра мо ва огле да се кроз ар хи тек ту ру, 
ико но ста се, са чу ва не књи ге, цр кве не 
пред ме те, ре ли кви је... Ма на стир Ни ко-
ље је не ка да имао ве ли ку пи сар ни цу о 
че му све до чи нај ста ри ја са чу ва на књи-
га – Псал тир из 1534. го ди не. Из у зет но 
рет ке ста ре књи ге чу ва ју се и у Ва ве де-
њу, а ме ђу тим уко ри че ним бла гом је и 
Бе о град ско че тво ро је ван ђе ље из 1552. 
го ди не.
У ма на сти ру Бла го ве ште ње се са ста јао 

Пра ви тељ ству ју шчи со вјет, пр ва вла да 
уста нич ке Ср би је, а на кон про па сти Пр-
вог срп ског устан ка ту је уто чи ште про-
на шао и кнез Ми лош. Пе ћи на Ка ђе ни ца 
је при ча о збе го ви ма и стра да њу срп ског 
на ро да. Тур ци су на кон бит ке на Љу би-
ћу, 1815. го ди не, ди мом по гу ши ли же не, 
де цу и стар це ко ји су се ту скри ли; та-

да је и до би ла да на шњи на зив. Вла ди-
ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, ко ји је из ме ђу 
два ра та дао ве ли ки до при нос свим овим 
ма на сти ри ма, са брао је ко сти по стра да-
лих у сар ко фаг и на чи нио од Ка ђе ни це 
цр кву. У На род ном му зе ју у Бе о гра ду чу-

ва се пе чат ма на сти ра Све тог Ге ор ги ја, 
ко јег ви ше не ма али се ве ру је да се на-
ла зио на ју го и сто ку Ов ча ра.

Ба шти на ства ра на кроз ве ко ве
У ма на стир ској ри зни ци Сре те ња на ла-

зи се ба кро ре зна пло ча из 1845. го ди не, 
ме тал ни пу тир из XVI II-XIX ве ка, Је ван-
ђе ље око ва но и ле по укра ше но, штам-
па но 1814. го ди не у Мо скви, и пор трет 
Ни ки фо ра Мак си мо ви ћа. У ма на сти ру 

Ваз не се ње од ру ко пи сних књи га са чу ва-
но је Че тво ро је ван ђе ље пре пи са но 1570. 
го ди не. И у ри зни ци ма на сти ра Јо ва ње, 
пр вог жен ског ма на сти ра у Ов чар ско-ка-
блар ској кли су ри, са чу ва ни су зна чај ни 

пред ме ти, од ко јих су нај вред ни је две 
пре сто не ико не из 1850. го ди не.
Кроз исто ри ју су о ма на сти ри ма Ов-

чар ско-ка блар ске кли су ре пи са ли Вук 
Ка ра џић, Јо а ким Ву јић, Фе ликс Ка ниц 
и Ђу ра Да ни чић. Ма на стир Ни ко ље је, 
пре ма за пи су у Ву ко вом пу то пи су, имао 
и до три сто ти не мо на ха, а са да шњи ни-
кољ ски ико но стас ра ђен је од 1826. до 
1829. го ди не. Ка да је Вук Ка ра џић 1820. 
го ди не по се тио, ка ко је за пи сао, „вр ло 
ма ли ма на сти рак” Пре о бра же ње за бе ле-
жио је да је у ње го вој књи жни ци би ло 
не ко ли ко ру ко пи са: Ок то их из 1579, два 
ми не ја (за ав густ и ок то бар), Ме сеч ник 
из 1576. и Де ла апо стол ска, пре пи са на у 
Бла го ве ште њу 1646. го ди не.
Пре ма пре да њу на ко је се осла ња ју 

Вук Ка ра џић и пу то пи сац Јо а ким Ву јић, 
ма на стир Ва ве де ње по ди гли су све ти Са-
ва и ње гов отац Си ме он. Пу ту ју ћи кроз 
овај крај 1860. го ди не, Фе ликс Ка ниц је 
о Ва ве де њу за бе ле жио да се на спрам 
цр кве ви де ру ше ви не не ког сред њо ве-
ков ног гра да, о чи јем име ну и гра ди те љу 
са да шње ге не ра ци је не зна ју ни шта, а 
да је нај ве ро ват ни је са гра ђен на те ме-
љи ма рим ског ка сте ла.
Жи во пис у ма на сти ру Бла го ве ште ње 

на стао је од 1602. до 1632. го ди не и јед но 
је од нај бо љих оства ре ња у на шем зид-
ном сли кар ству у пр вој по ло ви ни 17. ве ка. 
Об но ву ма на сти ра Или ње, ко ји је по диг-
нут 1939. на те ме љи ма ста ре бо го мо ље, 
за по чео је све ти Ни ко лај Ве ли ми ро вић. 
И Јо ва ње и Ус пе ње су ви ше пу та об на-
вља ни – ма на стир Ус пе ње је ре но ви ран 
и осве штан 2001. го ди не. Сви ови ма на-
сти ри, иако ар хи тек тон ски гле да но ма лих 

ди мен зи ја, скром ни и јед но став ни, ве ли ки 
су због не про це њи ве вред но сти ко ја тре-
ба све да нас под стак не да кре не мо пут 
ле ве и де сне стра не За пад не Мо ра ве.

Је ле на Оцић
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здравствено око

Ста ри ји љу ди,
по го то во хро нич ни 
бо ле сни ци мо ра ју
да про це не сво је
су бјек тив но
и објек тив но ста ње 
пре из ла ска из
ку ће или пла ни ра не 
ак тив но сти 

Вре ме и вре мен ске при-
ли ке су не што на шта 
ни ка ко не мо же мо да 

ути че мо, али за то оне мо гу и 
те ка ко да ути чу на нас. По го-
то во ове го ди не ка да је то ли-
ко ду го оче ки ва но то пло вре-
ме сти гло бу квал но пре ко но-
ћи и обо ри ло нас с но гу. Чак и 
са свим здра вим љу ди ма на гле 
про ме не вре ме на про у зро ку ју 
здрав стве не про бле ме, а за 
бо ле сне и ста ре осо бе мо гу 
би ти и опа сне по жи вот. За то, 
ко ли ко год ми сли ли да зна мо 
о то ме ка ко тре ба да се по-
на ша мо да би смо што лак ше 
под не ли вре мен ске про ме не, 
ни је на од мет још јед ном се 

на то под се ти ти на пра гу овог 
по све му су де ћи вар љи вог ле-
та.
По ви шен ва зду шни при ти-

сак, из над 1.000 ми ли ба ра, 
озна ча ва ле по вре ме, ма ње 
вла ге у ва зду ху, то пле да не и 
сви су та да спрем ни да иза ђу 
из ку ћа, да бу ду на ва зду ху, 
ше та ју, ра де не што по ба шти. 
Упра во то мо же би ти мач са 
две оштри це, ка же за наш 

лист др На да Ма цу ра, кар ди о-
лог у Хит ној по мо ћи:

– Ка да на гло ото пли по-
го то во љу ди са по ви ше ним 
крв ним при ти ском мо ра ју да 
во де ра чу на о то ме да ли и 
ка да иза ћи на по ље и ба ви-
ти се фи зич ким ак тив но сти-
ма. Јер, они ре дов но узи ма ју 
ле ко ве за сни жа ва ње крв ног 
при ти ска, а по то плом вре ме-

ну крв ни су до ви се ши ре, па 
при ти сак и при род но па да и 
за то им се до го ди да се сру ше 
на ули ци или у пре во зу. За то 
тре ба пре из ла ска из ку ће да 
про ве ре крв ни при ти сак, да 
пре ма то ме при ла го де те ра-
пи ју ко ју узи ма ју и да се ни-
ка ко не из ла жу пре те ра ним 
фи зич ким на по ри ма. Ле по 
вре ме све нас ма ми да ра ди мо 
и пре ко гра ни це сво јих мо гућ-

но сти, али ста ри ји љу ди ко ји 
има ју про бле ма са здра вљем 
то ни ка ко не би сме ли се би 
да до зво ле. Јер и мно го тр ча-
ња за уну ци ма по пар ку, це-
ло днев ни на пор око уре ђе ња 
ба ште или би ло ко ја на пор ни-
ја фи зич ка ак тив ност мо гу да 
до ве ду до озбиљ них по ре ме-
ћа ја у ор га ни зму. Упра во за то 
ка да је ова кво вре ме има мо 
ве ли ки број ин тер вен ци ја на 
јав ним ме сти ма, а нај че шће 
су у пи та њу ста ри је осо бе – 
ис ти че др Ма цу ра.
По ви ше на вла жност ва зду-

ха нај ви ше ути че на хро нич-
не аст ма ти ча ре. По пра ви лу, 
они има ју не ки свој би о ри там 
и нај ло ши је се осе ћа ју, гу ше 
се, у ра ним ју тар њим са ти ма, 
пред зо ру, ка да је и нај ви ше 
вла ге у ва зду ху, ви ше од 90 
од сто, по го то во са да ка да је 
ја ко то пло вре ме на сту пи ло 
по сле обил них па да ви на. Ка-
ко се иде ка сре ди ни да на, и 
вла ге је ма ње, вла жност ва-
зду ха пад не на око 70 од сто 
или ма ње, та ко да је и њи ма 
лак ше и то је вре ме ка да би 
мо гли да иза ђу и про ше та ју. 

По лу ча сов на шет ња је са свим 
до вољ на, ни ка ко се не тре-
ба фор си ра ти у сми слу „цео 
дан сам на по љу”, по це ну да 
се но ћу зо ве хит на по моћ. То, 
на рав но, ва жи за да не ка да 
не па да ки ша. Али, уко ли ко је 
цео дан ки шо ви то, што зна-
чи да се вла га у ва зду ху не ће 
сма њи ва ти, он да се хро нич-
ним аст ма ти ча ри ма пре по ру-
чу је да та квих да на оста ну у 
ку ћи, са ве ту је на ша са го вор-
ни ца.
Све осци ла ци је и про ме не, 

пре лом тем пе ра ту ре, нај ви-
ше осе ћа ју љу ди са ло шом 
цир ку ла ци јом, а они нај че-
шће па те од ан ги не пек то рис, 
има ју ср ча на обо ље ња или су 
пре жи ве ли шлог.

– Ови хро нич ни бо ле сни ци 
нај че шће од ре а гу ју пред са-
му про ме ну вре ме на и та да 
је нај ви ше по зи ва упу ће них 
на шој слу жби – ка же др Ма-
цу ра. – Ка да се вре ме ме ња 
из то пли јег у хлад но, то се 
лак ше под но си, али обр ну-
то је мно го те же. За то сви ти 
хро нич ни ср ча ни бо ле сни ци и 
уоп ште љу ди са ло шом цир-

КА КО СЕ ИЗ БО РИ ТИ СА ПРО МЕ НА МА КО ЈЕ ДО НО СИ ЛЕ ПО ВРЕ МЕ

Шет ња, од мор, ви та ми ни
– све уме ре но

Ста ри је и бо ле сне 
осо бе увек у ма лој, 
кућ ној апо те ци
треба да има ју
основ не ле ко ве

„

”Др Нада Мацура
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АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Отво рен Цен тар
за хе мо ди ја ли зу

По во дом Свет ског да на 
без ду ван ског ди ма Еко-клуб 
„Вр ба” из Вр њач ке Ба ње ор-
га ни зо вао је ак ци је у свом 
гра ду, али и у Ни шу на Ме-
ђу на род ном сај му еко ло ги је. 
То ком ак ци је у Вр њач кој Ба-
њи чла но ви „Вр бе” су об и шли 
Дом здра вља „Др Ни ко ла Џа-
мић”, Оп шти ну, као и број не 
уго сти тељ ске објек те, где су 
де ли ли фла је ре са нат пи си ма 
о штет ном ути ца ју ду ва на на 
пу ша че и око ли ну. Ак ци ју је 
по др жа ло не ко ли ко пред у зе-

ћа али и не ки ре сто ра ни и ка-
фи ћи у Ба њи.
На ни шком Сај му еко ло ги је 

вр њач ки еко-клуб је са оста-
лим уче сни ци ма ани ми рао 
по се ти о це у ци љу ме ња ња 
еко ло шке све сти. У удру же-
њу „Вр ба” су нам тим по во-
дом ре кли да ће на ста ви ти 
са осми шља ва њем ак ци ја и 
на чи на ка ко да скре ну па жњу 
гра ђа ни ма, по себ но пу ша чи-
ма, да не уни шта ва ју сво је и 
ту ђе здра вље.

Д. Ива но вић

ку ла ци јом тре ба ре дов но да 
бу ду фи зич ки ак тив ни и да 
ве жба ју, на рав но под ле кар-
ском кон тро лом. Шет ња је и 
за њих за кон и спас, на рав но 
она ква и оно ли ко ду га ко ли ко 
са ми про це не да мо гу да из-
др же.
По кре тач ка енер ги ја сун ца, 

на ро чи то у про ле ће, по сле 
из у зет но ду гог ово го ди шњег 
зим ског бо рав ка у ку ћи, ко ли-
ко је по зи тив на, то ли ко мо же 
да бу де и опа сна. Упра во за то 
се и ја вља умор, јер сун це по-
кре ће на фи зич ку ак тив ност, 
а та да све сво је сла бо сти 
по ка же вен ски си стем, ис ти-
че на ша са го вор ни ца. Крв ни 
су до ви се ши ре, но ге оти чу, 
по го то во ис под ко ле на, обу-
ћа по ста је те сна. Са вет за 
ова кве про бле ме је сте – не 
пре те ри ва ти са на по ром, по-
све ти ти па жњу од го ва ра ју ћој 
обу ћи и од ма ра ти се кад ор-
га ни зам сиг на ли зи ра да има 
по тре бу за тим.
Че ста по ја ва у ово до ба го-

ди не је и ма ло крв ност као по-
сле ди ца ја че зим ске ис хра не, 
ко ја до ду ше зи ми да је сна гу 
ор га ни зму, али је и при лич но 
јед но лич на. Са то пли јим да ни-
ма до ла зи и ве ћа по тре ба за 
ви та ми ни ма и сва ка ко би тре-
ба ло да се по ве ћа њи хов унос, 
на гла ша ва др На да Ма цу ра.
С об зи ром на то да је до бро 

по зна то ко ли ко је пен зи о нер-
ски џеп „та нак”, по ста вља се 
ло гич но пи та ње мо гу ли сви 

да при у ште се би по ве ћа ну ко-
ли чи ну ви та ми на у про ле ће. 

– Знам да не ма ју сви до вољ-
но нов ца, та ко да је и основ-
но лук суз ко ји се би не мо гу да 
при у ште. Ипак, тре ба не ка ко 
при ла го ди ти кућ ни бу џет та ко 

да се днев но мо гу има ти два-
три ли му на, јер је при род на 
ли му на да нај ве ћи из вор ви-
та ми на Це, а и нај бо љи при-
род ни ан ти ок си данс, да кле 
по ма же из лу чи ва њу отров них 
ма те ри ја из те ла, а сма њу је и 
евен ту ал на кр ва ре ња. Уз то и 
не ко ли ко пу та не дељ но спа-
наћ на сто лу, шар га ре па или 
не ко дру го по вр ће и то је са-
свим до вољ на ко ли чи на ви та-
ми на и ми не ра ла ко ји мо гу да 
по мог ну на шем те лу да пре-
бро ди умор и на гле про ме не 
вре ме на. Сви ови ко ри сни са-
стој ци по сто је и у та бле та ма, 
ни је спор но да је и то мо гућ 
на чин за узи ма ње ми не ра ла 
и ви та ми на, али ја сам ипак 
пр вен стве но за оно што мо-
же при род ним пу тем, из хра-
не, да се уне се у ор га ни зам – 
препоручује др Мацура.
На ша са го вор ни ца, та ко ђе, 

са ве ту је да ста ри је и бо ле-
сне осо бе увек у ма лој, кућ ној 
апо те ци има ју основ не ле-
ко ве: про тив бо ло ва, оне из 
сво је те ра пи је, за ср це, при-
ти сак, ше ћер. Крв ни при ти сак 
тре ба про ве ра ва ти, али не 
ви ше од три пу та днев но, јер 
и он ва ри ра у то ку да на, та ко 
да че шће ме ре ње мо же са мо 
да до ве де до за бу не. Тре ба ло 
би ура ди ти и ана ли зе кр ви, 
про ве ри ти гво жђе због ане-
ми је. Да кле, про ве ри ти све 
и ми сли ти и во ди ти ра чу на о 
свом здра вљу, али не та ко да 
то по ста не је ди на пре о ку па-

ци ја у жи во ту ста ри јих осо ба. 
Нај ва жни је је, на гла ша ва др 
Ма цу ра, би ти уме рен у све-
му јер, уме ре ност је не са мо 
злат но већ и основ но пра ви-
ло пре вен ти ве.

Ве сна Ана ста си је вић

АК ЦИ ЈЕ ЕКО-КЛУ БА „ВР БА”

Ду ван ски дим тру је
пу ша ча и око ли ну

У Аран ђе лов цу је отво рен Цен тар за хе мо ди ја ли зу, опре-
мљен са че ти ри нај са вре ме ни ја апа ра та. Че тр на е сто ро па ци-
је на та, ко ли ко их је на хе мо ди ја ли зи у овом гра ду, ви ше не ће 
мо ра ти три пу та не дељ но да пу ту ју у Кли нич ки цен тар Кра гу-
је вац ра ди те ра пи је.

М. С.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Обе ле жен Ме ђу на род ни 
дан фи зич ке ак тив но сти
Ин сти тут за јав но здра вље Кра гу јев ца и Уста но ва за де цу 

„На да На у мо вић” обе ле жи ли су Ме ђу на род ни дан фи зич ке ак-
тив но сти. Под сло га ном „Бу ди прав – би ћеш здрав”, нај мла ђи 
Кра гу јев ча ни ра ди ли су рит мич ку гим на сти ку и ве жба ли на по-
ли го ну. У кра гу је вач ком вр ти ћу „Бу ба ма ра” нај мла ђи уз ра ста 
до че ти ри го ди не ве жба ли су на свој на чин, кроз игру и уз 
по моћ вас пи та чи ца. При ме ре но њи хо вом до бу, на пра вљен је 
по ли гон за спу шта ње, про вла че ње и дру ге ве жбе. Они ма ло 
ста ри ји, од че ти ри до шест го ди на, у дво ри шту су из во ди ли 
рит мич ке ве жбе са обру чем и по ка за ли сна ла жљи вост на свом 
по ли го ну.
Фи зич ке ак тив но сти сва ко днев ни су део про гра ма у свим вр-

ти ћи ма Уста но ве за де цу „На да На у мо вић”, јер су пра вил на 
ис хра на и фи зич ке ак тив но сти пред у слов за до бро здра вље. 
Пре по ру ка струч ња ка је да де ца бу ду ак тив на бар је дан сат, 
а ста ри ји нај ма ње по ла са та днев но, због одр жа ва ња кон ди-
ци је.
Без об зи ра на го ди не, фи зич ке ак тив но сти су вр ло ва жне. 

Ве жба ње уна пре ђу је раст и раз вој де це и мла дих. Код ста ри-
јих смањујe стрес, ри зи ке од ср ча них обо ље ња, ди ја бе те са и 
дру гих бо ле сти. 

М. Сан трач



здрав живот

Пе тров дан ски пост тре ћи је по ду-
жи ни у го ди ни, иза вас кр шњег и 
бо жић ног.

Сва ки пост под ра зу ме ва уз др жа ва ње 
од мр сне хра не – хра не жи во тињ ског по-
ре кла, али и од ло ших ми сли и де ла, те 
је пра ви иза зов за чо ве ка.

На маз од па су ља
и ре на

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: јед на ве ћа кон зер ва цр ве-

ног па су ља или две шо ље ку ва ног цр ве-
ног, или не ког дру гог па су ља, чен бе лог 
лу ка, ма ња гла ви ца цр ног лу ка, ре на по 
уку су (нај ма ње јед на ка ши чи ца, а мо же 
и ви ше), уље, сир ће, со, би бер, сит но 
исец кан пер шун.
При пре ма: Све са стој ке по ме-

ша ти и про па си ра ти (иде ал но 
је ко ри сти ти блен дер да би 
сме са би ла пот пу но глат ка 
и до бро сје ди ње на).
На по ме на: Ко ри сти-

ти као на маз за пре пе-
че ни хлеб или по сне 
кре ке ре. Овај на маз мо-
же да се ко ри сти и као 
пре лив за ба ре ни пи ри-
нач, уко ли ко се на пра ви 
да бу де ма ло ре ђи. Ка да 
се по сти на во ди, из о ста ви-
ти уље, али та да тре ба до да ти 
ви ше ре на, сир ће та, или ај ва ра, 
што ће сме су учи ни ти ре ђом, па мо-
же лак ше да се ма же.

Ита ли јан ски па суљ
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 300 гр па су ља „те тов ца”, 

три-че ти ри гла ви це лу ка, 500 г па ра дај-
за, по ла ка ши чи це ше ће ра, две шо ље 
исец ка ног пер шу на, ка ши чи ца ори га на, 
уље, со, би бер.
При пре ма: По то пи ти па суљ око два 

са та, оце ди ти га па за тим оба ри ти у сла-
ној во ди и кад је до бро ску ван од ли ти 
ви шак во де. Цр ни лук, исец кан на круп-
не ко ма де, про пр жи ти на уљу. До да ти 
па ра дајз, ољу штен и исец кан, ше ћер, 
па суљ, ори га но, со и би бер. Све ку ва ти 
на вр ло ти хој ва три око 20 ми ну та. На 
кра ју до да ти пер шун.
На по ме на: Ако се по сти на во ди, из о-

ста ви ти уље, а оба ре ни па суљ ку ва ти са 
па ра дај зом и оста лим са стој ци ма ма ло 
ду же, да би се лук до бро ску вао.

Пе че не сар ми це
од ви но вог ли ста

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 120 ми ну та
Са стој ци: 300 г ви но вог ли ста, је дан 

пла ви па тли џан, шо ља сит но исец ка ног 
цр ног лу ка, че ти ри че на бе лог лу ка, две 
ка ши ке ори га на, две ка ши ке ми ро ђи је 
или на не, ма ло бо сиљ ка, 3/4 шо ље пи-
рин ча, шо ља уља, две ка ши ке со ка од 
ли му на, две ка ши ке па ра дајз пи реа, со, 
би бер.
При пре ма: Пла ви па тли џан ољу шти-

ти, од стра ни ти се мен ке и исе ћи на сит не 
ко лу ти ће. По со ли ти и оста ви ти сат вре-

ме на да ис пу сти гор ку теч ност, а по том 
га до бро ис це ди ти. На за гре ја ном уљу 
про пр жи ти сит но исец кан цр ни лук и 
пла ви па тли џан. Кад пот пу но упи ју уље, 
до да ти ли му нов сок, ори га но, ми ро ђи ју, 
бе ли лук, со и би бер и све до бро про ме-
ша ти. До су ти ча шу во де и оста ви ти да се 
по вр ће ку ва на бла гој тем пе ра ту ри док 
се па тли џан не ску ва. До да ти пи ри нач и 
дин ста ти још пет ми ну та.
Ли сто ве ви но ве ло зе ста ви ти у вру ћу 

во ду да омек ша ју, а по том на њих ста-
ви ти при пре мље ни на дев. До бро уви је не 
сар ми це сло жи ти у ду бо ку теп си ју, по су-
ти сит но исец ка ним бо сиљ ком и пре ли ти 
са две ка ши ке уља и по ла шо ље во де. 
Да се сар ми це не би ису ши ле, пре кри ти 
их фо ли јом и пе ћи око 50 ми ну та на уме-
ре ној ва три.
Го то ве сар ми це пре ли ти ма ло раз ре-

ђе ним пи ре ом од па ра дај за.

На по ме на: Не мо ра те уви ја ти сар-
ми це уко ли ко не ма те вре ме на, бр же је, 
али јед на ко уку сно да је ло сло жи те као 
му са ку.

Па при каш са со јом 
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 80 ми ну та
Са стој ци: шо ља со је у ко ма ди ћи ма, 

750 гр кром пи ра, гла ви ца цр ног лу ка, 
јед на шар га ре па, јед на ста бљи ка це ле-
ра, шо ља гра шка, лист ло во ра, бе ли лук, 
ка ши чи ца бра шна, уље, але ва па при ка, 
со (или биљ ни за чин), би бер, ми ро ђи ја.
При пре ма: Ко ма де со је по то пи ти у 

вру ћу во ду и оста ви ти да сто је сат вре-
ме на. Кром пир ољу шти ти и исе ћи на јед-
на ке ко лу то ве. Про пр жи ти исец кан цр ни 
лук, до да ти рен да ну или сит но исец ка ну 
шар га ре пу и це лер. До да ти але ву па-
при ку и ка ши чи цу бра шна и про ме-
ша ти. За тим до да ти при пре мљен 
кром пир и ко ма де со је, па све 
од мах на ли ти во дом, то ли ко да 
кром пир и со ја огре зну у њој. 
По со ли ти по уку су, ста ви ти 
лист ло во ра, гра шак и исец-
кан бе ли лук и оста ви ти да се 
ку ва око 20 ми ну та, или док 
кром пир не по ста не ме кан. 
На кра ју до да ти би бер и сит но 
исец ка ну све жу ми ро ђи ју.
На по ме на: Ка да се по сти на 

во ди, из о ста ви ти уље и све оба ри-
ти. Да би се до би ла по треб на гу сти на, 

мо же се до да ти ма ло ку ку ру зног гри за у 
тре нут ку кад је ло про ври.

Ку гли це од по мо ран џе
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: че ти ри ве ли ке по мо ран-

џе са де бе лом ко ром, 150 гр мле ве них 
ба де ма, 150 гр ше ће ра, јед на стру га на 
ја бу ка.
При пре ма: По мо ран џе до бро опра-

ти, ољу шти ти и ко ре ба ри ти у во ди. Кад 
во да про ври, ба ци ти је, на ли ти све жу и 
по но во ба ри ти. По сту пак по но ви ти де се-
так пу та, док ко ре не бу ду пот пу но ме-
ке. Охла ђе не и оце ђе не ко ре са мле ти и 
сје ди ни ти са оста лим са стој ци ма. Сме су 
оста ви ти да се пот пу но охла ди, а за тим 
од ње пра ви ти ку гли це па сва ку ува ља ти 
у кри стал ше ћер.
На по ме на: Др жа ти 24 са та на хлад-

ном пре слу же ња.
При ре ди ла С. С.

(Из вор: http://www.spc-al te na)
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е тров дан ски пост тре ћи је по ду-
жи ни у го ди ни, иза вас кр шњег и

Пе че не сар ми це
од виновог листа

На по ме на: Не мо ра те уви ја ти сар-
ми це уко ли ко не ма те вре ме на, бр же је,

Петровдански постПетровдански пост
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Ако пен зи о не ри ма ствар но да ју по пет
хи ља да ди на ра од оне две ми ли јар де, 
ја се свог де ла од ри чем за на род не ку хи ње да 
би по је дан оброк днев но мо гло
да до би је оних 50.000 нај у гро же ни јих

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

лековита казивања

До ла зи ли, че до мо је, опет они из Мо не тар ног фон да, 
ма да се ме ни чи ни да они ни куд и не од ла зе; ви се нам 
ту из над гла ве, по пут оних тмур них обла ка што се тек 

не ки дан скло ни ше са на шег не ба. Е, кад би се и ови скло ни-
ли! Али не ће уско ро, до кле год ро бу је мо њи хо вим па ра ма, а 
то ће се кан да про ду жи ти...
Чим се за вр ши тај ро ди тељ ски, на ко ме стран ци пре гле да ју 

до ма ће ко је су нам про шли пут за да ли, ови на ши ома са зи ва-
ју но ви на ре и из ја вљу ју ка ко су „пре го во ри” би ли успе шни. 
Не ма ту, љу би те ба ба, ни пре го во ра, а ни успе ха!
Да Ср би ји не ће би ти ла ко, ре као је и онај Је гер, као да на-

род то не зна. Зна ју то и ови на ши, ал нас упор но (за)во де у 
бо ље – евро пеј ско су тра. Ма ло су тра.
И још је на ре дио тај Је гер – не знам баш да ли је уда рио 

ша ком о сто, али је уда рио у мно га на ша оче ки ва ња, да не-
ма по ве ћа ња пла та и пен зи ја; да се у За ко ну о пен зи ја ма не 
спо ми ње ни ка кво ускла ђи ва ње, и да ви ше не ма оду го вла-
че ња сма ње ња ад ми ни стра ци је. За то је ова ре ви зи ја, ка жу, 
услов но усво је на, а вла да до кра ја ју на мо ра да усво ји још 
не ко ли ко од лу ка, по пут од ре ђи ва ња по треб ног бро ја за по-
сле них у 11 аген ци ја.
А јед на од тих аген ци ја, љу би те ба ба, баш је ових да на об-

на ро до ва ла спи сак на ших, ако сам до бро про чи та ла (не што 
ми се му ти пред очи ма чим се ува тим за но ви не), 700 функ-
ци о не ра, и њи хо ву имо вин ску кар ту. Кан да ове нај гла сни је 
но ви не ни су ишле баш у сит на црев ца – до ло кал них по ли ти-
ча ра, не го су им у око за па ли ови др жав ни.
Ко ли ко се ду го че ка ло отва ра ње сај та те аген ци је да се 

при ка жу по да ци, мо ра ли су не ки и да за ста ре, та ко да са мо 
због то га они ни су тач ни. Ина че су ови ми ни стри и по ли тич ки 
пр ва ци све уред но при ја ви ли. Не што су мо ра ли по за ко ни ма, 
али ве ћи ну из мо рал не оба ве зе пре ма свом на ро ду.
И сад, за ми сли ти, де те мо је, тих но ви на ра! Ште та што они 

из Ми ни стар ства здра вља по ву ко ше она пра ви ла што су на-
ме ра ва ла да од ре де ка ко да ови пи шу. И ја бих, као јед на 
ба ба, ре кла да њи ма тре ба још ин струк ци ја. Ево ви диш, че до 
мо је, на ва ли ли су да пи та ју ка ко ови на ши, ко ји су ме ђу чел-
ним љу ди ма у др жа ви, не жи ве у сво јим ку ћа ма и ста но ви ма, 
или не ма ју ре ги стро ва на аута на сво је име, не го на же ни но. 
Па зна ју ли ти но ви на ри да је сад у мо ди род на рав но прав-
ност, и да се при ват не фир ме, не крет ни не и дру ге вред но сти 
пи шу на су пру ге и мај ке!?

И још их зив ка ју и хо ће да до ку че ко ли ко па ра, у ко јој ва-
лу ти и ко јој зе мљи има ју уште ђе но за не дај бо же. Па и ми ни-
стри су љу ди ко ји због ду го го ди шњег из га ра ња за на род мо гу 
и да се раз бо ле, и њи ма тре ба за ле че ње у ино стран ству! Не 
оче ку ју ваљ да да се на ше по ли тич ке пер ја ни це гу ра ју по че-
ка о ни ца ма са пен зи о не ри ма и оста лим на ро дом.
Али, ка же је дан дру ги ми ни стар, ко ји бри не о раз во ју, да 

нас је кре ну ло. То што су ови из Мо не тар ног ре кли да нам је 
тај бру то про из вод ма њи не го што су пла ни ра ли, из гле да да 
и ни је тач но, јер нам је при вре да баш жив ну ла у апри лу, а 
они те по дат ке ни су ви де ли. За то се ње гов оп ти ми зам ши ри 
успе шни је не го онај свињ ски грип, да ле ко га би ло. Ми слим 
тог гри па.
А тај наш раз вој ни из нео је још јед ну чи ње ни цу ка ко нам 

све бо ље иде. Ре као је да тре ба да по гле да мо ка ко љу ди ма у 
Грч кој, Шпа ни ји, Ма ђар ској и Ру му ни ји сма њу ју пла те, а ми 
смо (Ср би ја) у си ту а ци ји да ис пла ти мо ре грес за го ди шњи од-
мор, и да раз ми шља мо о то ме ка ко да по ве ћа мо пла те.
Је сте да ни је, љу би те ба ба, на по ме нуо ко ли ке су те њи-

хо ве пла те, и ко ли ке ће би ти кад им сма ње, али ва жно је да 
код нас ра сте, и да раз ми шља мо о то ме ка ко ће нам јед ном 
би ти бо ље.
Чу ла сам да ће и пен зи о не ри ма би ти раз ре за но по ма ло 

па ра, али кад се ску пи у ка си, и кад се на ђе пра вед на ме то-
до ло ги ја по ко јој ће се те пла ни ра не две ми ли јар де ди на ра 
да ва ти, мо жда у ав гу сту.
Па сам се не што ми сли ла, че до мо је, да то што би ме ни 

при па ло не ка ко пре пи шем на на род не ку хи ње. Ка жу да их у 
Ср би ји има 69, а да ће отво ри ти бар још 10 да би у њи ма по 
је дан оброк днев но мо гло да до би је 50.000 не при стој но си-
ро ма шних љу ди.

Уну ка Ика

Не при стој но
си ро ма штво

ПРИ ЧАПетровдански пост
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Пре ма плат фор ми 
пен зиј ске ре фор ме 
ко ју пред ла же
Европ ска ко ми си ја, 
тре ба ло би да се
ра ди два пу та ду же 
не го што се ужи ва 
пен зи ја. Жи вот ни век 
се стал но про ду жа ва, 
па се за то пред ла же 
ауто ма ти зам у
по ди за њу ста ро сне 
гра ни це за
пен зи о ни са ње

Ка ко са да ства ри сто је, 
у на ред ним де це ни ја ма 
ће сра змер но све ма ња 

по пу ла ци ја рад но ак тив них 
из др жа ва ти све ве ћу пен зи-
о нер ску по пу ла ци ју. Та кав 
тренд би не сум њи во, пре или 
ка сни је, уко ли ко се ни шта не 
пре ду зме, до вео до ко лап са 
на ци о нал них при вре да. Због 
то га Европ ска ко ми си ја убр-
за но при пре ма плат фор му 
пен зиј ске ре фор ме у зе мља-
ма ЕУ да би се ова си ту а ци ја 
ре ши ла на ду жи рок.
Не мач ко из да ње нај у глед-

ни јег свет ског еко ном ског 
ли ста Фај нен шел тај мса на ја-
ви ло је да би ова плат фор ма, 
рад но на зва на „Зе ле на књи-
га”, тре ба ло да бу де об ја вље-
на још пре го ди шњих од мо ра 
ка ко би од мах ушла у про це-
ду ру за раз ма тра ње у Европ-
ском пар ла мен ту и пар ла мен-
ти ма зе ма ља чла ни ца. Ко ми-
си ји, и не са мо њој, по чи ње 
да се жу ри јер је очи то да ова 
пи та ња не мо гу ви ше да се 
од ла жу и да их је нео п ход но 
за јед нич ки, иако на рав но не 
уни форм но, ре ша ва ти у Уни ји 
као је дин стве ном еко ном ском 
и со ци јал ном про сто ру. 
Европ ска ко ми си ја на ме ра-

ва да вла да ма зе ма ља чла ни-
ца пред ло жи мо дел ко ји би 
ауто мат ски по ди зао ста ро сну 
гра ни цу за од ла зак у пен зи-
ју упо ре до с оче ки ва ном на-

ра ста ју ћом ду жи ном жи во та. 
Ста ро сна гра ни ца по ве ћа ва ла 
би се ре дов но и на тај на чин 
би се оси гу ра ва ло, на рав но у 
про се ку, да љу ди у пен зи ји не 
про во де ви ше од тре ћи не жи-
во та у од ра слом до бу. Та ква 
и је сте са да шња си ту а ци ја 
у не ким зе мља ма и Ко ми си-
ја би хте ла да ту оп ти мал ну 
про пор ци ју одр жи као стал ну, 
од но сно трај ну.
Оче ку је се са ве ли ком си-

гур но шћу да ће љу ди, за-
хва љу ју ћи раз ви је ним ме ди-
цин ским зна њи ма и бо љим 
усло ви ма, жи ве ти све ду же. 
Већ са да у Евро пи на јед ног 

пен зи о не ра до ла зе са мо тро-
ји ца за по сле них. За два де сет 
го ди на би ће их са мо дво је, а 
2060. тро је ће ра ди ти и из-
др жа ва ти че тво ро пен зи о не-
ра! Пре ста ће да бу де рет кост 
оно што да нас још је сте – да 
су у пен зи ји и ро ди те љи и де-
ца (то са да мо же да из гле да 
као нај го ра ноћ на мо ра ми-
ни ста ра фи нан си ја, али је 
са свим ре ал на пер спек ти ва). 
Они ко ји са да има ју 85 го ди-
на од ла зи ли су у пен зи ју са 
50-55, а њи хо ва де ца, ко ја 
су се ра ђа ла ра ни је не го што 
је да нас слу чај, пен зи о ни шу 
се у до би од 60 до 65 го ди-
на. И ето пен зи о не ра у два 
ко ле на... (Уз гред, то ни са да 
ни је не мо гу ће: отац пот пи-
сни ка ових ре до ва ко ји ће, по 

про пи си ма Че шке где жи ви, 
мо ћи кра јем иду ће го ди не у 
пен зи ју са 62 го ди не и че ти ри 
ме се ца жи во та, има са да 87 
го ди на и већ 35 го ди на при ма 
пен зи ју у Ср би ји.)
Пре ма де мо граф ским про-

јек ци ја ма од ко јих по ла зи 
Европ ска ко ми си ја, оче ки ва-
на ду жи на жи во та по ме ри ће 
се до 2060. за се дам го ди на. 
Кроз пе де сет го ди на Евро-
пља ни би у пен зи ју тре ба ло 
да од ла зе са 70 го ди на. Уко-
ли ко се та гра ни ца не по ви си, 
Евро пи пре ти „бол на ком би-
на ци ја ни ских за ра да и ви со-
ких из два ја ња за пен зи је”, на-

во ди се у „Зе ле ној књи зи”.
Пен зиј ски си сте ми европ-

ских зе ма ља се тре нут но до-
ста раз ли ку ју у по гле ду гра-
ни це за од ла зак у пен зи ју, 
али су пр ва ре а го ва ња струч-
ња ка на пред ло ге Ко ми си је 
по зи тив на. У Че шкој, где је 
на ци о нал на ко ми си ја за пен-
зиј ску ре фор му убр за ла рад 
и иза шла са ра ди кал ним за-
кон ским пред ло зи ма, у пот-
пу но сти при хва та ју пред ло ге 
Европ ске ко ми си је. Слич но 
је и у Не мач кој ко ја је, ина-
че, пр ва при хва ти ла ре ше ње, 
при ме њи ва но већ у не ко ли ко 
зе ма ља, да се сва ке го ди не за 
ме сец или два по ве ћа ва ста-
ро сна гра ни ца, од но сно го ди-
не ра да по треб не за од ла зак 
у пен зи ју.

Про тив по ди за ња ста ро сне 
гра ни це већ су се по бу ни ли 
рад ни ци, по др жа ни и под сти-
ца ни и од син ди ка та. Нај ви ше 
про те ста би ло је не дав но у 
Фран цу ској ка да је пред сед-
ник Ни ко ла Сар ко зи на ја вио 
та кве ме ре. Фран цу ски пен-
зиј ски си стем, ме ђу тим, си гур-
но спа да у оне ко ји нај хит ни је 
мо ра ју да се ме ња ју јер они 
још од 1982. од ла зе у пен зи ју 
са 60 го ди на. Убу ду ће би се та 
гра ни ца по ди гла на 62 го ди-
не, али би се по ве ћао и број 
го ди на ста жа нео п ход них за 
пу ну пен зи ју. Ова зе мља већ 
са да има озбиљ не про бле-
ме са фи нан си ра њем пен зи ја 
јер од до при но са за пен зиј ско 
оси гу ра ње убе ре го ди шње 
не ко ли ко де се ти на ми ли јар ди 
евра ма ње не го што јој је по-
треб но. Ста ро сну гра ни цу за 
од ла зак у пен зи ју ове го ди не 
по ди жу и Грч ка и Ита ли ја.
Ствар ни про сек ста ро сти 

при ли ком од ла ска у пен зи ју 
је, ме ђу тим, знат но ни жи од 
ових по ка за те ља јер, по по да-
ци ма Европ ске ко ми си је, нај-
ве ћи број Евро пља на од ла зи 
у пен зи ју са 60 го ди на. Пре ма 
зва нич ним ста ти сти ка ма, нај-
мла ђи су пен зи о не ри у Сло-
вач кој – иако је та мо гра ни ца 
по ста вље на на 62 го ди не, же-
не се у про се ку пен зи о ни шу са 
54,5, а му шкар ци са 59,3 го ди-
не. За раз ли ку од њих, Че си 
ве о ма рет ко од ла зе у пен зи ју 
ра ни је не го што тре ба – са 62 
го ди не за му шкар це, од но сно 
59 го ди на за же не.

Ми лан Ла за ре вић

погледи са стране

„ЗЕ ЛЕ НА КЊИ ГА” ЕВРОП СКЕ КО МИ СИ ЈЕ

Пен зи ја све да љаПен зи ја све да ља
Ста ро сна гра ни ца за пен зи ју
и оче ки ва на ду жи на жи во та 

Му шкар ци Же не

Че шка 62 72,6 59 79,1

Фран цу ска 60 76,4 60 83,5

Ита ли ја 65 77,5 60 83,3

Ја пан 63 78,6 61 85,5

Ма ђар ска 62 68,6 60 76,9

Мек си ко 65 72,7 65 77,6

Не мач ка 65 76,4 65 81,8

Пољ ска 65 70,7 60 79,1

Аустри ја 65 76,4 60 82,1

Грч ка 58 76,6 58 81,5

Сло вач ка 62 70,1 62 77,9

Шпа ни ја 65 76,8 65 83,6

Швед ска 65 78,2 65 83,6

Швај цар ска 65 78,5 64 83,7

САД 65,8 74,9 65,8 80,2

В. Бри та ни ја 65 76,5 60 80,8
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Нај про да ва ни ји ар ти кал у Ју жној 
Афри ци ових да на је на ци о нал на 
за ста ва, а нај че шће по ми ња на реч 

– лоп та. Ра зу мљи во и са свим у скла ду 
са оп штим рас по ло же њем и уз бу ђе њем 
по во дом јед но ме сеч не пла не тар не фуд-
бал ске свет ко ви не ко ја ће па жњу све та 
за о ку пи ти све до 11. ју ла над ме та њи ма у 
де вет гра до ва ове африч ке зе мље.
Ни шта слич но се до сад ни је де си ло на 

африч ком кон ти нен ту, а ка мо ли у др-
жа ви ко ја је не та ко дав но би ла мрач ни 
си но ним за изо ло ва ност, не сло бо ду, ре-
пре си ју и ра сне по де ле, уте ме ље не у др-
жав ни по ре дак кроз си стем апарт хеј да, 
ка ко је гла сио зва ни чан тер мин за по ли-
ти ку одво је ног раз во ја ра са.
Свет ско пр вен ство у фуд ба лу ор га ни-

зу је се, као што се зна, сва ке че ти ри го-
ди не, али са да пр ви пут у Афри ци, што 
са мо по се би но си од го ва ра ју ћу сим бо ли-
ку, док је у зе мљи до ма ћи ну овај до га ђај 
до био пре лом ну исто риј ску од ред ни цу и 
пре не го што је спек та ку лар но отво рен 
у пе так, 11. ју на, на ста ди о ну у Јо ха нес-
бур гу, утак ми цом из ме ђу ре пре зен та ци-
ја Ју жне Афри ке и Мек си ка.
Ово ли ки ен ту зи ја зам мо же да се ме-

ри је ди но са оду ше вље њем ко је је иза-
звао из ла зак из за тво ра Нел со на Ман де-
ле, на чи нио је по ре ђе ње ју жно а фрич ки 
шеф др жа ве Џеј коб Зу ма. Да под се ти-
мо, од осло ба ђа ња ле ген дар ног во ђе 
Африч ког на ци о нал ног кон гре са, не ка да 
нај чу ве ни јег за тво ре ни ка на све ту, а по-
том пр вог цр нач ког пред сед ни ка Ју жне 
Афри ке, про шло је тач но (или са мо) 20 
го ди на.
Од 1990. ка да је окон ча но Ман де ли-

но 27-го ди шње за то че ни штво, од но сно 
од 1994. ка да је он иза бран за ли де ра 
зе мље, по чи ње ју жно а фрич ка мо дер на 
исто ри ја и њен де мо крат ски на пре дак. 
Две де це ни је ка сни је, апарт хејд и ра си-
зам су про шлост, али Ју жна Афри ка је 
и да ље при ти сну та про бле ми ма на си ља, 
огром них не јед на ко сти, си ро ма штва и 
ви со ке не за по сле но сти (25 од сто), под-
се ћа се у ме диј ским ана ли за ма ак ту е ли-
зо ва ним нај ве ћим фуд бал ским до га ђа-
јем.
Од 50 ми ли о на ста нов ни ка, јед на тре-

ћи на жи ви са ма ње од два до ла ра днев-
но, пет ми ли о на љу ди за ра же но је ви-
ру сом си де и по то ме је Ју жна Афри ка 
на дру гом ме сту у све ту, а на пр вом по 
сто пи кри ми на ла. Број од 18.149 уби ста-
ва са мо то ком 2009. го ди не убе дљи во 
по твр ђу је овај не слав ни ста тус.

Ор га ни зо ва ње свет ског фуд бал ског 
пр вен ства у та квим окол но сти ма пред-
ста вља ло је ко ло са лан по ду хват, а по 
ми шље њу мно гих скеп ти ка чак не мо гу ћу 
ми си ју. ФИ ФА је на вод но има ла спрем ну 
„ва ри јан ту Б” за пре се ље ње тур ни ра на 
дру гу ло ка ци ју, за слу чај да ор га ни за тор 
не стиг не да за вр ши све по сло ве у за да-
том ро ку, на вео је Рој терс уочи по чет ка 
так ми че ња, уз тврд њу да је Ју жна Афри-
ка де ман то ва ла пе си ми стич ке прог но зе 
о (не)спрем но сти да од го во ри на це ло-
куп ни ор га ни за ци о ни, гра ди тељ ски и 
без бед но сни иза зов. На рав но, пот пу ни 
би ланс не ће мо ћи да се са чи ни пре за вр-
шет ка пр вен ства, а стра хо ва ња од на си-
ља и не ре да ће тра ја ти све док су ди ја не 
од сви ра крај на фи нал ној утак ми ци.
Већ са да је, ме ђу тим, ја сно да су 

ствар ни тро шко ви де се то стру ко пре ма-
ши ли пред ра чу не из 2004. го ди не ка да 
је ФИ ФА Ју жној Афри ци до де ли ла уло гу 
до ма ћи на. Од про јек то ва них 300 ми ли о-
на до ла ра за ста ди о не и ин фра струк ту-
ру, сти гло се до три и по ми ли јар де до-
ла ра, од то га је са мо на де сет ста ди о на 
(шест но во и згра ђе них) по тро ше но ви ше 
од ми ли јар де, исто то ли ко на тран спорт-
ну ин фра струк ту ру, 400 ми ли о на на ор-
га ни за ци ју, а на без бед ност бли зу сто... 
С дру ге стра не, прог но зи ран је под сти-
цај при вре ди зе мље од две и по ми ли јар-
де до ла ра, ко ли ко из но си оче ки ва на за-
ра да од по лу ми ли он ске ар ми је стра них 
на ви ја ча, као и 150.000 но во о тво ре них 
рад них ме ста. Не из ве сно је, ме ђу тим, 

ко ли ко ће тих по сло ва оп ста ти и по сле 
за вр шет ка пр вен ства па је са да, ка ко се 
ис ти че у су ге сти ја ма Ме ђу на род не фе де-
ра ци је ра да, за Ју жну Афри ку глав но пи-
та ње ка ко да мо гућ но сти ство ре не овим 
до га ђа јем ис ко ри сти као ба зу за ка сни је 
ду го роч не по слов не аран жма не.
Не зна се ни шта ће би ти са ве ле леп-

ним ста ди о ни ма у ко је је то ли ко нов ца 
оти шло, а мо гло би да се до го ди, као што 
по ка зу ју ис ку ства не ких дру гих зе ма ља, 
да ти ску по це ни објек ти оста ну да звр је 
не ис ко ри шће ни. Ја ви ли су се и кри ти ча-
ри са упо зо ре њи ма да ће на ред не ге не-
ра ци је вра ћа ти ду го ве и пла ћа ти це хо ве 
са да шњег не ра зум ног ра сип ни штва. И 
про це не о по то њем ту ри стич ком бу му за 
са да су не из ве сне и вар љи ве.
Да ли ће се, по сле све га, свет ско пр-

вен ство ис пла ти ти, не мо же се ре ћи. У 
фи нан сиј ском сми слу ла ко је мо гу ће да 
ће се по ка за ти као пре ве лик за ло гај за 
Ју жну Афри ку. Али, ди ле ме не ма, у ва-
зду ху из над трав на тих фуд бал ских те-
ре на за тре пе рио је по се бан дух игре и 
за јед нич ке при пад но сти и та ра дост и 
оп ти ми зам оста ће у тра гу и кад се ре-
флек то ри по га се, а то је пра ви за лог за 
бу дућ ност. И за то не ма це ну.

Д. Дра гић

                  СВЕТ СКО ФУД БАЛ СКО ПР ВЕН СТВО – ВИ ШЕ ОД ИГРЕ

Но во ли це Ју жне Афри ке
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на лицу места

Ве ли ко спре ма ње Ср би-
је, на ко је је ми ни стар 
жи вот не сре ди не и про-

стор ног пла ни ра ња, Оли вер 
Ду лић, по звао жи те ље свих 
оп шти на, по ка за ло је да до-
бро ор га ни зо ва не ак ци је да ју 
исте та кве ре зул та те. Шко-
ле, фа кул те ти, јав на ко му-
нал на пред у зе ћа, при ват не 
ком па ни је, спорт ски клу бо ви, 
ло кал не са мо у пра ве, ин сти-
ту ци је, удру же ња гра ђа на и 
скуп шти не ста на ра, ро ни о ци, 
глум ци, пе ва чи, по ли ти ча-
ри... офор ми ли су „вој ску” од 
око 200.000 во лон те ра ко ји су 
у су бо ту, 5. ју на, свој ски са-
ку пља ли от пад ко ме ни је ме-
сто у пар ку, на оба ла ма ре ка, 
крај пу те ва, у на се љи ма, у 

бли зи ни шко ла и деч јих игра-
ли шта...
Бе о град, Но ви Сад, Ниш, 

Су бо ти ца, Ле ско вац, Апа тин, 
Ло зни ца, За је чар, Уб, Зре ња-

нин, Пи рот, Вр бас, Кла до во и 
све оста ле оп шти не у Ср би ји 
би ле су аре на у ко јој смо се 
су о чи ли са на шим не ма ром и 
ло шим на ви ка ма.

У 500.000 пла стич них ке са 
са ку пљан је от пад, док су сто-
ти не ка ми о на пре во зи ле сме-
ће са ди вљих де по ни ја, за га-
ђе них ка на ла, је зе ра и дру гих 
ме ста „згод них” за од ла га ње 
не по треб них пред ме та.
Док се не са бе ру сви по да-

ци, ва жно је ис та ћи на ме ру 
Ми ни стар ства да они не бу ду 
ко нач ни, то јест да ак ци је ове 
вр сте мо ра ју да се на ста ве. 
Оно што је пр ља но го ди на-
ма, не мо же би ти очи шће но 
у јед ном да ну. По го то во што 
су на не ким ло ка ци ја ма, због 
крат ко ће вре ме на, оста ли не-
за вр ше ни по сло ви, или са ку-
пље ни от пад ни је од ло жен на 
де по ни је.

И. Ми тро вић

СВЕТ СКИ ДАН ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ – 5. ЈУН

Ср би ја за чи сти ју око ли ну
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стари занати

Нај ве ће мај стор ство овог
за на та је у из бо ру до брог
фи ти ља, а пред ност
ма ну фак тур не из ра де
све ћа је и у мо гућ но сти
да се на пра ве уни ка ти 

Јед ну од три пре о ста ле во скар ске 
рад ње у Бе о гра ду осно вао је Жи во-
јин Ђор ђе вић пре Дру гог свет ског 

ра та. У Па ри зу, Лон до ну, и на обо ду Њу-
јор ка још по сто је број не рад ње ко је про-
из во де ис кљу чи во де ко ра тив не све ће. 
Све ћа ма се по сти же осе ћај ин тим но сти и 
по се бан ам би јент, али код нас ни је чест 
слу чај да се на тр пе зу по ста ви и упа ли 
све ћа. Ка ко је во скар ски за нат оп стао у 
рад њи са ра ди о ни цом у Ру звел то вој ули-
ци, об ја шња ва Сло бо дан То до ро вић ко ји 
и да нас руч но из ра ђу је све ће.

– Ни сам хтео да од овог про сто ра пра-
ви мо ка фић, апо те ку или не што слич но. 
Би ло је то де ве де се тих го ди на, у вре ме 
кри зе и санк ци ја. Ов де је иза мог та ста 
све оста ло, ка лу пи, алат, це ла ра ди о ни-
ца, а су пру га је по зна ва ла за нат. Од лу-
чио сам да се играм па ра фи ном, бо ја ма, 
об ли ци ма. Овај по сао је из у зет но кре а-
ти ван – при ча Сло бо дан То до ро вић.

Ра ди о ни ца-га ле ри ја
Да би рад ња оп ста ла у еко ном ском 

сми слу, на пра ви ли су и ма лу га ле ри ју, а 
30 од сто по сла је ве за но за све ће. Це ло 

мај стор ство во скар ског за на та је у из бо-
ру до брог фи ти ља. Па ра фин се рас то пи 
и за тим ста вља у ка лу пе, та ко на ста ју 
де ко ра тив не све ће. Мај стор ка же да не 
ра де са во ском, да нас је то пра ва рет-
кост. Дру ги на чин под ра зу ме ва та ко зва-
но по ли ва ње, за тим ума ка ње и на кра ју 
ву че ње и та ко се из ра ђу ју вер ске све ће. 
Уз укра сне и ри ту ал не, по сто је и кон зум-
не све ће ко је су по себ но би ле ак ту ел не 
кри зних де ве де се тих го ди на.
По ред ала та, па ра фи на, бо ја и дру-

гог ма те ри ја ла, ра ди о ни ца је ис пу ње на 
и ка лу пи ма раз ли чи тих ве ли чи на и об-
ли ка. По сто је кла сич ни об ли ци све ћа, 
од но сно ци лин дри, ку бо ви, пи ра ми де, 
лоп те, а во ска ри про из во де и све ће у 
ке ра мич ким, ме тал ним и ста кле ним су-
до ви ма за укра ша ва ње ба шта. Пред ност 
ма ну фак тур не из ра де је и у мо гућ но сти 
да се на пра ве уни ка ти.
Та ко је наш са го вор ник сво је вре ме но 

на пра вио све ћу ко ја се об ре ла и у Га ле-
ри ји Ака де ми је при ме ње них умет но сти.

– Све ћа је ка сни је би ла и про да ва на, 
али је ви со ка це на учи ни ла да са да сто ји 
ов де у ра ди о ни ци и да, на жа лост, ску пља 
пра ши ну. Нео бич но је шта све мо же да 
се на пра ви. Ра дио сам ве ли ке че твр та-
сте све ће ко је су би ле ви со ке го то во ме-
тар, за је дан по зна ти хо тел. Јед но вре ме 
сам из ра ђи вао све ће са фо то гра фи ја ма. 
Иде ја је би ла да се на све ћа ма на ђу сли-
ке ста рог Бе о гра да и дру ге фо то гра фи-
је. Им про ви зо вао сам, јер сам ко ри стио 
фо то ко пир ма ши ну. Сли ка мо же да се 
на ву че на све ћу си то-штам пом али је то 
већ ула же ње у дру ги за нат. Због тих тех-

нич ких про бле ма мо рао сам да од у ста-
нем од те иде је. Али, кад већ не мо гу да 
ре шим пи та ње пре но са фо то гра фи је, са 
јед ним дру га ром сли ка ром сам ута на чио 
да сли ка на све ћа ма, ви де ће мо ка ко ће 
то на ши љу ди да при хва те. Све ћа мо же 
да бу де скулп ту ра, али рад ња мо ра еко-
ном ски да жи ви, та ко да из ра ђу је мо де-
ко ра тив не све ћа за ре сто ра не, при год не 
за свад бе… – ка же во скар То до ро вић.

До ви ја њем до оп стан ка по сла
Во скар ски, од но сно мум џиј ски за нат, 

ра ни је је пра ти ла и из ра да ли ци дер ских 
ср ца. Сма тра се да овај за нат на про сто-
ре Ср би је до ла зи, с јед не стра не пре у зи-
ма њем зна ња од грч ких мај сто ра во ска-
ра, а с дру ге од аустриј ских и не мач ких 
за на тли ја ко ји су би ли ве шти ме до ко ла-
ча ри. Не ка да је из ра да све ћа и ли ци дер-
ских ср ца би ла ис пла ти ва, сма тра ла се 
чак и злат ним за на том, са да, ме ђу тим, 
си ту а ци ја је са свим дру га чи ја.

– Јед но вре ме сам и ја про да вао ли ци-
дер ска ср ца. Про блем је што се уче ста ло 
су сре ћем са истим пре пре ка ма у по слу. 
Код нас не мо же да се на ба ви ни је дан 
ре про ма те ри јал. Упра во ми је дру гар до-

нео ми ри се за све ће из Аме ри ке. Алат 
нам сти же из Лон до на, ша ље нам га се-
стрић мо је су пру ге. Ми слим да све ста ре 
за на тли је да нас мо ра ју да се до ви ја ју на 
раз не на чи не да би по сао оп стао. Сре ћа 
је што ипак ни је све у нов цу, не ке ства-
ри се ра де и за сво ју ду шу. Јед ном при-
ли ком је ов де ушао глу мац Ми ки Ма ној-
ло вић, увео сам га у ра ди о ни цу, а он је 
био за те чен, не ве ру ју ћи да не што по пут 
овог про сто ра још по сто ји у Бе о гра ду – 
при се ћа се наш са го вор ник.
Уко ли ко бу де ви ше слу ха за оп ста нак 

ста рих за на та, ко ји су по ста ли пра ва 
атрак ци ја за ино стра не ту ри сте, све ћа 
би мо гла да на ђе сво је ме сто на тр жи-
шту као су ве нир.

Текст и фо то: Је ле на Оцић

ВО СКАР СКО УМЕ ЋЕ

За нат ко ји зра чи то пли ном

Слободан Тодоровић
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хроника

Хор „Кир Сте фан Ср бин” Му зич ке шко-
ле у Кра гу јев цу, под ди ри гент ском па-
ли цом Мар ка Не ши ћа, про гла шен је за 
нај бо љи омла дин ски хор на 35. Фе сти ва-
лу омла дин ских хо ро ва Ср би је, не дав но 
одр жа ном у Но вом Па за ру. То ком ма ја, 
„Кир Сте фан Ср бин” је уче ство вао и на 
де ве том Фе сти ва лу хо ро ва у Би је љи ни 
где је по бе дио у ка те го-
ри ји ме шо ви тих хо ро ва и 
осво јио гран при фе сти ва-
ла по ред ви ше од че тр де-
сет кон ку ре на та из Бо сне 
и Хер це го ви не, Хр ват ске, 
Ма ђар ске, Бу гар ске и Ср-
би је.
− Хор ће ко нач но до би ти 

свој про стор у Рад нич ком 
до му, а град је у пре го во-
ри ма и са Вој ском Ср би је 
око про сто ра До ма вој ске 
ко ји пру жа мо гућ ност за 

рад не са мо ова квих хо ро ва, већ и кул-
тур но-умет нич ких дру шта ва − ре као је 
гра до на чел ник Кра гу јев ца Ве ро љуб Сте-
ва но вић, ко ји је при ре дио и при јем за 
чла но ве хо ра „Кир Сте фан Ср бин”.
− Тру ди ће мо се да овој де ци увек иза-

ђе мо у су срет и мак си мал но им по мог не-
мо да от пу ту ју на фе сти ва ле, го сто ва ња 

и по све те се умет но сти ко ју су ода бра-
ли, не са мо због успе ха ко ји су по сти гли, 
већ и због то га што хор оку пља мно го 
мла дих, пру жа им при ли ку да се по све те 
се би и пра вим вред но сти ма − до дао је 
Сте ва но вић.
Кра гу је вац ће уско ро до би ти и Му-

зич ки цен тар, ин сти ту ци ју ко ја ће под 
јед ним кро вом оку пи ти 
сва удру же ња и по је дин-
це ко ји се ба ве озбиљ-
ном му зи ком. Осни ва ње 
ова квог цен тра град је 
по др жао због осе ћа ња 
ду жно сти и пре ма ства-
ра о ци ма и пре ма пу бли-
ци, и он ће би ти не са мо 
њи хо ва бу ду ћа адре са, 
не го и фи нан сиј ска по-
др шка за но ве про јек те 
и ини ци ја ти ве.

М. С.

Ху ма ни тар на мод на ре ви ја на ко јој су про из вод ни про грам 
пред ста ви ла че ти ри про из во ђа ча деч је кон фек ци је из 
Кра гу јев ца, а укуп но је да на ест про из во ђа ча по кло ни ло 

део сво јих про из во да у до бро твор не свр хе, одр жа на је на пла-
тоу ис пред згра де Скуп шти не гра да Кра гу јев ца. Ак ци ји су се 
при дру жи ле че ти ри кра гу је вач ке основ не шко ле – „Ми лу тин и 
Дра ги ња То до ро вић”, „Све то зар Мар ко вић”, „Мо ма Ста ној ло-
вић” и „Ра до је До ма но вић”, Уста но ва за де цу „На да На у мо вић”, 
Удру же ње се кре та ри ца, Син ди кат Град ске упра ве Кра гу јев ца, 
Удру же ње до бро вољ них да ва ла ца кр ви „Све ти Са ва” и гра-
ђа ни ко ји су уме сто ула зни це до но си ли по лов ну гар де ро бу, 
обу ћу и играч ке. Уку пан фонд сред ста ва са ку пље них на овај 
на чин из но си око ми ли он ди на ра, а на ме њен је де ци из со ци-
јал но угро же них по ро ди ца. Ре а ли за ци ју ове нео бич не ре ви је 
по мо гли су Аген ци ја „Сто ри ја”, Сту дент ски кул тур ни цен тар 
Кра гу је вац, Дом омла ди не и пле сни клуб „Апел”.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Про стор за нај бо љи омла дин ски хор

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Деца за децу

Мод на ре ви ја је део ши ре ху ма ни тар не ак ци је „Да ни ко не 
бу де гла дан”, ко ју су кра јем про шле го ди не парт нер ски по кре-
ну ли град Кра гу је вац и Ра дио те ле ви зи ја Кра гу је вац. До са да 
је кроз ову ак ци ју при ку пље на по моћ за 400 по ро ди ца. Ме ђу 
њи ма је нај ви ше по ро ди ца са ви ше де це и ста рач ких до ма-
ћин ста ва из ру рал ног под руч ја ко ја су, пре ма ста ти сти ка ма, 
нај ви ше по го ђе на си ро ма штвом.

М. Сан трач



27ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јун 2010.

Већ две деценије 
у њеном роштиљу 
уживају посетиоци 
вашара широм Србије

Ше зде се то го ди шња На-
да Сто ја ди но вић из 
Кле ња код Го луп ца 

јед на је од рет ких же на ро-
штиљ џи ја у Ср би ји. Кра јем 
про шле го ди не оти шла је у 
за слу же ну пен зи ју, али док је 
ра ди ла, у по след њих два де се-
так го ди на ни је би ло ва ша ра 
у Ср би ји на ко ме ни је ра за стр-
ла свој ша тор са фир мом „Два 
си ро та на”. Ра де ћи „од ју тра до 
су тра”, за раз не ва шар ске го сте 
ис пе кла је ви ше од јед ног ва го-
на ро штиљ ских про из во да.

– Му ште ри је су за ме не увек 
у пра ву. А би ло је и оних ко-
ји су тра жи ли да им ис пе чем 
пље ска ви цу у об ли ку кр ста 
или зве зде пе то кра ке – ве ли 
На да. На ва ша ру у Ку че ву је-
дан ка ми он џи ја је же лео ро-
штиљ ду га чак 1,72 ме тра и то 
је, ка сни је је са зна ла, би ла 
му ште ри ји на ви си на, а дру ги 
је хтео 70 цен ти ме та ра ду гу 
ко ба си цу јер је то ли ко го ди-
на имао.

– Ти зах те ви су би ли по ма-
ло чуд ни, а мо је је да ро штиљ 
ис пе чем та ко да куп ци по ли-
жу пр сте и да се опет вра те 
код ме не по но ву на руџ би ну 
– хва ли се мај сто ри ца.
На ва шар се, ка же На да, 

кре ће два да на ра ни је, при-
пре ма се ме со за ро штиљ, а 
нај лак ше је кад сва не глав ни 
ва шар ски дан и кад куп ци по-
хр ле.

– Ви ше од 2.000 но ћи пре-
спа ва ла сам са су пру гом Влај-
ком у ка би ни ка ми о на или 
на клу пи у ва шар ској ша три 
че ка ју ћи да сва не и да пот-
па ли мо ро штиљ на ћу мур од 
чи јег ми ри са се од мах ра ши-
ре но здр ве мно гих ва шар џи ја 
– при се ћа се она.

Иако је у пен зи ји, На да се 
и са да ода зо ве сва ком по зи ву 
да по мог не сво јим су гра ђа ни-
ма или при ја те љи ма у при пре-
ма њу чу ве них спе ци ја ли те та 
на ро шти љу. За то не тра жи 
ни ка кву нов ча ну на кна ду, до-
вољ но јој је, ка ко ка же, са мо 
искре но људ ско по што ва ње.

Љ. На ста си је вић

НА ДА СТО ЈА ДИ НО ВИЋ ЈЕД НА ОД РЕТ КИХ ЖЕ НА РО ШТИЉ ЏИ ЈА У ПО ДУ НА ВЉУ И ХО МО ЉУ 

Ис пе кла ва гонИс пе кла ва гон
ро шти љаро шти ља

Дре но ви ном 
ожи вља ва 
се ла
Че до Илић, пен зи о нер из Ба ји не Ба-

ште, од не дав но je по стао пра ви за-
љу бље ник у дрен, рет ко жбу на сто 

др во ин те ре сант ног об ли ка. У се лу Цр ви ци 

код Ба ји не Ба ште, у ко јем има свој по сед, 
офор мио је ра сад ник са око 10.000 ста ба ла 
дре на и увек кра јем је се ни ра ди на оја ча њу 
ко ре на да би се до би ле што ква ли тет ни је 
сад ни це за да ље ра са ђи ва ње.
− Дрен мо же има ти ве о ма ши ро ку упо-

тре бу у ин ду стри ји пре ра де во ћа, за тим у 
ме ди ци ни, као ле ко ви та биљ ка, и то од ко-
ре на до ли ста, цве та и пло да – об ја шња-
ва Че до, до да ју ћи да као ме до но сна биљ ка 
дрен не ма прем ца јер цве та од сре ди не фе-
бру а ра до сре ди не апри ла. 

– Од ње го вих пло до ва, ко ји се у све жем 
ста њу ко ри сте и за је ло, мо же се пра ви-
ти ве о ма ква ли тет на ра ки ја, али и со ко ви, 
џе мо ви, ком по ти са ве о ма ле ко ви тим свој-
стви ма. За про из вод њу ја го ди ча стог во ћа 
ма ли не и ку пи не тре ба мно го ра да и ула га-
ња. Ме ђу тим, сад ни це дре на тре ба са мо за-
са ди ти и са њих се, по сле две до три го ди-
не, пло до ви мо гу уби ра ти на ред них три ста 
го ди на. Са јед ног ста бла мо же да се убе ре 
и до сто ки ло гра ма пло да ви со ке хран љи-
ве вред но сти. Дрен би сва ка ко мо гао би ти 
пра ви хит у бу ду ћој во ћар ској про из вод њи, 
али и у дрв ној ин ду стри ји као ве о ма ква-
ли тет но тех нич ко др во због сво је твр до ће 
– по ру чу је Че до.
По ре чи ма на шег са го вор ни ка, не ка да-

шњег оп штин ског чи нов ни ка, има до ста 
по љо при вред ни ка, али и не са мо њих, ко ји 
су за ин те ре со ва ни за уз гој дре на.
− Сви ма ко ји су за ин те ре со ва ни за сва ке 

три ку пље не сад ни це по кло ни ћу још по јед-
ну и пру жи ћу им струч ну по моћ при са ђе њу 
и не го ва њу мла дих сад ни ца. Та ко ђе, ве ру-
јем да ће се бар још не ко вра ти ти у род но 
се ло и та ко ма кар при вре ме но ожи ве ти до-
ма ћин ства ко ја су би ла по га ше на или су на 
из ди са ју − ка же Че до Илић.

М. Ма ли шић

КО РИ СТАН ХО БИ ПЕН ЗИ О НЕ РА ИЗ БА ЈИ НЕ БА ШТЕ
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Оп шти на Вр њач ка Ба ња 
има око 4.500 пен зи о не ра, а 
ви ше од по ло ви не су чла но ви 
Удру же ња пен зи о не ра у окви-
ру ко га успе шно функ ци о ни-
ше 14 ме сних од бо ра. Удру-
же њем ру ко во ди Скуп шти на 
и ви ше ко ми си ја. Пре ма ре чи-
ма пред сед ни ка Удру же ња др 
Све то ли ка Ми ле ки ћа, про сеч-
на пен зи ја у вр њач кој оп шти-
ни је око 19.000 ди на ра, док 
ис под 10.000 при ма чак 1.432 
пен зи о не ра.

– Ре дов но оби ла зи мо на ше 
нај у гро же ни је чла но ве и по ма-
же мо им, ку пу је мо и до ста вља-
мо ле ко ве, не по крет ни ма де-
ли мо па ке те са на мир ни ца ма и 
сред стви ма за лич ну хи ги је ну. 
Сва ке пр ве не де ље у ме се цу за 
чла но ве ста ри је од 80 го ди на 
ор га ни зу је мо ру чак и дру же ње 
– ка же др Ми ле кић.

У Удру же њу вр њач ких пен-
зи о не ра по сто је и сек ци ја 
же на, сек ци ја сли ка ра, ту је 
и клуб ша хи ста, као и клуб 
књи жев ни ка „Вла де та Ву ко-

вић”. За крат ко вре ме по сто-
ја ња овог клу ба из да те су две 
књи ге по е ма, а у при пре ми су 
и две збир ке пе са ма и је дан 
ро ман.

– У на шим про сто ри ја ма 
има мо и фри зе ра код ко га је 
ши ша ње нај јеф ти ни је у гра-
ду – 100 ди на ра, у ам бу лан ти 
на ши чла но ви мо гу да про ве-
ре крв ни при ти сак и ше ћер, а 
пру жа мо и бес плат ну прав ну 
по моћ. Снаб де ва мо их на мир-
ни ца ма и огре вом на ви ше 
ме сеч них ра та. Да је мо и бес-
ка мат ну по зај ми цу у из но су 
од де сет хи ља да ди на ра ко ју 
тре ба вра ти ти до кра ја го ди-
не. Удру же ње је уче ство ва ло 
и на две олим пи ја де „Спорт, 
здра вље и кул ту ра тре ћег до-
ба” на ко ји ма смо осва ја ли 
зна чај на ме ста. Има мо још 
пла ни ра них ак тив но сти ко је 
ће мо ре а ли зо ва ти до кра ја 
го ди не – ре као нам је на кра-
ју пред сед ник др Све то лик 
Ми ле кић.

Д. Ивановић

При Цен тру за со ци јал ни рад у Ста-
рој Па зо ви кра јем 2009. го ди не 
осно ва на је Слу жба кућ не не ге 

и по мо ћи ко ја је од ве ли ког зна ча ја за 
ста ре љу де и осо бе са ин ва ли ди те том, 
ме ђу ко ји ма су сле па и сла бо ви да ли ца, 
јер мо же да им по мог не и да на од ре-
ђен на чин спре чи њи хо во ин сти ту ци о-
нал но збри ња ва ње. Слу жба има се дам 
за по сле них – по ред со ци јал ног рад ни ка, 
ко ји је и ру ко во ди лац слу жбе, ту су две 
не го ва те љи це – ме ди цин ске се стре, две 
ге рон то-до ма ћи це, ко је ра де за јед но са 
њи ма на те ре ну, јед на до ма ћи ца у клу-
бу за ста ра ли ца и осо бе са ин ва ли ди те-
том, и во зач ком би ја за пре воз ста рих и 
ин ва ли да, али и осо бља на те ре ну. Ова-
ква слу жба ипак не мо же да за до во љи 
ствар не по тре бе на ших су гра ђа на.

– У про шлој го ди ни ове услу ге смо 
пру жа ли и кроз про је кат јав них ра до ва 
са још два на ест за по сле них ге рон то-до-
ма ћи ца за ви ше од сто ти ну ко ри сни ка у 
свим ме сти ма ста ро па зо вач ке оп шти не. 
На кра ју про јек та ура ди ли смо ис пи ти ва-
ње ква ли те та пру же них услу га и сви су 
ис ка за ли за до вољ ство. Ка да је про је кат 
окон чан мно ги су се ја вља ли са пи та њем 

за што је то пре ста ло јер су ство ре не не-
ке на ви ке. Би ло је љу ди ко ји ма ни ко ни је 
до ла зио, па кад јед ном не дељ но до ма ћи-
ца или не го ва те љи ца про ве де сат вре-
ме на у њи хо вој ку ћи, то је за њих пра во 
бо гат ство у сва ком сми слу. Ка да је про-
је кат за вр шен, код ве ћи не смо при ме-
ти ли про ме ну у рас по ло же њу – ис ти че 
Мир ја на Со ко ло вић, со ци јал на рад ни ца 
и ру ко во ди лац Слу жбе кућ не не ге и по-
мо ћи.
Ге рон то-до ма ћи це ко је су оби ла зи ле 

ин ва лид на ли ца по ма га ле су им у обла-
че њу, хра ње њу, па чак и у шет ња ма, 
та ко да је тим осо ба ма пр ви пут не ко 
дру ги, осим њи хо вих ро ди те ља, пру жио 
по моћ. Због то га се у Цен тру за со ци јал-
ни рад на да ју да ће и ове го ди не до би ти 
про је кат јав них ра до ва, јер број ко ри-
сни ка ко ји ма ова ко ма ла слу жба мо же да 
по мог не ни је до во љан по што су по тре бе 
гра ђа на мно го ве ће.

– На сто ја ће мо на сва ки на чин да слу-
жбу и да ље раз ви ја мо па се на да мо да 
ће кроз не ко ли ко го ди на она би ти до-
вољ но ве ли ка и да ће мо ћи да за до во љи 
по тре бе ста рих љу ди и осо ба са ин ва ли-
ди те том. Већ то што је слу жба осно ва на 

го во ри да је ло кал на за јед ни ца има ла 
раз у ме ва ња за по тре бе на ших гра ђа-
на. Бу ду ћи да, по За ко ну о со ци јал ној 
за шти ти, ова кве вр сте слу жби осни ва ју 
ло кал не са мо у пра ве и да ком плет но фи-
нан си ра ње иде из њи хо вог бу џе та, тре ба 
ре ћи да је на ша оп шти на за и ста из дво-
ји ла знат на сред ства за рад кућ не не ге и 
по мо ћи – ка же Мир ја на Со ко ло вић.

А. Ба нић

хроника

СЛУ ЖБА КУЋ НЕ НЕ ГЕ И ПО МО ЋИ У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

На за до вољ ство ко ри сни ка

Мир ја на Со ко ло вић

ВР ЊАЧ КА БА ЊА

До бар рад Удру же ња

Све то ли к Ми ле ки ћ
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пензионерски кутак

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Шу ма ди нац на
„кро ву све та”
По зна том кра гу је вач ком ле ка ру и ал пи ни сти др Дра га ну Че-

ли ко ви ћу по шло је за ру ком да, у дру гом по ку ша ју, 23. ма ја 
ове го ди не, као члан ка над ске екс пе ди ци је, осво ји нај ви ши 
свет ски врх, Монт Еве рест.
Дра га ну Че ли ко ви ћу је у Кра гу јев цу при ре ђен све ча ни до чек 

уз тру ба че и ва тро мет, а он је сво је су гра ђа не из ве стио да се 
за ста ва гра да ви јо ри на „кро ву све та”. Он је пр ви Кра гу јев-
ча нин ко ји се по пео на Монт Еве рест и је ди ни Ср бин ко ји је 
осво јио три пла нин ска вр ха из над осам хи ља да ме та ра. Сан 
сва ког ал пи ни сте је та ко за док то ра Че ли ко ви ћа по стао ја ва, 
чи ме су кру ни са ни ве ли ки на по ри и при пре ме ко је су от по че ле 
још пр вог апри ла.

М. С.

БЕ О ГРАД

Пе снич ко по се ло
Град ска ор га ни за ци ја Са ве за сле пих у Бе о гра ду 15. ма ја ор-

га ни зо ва ла је пет на е сто „Мај ско пе снич ко по се ло”. При сут не 
су на по се лу по здра ви ли Дра ги ша Дроб њак, се кре тар Са ве за 
сле пих Ср би је, Мир ко Ди ми три је вић, пред сед ник Град ске ор-
га ни за ци је сле пих Бе о гра да, и Ива на Авж нер, се кре тар Град-
ског се кре та ри ја та за кул ту ру.
У тро ча сов ном про гра му на сту пи ло је ви ше од пе де сет уче-

сни ка, ка ко сле пих и сла бо ви дих из мно гих ме ста ши ром Ср-
би је, та ко и њи хо вих при ја те ља. Био је то ве о ма ус пео ко лаж 
прот кан пе смом, му зи ком, глу мом и са ти ром. Ма ни фе ста ци ју 
је отво ри ло пе вач ко дру штво „Пре о бра же ње”, а на сту па ли су 
и уче ни ци че твр те го ди не Му зич ке шко ле „Кор не ли је Стан ко-
вић”, Пре драг Ста мен ко вић, уред ник „Ра ди о ни це зву ка” Ра дио 
Бе о гра да, спи кер Ду ши ца По по вић-Ше вар лић, драм ски умет-
ник Ми лан Б. Ми ха и ло вић Ца ци, а нај ви ше је би ло пе сни ка, 
ка ко оних са оште ће ним ви дом, та ко и и оних ко ји ви де, из 
Бе о гра да, Пан че ва, По жа рев ца и Ужи ца.
Би ла је то ве ли ка и зна чај на ма ни фе ста ци ја за кул тур ни жи-

вот сле пих Бе о гра да и Ср би је.
А. Б.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

На вре лу Мла ве
Пен зи о не ри из Сме де рев ске Па лан ке, за јед но са ру ко вод-

ством сво је оп штин ске ор га ни за ци је, ор га ни зо ва ли су јед но-
днев ни из лет до Пе тров ца на Мла ви. Та мо су при су ство ва ли 
пред ста вља њу про из во да јед не по зна те бе о град ске ком па ни-
је, а по том су об и шли вре ло Мла ве, ма на стир Гор њак, као и 
бањ ски ком плекс „Ждре ло” у бли зи ни Пе тров ца.
Ка ко нас је ин фор ми сао Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник 

Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке, 
у свим ме сним ор га ни за ци ја ма ове оп шти не за вр ше ни су из-
бо ри и иза бра но је но во ру ко вод ство на пе ри од од че ти ри 
го ди не. Пре о ста ло је још да се то ком ју на одр жи Из бор на 
скуп шти на у Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра, на ко јој 
ће се иза бра ти пред сед ник, пот пред сед ник и чла но ви Из вр-
шног од бо ра.
Ка да је реч о опо рав ку у ба ња ма о тро шку Фон да ПИО, на 

бес пла тан од мор из ове оп штин ске ор га ни за ци је оти ћи ће 61 
пен зи о нер.

Сл. К.
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КИ КИН ДА

Ну жна ве ћа по моћ
оп шти на
На дру гој сед ни ци Скуп шти не Оп штин ског удру же ња пен зи-

о не ра у Ки кин ди оце ње но је да је успе шно ор га ни зо ва но усме-
ра ва ње ко ри сни ка ко ји има ју пра во на ко ри шће ње опо рав ка у 
ба ња ма о тро шку РФ ПИО, а и по сре до ва ње при ко ри шће њу 
опо рав ка уз по пуст у це ни и до 20 од сто. Ла не је 101 пен зи о-
нер из ки кинд ске оп шти не ис ко ри стио ову мо гућ ност. Пен зи о-
не ри ма у Ки кин ди уру че но је и 1.113 па ке та по мо ћи од по 40 
ки ло гра ма из роб них ре зер ви Из вр шног ве ћа АП Вој во ди не.

КЊА ЖЕ ВАЦ

Из абрано ново 
руководство
Ра до мир Вељ ко вић, ди пло ми ра ни прав ник у пен зи ји, но ви је 

пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра у Кња жев цу. 
Вељ ко вић је на Из бор ној скуп шти ни ре као да ће бу ду ћи за да-
ци би ти, пре све га, ома со вље ње члан ства, али и ор га ни за ци о-
на и фи нан сиј ска кон со ли да ци ја.

– Зва нич но по сто је 34 ме сне ор га ни за ци је, али ни су све јед-
на ко ак тив не. С дру ге стра не, за те че но ста ње тра жи осни ва ње 
ме сних ор га ни за ци ја и у са мом гра ду, бу ду ћи да по ло ви на од 
11.000 пен зи о не ра ове оп шти не жи ви у град ској сре ди ни – ис-
та као је но ви пред сед ник.
За пред сед ни ка Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да иза-

бран је Љу бин ко То шић, ди пло ми ра ни ин же њер у пен зи ји.
Д. Ђ.

ЉУ БО ВИ ЈА

Лепоте Та ре

ПРО КУ ПЉЕ

Излети широм Србије
Оства ру ју ћи ово го ди шње пла но ве из ле та, про ку пач ки пен зи о-

не ри су ор га ни зо ва ли дво днев ну по се ту Ба њи Треп ча или, ка ко 
је по пу лар но зо ву, Атом ској ба њи. То ком овог из ле та пе де се то ро 
пен зи о не ра об и шло је и Ов чар ба њу и не ко ли ко ма на сти ра.

– По се ти ли смо Љу бо сти њу и ма на сти ре у Ов чар ба њи. Пу ни 
смо ути са ка и ра до сни што смо за хва љу ју ћи Удру же њу пен-
зи о не ра упо зна ли не ка ле па ме ста на ше Ср би је – ка жу углас 
брач ни пар Ана и Ра до слав Јо ва но вић, и исто вре ме но за хва-
љу ју пред сед ни ку Удру же ња Ми ро љу бу Ко ци ћу ко ји се, за јед-
но са са рад ни ци ма, тру ди да чла но ви ма пру жи мо гућ ност да 
упо зна ју ле по те Ср би је.
Овај из лет је био и при ли ка за дру же ње са пен зи о не ри ма 

из Вра ња, са ко ји ма су Про куп ча ни пот пи са ли по ве љу о бра-
ти мље њу.

Ж. Д.На сед ни ци је при хва ћен и Из ве штај о ра ду у про те клој го-
ди ни ко ји је под нео пред сед ник ОУП Ве ли зар Сил ве стер. Он је 
ис та као по раст бро ја чла но ва на 6.248, што је 6,6 од сто ви ше 
не го прет ход не го ди не.
Скуп шти ни Удру же ња у Ки кин ди 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, Ра до ван 
Те ме ри нац, пот пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је, и Ве-
лин ка На крај ку ћин, ди рек тор ка ки кинд ске фи ли ја ле Фон да 
ПИО Ср би је.
Го во ре ћи на го ди шњем ску пу пен зи о не ра ки кинд ске оп шти-

не, Ми лан Не на дић се за ло жио за то да је ну жна знат но ве ћа 
по моћ ло кал них са мо у пра ва у ре ша ва њу про бле ма оста ре лих 
осо ба.

С. З.

Ше зде се так пен зи о не ра из Љу бо ви је не дав но је би ло на јед-
но днев ном из ле ту на Пе рућ цу и Та ри и об и шло пре ле по ре-
вер зи бил но је зе ро хи дро е лек тра не „Ба ји на Ба шта” на Дри ни, 
ко је се на ла зи у За о ви на ма на Ми тров цу.
На Та ри су љу бо виј ски пен зи о не ри про ве ли не ко ли ко са ти 

оби ла зе ћи ову пла нин ску ле по ти цу ко ја оби лу је че ти нар ском 
шу мом и про стра ним па шња ци ма и ли ва да ма са ко јих се ових 
да на на све стра не ши ри при ја тан ми рис. Све то је ство ри ло 
до жи вљај ко ји го ди и ду ши и ср цу.
− Ве о ма смо за до вољ ни и оду ше вље ни оним што смо ви-

де ли. По себ но нам је при ја ло пу то ва ње ауто бу сом у ко јем се 
ско ро све вре ме пе ва ло уз хар мо ни ку и при ча ле се ша ле о 
пен зи о не ри ма и њи хо вом жи во ту – ка же о овом из ле ту осам-
де се то смо го ди шњи Ра ден ко Пу ца ре вић, пен зи о нер из се ла 
Узов ни це код Љу бо ви је.

М. М.



31ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јун 2010.

РУ МА

Бо гат про грам
за пен зи о не ре
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Ру ми за вр ши ла је 

уре ђе ње ен те ри је ра у са ли ко ју ко ри сте за сво је по тре бе и да-
ју у за куп дру гим гра ђа ни ма, а уско ро би тре ба ло да усле ди и 
по прав ка кро ва на овом објек ту.

– За уре ђе ње са ле, ко ја је јед на од нај ве ћих у Ср би ји, утро-
ши ли смо око 80.000 ди на ра соп стве них сред ста ва, а за ре но-
ви ра ње кро ва би ће нам по треб но још три ста хи ља да. Рад ним 
да ни ма пен зи о не ри у са ли игра ју дру штве не игре, а сва ке дру-
ге су бо те за нај ста ри је Ру мља не ор га ни зу је мо и игран ке. Уз 
то, сва ког че тврт ка здрав стве ни рад ни ци у са ли ме ре крв ни 
при ти сак на шим чла но ви ма – ка же Ми лен ко Са вић, в. д. пред-
сед ни ка рум ске ор га ни за ци је пен зи о не ра.
У прет ход ном пе ри о ду би ло је и дру гих ак тив но сти, на за-

до вољ ство чла но ва из Ру ме и окол них се ла. То ком зим ских 
ме се ци на ба вље но је 100 куб них ме та ра др ва и око 100 то на 
угља, ко је пен зи о не ри от пла ћу ју у ви ше ра та, а на ви ше ме сеч-
ну от пла ту мо гли су да ку пе и па ке те су хо ме сна тих про из во да, 
по су ђе и по сте љи ну.
Пен зи о не ри се на ро чи то ра ду ју дру же њу и из ле ти ма, па су 

та ко у ма ју об и шли ма на сти ре Кру ше дол и Гр ге тег, а по се ти ли 
су и Срем ске Кар лов це и Ста ре Ба нов це. Уско ро пред сто ји и 
из лет на Цар ску ба ру. На сва ком из ле ту део тро шко ва сно си 
и Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра, у ко јој по себ но же ле 
да ис так ну до бру са рад њу са ме сним од бо ри ма и ло кал ном 
са мо у пра вом.
Ове го ди не из рум ске оп шти не на бањ ско ле че ње о тро шку 

Фон да ПИО оти ћи ће ви ше од 60 пен зи о не ра.
Д. Р.

КЊА ЖЕ ВАЦ

Век и по читалишта
у Књажевцу
На род на би бли о те ка „Ње гош” у Кња жев цу не дав но је обе ле-

жи ла ве ли ки ју би леј – 150 го ди на од осни ва ња пр вог чи та ли-
шта у овом гра ду. Све ча ност је упри ли че на у До му кул ту ре, где 
је пред ста вље на књи га „Ве ко ви ма та ло же но зна ње” и отво ре-
на из ло жба фо то гра фи ја, до ку ме на та и дру гих све до чан ста ва 
о век и по ду гом по сто ја њу ове кња же вач ке уста но ве кул ту ре. 
По том су по што ва о ци пи са не ре чи има ли при ли ку да по гле да ју 
и до ку мен тар ни филм о 150 го ди на Би бли о те ке, у про дук ци ји 
ин фор ма тив не ку ће „Кња же ва цин фо”.
Би бли о те ка „Ње гош” је уста но ва оп штин ског ка рак те ра на-

ста ла из Кња же вач ког чи та ли шта, осно ва ног 1860. го ди не на 
Све тог Са ву, али као свој дан обе ле жа ва Свет ски дан књи ге. 
Сме ште на је у До му кул ту ре, а има ре јон ске огран ке у Кал ни и 
Ми ни ће ву. Рас по ла же фон дом од 63.000 књи га и до ста до брим 
опу сом за ви чај не ли те ра ту ре. Бли ско са ра ђу је са школ ским и 
оста лим струч ним би бли о те ка ма у оп шти ни, ко је по се ду ју још 
око 60.000 књи га. На род на би бли о те ка „Ње гош” укљу че на је 
у је дин стве ни би бли о теч ко-ин фор ма тив ни си стем Ре пу бли ке 
Ср би је.

Д. Ђ.

ВР ЊАЧ КА БА ЊА

Обе ле жен
Дан иза зо ва
Оп шти на Вр њач ка Ба ња је по дру ги пут уче ство ва ла у ма-

ни фе ста ци ји „Дан иза зо ва”, ко ја је обе ле же на кроз игру, у 
опу ште ној ат мос фе ри, са за ни мљи вим ре кре а тив ним, спорт-
ским и кул тур ним са др жа ји ма. У ак ци ји су уче ство ва ла јав на 
пред у зе ћа и уста но ве, као и број ни гра ђа ни. Сви они су до-
при не ли да Вр њач ка Ба ња ове го ди не бу де нај у спе шни ја у 
сво јој ка те го ри ји, па је та ко ушла и у ме ђу на род ну кон ку рен-
ци ју. Њен иза зи вач би ће град Кинг бо роу из Аустра ли је.

– У ре а ли за ци ји ове ак ци је уче ство ва ли су Спорт ски са вез 
Ср би је, као и наш Олим пиј ски ко ми тет, а би ле су укљу че не 
и све оп шти не и гра до ви у Ре пу бли ци – ре кла нам је тим по-
во дом Ви о ле та Три фу но вић, порт па рол у Оп шти ни Вр њач ка 
Ба ња.

Д. И.

Ми лен ко Са вић
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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

ПР ВИ ПУТ КОД НАС ОБЕ ЛЕ ЖЕН ПРА ЗНИК КОМ ШИ ЈА

Кап до бро те

На пла та 
при но са
Јед на од глав них бри га ко ја нас је то-

ком про шле го ди не пре о ку пи ра ла, био је 
про блем на пла те при но са. Сла бе фи нан-

сиј ске при ли ке у при вре ди чи ни ле су на ше 
на по ре ван ред но те шким. Ипак, на ша про-
шло го ди шња пе си ми стич ка пред ви ђа ња у 
на пла ти ни су се оства ри ла, јер је на пла та 
да ла бо ље ре зул та те не го у про шлој го ди-
ни. Сал до ду го ва ње по сло да ва ца из нео је 
на дан 31. 12. 1933. го ди не 52.549.534,80 
ди на ра, а на дан 31. 12. 1932. го ди не 
48.854.209,74 ди на ра, или по рас тао је за 
3.695.325,06 пре ма прет ход ној го ди ни, 
док је на дан 31. 12. 1932. го ди не по рас-
тао пре ма прет ход ном ста њу (31. 12. 1931) 
за 7.698.888,47.

(Окру жни уред за оси гу ра ње рад ни-
ка у Бе о гра ду, 1933, Бе о град)

Елек трон ска 
про ве ра и увид
Ово го ди шњи рок за пре да ју обра за ца 

М-4 на шал те ри ма Фон да ПИО ис те као 
је за кључ но са 31. ма јем. Сва ке го ди не 
по сто ји про блем не а жур но сти по сло да-
ва ца ка да је реч о еви ден ци ји о за ра да-
ма, ста жу и пла ће ним до при но си ма. Без 
пот пу них и ком плет них по да та ка о упла-
ти до при но са не мо гу ће је до би ти ре ше ње 
за пен зи ју. Док све го ди не ста жа не бу ду 
по кри ве не пла ће ним до при но си ма, ре ше-
ње не мо же да се до не се. Не дав но је омо-
гу ће но по сло дав ци ма да пре ко ин тер нет 
пор та ла Фон да ис кон тро ли шу сво је М-4 
при ја ве, а уско ро по чи ње да ра ди и но ви 
сер вис на ме њен гра ђа ни ма – елек трон ски 
увид у соп стве не по дат ке ма тич не еви-
ден ци је Фон да.

Ј. О.

Да ли је пре ваг ну ла но стал-
ги ја за не ка да шњим дру же-
њем са су се ди ма, уз ис пи ја-
ње шо љи це ка фе, ле по вре ме 
ко је је ма ми ло на из ла зак из 
зби је них ста но ва у со ли те ри-
ма, а мо жда и она увек при-
сут на људ ска ра до зна лост ка-
ко ће све из гле да ти, тек 28. 
ма ја, у ор га ни за ци ји со ци јал-
но-ху ма ни тар не ор га ни за ци је 
„Сна га при ја тељ ства – Ами ти”, 
оку пи ле су се ком ши је у ули-
ци Шпан ских бо ра ца на Но вом 
Бе о гра ду на дру же ње по во дом 
европ ског пра зни ка ком ши ја. 
Су се ди су се об ра до ва ли 

што их је не ко по звао, до шли 
су они ко ји се ме ђу соб но зна-
ју, али и они ко ји се пр ви пут 

ви де. Са но стал ги јом су при ча-
ли о вре ме ни ма ка да су се оку-
пља ли ис пред згра да, не ка да 
за јед нич ки спре ма ли зим ни цу, 
под се ти ли се на вре ме бом-
бар до ва ња и на дру же ње у 
скло ни шти ма. Раз го ва ра ло се 

уз со ко ве и гриц ка ли це, али 
на во ди ли и про бле ми као што 
је не до ста так бри ге о ста рим, 
са мо хра ним ли ци ма ко ји жи ве 
у со ли те ри ма и ко ји не мо гу 
са ми до про дав ни це и по ште, 
и у слич ној су си ту а ци ји као и 
ин ва ли ди; ка за ли су да им не-
до ста ју ак ци је ме ре ња крв ног 
при ти ска, ко је су сво је вре ме-
но би ле ор га ни зо ва не, уз кон-
ста та ци ју да има пен зи о ни са-
них здрав стве них рад ни ка ко-
ји би то ра ди ли во лон тер ски. 
По се бан шарм дру же њу да-

ли су клин ци и клин це зе из 
вр ти ћа „Деч ји клуб БГ” ко ји 
су из ве ли свој про грам, а ка-
да су од ла зи ли мах ну ли су уз 
по здрав „ћао, ком ши је”!
Пра зник ком ши ја ко ји је ове 

го ди не одр жан под сло га ном 
„Кап до бро те”, уста но вљен је 
пре де сет го ди на и одр жа ва се 
јед ном го ди шње с ци љем да 
се учвр сте со ци јал не ве зе ме-
ђу ста нов ни ци ма исте згра де, 
квар та или де ла гра да, а мо то 
пра зни ка је раз ви ја ње со ли-
дар но сти, то ле ран ци је и ме ђу-
соб ног по што ва ња у ком ши лу-
ку. Про шле го ди не пра зник је 
оку пио 29 зе ма ља, а уче ство-
ва ло је ви ше од хи ља ду гра до-
ва и со ци јал них ор га ни за ци ја. 
Код нас је пр ви пут обе ле жен 
ове го ди не, а но во бе о град ске 
ком ши је из ра зи ле су же љу 
да се овај пра зник уз диг не на 
ви ши ни во и да убу ду ће бу де 
под по кро ви тељ ством пред-
сед ни ка ло кал них са мо у пра ва. 
Осим у Бе о гра ду, дру же ња су-
се да одр жа на су и у Но вом Са-
ду, Кра гу јев цу, Но вом Па за ру, 
Кру шев цу, Ле сков цу, Срем ској 
Ми тро ви ци, Кла до ву.

Миланка Иван ча јић
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Рок за ис пла ту от прем ни на

Јав ни дуг

По љо при вред на пен зи ја

Пра во на по ро дич ну пен зи ју

?Бла го је Н. – Вра ње: Ра дио сам у Ви шој тех нич кој 
шко ли до 31. 1. 1992. го ди не ка да ми је рад ни од-
нос пре стао због од ла ска у ин ва лид ску пен зи ју (по 

та да шњем за ко ну ин ва лид сам III ка те го ри је). Шко ла 
ми ни ка да ни је ис пла ти ла от прем ни ну и за ни ма ме да 
ли је у оба ве зи да то учи ни и ко ји би то из нос тре ба ло 
да бу де уко ли ко мој зах тев ни је за ста рео јер сам већ 19 
го ди на у пен зи ји?

?Б. А. – Ба то чи на: Мо лим вас да ми об ја сни те шта 
се де ша ва са ис пла том че твр те ра те јав ног ду га 
по љо при вред ни ци ма. У ре ше њу ми је на ве де но да 

ће ис пла та би ти из вр ше на по чет ком 2010. го ди не. Ево, 
већ је ју ни и ни ка кве ис пла те не ма.

?Зо ран То шић – Кра гу је вац: До при но се за по љо-
при вред но оси гу ра ње упла ћу јем од 1986. го ди не. 
За про шлу го ди ну сам упла тио око 72.000 ди на ра, 

што за пен зиј ско, што за здрав стве но оси гу ра ње, зна чи 
не где око 6.000 ди на ра ме сеч но. Са да шње по љо при-
вред не пен зи је из но се не што ви ше од 8.000 ди на ра и 
ми слим да ни у јед ној про фе си ји ни је та кав од нос до-
при но са и бу ду ће пен зи је. До са да ни ко ни је оства рио 
пу ну по љо при вред ну пен зи ју, тј. да је упла ћи вао 40 
го ди на, па ме за ни ма да ли ће љу ди ко ји бу ду на пу ни-
ли тај пун стаж има ти ве ћу пен зи ју, јер је до са да био 
слу чај да исту ви си ну пен зи је при ма ју и они ко ји ни су 
ни шта упла ћи ва ли јер су због го ди на ста ро сти оства-
ри ли услов за пен зи ју, као и они ко ји су упла ћи ва ли 
10-20 го ди на? Ако ће пен зи ја би ти иста, он да сви мо гу 

?П. Б. − Бор: Имам 68 го ди на и ко ри сник сам му же-
вље ве пен зи је на кон ње го ве смр ти, од 2000. го ди-
не. Да ли по сле мо је смр ти пен зи ју мо же да на сле-

ди мо ја ћер ка ко ја је пси хич ки обо ле ла, не спо соб на је 
за рад и на ла зи се у ста рач ком до му за ко ји ја пла ћам 
око 10.000 ди на ра по од лу ци со ци јал ног рад ни ка. Она 
је ро ђе на 15. 12. 1965. го ди не. Да ли мо рам да пла ћам 
дом ћер ки јер јој отац ни је пла ћао и да ли она мо же да 
на сле ди мо ју пен зи ју?

Од го вор: По За ко ну о рад-
ним од но си ма из 1991. го ди-
не, ко ји је та да био на сна зи, 
ни је би ла про пи са на оба ве за 
по сло дав ца да при ли ком пен-
зи о ни са ња мо ра да ис пла ти 
от прем ни ну ра ди од ла ска у 
пен зи ју. Ис пла та от прем ни не 
је би ла ре гу ли са на ко лек тив-
ним уго во ром и под за кон ским 
ак ти ма. У слу ча ју да је по тим 
про пи си ма шко ла би ла у оба-

ве зи да Вам ис пла ти от прем-
ни ну због од ла ска у пен зи ју, 
Ва ше по тра жи ва ње је сва ка-
ко за ста ре ло јер нај ду жи рок 
за ста ре ло сти из но си де сет 
го ди на. Је ди на мо гућ ност да 
оства ри те сво је пра во је по ку-
шај до го во ра са шко лом у ко-
јој сте ра ди ли. Али прет ход но 
мо ра те ис пи та ти про пи се ко ји 
су се од но си ли на ис пла ту от-
прем ни не у том пе ри о ду.

Од го вор: За ко ном из 2006. 
го ди не 20,5 за о ста лих пен зи ја 
по љо при вред ни ци ма пре тво-
ре но је у јав ни дуг. Пред ви ђе-
но је да се дуг вра ти у че ти ри 
ра те, од 2007. до 2010. го ди не, 
с тим да се на сва ку ра ту об ра-
чу на ва ка ма та од 8,5 од сто на 
го ди шњем ни воу, од 1. ја ну а ра 
2006. до да на ис пла те. Да ту ме 
ис пла та утвр ђу је вла да.
Че твр та ра та јав ног ду га 

је тре ба ло да бу де ис пла ће-
на ове го ди не, али је Вла да 

Ре пу бли ке Ср би је За ко ном о 
бу џе ту по ме ри ла ис пла ту, па 
ће Вам по след ња ра та би ти 
ис пла ће на сле де ће го ди не, 
са об ра чу на том ка ма том од 
8,5 од сто на го ди шњем ни воу. 
Тер мин ис пла те ни је пре ци зи-
ран овим за ко ном, али ће те 
сва ка ко, ка да се он утвр ди, о 
то ме би ти оба ве ште ни пре ко 
сред ста ва јав ног ин фор ми са-
ња, а ин фор ма ци ја о по чет ку 
ис пла те ће би ти об ја вље на и 
на на шем сај ту www.pio.rs.

Од го вор: Из до са да шњег 
ис ку ства се ви ди да су оси-
гу ра ни ци по љо при вред ни ци 
упла ћи ва ли до при но се за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
са мо за оно ли ко го ди на ко ли-
ко је ми ни мум да би оства ри-
ли пра во на пен зи ју. Из ових 
раз ло га нај ве ћи број по љо-
при вред них пен зи о не ра при ма 
нај ни жу пен зи ју о ко јој и Ви 
го во ри те, јер ре ал на пен зи ја 
об ра чу на та од осно ви це ко ја 
је ми ни мал на и ста жа ко ји је 

та ко ђе ми ни ма лан је ни жа од 
нај ни жег из но са пен зи је. Сто-
га ни је мо гу ће ни оче ки ва ти 
дру ги фи нан сиј ски ефе кат. Те-
о рет ски је мо гу ће прет по ста-
ви ти да по љо при вред ни оси гу-
ра ник упла ћу је до при но се и 40 
го ди на, али ка кви ће про пи си 
из ПИО би ти за 20 или 30 го-
ди на, па са мим тим и ко ли ки 
ће би ти из нос пен зи је у од но су 
на уло же не до при но се, тј. на 
осно ви цу оси гу ра ња, те шко је 
прет по ста ви ти.

Од го вор: Ва ше пра во на по-
ро дич ну пен зи ју је из ве де но 
пра во из брач не за јед ни це са 
Ва шим по кој ним су пру гом. Ва-
ша ћер ка би та ко ђе мо ра ла да 
из ве де сво је пра во на по ро дич-
ну пен зи ју из свог ста ту са де-
те та, у од но су на по кој ног оца. 
Де те има пра во на по ро дич ну 
пен зи ју док се шко лу је, али 
нај ду же до сво је 26. го ди не. У 
слу ча ју да по ста не не спо соб на 
за рад и при вре ђи ва ње, за жи-
во та свог оца, мо ра се утвр ди-
ти не спо соб ност пре 15. го ди не 
жи во та. Ако је не спо соб ност 
на ста ла по сле 15. го ди не, мо ра 
се утвр ди ти да ју је отац из др-
жа вао до сво је смр ти. Из Ва шег 

пи сма се да на слу ти ти да нај ве-
ро ват ни је ни је мо гу ће утвр ди ти 
ни јед ну од ових си ту а ци ја, те 
је ве о ма ма ла ве ро ват но ћа да 
се Ва шој ћер ки утвр ди пра во на 
по ро дич ну пен зи ју за чи је при-
зна ва ње ни је по треб но да Ви 
пре ста не те да ко ри сти те пен-
зи ју. Уко ли ко ипак сма тра те да 
се Ва ше де те укла па у не ки од 
ових усло ва, сло бод но по кре-
ни те по сту пак за при зна ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју. 
За утвр ђи ва ње не спо соб но сти 
за рад и при вре ђи ва ње нео п-
ход но је при ку пи ти и под не ти 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју о 
узро ку не спо соб но сти од са мог 
по чет ка раз во ја бо ле сти.

да упла те не ко ли ко го ди на, а на кон то га да об у ста ве 
упла ту и че ка ју да на пу не од ре ђе не го ди не ста ро сти, 
ко је бу ду би ле по треб не у том тре нут ку, јер ће иона ко 
при ма ти исту пен зи ју као и они ко ји су упла ћи ва ли 40 
го ди на.
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Мо лим за реч
Ка ква је раз ли ка из ме ђу ал ко хо ла и пу дли це? Ни ка ква. 

На обо је мо ра мо да пла ћа мо так су.

Ср би су се опре де ли ли за мир. Пен зи је у Ср би ји ми ру ју 
већ го ди на ма.

Оно на ше чу ве но СССС да нас има дру га чи је зна че ње: 
са мо стран ка Ср би на спа са ва.

Срп ски пен зи о не ри има ју ути сак да су це лог жи во та 
ра ди ли у ММФ-у, кад ММФ од лу чу је ко ли ка ће им би ти 
пен зи ја.

Шпан ски ми ни стри су се би сма њи ли пла те за 15 од сто. 
На шим ми ни стри ма сма њи ва ња пла те су шпан ска се ла.

У ма ју, град Бе о град про сла вио је сво ју сла ву Спа сов-
дан. Пен зи о нер ски Спа сов дан би ће у апри лу 2011, кад им 
се од мр зну пен зи је.

Де јан Па та ко вић

Ра бош
Ужи вам пен зи ју, ве зу ју ћи дан са да ном док се клу бе 

не за мр си.

Ме њам стра нач ку књи жи цу за со ци јал ну кар ту.

Тре ћи свет, тре ће до ба, пр ви па деж си ро ма штва!

Ше шир гла ву чу ва на улич ном углу.

Има ли пер спек ти ве без драм ске ре тро спек ти ве?

Над ви ја се сен ка бо ље бу дућ но сти.

Ако хо ће те ма ло оп ти ми зма, про ме ни те оп ти ча ра.
Бра ни слав Јо ва но вић
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Са мо да је
ду го веч на

Пен зи о не ре ни је одр жа ла пе сма 
већ на род на ку хи ња.

Др жа ва обр ће пен зи о нер ске па ре. 
Да нас их да. Су тра их узме.

И на плус 30 сте пе ни пен зи о не ри ма 
су за мр зну те пен зи је.

Да нас рад ни ци ра де и не при ма ју 
пла ту. По сле не ће при ма ти ни пен зи ју.

Пен зи ја је сте да је тан ка, са мо не ка 
је ду го веч на.

Пен зи о не ри, не из ла зи те из пе ћи не, 
још су за мр зну те пен зи је.

Пен зи о не ри су на ко рак да по ста ну 
не бе ски на род.

Пен зи о не ри не ма ју до бре коч ни це, 
за то им ко ла иду низ бр до.

Пен зи о не ри не мо гу по ста ти ал ко-
хо ли ча ри. Све па ре да ју за во ду.

Пен зи о не ри се вра ћа ју Бо гу, али им 
ви ше ни Бог не мо же по мо ћи.

Сла ђа на Илић

Да ли сте зна ли ...
... да је фуд бал нај гле да ни ји спорт на 

све ту? 
…да је Бо инг 747 ду жи од ду жи не пр-

вог ле та чу ве не бра ће Рајт?
… да је ста ди он Стра хов у Пра гу 1932. 

го ди не, ка да је из гра ђен, мо гао да при ми 
220.000 гле да ла-
ца? На ње му се 
ни ка да ни су игра-
ле слу жбе не фуд-
бал ске утак ми це 
већ је ко ри шћен 
за ве ли ке гим на-
стич ке сле то ве. Ста ди он по сто ји и да нас 
и на ње му тре ни ра ју фуд ба ле ри Спар те.

… да су на Олим пи ја ди одр жа ној 1912. 
го ди не по след њи пут до де ље не ме да ље 
на пра вље не од зла та?

… да кр ти ца мо же да ис ко па ту нел од 
70 ме та ра за јед ну ноћ?

… да је нај бо љи ска кач у жи во тињ ском 
цар ству бу ва јер она јед ним ско ком мо же 
да пре ско чи три сто ти не сво јих ду жи на?

… да су, пре ма по да ци ма Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је, нај о ми ље ни-

је во ће по мо ран џе, а по сле њих ја бу ке 
и кру шке?

… да је Фин ска зе мља чи ја се по вр ши-
на нај бр же по ве ћа ва јер се њен кон ти-
нен тал ни део, услед по вла че ња мо ра, за 
по след њих ше зде сет го ди на уве ћао за 
ви ше од 1.100 ква драт них ки ло ме та ра?

… да у све ту по сто-
ји 29 Ри пли је вих му-
зе ја „Ве ро ва ли или 
не” у ко ји ма је сме-
ште но мно штво не-
ве ро ват них ства ри у 
ко је је го то во не мо-
гу ће по ве ро ва ти?

… да, пре ма јед ном ис тра жи ва њу оба-
вље ном у САД, осо бе спрем не да дру ги-
ма по мог ну жи ве ду же од оних ко је стал-
но тра же услу ге од дру гих?

… да је нај че шће фил-
мо ва на бај ка Пе пе љу га? 
Од 1898. го ди не, ка да је 
пр ви пут екра ни зо ва на, 
до да нас сни мље но је 58 
раз ли чи тих вер зи ја.


