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Шта је де фи ни ци ја сре ће? По сто ји ли
не ка уни вер зал на сре ћа, не ко ста-
ње ко је би усре ћи ло сва ког чо ве ка

на пла не ти, или она за сва ко га пред ста вља
не што дру го? По јам сре ће је на ши ро ко про у-
ча ван и об ја шња ван кроз чи та ву људ ску исто-
ри ју, али и по ред свих те о риј ских рас пра ва
мо же мо са мо да се сло жи мо да су па ра ме три
сре ће рас те гљи ви као и она са ма. Ве ћи ну љу-
ди срећ ним чи ни до бро здра вље, мно ге ка да
има ју не ко га ко им се ра ду је, има их ко је усре-
ћу ју ма те ри јал не вред но сти, а не ки ма је до во-
љан и ве дар дан. Да кле, сре ћа је ин ди ви ду ал-
на и сва ки чо век за њу има сво ју ме ру. Али, да
ли је баш та ко?
Јед но озбиљ но ис тра жи ва ње оба вље но не-

дав но у Ве ли кој Бри та ни ји по ка за ло је да но-
вац љу де и те ка ко чи ни срећ ним, али са мо
ако га има ју ви ше од при ја те ља или ком ши-
ја. По ре ђе ња су по ка за ла да ма ко ли ко ви со-
ка би ла њи хо ва при ма ња, то за њих по ста је
не бит но уко ли ко при ја те љи или су се ди има ју

ви ше. Јед но ра ни је ис тра жи ва ње је по ка за ло
да код љу ди ко ји се осе ћа ју по ни же но због
ма те ри јал ног успе ха сво јих при ја те ља по сто-
ји ве ћа опа сност да обо ле од ср ча них те го ба,
ди ја бе те са, чи ра и ви со ког крв ног при ти ска.
На су прот то ме, по се до ва ње ви ше нов ца и ма-
те ри јал них до ба ра од љу ди из око ли не омо гу-
ћа ва ужи ва ње из ве сног дру штве ног по ло жа ја
и свест о соп стве ном успе ху.
Мо жда је, ана ли зи ра ју ћи ова ис тра жи ва ња,

уства ри тач ни је за кљу чи ти да су љу бо мо ра
и за вист глав ни раз ло зи због ко јих су љу ди
не срећ ни. Јер, ка ко ка же ста ра по сло ви ца – 
сре ћу и ду гу не ви ди мо из над сво је ку ће, већ
са мо из над ту ђе.
На кра ју, ка ко спо ји ти иде а ле и ре ал ност

аутен тич не сре ће? Ка ко на пра ви ти тај хар мо-
нич ни склад из ме ђу ма те ри јал ног и ду хов ног?
Од го вор је да мо ра мо са ми ићи том ста зом и
во ди ти ра чу на да нас сре ћа ус пут не ми мо и ђе.
Ни је ла ко, али је ипак те же жи ве ти не сре ћан.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Ср би ја је, са 15,7 од сто ста рог ста нов ни-
штва, че твр та у све ту по бро ју особа ста ри-
јих од 65 го ди на. Струч ња ци УН пред ви ђа ју
да ће до 2050. го ди не пр ви пут у исто ри ји
чо ве чан ства број ста рих у све ту пре ма ши ти
број мла дих, док је у Ср би ји број ста нов ни ка
мла ђих од 15 го ди на већ го то во из јед на чен
са бро јем ста ри јих од 65 го ди на. Због то га
на ша зе мља мо ра да ино ви ра Стра те ги ју о
ста ри ма, да се при ла го ди но вим ре ал но сти ма
и иза ђе у су срет ствар ним по тре ба ма ста ри-
јих гра ђа на. 
По во дом 1. ок то бра, Ме ђу на род ног да на

ста рих, пот пред сед ник Вла де Ср би је, Јо ван
Кр ко ба бић, ука зао је на то да су се ста ри сво-
јим ра дом оду жи ли дру штву и да је нео п ход-
но да им се и у пе ри о ду тран зи ци је обез бе ди
до сто јан ствен жи вот. Пред став ни ци Ге рон то-
ло шког дру штва Ср би је, Цр ве ног кр ста Ср би-

је, Са ве за пен зи о не ра Ср би је, Са ве за бо ра ца
Ср би је, оце њу ју да је по себ но те жак по ло жај
се о ских ста рач ких до ма ћин ства. Ове ор га ни-
за ци је ука зу ју и на сла бу ко ор ди на ци ју удру-
же ња и ин сти ту ци ја ко ји се ба ве про бле мом
ста рих, њи хо вом дис кри ми на ци јом, као и на
по тре бу раз во ја ин сти ту ци о нал не мре же со-
ци јал них уста но ва ко је бри ну о нај ста ри ји ма.
Пре ма ре зул та ти ма по пи са из 2002. го ди не,

ви ше од 900.000 осо ба у цен трал ној Ср би ји
и око 300.000 у Вој во ди ни ста ро је 65 и ви-
ше го ди на. По во дом Да на ста рих ис ти че се да
ста ре осо бе не сме ју да бу ду тре ти ра не као
те рет дру штва, већ као ње гов са став ни, вр ло
осе тљив и зна ча јан део, и да за слу жу ју нај-
ве ћу дру штве ну па жњу. По др шка у ре ша ва њу
свих про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју на ши
нај ста ри ји су гра ђа ни огле да се у удру же ној,
за јед нич кој бор би и на сту пу да би се на ве-

де ни про бле ми лак ше и
ефи ка сни је ре ша ва ли.
Је дан дан у го ди ни

по све ћен нај ста ри ји ма
сва ка ко не зна чи да им
са мо тог да на тре ба по-
кла ња ти па жњу и бри-
ну ти о њи ма, већ тре ба
да слу жи као сво је вр сни
под сет ник на то да сва-
ко днев но тре ба по ма га-
ти, по го то во они ма ко ји
су без на ше бри ге пре пу-
ште ни са ми се би. 

В. А.

Ме ђу на род ни дан ста рих
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Ових да на нај ве ћи број пен зи о не ра
у Ср би ји до би ће јед но крат ну по-
моћ од 5.000 ди на ра, рав ну оној

ко ју су при ми ли рад ни ци у јав ном сек то-
ру. По моћ ће при ми ти сви чи ја је пен зи ја
ис под 30.000 ди на ра, и она ће сва ка ко
по зи тив но ути ца ти на стан дард пен зи о-
не ра, као и на по раст про из вод ње и про-
ме та. То је, исто вре ме но, би ла и јед на
од те ма о ко ји ма смо раз го ва ра ли са др
Јо ва ном Кр ко ба би ћем, пот пред сед ни ком
Вла де Ре пу бли ке Ср би је.
Од ка да сте Ви пот пред сед ник 

Вла де Ср би је ви ше је из ра же на ње-
на со ци јал на од го вор ност. Да под-
се ти мо чи та о це „Гла са оси гу ра ни ка” 
шта је све у том пе ри о ду учи ње но за
по бољ ша ње по ло жа ја пен зи о не ра
али и оста лих гра ђа на Ср би је?
У окви ру на ше ко а ли ци је, чи ји про грам

ма ње-ви ше об у хва та сва бит на под руч ја
ор га ни зо ва ња др жа ве, зна чај но ме сто
за у зи ма про грам со ци јал не си гур но сти.
У усло ви ма ду бо ке еко ном ске, фи нан сиј-
ске и со ци јал не кри зе, а са мим тим и мо-
рал ног по ср та ња на пла не тар ном ни воу,
па и у на шој зе мљи, из у зет но је те шко
во ди ти успе шну и пра вед ну со ци јал ну
по ли ти ку. Јав но сти је до бро по зна то да
је основ но по ли тич ко те жи ште ПУПС-а
до при нос ства ра њу со ци јал но од го вор-
не др жа ве, по узо ру на европ ске др жа-
ве са нај бо љим со ци јал ним про гра мом.

ПУПС је на стао пре вас ход но као из раз
по тре бе за шти те људ ског до сто јан ства
и со ци јал но-ма те ри јал ног по ло жа ја пен-
зи о не ра. И баш тај део на шег про гра-
ма био је у по чет ку и основ ни за да так 
ко ји смо од мах по кон сти ту и са њу вла-
сти на ше ко а ли ци је у нај ве ћем сте пе ну
и ис пу ни ли. Ис пу ња ва ње тих по чет них

РАЗ ГО ВОР СА ДР ЈО ВА НОМ КР КО БА БИ ЋЕМ, ПОТ ПРЕД СЕД НИ КОМ ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ

По моћ за 1,4 ми ли о на 
пен зи о не ра

За
јед но крат ну 

по моћ
на шим

нај ста ри јим
су гра ђа ни ма 
обез бе ђе но

ско ро
се дам

ми ли јар ди
ди на ра.
Пра во

на помоћ 
оства ри ће

чак 77
про це на та
укуп ног
бро ја

пен зи о не ра
у Ср би ји

за да та ка је са мо је дан ма ли сег мент у
ком плек су пи та ња и ре ше ња ко ја чи не
со ци јал но од го вор ну др жа ву. Са мим тим
је и ми си ја ПУПС-а, као по ли тич ки од го-
вор не и др жа во твор не пар ти је, на са мом
по чет ку. То под ра зу ме ва да пред на ма,
као и пред це лом ко а ли ци јом, сто ји још
низ из у зет но ве ли ких и те шких за да та ка
ко је мо ра мо ис пу ни ти пре ма на шем на-
ро ду и др жа ви.
Пре у зи ма њем уло ге пот пред сед ни ка

Вла де за ду же ног за со ци јал ну по ли ти ку
и дру штве не де лат но сти би ло је пот пу-
но при род но да от поч нем са ре ша ва њем

ових основ них за да та ка. Већ у но вем бру
2008. го ди не по ве ћа ли смо пен зи је за 10
од сто, уз че ти ри од сто ре дов ног ускла-
ђи ва ња – што чи ни укуп но 14 од сто по-
ве ћа ња – чи ме смо знат но по пра ви ли
со ци јал но ма те ри јал ни по ло жај пен зи-
о не ра Ср би је. Ула ском у Скуп шти ну са
пет по сла ни ка, кроз пар ти ци па ци ју у до-
но ше њу од лу ка, ми ли он ску по пу ла ци ју
пен зи о не ра смо вра ти ли на по ли тич ку
сце ну Ср би је и на тај на чин им омо гу-
ћи ли да зна чај но ути чу на по ли тич ке то-
ко ве и од лу чи ва ња у на шој др жа ви. Да-
нас мо гу вр ло од го вор но да ка жем да су

Ула ском у Скуп шти ну са пет 
по сла ни ка, кроз пар ти ци-
па ци ју у до но ше њу од лу-
ка, ми ли он ску по пу ла ци ју 
пен зи о не ра смо вра ти ли на 
по ли тич ку сце ну Ср би је и на
тај на чин им омо гу ћи ли да 
зна чај но ути чу на по ли тич ке
то ко ве и од лу чи ва ња у на шој
др жа ви.

„

”
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упра во ови по зи тив ни по ма ци зна чај но
до при не ли одр жа њу еко ном ско-со ци јал-
не ста бил но сти зе мље.
И по ред на пор них пре го во ра са

ММФ-ом ус пе ли сте да се из бо ри те
да и пен зи о не ри до би ју јед но крат-
ну по моћ од 5.000 ди на ра, и за то
сте до би ли по др шку Вла де Ср би је.
Је ли би ло те шко то из бо ри ти?
Већ сам у ви ше на вра та на ово пи та-

ње дао од го вор. Али, и са да же лим да
на гла сим да су раз го во ри са ММФ-ом,
Свет ском бан ком и дру гим ме ђу на род-
ним фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма би ли
до ста ду ги, те шки и сло же ни. Раз го во ри
су во ђе ни у пет ета па, и са да мо гу да ка-
жем да смо из тих раз го во ра иза шли не
у све му ка ко смо же ле ли, али да смо по-

сти гли ви ше од оче ки ва ног. Из ме ђу оста-
лог, као што Вам је по зна то, по ред број-
них уса гла ша ва ња око бит них еле ме на та
у но вом пен зиј ском си сте му, обез бе ди ли
смо и ис пла ту јед но крат не по мо ћи за го-
то во 1,4 ми ли о на пен зи о не ра.
По моћ ће до би ти сви чи ја је пен-

зи ја ис под 30.000 ди на ра, што је
зна тан број пен зи о не ра. Ко ли ко ће
њих до би ти овај до дат ни чек?
Пра во на јед но крат ну по моћ у из но-

су од 5.000 ди на ра оства ри ће 1.379.187
пен зи о не ра, од но сно 77 про це на та укуп-
ног бро ја пен зи о не ра у Ср би ји. За ту на-
ме ну би ло је нео п ход но обез бе ди ти шест
ми ли јар ди и 895 ми ли о на ди на ра и то
смо и учи ни ли.
Ка ко ће се убу ду ће ускла ђи ва ти

пла те и пен зи је?

По себ но же лим да ис так нем да ће се
пла те у јав ном сек то ру и пен зи је, као
еко ном ска ка те го ри ја, ускла ђи ва ти у
истом про цен ту, што пред ста вља из у зет-
но ве ли ки ис ко рак у од но су на ре ше ња
у по сто је ћем За ко ну. То ме же лим да до-
дам још јед ну по себ ност: по сти гли смо
спо ра зум да се пен зи је и пла те у јав ном
сек то ру то ком 2011. го ди не ускла де три
пу та и то 1. ја ну а ра, 1. апри ла и 1. ок-
то бра. Ово по себ но под вла чим за то што
је то сво је вр стан ку ри о зи тет, јер се кроз
ду гу исто ри ју по сто ја ња пен зиј ског си-
сте ма ускла ђи ва ње вр ши ло са мо два пу-
та го ди шње.
Да ли сте за до вољ ни са рад њом

са удру же њи ма пен зи о не ра ши ром
Ср би је?

Са вез пен зи о не ра Ср би је са сво јим
удру же њи ма ко ја де це ни ја ма ра де у
свим оп шти на ма Ср би је и ПУПС чи не
нео дво ји ву це ли ну, је дин ствен кор пус
огром ног бро ја љу ди ко ји стре ме истом
ци љу: ус по ста вља њу со ци јал не др жа ве
у на шој зе мљи. На рав но, по сто је и ма ле
раз ли ке. Удру же ња пен зи о не ра се ба ве
со ци јал ним ра дом, ор га ни зо ва њем по-
мо ћи и снаб де ва ња пен зи о нер ских по-
ро ди ца, кул тур ним ра дом, дру же њи ма
и оку пља њи ма у ци љу бо љег упо зна ва-
ња и збли жа ва ња љу ди из свих кра је-
ва на ше зе мље. Они чи не основ ну ба зу
ПУПС-а, а ПУПС, као по ли тич ка пар ти-
ја, пред ста вља ону сна гу ко ја об је ди-
њу је не са мо пен зи о не ре Ср би је, већ и
све оста ле со ци јал но угро же не гру пе и
ка те го ри је гра ђа на. За да так је оства ре-

ње за јед нич ких стра те гиј ских ци ље ва
ко је сам пре ци зни је де фи ни сао од го ва-
ра ју ћи на Ва ше пр во пи та ње. Сма трам
да ова квим ор га ни зо ва њем и са рад њом
ПУПС-а и Са ве за пен зи о не ра мо же мо да-
ти из у зе тан до при нос раз во ју Ср би је и
ства ра њу пра вед ни јег дру штва у скла ду
са ци ви ли за циј ским те ко ви на ма и функ-
ци о ни са њем нај бо ље ор га ни зо ва них др-
жа ва Евро пе.
Да ли је у пла ну још не ка вр ста

по мо ћи за пен зи о не ре?
Ор га ни за ци је ПУПС-а и Са ве за пен зи-

о не ра Ср би је, та мо где ПУПС пар ти ци-
пи ра у вла сти, ор га ни зо ва но вр ше чи тав
низ ак тив но сти, ко је су пре фор ми ра ња
ПУПС-а би ле ап со лут но не за ми сли ве.
Ор га ни зу је се нов ча на по моћ за нај си ро-

ма шни је пен зи о не ре, бес пла тан пре воз,
отва ра ње клу бо ва за днев ни бо ра вак 
пен зи о не ра, ор га ни зу је се ме ди цин ска
по моћ, по моћ са мо хра ним и бо ле сним
пен зи о не ри ма у снаб де ва њу жи вот ним
на мир ни ца ма и одр жа ва њу хи ги је не,
као и чи тав низ дру гих вр ло ко ри сних
ак тив но сти ка ко би се жи вот со ци јал но
угро же них гра ђа на учи нио што под но-
шљи ви јим. За то има мо пу но при ме ра – 
Ја го ди на, Кра ље во, Бе о град, Но ви Сад,
Ле ско вац, Ниш, али и још де се ти не и
де се ти не ло кал них са мо у пра ва. Ја знам
да све ово што чи ни мо још увек ни је ни
при бли жно до вољ но. За то ће мо у на ред-
ном пе ри о ду удво стру чи ти на ше на по ре
у овом прав цу. Ево, то Вам је ПУПС и Са-
вез пен зи о не ра Ср би је да нас.

Ре дак ци ја „Гла са оси гу ра ни ка”

интервју

Потпредседник Владе са делегацијом ММФ-а

Ова квим 
ор га ни зо-
ва њем и
са рад њом
ПУПС-а и Са-
ве за пен зи-
о не ра мо-
же мо да ти 
из у зе тан до-
при нос раз-
во ју Ср би је
и ства ра њу 
пра вед ни-
јег дру штва
у скла ду 
са ци ви ли-
за циј ским
те ко ви на ма
и функ ци-
о ни са њем 
нај бо ље 
ор га ни зо ва-
них др жа ва
Евро пе.

„

”
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УБе чу ће се, 20. ок то бра, одр жа ти
аустриј ско-срп ски да ни раз го во ра
пред став ни ка пен зиј ских фон до ва

две др жа ве са оси гу ра ни ци ма и ко ри сни-
ци ма пра ва ко ји жи ве у Аустри ји и ко ји
су сво ја пра ва оства ри ли при ме ном Спо-
ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Аустри је.
Сви за ин те ре со ва ни мо ћи ће, уз прет-

ход но за ка зан тер мин, да до би ју по треб-
не ин фор ма ци је у ве зи са сво јим пред-
ме том, као и бес плат ну прав ну по моћ.
Бу ду ћи да је срп ска ди ја спо ра у

Аустри ји ве о ма број на, као и да ве ли-
ки број срп ских др жа вља на већ ко ри сти
пра во на пен зи ју по осно ву ста жа у овој
зе мљи, ре ал но је оче ки ва ти ве ли ко ин-
те ре со ва ње за ове раз го во ре.
По ре чи ма Зо ра на Па но ви ћа, ди рек-

то ра За во да за со ци јал но оси гу ра ње,
уста но ве ко ја је за јед но са Ре пу блич ким
фон дом за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње ини ци ра ла ове ме ђу др жав не ак-
тив но сти и фор ми ра ла тим за при пре му
и ре а ли за ци ју ин тер на ци о нал них раз го-
во ра, у по след ње три де це ни је ни је би ло
ова квих ак тив но сти:

– Сва ко днев на прак са и раз не ди ле-
ме, пи та ња и по тре бе оси гу ра ни ка и
пен зи о не ра ко ји ра де у ино стран ству
или су оства ри ли пра во у дру гој зе мљи,
на мет ну ли су по тре бу ор га ни зо ва ња
ова квих раз го во ра. Да ни раз го во ра са
Аустри јом су по че так ак тив но сти ко је
на ме ра ва мо да кон ти ну и ра но на ста ви-
мо и са дру гим зе мља ма. Оно што је
си гур но у овом мо мен ту је сте за ка зан
тер мин раз го во ра са Не мач ком, у мар-
ту сле де ће го ди не. На по ми њем да ће
са сва ком зе мљом раз го во ри би ти ор-
га ни зо ва ни и у Ср би ји, што зна чи да
ће ино стра ни пен зи о не ри ко ји жи ве у
Ср би ји има ти при ли ку да о свом пред-
ме ту до би ју ја сну ин фор ма ци ју на раз-
го во ри ма у Бе о гра ду.

На раз го во ри ма ће уче ство ва ти пред-
став ни ци фон до ва зе ма ља уче сни ца, ко-
ји кон крет но ра де на спро во ђе њу си сте-
ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,
та ко да ће за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма
мо ћи на ли цу ме ста да пру же струч ну
по моћ, са вет, прав но ту ма че ње, омо гу-
ћи ће им да оства ре увид
у пред мет и сл., да кле све
што је ве за но за оства ри-
ва ње пра ва при ме ном би-
ла те рал них спо ра зу ма о
со ци јал ном оси гу ра њу.

– Прак су одр жа ва ња да на
раз го во ра има ви ше зе ма ља
Европ ске уни је. На тим раз-
го во ри ма уче ству ју пред-
став ни ци пен зиј ских ин сти-
ту ци ја две др жа ве, с јед не,
и оси гу ра ни ци и ко ри сни ци
пра ва из ПИО, с дру ге стра-
не. За раз го во ре се при ја ви
и по не ко ли ко сто ти на ко-
ри сни ка и оси гу ра ни ка, ко ји том при ли ком
од пред став ни ка над ле жних ин сти ту ци-
ја до би ја ју од го во ре на пи та ња у ве зи са
про бле ми ма ко ји се по ја вљу ју у при ме ни
би ла те рал них спо ра зу ма. Да ни раз го во-
ра у знат ној ме ри до при но се ефи ка сни јој
при ме ни спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу-
ра њу и ре ша ва њу кон крет них про бле ма
ко ри сни ка пра ва и оси гу ра ни ка. Аустри ја

има та кву прак су са де вет европ ских зе-
ма ља – ис ти че Па но вић.
Да би се што ши рем кру гу за ин те ре со-

ва них омо гу ћи ло да уче ству ју на раз го-
во ри ма, као и да би ко ор ди на ци ја би ла
што бо ља, у ове ак тив но сти се укљу чи ло
и ди пло мат ско-кон зу лар но пред став ни-

штво Ср би је у Аустри ји,
као и удру же ња на ших
гра ђа на у тој зе мљи.

– У сва кој фи ли ја ли,
слу жби и ис по ста ви Фон-
да у Ср би ји (170 пунк то-
ва) по ста вља мо ин фор-
ма тив ни пла кат о да ни ма
раз го во ра, на ко јем се на-
ла зе сви бит ни де та љи с
бро је ви ма те ле фо на пре-
ко ко јих би тре ба ло за ка-
за ти по је ди нач ни тер мин.
Исто вре ме но, по зва ли смо
гра ђа не ко ји има ју по зна-
ни ке у Аустри ји, ко ји ће

оства ри ти или су већ оства ри ли пра во
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
при ме ном Спо ра зу ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу из ме ђу Ср би је и Аустри је, да их
оба ве сте о овој ван ред ној по год но сти да
сво је про бле ме или не до у ми це мо гу јед-
но став но ре ша ва ти у ди рект ном раз го во-
ру са пред став ни ци ма Фон да – на гла ша ва
Зо ран Па но вић. Г. О.

ДА НИ РАЗ ГО ВО РА ПЕН ЗИЈ СКИХ ФОН ДО ВА СР БИ ЈЕ И АУСТРИ ЈЕ

Струч на по моћ
на ли цу ме ста

Зоран 
Пановић

Су сре ти ди рек то ра у Љу бља ни
У Љу бља ни су, од 28. до 30. сеп-

тем бра, одр жа ни су сре ти ге не рал них 
ди рек то ра фон до ва и за во да за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње са 
под руч ја не ка да шње СФРЈ, ко ји ма је 
при су ство ва ла и ди рек тор ка Фон да 

ПИО, Дра га на Ка ли но вић. Чел ни љу-
ди ин сти ту ци ја ко је се ба ве пен зиј-
ским и ин ва лид ским оси гу ра њем на 
про сто ри ма не ка да шње зе мље раз-
го ва ра ли су о ак ту ел ним про бле ми ма 
спе ци фич ним за сво је сре ди не.

У окви ру су сре та у Љу-
бља ни одр жа на је кон-
фе рен ци ја „Европ ски мо-
де ли со ци јал не по ли ти ке
и иза зо ви ста ре ња дру-
штва”, као и ви ше окру-
глих сто ло ва, а по себ но
ин те ре со ва ње вла да ло
је за де се ти Фе сти вал
тре ћег до ба на те му „Пут
ка бла го ста њу и со ци јал-
ној укљу че но сти”.  Г. О.

актуелно
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између два броја

Пр ва фи ја ке ри ја да у Кра гу јев цу
У окви ру Сед мог

шу ма диј ског сај ма по-
љо при вре де пр ви пут
је одр жа на „Кра гу је-
вач ка фи ја ке ри ја да” 
у ко јој је уче ство ва ло
15 за пре га.
Нај пре је де мон-

стри ра на ве шти на
во же ња и упра вља-
ња овим ста рим пре-
во зним сред ством, а
по том су се фи ја ке ри,
тач но у под не, про-
ве зли кра гу је вач ким
ули ца ма. До де ље не су и на гра де нај у спе шни јим уче сни ци ма – пе хар за нај бо љег
ко чи ја ша при пао је Бо ја ну Или ћу из Кра гу јев ца, а вла сник нај бо љег фи ја ке ра је
Алек сан дар Жи во ји но вић из Шо пи ћа. Пр во ме сто за во жњу фи ја ке ром и нај леп шу
за пре гу при па ло је Ми о дра гу Пан ду ро ви ћу из Аран ђе лов ца.

Нај ве ћи аква
парк на Бал ка ну
На пу ту од Бач ког Пе тров ца пре ма 

Но вом Са ду, „Аква тер минг ин вест” 
из Ре пу бли ке Сло вач ке гра ди нај ве-
ћи и нај мо дер ни ји аква парк на Бал-
ка ну. Вред ност ин ве сти ци је, ко ја ће 
би ти ре а ли зо ва на на пар це ли од 20 
хек та ра, из но си бли зу два де сет два 
ми ли о на евра.
Ин ве сти то ри су пот пи са ли ве ро-

ват но је дин ствен спо ра зум са ло кал-
ном са мо у пра вом, ко ја је пре у зе ла на 
се бе за да так да мак си мал но скра ти 
ад ми ни стра тив не про це ду ре. Ми ни-
стар ство по љо при вре де је, на зах тев 
оп шти не Бач ки Пе тро вац, вр ло бр зо 
од го во ри ло и у крат ком ро ку спро-
ве ло про це ду ру раз де о бе при ват не 
и др жав не зе мље, омо гу ћив ши та ко 
да се фор ми ра пар це ла по треб на за 
град њу пла ни ра ног ком плек са.
Ову ло ка ци ју не дав но је по се тио 

пред сед ник Из вр шног ве ћа Вој во ди-
не, др Бо јан Пај тић, ко ји је ис та као 
не са мо вред ност овог нај ве ћег до 
са да ула га ња из Сло вач ке у По кра-
ји ну, не го и но ве мо гућ но сти за по-
шља ва ња нај ма ње сто рад ни ка, и 
на го ве стио при ли ку за уго сти те ље 
и пред у зет ни ке из пра те ћих де лат-
но сти ко ји ће обо га ти ти ту ри стич ку 
по ну ду оп шти не Бач ки Пе тро вац.
По кра јин ска вла да ће та ко ђе по-

мо ћи ре а ли за ци ју про јек та, нај пре 
кроз по др шку за ре а ли за ци ју ин ве-
сти ци је, али и кроз про грам по др шке 
у отва ра њу но вих рад них ме ста, на-
ја вио је Пај тић.

Фонд за пру жа ње по мо ћи из бе глим, прог на ним и ра се ље ним ли ци ма обез бе дио 
је за пе де сет сред њо шко ла ца из из бе глич ких по ро ди ца сме ште них у Вој во ди ни 
јед но крат ну по моћ од 40.000 ди на ра.
На све ча но сти упри ли че ној тим по во дом уго во ре о јед но крат ној нов ча ној по мо-

ћи од ли ка ши ма је уру чио пред сед ник Вла де АП Вој во ди не, др Бо јан Пај тић.

Пен зи о нер ска олим пи ја да у Со ко ба њи
Са вез пен зи о не ра Ср би је ор га ни зу је за ста ри је су гра ђа не Олим пи ја ду спор та,

здра вља и кул ту ре по све ће ну ква ли тет ном и ис пу ње ном жи во ту у тре ћем до бу.
Олим пи ја да ће се одр жа ти од 30. сеп тем бра до 4. ок то бра у Со ко ба њи. Еки пе ће
чи ни ти од три до пет так ми ча ра, а оне ће пред ста вља ти оп шти не, ре ги о не, ор га ни-
за ци је ци вил ног дру штва или удру же ња гра ђа на.

Сту ден ти ду гу ју 
по твр де
Сред њо школ ци – ко ри сни ци по ро дич-

них пен зи ја, има ли су за кон ски рок до 30.
сеп тем бра да над ле жној фи ли ја ли Фон-
да до ста ве по твр ду о упи су но ве школ-
ске го ди не. Сви ма ко ји ни су до ста ви ли
ову по твр ду до кра ја сеп тем бра би ће
об у ста вље на ис пла та при на дле жно сти.
Они, ме ђу тим, не гу бе пра во на пен зи ју,
већ Фонд при вре ме но об у ста вља ис пла-
ту, док се не под не се до каз о ре дов ном
шко ло ва њу. Фонд је на сеп тем бар ским
че ко ви ма под се тио сред њо школ це на
њи хо ву оба ве зу, а то ће ура ди ти и на
сле де ћем че ку.
Сту ден ти има ју још ме сец да на вре ме-

на да до не су по твр де о упи са ној на ред-
ној го ди ни сту ди ја.

Јед но крат на по моћ за уче ни ке



7ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. септембар 2010.

Деч ји ок то бар ски 
са лон 
Т р а  д и  ц и --

о нал на ли-
ков на ма-
ни  фе  с т а -
ци ја Деч ји
ок то бар ски
са лон одр-
жа ва се од 
1. до 23. ок-
то бра у Му зе јју 
при ме ње не уммет-
но сти у Бе о гра ду.аду
Те ма ово го ди шњег са ло на је „Мој

умет нич ки про је кат за бу дућ ност”, а би-
ће пред ста вље но око 300 ра до ва де це
пред школ ског уз ра ста и осно ва ца.
Из ло же ни ра до ви су из обла сти при-

ме ње не гра фи ке, илу стра ци је, ка ри ка ту-
ре, стри па, фо то гра фи је, ке ра ми ке..., а
за вре ме тра ја ња Са ло на би ће ор га ни зо-
ва на и ра ди о ни ца „Игри ца – ани ма ци ја
– кре а ци ја”.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла ав гу стов ског че ка

пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них
по че ла је 25. сеп тем бра.
Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део

ав гу стов ских при на дле жно сти ис пла ћу-
је се од 21. сеп тем бра, ка да су пен зи је
при ми ла и пен зи о ни са на вој на ли ца.
Са мо стал ци ће це ле сеп тем бар ске

пен зи је при ми ти 2. ок то бра.

Кре ди ти за
пред у зет ни ке
На кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа-

ној 15. сеп тем бра у згра ди Вла де Вој-
во ди не, Те о до ра Вла хо вић, ди рек тор ка
Га ран циј ског фон да АПВ, и Дар ко По-
по вић, члан ИО Бан ке Ин те за а.д. Бе о-
град, пред ста ви ли су усло ве кон кур са
за одо бра ва ње га ран ци ја за ду го роч не
кре ди те на ме ње не ма лим и сред њим
пред у зе ћи ма за ку по ви ну но ве опре-
ме из Ита ли је. За ре а ли за ци ју кон кур са
га рант ни по тен ци јал Фон да из но си 150
ми ли о на ди на ра, плус 200 ми ли о на ди-
на ра кре дит них сред ста ва ита ли јан ске
вла де. Кон курс је отво рен 13. сеп тем бра
и тра ја ће до ис ко ри шће ња из дво је них
сред ста ва.
Ра ди се о по вољ ним кре дит ним усло-

ви ма, а га ран ци је Фон да из да ју се на
50 од сто одо бре ног кре ди та. Кон курс је
на ме њен пред у зет ни ци ма у ра ној фа-
зи раз во ја, а мо гу да кон ку ри шу ма ла и
сред ња пред у зе ћа из Вој во ди не ко ја по-
слу ју нај ма ње две го ди не у де лат но сти
за ко ју тра же кре ди те, има ју го ди шњи
обрт не ве ћи од 50 ми ли о на евра и за по-
шља ва ју ма ње од 250 рад ни ка.
Пред у зет ни ци мо гу да кон ку ри шу за

из но се од 50.000 до 150.000 евра, а
услов је, та ко ђе, да је нај ма ње 65 про це-
на та ка пи та ла у при ват ном вла сни штву.
Рок от пла те кре ди та је осам го ди на, уз
грејс-пе ри од од нај ви ше две го ди не. Ка-
мат на сто па је фик сна и из но си 4,9 од сто
на го ди шњем ни воу.

Управ ни од бор РФ ПИО
На сед ни ци одр жа ној 14. сеп тем бра Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за пен-

зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње је раз ма трао и усво јио Пра вил ник о ор га ни за ци ји
и си сте ма ти за ци ји по сло ва у РФ ПИО и Од лу ку о ре ша ва њу Про гра ма ви шка за-
по сле них. Ти ме је за вр шен про цес ра ци о на ли за ци је бро ја за по сле них у Фон ду,
од но сно по сту пље но је у скла ду са за кон ским од ред ба ма и Од лу ком Вла де Ср би је
о мак си мал ном бро ју за по сле них у др жав ној ад ми ни стра ци ји.
По ме ну том од лу ком Фонд је имао оба ве зу да сма њи број за по сле них за 12,6

од сто, што кон крет но из но си 461 за по сле ни ма ње, од но сно укуп но 3.133 рад но
ан га жо ва них у це лом Фон ду ПИО.

У спро во ђе њу ове од лу ке Фонд је све вре ме са ра ђи вао са син ди кал ном ор га-
ни за ци јом, во де ћи ра чу на да се ова за кон ска оба ве за ис по шту је што без бол ни је.
Го то во сви за по сле ни ко ји су ис ко ри сти ли со ци јал ни про грам до бро вољ но су се
при ја ви ли за пре ста нак рад ног од но са.
Чи ње ни ца је да ни је би ло ни ма ло ла ко спро ве сти Про грам ре ша ва ња ви шка

за по сле них, али су ру ко вод ство Фон да и струч на слу жба учи ни ли све да се, пр-
вен стве но по шту ју ћи прин цип до бро вољ но сти, ова за кон ска оба ве за ре а ли зу је
што про фе си о нал ни је и ху ма ни је, у це ли ни и у да том ро ку.

Би знис ин ку ба тор у Вра њу
У бив шем ма га ци ну ком па ни је Јум ко у Вра њу отво рен је Би знис ин ку ба тор цен-

тар. У окви ру Цен тра адап ти ра не су про сто ри је ко је је, уз пла ћа ње сим бо лич не 
за куп ни не, до би ло осам но вих ма лих и сред њих пред у зе ћа ко ја за по шља ва ју 40 
љу ди. За адап та ци ју Цен тра из На ци о нал ног ин ве сти ци о ног пла на из дво је но је око 
26,4 ми ли о на ди на ра, док је оста так нов ца обез бе ђен из до на ци ја.
Би знис ин ку ба тор цен тар је отво рен у окви ру обе ле жа ва ња по ла ве ка по сто ја ња 

Јум ка, нај ве ће ком па ни је за про из вод њу тек сти ла у Ср би ји.
Бу дућ ност Јум ка је на мен ска про из вод ња, као што је ши ве ње уни фор ми и рад-

них оде ла за Елек тро при вре ду Ср би је, Те ле ком, Бе о град ски во до вод. Јум ко већ 
има пот пи са не уго во ре са Вла дом Ср би је, у вред но сти од три ми ли о на евра за ове 
по сло ве.
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актуелно

По ча сни гост на ску пу
др Јо ван Кр ко ба бић,
пот пред сед ник
Вла де Ср би је

Не до га ђа се че сто да се
на јед ном ме сту истим
по во дом на ђу пен зи-

о не ри у та ко ве ли ком бро-
ју – њих пре ко три сто ти не
из ви ше гра до ва ју го и сточ-
не Ср би је: Ни ша, Про ку пља,
Ле сков ца, Алек син ца, Бла ца,
Кур шу мли је, Ди ми тров гра да,
Ба бу шни це, Бе ле Па лан ке и
Пи ро та, гра да до ма ћи на, сти-
гло је на 29. су сре те пен зи о-
не ра три окру га: Ни шав ског,
Пи рот ског и То плич ког.
Ве те ра ни из пен зи о нер ских

ор га ни за ци ја и удру же ња из
ових окру га до шли су у Пи рот
да се ви де и по здра ве, да се
дру же и да чу ју свог пред сед-
ни ка, др Јо ва на Кр ко ба би ћа,
пот пред сед ни ка Вла де Ср би је
и пред сед ни ка ПУПС-а. Мно-
ги од њих су пр ви пут до шли у
овај град на Ни ша ви, и ни су се
по ка ја ли јер се тог ле пог сун-
ча ног да на чи ни ло да град и
гра ђа ни Пи ро та жи ве за сво је
го сте. Све је би ло под ре ђе но
њи хо вом при је му и до че ку, ко-
ји је ор га ни зо ва ло Оп штин ско
удру же ње пен зи о не ра, уз не се-
бич ну по моћ оп шти не и нај од-
го вор ни јих љу ди у њој. По ред
њих, ор га ни за ци ју овог до га ђа-
ја по мо гли су Фи ли ја ла РФ ПИО
у Пи ро ту и „Ду нав оси гу ра ње”.

Су срет је по чео при је мом 
ко ји је за пред став ни ке оп-
штин ских и окру жних удру-
же ња пен зи о не ра упри ли чио 
пред сед ник оп шти не Пи рот, 
мр Вла дан Ва сић. Он је го сте 
украт ко упо знао са лич ном 
кар том гра да и оп шти не у це-
ли ни, а за тим су ак тив но сти, 
по про то ко лу, на ста вље не у 
са ли До ма кул ту ре.
У пре пу ној са ли го сти ма и 

ко ле га ма из ви ше гра до ва ју-
го и сточ не Ср би је нај пре је 
ср дач ну до бро до шли цу по-
же лео Ве ли мир Пеј чић, пред-
сед ник Оп штин ског удру же-
ња пен зи о не ра у Пи ро ту. Он 
је на гла сио да то чи ни у име 
16.000 пен зи о не ра ко ли ко их 
има у Пи рот ском окру гу, од 
то га 14.000 у са мом гра ду.
Уче сни ци ма ску па се за тим 

обра тио др Јо ван Кр ко ба бић, 

бур но по здра вљен од свих 
при сут них у са ли. Он је пен-
зи о не ри ма го во рио о њи хо-
вом ста ту су да нас, о пен зи ја-

ма и јед но крат ној по мо ћи од 
5.000 ди на ра ко ју ће до би ти 
сви они чи ја је пен зи ја ис под 
30.000 ди на ра.

– Пен зи је ни ка да, ама баш 
ни ка да, не ће би ти ма ње од 
за цр та ног у За ко ну, зна чи од 
60 од сто про сеч не пла те у Ср-
би ји. Они ко ји вам сер ви ра ју 
дру га чи је ин фор ма ци је, ла-
жу вас – ка зао је у обра ћа њу 
пен зи о не ри ма три окру га др 
Јо ван Кр ко ба бић.
Два де сет де ве ти скуп пен зи-

о не ра у Пи ро ту по здра ви ли су 
и Ђу ро Пе рић, за ме ник пред-
сед ни ка Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је и по сла ник ПУПС-а у 
На род ној скуп шти ни, за тим 
Ми ро љуб Ко цић, пред сед ник 
Оп штин ског удру же ња пен-

зи о не ра у Про ку пљу, и Ми ро-
слав Здрав ко вић, пред сед ник 
Окру жног удру же ња пен зи о-
не ра у Алек син цу.
Раз ме ње ни су и ме ђу соб ни

по кло ни оп штин ских удру же-
ња ко ји се сва ке го ди не све ча-
но уру чу ју у овим при ли ка ма.
У име Оп штин ског удру же ња

пен зи о не ра Пи ро та, пред сед-
ник Ве ли мир Пеј чић уру чио је 
др Јо ва ну Кр ко ба би ћу по клон 
– ма ли ћи лим с мо ти ви ма из 
пи рот ског кра ја, спе ци јал но 
на пра вљен за ту при ли ку.
За уче сни ке два де сет де-

ве тих су сре та пен зи о не ра
Ни шав ског, Пи рот ског и То-
плич ког окру га при ре ђен је и 
за ни мљив кул тур но-умет нич-
ки про грам – при сут не је оду-
ше ви ла жен ска фол клор на 

гру па, чла ни це КУД „Пре драг 
Бо шко вић Па вле” из Пи ро та.
Јед но днев но дру же ње пен-

зи о не ра на ста вље но је у ви ли
„Ди ја на” на за јед нич ком руч-
ку, где су се, уз пе сму и игру, 
за др жа ли до ка сно по под не. 
Гост су сре та пен зи о не ра у Пи-
ро ту би ла је и Ни на Ко ва ље ва
из су сед не Бу гар ске, пред сед-
ни ца Удру же ња пен зи о не ра у 
гра ду Го деч.
На ред ни, 30. су сре ти пен-

зи о не ра одр жа ће се у Алек-
син цу, а при мо пре да ја из ме-
ђу пред став ни ка удру же ња 
ова два гра да, Ве ли ми ра Пеј-
чи ћа и Ми ро сла ва Здрав ко ви-
ћа, из вр ше на је све ча но пред 
це лим ску пом.

Сте во Па на ки јев ски

СКУП ПРЕД СТАВ НИ КА ПЕН ЗИ О НЕР СКИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ПИ РО ТУ

Су сре ти пен зи о не ра три окру га

Др Јован Кркобабић са пензионерима

Велимир Пејчић уручује поклон др Кркобабићу

Било је и песме и игре
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Осми фе сти вал ства-
ра ла штва ста ри јих 
„Злат но до ба” одр жан 

је и ове го ди не од 21. до 24. 
сеп тем бра, оку пља ју ћи ста-
ри је ко ји ма је ак тив ност кроз 
ства ра лач ки из раз на чин жи-
во та. Ор га ни за тор фе сти ва ла 
био је Ге рон то ло шки цен тар 
Бе о град – Днев ни цен три и 
клу бо ви, а по кро ви тељ Скуп-
шти на гра да Бе о гра да.
У про сто ру До ма за ста ре 

„Бе жа ниј ска ко са” фе сти вал 
је отво рио Ми лан Кр ко ба бић, 
за ме ник гра до на чел ни ка, уз 
при су ство град ског се кре та ра 
за со ци јал ну за шти ту, Вла да на 
Ђу ки ћа. Би ра ним ре чи ма за-
ме ник гра до на чел ни ка је ис та-
као да је овај фе сти вал је дан 
од на чи на бор бе про тив оп ште 
при сут не дис кри ми на ци је ста-
ри јих и да ће град на ста ви ти да 
по др жа ва ста ри је у ис по ља ва-
њу ства ра лач ких по тен ци ја ла.
Све ча ни ка рак тер отва ра-

њу дао је кул тур но-умет нич-
ки про грам чла но ва Пен зи о-
нер ског ама тер ског кул тур но-
умет нич ког дру штва (ПА КУД) 
Ге рон то ло шког цен тра Бе о-
град. У на став ку је из ве ден 
про грам „Вер барт”, сво је вр сна 
смо тра бе сед ни ча ра, здра ви-
ча ра и ре ци та то ра. Нај ве ћу 

па жњу иза зва ла је бе се да „Ко 
сам ја у твом жи во ту”, ко ју је 
го во ри ла Љу бин ка Јо си по вић 
из ге рон то ло шког клу ба „Ла-
за ре вац”, а ко ју је спе ци јал-
но за сво ју ба ку на пи сао унук 
Сте фан Ко ста ди но вић.
И дру ги фе сти вал ски дан 

био је са др жа јан: у Ет но-
граф ском му зе ју – Ма на ко ва 
ку ћа по ста вље на је из ло жба 
„На наш на чин” ко ју су при-
ре ди ле сек ци је за ру ко тво-
ри не два де сет бе о град ских 
ге рон то ло шких клу бо ва и 
три до ма за ста ре. Из ло жбу 
је отво ри ла Дра га на Стој ко-
вић, ку стос му зе ја. У окви ру 
из ло жбе одр жа на је ра ди о-
ни ца ко ла жа ко ју је во ди ла 
Дра ги ца Ми ха и ло вић из Ге-
рон то ло шког клу ба „Обре но-
вац”. Фе сти вал је ове го ди не 
про ду ци рао и пред ста ву „Ска-
дар ли ја” у из во ђе њу драм ске 
сек ци је ПА КУД-а. Пред ста ву 
је ре жи ра ла Сла ви ца Јо цић 
по тек сту Дра ги ше Ћи ри ћа, 
пр вог пред сед ни ка Умет нич-
ког са ве та ПА КУД-а. То плим 
апла у зом пу бли ка је на сце ни 
Ге рон то ло шког цен тра Бе о-
град на гра ди ла тро ме сеч ни 
труд свих ко ји су до при не ли 
да ово му зич ко-сцен ско де ло 
угле да све тлост да на.

Днев ни цен тар и клуб за
ста ри је „Ла за ре вац” до био је
при ли ку да тре ћег да на фе-
сти ва ла пред ста ви јав но сти
ства ра лач ке ак тив но сти, и
то ве о ма успе шно, у три про-
сто ра: у клу бу у Ули ци кра-
ља Пе тра 25, у га ле ри ји „Си-
мо ни да” и у Цен тру за кул ту-
ру Ла за ре вац. Све кре а тив не
сек ци је клу ба су удру же ним
сна га ма до ка за ле да је овај
клуб је дан од нај бо љих у Бе-
о гра ду.
За вр шни ца фе сти ва ла при-

па ла је сли ка ри ма оку пље ним
на јед но днев ној ли ков ној ко-
ло ни ји „Зе ле не бо је Бе о гра-
да”, у Бој чин ској шу ми, чи ме

је на ста вље на прак са сли ка-
ња нај леп ших бе о град ских
мо ти ва. Фе сти вал је за тво-
рен у ве ли кој са ли Ру ског до-
ма до де лом по ве ља „Злат но
до ба” вр хун ским пен зи о ни са-
ним умет ни ци ма из обла сти
му зич ког и драм ског ства ра-
ла штва. Ово го ди шњим ла у-
ре а ти ма, Ми ки ју Је вре мо ви ћу
и Ра ди Ђу ри чин, при зна ња је,
у име ор га ни за то ра, уру чи ла
ди рек тор ка Бран ки ца Јан ко-
вић. За јед нич ки из ве де ним
про гра мом до бит ни ци по ве-
ља оду ше ви ли су при сут ну
пу бли ку. Ти ме је ста вље на
тач ка на „Злат но до ба 2010”.

Ве ра Ви те зо вић

Ор га ни за ци ја пен зи о не ра Љу бо ви-
је упри ли чи ла је 17. сеп тем бра ве о ма
успе шно ре ги о нал но дру же ње на ко јем
је би ло ви ше од че ти ри сто пен зи о не ра
из Зла ти бор ског, Ма чван ског и Ко лу бар-
ског окру га, као и из Би је љи не и Угље-
ви ка у Ре пу бли ци Срп ској. Љу бо виј ски
ве те ра ни су при ре ди ли ве о ма леп до чек 
го сти ма.
Уче сни ке овог зна чај ног ску па по здра-

ви ли су Ми ли сав Ђо кић, пред сед ник 
Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра, и
Ми ло ван Ко ва че вић, пред сед ник оп шти-
не Љу бо ви ја, ко ји су за хва ли ли го сти ма
што су у та ко ве ли ком бро ју до шли да се
дру же са љу бо виј ским пен зи о не ри ма.

На дру же њу био је и ува же ни гост Ђу-
ро Пе рић, пред сед ник Са ве за пен зи о не-
ра Ср би је, ко ји је, по здра вља ју ћи при-
сут не, из ме ђу оста лог, ре као:

– Мо рам да вас под се тим на је дан ју-
би леј. Ово је већ пет на е сто дру же ње
пен зи о не ра из три окру га и из Ре пу бли ке
Срп ске и же лим да нам сви ма у пре ле пој
Љу бо ви ји бу де при јат но и да про ве де мо
је дан за и ста ди ван дан у раз го во ри ма,
ве се љу и ра до сти ко је би тре ба ло да на-
ста ви мо у ова квим су сре ти ма.
До ма ћи ни су се по тру ди ли да го сти-

ма пред ста ве Љу бо ви ју, ле пу ва рош на
оба ли Дри не, ње ну око ли ну и кул тур не
и исто риј ске зна ме ни то сти. По сле руч ка
у „Мар ко вим ко на ци ма”, дру же ње је, уз
му зич ки про грам, на ста вље но у при јат-
ном рас по ло же њу.

Ми ла дин Ма ли шић

ЉУ БО ВИ ЈА

Ре ги о нал но дру же ње пен зи о не ра

ОСМИ ФЕСТИВАЛ СТВАРАЛАШТВА СТАРИЈИХ „ЗЛАТНО ДОБА”

Креативни и у трећем добу

Ђу ро Пе рић поздравља присутне

Фестивал је отворио Милан Кркобабић
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у жижи

Уме сто на три ме ста
и три обра сца, 
при ја ва рад ни ка
на јед ном шал те ру
и јед ном обра сцу

Од 1. ок то бра по сло дав-
ци сво је но во за по сле-
не рад ни ке не ће ви ше

при ја вљи ва ти као до са да на
три шал те ра код сва ке ор-
га ни за ци је оба ве зног со ци-
јал ног оси гу ра ња, при че му
су по пу ња ва ли и три раз ли-
чи та обра сца, већ на јед ном
шал те ру по пу ња ва ју ћи је дан
обра зац. Хо ће ли тај ода бра-
ни шал тер би ти у РФ ПИО или
у РЗ ЗО за ви си са мо од опре-
де ље ња оног ко при ја вљу је
рад ни ке, од но сно од то га где
му је бли же и згод ни је.

– За ко ном о Цен трал ном
ре ги стру оба ве зног со ци јал-
ног оси гу ра ња пред ви ђе но је
уво ђе ње је дин стве не при ја ве
и у том сми слу Вла да Ср би је
је до не ла Уред бу о са др жи ни,
обра сцу и на чи ну под но ше ња
је дин стве не при ја ве на оба-
ве зно со ци јал но оси гу ра ње,
је дин стве ним ме то до ло шким
прин ци пи ма и је дин стве ном
ко дек су ши фа ра за унос по-
да та ка у је дин стве ну ба зу
Цен трал ног ре ги стра оба ве-
зног со ци јал ног оси гу ра ња.
До тех нич ког ус по ста вља ња
Цен трал ног ре ги стра, у пре-
ла зном пе ри о ду, пред ви ђе но
је да се је дин стве на при ја ва
под но си на шал те ри ма РФ
ПИО или РЗ ЗО по соп стве ном
из бору под но си о ца. Не у јед на-

че не ба зе по да та ка у ор га ни-
за ци ја ма оба ве зног со ци јал-
ног оси гу ра ња за исте гру пе 
оси гу ра ни ка, у ко ји ма се по-
да ци ду пли ра ју, не кад раз-
ли ку ју, или се од ре ђе не еви-
ден ци је не во де ни код јед ног 
ор га на, би ће про шлост ка да 
се ус по ста ви је дин стве на ба-
за Цен трал ног ре ги стра ко ја 
ће обез бе ди ти ви со ки ин те-
гри тет и ква ли тет по да та ка 
о они ма ко ји пла ћа ју и они ма 
за ко је се пла ћа до при нос за 
оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра ње (здрав стве но, пен зиј-
ско-ин ва лид ско) – об ја шња ва 
Ми ли ца Да ни ло вић, ди рек тор 
Цен трал ног ре ги стра оба ве-
зног со ци јал ног оси гу ра ња.
Не по сто ја ње си стем ских ве-

за из ме ђу ових ор га ни за ци ја, 

а пре све га не по сто ја ње си-
стем ске ве зе из ме ђу ор га ни-
за ци ја оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња и По ре ске упра ве 
у до ме ну из ве шта ва ња и кон-
тро ле на пла те до при но са, 
би ће пре ва зи ђе но њи хо вим 
по ве зи ва њем у си стем Цен-
трал ног ре ги стра и за кон ском 
оба ве зом да ме ђу соб но са-
ра ђу ју и раз ме њу ју по дат ке 
ко ји ма рас по ла жу, на рав но у 
ци љу оба вља ња по сло ва из 
свог де ло кру га.

– Мо гућ ност да не са ве сни 
по сло дав ци не из вр ша ва ју 
сво је оба ве зе пре ма за по сле-
ни ма, бар у де лу ка да је реч о 
упла ти до при но са, не до вољ-
но ефи ка сна кон тро ла на пла-
те до при но са, што је по сред-
но до во ди ло и до де фи ци та у 
бу џе ту, би ће пре ва зи ђе на по-
што ће но ви си стем омо гу ћи-
ти да се вр ло бр зо и ефи ка сно 
иден ти фи ку ју та кви по сло-
дав ци, по стиг не ви сок ни во 
на пла те до при но са и оства ри 
нај ве ћи оче ки ва ни еко ном ски 
ефе кат. Уто ли ко пре ако се 
има у ви ду да, пре ма не ким 
по да ци ма По ре ске упра ве, 
не пла ће ни до при но си за ПИО 
из но се око 200 ми ли јар ди ди-
на ра, а дуг на име до при но са 
за здрав стве но оси гу ра ње око 

50 ми ли јар ди ди на ра – ис ти че
на ша са го вор ни ца.
Ови раз ло зи оправ да ва ју

по тре бу ус по ста вља ња Цен-
трал ног ре ги стра по што су 
до во ди ли до оте жа ног оства-
ри ва ња пра ва из со ци јал ног 
оси гу ра ња или до њи хо вог 
ре а ли зо ва ња са ве ли ким за-
ка шње њем.

– За по сле ни са да не ма мо-
гућ но сти да са си гур но шћу
про ве ри да ли ње гов по сло-
да вац ре дов но из вр ша ва сво-
ју за кон ску оба ве зу пла ћа ња
до при но са за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње. На и ме, са да
за по сле ни мо гу у ор га ни за-
ци ја ма оба ве зног со ци јал ног
оси гу ра ња да до би ју по да так 
за се бе са мо за ра ни је го ди-
не, а не и за те ку ћу го ди ну, и
то под усло вом да је по сло-
да вац ис по што вао и дру гу
за кон ску оба ве зу и РФ ПИО
до 30. апри ла те ку ће го ди не
за прет ход ну го ди ну пре дао
тзв. при ја ву М-4. У РЗ ЗО за-
по сле ни мо же про ве ри ти да
ли по сло да вац пла ћа до при-
но се за здрав стве но оси гу ра-
ње, под усло вом да под руч на
фи ли ја ла По ре ске упра ве тај
по да так до ста ви овој ор га ни-
за ци ји и, на рав но, на осно-
ву тог по да тка за по сле ни не
мо же би ти си гу ран да је по-
сло да вац пла тио до при нос
за ње га и на ко ју осно ви цу, с
об зи ром на то да не ма ана ли-
ти ке пла ћа ња по по је дин цу.
Ка ко је За ко ном о Цен трал-
ном ре ги стру пред ви ђе но
уво ђе ње ана ли ти ке пла ћа ња
до при но са за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње по по је дин-
цу, и то при ли ком сва ке ис-
пла те, и у том сми слу пред-
ви ђе на из ме на по сто је ће по-
ре ске при ја ве о об ра чу на тим
и пла ће ним до при но си ма за
оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње о од бит ку, и кон тро ла од
стра не Цен трал ног ре ги стра,
за по сле ни ће са си гур но шћу
у сва ком мо мен ту мо ћи да
про ве ри, на осно ву по да та ка
из ба зе Цен трал ног ре ги стра,
да ли га је по сло да вац при ја-

ПР ВИ КО РАК ДО ЦЕН ТРАЛ НОГ РЕ ГИ СТРА

Све на јед ном шал те ру

За кон ски уре ђен
За кон о Цен трал ном ре ги стру оба ве зног со ци јал ног
оси гу ра ња до не ла је На род на скуп шти на 5. ма ја 2010. 
го ди не, а 7. ма ја 2010. је об ја вљен у Слу жбе ном гла-
сни ку РС бр. 30.
Са да сле де ак тив но сти у ци љу кон сти ту и са ња Цен-
трал ног ре ги стра у сми слу За ко на и Од лу ке о осни ва њу 
(име но ва ни чла но ви Управ ног од бо ра из ре до ва ор га-
ни за ци ја оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња – РФ ПИО, 
РЗ ЗО, НСЗ, По ре ске упра ве и Аген ци је за при вред не
ре ги стре; име но ван ди рек тор; до но ше ње оп штих ака та
и под за кон ских ака та).

Милица Даниловић
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вио, да ли му при ли ком сва ке 
ис пла те пла ћа до при нос и на 
ко ју осно ви цу тај до при нос 
об ра чу на ва – ја сна је Ми ли-
ца Да ни ло вић.

Oвај нов на чин еви ден-
ти ра ња по да та ка о об ра чу-
ну и пла ћа њу зах те ва да се 
Цен трал ни ре ги стар тех нич-
ки оспо со би: да се из ме ни 
по сто је ћа или до не се но ва 
збир на по ре ска при ја ва о 
об ра чу на тим и пла ће ним до-
при но си ма за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње, да се По ре-
ска упра ва, а и по сло дав ци, 
тех нич ки при пре ме за но ви 
на чин еви ден ти ра ња об ра чу-
на и пла ћа ња до при но са, та-
ко да је законoм пред ви ђе ни 
рок за то – крај 2012. го ди не.
Ка ко ће Цен трал ни ре ги-

стар ге не ри са ти и по дат ке о 
осно ви ци на ко ју се пла ћа ју 
до при но си за оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње, ви си ни 
упла ће них до при но са и пе-
ри о ди ма на ко је се те упла те 
од но се за сва ког оси гу ра ни-
ка по је ди нач но на ме сеч ном, 
али и на го ди шњем ни воу, он 
ће те по дат ке по чет ком го ди-
не за прет ход ну го ди ну до-
ста вља ти Ре пу блич ком фон-
ду за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње, ко ји ће на осно-
ву тих по да та ка са чи ња ва ти 
при ја ву М-4.

– На рав но, ово ће и за 
при вре ду зна чи ти сма ње ње 
ствар них тро шко ва, из гу-
бље ног вре ме на и тро ше-
ња ре сур са. На и ме, на овај 
на чин ће по сло дав ци би ти 
осло бо ђе ни оба ве зе да до 
30. апри ла те ку ће го ди не за 
прет ход ну го ди ну за сва ког 
рад но ан га жо ва ног чо ве ка 
по пу не при ја ву М-4 и до ста-
ве је РФ ПИО, с об зи ром на 
то да ће ту при ја ву у елек-
трон ском об ли ку по пу ња ва-
ти Фонд. Са да по сло дав ци 
ко ји не ма ју стал но за по сле-
на ли ца за оба вља ње фи-
нан сиј ско-књи го вод стве них 
по сло ва нај че шће ан га жу ју 
књи го вод стве не аген ци је ко-
је у њи хо во име по пу ња ва ју 
и при ја ву М-4 и за тај по сао 
до дат но на пла ћу ју услу ге – 
по ја шња ва Ми ли ца Да ни ло-
вић, ди рек тор Цен трал ног 
ре ги стра оба ве зног со ци јал-
ног оси гу ра ња.

Ве сна Ана ста си је вић

Фонд за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње 
не пре кид но се тру ди 

да сво јим ко ри сни ци ма и оси-
гу ра ни ци ма пру жи ква ли тет-
ну и ефи ка сну услу гу. У том 
ци љу сре ди ном ок то бра по-
чи ње ре а ли за ци ја зна чај ног 
про јек та „Обу ка за уна пре-
ђе ње пла ни ра ња по сло ва ња, 
раз во ја људ ских ре сур са и 
јав них услу га”, о ко ме је наш 
лист пи сао у ви ше на вра та. 
Стра те ги ју и план обу ке усво-
јио је Управ ни од бор РФ ПИО, 
а она је део ши рег про јек та 
ПА РИП „Кон со ли да ци ја на-
пла те и ре фор ме пен зиј ске 
ад ми ни стра ци је у Ср би ји”, на 
осно ву уго во ра за кљу че ног 
из ме ђу Вла де Ср би је и Свет-
ске бан ке.
Обу ке за за по сле не у Фон-

ду, уз уна пред пла ни ра ну ор-
га ни за ци ју, одр жа ва ће се у 
Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу 
и Кра гу јев цу, а тре нин ге ће 
др жа ти екс пер ти са зна чај-
ним ис ку ством у обла сти ре-
форм ских про је ка та за вла де 
и у обу ци др жав них слу жбе-
ни ка.
У окви ру овог про јек та ор-

га ни зо ва ће се обу ка за сред-
ње и ви ше ру ко вод ство Фон-
да ПИО, обу ка за пру жа ње 
услу га ко ри сни ци ма, обу ка за 
за по сле не о рад ној ети ци и 
тим ском ра ду у ци љу по сти за-
ња бо љих ре зул та та, обу ка из 
упра вља ња људ ским ре сур-
си ма, обу ка за гру пу пре да ва-
ча у Фон ду и обу ка за област 
ма сов них ме ди ја и од но са са 
јав но шћу. Сви ови тре нин-
зи под ра зу ме ва ју уна пре ђи-
ва ње зна ња ко је за по сле ни 
већ по се ду ју, али и овла да-
ва ње но вим ве шти на ма чи ја 
ће при ме на у сва ко днев ном 
ра ду би ти зна чај на и за за по-
сле не и за ко ри сни ке, од но-
сно оси гу ра ни ке. Пла ни ра но 
вре ме тра ја ња про јек та је пет 
ме се ци, а у ње му ће уче ство-
ва ти чак 2.500 за по сле них у 
РФ ПИО.

Ра ди што успе шни је ре а ли-
за ци је про гра ма обу ка оформ-
ље на је и Рад на гру па за рад
са кон сул тан ти ма на чи јем
че лу се на ла зи Ран ко Цви јан,
за ме ник ди рек то ра Сек то ра за
прав не и оп ште по сло ве. Рад на
гру па је фи ли ја ла ма упу ти ла
до пис ко ји са др жи и про јек ци-
ју бро ја по ла зни ка по гру па ма,
на осно ву ко је су фор ми ра ни
спи ско ви. Пре ма спи ско ви ма
су пре ци зи ра не гру пе по ла зни-
ка та ко да сва ку гру пу са чи ња-
ва 25 за по сле них.
Ци ље ви обу ке за за по сле-

не под ра зу ме ва ју по сти за ње
по слов них успе ха, при хва та-
ње ор га ни за ци о них вред но-
сти и раз вој ин ди ви ду ал них

по слов них спо соб но сти ко је
су сва ка ко јед на од мо ти ва-
ци ја за по ла зни ке. Обу ка се
пре све га од но си на раз вој
основ них ве шти на, по слов ни
мо рал, тим ски рад, ор га ни-
за ци о не вред но сти и нор ме
по на ша ња. Еду ка ци ја ру ко во-
ди ла ца под ра зу ме ва на пр вом
ме сту упра вља ње про дук тив-
но шћу, по слов но пла ни ра ње,
фор ми ра ње ти ма, као и упра-
вља ње за по сле ни ма, за тим
ко му ни ка ци о не спо соб но сти,
ве шти не пре го ва ра ња итд.
Ка да је реч о ко ри снич-

ком сер ви су, за по сле ни ће се
оспо со би ти да пред ви де мо-
гу ће про бле ме и по сту пе на
пра ви на чин у евен ту ал ним
кон фликт ним тре ну ци ма. Нов

при ступ у по сло ва њу, ко ји
омо гу ћа ва бо љи и ефи ка сни-
ји рад, од но си се и на упра-
вља ње људ ским ре сур си ма.
Еду ка ци ја пре да ва ча, ре ци-
мо, омо гу ћи ће спро во ђе ње
бу ду ћих ин тер них тре нин га.
Да би се што бо ље пред-

ста ви ле и об ја сни ле број не
ва жне те ме и ак ту ел но сти из
де ло кру га Фон да, по себ но је
ва жна обу ка за по сле них ко ји
ра де са елек трон ским и дру-
гим ме ди ји ма.
Про је кат „Обу ка за уна пре-

ђе ње пла ни ра ња по сло ва ња,
раз во ја људ ских ре сур са и јав-
них услу га” ни је, ме ђу тим, је-
ди ни ко ји под ра зу ме ва еду ка-
ци ју за по сле них у Фон ду. За по-

сле ни у Сек то ру за ме ди цин ско
ве шта че ње већ су по ха ђа ли
струч не се ми на ре из те ма ре-
ле вант них за њи хо ву стру ку, а
на ја вље не су и Orac le и Mic ro-
soft обу ке у ИТ сек то ру.
Сва ки по слов ни успех раз-

ви ја са мо по у зда ње и са мо по-
што ва ње код сва ког по је дин-
ца. За то су обу ке за за по сле-
не нео бич но зна чај не ка ко за
за по сле ног, та ко и за оп ште
до бро. Од ак ту ел них обу ка у
Фон ду се оче ку је да по мог ну
ре а ли за ци ју ам би ци о зних ци-
ље ва Стра те шког пла на РФ
ПИО за пе ри од 2009–2011.
го ди на, Стра те ги је ко ри снич-
ког сер ви са, као и Стра те ги је
људ ских ре сур са.

Је ле на Оцић

УКО РАК С МО ДЕР НИМ ПО СЛО ВА ЊЕМ

По чи ње ве ли ки про је кат
обу ке у Фон ду ПИО
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поводи

По чет ком ле та Фонд ПИО је, укљу-
чу ју ћи се у про је кат e-go vern ment
(при ме на ин фор ма ци о них тех но-

ло ги ја у др жав ној упра ви и ло кал ној са-
мо у пра ви) уна пре дио сво је услу ге при-
ме ном два но ва сер ви са про ве ре по да-
та ка пре ко ин тер не та. Нај пре је по сло-
дав ци ма омо гу ће но да кон тро ли шу сво је
М-4 при ја ве, а по том је по кре нут сер вис
ко ји уз пин код омо гу ћа ва гра ђа ни ма да
стек ну увид у соп стве не по дат ке ко ји се
на ла зе у ма тич ној еви ден ци ји Фон да.
До са да је, у це лој Ср би ји, пре у зе то ви-

ше од 8.000 при ступ них ши фри за увид
у лич не по дат ке из ма тич не еви ден ци-
је Фон да ПИО. С об зи ром на то да су се
пре ко овог но вог сер ви са гра ђа ни су о чи-
ли са сво јим по да ци ма у ма тич ној еви-
ден ци ји, би ло је оче ки ва но да ће би ти
пи та ња и ди ле ма шта мо гу да пре ду зму
ка ко би ре гу ли са ли про пу сте у при ја ва-
ма, од ја ва ма, бо ло ва њу, до при но си ма и
сл. Фонд је отво рио мејл адре су web ser-
vi si@ pio.rs ис кљу чи во за ову на ме ну и
за не пу на три ме се ца од го во ре но је на
сва ко по ста вље но пи та ње, а би ло их је
про сеч но де се так днев но.
На по чет ку је нај ви ше пи та ња би-

ло тех нич ке при ро де, ве за них за на чин
пре у зи ма ња пин ко да. Фонд на сто ји да
се омо гу ћи и елек трон ско пре у зи ма ње
ко да, али то још ни је мо гу ће, та ко да се
мо ра под не ти лич ни зах тев на шал те-
ру фи ли ја ле или слу жбе фи ли ја ле и, по
спро ве де ној иден ти фи ка ци ји, из да ће се
пин код. Осим лич ног зах те ва, омо-
гу ће но је још и пре у зи ма ње
пре ко опу но мо ће-
ног ли ца, а на 
осно ву ове-
ре ног овла-
шће ња.

Ка ко ли стин зи има ју ве ли ки број скра-
ће ни ца, при отва ра њу стра ни це са лич-
ним по да ци ма из ма тич не еви ден ци је
на ла зи се ши фар ник, ко ји са др жи де-
таљ на об ја шње ња и омо гу ћа ва сва ком
гра ђа ни ну да пра вил но про чи та по дат-
ке из ли стин га. По ред то га, по ну ђе но је
и об ја шње ње за сва ки обра зац ма тич не
еви ден ци је – М-1, М-2 и МУН... – при ја ва
на оси гу ра ње, од ја ва са оси гу ра ња, до-
пун ски рад.
На кра ју ли стин га М-4 на во ди се да су

сви при ка за ни по да ци ре ги стро ва ни на
осно ву при ја ва по да та ка за ма тич ну еви-
ден ци ју Фон да ко је су до ста ви ли по сло-
дав ци, од но сно дру ги об ве зни ци над ле-
жни за њи хо во под но ше ње. По ја шње но
је, та ко ђе, да по да ци уне ти у ма тич ну
еви ден ци ју мо гу на кнад но да се ме ња ју
ако се про ве ром по да та ка или на дру ги
на чин утвр ди да су не пот пу ни или не-
тач ни, или ако над ле жни ор ган у про пи-
са ном ро ку утвр ди њи хо ву про ме ну. За то
је за по дат ке ко ји ни су ре ги стро ва ни или
по сто ји прет по став ка да ни су тач ни по-
треб но да се сва ко обра ти по сло дав цу са
зах те вом да не до ста ју ће по дат ке до ста-
ви Фон ду. По сло дав ци то чи не пу тем од-
го ва ра ју ће при ја ве, а за не тач не по дат ке
под но се при ја ве о про ме ни по да та ка.
Гра ђа ни су пре ко сер ви са оба ве ште ни

и о то ме да је оба ве за Фон да да, уко ли-
ко не ком ђ јза од ра ђе ни стаж ни је

пре да та при ја ва

М-4 (по да ци о упла ће ним до при но си ма),
те по дат ке на ба ви од мо мен та под но ше-
ња зах те ва за оства ри ва ње пра ва на пен-
зи ју. На сва ком по је дин цу је да од лу чи
да ли ће и пре зах те ва за пен зи ју (што је
пре по руч љи во због кра ћег че ка ња на ре-
ше ње) да се обра ти пред у зе ћу за по дат ке
из рад ног од но са ко ји ни су ре ги стро ва ни
и за тра жи да по сло да вац те по дат ке под-
не се. За кон ска оба ве за по сло дав ца је да
упла ти до при но се за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње сва ком за по сле ном и
та оба ве за не за ста ре ва. Да кле, по сло да-
вац мо же и ре тро ак тив но да по кри је до-
при но си ма од ре ђе ни рад ни пе ри од, уко-
ли ко то ни је ура дио у за кон ском ро ку.
За то је ва жно још јед ном на гла си ти да

гра ђа ни ко ји уоче би ло ка кве про пу сте у
сво јим по да ци ма из ма тич не еви ден ци је
мо гу да се обра те над ле жним слу жба ма
у Фон ду и до би ће пра вил не ин струк ци је
за да ље по сту па ње.
Не ка од пи та ња гра ђа на ко ји су елек-

трон ским пу тем про ве ри ли сво је по дат ке
би ла су у ве зи са по је ди нач ним го ди на-
ма. Да би се про ве ри ли по да ци за кључ-
но са 1984. го ди ном, по треб но је да се
уне се лич ни број. Бу ду ћи да на апли ка-
ци ји по сто ји са мо оп ци ја про ве ре пре ко
ма тич ног бро ја, по треб но је за тра жи ти у
Фон ду да се ус по ста ви ве за из ме ђу ма-
тич ног и лич ног бро ја и по том ће би ти
мо гу ће да се стек не увид и у по дат ке за-мо гу ће да се стек

го ди ном. Уко ли ко је не-кључ но са 1984. 
у еви ден ци ји не по сто јико при ме тио да у
а го ди на, а за ко ју је по-не ка ка лен дар ска
о оба ве зе, и у не до у ми-сло да вац из ми ри
обра ти, мо же да на пи шеци је ко ме да се о
жна фи ли ја ла Фон да ћезах тев и над ле ж
пак по зах те ву. Та ко ђе,спро ве сти по сту п
е ку ћу го ди ну по сло дав-при ја ве М-4 за те
апри ла сле де ће го ди не,ци под но се до а
е ни стаж за 2010. го ди-та ко да се упла ће
е ти на ли стин гу по да та-ну не мо же ви де
е ку ћу го ди ну обез бе ђу јука. По да ци за те
упра ви.се у По ре ској у
ка услу га ко ју је ФондЕлек трон ск
ћио гра ђа ни ма тре ба-омо гу ћ
и да по диг не ни во лич-ло би
д го вор но сти по пи та њу не од
ног ста жа и да до при-рад н
се да са ми за по сле ни не с
прак тич но кон тро ли-
шу сво је по сло дав це 
у из вр ша ва њу оба ве-
за пре ма пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу-
ра њу.

Је ле на Оцић

НО ВИ СЕР ВИ СИ ЗА ГРА ЂА НЕ

Ка ко до сво јих по да та ка
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иза шалтера

По тре бу за овом вр стом
по мо ћи це ни ле кар
ве штак на осно ву
при ло же не ме ди цин ске
до ку мен та ци је и пре гле да

Пен зи о не ри и оси гу ра ни ци ко ји ни-
су у ста њу да са ми бри ну о се би 
има ју пра во на нов ча ну на кна дуу 

за по моћ и не гу дру гог ли ца, уко ли ко тоо 
оце ни над ле жни ор ган ве шта че ња. Зах--
те ве за ту ђу по моћ и не гу под но се че стоо 
ста ре и по крет не осо бе ко је се на да ју да 
им ста рост са ма по се би мо же обез бе ди--
ти нов ча ну на кна ду. Ме ђу тим, про пи си--
ма о пен зиј ском оси гу ра њу пред ви ђе ноо 
је да пра во при па да ис кљу чи во не по--
крет ним, сле пим и де мент ним ли ци ма, 
они ма ко ји без ту ђе по мо ћи не мо гу да 
се хра не, обла че и кре ћу по ку ћи. Пра воо 
на нов ча ну на кна ду има ју и осо бе ко јее 
мо ра ју нај ма ње три пу та не дељ но да идуу 
на ди ја ли зу.
Пра во на ту ђу по моћ и не гу под на--

ве де ним усло ви ма мо гу да оства ре ка коо 
ин ва лид ски, та ко и ста ро сни и по ро дич--
ни пен зи о не ри, а та ко ђе и оси гу ра ни ци, 
би ло да су у пи та њу за по сле ни, вла сни--
ци и осни ва чи пред у зе ћа, од но сно они 
ко ји оба вља ју са мо стал ну де лат ност, каоо 
и по љо при вред ни ци и ин ва ли ди ра да са 

пре о ста лом рад ном спо соб но шћу. По тре-
бу за ту ђом по мо ћи и не гом це ни ле кар
ве штак на осно ву при ло же не ме ди цин ске
до ку мен та ци је и пре гле да. У ве зи с тим
ва ља на гла си ти да под но си лац зах те ва
мо ра пре све га да при ло жи ори ги нал ну
ме ди цин ску до ку мен та ци ју (или ове ре не
ко пи је) ле ка ра спе ци ја ли сте о по тре би
неге и помоћи другог лица Пензионерине ге и по мо ћи дру гог ли ца. Пен зи о не ри
тре ба да при ло же та ко ђе и чек од пен-
зи је, а оси гу ра ни ци уз ме ди цин ску до ку-
мен та ци ју при ла жу и
ко пи ју рад не књи-
жи це, од но сно 
до каз о оба-
вља њу са мо-
стал не или по-
љо при вред не 
де лат но сти ако 
су осни ва чи 

или по љо при-
вред ни ци. Уко ли ко 
је по вре да на ра ду 
узро ко ва ла по тре бу ту-
ђе не ге и по мо ћи, под но-
си лац зах те ва тре ба оба ве-
зно да под не се и при ја ву о по вре ди 
на ра ду (по вред ну ли сту ко ја је ове ре нана раду (повредну листу која је оверена
у над ле жној фи ли ја ли здрав ства).
По сле под но ше ња зах те ва тре ба оче-

ки ва ти по зив ин ва лид ске ко ми си је.
Уко ли ко је до шло до по гор ша ња ста ња
ва ља при ба ви ти но ву ме ди цин ску до ку-
мен та ци ју и од не ти лич но на за ка за ни
пре глед ле ка ру ве шта ку, а ако сте из би-
ло ко јег раз ло га спре че ни да до ђе те на
пре глед у за ка за но вре ме, не ка то учи ни

сто вас, с по зи вомне ко уме с
ло же њем, да би сеи обра зл
ла об у ста ва по-из бе гл
п ка.ступ
На кон пре гле да ко-Н
си је ле кар ве штак ми с
до не ти од го ва ра-ће 
и на лаз, оце ну ију ћи
ље ње на осно вуми шљ
ће над ле жна фи-ко јег 
а ла до не ти ре ше-ли ја
ње. Ин ва лид скањ
ко ми си ја мо же
оце ни ти мо гућ-
ност по бољ ша-
ња здрав стве-
ног ста ња, и у
скла ду с тим мо-
же од ре ди ти кон-
рол ни пре глед, патр
се у том слу ча ју уће 
е њу ко јим се при-ре ше
пра во на ту ђу не гузна је п
на ве сти и да тум ка-и по моћ н
но во до ћи на кон-да тре ба по н
то га за ви си да литрол ни пре глед јер од 
на кна ду на ста ви тиће се пра во на нов ча ну 

или об у ста ви ти. Уко ли ко се ко ри сник неили обуставити Уколик
ода зо ве на кон трол ни пре глед у ро ку ко-
ји је на ве ден у ре ше њу, ис пла та на кна де
се об у ста вља. Ако је ре ше њем, на при мер,
од ре ђен кон трол ни пре глед за ре ци мо
на ред ну го ди ну, по слу жбе ној ду жно сти
се по кре ће по сту пак та ко што се по зи ва
стран ка да до ста ви но ву ме ди цин ску до ку-
мен та ци ју уз по пу њен обра зац зах те ва за
ту ђу по моћ и не гу. С. Мар се нић

ПРА ВО НА ТУ ЂУ ПО МОЋ И НЕ ГУ

Ни је на кна да за ста рост,
са мо за бо лест Уве ћа ни до да так

Пра во на уве ћа ни до да так за не гу 
и по моћ при па да ко ри сни ци ма 
ту ђе не ге код ко јих је утвр ђе но 
те ле сно оште ће ње од сто од сто по 
јед ном осно ву. То пра во се оства-
ру је пре ко цен тра за со ци јал ни 
рад та ко да пен зиј ски фонд не 
до но си ре ше ње о то ме ни ти ис-
пла ћу је ове до дат ке, али оба вља
ве шта че ње. Ко ри сник ту ђе не ге 
мо же пре ко надлежне фи ли ја ле мо же пре ко надле

под не ти зах тев пен зиј ског фон да 
ду, при че му језа уве ћа ну на кна д
и ко пи је ре ше-ду жан да при ло жи
и и ре ше ња о ња о ту ђој по мо ћи
њу пр вог сте пе на те ле сном оште ће њ
а пра во ће сепо јед ном осно ву, 
о цен тра за со-ре а ли зо ва ти пре ко

ци јал ни рад.

Са мо за до ма ће
пен зи о не ре
Ко ри сни ци ино стра не пен зи је ко ји 
не ма ју оства рен стаж оси гу ра ња у 
Ср би ји већ има ју са мо пре би ва ли-
ште у њој, не мо гу оства ри ти пра воо
на нов ча ну на кна ду на име ту ђе 
не ге и по мо ћи. Ме ђу тим, уко ли ко
ко ри сни ци ино стра не пен зи је при-
ма ју и са мо стал ни или сра змер ни 
део по осно ву ста жа оства ре ног 
у Ср би ји, мо гу сло бод но под не ти 
зах тев за ту ђу не гу и по моћ као 
и оста ли до ма ћи пен зи о не ри, с
тим да ако та кав ко ри сник про ме-
ни пре би ва ли ште и пре се ли се у 
не ку од бив ших ре пу бли ка нов ча-
на на кна да се не ће ис пла ћи ва ти. 
Ова на кна да се, ина че, ис пла ћу је
и ускла ђу је на исти на чин као и 
пен зи је.
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актуелно

Уз фи нан сиј ску по моћ
Вла де Вој во ди не, пре ко
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, у
Ири гу је сре ди ном сеп тем-
бра отво рен но ви по гон за
про из вод њу сточ не хра не и
пре мик са „Ли ра микс” у ко-
јем је за по сле но 25 но вих
рад ни ка. Пла ни ра но је да до
кра ја го ди не у овој фа бри ци
ухле бље на ђе још 15 рад ни-
ка. По гон је отво рио др Бо-
јан Пај тић, пред сед ник Вла-
де Вој во ди не, а при сут ни су
би ли и Ми ро слав Ва син, по-
кра јин ски се кре тар за рад, и

Вла ди мир Пе тро вић, пред-
сед ник оп шти не Ириг.

„Ли ра микс” про из во ди
ква ли тет ну хра ну за ис хра ну 
жи во ти ња, ко ју са чи ња ва ју 
пот пу не и до пун ске сме ше, 
пре мик си, го то ва хра на, би о-
сти му ла то ри и ви та мин ски до-
да ци. Сви ови про из во ди су у 
скла ду са нај но ви јим стан дар-
ди ма и са зна њи ма о ну три тив-
ним по тре ба ма жи во ти ња.
Ди ми три је Са вић, вла сник 

но вог по го на у Ири гу, оче ку-
је да ће се на ши сто ча ри уве-
ри ти у ква ли тет овог до ма ћег 
про из во да.

М. Мек те ро вић

Жељ ко Кир ћан ски и
Дра га на Мар ков, слу-ЖЖжбе ни ци Зре ња нин-ЖЖ

ске фи ли ја ле РФ ПИО, од 30.
ју на до сре ди не сеп тем бра до-
де ли ли су око 180 пин ко до ва
ко ри сни ци ма услу га Фон да из
оп шти на Се чањ, Но ва Цр ња,
Жи ти ште, Но ви Бе чеј и Зре-
ња нин.
Пре ма ре чи ма Жељ ка Кир-

ћан ског, мо гућ ност да пре ко
ин тер не та про ве ре по дат ке
о оства ре ном ста жу и упла-
ће ним до при но си ма за ПИО,
до сад су, пре у зи ма њем сво је
ши фре (пин ко да) уз лич ну
кар ту или ва же ћу пу но моћ,
ве ћи ном ко ри сти ли ста нов ни-
ци Зре ња ни на. Жи те љи оста-
лих по ме ну тих оп шти на ко је
су у над ле жно сти ове Фи ли ја-
ле до сад су рет ко ко ри сти ли
ову по год ност. Дра га на Мар-
ков до да је да пин код углав-
ном пре у зи ма ју кли јен ти
сред њих го ди на и мла ђи љу-
ди, али и да се ни ко на кнад но
ни је обра ћао слу жбе ни ци ма
Фон да због не ја сно ћа или,
пак, због при ба вља ња до-

дат них ин фор ма ци ја о ко ри-
шће њу ове услу ге.
Ја сми на Жи во вић, на чел ни-

ца Оде ље ња за ПИО, ка же да 
је Фи ли ја ла Зре ња нин бла го-
вре ме но, пре ко ло кал них ме-
ди ја, оба ве сти ла су гра ђа не о 
но вој услу зи Фон да, као и о 
то ме где и у ком тер ми ну мо гу 
да пре у зму при ступ ну ши фру.

– На ши рад ни ци на шал те-
ру 11, у Шал тер са ли у при-
зе мљу згра де, за све га не ко-
ли ко ми ну та, по про пи са ној 
про це ду ри, до де љу ју ко ри-
сни ци ма услу га Ре пу блич ког 
фон да ПИО њи хо ву лич ну 

ши фру по мо ћу ко је ка сни је 
пре ко ин тер не та мо гу при-
сту па ти на шој ба зи по да та ка 
ма тич не еви ден ци је. За сад 
не ма гу жви пред по ме ну тим 
шал те ром, ме ђу тим, све на ше 
ко ми тен те ко ји се обра ћа ју за 
прав ну по моћ оба ве шта ва мо 
и упу ћу је мо да пре у зму свој 
пин код, а оче ку је мо да ће и 
они пре но си ти ин фор ма ци ју 
о но вој услу зи Фон да да ље, 
сво јим при ја те љи ма – на гла-
ша ва Ја сми на Жи во вић.
Ол га Угар ко вић из Зре ња-

ни на, вас пи та чи ца, за по сле на 
у Пред школ ској уста но ви Зре-

ња нин, ко ја је до шла у Фи ли-
ја лу да про ве ри да ли јој се 
до са да шњи стаж оси гу ра ња 
у ба зи по да та ка Фон да сла-
же са оним ко ји јој је упи сан 
у рад ну књи жи цу, по хва ли ла 
је при ли ком пре у зи ма ња пин 
ко да ефи ка сност за по сле них 
у Фи ли ја ли.

– Ма да слу жбе ни ци Фон да
од лич но ра де свој по сао, и 
имам пу но по ве ре ње у њих, 
ни је на од мет све и лич но 
про ве ри ти, што ми ова но ва 
услу га и омо гу ћа ва – об ја сни-
ла је ова Зре ња нин ка.

Ми ро слав Мек те ро вић

У ЗРЕ ЊА НИН СКОЈ ФИ ЛИ ЈА ЛИ РФ ПИО

До пин ко да за не ко ли ко
ми ну та Грађани све

ви ше ко ри сте
но ве услу ге
Фон да –

нај че шће се
про ве ра ва
упла та

до при но са за 
стаж оства рен 
код при ват ног 
по сло дав ца

НО ВИ ПО ГОН СТОЧ НЕ ХРА НЕ У ИРИ ГУ

По сао за два де сет пет рад ни ка
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Мла ди из Су бо ти це, Бе о гра да, Ко-
сје ри ћа, Пе тров ца на Мла ви, Бо-
ра и Но вог Са да – уче сни ци пр-

ве ЕкО лим пи ја де у на шој зе мљи, учи ли
су кроз ра ди о ни це, дру же ње и игра ње
о олим пи зму, ко ји се већ цео век не гу је
у Ср би ји. О ва жно сти ба вље ња спор том,
по што ва њу про тив ни ка, спорт ском на-
ви ја њу, пе ва њу хим не, али и о очу ва њу
жи вот не сре ди не, нај мла ђи су учи ли и
кроз так ми че ња у фуд ба лу, то ком ко јих
је на ро чи то не го ван фер-плеј.
Сеп тем бар ско сун ча но пре под не, ко је

су нај мла ђи Но во са ђа ни про ве ли так ми-

че ћи се у не ко ли ко ди сци пли на ис пред
Град ске ку ће, упот пу нио је Вла де Ди вац,
спорт ска и људ ска ве ли чи на, ко ји је као
пред сед ник Олим пиј ског ко ми те та Ср би-
је до шао да их по здра ви.
За хва лив ши гра до на чел ни ку Иго ру Па-

вли чи ћу на по мо ћи у ор га ни зо ва њу ових
ак тив но сти и спон зо ри ма ко ји по ма жу на-
ше олим пиј це, ме ђу ко ји ма је и Но во са ђа-
нин Не ма ња Ми ро са вљев, стре лац, Вла де
Ди вац је ма лим спор ти сти ма ре као:

– Дра го ми је што смо се од ју тра игра-
ли и дру жи ли; ва жно је да на у чи мо да
по бе ђу је мо, али и да спорт ски гу би мо,

да бу де мо до бри љу ди. Тре ба да чу ва мо
гра до ве и на шу при род ну сре ди ну, јер је
и то ва жно за здра вље, а и леп ше je ба-
ви ти се спор том ка да има те чи сту око ли-
ну. На жа лост, ми ста ри ји не во ди мо увек 
ра чу на о то ме и ми слим да од вас мо же-
мо да на у чи мо мно го то га.
По бед ни ци су до би ли лоп те и ма ји це, а

сви уче сни ци ле пе ша ре не бро шу ре и CD
по све ћен сто тој го ди шњи ци олим пи зма
у Ср би ји. Ипак, ауто грам Див ца и фо то-
гра фи са ње са од ско ра шњим ста нов ни ком
ФИ БА ку ће слав них оку пље ној де ци до не-
ли су нај ви ше ра до сти. И. Ми тро вић

На све ча но сти у по кра јин ској Скуп-
шти ни, 22. сеп тем бра, пред сед ник Вла-
де Вој во ди не, др Бо јан Пај тић, уру чио је
од лу ке о упи су за 44 сту ден та ром ске на-
ци о нал но сти ко је ће сти пен ди ра ти Вла-
де Вој во ди не. Том при ли ком је ис та као
да у Вој во ди ни има је дан по сто Ро ма сту-
де на та и да су они ин те лек ту ал ни по тен-
ци јал у окви ру ром ске за јед ни це, ко ји ће
је по ву ћи на пред – из си ро ма штва.
Ду шко Јо ва но вић, ди рек тор Кан це ла ри-

је за ин клу зи ју Ро ма, до дао је да на Но-
во сад ском уни вер зи те ту тре нут но сту ди ра
ви ше од 250 Ро ма, што је ви ше не го на

оста лим уни вер зи те ти ма у Ср би ји, и да
оче ку је да ће ови сту ден ти, на кон окон-
ча ња сту ди ја, лак ше до ла зи ти до по сла.
При сут ни сту ден ти у скуп штин ској са ли
укло пи ли су се у ову ви зи ју: Зо ран Јо ва-
но вић, бру цош на но во сад ском Прав ном
фа кул те ту, ка же да се бе ви ди у прав ној
стру ци, те оче ку је да ће по сле за вр шет-
ка сту ди ја ус пе ти да се за по сли у сво јој
бран ши, док је Мар ко Пе шић из Бе о гра-
да, ко ји је упи сао пси хо ло ги ју у Но вом
Са ду, из ја вио да не оче ку је баш лак пут
до по сла на кон ди пло ми ра ња, али да је
ипак оп ти ми ста. М. Мек те ро вић

Ди вац ме ђу нај мла ђи ма

Олим пиј ски
ко ми тет Ср би је
и Ми ни стар ство
жи вот не сре ди не
и про стор ног
пла ни ра ња, уз
по др шку фон да 
Олим пиј ска
со ли дар ност,
ре а ли зу ју ме ђу
нај мла ђи ма про грам
„Спорт и жи вот на 
сре ди на”

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Школ ски при бор
за ром ске ђа ке
Град Кра гу је вац је, у са рад њи са обра-

зов но-кул тур ном за јед ни цом Ро ма „Ро-
ма ни пен”, на ста вио са ак ци јом по др шке
ром ској де ци и уна пре ђе њу њи хо вог
обра зо ва ња и ин те гра ци је у школ ски си-
стем. Пред школ ци ма и ђа ци ма пр ва ци ма
уру че ни су по клон па ке ти ко ји са др же
школ ски при бор и ран че ве, a oвим ви дом
ма те ри јал не по мо ћи об у хва ће но је 120
ма ли ша на, од че га се дам де сет пр ва ка.
Ина че, ово је тре ћа по ре ду ак ци ја ко ја
има за циљ што ве ће укљу чи ва ње ром ске
де це у при прем ни пред школ ски про грам
и у си стем основ ног обра зо ва ња.
Про грам из го ди не у го ди ну да је све бо-

ље ре зул та те јер се ром ска де ца са да сто-
про цент но упи су ју у пр ви раз ред основ не
шко ле. При мар ни циљ је сте да сва де ца
за вр ше основ ну шко лу, али и да се ту не
за у ста ве не го да на ста ве шко ло ва ње.
Ва у че ри ма за ку по ви ну школ ског при-

бо ра и за хвал ни ца ма на гра ђе но је де сет
кра гу је вач ких осно ва ца и сред њо шко ла-
ца ко ји су у прет ход ној школ ској го ди ни
оства ри ли из у зет не ре зул та те.

М. Сан трач

ПО КРА ЈИН А СТИ ПЕН ДИ РА ВИ СО КО ШКОЛ ЦЕ РОМ СКЕ НА ЦИ О НАЛ НО СТИ

Сти пен ди је за 44 сту ден та
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поводи

На ис тра жи ва ње ове
не из ле чи ве и ра за ра ју ће
бо ле сти од ла зи де сет
пу та ма ње сред ста ва не го
на бор бу про тив кар ци но ма 
или ср ча них обо ље ња

Те ри Пра чет имао је 59 го ди на ка да
је, у де цем бру 2007, ле кар ска ди-ТТјаг но за по твр ди ла ње го ве нај цр њеТ

слут ње, Ал цхај ме ро ву бо лест.
Про сла вље ни бри тан ски пи сац ко мич-

не и па ро дич не фан та сти ке ко ји је се-
ри јом ро ма на о па ра лел ном уни вер зу-
му, диск све ту, сте као ми ли о не мла дих
по кло ни ка ши ром пла не те, а по пу ла ран
је и ра до чи тан и код нас, ово уби тач но
са зна ње од мах је јав но обе ло да нио, из
оба ве зе – ка ко је ре као – пре ма чи та о-
ци ма и из да ва чи ма.
Ма да је вест у кру гу Пра че то вих обо-

жа ва ла ца у пр ви мах с не ве ри цом до жи-
вље на као иро нич на за вр зла ма ка квим
оби лу ју ње го ве књи ге, исти на је би ла
не по бит на и суд бо но сна. У пи та њу је би-
ла рет ка, бла жа фор ма ра ног Ал цхај ме-
ра, бо ле сти чи је се име го то во са стра-
хом из го ва ра, и о ко јој се и да ље ма ло
зна, осим да је не из ле чи ва и да пред ста-
вља де ге не ра тив ни мо жда ни по ре ме ћај,
не по вра тан про цес гу бље ња пам ће ња,
све сти о вре ме ну и про сто ру.
Ра чу на се ола ко да је то бо лест ко ја

по га ђа ста ри је, од но сно „ја ко ста ре”, а
пре ви ђа се по да так да ри зич ни пе ри од
на сту па већ по сле 65. и да се опа сност
обо ле ва ња по ве ћа ва ге о ме триј ском про-
гре си јом са сва ком на ред ном де це ни јом.
Су о чен са овом ра зор ном чи ње ни цом

и Пра чет је био као гро мом по го ђен. Ње-
му ко ји је го во рио да је „пи са ње нај ве ћа
за ба ва ко ју се би чо век мо же да при у-
шти” до го ди ло се баш то – да не мо же
ви ше да пи ше. Ус кра ће ност је сре ћом
би ла са мо фи зич ка, од но сно све де на,
због по ре ме ће не ко ор ди на ци је, на не-
спо соб ност ку ца ња на та ста ту ри, као и
на оба вља ње мно гих дру гих рад њи и
днев них ак тив но сти, али ми са о ни сег-
мент је остао не так нут.
Са му мо гућ ност ства ра ња бо лест му

(за сад) ни је од у зе ла. Да нас, не пу не три
го ди не по сле ди јаг но сти ко ва ња, из Пра-
че то вог ком пју те ра (ко ји го вор пре тва ра
у текст) иза шло је но во де ло, а у не дав-
ном ин тер вјуу за лон дон ски „Гар ди јан” 
пи сац ду хо ви то при ме ћу је да ре чи ма
до бро ба ра та, али за то сва ког ју тра има
про блем и мо ра два пу та да раз ми сли
кад тре ба да об у че пан та ло не.
Окол ност да је обо ле ла јед на слав на

лич ност учи ни ла је и са му бо лест по-
зна ти јом, ма ка ко то ап сурд но зву ча ло.
Док се о њој углав ном пи ше и го во ри

ДЕ МЕН ЦИ ЈА ПО ГА ЂА СВЕ ВИ ШЕ ЉУ ДИ, ДОК НА У КА ЗА О СТА ЈЕ

А
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при год но, нај че шшће по во дом 21. сеп-
тем бра (Да на бор бе про тив Ал цхај ме-
ро ве бо ле сти), каао што је би ло и ове
го ди не ка да су се на ту те му огла си ли
сви ме ди ји, у Бри та ни ји је Пра чет по-
вео кам па њу и ус пео да при ку пи ми ли-
он до ла ра за Ал цхај ме ров фонд.
У јав ним ис ту пи ма он не про пу шта да

ис так не да је, у на уч ном сми слу, Ал цхај-
ме ро ва бо лест не пра вед но за по ста вље-
на и у сен ци ис пи ти ва ња дру гих опа ких
обо ље ња.

– По зна јем три осо бе ко је су се из ле-
чи ле од ту мо ра на мо згу, а не знам ни-
јед ну ко ја је по бе ди ла Ал цхај ме ра – ре-
као је јед ном при ли ком, на во де ћи да на-
мен ски бу џет пред ста вља тек три од сто
сред ста ва пред ви ђе них за бор бу про тив
кар ци но ма.
Не склад на ра зним осно ва ма уоча ва

се и ис ти че и у ово го ди шњем из ве шта-

ју „Ал цхај мер ин тер не ше не ла”, гло бал-
не асо ци ја ци је ко ја оку пља све срод не 
ор га ни за ци је и на ци о нал на удру же ња. 
У до ку мен ту об ја вље ном по во дом 21.
сеп тем бра, де мен ци ја се про гла ша ва
нај зна чај ни јим здрав стве ним и со ци јал-
ним про бле мом овог ве ка, са 35 ми ли о-
на тре нут но по го ђе них и удво стру че ним
бро јем обо ле лих (65 ми ли о на) до 2030.
го ди не, а утро стру че ним (115 ми ли о на)
до 2050. У Ср би ји про це не го во ре да је
де сет од сто ста ри јих од 65 го ди на обо-
ле ло или је у ри зи ку од обо ле ва ња од
ове бо ле сти.
При та квом ста њу ства ри, ко ли ко де-

мен ци ја ко шта свет? У по ме ну том из ве-
шта ју се из но си укуп на го ди шња ци фра
од 604 ми ли јар де до ла ра, а да би се не-
у пу ће ни ма до ча ра ло ко ли ко то за пра во
пред ста вља, ка же се да је из нос ра ван
јед ном по стот ку гло бал ног бру то до ма ћег



17ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. септембар 2010.

у  сен  ци

про из во да. Или, да би би ло још убе дљи-
ви је, да је се по ре ђе ње да би 600 ми ли-
јар ди до ла ра би ло до вољ но да не ку за ми-
шље ну др жа ву ста ви на 18. ме сто ли сте
нај сна жни јих свет ских при вре да, а не кој
има ги нар ној ком па ни ји обез бе ди пр во
ме сту по при хо ди ма (нај ја чи – „Вол март” 
мо же да се по хва ли са 406 ми ли јар ди).
Као што би се и оче ки ва ло, ла вов ски

део рас хо да од но си се на нај ра зви је ни је
зе мље. У Сје ди ње ним Др жа ва ма на не-
гу обо ле лог од ла зи 48.000 до ла ра, а у
Ин ди ји и Бан гла де шу тек 900. Од укуп но
обо ле лих у све ту, 14 од сто је у зе мља-
ма у раз во ју, при че му тај по сто так ве-
ро ват но ни је са свим ре а лан због ло ши је
еви ден ци је и дру га чи јих кри те ри ју ма, а
на њи хо во ле че ње од ла зи ма ње од је-
дан од сто гло бал них тро шко ва. Исто-
вре ме но, нај бо га ти ји чи не 46 од сто свих
обо ле лих, али на њих иде чак 89 од сто
збир них тро шко ва. Рас ко рак ће се, стра-
ху ју струч ња ци, дра стич но по ве ћа ва ти
јер број ста рих не за др жи во ра сте у Ки ни
и Ин ди ји, где тек пред сто ји озбиљ ни је
су о ча ва ње са овим про бле мом.
У из ве шта ју се по зи ва ју све др жа ве да

по ђу при ме ром Ен гле ске, Фран цу ске и
Аустра ли је у кро је њу на ци о нал них стра-
те ги ја и ан га жо ва њу на пре вен ци ји, ра-
ној ди јаг но сти ци и ис тра жи вач ком ра ду,

ка да је реч о Ал цхај ме ру. У Аме ри ци, где
је ви ше од пет ми ли о на бо ле сних, из не-
на ђу ју ће се не до вољ но ула же у на уч не
про јек те, упо зо ра ва ју екс пер ти. У ис тра-
жи ва ње ра ка го ди шње се ин ве сти ра шест
ми ли јар ди до ла ра, ср ча них обо ље ња че-
ти ри ми ли јар де, ви ру са си де три ми ли јар-
де, а Ал цхај ме ра ни 500 ми ли о на (469).
Па ра докс је уто ли ко ве ћи што ни јед на бо-
лест не по га ђа та ко ве ли ки круг као што

је то слу чај са де мен ци јом. Не тр пи са мо
обо ле ли и онај ко ји га не по сред но не гу је,
већ де ца и уну ци, це ла по ро ди ца.
За то је ова бо лест то ли ко те шка, а те-

шко је и са зна ње да не ма ни ти ле ка ни ти
по у зда не за шти те. Чо ве ку, да кле, је ди но
оста је да жи ви ак тив но, да се хра ни здра-
во, чи та, не пре ста је да учи, ра ди, дру жи
се, ми сли по зи тив но... па, шта му бу де.

Д. Дра гић

По кра јин ски се кре тар за со-
ци јал ну по ли ти ку и де мо гра-
фи ју, Нов ка Мо јић, уру чи ла
је, при ли ком не дав не по се те
Ге рон то ло шком цен тру у Бач-
кој Па лан ци, кљу че ве те рет-
ног во зи ла, за ко је је сред ства
на осно ву кон кур са до де ли ло
Из вр шно ве ће Вој во ди не.
Во зи ло ће, осим тран спор-

то ва ња те ре та за по тре бе
уста но ве, слу жи ти и за пре воз
ба ка и де ка до здрав стве них
цен та ра.
Овај ге рон то ло шки цен тар

је, пре ма ре чи ма Нов ке Мо јић,
за хва љу ју ћи до ма ћин ском по-
сло ва њу, број ним ре а ли зо ва-
ним про јек ти ма и иде ја ма и
ен ту зи ја зму за по сле них, на
че лу са ди рек тор ком На дом
Ју ли нац, ме сто ко је нај ста ри-
ји ма за и ста пру жа осе ћа ње
си гур но сти и то плог до ма, те
ће, за хва љу ју ћи зна чај ни јим
сред стви ма ко ја ће би ти из-
дво је на сле де ће го ди не, ова
и дру ге уста но ве со ци јал не
за шти те има ти по др шку Се-
кре та ри ја та и на но вим про-
јек ти ма.

И. М.

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР У БАЧ КОЈ ПА ЛАН ЦИ

Ком би на по клон

На да Ју ли нац и Нов ка Мо јић (де сно)
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здравствено око

Број бо ле сни ка ко је у жи во ту
одр жа ва „ве штач ки бу брег” 
ра сте из да на у дан

Ди ја ли за, ко ја за ме њу је функ ци-
ју бу бре га, нео п ход на је за го то-
во 4.000 те шких бу бре жних бо-

ле сни ка ши ром Ср би је, а сва ке го ди не
ДД
еви ден ти ра се 95 но вих слу ча је ва на
ми ли он ста нов ни ка. Осим 45 др жав них
ди ја ли зних цен та ра, од ко јих не ки ра де
и у три сме не, по след њих го ди на ту вр-
сту услу га пру жа и не ко ли ко при ват них.
Упр кос уго во ру са здрав стве ним оси гу-
ра њем, до брим ре зул та ти ма и јед на кој
це ни услу ге, па ци јен ти мо гу на ди ја ли зу
у не ки од њих – са мо уко ли ко у др жав-
ним не ма ме ста.
Во де ћи свет ски про из во ђач хе мо ди-

ја ли зне опре ме и по тро шног ма те ри ја-

ла за ди ја ли зу, Фре зе ни јус ме ди кал кер
(FMC), то ком по след њих 12 го ди на ба ви
се и пру жа њем услу га ди ја ли зе у окви ру
соп стве них ди ја ли зних цен та ра. Ши ром
све та да нас има око 2.500 цен та ра, од
ко јих је нај ви ше у Се вер ној Аме ри ци и
за пад ној Евро пи.

– У Ср би ји смо пре 2,5 го ди не по че ли
да пру жа мо услу ге ди ја ли зе. Да нас се у

пет Фре зе ни ју со вих цен тра ди ја ли зи ра
укуп но око 300 па ци је на та, ра чу на ју-
ћи ту ри стич ке, „хо ли деј” бо ле сни ке ко-
ји до ла зе у Ср би ју на од мор. Иако су то
углав ном срп ски др жа вља ни ко ји жи ве
у ино стран ству, у пи та њу је је дан вид
здрав стве ног ту ри зма, јер они пла ћа ју ту
услу гу – об ја шња ва про фе сор др Рај ко
Хр ва че вић, ме ди цин ски ди рек тор Фре зе-
ни јус ме ди кал ке ра у на шој зе мљи.
Сви Фре зе ни ју со ви ди ја ли зни цен три

у Ср би ји, пре ма ре чи ма др Хр ва че ви-
ћа, рас по ла жу нај но ви јом тех но ло ги јом.
Укуп но у пет цен та ра има 140 ма ши на – 
у Но вом Са ду 32, у Бе о гра ду 76 и у Ни шу
32 ма ши не. Ра ди се у две сме не, а ка па-
ци те ти су по пу ње ни око 50 од сто.

– Ди ја ли за не са мо што одр жа ва па-
ци јен та у жи во ту, већ га при пре ма за
тран сплан та ци ју бу бре га. Ква ли тет на
ди ја ли за у пот пу но сти са чу ва здра во
ср це, здра ве крв не су до ве ко ји су пред-
у слов за успе шно пре са ђи ва ње, а за тим
и ду го функ ци о ни са ње бу бре га, што
омо гу ћа ва дуг жи вот па ци јен та. На ши
цен три у Ср би ји опре мље ни су исто као
и у САД и по чи ва ју на нај ви шим стан-
дар ди ма и кри те ри ју ми ма ком па ни је,
ко ји су чак стро жи од свет ских стан дар-
да – ка же про фе сор Хр ва че вић.
Код свих бо ле сни ка, ис ти че по зна ти

не фро лог, при ме њу је се хе мо ди ја фил-
тра ци ја – нај са вре ме ни ја ме то да ле че-
ња, а не стан дард на „обич на” ди ја ли за:

СВЕ ЈЕ ВИ ШЕ ПА ЦИ ЈЕ НА ТА КО ЈИ МА ЈЕ НЕО П ХОД НА ХЕ МО ДИ ЈА ЛИ ЗА

Ква ли тет на
ди ја ли за –
при пре ма за
тран сплан та ци ју

Бо љи ква ли тет жи во та
Хе мо ди ја фил тра ци ја (ХДФ) обез бе ђу је, у од но су на стан дард ну ди ја ли зу, 
ду же пре жи вља ва ње, бо љи ква ли тет жи во та и ви сок сте пен ре ха би ли та-
ци је.
ХДФ укла ња по себ ну вр сту уре миј ских ток си на из ор га ни зма. Реч је о круп-
ни јим че сти ца ма ко је се не мо гу укло ни ти стан дард ном ди ја ли зом. По ка за-
ло се да су упра во ти ток си ни од го вор ни за ср ча ну бо лест, по ли не у ро па ти ју 
(оште ће ње не ра ва), од су ство апе ти та. Код бо ле сни ка ко ји су би ли у ста њу 
за тро ва но сти по бољ ша ва ју се фи зич ке пер фор ман се, апе тит, сек су ал на и
ког ни тив на функ ци ја.

Др Рај ко Хр ва че вић

Професор Хр ва че вић са колегама
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– То на не ки на чин из два ја на ше цен-
тре у Ср би ји од оста лих Фре зе ни ју со вих
цен та ра ши ром све та. Јер, у европ ској
мре жи Фре зе ни ју са тај про це нат је 44
од сто. У др жав ним цен три ма у Ср би ји на
хе мо ди ја фил тра ци ји је 20 од сто па ци је-
на та.
Без об зи ра на то што је у пи та њу нај са-

вре ме ни ја ме то да, од Ре пу блич ког за во-
да за здрав стве но оси гу ра ње на пла ћу је
се це на стан дард не ди ја ли зе. Ква ли тет у
FMC у Сло ве ни ји или Ср би ји је исти, али
је це на ди ја ли зе раз ли чи та и при ла го ђе-
на стан дар ду на ших гра ђа на. За до ма ће
оси гу ра ни ке тро шко ве од око 110 евра
по трет ма ну сно си др жа ва. По ре ђе ња
ра ди, исти трет ман у Сло ве ни ји ко шта
240, а у Цр ној Го ри 190 евра.

– По ступ ком хе мо ди ја фил тра ци је се,
осим урее и кре а ти ни на, у ве ћој ме ри
не го ра ни је укла ња ју и круп ни мо ле ку ли
уре миј ских ток си на ко ји су од го вор ни за
озбиљ не ком пли ка ци је на крв ним су до-
ви ма. Сви бо ле сни ци до би ја ју и пра те ћу
те ра пи ју, ери тро по е тин, за по бољ ша ње
крв не сли ке, ви та ми не Бе ком плек са и

Це ви та мин. На ши па ци јен ти су ви ше не-
го за до вољ ни, до бро ре ха би ли то ва ни и,
на сре ћу, не из гле да ју као да су бо ле сни
– об ја шња ва Хр ва че вић и до да је да, и
по ред са вре ме не ди ја ли зе, тран сплан-
та ци ја бу бре га за ове па ци јен те оста је
нај бо ља те ра пи ја.

Из у зет но је ва жно, ме ђу тим, у ка квом
здрав стве ном ста њу бо ле сник „до че-
ка” пре са ђи ва ње ор га на. Пре ма ре чи ма
Хр ва че ви ћа, ан га жо ван је и пси хи ја тар,
јер ти па ци јен ти че сто па те од де пре си-
је, као и ну три ци о ни ста ко ји по ма же око
са ста вља ња ди је те.
У ан ке ти ко ју по пу ња ва ју па ци јен ти

FMC, а од го во ри се у за тво ре ним ко вер-
та ма ша љу у цен тра лу Фре зе ни ју са у
Не мач кој, срп ски FMC цен три до би ли су
из у зет но ви со ке оце не. Ви ше од 99 од-
сто бо ле сни ка на ве ло је да би те уста-

но ве пре по ру чи ло дру ги ма. У по ре ђе њу
са дру гим зе мља ма би ли смо бо љи од
Ве ли ке Бри та ни је, Ру си је, Пољ ске... Ре-
пу бли ка Срп ска, пре ма оце на ма сво јих
па ци је на та, бо ља је „за ни јан су”.
Тер ми нал на бу бре жна ин су фи ци јен ци-

ја (сла бост), не по вра тан гу би так функ-

ци је бу бре га, ра сте по сто пи од се дам до
осам од сто го ди шње. Та кав скок у струч-
ној ли те ра ту ри озна ча ва се као епи де-
ми ја. Број па ци је на та на ди ја ли зи ши ром
пла не те то ком по след ње де це ни је по ве-
ћан је за 60 од сто. Док је 1990. на „ве-
штач ком бу бре гу” би ло 426.000 љу ди, у
2000. тај број је из но сио 1.090.000, а ове
го ди не до сти ћи ће 1,7 ми ли о на.
Узро ци на стан ка сла бо сти бу бре га

нај че шће су ди ја бе тес и хи пер тен зи ја.
Бо лест мо гу да иза зо ву и гло ме ру ло не-
фри тис и по ли ци стич на бо лест бу бре га,
ен дем ска не фро па ти ја, али и не ке дру ге
бо ле сти ко је овим ор га ни ма „од у зи ма ју” 
функ ци ју. Код го то во по ло ви не па ци је-

на та на ди ја ли зи у САД узрок је ше ћер-
на бо лест, а код нас око 12 од сто. Дру ги
„кри вац” је по ви ше ни крв ни при ти сак.
Про фе сор Хр ва че вић ука зу је да раз лог
за кон ти ну и ра ни по раст бо ле сни ка на
ди ја ли зи де лом ле жи и у не до вољ ном
бро ју тран сплан та ци ја, али и ту има
знат них по ма ка – од за кон ског окви ра до
фор ми ра ња Упра ве за би о ме ди ци ну.
Сва ком па ци јен ту по треб не су 152 ди-

ја ли зе го ди шње, што из но си 15.000 евра,
ко ли ко при бли жно ко шта и тран сплан та-
ци ја бу бре га. С об зи ром на то да се ка-
сни је тро шко ви сма њу ју, тран сплан та ци-
ја је три до пет пу та јеф ти ни ја од хе мо ди-
ја ли зе. Не тре ба за бо ра ви ти да, и по ред
нај са вре ме ни је ди ја ли зе, но ви бу брег за
те па ци јен те оста је нај бо љи лек. За то
је ва жно је да га до че ка ју у што бо љем
здрав стве ном ста њу.

Ја сми на То ма ше вић

На од мор без бри ге
Фре зе ни јус пла ни ра отва ра ње два „хо ли деј” ди ја ли зна цен тра, на Зла ти бо-
ру и у Ју на ко вић ба њи – та ко би па ци јен ти на ди ја ли зи има ли ре дов не трет-
ма не и то ком од мо ра. У пла ну је на бав ка 12 ди ја ли зних ма ши на за цен тар 
на Зла ти бо ру, што би омо гу ћи ло трет ман 48 бо ле сни ка у истом пе ри о ду. У 
Ју на ко вић ба њи по сто ји ре ха би ли та ци о ни цен тар, али ква ли тет во де ни је
за до во ља вао стан дар де за ди ја ли зу. Ка да тај про блем бу де ре шен, би ће на-
пра вљен још је дан „хо ли деј” ди ја ли зни цен тар. Оба цен тра би ће од зна ча ја
за здрав стве ни ту ри зам, по го то ву за па ци јен те из не ка да шњих ју го сло вен-
ских ре пу бли ка.

Фа бри ка
Фре зе ни јус је на срп ско тр жи ште ушао ку по ви ном фа бри ке Хе мо мед од
вр шач ког Хе мо фар ма. Та фа бри ка го ди шње про из во ди ви ше од ми ли он 
ди ја ли за то ра, два до три ми ли о на ар те ри о вен ских ли ни ја за ди ја ли зе, ди-
ја ли зне рас тво ре. Фре зе ни јус ће, на ло ка ци ји бу ду ћег тех но ло шког пар ка у 
Вр шцу, са гра ди ти но ву фа бри ку ди ја ли зног ма те ри ја ла, чи ји ће ка па ци тет
би ти пет пу та ве ћи од по сто је ћег. Иде ја је да се цео ре ги он ди ја ли зним ма-
те ри ја лом снаб де ва из Вр шца.

Парт нер ство
Сва ке го ди не Фре зе ни јус да ру је
ма ши не др жав ним цен три ма. До 
кра ја ове го ди не би ће по кло ње но
око сто ових уре ђа ја, као и у 2009. 
Ка ко и да ље по сто је ве ли ке раз-
ли ке у опре мље но сти др жав них 
цен та ра, Фре зе ни јус би уре дио и
опре мио про стор и обез бе дио услу-
гу ди ја ли зе по ис тој це ни. Парт нер-
ство при ват ног и др жав ног сек то ра 
тре ба ло би, сма тра др Хр ва че вић,
да иде у том сме ру.
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Јесен на столу
Са ла та од бе лог
ме са и пе чу ра ка

(за ви ше од 10 пор ци ја)
Вре ме при пре ме: 20 ми ну та
Са стој ци: ки ло грам ма ри ни ра-

них пе чу ра ка, ки ло грам пи ле ћег
бе лог ме са, 10-15 ки се лих кра-
ста ва ца (по же љи мо же и ви ше),
јед на ки се ла па вла ка, ка ши чи ца
сен фа, би бер, со, пер шун, 400-
500 г ма јо не за (по же љи).
При пре ма: Пе чур ке прет ход-

но ма ри ни ра ти: про ку ва ти две ча-
ше во де, по ла ка ши чи це со ли, би бер,
ма ло ше ће ра, две ка ши чи це сир ће та и 
це ле пе чур ке. Ку ва ти пет ми ну та. Пе чур-
ке би тре ба ло да од сто је у овој во ди нај-
ма ње два са та. Бе ло ме со ску ва ти и исе-
ћи на коц ки це. Пе чур ке до бро оце ди ти
и исе ћи на коц ки це, као и кра став чи ће.
Све то из ме ша ти са па вла ком, ма јо не зом
и на ве де ним за чи ни ма и сер ви ра ти.

Ри жо то од бун де ве
и пе чу ра ка

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 15 г пу те ра, су пе на ка ши-

ка ма сли но вог уља, гла ви ца цр ног лу ка,
два че на бе лог лу ка, 10 ве ћих шам пи-
њо на, јед на и по шо ља пи рин ча, јед на
шо ља бун де ве (исец ка не на коц ки це),
3-4 шо ље вру ће су пе (пи ле ће или од по-
вр ћа), по ла шо ље пар ме за на, со, би бер,
све жи сец ка ни пер шун по же љи.
При пре ма: Уље и пу тер за гре ја ти у

шер пи, па до да ти цр ни и бе ли лук. Ка да
бла го по ру ме не, до да ти пи ри нач. Ку ва ти
око је дан ми нут, а за тим до да ти бун де ву
и пе чур ке, на сец ка не на ли сти ће. Си па-
ти у сме су јед ну шо љу су пе, па ку ва ти уз
ме ша ње док се теч ност не уку ва, али не
и да про ври. Све вре ме ла га но ме ша ти. 
За тим до ли ти по сте пе но сву су пу уз

стал но ме ша ње. Два де се так ми ну та ка сни-
је, или ка да пи ри нач бу де ску ван, ски ну ти
шер пу са ва тре, до да ти пар ме зан и за чи-
ни ти по уку су. Сер ви ра ти у плит ке та њи ре
и де ко ри са ти све жим сец ка ним пер шу ном.

Пу ње ни пла ви
па тли џан у те сту

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 90 ми ну та
Са стој ци: За те сто: 250 г бра шна, јед-

но ја је, две ка ши ке ма сли но вог уља, ка-
ши ка сир ће та, со (на врх но жа), де вет
ка ши ка хлад не во де (пу не).

Фил: јед на пи ле ћа шниц ла, 100 г ку-
ку ру за, 100 г гра шка, јед на шар га ре па,
150 г пе чу ра ка, јед на цр ве на па при ка,
пет ка ши ка кач ка ва ља (из рен ди сан),
гла ви ца цр ног лу ка, две ка ши ке па ра-
дајз пи реа, ка ши ка исец ка ног пер шу на,
јед но ја је, ме сни део пла вог па ра дај за,
со, би бер (по уку су).
Оста ли ма те ри јал: бе ли лук, ма сли но-

во уље, жу ман це.
При пре ма: Бра шну до да ти со, уму-

ће но ја је, уље, сир ће, во ду и 15 ми ну та
ме си ти те сто. По де ли ти те сто на че ти-
ри де ла, ста ви ти на да ску по су ту бра-
шном, пре ма за ти с ма ло уља и оста ви ти
на соб ној тем пе ра ту ри да сто ји 20 ми ну-
та. Сва ки део раз ви ти у ко ру, по пр ска ти
бра шном и на не ти на при пре мљен пла ви
па тли џан (че ти ри пла ва па тли џа на).
Пла ви па тли џан опра ти, од се ћи врх,

из ду би ти сре ди ну, по со ли ти уду бље ње и
оста ви ти да сто ји 15-20 ми ну та. Ис пра ти
во дом, оце ди ти и ста ви ти да се пе че. Пе-
ћи на 250 сте пе ни 15 ми ну та. Па тли џан
оста ви ти да се про хла ди, а за то вре ме
при пре ми ти фил.
Фил: исец ка ну шар га ре пу, гра шак, пе-

чур ке, исец ка ну па при ку, као и ме сни
део пла вог па ра дај за крат ко блан ши ра-
ти. По вр ће про це ди ти и на за гре ја ном
ма сли но вом уљу (јед на ка ши ка) ма ло
про пр жи ти. До да ти ку ва ни ку ку руз, са-
мле ве ни цр ни лук, со, би бер и све за-
јед но про ме ша ти. При пре мље ну ма су
оста ви ти да се охла ди, до да ти па ра дајз
пи ре, кач ка ваљ, исец ка ни пер шун, исец-
ка но ку ва но пи ле ће ме со, уму ће но ја је, и
све до бро из јед на чи ти.
Уду бље ње охла ђе ног пла вог па тли џа-

на пре ма за ти ме ша ви ном ис це ђе ног бе-
лог лу ка, ма сли но вог уља и со ли. На пре-
ма за ну под ло гу на не ти фил, тј. па тли џан

на пу ни ти. По кло пи ти де лом ко ји је од се-
чен (врх) и уви ти у ко ру. Ко ру из бо сти
на не ко ли ко ме ста ви љу шком, пре-
ма за ти уму ће ним жу ман це том по-
ме ша ним са 3-4 ка пи мла ке во де
и ста ви ти да се пе че.
Пе ћи 10 ми ну та на 200 сте-

пе ни, а за тим сма њи ти тем-
пе ра ту ру на 180 сте пе ни и
на ста ви ти с пе че њем још 12-
15 ми ну та.  Пе че ни па тли џан 
из ва ди ти из рер не, по пр ска ти
хлад ном во дом и оста ви ти 10

ми ну та да се про хла ди. Се ћи на
ко лу то ве и слу жи ти уз са ла ту.

Ко лач од ке сте на
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 90 ми ну та
Са стој ци: 150 г мле ве них ба де ма, 800

грама ке сте на, три ка ши чи це на рен да не
ли му но ве ко ре, ма ло ци ме та, три ка ши ке
ка као пра ха, 200 г ше ће ра у пра ху, јед но
жу ман це, облан де.
За гла зу ру: јед но бе лан це, 200 г ше ће ра

у пра ху, 2-3 ка ши чи це ли му но вог со ка.
При пре ма: Сва ки ке стен уна крст за-

ре за ти па пе ћи у вре лој рер ни око 25
ми ну та (док не по пу ца ју). За тим их ољу-
шти ти, па их ста ви ти у по су ду, пре ли ти
во дом и до да ти ко ру ли му на и ци мет.
Ста ви ти да про кљу ча, па ла га но ку ва ти
око 20 ми ну та. За тим их до бро оце ди-
ти. По ло ви ну ке сте на на гру бо на се ћи, а
оста так из гње чи ти у пи ре.
По ме ша ти ке стен пи ре са ше ће ром у

пра ху, ка ка ом и мле ве ним ба де ми ма.
Ме ша ви ну по том за гре ја ти на ла га ној
ва три, уз стал но ме ша ње (око три ми-
ну та). Ски ну ти с ва тре и до бро уму ти ти.
Кад се ма ло охла ди, уме ша ти жу ман це и
исец ка ни ке стен.
Ко ри цу облан де ста ви ти на да ску и

глат ко, рав но мер но пре ма за ти фи лом од
ке сте на и та ко ре дом док се не упо тре би
сав фил и ко ри це.
Гла зу ра: мик се ром уму ти ти бе лан це

у чврст снег. По сте пе но до да ти ше ћер
у пра ху и ли му нов сок, та ко да се мо-
же ла ко раз ма за ти по ко ла чу. Пре ма за ти
ко лач гла зу ром, па оста ви ти да од сто ји
не ко ли ко са ти.
На по ме на: ко лач тре ба да од сто ји при-

ти снут, нај че шће те жом књи гом, пар да на
пре слу же ња. Док фи лу је те облан де, мо же
се де си ти да вам се фил ле пи, па по ква си-
те ка ши ку ко јом фи лу је те ко лач. Ко лач мо-
же да сто ји и ван фри жи де ра, али у до бро
за тво ре ној по су ди да се не би су шио.

При пре ми ла: С. С.
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На бра ја ју ћи фак то ре ри зи ка, ни ко да
спо ме не ко ли ко је по ли ти ка опа сна за ср це
– за по ли ти ча ре кад су из бо ри и гла са ње,
а за на род све оно што до ла зи по сле 

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

лековита казивања

Сва ки од 365 да на у го ди ни, че до мо је, про гла шен је у 
све ту за дан не че га. Не ки се уве ли ко обе ле жа ва ју и код 
нас, а за не ке ва та мо при кљу чак, па чим раз ви је не др-

жа ве про гла се не ки да тум за не ки дан, од ма га и ми про гла-
ша ва мо. Да ме пи таш кад је ко ји све тац, то ти увек мо гу ре ћи, 
по го то во оне ва жни је са цр ве ним сло вом, а од ових но во та-
ри ја нај бо ље знам да је 1. ок то бар Дан ста рих.
Он да нам сви са те ле ви зи је че сти та ју, при ча ју ка ко би нам 

то тре ће до ба мо ра ло би ти мно го леп ше, са др жај ни је, кул-
тур но осми шље ни је и баш за ужи ва ње; оби ла зе ста рач ке до-
мо ве – не ко са по кло ни ма а не ко и да се сли ка са ста ри ма ко-
ји се ра ду ју го сти ма, при пре ма ју умет нич ке про гра ме, да ру ју 
сво је руч не ра до ве са сек ци ја...
И до бро је да нас се се те и при ка жу до те ра не и уми ве не, 

бар у тим ок то бар ским да ни ма.
Она ба ба Је ли ца из тво је згра де, де те мо је, при ча ла ми је 

да на град ске пен зи о не ре нај че шће ми сле ове ве ли ке тр го-
вач ке ку ће, ко јих се по след њих го ди на при лич но на мно жи ло. 
Па, кад до ђу да па за ре ле ба и мле ка, учла њу ју их у сво је куп-
це и је да ред ме сеч но да ју по пуст од де сет по сто баш пен зи-
о не ри ма на ку по ви не тог и тог да на. И сад ти Је ли ца, а чи ни 
ми се и ве ћи на пен зи о не ра, има ју ме сеч ни рас по ред пен зи о-
нер ских по пу ста, па иду у на бав ке по пла ну.
Е, ви диш, љу би те ба ба, ја ми слим да би и те да не тре ба ло 

про гла си ти за ва жне да ту ме, бар из угла пен зи о не ра.
Ових да на је пр ви пут у све ту обе ле жа ван ме ђу на род ни дан 

ин те ли ген ци је у ви ше од сто гра до ва ши ром Зе мљи не ку гле, 
а у Ср би ји је чак у 14 гра до ва ор га ни зо ва но те сти ра ње за све 
ко ји су же ле ли да про ве ре свој ко е фи ци јент – да ли су про-
сеч ни (90–110), на да ре ни (120−140) или из у зет но ин те ли-
гент ни (пре ко 140). Они, пак, ко ји оства ре ко е фи ци јент 148 
или ви ше, а то ка жу мо же са мо два од сто укуп не по пу ла ци је, 
при ма ју се у члан ство Мен се.
У но ви на ма пи ше да се мо гу при ја ви ти сви ста ри ји од 17 го-

ди на, ка ко би ре ши ли 36 за да та ка гра фич ке струк ту ре за 40 
ми ну та. Це на је 1.000 ди на ра, а ђа ци, сту ден ти, не за по сле ни 
и пен зи о не ри до би ја ју по пуст од 30 од сто. Ома сам по ми сли-
ла да би би ло до бро кад би се у тој Мен си про да ва ло ме со, ил 
уље, ил огрев на то ли ки по пуст...
Не ве ру јем да се мно го пен зи о не ра при ја ви ло да те сти ра 

ин те ли ген ци ју пре ко тих гра фич ких струк ту ра. Да су по ну-

ди ли не ке дру ге за дат ке и ве шти не на про ве ру, има ли би ти
из Мен се јо ште да на у че од нас пен зи о не ра! Пре жи вља ва ње
с ма лим пен зи ја ма и ви со ким це на ма ни је мо гу ће без до ви-
ја ња сва ке вр сте, ра чу на ња до у па ру, кал ку ли са ња шта сад
мо ра мо да пла ти мо а шта ће мо од ло жи ти за ко ји дан, вре ба-
ња пра вог тре нут ка за не ку ку по ви ну или окре та ња гла ве од
оног што би смо баш во ле ли да па за ри мо, а не мо же мо...
А што се струк ту ра ти че – гра фич ке или по ли тич ке, ни је

нам све јед но. Кад би ти из Мен се те сти ра ли по ли тич ке – кум
Сте ва би мо жда мо гао да про ђе и на струк ту ре, и ко а ли ци је и
ка па ци те те, ко ли ко све пра ти, да је по чео чак да при ча и ко
ће с ким у но вим из бо ри ма, а ко с ким ви ше не ће...
Сре ћа по ње га па об ја ви ше још је дан ва жан да тум, 26. сеп-

тем бар – Свет ски дан ср ца, на по ми њу ћи да су кар ди о ва ску-
лар не бо ле сти је дан од нај че шћих узро ка пре вре ме не рад не
не спо соб но сти и ве ли ке смрт но сти. За Ср би ју су ре кли да на
сва ких 18 ми ну та по јед на осо ба умре од ср ца! Ту док то ри као
узро ке спо ми њу не пра вил ну ис хра ну, сла бу фи зич ку ак тив-
ност и пу ше ње. Ни ко да спо ме не ко ли ко је по ли ти ка опа сна
– за по ли ти ча ре кад су из бо ри и гла са ње, а за на род све оно
што до ла зи по сле. А за ку ма и ве ћи ну обич ног на ро да по губ не
су и ве сти о про да ји на ших фа бри ка, о на го ми ла ним пла ће ним
функ ци ја ма пар тиј ске го спо де, о не до вр ше ним и за ста ре лим
суд ским про це си ма за кри ми нал и ма фи је раз не вр сте, о от пу-
ште ним рад ни ци ма и њи хо вим глад ним по ро ди ца ма...
Свет ска ор га ни за ци ја здра вља је, де те мо је, овај дан по-

све ти ла здра вљу на рад ном ме сту под сло га ном „Ја ра дим ср-
цем”. Кар ди о ва ску лар не бо ле сти у по ра сту су у це лом све ту,
ма да нај ви ше стра да на род не раз ви је них и зе ма ља у раз во ју
и тран зи ци ји.
На ше ср це, здра вље, имо ви на и жи вот одав но ви ше ни су у

на шим ру ка ма.
Уну ка Ика

и старих,
срца и памети

ПРИ ЧА ЛА МЈесен на столу
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Ру ски пен зиј ски си стем
има све ве ће и озбиљ-
ни је те шко ће. Ње гов

про шло го ди шњи де фи цит из-
но сио је чак 39 ми ли јар ди до-
ла ра а и да ље је у по ра сту.
Ла не је тај де фи цит до сти гао
три про цен та бру то до ма ћег
про из во да што је по ло ви на
укуп ног де фи ци та јав них фи-
нан си ја, ина че пр вог по сле
де вет го ди на не пре кид ног
плу са.
При ма ња од по ре за и до-

при но са не до вољ на су да
по кри ју из дат ке пен зиј ског
си сте ма па их др жа ва сва ке
го ди не до ти ра – ове го ди не
ће та до та ци ја из но си ти око
пет ми ли јар ди до ла ра. Екс-
пер ти твр де да је ова кав си-
стем нео др жив на сред њи и
ду жи рок.
Ово се до га ђа у вре ме знат-

но сма ње них де ви зних ре-
зер ви, ка да се на ја вљу је ма-
сов на при ва ти за ци ја др жав-
них пред у зе ћа и крај ра зних
сти му ла ци ја и суб вен ци ја,
уз исто вре ме но сма њи ва ње
из да та ка – све у ци љу да се
де фи цит јав них фи нан си ја до
2013. пре по ло ви.
Про ме не се не из бе жно од-

но се и на пен зи је. Глав ни
про блем не са мо пен зиј ског
си сте ма, не го уоп ште чи та вог
ру ског дру штва и при вре де,
по ста ју не га тив на де мо граф-
ска кре та ња. По пу ла ци о на
кри ву ља па да све ни же – док 
је, на при мер, 1992. у Ру си ји
ро ђе но 220.000 осо ба ма ње од
бро ја пре ми ну лих, ове го ди не
ће де мо граф ски гу би так из но-
си ти чак 800.000. За че тр де-
сет го ди на, пре ма де мо граф-
ским ис тра жи ва њи ма УН, број
ста нов ни ка Ру си је спа шће са
са да шњих 140 ми ли о на на 108
ми ли о на. Ру си ја та ко мо же да
ану ли ра све пред но сти ко ја
има за хва љу ју ћи сво јој ве ли-
чи ни, при род ним бо гат стви ма
и исто риј ском на сле ђу.

Већ са да у овој зе мљи на 
1,6 за по сле них до ла зи је дан 
пен зи о нер, што је не ве ро ват-
них че ти ри пу та ма ње не го 
пре че тр де сет го ди на (у Че-
шкој, ко ја је не где око про-
се ка ЕУ, јед ног пен зи о не ра 
из др жа ва ју 2,2 за по сле на). 
А за два де сет го ди на тај од-
нос би ће из јед на чен, тј. је-
дан за по сле ни из др жа ва ће 
јед ног пен зи о не ра. Вла да је 
за то већ би ла при ну ђе на да 
си сте му те ку ћег фи нан си ра-
ња пен зи ја из по ре за фир ми 
и до при но са за по сле них до да 
тре ћи стуб пен зиј ског си сте-
ма – мо гућ ност та ко зва ног 
опт-оута, од но сно пре во ђе ње 
шест про це на та из др жав ног 
пен зиј ског фон да на при ват-
не пен зиј ске фон до ве ка ко 
би они та уште ђе на сред ства 
ула га ли и опло ди ли.
За по сле ни, на рав но, мо-

ра ју да бу ду мо ти ви са ни да 
до дат но ште де за пен зи ју из 
вла сти тих из во ра. Је ди но та-
ко мо гу по бољ ша ти свој по-

ло жај јед но га да на ка да се 
пен зи о ни шу. А пен зи је че сто 
ни су до вољ не ни за основ не 
по тре бе, упр кос знат ном по-
ве ћа њу 2008. и 2009. го ди не, 
од 18, од но сно 11 од сто, чи ме 
је вла да на сто ја ла да у вре-
ме нај ве ће кри зе и от пу шта-
ња спре чи со ци јал не не ми ре. 
Про сеч не ру ска пен зи ја ина-
че из но си око 250 до ла ра, то 
јест око 20.000 ди на ра.
На кон уво ђе ња тре ћег сту-

ба оче ки ва ло се да ће љу ди 
ви ше ко ри сти ти мо гућ ност да 
до дат но ште де за пен зи ју из 
вла сти тих из во ра. Но, пре ма 
ин тер нет из да њу Rus sian Law, 
та ини ци ја ти ва је, мо же се 
ре ћи, са свим про па ла. На и ме, 
са мо 6,8 од сто за по сле них је 
део сво јих бу ду ћих пен зи ја 
пре ве ло на при ват не фон до-
ве. За што је то та ко, још ни-
је са свим ја сно, али си гур но 
зна чај ну уло гу има ју на ви ке 
из не ких ра ни јих вре ме на.

„То је још онај ста ри, до-
бри, уства ри ве о ма лош те ку-

ћи си стем фи нан си ра ња пен-
зи ја”, ре зи ми ра Rus sian Law
кључ ну про ме ну ко ја је за-
пра во из о ста ла. И та ко пен-
зиј ски си стем Ру си је у осно ви
и да ље по чи ва на ра чу ни ца-
ма пла не ра из 70-их го ди на
про шлог ве ка ка да је са да-
шњи си стем на стао и ни је се
го то во ни ма ло из ме нио.
Шта ви ше, тај си стем је ве о-

ма бла го на клон пре ма они ма 
ко ји у пен зи ју иду пре за ко-
ном утвр ђе не ста ро сне гра ни-
це од 60 го ди на за му шкар це 
и 55 го ди на за же не. Пре ма 
не ким сту ди ја ма, 1998. је чак 
тре ћи на но вих пен зи о не ра 
пен зи о ни са на пре вре ме на.
Вла да у по след ње вре ме

на гла ше но ис ти че про блем с 
пен зи ја ма. Ка кве ће ме ре у 
ци љу сма њи ва ња тро шко ва 
би ти пред у зе те, још ни је по-
зна то. Ми ни стар фи нан си ја, 
Алек сеј Ку дрин, ипак је по-
жу рио да са оп шти да је је дан 
од ко ра ка ко ји се раз ма тра ју 
и по ме ну то про ду же ње ста-

погледи са стране

ВЕ ЛИ КИ ПРО БЛЕМ РУ СКЕ ЕКО НО МИ ЈЕ

Пен зиј ски си стем
пред ре фор мом

Пред ви ђа ју се
пре вен тив не ме ре, ме ђу
ко ји ма је и по ди за ње
ста ро сне гра ни це за
од ла зак у пен зи ју
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Ују ну је из гле да ло да је бит-УУка до би је на – фран цу ски 
пред сед ник Ни ко ла Сар ко-

зи је сми шље но на са мом по чет-
ку ле та обе ло да нио свој план за 
ре фор му пен зиј ског си сте ма, у 
окол но сти ма ка да је це лу Европ-
ску уни ју уз др ма ла и не  ма ло 
за стра ши ла фи скал на кри за у 
Грч кој. Ње го ви су гра ђа ни су то 
при ми ли с гун ђа њем и уоби ча-
је ним де мон стра ци ја ма – али је 
сеп тем бар по ка зао да су сна гу 
чу ва ли за глав ни об ра чун.
Ка да је сре ди ном сеп тем бра 

за кон ски пред лог да се ми ни мал-
но жи вот но до ба ко је је услов за 
пен зи ју по ме ри са 60 на 62 го ди-
не и са 65 на 67 за пу ну пен зи ју, 
то ни је из гле да ло као дра ма ти-
чан по мак с об зи ром на де мо-
граф ске про ме не – чи ње ни цу да 
се жи ви све ду же и да се сву да у 
све ту ра ди све ви ше. Али Фран-
цу зи су по ка за ли да се као на-
ци ја те шко ми ре са од у зи ма њем 
оно га што су јед ном сте кли.
Осам син ди ка та је уочи гла са-

ња о за ко ну у На ци о нал ној скуп-
шти ни, до њем до му пар ла мен та, 
на ули це, у 220 гра до ва, пре ма 
њи хо вим по да ци ма, из ве ло 2,7 ми ли о-
на љу ди. Вла ди не про це не ма сов но сти
ових ску по ва су знат но скром ни је – око
1,2 ми ли о на – али без об зи ра на ову раз-
ли ку, број оних ко ји су про те сто ва ли био
је им пре си ван.
Скуп шти на је ипак ве ћи ном по сла нич-

ких гла со ва из гла са ла ре фор му, ко ја у ок-
то бру фор мал но тре ба да бу де ове ре на у
Се на ту, гор њем пар ла мен тар ном до му. Се-
нат има мо гућ ност да уне се не ке не ве ли ке
из ме не, али ни из да ле ка она кве ка кве су
зах те ва ли син ди ка ти, ко ји су на за кон ски
пред лог ста ви ли чак 700 аманд ма на.
Обим про те ста је, ме ђу тим, по ка зао

још јед ну про тив реч ност. Док су ан ке те

јав ног мње ња по ка зи ва ле да сва ки дру-
ги Фран цуз (53 од сто) при хва та не из бе-
жност да се у пен зиј ском си сте му не што
про ме ни, јер му је ја сно да је по сто је ћи
са ста но ви шта фи скал них мо гућ но сти
нео др жив, чак 70 од сто је по др жа ва ло
штрај ко ве про тив оно га са чим се, у су-
шти ни, сла жу.
Пред сед ник, као вешт по ли ти чар, си-

гур но не би на ме тао не по пу лар ну ре-
фор му кад би би ло дру гог ре ше ња. Из-
ну ди ца је, на и ме, тре нут ни де фи цит од
10,7 ми ли јар ди евра у др жав ном пен зиј-
ском фон ду, са про јек ци јом да до 2018.
на ра сте до 42 ми ли јар де.
Сем то га, при ти ска и ста ње др жав ног

ра чу на. Фран цу ска је до сти гла ни во бу-

џет ског де фи ци та од осам од сто бру-
то на ци о нал ног про из во да, што је
да ле ко из над до зво ље ног по ЕУ стан-
дар ди ма (три од сто за чла ни це евро-
зо не). Цр ве на лам пи ца ко ја на ла же
оба ве зне ме ре штед ње па ли се ина че
већ на 5,5 од сто де фи ци та. Сар ко зи је
об ја вио план да де фи цит „унор ма ли” 
на онај до зво ље ни до 2013. го ди не
(ка да мо жда не ће би ти на вла сти, по-
што су сле де ћи пред сед нич ки из бо ри
2012, а по пу лар ност му је тре нут но
на ве о ма ни ском ни воу – 55 од сто су-
гра ђа на би на ње го вом ме сту во ле ло
да ви ди не ког дру гог, по мо гућ ству
ле ви ча ра).
Јед на од фран цу ских спе ци фич-

но сти у од но су на дру ге зе мље ЕУ 
је сте на чин на ко ји се пу не пен зиј-
ски фон до ви: зе мља не ма тра ди ци-
ју при ват ног фи нан си ра ња пен зи ја,
све је увек би ло у ре жи ји др жа ве,
у ко ју се има ви ше по ве ре ња не го
у фи нан сиј ска тр жи шта. За сва ког
Фран цу за је са свим при род но да др-
жа ва бу де та ко ја пре ра спо де љу је
на ци о нал но бо гат ство. Сва ки по ку-
шај да се у том по гле ду не што про-
ме ни ди ра у осе тљи ви жи вац, што је
мо жда глав но об ја шње ње за што се
то ли ко љу ди по ди гло на но ге. Јер,

из сва ке по је ди нач не пер спек ти ве про-
ме на ће ипак би ти те шка по што но во
пра ви ло под ра зу ме ва и да се за пу ну
пен зи ју 2012. ра ди 41 го ди ну, а 2020.
го ди не 41,5.
Ипак, фран цу ско не за до вољ ство мо-

же да из гле да нео прав да но кад се узме
у об зир да не ке дру ге зе мље, по пут Не-
мач ке, на при мер (где је ми ни мум 67 го-
ди на ста ро сти), има ју мно го не по вољ ни-
је ре жи ме за пен зи о ни са ње. У Бри та ни ји
је вла да већ по че ла да раз ма тра мо гућ-
ност да гра ни цу за пре ста нак ра да по-
диг не чак на 70 го ди на. Али, по ста ром
пра ви лу, сва ко ме се ње го ва бри га чи ни
нај ве ћом. Ми лан Бе кин

ро сне гра ни це за од ла зак у 
пен зи ју за пет го ди на, од но-
сно на 65 го ди на за му шкар це 
и 60 го ди на за же не.

– Уме сто да бу де са мо са-
ку пљач сред ста ва за пен зи је, 
др жав ни пен зиј ски фонд би 
тре ба ло да за ве де лич не пен-
зиј ске ра чу не. На тај на чин би 
уште де с вре ме ном мо гле да 

ра сту као што ра сту и уло зи у 
бан ка ма – пред ла же екс перт 
за пен зиј ски си стем са Уни-
вер зи те та у Но во си бир ску, 
На де жда Ва ви ли но ва.
Слич но ре зо ну је и Ки рил 

Ро ди мов са Ин сти ту та за еко-
но ми је у тран зи ци ји, ко ји је 
о то ме на пи сао ве о ма за па-
жен чла нак иза звав ши до ста 

ди ску си ја. Пре ма ње го вом
ми шље њу, у Ру си ји би, слич-
но као у Нор ве шкој, тре ба ло
фор ми ра ти гло бал ни пен зиј-
ски фонд ко ји би упра вљао
при хо ди ма од наф те, га са и
при ва ти за ци је и њих пла си-
рао ра ди опло ђа ва ња. Дру ги
стуб би био упра вља ње ин ди-
ви ду ал ним ра чу ни ма.

И да ље је, ме ђу тим, не из-
ве сно ко ји ће се, осим го то во
си гур ног по ди за ња ста ро сне
гра ни це за пен зи о ни са ње,
још по те зи по ву ћи у окви-
ру ру ске пен зиј ске ре фор ме.
Али, све из ве сни је де мо граф-
ске про ме не на ла жу да се то
ура ди што пре.

Ми лан Ла за ре вић

БУРНА ЈЕСЕН У ПАРИЗУ

Фран цу зи се не пре да ју
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из наше прошлости

Од нос ста нов ни штва
пре ма пре се ље њу и
на пу шта њу ста рих ва-

ро ши био је не га ти ван. У ар-
хи ва ма је за бе ле жен њи хов
от пор на ред ба ма о на пу шта-
њу ста рих до мо ва и гра ђе њу
но вих по пла ну. Власт ни је
по пу шта ла, а на ро чи то оштре

ме ре при ме ње не су код пре-
у ре ђе ња Бе о гра да. Кнез Ми-
лош је сма трао да је оба ла
Са ве нај бо ља за раз вој но вог
срп ског Бе о гра да, па је 1835.
го ди не дао на ред бу да се ста-
нов ни ци Са ва ма ле у ро ку од
го ди ну да на пре се ле на Па ли-
лу лу. Ка ко је на кон го ди ну да-
на, при по врат ку из та да шње
пре сто ни це Кра гу јев ца, ви део
да је ста ње не про ме ње но, на-
ре дио је да се ста нов ни штво
од мах исе ли, а ку ће по па ле и
по ру ше. Та ко је „већ у под не
истог да на Са ва ма ла пред ста-
вља ла го ми лу тру ле жи и раз-
ва ли на”, а ста нов ни штво је
под хит но пре се ље но.
Из град ња но вог Бе о гра да

ван тур ског де ла ва ро ши, као
но ве пре сто ни це по за ми сли
кне за Ми ло ша, за по че та је
1835. на вра чар ским по љи ма,
а глав ним ур ба ни стич ким по-
сло ви ма упра вљао је Сло вак 
Франц Јан ке, ко ји је 1834.
го ди не до шао из Бе ча. Он је
„пре ме рио по ло же ни је са ва-
мал ских ме ста, где ће пи ја ца
и глав на зда ни ја би ти”. Пра-
во у га о не улич не мре же до би-
ле су и но ве вред но сти у ви ду

круп них бло ко ва (ко ји су омо-
гу ћа ва ли уре ђе ње про стра-
них вр то ва) из ме ђу ули ца, са 
др во ре ди ма ши ро ким око 20 
ме та ра. Те жња да се Бе о град 
при бли жи европ ским гра до-
ви ма, да пру жи но вим ста-
нов ни ци ма удоб ни ју жи вот ну 
сре ди ну огле да ла се и у пред-

ло гу да се на Вра ча ру по диг-
не парк „за шет њу и уве се ле-
ни је жи те ља Бе о гра да” ко ји 
та квих ме ста ни су има ли.

Пр ви ур ба ни стич ки
за кон
Из у зе тан зна чај за раз вој 

ур ба ни зма Бе о гра да и Ср би-
је пред ста вља по ду хват Еми-
ли ја на Јо си мо ви ћа на ре кон-
струк ци ји ста рог Бе о гра да. 
У свом де лу, ујед но и пр вом 
срп ском те о риј ском ра ду из 
обла сти ур ба ни зма, под на-
сло вом „Об ја шње ње пред-
ло га за ре гу ла ци ју оног де ла 
Бе о гра да што ле жи у шан цу”, 
ра ђе ном од 1864. до 1867. го-
ди не, отво рио је но ву ета пу у 
раз во ју уре ђе ња срп ских гра-
до ва са да ле ко се жним зна-
ча јем. Бе о град је зва нич но 
по стао сло бо дан град 1867. 
го ди не, а исте го ди не је до нет 
и За кон о ре гу ли са њу ва ро ши 
Бе о гра да – пр ви за ко но дав ни 
акт у обла сти ур ба ни зма, чи ји 
је тво рац био Јо си мо вић. Он је 
до при нео ства ра њу дру штве-
но-кул тур ног цен тра у ста рој 
ва ро ши са ни зом ре ше ња ко-
ја и да нас по сто је, као што је 

град ња парк-тр га ис пред мо-
ну мен тал не згра де Ка пе тан-
Ми ши ног зда ња, уме сто не у-
глед не Ве ли ке пи ја це.
Но вом са о бра ћај ном мре-

жом Јо си мо вић је ус по ста вио 
ор ган ску ве зу из ме ђу ста ре и 
но ве спо ља шње ва ро ши ко је 
су би ле сла бо по ве за не пре-

ко не ко ли ко ка пи ја. Ре кон-
струк ци јом је уве де на и но ва 
мре жа пра вих и ши ро ких ули-
ца (чи ме је обез бе ђен пре-
глед ни ји кол ски са о бра ћај), 
уз пра во у га о не бло ко ве из-
де ље не у пра вил не пар це ле. 
Он је пред ло жио и да се Ка-
ле мег дан уре ди као „ди во тан 
парк” и за ла гао се да Бе о град 
до би је ве нац пар ко ва од око 
50.000 хек та ра. У сво јим хи-
по те за ма о раз во ју да на шњег 
глав ног гра да он је био из ван-
ред но ши рок и да ле ко вид. За 
Бе о град, та да ма лу ва рош са 
20.000 ста нов ни ка, го во рио је 
да му је „су ђе но да бу де јед на 
од нај ва жни јих ва ро ши на ис-
точ ном су во зе мљу Евро пе”.

Ме тро по ли тен ски град 
Бе о град
Јо си мо вић је сво је де ло 

ства рао у исто вре ме кад су 
се ве ли ки гра ђе вин ски ра до ви 
спро во ди ли и у дру гим европ-
ским гра до ви ма, на при мер у 
Бар се ло ни под ру ко вод ством 
Ил де фон са Сер де, и Па ри-
зу под ру ко вод ством ба ро на 
Осма на. Јо си мо ви ће ва кон-
цеп ци ја ре кон струк ци је до би-

ја но во по ље ра да по сле Бер-
лин ског кон гре са, 1878. го ди-
не, ка да је Ср би ји при по је на 
те ри то ри ја са гра до ви ма ори-
јен тал ног ти па. Мре жа уза-
них, кри вих и сле пих ули ца 
та да осло бо ђе ног Ни ша пред-
ста вља ла је за стран це пра ви 
ла ви ринт, а слич на је би ла 

струк ту ра и у оста лим гра до-
ви ма на ју гу Ср би је. Бр зо је 
усле дио њи хов ур ба ни стич ки 
пре о бра жај пра ћен, на рав но, 
ру ше њем број них згра да и ис-
пра вља њем ули ца.
Нај ве ћи број да на шњег ур-

ба ног ста нов ни штва жи ви у
згра да ма и про сто ру ко ји се
гра дио по сле Дру гог свет ског
ра та. Нај им пре сив ни ји по-
ду хват је сва ка ко из град ња
Но вог Бе о гра да, за о кру же на
то ком ове де це ни је, „ме ста
све тло сти и зе ле ни ла”. Глав-
ни град Ср би је са око 1,8 ми-
ли о на ста нов ни ка на пу ту је
да, са за вр шет ком за по че тих
мо сто ва и са о бра ћај ни ца, по-
ста не ме тро по ла ви шег ре да.
То је ре зул тат ра да и ен ту-
зи ја зма мно гих ге не ра ци ја,
во ђе них ви зи ја ма и иде ја ма
да ле ко ви дих и од луч них љу-
ди. У из бо ру лон дон ског еко-
ном ског ча со пи са „Фај нен-
шел тајмс” он је 2006. го ди не
про гла шен „гра дом бу дућ-
но сти ју жне Евро пе”, што је
140 го ди на ра ни је пред ви део
и по же лео Еми ли јан Јо си мо-
вић.

Ду шко Вук са но вић

УР БА НИ ЗА ЦИ ЈА СР БИ ЈЕ

Ра ђа ње ве ли ке ва ро ши
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на лицу места

Усеп тем бар ско ки шно ју тро пред са-
лаш Па је Ђу ра ше ви ћа у бли зи ниУУСу бо ти це сти гли су по се ти о ци, све

с не ве ри цом гле да ју ћи у не бо. Чла но ви
ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да из це ле по-
кра ји не оку пи ли су се на овом ме сту што
оди ше про шло шћу и ста ри ном, да ужи-
ва ју у ства ра лач ком чи ну сли ка ња на
Пр вој ли ков ној ко ло ни ји ко ју је ор га ни-
зо вао Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не.
По сле окре пље ња под над стре шни цом

глав не са ла шар ске згра де, до ма ћин ове
ма ни фе ста ци је, ко ју је по др жа ло Ми ни-
стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке – 
Сек тор за шти те осо ба са ин ва ли ди те том,
Стан ко Ним че вић, пред сед ник ОО СИР
Су бо ти це, об ја шња ва да ће Ко ло ни ја,
због ки ше, би ти одр жа на у ве ли ком ре-
сто ра ну Тр го вин ског цен тра у Су бо ти ци.
И, ка ко то обич но би ва на слич ним

дру же њи ма, ор га ни за то ри пред во ђе-
ни Јо си пом Хор ва том, ве о ма ис ку сним у
при пре ми и одр жа ва њу слич них ма ни фе-
ста ци ја, по де ли ли су умет ни ци ма плат-
на, бо је и дру ги ма те ри јал, на кон че га су
сли ка ри по тра жи ли ме ста за рад.
Ста на Сви ла ров, пред сед ник Са ве за

ин ва ли да ра да Вој во ди не, под се ти ла је
при сут не да су овој сли кар ској ко ло ни ји
прет хо ди ла три су сре та умет ни ка у Ку-
ли, Ко ва чи ци и Бе о чи ну, те да ће ова ква
ства ра лач ка дру же ња би ти на ста вље на
ка ко би се чла но ви ор га ни за ци ја мо гли
ис ка за ти и кроз умет ност. Иде ју о ода би-
ру и опре ма њу нај бо љих сли ка, њи хо вој
про да ји на аук ци ји и свр сис ход ном ко ри-
шће њу тих сред ста ва, раз мо три ће и уоб-

ли чи ти Из вр шни од бор По кра јин ске ор га-
ни за ци је на не кој од на ред них сед ни ца.
Сли кар ска плат на су, вр ло бр зо, уме-

сто бе ле под ло ге по че ла да до би ја ју сло-
је ве бо је. Не ке ру ке ве шти је и бр же, а
не ке нео д луч не – али све ис трај не у на-
ме ри да за вр ше сли ку. Пре дах уз ку ва не
ку ку ру зе или до ма ћи спе ци ја ли тет раз-
ље ва чу до бар је да се ма ло по при ча са

дру гим сли ка ри ма и го сти ма Ко ло ни је.
Ат мос фе ра ле па, не на ме тљи ва, по год на
за но ва по знан ства, раз ме ну ис ку ста ва
и ки би цо ва ње про це са ства ра ња сли ке.
Дра го љуб Ми тро вић из Ши да, члан Ли-
ков ног кру га Са ве Шу ма но ви ћа, ра до се
ода зи ва на ко ло ни је, по го то во ху ма ни-
тар ног ка рак те ра. Ка же да је ова нај ор-
га ни зо ва ни ја до са да, да му је дра го што
су љу ди из раз ли чи тих ме ста, баш као
што су раз ли чи те њи хо ве те ме и тех ни-
ке, и да је ди но жа ли што због ки ше ни су
оста ли на ве о ма ин спи ра тив ном са ла шу.
По ред про зо ра са ко га се ви ди пар кинг,

нај ста ри ја уче сни ца, осам де се то го ди шња
Ка та лин Хо ло, сли ка др во у цва ту и не ку
од цвет них ли ва да ко ји ма је, у не ком од
сво јих про ле ћа, си гур но хо ди ла.
У ка сно по под не на ни за не сли ке два де-

сет три умет ни ка са че ка ле су го сте из ло-
кал не са мо у пра ве и љу би те ље умет но сти.
До де ље не су за хвал ни це за уче шће свим
сли ка ри ма, ко ји су по же ле ли да по но-
во до ђу на слич ну ко ло ни ју у не ки дру ги
град. Ма да, ре ко ше, Су бо ти ча ни су би ли
та ко до бри до ма ћи ни да би опет ра до до-
шли њи ма у го сте. Ика Ми тро вић

СЛИКАРСКА КОЛОНИЈА ИНВАЛИДА РАДА

Суботички ликовни сусрет
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хроника

До при нос
ма ни фе ста ци ји
да ло ви ше од 500
уче сни ка из 15 ме ста
и оп шти на у Ср би ји

Очу ва њу кул тур не ба-
шти не Хо мо ља, По-
мо ра вља, Шу ма ди је,

ис точ не Ср би је, Вој во ди не и

дру гих кра је ва на ше зе мље
ове го ди не свој до при нос да-
ло је ви ше од 500 из во ђа ча на
43. Смо три из вор ног на род-
ног ства ра ла штва „Хо мољ ски
мо ти ви”, одр жа ној у Ку че ву.
Ма ни фе ста ци ја је по че ла на-

род ним ва ша ром и про дај-
ном из ло жбом си ра и ме да, 
а не ко ли ко ен ту зи ја ста је од 
ра ног ју тра на Пе ку кре ну ло 
у по тра гу за зла том. Уче сни-
ци ово го ди шњих „Хо мољ ских 
мо ти ва” из 15 ме ста Ср би је 
у ве ли чан стве ном де фи леу 
про шли су глав ном ули цом, 
пре но се ћи уз му зи ку, пе сму 
и игру оби ча је сво га кра ја. 
Оде ве ни у на род не но шње, 
они су игром и пе смом по но во 
ожи ве ли на сле ђе сво јих пра-
де до ва, док је ви ше хи ља да 
гра ђа на и го сти ју ужи ва ло у 
овом ори ги нал ном, ша ре ном 
и буч ном кар не ва лу.
Пла то ис пред Цен тра за 

кул ту ру „Вељ ко Ду го ше вић” 
био је пре те сан за за љу бље-
ни ке у на род не оби ча је ко ји 
су са ин те ре со ва њем пра ти ли 

из во ђа че из Жа гу би це, Пе-
тров ца на Мла ви, Бо љев ца, 
Бо ра, Мај дан пе ка, За је ча ра, 
Ра че, Кра гу јев ца, Не го ти на, 
Ма лог Цр ни ћа и Ку че ва. А на 
про сто ру ис пред хо те ла „Руд-
ник” од ви ја ло се так ми че ње у 
спра вља њу ста рих на род них 
је ла – „Злат не ру ке”.
Кон церт из вор них гру па 

и кул тур но-умет нич ких дру-
шта ва пред ста вљао је ша ре-
ни ло бо ја, но шњи и мо ти ва 
кра ја из ко јег до ла зе, али и 
смо тру мла до сти и ле по те. 
Би ло је и на род них оби ча ја 
ко ји са мо на овом ме сту мо гу 
да се до жи ве и ви де: од пе-
са ма па сти ра и чо ба ни ца, до 
здра ви ца... Че тр на ест де во ја-
ка де фи ло ва ло је по зор ни цом 
на да ју ћи се ла ска вој ти ту ли 
„нај леп ше па сти ри це”, али и 

на гра ди Зла та ре Мај дан пек. 
Тро чла ни жи ри имао је пу не 
ру ке по сла и на кра ју се од лу-
чио за се дам на е сто го ди шњу 
Та њу Чин кић из Ко би ља.
Уче сни ке и мно го број не го-

сте по здра вио је пр ви чо век 
оп шти не Ку че во, Зо ран Ми ле-
кић, ко ји је ре као да се ов де 
су сре ће мо са нај ста ри јом ма-
ни фе ста ци јом из вор ног на-
род ног ства ра ла штва у Ср би-

ји, а ди рек тор Ју-Ес стил кре-
ча не у Ку че ву, Ма теј Пер кинс,
на гла сио је да му је дра го што
већ дру гу го ди ну при су ству је 
смо три ко ја по ста је све бо ља 
и ма сов ни ја.

Љ. На ста си је вић

ХО МОЉ СКИ МО ТИ ВИ – СМО ТРА ИЗ ВОР НОГ НА РОД НОГ СТВА РА ЛА ШТВА

Игра ле де де и уну ци

Најлепша пастирица,
Тања Чинкић

Гошћа из Немачке,
Вера Илић

Књи жев ни клуб „Ми ро слав
Ми ка Ан тић” у Ин ђи ји сре ди-
ном сеп тем бра ор га ни зо вао је
21. ме ђу на род ну пе снич ку ма-
ни фе ста ци ју „Га ра ви со как”.
На пе снич ки кон курс ја ви ло
се 788 ауто ра из 19 зе ма ља,
а ко ми си ја у са ста ву Не над
Ра дош, књи жев ник, Ни ки ца
Ба нић, књи жев ни кри ти чар,
и Јо ван Бо дро жић, пе сник,
ода бра ла је 374 пе сме и исто

то ли ко ауто ра да бу ду за сту-
пље ни у ово го ди шњој збир ци
„Га ра ви со как”. Ме ђу пе сни ци-
ма до ста их је из Сре ма – из
Пе ћи на ца, Ку пи но ва, Ши ма-
но ва ца, Ла ћар ка, Срем ске Ми-
тро ви це и Ин ђи је. У збир ци
су се на шли и пе сни ци чи ји
је вид оште ћен – Бу дим ка То-
шић и Дра га на Ду чић из Ужи-
ца, Са ња Гру бор из Пе ћи на ца,
На да Ба др ље вић из Ки кин де,

Лор јан По пи из Вр шца, Игор
Зо рић из Зре ња ни на и Зла то-
мир Бо ров ни ца из Ин ђи је.

– За ове пе снич ке су сре те
чу ло се ши ром све та, па се с
пра вом мо же ре ћи да је ма-
ни фе ста ци ја оправ да ла име.
Ако би смо се ба ви ли ста ти-
сти ком, тре ба ло би мно го
про сто ра да се на бро је све
др жа ве и гра до ви до ко јих
је сти гло име Ин ђи је и Ми-

ке Ан ти ћа. Ре ћи ће мо са мо
да ће овај збор ник до би ти и
уче сни ци из Аустра ли је, САД,
Ка на де, Ру си је, Ве ли ке Бри-
та ни је, Не мач ке, Швај цар ске,
Хо лан ди је, Швед ске, Фран-
цу ске, Нор ве шке, Бу гар ске.
Ра до ва ће му се и ауто ри из
бив ших ју го сло вен ских ре пу-
бли ка – ис ти че Не над Ра дош,
уред ник књи ге.
Збир ка пе са ма са ово го ди-

шње ма ни фе ста ци је про мо-
ви са на је у Ве ли кој са ли Кул-
тур ног цен тра у Ин ђи ји, где
је сво је сти хо ве го во ри ло ви-

МЕ ЂУ НА РОД НИ ПЕ СНИЧ КИ СУ СРЕ ТИ „ГА РА ВИ СО КАК” У ИН ЂИ ЈИ

На из во ру по е зи је
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ше од сто ти ну пе сни ка из зе-
мље и ино стран ства. У про-
гра му је уче ство вао и Вељ ко 
Гру јић Ве џа, ко ји је го во рио 
Ан ти ће ву по е зи ју, и ор ке стар 
„При ја те љи”.
Из Кул тур ног цен тра уче-

сни ци су се пре се ли ли у Клуб 
пен зи о не ра где су уз ве че ру, 
пи ће, му зи ку и пе сму на ста-
ви ли дру же ње до ка сних са-
ти. Пе сни ци ра до до ла зе у 
Ин ђи ју јер ту их оче ку је то пла 
до бро до шли ца, искре на људ-
ска реч и ве ли ко го сто прим-
ство ко је пру жа Књи жев ни 
клуб „Ми ро слав Ми ка Ан тић” 

на че лу са не у мор ним и пред-
у зи мљи вим пред сед ни ком, 
Зла то ми ром Бо ров ни цом.
По за вр шет ку ма ни фе ста-

ци је мно ги од уче сни ка же ле-
ли су да из не су сво је ути ске:

– Све је из ван ред но ор га ни-
зо ва но. Од зив је био од ли чан, 
мно го је пе сни ка до шло и, што 
је нај див ни је од све га, до шли 
су ауто ри из чи та вог све та. То 
ме ја ко ра ду је – с по но сом је 
ис та кла Ја сми на Ха ња лић, пе-
сни ки ња из Са ра је ва.

– Би ла је то пре кра сна ма-
ни фе ста ци ја ко ја ми се мно-
го до па да – ре кла је Сла ви ца 

Уру мо ва, пе сни ки ња из Ско-
пља ко ја има ви ше об ја вље-
них књи га, а за сту пље на је и
у мно гим збор ни ци ма.
Са фе та Осми чић, пе сни ки-

ња из Хо лан ди је, ис та кла је
да је спе ци јал но до шла на
ову ма ни фе ста ци ју:

– За ди вље на сам ор га ни-
за ци јом и пре срећ на сам што
сам уче сни ца. Пр ви пут сам у
Ин ђи ји, али на дам се да ћу и
да ље до ла зи ти.
Го шћа из Цри кве ни це у Хр-

ват ској, Ка ти ца Ту шин ски,
та ко ђе је би ла оду ше вље на:

– У Ин ђи ји се осе ћам су-

пер, јер пе сни ци су чу ђе ње 
овог све та и ме ни је дра го 
што сам ме ђу њи ма да уве-
ли чам ову при ред бу. За хва-
љу јем го спо ди ну Зла то ми ру 
Бо ров ни ци ко ји је уло жио 
мно го на по ра да нас све оку-
пи – ре кла је она.

– И ја бих по пут мо јих ко-
ле ги ни ца по хва лио ма ни фе-
ста ци ју. Ме ђу тим, по треб но 
је да пе сни ци пра те до га ђа-
ња у пи са ној ре чи – на гла сио 
је Ан ђел ко Пе ро вић из Ма ри-
бо ра иза ко га су већ че ти ри 
об ја вље не књи ге.

Аца Ба нић

На ово го ди шњој смо три агра ра у Кра-
гу јев цу, на 1.500 ква драт них ме та ра
из ло жбе ног про сто ра, сво је про из-

во де и услу ге пред ста ви ло је око сто ти ну
из ла га ча. По след њег да на ма ни фе ста ци је
до де ље ни су пе ха ри од га ји ва чи ма сит них
жи во ти ња и сви ња, а про гла шен је и нај-
леп ши штанд сај ма – из ло жбе ни про стор
пред у зе ћа „Ко тле ник” из Ла ђе ва ца, чи ји
пред став ни ци су као на гра ду до би ли ико-
ну, дар гра да Кра гу јев ца.
Од га ји ва чи круп них го ве да си мен тал-

ске ра се из Удру же ња „Шу ма ди ја” ор-

га ни зо ва ли су смо тру нај ква ли тет ни јих
гр ла, на ко јој су до де ље ни пе ха ри у три
ка те го ри је – од га ји ва чи ма кра ва, пр во-
тел ки и при плод них ју ни ца. На гра де су
до де ље не и од га ји ва чи ма чи ја су гр ла
од не ла по бе ду у ка те го ри ја ма шам пи о на,
пр ве и дру ге „пра ти ље”, а на гра ђе ни су и
нај мла ђи и нај ста ри ји од га ји ва чи го ве да
у Шу ма ди ји. Нај леп шом ко лек ци јом кра-
ва про гла ше на су гр ла Љу би ше Јо ва но-
ви ћа из Гор њих Гр би ца код Кра гу јев ца,
из чи је ста је је и ове го ди не на гра ђе на
нај леп ша ју ни ца. На гра де и при зна ња

до де ље ни су и од га ји ва чи ма го лу бо ва,
жи ви не и ку ни ћа, а пе ха ри су при па ли и
од га ји ва чи ма сви ња.
За тва ра ње Сед мог шу ма диј ског сај ма

по љо при вре де у Кра гу јев цу обе ле жио је
кул тур но-умет нич ки про грам фол клор-
них дру шта ва из се ла Бад ње вац и Дра го-
бра ћа. „Шу ма ди ја са јам” је ово го ди шњу
смо тру оце нио нај ви шом оце ном, уз на ду
да ће на ред ни са јам агра ра у Кра гу јев цу
би ти одр жан у но вој ха ли. Ор га ни за тор
ма ни фе ста ци је био је град Кра гу је вац.

Ми лош Сан трач

ЗА ВР ШЕН СЕД МИ СА ЈАМ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Ин те ре со ва ње
над ма ши ло
оче ки ва ња Награђени добијају признања

За посетиоце сајма приређен је богат програм
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Оста ци ма му ти це, јед-
ни од нај зна чај ни јих
у све ту, из ло же ни у

На род ном му зе ју у Ки кин ди,
от кри ве ни су пре че тр на ест
го ди на у гли но ко пу у бли зи ни
овог гра да. Пре не ко ли ко го-
ди не из ра ђе на је и пла стич на
ре пли ка те ма му ти це ко ју су
де ца на зва ла Ки ка. Ове го ди-
не у ње ну част одр жан је че-
твр ти Ма мут фест.
Та де чи ја ма ни фе ста ци ја

то ком два да на тра ја ња об-

је ди ни ла је два де се так при-
ред би. Вас пи та чи и нај ста-
ри је гру пе пред шко ла ца су 
ре а ли зо ва ли кре а тив ну ра-
ди о ни цу „Ма мут арт”, а по се-
ти о ци су мо гли да раз гле да ју 
из ло жбе „Умет ност и ре ци-
кла жа”, „Ар хе о лог као де тек-
тив” и „Дар вин да нас” – по-
све ће ну сто го ди шњи ци ро ђе-
ња овог на уч ни ка. Уче сни ци 
Ма мут фе ста за ба ви ли су се и 
дру штве ном игром „Ма мут ска 
аван ту ра”, на ме ње ном бу ду-

ћим ис тра жи ва чи ма и љу би-
те љи ма пра и сто риј ских жи-
во ти ња. „Квиз из до ба ју ре” 

про ве рио је основ но зна ње
уче ни ка о ге о ло ги ји, па ле он-
то ло ги ји, би о ло ги ји и ар хе о-
ло ги ји.
По себ но ин те ре со ва ње по-

се ти ла ца иза зва ла је ма мут-
ска укр ште ни ца са ста вље на 
од 150 скан ди нав ки на те му 
„Ки кинд ски ма мут”, ко ју су 
са чи ни ли нај по зна ти ји ениг-
ма ти ча ри овог ре ги о на на 
срп ском, сло ве нач ком, ма ке-
дон ском, ита ли јан ском и ен-
гле ском је зи ку. Ова до слов но 
ма мут ска укр ште ни ца са др-
жа ла је 18.000 по ља и би ла је
ду га 60 ме та ра.
Са Ма мут фе ста мла ди су

упу ти ли и 1001 че стит ку за 
Ки ку.

С. За ви шић

КИ КИН ДА

Ки ки у част

Хи ља ду јед на че стит ка за Ки ку

Део из ло жбе „Дар вин да нас”

Удру же ње хра ни тељ ских по ро ди ца „Ши ро ко ср це” у Ста рој 
Па зо ви по сто ји пет го ди на. Ви ше од три де сет по ро ди ца при-
хва ти ло је де цу без ро ди тељ ског ста ра ња и тру де се да им 
улеп ша ју де тињ ство и да их из ве ду на пра ви пут. Од Мар ти на 
Сла до ка, пред сед ни ка по ме ну тог
удру же ња, са зна ли смо да се хра-
ни тељ ске по ро ди це и де ца оку-
пља ју по след ње су бо те у ме се цу,
да се дру же и ор га ни зу ју из ле те.
Тру де се да де ци ука жу да ни су са-
ма и да им ко ли ко-то ли ко за ме не
ро ди тељ ски дом. У Ста рој Па зо ви
је још де се так по ро ди ца ко је не-
ма ју де цу на сме шта ју а за вр ши ле
су обу ку.
Ме ђу овом де цом је не ко ли ко

са по себ ним по тре ба ма и њи ма се

по све ћу је ве ћа бри га. „Ши ро ко ср це” има из ван ред ну са рад њу
и са Цен тром за со ци јал ни рад у Ста рој Па зо ви.
Ме ђу пе де се то ро де це ко ја су сме ште на у хра ни тељ ске по-

ро ди це је и осмо го ди шњи Ду шан, од ли чан уче ник дру гог раз-
ре да, ко ји је то пли дом и дру гу
ма му про на шао у по ро ди ци Кат ке
Ва ре ни, мај ке два од ра сла си на.

– Су пруг и ја смо се до го во ри ли
пре шест го ди на да и ми узме мо
јед но де те да му пру жи мо љу бав
и да га вас пи та ва мо. То би мо гао
сва ко ко во ли де цу – ка же Кат ка.
Ду шан не по зна је сво ју би о ло шку

ма му, али за то је ту ње го ва дру га
ма ма ко ју он та ко и зо ве и ко ја се
тру ди да му за и ста то и бу де.

А. Ба нић

СТА РА ПА ЗО ВА

Ши ро ко и хумано ср це

Бу квал но баш ма мут ска
укр ште ни ца

Душан са новом породицом
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Јед но крат на по моћ
чла но ви ма Удру же ња
Удру же ње пен зи о не ра Ле сков ца до де ли ло је сво јим чла-

но ви ма јед но крат ну нов ча ну по моћ од 1.000 ди на ра за ку по-
ви ну ро бе у ло кал ним про дав ни ца ма. По ре чи ма Бра ти сла ва
Здрав ко ви ћа, пред сед ни ка овог удру же ња, по моћ је до би ло
750 пен зи о не ра, а сред ства су при ку пље на од чла на ри не, ко ја
ме сеч но из но си 15 ди на ра.

– Ле ско вач ко удру же ње тре нут но има 7.000 чла но ва. У оп-
шти ни жи ви око три де сет хи ља да, а у Ја бла нич ком окру гу
че тр де се так хи ља да пен зи о не ра свих ка те го ри ја. По ред ове
ак ци је, исто вре ме но спро во ди мо још јед ну – на ши чла но ви
има ће мо гућ ност да ку пе па ке те су хо ме сна тих про из во да од
де сет ки ло гра ма ко је ће пла ћа ти у шест ра та – ис ти че агил ни
пред сед ник ле ско вач ких пен зи о не ра, Бра ти слав Здрав ко вић.
Мно ги пен зи о не ри у овом кра ју жи ве у те шким усло ви ма,

че сто уса мље ни и бо ле сни. Ве ћи на њих има скром на при ма ња
и за то им је сва ки вид ма те ри јал не по мо ћи дра го цен. Због то-
га су и нај но ви је ак ци је до би ле ши ро ку по др шку свих чла но ва
ове ор га ни за ци је.

Д. К.

Бра ти слав Здрав ко вић, пред сед ник Удружења

Се ди ште Оп штин ске ор га ни за ци је

УЖИ ЦЕ

За хвал ност за сло бо ду
По ла га њем цве ћа на спо мен-обе леж ја и ода ва њем по ште 

па лим срп ским рат ни ци ма у ра то ви ма од 1912. до 1918. го ди-
не, уз ду жну за хвал ност за сло бо ду, у свим оп шти на ма Зла-
ти бор ског окру га обе ле жен је до сто јан стве но 15. сеп тем бар 
– Дан про бо ја со лун ског фрон та, пре 92 го ди не, у че му је срп-
ска вој ска од и гра ла јед ну од глав них уло га. Ко ме мо ра тив ним 
ску по ви ма при су ство ва ли су чла но ви и сим па ти зе ри бо рач ких 
ор га ни за ци ја, по том ци рат ни ка из Пр вог свет ског ра та, пред-
став ни ци ло кал не са мо у пра ве, по ли тич ких пар ти ја, све штен-
ство Срп ске пра во слав не цр кве и мно го број ни гра ђа ни.
Са свих ску по ва упу ће на је по ру ка мла дим ге не ра ци ја ма да 

„онај ко не по зна је сво ју исто ри ју, не ма ни сво ју бу дућ ност”.
М. П.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ху ма ни тар ни
ва тер по ло тур нир

У ор га ни за ци ји кра гу је вач ког Удру же ња се кре та ри ца, а под 
по кро ви тељ ством гра да Кра гу јев ца, на Град ским ба зе ни ма 
одр жан је ху ма ни тар ни ва тер по ло тур нир. При ход са тур ни ра 
на ме њен је по ро ди ци Ву ји чић из кра гу је вач ког на се ља Ма ле 
пче ли це, ко ја жи ви на иви ци ег зи стен ци је.
На тур ни ру се так ми чи ло осам еки па, а ор га ни за ци ју су по мо-

гли Спорт ски цен тар „Мла дост” и во лон те ри Град ске ор га ни за ци-
је Цр ве ног кр ста. При ку пље но је око 56.000 ди на ра, а сав но вац 
би ће пре дат Ру жи ци Ву ји чић ко ја се од смр ти су пру га 2004. го ди-
не са ма са тро ји цом си но ва бо ри за пре жи вља ва ње. Удру же ње 
се кре та ри ца је ра ни је за ову по ро ди цу обез бе ди ло ра чу нар, што 
је би ла ве ли ка же ља нај мла ђег си на Бог да на, али је то да ле ко од 
све га оно га што Ву ји чи ћи ма не до ста је. М. С.
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Де да и уну ка пче ла ри
Ра ди ша Ма ној ло вић (64), же ле знич ки пен зи о нер из Ла по-

ва, не ка да шњи над зор ник ло ко мо ти ва, и ње го ва уну ка Ми ња 
Здрав ко вић (9), уче ни ца тре ћег раз ре да основ не шко ле, по-
зна ти су пче ла ри у овој шу ма диј ској ва ро ши ци и ре дов ни уче-
сни ци ма ни фе ста ци ја ме да на Та шмај да ну.

– Пре од ла ска у пен зи ју за ин те ре со вао сам се за пче ле и са да 
имам 30 ко шни ца. Од уку ћа на – су пру ге Оли ве ре и кћер ки Све-
тла не и Сла ђа не, је ди но ми по ма же уну ка Ми ња. ’Ај де, де да, да 
иде мо да гле да мо пче ле, опо ми ње ме. А при се ље њу ко шни ца 
по ма жу ми и при ја те љи Или ја и Јо ви ца – ка же де да Ра ди ша.
Уну ка Ми ња с по но сом до да је да је ин те ре су ју пче ле и да је 

је ди на у оде ље њу ко ја пче ла ри, а во ли и да је де мед.
Ј. Н.

РУ МА

Сли кар ска ко ло ни ја
У Ге рон то ло шком цен тру „Срем” одр жа на је два на е ста сли-

кар ска ко ло ни ја на ко јој је уче ство ва ло се дам на ест умет ни ка
из Срем ске Ми тро ви це и Ру ме. Ко ло ни ју под на зи вом „На кра ју
ле та” ова уста но ва је ор га ни зо ва ла да би ста ра ли ца ко ја у њој
бо ра ве мо гла да пра те ства ра ње и на ста нак умет нич ких де ла.
Ге рон то ло шки цен тар је и ово га пу та сли ка ри ма обез бе дио

ма те ри јал за рад, а они су на кра ју ко ло ни је овој уста но ви по-
кло ни ли сли ке ко је ће кра си ти ње не про сто ри је. Д. Р.

СТА РА ПЛА НИ НА

За је чар ци на
Ба би ном зу бу
Удру же ње пен зи о не ра За је чар че сто ор га ни зу је из ле те и ме-

ђу соб на дру же ња, па су не дав но, за сто ти нак сво јих чла но ва,
упри ли чи ли и јед но днев ни из лет до Ба би ног зу ба на Ста рој
пла ни ни.
По то плом сеп тем бар ском сун цу пен зи о не ри су, пред во ђе-

ни во ди чем Ту ри стич ке ор га ни за ци је Кња же вац, оби ла зи ли
пла ни ну у око ли ни Ба би ног зу ба, на 1.700 ме та ра над мор ске
ви си не.

ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ

Из бор на скуп шти на 
пен зи о не ра
На не дав но одр жа ној Из бор ној скуп шти ни пен зи о не ра Гор-

њег Ми ла нов ца за но вог пред сед ни ка Удру же ња иза бран је 
Ра дош Ра ко вић, за пот пред сед ни ка Бо го љуб Ву чи ће вић, а иза-
бра но је и је да на ест чла но ва Оп штин ског и три чла на Над зор-
ног од бо ра. У из ве шта ју о че тво ро го ди шњем ра ду Удру же ња 
пен зи о не ра на гла ше но је да је ова ор га ни за ци ја сва ке го ди не 
из оп штин ског бу џе та до би ја ла зна чај ну до на ци ју. По ред шет ње див ним пла нин ским кра јо ли ком очу ва не и не-

за га ђе не при ро де, за је чар ски ве те ра ни су раз гле да ли део већ
из гра ђе них жи ча ра, ски-ста за, и бра ли кле ку и бо ров ни цу. Об-
и шли су, та ко ђе, и гра ди ли ште на Ја буч ком рав ни шту где ни че
ком плекс од три хо те ла као део бу ду ћег ве ли ког ски ја шког
цен тра. Из град њу фи нан си ра Шпа ни ја а ком плекс тре ба да
бу де го тов у на ред не две го ди не.  Т. В.

Ра ди ша Ма ној ло вић и Ми ња Здрав ко вић

У овој ор га ни за ци ји ка жу да су се сва ке го ди не тру ди ли да 
члан ству по мог ну на раз ли чи те на чи не – сла њем на бањ ско 
ле че ње, на бав ком пре храм бе них про из во да, ор га ни за ци јом 
мно го број них из ле та и дру же ња, а из оп шти не је сти гло обе-
ћа ње да до на ци је ни убу ду ће не ће из о ста ти. Р. Д.

БЕ ЛА ЦР КВА

Умет ност про тив ра та
По во дом Свет ског да на ми ра не дав но је у Бе лој Цр кви, на

ини ци ја ти ву мр Да ни је ле Јо ва но вић, ор га ни зо ван про је кат на
те му „Умет ност про тив ра та”. Циљ про јек та био је упо зна ва ње
де це са Свет ским да ном ми ра и ње го во умет нич ко ви ђе ње, а
уче ство ва ли су уче ни ци ОШ „Мар ко Сто ја но вић” из Вра че вог
Га ја код Бе ле Цр кве.
Уче ни ци су у ра ду ко ри сти ли јед но став не тех ни ке, цр те же,

сли ка ње и спон та не ин ста ла ци је, што их је још ви ше мо ти ви-
са ло. Про је кат је успе шно спро ве ден и об ја вљен на дру штве ној
ин тер нет мре жи феј сбук, као је дан од пр вих у све ту.  Сл. К.
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Бра ти мље ње
же ле зни ча ра

ПРО КУ ПЉЕ

Из ле ти по по зи ву
Ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Про ку пљу одав но је пре ма ши ла

ово го ди шњи план из ле та. Би ло је пред ви ђе но да се ор га ни зу је
осам, а већ је ре а ли зо ва но пет на ест из ле та. План је пре ба чен
из же ље да се оби ђу сва зна чај ни ја ме ста у Ср би ји, па је та ко
и не дав ни из лет био при ли ка да се по се ти ма на стир Ра ва ни ца
и упри ли чи дру же ње са пен зи о не ри ма Бра ни чев ског окру га.

– Био је то су срет пен зи о не ра Бра ни че ва, а је ди но су на ши
чла но ви би ли го сти ван овог окру га – ка же пред сед ник про-
ку пач ких пен зи о не ра, Ми ро љуб Ко цић, об ја шња ва ју ћи да је
план из ле та, из ме ђу оста лог, пре ба чен и због мно го број них
по зи ва дру гих удру же ња из Ср би је.
По ње го вим ре чи ма, успе шан рад про ку пач ке ор га ни за ци је,

о ко ме че сто пи ше „Глас оси гу ра ни ка”, по бу дио је ин те ре со ва-
ње дру гих удру же ња да са ра ђу ју и да се дру же са Про куп ча-
ни ма, та ко да вр ло че сто сти жу и по зи ви у го сте.

РАЧА

Су срет умет ни ца
Оп шти на Ра ча је ове го ди не би ла по кро ви тељ тра ди ци о нал-

ног Лет њег кам па, ко ји је оку пио пет на ест чла ни ца удру же ња 
ли ков них умет ни ка цен трал не Ср би је. До ма ћин умет ни ца ма из 
Кра гу јев ца, То по ле, Ја го ди не и Ре ков ца би ла је Жен ска кре а-
тив на ра ди о ни ца ко ја ра ди при ра чан ском Кул тур ном цен тру.
Сед мо днев на кре а тив на оку пља ња ре зул ти ра ла су из ло-

жбом у Кул тур ном цен тру у овој шу ма диј ској ва ро ши ци, ко ја 
је об је ди ни ла руч не ра до ве, кла сич не сли кар ске и гра фич ке 
тех ни ке, али и ра до ве у ста клу и ке ра ми ци.
Оп шти на Ра ча је чла ни ца ма ли ков них удру же ња цен трал не 

Ср би је обез бе ди ла сме штај и ма те ри јал за из ра ду умет нич ких 
де ла. М. С.

– Је дан та кав по зив пен зи о не ра Гра ча ни це из ро дио је бра-
ти мље ње на ша два удру же ња. Не дав но су сти гла три но-
ва по зи ва пен зи о нер ских ор га ни за ци ја из Пан че ва, Ве ли ког
Гра ди шта и Сме де рев ске Па лан ке, па ће Про куп ча ни би ти
њи хо ви го сти у пр вој по ло ви ни ок то бра – ка же Ми ро љуб Ко-
цић.
Пен зи о не ри из Про ку пља су, из ме ђу оста лог, ове го ди не по-

се ти ли Вр њач ку и Си ја рин ску Ба њу, Гра ча ни цу, Ле ско вац, Ча-
чак и мно га дру га ме ста.

Ж. Д.

Са по след њег из ле та у Ра ва ни цу

По во дом Да на же ле зни ча ра Ср би је и 126. го ди шњи це пу шта-
ња у са о бра ћај пру ге Бе о град – Ниш, Па вле Ту ту лић, пре дсед ник 
Удру же ња же ле знич ких пен зи о не ра гра да Бе о гра да, и Ми ро слав 
Ни ко лић, пред сед ник Удру же ња пен зи о ни са них же ле зни ча ра 
Ла по ва, пот пи са ли су у овој шу ма диј ској ва ро ши ци По ве љу о 
бра ти мље њу.
Пре ма ре чи ма Ми ро сла ва Ни ко ли ћа, пот пи са ни спо ра зум о 

бра ти мље њу из ра жа ва во љу за са рад њом же ле знич ких пен зи-
о не ра Бе о гра да и Ла по ва и њи хо ву же љу да се ме ђу соб ни од-
но си сва ког да на и у сва кој при ли ци раз ви ја ју у ду ху брат ства 
то ли ко це ње ног у срп ском на ро ду. Ј. Н.

Потписивањњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњееееее ее ееее еееееееееееееееееееееееееееее
Повеље
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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

Пред но вим
за да ци ма

За др жа ће мо се на про бле му ор га ни за ци је ле кар ске 
слу жбе, јер је то про блем ко ји је од оп штег ин те ре са 
ка ко за ле ка ре оси гу ра ња, та ко и за ле ка ре ван оси гу-
ра ња. То пи та ње ин те ре су је и на ше бо ле сни ке, пред-
став ни ке рад ни ка и по сло да ва ца у са мо у пра ви Сре ди-
шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка и свих ње го вих ме-
сних ор га на. Сви ко ји искре но же ле до бро рад нич ком 
оси гу ра њу тра же нај бо ље, нај згод ни је и нај прак тич ни је 
ре ше ње про бле ма ор га ни за ци је ле кар ске слу жбе, јер је 
то ка мен те ме љац на ко ме по чи ва згра да оси гу ра ња у 
слу ча ју бо ле сти и не сре ће. Од по вољ ног ре ше ња то га 
про бле ма за ви си цео мо рал ни и ма те ри јал ни успех рад-
нич ког оси гу ра ња.

(Рад нич ка за шти та, број 7-8, 1937, За греб)

Оби ман и
од го во ран по сао
Сек тор за ме ди цин ско ве шта че ње Фон да за пен зиј ско и 

ин ва лид ско оси гу ра ње обез бе ђу је је дин стве ну при ме ну кри-
те ри ју ма за оце ну рад не спо соб но сти, ста ра се о ажур но сти 
по сло ва ве шта че ња на под руч ју Фон да, оба вља ве шта че ње 
о рад ној спо соб но сти, те ле сном оште ће њу, по тре би за ту ђом 
не гом и по мо ћи и дру гим чи ње ни ца ма од зна ча ја за пра ва из 
ПИО, ве шта чи по ме ђу на род ним уго во ри ма, оба вља функ-
ци о нал ну ди јаг но сти ку и дру ге по сло ве. У Фон ду ПИО ра де 
ле ка ри чи ји је по сао из у зет но од го во ран и оби ман, тим пре 
што је број ве шта че ња ко је днев но оба ве у кон стант ном по-
ра сту. У по ра сту су такође и вр сте ве шта че ња ко је оба вља ју. 
Фонд ПИО и На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње од сре ди-
не ју ла ове године ве шта че и рад ну спо соб ност и мо гућ ност 
за по сле ња или одр жа ња за по сле ња осо ба са ин ва ли ди те-
том. Фонд ПИО оба вља по сло ве ве шта че ња за по тре бе НСЗ 
ко ја до но си ре ше ње на осно ву на ла за, ми шље ња и оце не 
Ко ми си је ор га на ве шта че ња Фон да. Ј. О.

Обра ћам вам се с мол бом да об ја ви те ово 
мо је пи смо јер знам да ни сам је ди ни ко ји има 
овај про блем већ нас има мно го, па ра чу нам 
ако поч не ви ше да се го во ри и пи ше о ње му 
мо жда ће на не ки на чин да се ре ши, или бар 
убла жи.
Ево о че му се ра ди: по што бо лу јем од не ко-

ли ко бо ле сти, пи јем два на ест вр ста ле ко ва и 
плус сва ко днев но при мам ин јек ци је ин су ли-
на. Ве о ма ми је те шко, а по ста је све те же то 
што сва ког ме се ца мо рам да идем код ле ка ра 
и че кам да бих до шао до сво јих ле ко ва без 
ко јих ми не ма жи во та. Јер, пр во и пр во, мо-
рам лич но или те ле фо ном да за ка жем при-
јем код ле ка ра. И по ред то га, нај ма ње сат 
вре ме на про ве дем у че ка о ни ци док не уђем 
у ор ди на ци ју. Кад ко нач но уђем, ле ка ру тре-
ба вре ме на да ми ис пи ше све те ре цеп те, а 
он да на шал те ру код се стре про ве дем у ре ду 
не ко вре ме, па још то ли ко док она ис пи ше 
све што тре ба и ове ри их. Нај зад ста нем у 
ред у апо те ци па, за ви си од сре ће, бар по ла 

са та про ђе док ко нач но не до би јем ле ко ве и
по не сем их ку ћи.
Чуо сам да не где по сто је и не ке од лу ке да

се уве де од ре ђе но вре ме за из да ва ње ле ко ва
хро нич ним бо ле сни ци ма и да се та ко скра ти
по сту пак, јер ми смо бо ле сни, за то пи је мо то-
ли ко ле ко ва, па нам је те шко да то ли ко вре-
ме на про во ди мо у ре до ви ма. Чу јем да не ки
до мо ви здра вља има ју и ту мо гућ ност да онај
ко је хро нич ни бо ле сник са мо по зо ве јед ном
ме сеч но, ле кар му про пи ше ње го ве ле ко ве,
ста ви ре цеп те у кар тон, на шал те ру их ове ре
и са мо га оба ве сте ка да да до ђе по њих.
За то и пи шем све ово на да ју ћи се да ће не ко

од од го вор них да про чи та и мо жда сми сли не-
ки на чин на ко ји ће на ма ко ји има мо ово ли ко
здрав стве них про бле ма да олак ша и омо гу ћи
да бар не про во ди мо цео дан по ле кар ским ор-
ди на ци ја ма и апо те ка ма сва ког ме се ца, а до-
вољ но нам је те шко и да са мо оде мо до та мо.

Че до мир Ран ђе ло вић
Ниш, Пи рот ска 14

Апел хро нич ног бо ле сни ка
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Пра во на пен зи ју

Пре ра чун но вог из но са пен зи је

Без сред ста ва за жи вот

Не до вољ но за ста ро сну
пен зи ју

?Че да Стан ко вић – Вла ди чин Хан: Ро ђен сам 3. 10.
1951. го ди не. Не пре кид но сам ра дио у фа бри ци 38
го ди на, а по ред то га сам про вео и шест ме се ци на

ра ти шту. По ти чем из си ро ма шне по ро ди це, од де се те
го ди не ра дим и осе ћам се ис цр пље но и не моћ но. Мо-
лим Вас, ко ја су мо ја пра ва, ка да бих ја мо гао да оства-
рим пра во на пен зи ју и ко ја до ку мен та тре ба да пре дам
да бих оства рио то пра во?

?З. С. – Бе о град: У де цем бру 2001. го ди не сам оти-
шао у ста ро сну пен зи ју са 37,5 го ди на ста жа. У 
ме ђу вре ме ну сам оства рио пре ко 40 го ди на ста-

жа по два осно ва – као не за по сле ни осни вач при вред-
ног дру штва и као за по сле ни у стал ном рад ном од но су 
у истом ДОО. Уко ли ко бих по кре нуо по сту пак за пре-
ра чун пен зи је на пу ни стаж, да ли би се при ме нио об-
ра чун пен зи је од нај по вољ ни јег де се то го ди шњег про-
се ка за ра да или це ло куп ног рад ног ста жа, ка ко је у 
при ме ни од 10. 3. 2003. го ди не? ?То ми слав Са рић – Ва ље во: Ра дио сам у фа бри ци

Тер мо пласт Зор ка 30 го ди на. По сле при ва ти за ци-
је по сло да вац је све рад ни ке ста ри је од 50 го ди на

по слао на би ро. Ја сам та мо при мао нов ча ну на кна ду 
до 23. 11. 2009. го ди не и од та да не мам ни ка ква пра ва
јер су ми ре кли да че кам го ди не ста ро сти да бих оства-
рио пен зи ју. Шта да ра дим и ко ја су мо ја пра ва? Бо лу-
јем од ан ги не пек то рис, имам ви сок крв ни при ти сак, а
не мам ни ка ква при ма ња. По сле мог по ште ног ра да из-
ба чен сам на ули цу.

?Ма ри ја И. – Ло зни ца: Имам 50 го ди на. Отац ми је
пла ћао до при но се за ПИО по осно ву по љо при вре-
де где имам 13 го ди на ста жа, од 1986. до 1999. го-

ди не. По дру гом осно ву имам још 10 ме се ци ста жа упи-
са ног у рад ну књи жи цу. Са да се на ла зим у ино стран-
ству где по вре ме но ра дим и са зна ла сам да се упла ћу је
ма њи до при нос за ПИО. Ка ква су мо ја пра ва по овом
до са да шњем осно ву оси гу ра ња и да ли ћу има ти пра-
ва кад на вр шим го ди не ста ро сти да оства рим пен зи ју и
без ста жа у ино стран ству?

Од го вор: Ва ма је нео п ход-
но да ра ди те још две го ди не 
јер не ма те до вољ но го ди на 
жи во та за оства ри ва ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју. Тре нут но 
је за му шкар ца по треб но да 
има 64 го ди не и шест ме се ци 
жи во та за од ла зак у пен зи ју. 
Ка ко Ви не ма те ни 60 го ди-
на жи во та, а убр зо пу ни те 40 
го ди на ста жа, ну жно би би ло 
да ра ди те још две го ди не, док 
не на вр ши те 40 го ди на ста жа 
оси гу ра ња. Стаж оства рен на 
ра ти шту се не ра чу на у по тре-
бан стаж оси гу ра ња од 40 го-
ди на јер се ра ди о по себ ном 
ста жу ко ји се са мо до да је за 
об ра чу на ва ње ви си не пен зи-
је. Ис цр пље ност и не мо гућ-

ност по сти за ња од ре ђе них ре-
зул та та ра да ни су до вољ ни за
про це ну рад не спо соб но сти,
због че га би Вам се одо бри ла
ин ва лид ска пен зи ја. Нај бр-
же до пен зи је је оства ри ва ње
40 го ди на ста жа оси гу ра ња,
уз на по ме ну да је нео п ход но
утвр ди ти да је за све вре ме
ра да по сло да вац упла ћи вао
до при но се за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње. За слу-
чај да не оства ри те по тре бан
стаж, пре о ста је Вам да че ка те
65 го ди на ста ро сти. У слу ча ју
да Вам рад ни од нос пре ста не,
на при мер као тех но ло шком
ви шку, по тре бан стаж мо же те
оства ри ти и пре ко На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње.

Од го вор: За слу чај да 
под не се те зах тев за пре ра-
чун но вог из но са пен зи је са 
пу ним пен зиј ским ста жом, 
нов из нос пен зи је би се пре-
ра чу нао та ко што би се на 
ста ри из нос пен зи је до да ле 
осно ви це на ко је сте пла ћа ли 
до при нос, као и стаж оства-
рен по сле пен зи о ни са ња. Са 
овим осно ви ца ма и ста жом 
пен зи ја се об ра чу на ва по но-
вим про пи си ма, тј. не об ра-
чу на ва се но ви нај по вољ ни-
ји де се то го ди шњи про сек од 
ко га би се од ре ди ла пен зи је 
са 85 по сто, јер сте на вр ши ли 

пун пен зиј ски стаж. Из ис ку-
ства мо же мо да Вам ка же мо
да је но ви об ра чун пен зи је,
ка да је пен зи ја пр во оства-
ре на по ста рим про пи си ма,
па пре ра чу на та са ста жом и
за ра да ма или осно ви ца ма по
но вим про пи си ма, увек по-
вољ ни ји од за те че ног из но са
пен зи је, што ни је увек слу чај
ка да се пре ра чу на ва пен зи ја
ко ја је већ оства ре на по но-
вим про пи си ма. За слу чај да
је нов из нос пен зи је не по-
вољ ни ји, оста је на сна зи ста-
ро ре ше ње по ко ме се и на да-
ље ис пла ћу је пен зи ја.

Од го вор: На жа лост, за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро-
сну пен зи ју Ва ма ће би ти по-
треб но да на вр ши те 65 го ди-
на жи во та по За ко ну о ПИО, 
и ту не ма по мо ћи. До та да, 
као не за по сле но ли це мо же те 
оства ри ти са мо ин ва лид ску 

пен зи ју ако се за то стек ну
усло ви, тј. ако код Вас на-
сту пи пот пу ни гу би так рад не
спо соб но сти. За оства ри ва ње
не ких дру гих пра ва мо же те
се обра ти ти са мо цен тру за
со ци јал ни рад над ле жном по
ме сту пре би ва ли шта.

Од го вор: Пре ма Ва шем 
ка зи ва њу, Ви у Ср би ји има-
те не пу них 14 го ди на ста жа 
оси гу ра ња, што је не до вољ но 
за при зна ва ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју ка да на вр ши те 
60 го ди на жи во та. По са да ва-
же ћим про пи си ма, нео п ход но 
би би ло да има те нај ма ње 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња. Уко-
ли ко Ср би ја има Спо ра зум о 
со ци јал ном оси гу ра њу са др-
жа вом у ко јој са да ра ди те 
по вре ме но, ни је ни ка кав про-
блем да Вам се при зна пра во 
на пен зи ју са тим ста жом, на-
рав но под усло вом да уку пан 
стаж из но си 15 го ди на. Уко-
ли ко пре на вр ше них 60 го ди-
на жи во та слу чај но код Вас 

на ста не пот пун гу би так рад не
спо соб но сти, мо же те у Ср би-
ји оства ри ти пра во на ин ва-
лид ску пен зи ју и без ста жа
из ино стран ства, јер је за то
до вољ но и пет го ди на ста жа
оси гу ра ња. Уко ли ко се вра ти-
те у Ср би ју и бу де те ли це ван
оси гу ра ња, мо же те се укљу-
чи ти у оси гу ра ње по чла ну
15 За ко на о ПИО и упла том
до при но са на иза бра ну осно-
ви цу до пу ни ти стаж до 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња да би-
сте, ка да на вр ши те 60 го ди на
жи во та, мо гли да оства ри те
пра во на ста ро сну пен зи ју.
Све ово на рав но под усло вом
да и у том мо мен ту оста ну на
сна зи ва же ћи про пи си.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

МЕСТО 
ПРИСТАЈАЊА 
БРОДОВА

ГОСТИОНИ-
ЧАР

ЦИРКУЛА-
ЦИЈА

УПИТНА РЕЧ

ИМЕ ИТА-
ЛИЈАНСКОГ
ПЕВАЧА,
ГОБИЈА

ВРСТА 
РИБАРСКЕ 
МРЕЖЕ (МН.)

ГРАЂАНСКА 
ЛИЦА

КОЛАЦ У 
ПЛОТУ

ГМИЗАВЦИ

РАНИЈИ 
ГОЛМАН, 
БЛАГОЈЕ

ТРОЦИФРЕНИ 
БРОЈ

ПОКАЗНА 
ЗАМЕНИЦА
ВРСТА 
ГУШТЕРА

УКРАСНО 
ДУГМЕ НА 
НАРОДНОЈ 
НОШЊИ

СИМБОЛ 
ИЛИНИЈУМА
ЈАВИТИ СЕ
ЗА НЕШТО

СИМБОЛ
АРГОНА

ОЗНАКА
Н. ПАЗАРА
ПРИВИДНА 
БЕСМИСЛИЦА

ОЗНАКА ИН-
ТЕНЗИТЕТА
ДЕСЕТО 
СЛОВО

НАПРЕЗАЊА
УПЛИВ НА 
НЕЧИЈИ РАД

ПРАСТА-
НОВНИЦИ
ИТАЛИЈЕ

СИМБОЛ
УРАНА

ВОЂЕ КОЗАКА

СКУП МУСЛИ-
МАНСКИХ 
ЗАКОНА

ОСОБЕ НА 
КОЈЕ ЈЕ ИС-
ПОСТАВЉЕНА 
МЕНИЦА

ОЗНАКА 
ЕНЕРГИЈЕ

РАНИЈИ
КОШАРКАШ, 
ВЛАДЕ
СУМПОР

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ЗАЧИН
ЗА ЈЕЛО
ИНСЕРТ,
ИЗВАДАК

ИМЕ ПЕВАЧИ-
ЦЕ СУМАК
ДРЖАВА У 
ЕВРОПИ

СИМБОЛ
КИСЕОНИКА

СТ. ИМЕ КИНЕ

ПРОСТОРИЈА 
ЗА ЖИТО

ИМЕ ГЛУМЦА 
ХОФМАНА

ФОЛК 
ПЕВАЧИЦА, 
ВЕСНА

ЛУМЕН (СКР.)

КРАЈ У САУД. 
АРАБИЈИ
ОБЛАСТ У 
ИРСКОЈ

КРАЈ УЗ
МОРЕ (МН.)

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ
УЗВИК:
ЕВО, ЕНО

ДРЖАВА
У АФРИЦИ

ЕВЕНТУАЛНО 
(СКР.)
СИМБОЛ 
ЕРБИЈУМА

МАЊА АРИЈА

ГРЧКО ОСТР-
ВО У ЈУЖНИМ 
СПОРАДИМА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: пристан, реглете, стремен, тратина, oч, 
над, бв, д, о, риболов, изорати, Тодорић, Крит, р, о, Чегар, смејање,
токајац, р, и, и, банатит, ивовина, Ната, от, о, алаво, Марибор.

СКАНДИНАВКА

Д
еј
ан

 П
ат
ак
ов
ић

М
ил
ен
ко

 К
ос
ан
ов
ић

До ско ци
Не ма код нас ра сне не тр пе љи во сти. Има мо не-

при ја те ље свих бо ја.
Има мо не про ве ре не при ја те ље, али су нам за то не при-

ја те љи про ве ре ни.
Кад год им пру жи мо ру ку, до би је мо врућ кром-

пир.
Сли ку о на ма че сто пра ве не у ки фо то гра фи.
Сви на ши по ли тич ки про тив ни ци мо гу да се сли-

ка ју. За до си је.
Тај ку ни су на ше нај ве ће бо гат ство.
Ми смо по но сан на род. Фа ли нам са мо па ра да.
Од ла зе нам ге не ра ци је ко је до ла зе.

Ра де Ђер го вић

Ле ко ви те ми сли
Не пи јем мле ко, али ми че сто због це не мле ка – пре-

ки пи.
Баш до бро што је сти гло уље из роб них ре зер ви.

Упла шио сам се да због не ста ши це уља не ћу ви ше
мо ћи да – под ма зу јем.
Јед на ано ма ли ја – це не нам пре ко це ле го ди не цве та ју.
Оси о ност је зло су је те.
Ствар ност че сто по је де ло ги ку.
Жи вот је као по зо ри ште. Бо ље се про ла зи са мо

ако имаш – ма ску.
Кон траст је кад без лич ни љу ди ка жу ка ко да ју лич ни

при мер.
Ка ри је ри ста у ко ли ма на ме ња чу не ма – ри-

кверц.
Кад по тро ши те па ре, углав ном и при ја те љи – ис па ре.

Ду шан Стар че вић
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Да ли сте зна ли ...
... да се сва ког ми ну та на Зе-

мљи исе че шу ме у ве ли чи ни 
фуд бал ског те ре на?

... да сва ка то на при ку пље-
не и об ра ђе не от пад не хар ти је 
спа се бар два др ве та?

... да је 
пла тан ко ји 
се на ла зи ис-
пред Ко на ка 
кне за Ми ло ша 

у бе о град ском пар ку Топ чи дер 
стар око 180 го ди на, и да ње-
го ве гра не др жи 17 ме тал них 
сту бо ва?

... да, пре ма са зна њи ма 
струч ња ка Свет ске здрав стве-
не ор га ни за ци је, нај за га ђе ни ји 
ва здух има ју сле де ћи пре сто ни 
гра до ви: Њу Дел хи са 294 да на 
го ди шње, по том Пе кинг са 272 
да на и Те хе ран са 174 да на?

... да би пла стич не ке се у зе-
мља ма Европ ске уни је тре ба ло 
да бу ду за бра ње не ове го ди не? 

Ина че, раз град ња јед не пла-
стич не ке се тра је и до че ти ри-
сто го ди на.

... да у Хо лан ди ји мо же те
пла ти ти ка зну уко ли ко не уз-
ме те кор пу у су пер мар ке ту?

... да се на Ислан ду бак шиш
до жи вља ва као увре да?

... да је хо-
кеј на ле ду 
нај бр жа екип-
на игра? Пак 
по ле ду ле ти 
бр зи ном од 190 ки ло ме та ра на
сат. У хо ке ју на тра ви лоп ти ца
се кре ће не што спо ри је, 160
ки ло ме та ра на сат.

... да је „Про ху ја ло с ви хо-
ром” је ди ни филм о гра ђан ском
ра ту без ијед не сце не бит ке?
То је исто вре ме но и филм за
ко ји се ве ру је да је нај гле да ни-
ји у исто ри ји ки не ма то гра фи је
– про це њу је се да га је гле да ло
ви ше од по ла ми ли јар де љу ди.


