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Од пре не ко ли ко да на у Ср би ји је пу ше-
ње за бра ње но у сва ком за тво ре ном
рад ном и јав ном про сто ру, као и на ме-

сту „ко је је функ ци о нал ни део про сто ра у ко ме
се оба вља здрав стве на и со ци јал на за шти та,
вас пи та ње и обра зо ва ње, укљу чу ју ћи и дво-
ри шни про стор, као и отво ре ни про стор за по-
зо ри шне, би о скоп ске и дру ге пред ста ве”. Пу-
ше ње ће би ти за бра ње но и у свим др жав ним
ин сти ту ци ја ма, а за кр ше ње За ко на о за шти ти
ста нов ни штва од из ло же но сти ду ван ском ди-
му ка жња ва ће се ри го ро зно – од 5.000 ди на ра
за по је дин це до ми ли он за прав на ли ца.
За кон је, пре ма оче ки ва њу, иза звао ве ли ке

ре ак ци је и при лич но по де лио јав ност. Нај гла-
сни ји су, на рав но, пу ша чи чи је се при мед бе
кре ћу од оних да су и дру ге ства ри не здра ве
па ни су за бра ње не, до то га да су им угро же-
на људ ска пра ва. Њи хов по ло жај оте жа ва и
чи ње ни ца да у фир ма ма до ду ше мо же да по-
сто ји про сто ри ја на ме ње на са мо за ову свр ху,
али она мо ра да ис пу ња ва од ре ђе не усло ве
ко ји се од но се на вен ти ла ци о ни си стем, од го-
ва ра ју ћа вра та ко ја не ће про пу шта ти ду ван-
ски дим у дру ге про сто ри је итд.

Као што су че сто не у ви ђав ни и не то ле рант-
ни у упра жња ва њу сво је на ви ке, пу ша чи су
ис кљу чи ви и у не при хва та њу на мет ну тог им
за ко на, упор но се по зи ва ју ћи на сво ја пра ва,
за не ма ру ју ћи при том да је основ ни мо тив до-
но ше ња ова квог ак та, са др жан и у ње го вом
на зи ву, за шти та пра ва и здра вља оста лих гра-
ђа на ко ји не вољ но и не по свом из бо ру тр пе
штет не по сле ди це ту ђих на ви ка.
Сва ког да на у Ср би ји се на ци га ре те по-

тро ши ви ше од 3.100.000 евра, а са мо Бе о-
град од сво јих су гра ђа на до би је на по клон
шест то на опу ша ка. У мно гим бо га ти јим зе-
мља ма све та ова кви за ко ни су на сна зи ду-
же од де це ни је што је вре ме ном до ве ло до
то га да се ова штет на на ви ка сма тра крај-
ње не при клад ном, па и не при стој ном. Чак и
кад је у пи та њу отво рен јав ни про стор, за
пу ша че по сто је по себ но обе ле же на ме ста,
обич но не ве ћа од не ко ли ко ква дра та. Ја сно
да ни је реч о то ме да се ду ван ски дим мо же
за др жа ти у том огра ни че ном про сто ру, већ
је по ру ка сим бо лич на – ако же ли те, мо же те
ште ти ти са мо се би!

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Ренд ген ски зра ци, као и ренд ген, 
ме ди цин ски уре ђај ко ји омо гу ћа-
ва на уч ни ци ма да ви де ко сти и 
дру ге струк ту ре уну тар људ-
ског те ла, про гла ше ни су за 
нај ва жни је от кри ће мо дер ног
до ба, по ка за ла је ан ке та бри-
тан ског Sci en ce Mu se um-а из
Лон до на.
На сто пет на е сту го ди-

шњи цу овог от кри ћа ско ро
50.000 љу ди гла са ло је у Sci-
en ce Mu se um-у или пу тем ин-
тер не та за 10 нај ве ћих изу ма
мо дер ног до ба у обла сти на у ке, 
тех но ло ги је и ин же ње рин га.
Ренд ген ски апа рат ко ји је зна чио 

ре во лу ци ју у на чи ну от кри ва ња и ле-
че ња бо ле сти до био је нај ве ћи број гла со ва
као уре ђај ко ји је нај ви ше учи нио за про-
шлост, са да шњост и бу дућ ност. Ренд ген ске
или X-зра ке от крио је но вем бра 1895. го ди-
не не мач ки фи зи чар Вил хелм Ренд ген ко ји је
ис пи ти вао ефек те ви со ког на по на на елек-
трич но пра жње ње у раз ре ђе ним га со ви ма
у ва ку ум ским це ви ма. У при пре ми јед ног од
та квих екс пе ри ме на та те сти рао је апа ра ту-
ру у мра ку и при ме тио све тлу ца ње на сто лу,
ме тар од апа ра ту ре, кад год укљу чи ви со ки
на пон. По што се у по но вље ним по ку ша ји ма
де си ло исто, упа лио је ши би цу и схва тио да
све тлу ца ње до ла зи од ба ри јум-пла ти но ци ја-

ни да ко ји је ту био од ло жен че ка-
ју ћи не ки од сле де ћих екс пе ри-
ме на та.

Ренд ген је на га ђао да се ра-
ди о но вој вр сти зра ка (ка-
тод ни зра ци су већ би ли по-
зна ти). Сле де ћих не ко ли ко
не де ља је јео и спа вао у
ла бо ра то ри ји не пре кид но
ис пи ту ју ћи осо би не но вих
зра ка ко је је при вре ме но на-
звао икс-зра ци ма. Уста но вио
је да де лу ју на фо то граф ску
пло чу, про ла зе кроз раз ли чи-
те ма те ри ја ле и јо ни зу ју ва здух

ко јим про ла зе. Кон стру и сао је
ренд ген ске це ви с кон кав ном ка то-

дом и пла тин ском ан ти ка то дом и на пра-
вио пр ви ренд ген апа рат.
Ренд ге но ва от кри ћа вр ло бр зо су се про чу ла

у све ту. Ви зу е ли за ци ја људ ског ске ле та би ла
је при ка за на на ску пу Бо стон ског ме ди цин ског
дру штва већ у апри лу 1896. го ди не.
От кри ва ње пу шча ног зр на у те лу ра ње ни-

ка по мо ћу јед но став них ренд ген апа ра та пр ви
пут је ко ри шће но 1898. го ди не у шпан ско-аме-
рич ком ра ту, а ка сни је ма сов но у Пр вом свет-
ском ра ту. Ренд ген је и по сле свог от кри ћа и
до би ја ња нај ви шег при зна ња (пр ва Но бе ло ва
на гра да за фи зи ку, 1901. го ди не) на ста вио да
се ба ви при ро дом зра че ња ко је је от крио.

В. Ана ста си је вић

Ре во лу ци о нар но от кри ће
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У до са да шњим
те шким пре го во ри ма 
са ММФ-ом
из деј ство ва но је да 
нај ни жа пен зи ја
по ра сте за је дан
од сто, пен зи је
по љо при вред них
оси гу ра ни ка за
шест, а у 2011.
ускла ђи ва ња ће се 
вр ши ти у ја ну а ру, 
апри лу и ок то бру

– Пре го во ри са ми си јом 
ММФ-а би ли су ве о ма стро ги 
и на пор ни, али ипак смо ус пе-
ли да се из бо ри мо да за кон-
ске про ме не бу ду нај бла же 
у ре ги о ну. У ве ћи ни зе ма ља 
Евро пе жи вот на гра ни ца за 
пен зи о ни са ње већ је по ме-
ре на на 67 го ди на, у Хр ват-
ској се пла ћа ју пе на ли ако се 
у пен зи ју оде пре ис пу ње ња 
усло ва... Оце не до са да шњих 
из ме на на шег За ко на о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу-
ра њу, као и до са да шњих кон-
сул та ци ја са ММФ-ом и Свет-
ском бан ком, ве о ма су по зи-
тив не – ис та као је на ску пу о 
ре фор ми пен зиј ског си сте ма 
у кон фе рен циј ском цен тру 
ли ста „Да нас” др Јо ван Кр ко-
ба бић, пот пред сед ник Вла де 
Ср би је. Он је по но вио да је 
са да удео про сеч не пен зи је 
у про сеч ној за ра ди до сти гао 
63 од сто, док нај ни жа пен зи ја 
из но си до 32,5 од сто за ра де. 
Кр ко ба бић је на гла сио да не-
ма ни шта про тив оп ци је евен-
ту ал них из ме на уко ли ко се о 
то ме уса гла се пред став ни ци 
Вла де и ММФ-а, и чи та ва ме-
ђу на род на за јед ни ца.

– Не мо гу да до зво лим да ље 
сро за ва ње пен зиј ског си сте ма 
јер је он већ у ве о ма те шком 
ста њу. Пред лог За ко на о ПИО 

по др жа ли су до са да не са мо 
Са вез пен зи о не ра, ко ји оку-
пља ви ше од 950.000 чла но-
ва, већ и по је ди не син ди кал не 
ор га ни за ци је, а пред став ни ци 
син ди ка та би ли су и у Рад ној 
гру пи за из ме не За ко на – на-
гла сио је пот пред сед ник Вла-
де Ср би је.
На ја вљу ју ћи по ве ћа ње пен-

зи ја од ја ну а ра 2011. го ди не 
и под се ћа ју ћи да су оне ве о-
ма ни ске, др Јо ван Кр ко ба бић 
је ре као да ће он пр ви по др-
жа ти став да но вац ко ји при-
стиг не од пла ни ра не про да је 
„Те ле ко ма” не бу де усме рен 
у по тро шњу, већ у по ве ћа ње 

про из вод ње и про дук тив но
за по шља ва ње. Ина че, у до са-
да шњим те шким пре го во ри ма
са ММФ-ом из деј ство ва но је
да нај ни жа пен зи ја по ра сте
за је дан од сто, пен зи је по љо-
при вред них оси гу ра ни ка за
шест, а 2011. ускла ђи ва ње ће
се вр ши ти три пу та, у ја ну а ру,
апри лу и ок то бру.
У сни мље ној ви део из ја ви

Бог дан Ли со во лик, шеф ми-
си је ММФ-а у Ср би ји, ис та као
је да је де фи цит Фон да ПИО
од 200 ми ли јар ди евра ме ђу
нај ве ћи ма у све ту, и по но вио
да из лаз ни је мо гу ће на ћи у
по ди за њу до при но са, већ у

за по шља ва њу и под сти ца њу
еко ном ског ра ста.
Са став ни део ре фор ме пен-

зиј ског си сте ма је и ре фор-
ма Фон да ПИО ко јој се у овој
уста но ви при сту пи ло ве о ма
озбиљ но, на гла си ла је Дра-
га на Ка ли но вић, ди рек торка
Фон да.

– Број за по сле них сма њен
је за 12,6 од сто од про шле
го ди не, али се свим си ла ма
на сто ји да се то не од ра зи
на по сао. На сто ји мо да Фонд
по ста не мо дер на и ефи ка сна
ин сти ту ци ја у ко јој ће ажур-
ност би ти мак си мал но по ве-
ћа на та ко да нам је, ка да је
реч о основ ној де лат но сти
Фон да – до но ше њу ре ше ња о
пен зи о ни са њу – циљ да што
ви ше ко ри сни ка на оства ри-
ва ње пра ва не че ка ду же од
за кон ског ро ка од два ме се ца
– ре кла је ди рек тор ка Фон да. 
Пред ста вља ју ћи Фонд ПИО,

Дра га на Ка ли но вић је под се-
ти ла на ње гов исто ри јат, од
првог решења о пензији из
1833. го ди не, пре ко кон со ли-
да ци је три не ка да шња фон-
да – за по сле них, са мо стал них
де лат но сти и по љо при вред-
ни ка, у је дин стве ни РФ ПИО,
1. ја ну а ра 2008. го ди не. По
ње ним ре чи ма, Фонд да нас
об у хва та 2,65 ми ли о на оси гу-
ра ни ка и 1.618.000 ко ри сни ка
пра ва по свим осно ва ма.

О РЕ ФОР МИ ПЕН ЗИЈ СКОГ СИ СТЕ МА У ПРЕС ЦЕН ТРУ ЛИ СТА „ДА НАС”

Три по ви ши це
сле де ће го ди не

Све нас
је ма ње
Но ви све о бу хва тан по пис
ста нов ни штва у Ср би ји 
ра ди ће се у мар ту 2011.
го ди не, на ја вио је мр
Ан дра Ми ло јић из За во-
да за ста ти сти ку Ср би је,
и тек та да ће мо ћи да се 
ра де но ве про јек ци је, јер
су са да шњи по да ци, из
2002. го ди не, за ста ре-
ли. Де мо граф ска сли ка 
је ве о ма ло ша, 17 од сто 
ста нов ни штва је ста ри-
је од 65 го ди на, а јав ни 
рас хо ди за из др жа ва ње
пен зи о не ра су са 25 од-
сто из 2001. по ра сли на
са да шњих 31 од сто. Још 
по ра зни ји је по да так да
се сва ке го ди не број ста-
нов ни ка сма њу је за око 
179.000.

Пот пред сед ник Вла де Ср би је др Јо ван Кр ко ба бић
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– Си стем ске при ли ке и за-
кон ска ре ше ња ди рект но
ути чу на рад Фон да ПИО. Не-
по вољ на де мо граф ска си ту-
а ци ја у зе мљи, по раст бро ја
не за по сле них и ре ша ва ње
ви шка за по сле них оп те ре ћи-
ва њем Фон да не до при но се
лак шем ра ду. Ако се то ме до-
да ју флек си бил ни кри те ри-
ју ми за оства ри ва ње пра ва
на пен зи ју, уз већ по ме ну то
сма ње ње бро ја за по сле них,
сли ка је пот пу на и ја сна – 
на гла си ла је ди рек тор ка Ка-
ли но вић.
Про гра мом ПА РИП 2005.

го ди не је за цр тан основ ни

пра вац ре фор ми пен зиј ског 
си сте ма и са мог Фон да, као 
и осни ва ње Цен трал ног ре-
ги стра.

– Управ ни од бор Фон да 
ПИО, ко ји ра ди у три пар тит-
ном са ста ву: пред став ни ци 
пен зи о нер ских и син ди кал них 
ор га ни за ци је и Уни је по сло-
да ва ца, усво јио је 2009. го-
ди не, у са рад њи са Свет ском 
бан ком, основ на до ку мен та 
о стра те ги ји раз во ја Фон да. 
Пла ни ран је раз вој ко ри снич-
ког сер ви са, људ ских ре сур са 
и ин фор ма ци о них тех но ло-
ги ја. До са да су, у са рад њи 
са оста лим уста но ва ма со ци-

јал ног оси гу ра ња, оства ре ни 
при о ри тет ни сег мен ти ре фор-
ме. Пре све га, про функ ци о ни-
сао је је дин стве ни шал тер за 
при ја ве (М при ја ва), за тим 
елек трон ски сер ви си за по-
сло дав це и гра ђа не (кон тро-
ла М-4 обра сца и пин код), а 
уна пре ђен је и елек трон ски 
про ток ин фор ма ци ја кроз сам 
Фонд. У то ку је ус по ста вља-
ње ин те грал ног ин фор ма ци о-
ног си сте ма у Фон ду и он-лајн 
ко му ни ка ци је са По ре ском 
упра вом – ис та кла је Дра га на 
Ка ли но вић.
По ред пот пред сед ни ка Вла-

де Ср би је, др Јо ва на Кр ко-

ба би ћа, и ди рек тор ке Фон да 
ПИО, Дра га не Ка ли но вић,
ску пу у прес цен тру ли ста 
„Да нас” при су ство ва ли су и 
Ра ди на То до вић, др жав ни се-
кре тар у Ми ни стар ству ра да и
со ци јал не по ли ти ке, Ми ло ван 
Ста ни шић, рек тор Уни вер зи-
те та „Син ги ду нум”, Кри стоф 
Цетл, пред сед ник УО Гра-
ве оси гу ра ња, Ми лан Ко вач, 
ди рек тор Ду нав дру штва за 
упра вља ње до бро вољ ним
пен зиј ским фон дом, и мр Ан-
дра Ми ло јић, по моћ ник ди-
рек то ра За во да за ста ти сти ку 
Ср би је.

Ве сна Ана ста си је вић

Пред став ни ци Вла де Ср би је, син-
ди ка та и ММФ-а про те клих да на уса-
гла си ли су ста во ве око из ме на и до-
пу на пред ло га За ко на о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу, ко ји ће се, 
пре ма на ја ва ма, на ћи у скуп штин ској 
про це ду ри за не ко ли ко не де ља. Пре-
ма ре чи ма пред сед ни ка Са ве за са мо-
стал них син ди ка та Ср би је, Љу би са ва 
Ор бо ви ћа, Вла да је на пра ви ла по мак 
и од ре ђе не уступ ке око по ме ра ња из-
но са ми ни мал не пен зи је на 27 од сто 

про сеч не пла те, као и око по ме ра ња
при ме не нор ме за про ду же так по ве ћа-
ња рад ног ста жа за же не на 2014. го-
ди ну. Оста ла спор на пи та ња – зах тев
да пен зи је не пад ну ис под 60 од сто
про сеч не за ра де, од ред бе ве за не за
бе не фи ци ра ни стаж ру да ра, о че му је
по стиг ну та са мо на чел на са гла сност,
до го ва ра ће се спо ра зу ми ма са Вла дом.
Пот пред сед ник Вла де, др Јо ван Кр ко-
ба бић, ка же да се ра ди са мо о ма њим
ко рек ци ја ма пр во бит не вер зи је За ко на

о ПИО, и да је ММФ остао при твр дом
ста ву да ни су по треб не ве ће из ме не. 
Шта ће на кра ју Вла да и Скуп шти-

на од лу чи ти, ипак је не из ве сно, јер
се на ста вља са ра чу ни ца ма око ре-
ба лан са бу џе та и пла на др жав не ка се
за на ред ну го ди ну. Про блем ви со ке
јав не по тро шње и пра зног пен зиј ског
фон да ни је ла ко ре шив без струк тур-
них при вред них ре фор ми, сма тра ју
еко но ми сти.

В. А.

До го вор Владе и синдиката

Директорка РФ ПИО Драгана Калиновић Менаџмент Фонда ПИО



По че ла
при ме на
Спо ра зу ма
о со ци јал ном
оси гу ра њу са
Сло ве ни јом
По сле ско ро две де це ни је че-

ка ња, 1. но вем бра ове го ди не 
сту пио је на сна гу Спо ра зум о 
со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу 
Ср би је и Сло ве ни је.
На раз го во ри ма ко ји су 4. и 5. 

но вем бра одр жа ни у Љу бља ни 
би ло је ре чи и о при ме ни спо-
ра зу ма у обла сти здрав стве ног 
оси гу ра ња. Већ је до го во ре но 
на осно ву ко је до ку мен та ци је 
оси гу ра на ли ца мо гу да оства ре 
пра во на здрав стве ну за шти ту 
на те ри то ри ји дру ге др жа ве, а 
овом при ли ком раз ма тран је на-
чин пла ћа ња тро шко ва здрав-
стве не за шти те. За оси гу ра ни-
ке је ва жно да уко ли ко жи ве 
Ср би ји, а при ма ју пен зи ју из 
Сло ве ни је, ви ше не ће мо ра ти 
да пла ћа ју пре гле де код ле ка-
ра или до при нос за здрав стве но 
оси гу ра ње.
На нај ве ће по те шко ће на и ћи 

ће они ко ји има ју пре би ва ли ште 
и у Ср би ји и у Сло ве ни ји. Ка ко 
наш За кон о пре би ва ли шту и бо-
ра ви шту гра ђа на Ре пу бли ке Ср-
би је не до зво ља ва да јед но ли це 
има при ја вље на два пре би ва ли-
шта, ова ли ца ће мо ра ти да од ја-
ве пре би ва ли ште у Ср би ји да би 
оства ри ли пра во на здрав стве ну 
за шти ту у Сло ве ни ји.
Ме ђу тим, за све оне ко ји ту ри-

стич ки пу ту ју у Сло ве ни ју ко ри-
сно је да зна ју да уме сто упла те 
ко мер ци јал ног оси гу ра ња, ко је 
се пла ћа по да ну бо рав ка, са да 
мо гу у фи ли ја ла ма, од но сно ис-
по ста ва ма Ре пу блич ког за во да 
за здрав стве но оси гу ра ње узе ти 
обра зац SRB/SI 03 – По твр ду о 
пра ву на здрав стве не услу ге за 
вре ме при вре ме ног бо рав ка у 
ино стран ству. На жа лост, про-
це ду ра до би ја ња овог обра сца 
је ком пли ко ва на и под ра зу ме-
ва од ла зак иза бра ном ле ка ру 
оп ште прак се и сто ма то ло гу, и 
лич ни из ла зак на ле кар ску ко-
ми си ју РЗ ЗО. Али, уко ли ко се 
већ на ла зи те на од мо ру у Сло-
ве ни ји, а ва ше здрав стве но ста-
ње зах те ва хит ну ин тер вен ци ју, 
по сто ји мо гућ ност на кнад ног 
из да ва ња овог обра сца.

Г. О.

Са скупа у Београду

УБе о гра ду је, 28. и 29. ок то бра ове го ди-
не, у ор га ни за ци ји За во да за со ци јал ноУУоси гу ра ње, одр жан се ми нар о уред ба-УУ

ма Европ ског пар ла мен та и Са ве та Европ ске
уни је у обла сти со ци јал не си гур но сти, на ко-
јем су во де ћи струч ња ци Не мач ког са ве зног
пен зиј ског оси гу ра ња (De utschen Ren ten-
ver sic he rung Bund) пред ста ви ли за ко но дав-
ство и прак тич ну при ме ну уред би 883/2004,
987/2009 и 988/2009 и ука за ли на раз ли ке
ових уред би у од но су на би ла те рал ни спо-
ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу Ре пу-
бли ке Ср би је и СР Не мач ке.
На се ми на ру је би ло ре чи и о дру гим

прак тич ним пи та њи ма при ме не про пи са
ЕУ, а по ред над ле жних из Ми ни стар ства
ра да и со ци јал не по ли ти ке, Ми ни стар ства
здра вља и Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги-
о нал ног раз во ја, на ску пу су уче ство ва ли и
пред став ни ци ор га ни за ци ја оба ве зног со ци-
јал ног оси гу ра ња (Ре пу блич ки фонд ПИО,
Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра-
ње, На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње,
Цен трал ни ре ги стар оба ве зног со ци јал ног
оси гу ра ња) и За во да за со ци јал но оси гу ра-
ње, као ор га на за ве зу за при ме ну ме ђу на-
род них уго во ра о со ци јал ном оси гу ра њу.
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, одр жа ва-
ње се ми на ра је про дукт успе шне са рад ње
овог за во да и Не мач ког са ве зног пен зиј ског
оси гу ра ња, ко ја је ре зул ти ра ла и пот пи си-
ва њем по себ ног До го во ра о са рад њи, у
апри лу ове го ди не у Бер ли ну.

– До го вор пред ви ђа раз ме ну ис ку ста ва и
ин фор ма ци ја и по др шку над ле жним ин сти-

ту ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји у ускла ђи ва њу
по сто је ћих про це ду ра у си сте му пен зиј ског
оси гу ра ња са стан дар ди ма и зах те ви ма ЕУ,
за тим по ди за ње ни воа ефи ка сно сти и при-
ла го ђа ва ње пен зиј ске ад ми ни стра ци је стан-
дар ди ма ко је по ста вља ју европ ски про пи си
у овој обла сти. У том ци љу не мач ки парт не-
ри ће нам ста ви ти на рас по ла га ње струч ња-
ке и ин струк то ре за ор га ни за ци ју се ми на ра,
а то ком 2011. по себ на па жња у окви ру ове
са рад ње би ће по све ће на прак тич ном уви ду
у про це се и про це ду ре не мач ких но си ла ца
пен зиј ског оси гу ра ња. Раз ме на ис ку ста ва
ће се од ви ја ти пре ко сту диј ских по се та и
обра зо ва ња по себ них рад них гру па и ра ди-
о ни ца на ко ји ма ће се рас пра вља ти о на чел-
ним пи та ња си сте ма пен зиј ског оси гу ра ња
– фи нан си ра њу си сте ма, ор га ни за ци о ним
пи та њи ма, ис пла ти да ва ња, али и о хар мо-
ни за ци ји про пи са Ре пу бли ке Ср би је у обла-
сти со ци јал ног оси гу ра ња са про пи си ма ЕУ,
о при ла го ђа ва њу IT сег мен та пен зиј ске ад-
ми ни стра ци је стан дар ди ма ЕУ и дру гим пи-
та њи ма – ис та као је Па но вић.
У про це су при дру жи ва ња Ср би је Европ-

ској уни ји у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња
од из у зет ног зна ча ја је еду ка ци ја и обу-
ка на ших ка дро ва ко ји ра де на по сло ви ма
спро во ђе ња ме ђу на род них спо ра зу ма о со-
ци јал ном оси гу ра њу, да би се у на ред ном
пе ри о ду, упо ре до са на шим при бли жа ва-
њем члан ству у ЕУ, стан дар ди и про це ду ре
ко ји ва же у Уни ји у обла сти со ци јал ног оси-
гу ра ња на што бо љи на чин при ме њи ва ли и
у окви ри ма на ци о нал ног за ко но дав ства.

Г. О.

АК ТИВ НО СТИ ЗА ВО ДА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Ускла ђи ва ње са
стан дар ди ма ЕУ
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између два броја

Но ви Сад Кра ље ву
У су бо ту, 6. но вем бра, из Но вог Са да је пут

зе мљо тре сом по го ђе ног Кра ље ва оти шао кон-
вој од 12 шле пе ра по мо ћи у гра ђе вин ском ма-
те ри ја лу и пре храм бе ним про из во ди ма. Град
је пре ко Цр ве ног кр ста и Ди рек ци је за роб не
ре зер ве обез бе дио ро бу у из но су од око пет
ми ли о на ди на ра.

– Ка да се до го де ова кве не сре ће – ре као је
гра до на чел ник Но вог Са да, Игор Па вли чић – 
увек се тру ди мо да пра во вре ме но пру жи мо
по моћ и по др шку они ма ко ји ма је по треб на.
У до го во ру са ко ле гом Љу би шом Си мо ви ћем
из Кра ље ва, а у скла ду са по тре ба ма ста нов-
ни ка, по сла ли смо 48 то на це мен та, 8,4 то не
ар ма ту ре, 36 куб них ме та ра ре за не гра ђе, и
око 30.000 ко ма да цре па и ги тер бло ко ва. У 
пре храм бе ним па ке ти ма је 15 то на бра шна, 10
то на ја бу ка, 1.000 ли та ра уља, 5.000 ме сних
па ке та и 1.000 кон зер ви гра шка – ре као је Па-
вли чић ис пра ћа ју ћи кон вој.

Пакети за
сва ку бе бу 
Све бе бе ко је бу ду ро ђе не од по чет ка

сле де ће го ди не у Бе о гра ду већ по из ла-
ску из по ро ди ли шта до би ће вред не по-
кло не. Ра ди се о ак ци ји „Бе о град ски бе-
би клуб” у окви ру ко је ће ма ме и њи хо ва

но во ро ђен чад од гра да Бе о гра да до би-
ја ти па кет са основ ним по треп шти на ма
нео п ход ним за пр ве бе би не да не.
Иде ја гра да је да се на овај на чин по-

мог не по ро ди ца ма и сма њи при ти сак 
на кућ ни бу џет, јер ће вред ност по је-
ди нач ног по кло на би ти 12.000 ди на ра.
Ови па ке ти ће се мај ка ма до де љи ва ти у
по ро ди ли шти ма, а по клон ће са др жа ти
ком плет за не гу ма ме и бе бе, пе ле не за
јед но крат ну упо тре бу, као и швед ске и
те тра пе ле не. У ње му ће се на ћи и бен-
ки це и зе ке, пре кри вач, пе шкир и тор ба
са под ло гом за по ви ја ње. 
У Град ској скуп шти ни ка жу да, осим

по мо ћи по ро ди ца ма, овом ак ци јом же-
ле да по др же и до ма ћа ма ла и сред ња
пред у зе ће ко ја се ба ве про из вод њом
оде ће за бе бе.

По моћ 
Фонда ПИО
И Ре пу блич ки фонд за

пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње укљу чио се
у ак ци ју по мо ћи зе мљо-
тре сом по го ђе ном Кра-
ље ву. Чла но ви Управ-
ног и Над зор ног од бо ра
Фон да од лу чи ли су да
из сво је ме сеч не на кна-
де за но вем бар из дво је
по пет хи ља да ди на ра
ра ди са на ци је по сле ди-
ца зе мљо тре са, а за по-
сле ни у РФ ПИО до не ли
су од лу ку да на име по-
мо ћи из дво је по јед ну
днев ни цу од но вем бар-
ске за ра де.

На ши ма те ма ти ча ри шам пи о ни зна ња
На тур ни ру „Ма те ма тич ки ви ше бој” у Мо скви, тим Ма те ма тич ке гим на зи је из Бе о-

гра да осво јио је у оба екип на так ми че ња пр ву на гра ду и про гла шен је ап со лут ним
по бед ни ком. Пре ма са оп ште њу ове Гим на зи је, на ши так ми ча ри су у по је ди нач ној
кон ку рен ци ји осво ји ли укуп но пет злат них, че ти ри сре бр не и три брон за не ме да ље.
Так ми чи ли су се уче ни ци тре ћег раз ре да Те о дор фон Бург и Ра де Шпе гар, као и уче-
ни ци че твр тог раз ре да Сте ван Га јо вић и Фи лип Жи ва но вић.
На „Ма те ма тич ком ви ше бо ју”, нај пре сти жни јем и нај о збиљ ни јем так ми че њу из ове

обла сти, ко је се тра ди ци о нал но ор га ни зу је у Ру си ји, уче ство ва ло је 68 еки па (271 уче-
сник) из ма те ма тич ких гим на зи ја Ру си је, Укра ји не, Ју жне Ко ре је, Ка зах ста на и Ср би је.

У Кра гу јев цу је одр жан пр ви ин клу зив ни фе сти вал под на зи вом „Но те за све”, 
ко ји је ор га ни зо вао ло кал ни За вод за сме штај од ра слих „Ма ле пче ли це”.
По ча сни од бор фе сти ва ла од лу чио је да сред ства из но во фор ми ра ног фон да 

„Но те за све” пр ви до би је Дом за де цу и мла де оме те не у мен тал ном раз во ју 
„Срем чи ца”. У овој уста но ви ће од тих сред ста ва би ти фор ми ра на пе вач ка гру па, 
хор или ор ке стар, ко ји ће на сту пи ти на сле де ћем фе сти ва лу.
Став ор га ни за то ра и уче сни ка фе сти ва ла је да је успе шним ор га ни зо ва њем 

ове тро днев не ма ни фе ста ци је ин клу зив ни прин цип у на шој зе мљи до био још 
јед ну по твр ду да се на овом по љу мо же учи ни ти мно го ви ше од пра зних при ча, 
пре да ва ња и до брих же ља. Пре ма ре чи ма др жав не се кре тар ке у обла сти со ци-
јал не по ли ти ке, Љи ља не Лу чић, др жа ва се тру ди да од го ва ра ју ћом за кон ском 
ре гу ла ти вом обез бе ди бо ље спро во ђе ње иде је да сви љу ди тре ба да жи ве у свом 
при род ном и дру штве ном окру же њу.

Пр ви ин клу зив ни фе сти вал
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Ис пла та
пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла ок то бар-

ског че ка пен зи о не ри ма из ка-
те го ри је за по сле них по че ла је 
10. но вем бра.
Пен зи о не ри са мо стал них де-

лат но сти при ми ли су це ле ок-
то бар ске пен зи је 3. но вем бра. 
Пен зи о ни са ним вој ним ли ци ма 
и бив шим по љо при вред ни ци ма 
пр ви део пен зи ја за ок то бар 
ис пла ћен је 5. но вем бра.

У Ин ђи ји је по чет ком но вем бра отво ре на но ва „Ме тал-цин ка ра” са нај ве ћим и нај са-
вре ме ни јим тех но ло шким ли ни ја ма за то пло цин ко ва ње у ју го и сточ ном де лу Евро пе. То
је и јед на од нај ве ћих сло ве нач ких ин ве сти ци ја у Ср би ји, по што је у овај про из вод ни
по гон вла сник цин ка ре, цељ ски кон церн „Мак сим”, уло жио око 21 ми ли он евра.
У пр вој фа зи ра да у „Ме тал-цин ка ри” отво ре но је 50 но вих рад них ме ста, а пла ни ра но

је да тај број на ра сте на 200 за по сле них.
С дру ге стра не, ово пред у зе ће се од го вор но по на ша и пре ма жи вот ној сре ди ни јер

се, у скла ду са ви со ким еко ло шким зах те ви ма, цео про цес то плог цин ко ва ња од ви ја у
за тво ре ном кру гу.
Овај мо дер ни про из вод ни по гон све ча но су отво ри ли Мир ко Цвет ко вић, пред сед ник 

Вла де Ср би је, и Бо рут Па хор, пред сед ник Вла де Сло ве ни је. Све ча но сти су при су ство ва-
ли и Мла ђан Дин кић, пот пред сед ник Вла де Ср би је и ми ни стар еко но ми је и ре ги о нал ног
раз во ја, Бо јан Пај тић, пред сед ник Вла де Вој во ди не, и Го ран Је шић, пред сед ник оп шти-
не Ин ђи ја.

До де љен „Оскар ква ли те та”
По во дом Свет ског да на ква ли те та и Европ ске не де ље ква ли те та, у При вред ној

ко мо ри Ср би је до де ље не су, по 16. пут, На ци о нал не на гра де за по слов ну из вр-
сност „Оскар ква ли те та”. Ор га ни за то ри ово го ди шње до де ле „Оска ра ква ли те та” 
су Фонд за кул ту ру ква ли те та и из вр сност FQCE и ча со пис „Ква ли тет”, у са рад њи
са При вред ном ко мо ром Ср би је, а под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства еко но ми је
и ре ги о нал ног раз во ја.
Ово го ди шњи до бит ни ци за по слов ну из у зет ност у ка те го ри ји ве ли ких ор га ни-

за ци ја су ХК „Кру шик” из Ва ље ва, као ап со лут ни по бед ник, за тим „Ава ла Ада” АД
из Бе о гра да, кра гу је вач ка „Енер ге ти ка” ДОО, кру ше вач ка фа бри ка ма зи ва ФАМ
АД и ЈП ПК „Ко со во Оби лић” из Бе о гра да.
У ка те го ри ји ма лих и сред њих пред у зе ћа на гра ђе ни су Здрав стве на уста но ва

апо те ка По жа ре вац, „Пе ри хард ин же ње ринг” ДОО из Бе о гра да, град Ша бац, по-
друм „Алек сан дро вић” ДОО из То по ле и „Украс” ДОО из Ве ли ког По пов ца.

Так ми че ње
ме та ла ца Ср би је 
Про гла ше њем по бед ни ка у Кра гу јев-

цу је за вр ше но 37. так ми че ње ме та ла ца
Ср би је. У де вет про из вод них за ни ма ња
то ком три да на так ми чи ла су се 92 рад-
ни ка из 22 фир ме из пет на ест гра до ва
Ср би је.
Укуп ни по бед ник так ми че ња је Мир-

ко Бе ше вић, бру сач рав ног бру ше ња
Фа бри ке ре зног ала та из Чач ка, ко ме
је при па ла част да спу шта њем за ста ве
за тво ри ово го ди шње над ме та ње ме та-
ла ца.
Нај бо љи ме тал ци Ср би је так ми чи ли

су се у де вет про из вод них за ни ма ња
– ме та ло стру гар, ме та ло гло дач, ме та-
ло бру сач, бра вар алат ни чар и за ва ри-
вач, у че ти ри ди сци пли не. У Кра гу је вац
су сти гли ме тал ци из Су бо ти це, Вра ња,
Ва ље ва, Тр сте ни ка, Ни ша, Гор њег Ми-
ла нов ца, Чач ка, Мај дан пе ка, Се вој на,

Те ме ри на, Чор та но ва ца и дру гих ме ста
Ср би је.
Пр ви пут на овом так ми че њу на сту-

пи ли су рад ни ци ком па ни је „Фи јат ауто-
мо би ли Ср би ја”. Так ми че ње је ор га ни-
зо ва ла кра гу је вач ка фа бри ка „За ста ва
ка ми о ни”, а прак тич ни део над ме та ња
оба вљен је у ха ли „Ме ха нич ке об ра де”.

Ску пљи жи вот
у ок то бру
Це не на ма ло ро бе и услу га у ок то бру 2010. го-

ди не у про се ку су по ве ћа не за је дан од сто у од-
но су на прет ход ни ме сец. У ок то бру ове го ди не у
од но су на исти ме сец ла не це не на ма ло су по ве-
ћа не за 9,9 од сто, а у од но су на де цем бар 2009.
го ди не за 8,8 про це на та.
Тро шко ви жи во та у ок то бру 2010. го ди не у од-

но су на прет ход ни ме сец ви ши су за 1,1 од сто.
У ок то бру 2010. го ди не у од но су на исти ме сец
2009. тро шко ви жи во та су по ве ћа ни за 8,6, а у
од но су на де цем бар 2009. го ди не за 7,8 од сто.

Ве ли ка сло ве нач ка ин ве сти ци ја
у Ср би ји
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актуелно

На кон што је, у ци љу по-
јед но ста вље ња про це-
ду ре и уште де вре ме-

на и нов ца ко ри сни ка услу га, 
од 1. ок то бра у Ре пу блич ком 
фон ду ПИО по че ла при ме на 
но вог на чи на при ја вљи ва ња 
за по сле них на оба ве зно оси-
гу ра ње пре ко је дин стве ног 
шал те ра за при ја ве, у Фи ли-
ја ли ПИО Су бо ти ца ка жу да 
су у то ку пр вог ме се ца при-
ми ли око 600 ових при ја ва. 
На рав но, укљу чу ју ћи и при-
ја ве из Слу жбе Бач ка То по-
ла ко ја је у над ле жно сти ове 
фи ли ја ле.

Пре ма ре чи ма Ма је Глон чак, 
ди рек тор ке Фи ли ја ле Су бо ти-
ца, но ве при ја ве и од ја ве на 
оба ве зно оси гу ра ње, ко је се 
мо гу на ба ви ти у књи жа ра ма, 
али и од штам па ти са сај та РФ 
ПИО (www.pio.rs), са свим су 
јед но став не за по пу ња ва ње, 
као и за кон тро лу уне тих по да-
та ка, па то ком до са да шњег ра-
да ни је би ло ве ћих про бле ма.

– Срећ на окол ност је и што 
се на ла зи мо у ис тој згра ди 
са фи ли ја ла ма РЗ ЗО и НСЗ, и 
са рад ња са њи ма по овом пи-
та њу је ве о ма до бра. Ма ње 
про бле ме до ко јих је до ла зи-

ло то ком ра да на про сле ђи-
ва њу при ја ва ре ша ва ли смо 
у хо ду. Пре све га ми слим на 
оне си ту а ци је ка да код не ке 
слу жбе не што „зап не”. Та-
кве слу ча је ве смо ре ша ва ли 
уз по моћ IT сек то ра По кра-
јин ског фон да ПИО, као и 
уса вр ша ва њем по сто је ћег 
про гра ма. Нај бит ни је је да 
смо ми у овом по слу днев но 
ажур ни, и да у ро ку, „дан за 
дан” уно си мо по дат ке из по-
ме ну тих при ја ва у на шу ба зу 
по да та ка – на гла си ла је Ма ја 
Глон чак.

М. Мек те ро вић

Скуп шти на Но вог Са да на ста ви ће да
по др жа ва пи ја цу „Мој са лаш”, на ја вље но
је на не дав но одр жа ној про мо ци ји бро-
шу ре ко ју је из да ла не вла ди на ор га ни-
за ци ја Зе ле на мре жа Вој во ди не као део
пр ве ве ли ке кам па ње за про мо ци ју ор-
ган ске по љо при вре де под сло га ном „Ор-
ган ска по љо при вре да. До бра за те бе,
до бра за при ро ду!”.
У про мо ци ји ове бро шу ре, у ко јој је

пред ста вље но ви ше од 30 про из во ђа ча
ор ган ске хра не и тра ди ци о нал них про из-
во да, уче ство ва ли су: пред сед ник град ске
Скуп шти не, Алек сан дар Јо ва но вић, члан
Град ског ве ћа за при вре ду, Мар ко На ран-
чић, То ми слав Кне же вић из GTZ/
VBF (не мач ка ор га ни за ци ја за тех-
нич ку са рад њу), др Ми хал Ђу ров-
ка са По љо при вред ног фа кул те та,
проф. др Бран ка Ла зић, екс перт за
ор ган ску по љо при вре ду, те чла но-
ви Зе ле не мре же Вој во ди не на че-
лу са Оли ве ром Ра до ва но вић.
При сут ни су се при се ти ли по че-

та ка пи ја це „Мој са лаш”, отво ре не
сва ког че тврт ка, од ју на до сеп-
тем бра, на ко јој Но во са ђа ни већ
не ко ли ко го ди на ку пу ју здра ве ор-
ган ске – све же и пре ра ђе не по љо-
при вред не про из во де, ди рект но
од про из во ђа ча.

Ор ган ска хра на се, као што је по зна то,
про из во ди без упо тре бе син те тич ких пе-
сти ци да, ми не рал них ђу бри ва и ади ти ва,
ка на ли за ци о ног му ља, јо ни зу ју ћег зра-
че ња и без ге нет ски мо ди фи ко ва них ор-
га ни за ма. Све се про из во ди под стро гом
кон тро лом, по што спе ци ја ли зо ва ни ин-
спек то ри по се ћу ју по љо при вред не про-
из во ђа че и пре ра ђи ва че ра ди сер ти фи-
ка ци је про из во да, на чи јим па ко ва њи ма
ће ста ја ти зва нич ни ло го тип ор ган ског
про из во да.
Вој во ди на је ре ги он са зна чај ним по-

вр ши на ма ква ли тет них ора ни ца и мре-
жом за шти ће них при род них под руч ја, и

ве о ма је по год на за ме то де ко је чу ва ју и
уна пре ђу ју при род не ре сур се, зе мљи ште
и во ду, а ко ји су нео п ход ни за про из вод-
њу ква ли тет не и здрав стве но без бед не
хра не. Плод ност зе мљи шта се по ве ћа ва,
сма њу је се ње го ва за га ђе ност, а и жи-
во ти ње уз га ја не у при род ним усло ви ма
ра сту у би о ло шкој рав но те жи, чу ва ју ћи
сво је при род не функ ци је.
Осим за по шља ва ња це лих по ро ди ца у

овој де лат но сти, га је њем ве ћег бро ја вр-
ста, сор ти и ра са, по себ но ста рих, одр жа ва
се ге нет ска ва ри ја бил ност, чу ва еко си стем
и жи вот на сре ди на, а ру рал ни пре део из-
гле да леп ше и атрак тив ни је.

Но ви Сад је, за хва љу ју ћи пи ја ци
„Мој са лаш”, по стао у Ср би ји нај-
ве ће ди стри бу тив но ме сто све жег
во ћа и по вр ћа сер ти фи ко ва них ор-
ган ских про из во ђа ча, и је ди ни ко-
ји се мо же по хва ли ти спе ци ја ли зо-
ва ном про дав ни цом ове вр сте.
На про мо ци ји је на ја вље но и

осни ва ње град ског фон да за раз-
вој по љо при вре де ко ји ће по да ри-
ти но ви им пулс са да шњим про из-
во ђа чи ма ор ган ске хра не, и мо ти-
ви са ти но ве љу де да се укљу че у
ову, по ка за ло се у про те клој де це-
ни ји, за и ста сло жну „по ро ди цу”.

И. Ми тро вић

СУ БО ТИЧ КА ФИ ЛИ ЈА ЛА ФОН ДА ПИО

При јем је дин стве них
при ја ва без про бле ма

ОР ГАН СКА ХРА НА НА ПИ ЈА ЦИ „МОЈ СА ЛАШ” У НО ВОМ СА ДУ

Ква ли тет на, уку сна и без бед на

Ма ја Глон чак

Оли ве ра Ра до ва но вић и др Ми хал Ђу ров ка
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У Рад нич ком до му у Но вом
Са ду одр жа на је, 5. и 6. но-
вем бра, Ме ђу на род на кон фе-
рен ци ја син ди ка та о ак ту ел-
ним де ша ва њи ма у ре ги о ну
ју го и сточ не Евро пе у ор га-
ни за ци ји Са ве за са мо стал них
син ди ка та Вој во ди не (СССВ).
Кон фе рен ци ји су, осим до ма-
ћи на, при су ство ва ли и пред-
став ни ци Фон да ци је „Фри дрих

Еберт” и ко ле ге из син ди ка та
Ма ђар ске, Ру му ни је, Сло ве ни-
је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го-
ви не, Ма ке до ни је, Цр не Го ре
и Ре пу бли ке Срп ске.
Цен трал на те ма Кон фе рен-

ци је би ли су са ве ти за по сле-
них, од но сно ко ја је њи хо ва
уло га и шта син ди кал ни по-
кре ти у Евро пи мо гу да оче ку-
ју од ових но вих ор га ни за ци о-

них је ди ни ца у окви ру пред у-
зе ћа. Сто га су син ди кал ни ак-
ти ви сти из Ма ђар ске пре не ли
уче сни ци ма Кон фе рен ци је
сво ја ис ку ства из по ме ну те
обла сти.
Са вет за по сле них би ра се на

пре по ру ку по сло дав ца, с тим
што по сто је од ре ђе на пра ви ла
о то ме ко све мо же да де ле ги-
ра сво је чла но ве у овај са вет
у пред у зе ћу. Да кле, са ве ти
за по сле них уче ству ју у ру ко-
во ђе њу пред у зе ћем, али и у
ње го вом над зор ном од бо ру.
На рав но, уло га син ди ка та у
фир ми је ве ћа ако има ви ше
сво јих пред став ни ка у са ве ту.
Ро ланд Фајхт, ди рек тор ре-

ги о нал ног про јек та „Рад ни
од но си и со ци јал ни ди ја лог
у ју го и сточ ној Евро пи” Фон-
да ци је „Фри дрих Еберт”, ис-
та као је да је за да так Фон да-
ци је да по мог не син ди ка ти ма
из ре ги о на у ја ча њу њи хо вих
ком пе тен ци ја да би мо гли
што бо ље да бра не ин те ре-

се сво јих чла но ва и за по сле-
них. Крат ко роч ни циљ им је
да по др же син ди ка те у ве зи
са пред сто је ћим ре фор ма ма
пен зиј ског си сте ма, као и по
пи та њи ма за по шља ва ња у
свим зе мља ма из ре ги о на.
Го ран Ми лић, се кре тар

СССВ, го во рио је о пре го во ри-
ма пет син ди ка та са Вла дом
Ср би је о из ме на ма За ко на о
ПИО и об ја снио да син ди ка ти
не ин си сти ра ју да се сви њи-
хо ви пред ло зи усво је кроз За-
кон, већ је до вољ но да се не-
ки од пред ло га при хва те кроз
спо ра зум са Вла дом или кроз
Вла ди не уред бе.
Из из ла га ња Ава да Бах те,

пот пред сед ни ка СССБиХ, и
Ма рин ка Вр сај ка из Син ди ка-
та по љо при вре де и пре храм-
бе не ин ду стри је Хр ват ске
мо гло се за кљу чи ти да за-
ступ ни ке рад нич ких ин те ре са
из ре ги о на да нас му че ско ро
исте бри ге.

М. Мек те ро вић

Под по кро ви тељ ством 
При вред не ко мо ре Ср-
би је и Са ве та стра них 

ин ве сти то ра, 1. но вем бра, у 
бе о град ском хо те лу „Ха јат”, 
одр жан је де се ти Еко ном ски са-
мит Ср би је на ко јем се рас пра-
вља ло о при о ри тет ним ак тив-
но сти ма нео п ход ним да би се 
при ву кле стра не ин ве сти ци је и 
парт не ри, као и о сти му ли са њу 
срп ске еко но ми је и ре ги о нал-
ној ста бил но сти. На све ча ном 
отва ра њу број ним уче сни ци ма 
из зе мље и ино стран ства обра-
ти ли су се за ме ник пред сед-
ни ка Вла де Ср би је и ми ни стар 
уну тра шњих по сло ва, Иви ца 
Да чић, пот пред сед ник Вла де 
и ми ни стар за на у ку, Бо жи дар 
Ђе лић, и пред сед ник Вла де 
Вој во ди не, Бо јан Пај тић.
Иви ца Да чић је на гла сио 

да је успех у бор би про тив 

ор га ни зо ва ног фи нан сиј ског 
и при вред ног кри ми на ла вр-
ло ва жан за ста бил ност зе-
мље и при вла че ње ин ве сти-
ци ја. Бо јан Пај тић је ис та као 
да је у Вој во ди ну, у по след-

њих де сет го ди на, ушло 5,7
ми ли јар ди евра стра них 
ин ве сти ци ја, да у стра ним
ком па ни ја ма ра ди ви ше од
68.000 љу ди, и да ни ко од
ино стра них ин ве сти то ра ни-

је оти шао из По кра ји не, већ
и да ље раз ви ја ју би знис и
про ши ру ју про из вод њу. Пај-
тић сма тра и да је зна чај Ду-
на ва ве о ма би тан за бу ду ћи
раз вој Ср би је у обла сти са о-
бра ћа ја, тр го ви не, ту ри зма,
али и оста лих при вред них
гра на.
Бо жи дар Ђе лић је ин фор-

ми сао уче сни ке Са ми та да су
стра ни ула га чи, и про шле и
ове го ди не, у сек то ри ма те-
ле ко му ни ка ци ја и тр го ви не
осе ти ли сма ње ње ку пов не
мо ћи на шег ста нов ни штва
због за мр зну тих пла та у јав-
ном сек то ру, као и пен зи ја,
али је пред ви део да ће Ср би ја
по бољ ша њем по слов не кли ме
ус пе ти да при ву че но ве ин ве-
сти то ре, на ро чи то у обла сти
ин фра струк ту ре.

М. Мек те ро вић

ДЕ СЕ ТИ ЕКО НОМ СКИ СА МИТ СР БИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ

При о ри тет ин ве сти ци је

СА ВЕЗ СА МО СТАЛ НИХ СИН ДИ КА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ СА КО ЛЕ ГА МА ИЗ РЕ ГИ О НА

Раз ме на ис ку ста ва о са ве ти ма за по сле них

Са Економског самита

Горан Милић, Роланд Фајхт и Драго Ђокић
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поводи

Услу ча ју смр ти оси гу ра-
ни ка, пен зиј ским и ин-
ва лид ским оси гу ра њем 

обез бе ђу је се чла но ви ма по-
ро ди це ма те ри јал на и со ци-
јал на си гур ност кроз пра во на 
по ро дич ну пен зи ју. По да ци из 
сеп тем бра ове го ди не по ка зу ју 
да је из ка те го ри је за по сле них 
би ло 313.506 ко ри сни ка по ро-
дич не пен зи је, а њи хо ва про-
сеч на при на дле жност из но си-
ла је 16.045 ди на ра. Из ка те-
го ри је са мо стал них де лат но-
сти би ло је 14.525 ко ри сни ка, 
а њи хо ва про сеч на по ро дич на 
пен зи ја би ла је 15.474 ди на-
ра. Ме ђу зе мљо рад ни ци ма по-
ро дич ну пен зи ју у сеп тем бру 
при ми ло је 25.020 ко ри сни ка, 
и она је у про се ку из но си ла 
6.020 ди на ра.
За ко ном о пен зи ја ма утвр-

ђе но је да пра во на по ро дич ну 
пен зи ју оства ру ју чла но ви по-
ро ди це пре ми ну лог оси гу ра-
ни ка, од но сно ко ри сни ка ста-
ро сне и ин ва лид ске пен зи је. 
Чла но ви ма по ро ди це сматраjу 
се брач ни друг и брач ни друг 
из раз ве де ног бра ка, ако му 
jе суд ском пре су дом утвр ђе-
но пра во на из др жа ва ње; де ца 
ро ђе на у бра ку или ван бра-
ка, усво је на, па стор чад коjу jе 
оси гу ра ник, од но сно ко ри сник 
пра ва из др жа вао, уну чад, бра-
ћа и се стре и дру га де ца без ро ди те ља,
од но сно де ца коjа имаjу јед ног или оба
ро ди те ља ко ји су пот пу но не спо соб ни за
рад, а коjу jе оси гу ра ник од но сно ко ри-
сник пра ва из др жа вао; и ро ди те љи (отац
и маjка, очух и ма ће ха и усво ји о ци) коjе
jе оси гу ра ник, од но сно ко ри сник пра ва
из др жа вао.
Пре ма са да шњем За ко ну о ПИО, по ро-

дич ним пен зи о не ри ма се об у ста вља ис-
пла та пен зи ја ако ра де по сло ве по уго-
во ру, и то на пе ри од у ко јем су има ли
соп стве не при хо де и упла ће не до при но-
се, али они не гу бе пра во на по ро дич ну
пен зи ју. Из ме на ма За ко на о пен зиј ском
и ин ва лид ском оси гу ра њу пред ло же но
је да се не об у ста вља ис пла та по ро дич-
не пен зи је ко ри сни ку ко ји по би ло ко јем
осно ву при ма ме сеч ну на кна ду ко ја је
ма ња од 50 од сто нај ни же осно ви це за
до при нос за пен зиј ско оси гу ра ње ко ја
ва жи у мо мен ту пла ћа ња. Да кле, мо гућ-
ност оства ри ва ња уго во ре них на кна да и

хо но ра ра до тог из но са не ће оме та ти ко-
ри шће ње по ро дич не пен зи је.
По ро дич ну пен зи ју, пре ма ва же ћим

про пи си ма, мо гу оства ри ти чла но ви по-
ро ди це умр лог оси гу ра ни ка ко ји је на вр-
шио нај ма ње пет го ди на ста жа оси гу ра-
ња или је ис пу нио усло ве за ин ва лид ску
пен зи ју, и умр лог ко ри сни ка ста ро сне
или ин ва лид ске пен зи је. Уко ли ко је смрт
на сту пи ла као по сле ди ца по вре де на ра-
ду или услед про фе си о нал не бо ле сти,
ду жи на ста жа не пред ста вља услов.
Ове го ди не удо ва сти че пра во на по-

ро дич ну пен зи ју ако је до смр ти брач ног
дру га на вр ши ла 49 го ди на и шест ме се-
ци жи во та. Удо вац, пак, сти че пра во ако
је до смр ти су пру ге на вр шио 54 го ди не и
шест ме се ци жи во та. Брач ни друг мо же
да до би је по ро дич ну пен зи ју уз де те ако
оба вља ро ди тељ ске ду жно сти а, та ко ђе,
и ако је у пе ри о ду од јед не го ди не од да-
на смр ти су пру жни ка из гу био рад ну спо-
соб ност. Раз ве де ни брач ни друг мо же да

оства ри ово пра во ако му је
суд ском пре су дом до де ље но
из др жа ва ње. Удо ва или удо-
вац мо гу да на ста ве да ко ри сте
пра во на по ро дич ну пен зи ју и
ако сту пе у но ви брак. Уко ли-
ко по но во оста ну без брач ног
дру га, мо гу по но во под не ти
зах тев за по ро дич ну пен зи ју и
од лу чи ти се за по вољ ни ји из-
нос из ме ђу две пен зи је.
По том ци по кој ни ка ко ји ни-

су спо соб ни да са мо стал но
жи ве и ра де сти чу пра во на
пен зи ју и она им при па да док 
тра је та не спо соб ност, ако је
она на ста ла до уз ра ста до ко-
јег се де ци обез бе ђу је пра во
на по ро дич ну пен зи ју, или
ако је на ста ла по сле тог уз ра-
ста, а пре смр ти оси гу ра ни ка,
од но сно ко ри сни ка под усло-
вом да га је из др жа вао до сво-
је смр ти.
Де те сти че пра во на по ро-

дич ну пен зи ју и она му при-
па да до на вр ше них 15 го ди на
жи во та, а на кон то га до на вр-
ше них 20 го ди на жи во та ако је
сред њо шко лац, до 23 го ди не
ако по ха ђа ви шу шко лу, и до
26 го ди на ако сту ди ра. У слу-
ча ју да је шко ло ва ње пре ки-
ну то због бо ле сти, пра во на
по ро дич ну пен зи ју при па да за
вре ме бо ле сти, до про пи са них
го ди на жи во та, као и из над

тих го ди на, али нај ви ше за оно ли ко вре-
ме на ко ли ко се због бо ле сти из гу би ло од
шко ло ва ња. Ка да је реч о де ци ко ја при-
ма ју по ро дич ну пен зи ју, она ни до са да
ни су оста ја ла без пен зи је ако се ре дов но
шко лу ју и има ју при хо де пре ко омла дин-
ских и сту дент ских за дру га. Уко ли ко је
сту дент шко ло ва ње пре ки нуо због од-
слу же ња вој ног ро ка, пра во на по ро дич-
ну пен зи ју про ду жа ва му се за ду жи ну
тра ја ња вој ног ро ка. 
Пред ло же ним из ме на ма и до пу на ма

За ко на о ПИО, ка да је реч о усло ви ма
за сти ца ње по ро дич не пен зи је, брак би
тре ба ло да тра је ми ни мум две го ди не
или да брач ни дру го ви има ју за јед нич ке
по том ке. Ка да је реч о но вим про пи си ма,
пред ви ђе но је по сте пе но по ди за ње ста-
ро сне гра ни це за три го ди не, по чев од
2012, та ко да ће 2017. го ди не ста ро сна
гра ни ца за удо ву из но си ти 53, а за удов-
ца на вр ше них 58 го ди на жи во та.

Је ле на Оцић

ДО БРО ЈЕ ЗНА ТИ

По ро дич на пен зи ја
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иза шалтераиза шалтера

Опре де љи ва ње
за осно ви цу је
до бро вољ но, не 
за ви си од сте пе на
струч не спре ме,
али је сва ка ко од
зна ча ја за ви си ну
бу ду ће пен зи је

Ли ца ко ја ни су оба ве зно 
оси гу ра на – не ко ри сте 
пен зи ју, од но сно ни-

су за по сле на и не оба вља ју 
са мо стал ну, по љо при вред ну 
или дру гу де лат ност, мо гу се 
укљу чи ти у оба ве зно оси гу-
ра ње. Од ред бом чла на 15 За-
ко на о ПИО пред ви ђе но је да 
се свој ство оси гу ра ни ка сти че 
да ном под но ше ња зах те ва, 
а из у зет но, на зах тев ли ца, 
свој ство се мо же сте ћи нај ра-
ни је 30 да на пре да на под но-
ше ња зах те ва.
Уко ли ко, да кле, под но си те 

зах тев, на обра сцу сва ка ко 
пре ци зи рај те да тум од ка да 
же ли те да стек не те свој ство 
оси гу ра ни ка (нај ра ни је 30 
да на уна зад) јер ће се у про-
тив ном по че так оси гу ра ња, у 
скла ду са За ко ном, утвр ди ти 
од да ту ма под но ше ња зах те-
ва. Ипак, уко ли ко сте у зах-
те ву про пу сти ли да на ве де те 
же ље ни да тум, па до би је те 

ре ше ње ко јим сте свој ство 
сте кли од да ту ма под не тог 
зах те ва, још има те шан су да 
то ис пра ви те. То зна чи да мо-
же те у ро ку од 15 да на под-
не ти жал бу на ре ше ње ко јом 
ће те за тра жи ти да се по че так 
оси гу ра ња утвр ди од же ље-
ног да ту ма. Во де ћи ра чу на 
о на че лу за шти те ин те ре са 
стран ке и еко но мич но сти по-
ступ ка, Фонд се сва ка ко не ће 
упу шта ти у пре и спи ти ва ње 
су бјек тив них или објек тив них 
раз ло га због ко јих је под но-

си лац зах те ва про пу стио да
на ве де та чан да тум сти ца ња
свој ства оси гу ра ни ка, већ ће
до не ти ре ше ње и усво ји ти
пред лог оси гу ра ни ка на ве ден
у жал би.
Под но си лац зах те ва се та-

ко ђе мо же пре до ми сли ти и у
по гле ду ода би ра осно ви це за
пла ћа ње до при но са. У ве зи с
тим тре ба на гла си ти да сва ко
има мо гућ ност да сам иза бе ре
осно ви цу по ко јој ће упла ћи-
ва ти до при но се по чла ну 15,
али уко ли ко од лу чи да је про-

ме ни, мо ра на шал те ру Фон-
да ПИО да пре да зах тев за
про ме ну осно ви це да би бу-
ду ће упла те би ле ре гу лар не.
При том тре ба во ди ти ра чу на
о две ства ри – ако се пла ћа
на ду жи рок, ви си на осно ви-
це је сте од зна ча ја за ви си ну
бу ду ће пен зи је. Али, ако вам
до пен зи је не до ста је са свим
ма ло ста жа – ре ци мо ме сец,
два или три, он да ни је ра ци о-
нал но упла ћи ва ти до при но се
по ви со кој осно ви ци, јер вам
то не би по ве ћа ло пен зи ју, а
по тро ши ло би се ви ше нов ца
не го што је би ло по треб но.
Ина че, ре фор ма пен зиј ског

си сте ма, од но сно до но ше ње
но вог За ко на отво ри ло је из-
ве сне ди ле ме и пи та ња о то ме
ко ли ко је упла та до при но са
по чла ну 15 у но вој кон сте ла-
ци ји по у здан и оправ дан на-
чин ула га ња у бу дућ ност, ако
се узме у об зир не из бе жно
по ме ра ње ста ро сне гра ни це
и ста жа оси гу ра ња. Ис пла ти-
вост ова квог на чи на оси гу ра-
ња је пре све га ствар лич не
про це не, ко ја тре ба да се за-
сни ва на вре мен ском ра чу-
на њу да ту ма сти ца ња пра ва
и, на рав но, на фи нан сиј ским
мо гућ но сти ма.

С. Мар се нић

УКЉУ ЧЕ ЊЕ У ОБА ВЕ ЗНО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Осно ви ца је ствар из бо ра

Без пре кла па ња
Свој ство оси гу ра ни ка по чла ну 15 пре ста је да ном за ко ји се ли це у зах те ву опре де ли, 
а Фонд до но си ре ше ње о пре стан ку свој ства на осно ву из ве шта ја фи нан сиј ске слу жбе
о упла ће ним до при но си ма. Тај стаж упи су је се у рад ну књи жи цу на осно ву ре ше ња о
пре стан ку свој ства и еви ден ти ра се у ба зи по да та ка ма тич не еви ден ци је Фон да.
Оси гу ра ник тре ба да во ди ра чу на да не до ђе до пре кла па ња оба ве зног осигурања (по 
осно ву за по сле ња) и оси гу ра ња по чла ну 15. Сто га, ако се ко ри сник овог оси гу ра ња
за по сли или поч не да оба вља са мо стал ну и дру гу де лат ност, а за то вре ме упла ћу је 
до при но се по чла ну 15, тре ба да под не се зах тев за пре ста нак свој ства оси гу ра ни ка,
јер све док се на ла зи у оба ве зном оси гу ра њу не мо же исто вре ме но сте ћи свој ство 
оси гу ра ни ка по чла ну 15. Ово на гла ша ва мо јер је че ста за блу да да се упо ред ном
упла том до при но са по два осно ва уве ћа ва су ма бу ду ће пен зи је.
Ина че, оси гу ра ник се по пре стан ку оба ве зног оси гу ра ња мо же опет укљу чи ти у члан 15
а про пи си ма ни је ли ми ти ра но ко ли ко се пу та мо же укљу чи ти у оба ве зно оси гу ра ње.
Под но ше ње зах те ва за сти ца ње пра ва на ста ро сну, од но сно ин ва лид ску пен зи ју сма-
тра се зах те вом за пре ста нак свој ства оси гу ра ни ка из ста ва 1 овог чла на, уко ли ко 
су ис пу ње ни усло ви за сти ца ње ових пра ва. Ме ђу тим, у прак си се де ша ва да ве ћи на 
стра на ка исто вре ме но под но си фор мал но оба зах те ва – зах тев за пре ста нак свој ства 
и зах тев за пен зи ју, што та ко ђе ни је по гре шно.
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Мла да уче сни ца јед ног ско ра шњег
ску па о ак тив ном тре ћем до бу,
ко ја сту ди ра у САД, ис при ча ла је

при чу о же ни ко ја је, ба ра бар са оста-
лим сту ден ти ма, у се дам де сет и дру гој
го ди ни ре ши ла да до би је ди пло му из ме-
наџ мен та. Ни ко ме од мла ђих ко ле га ни је
па ло на па мет да јој ка же да ће, с об зи-
ром на ње не го ди не, ту ди пло му мо ћи да
др жи са мо у сво јој со би. На про тив, ње ни
на по ри се сма тра ју вред ним хва ле и под-

сти чу и на гра ђу ју спе ци јал ним при зна-
њи ма на фа кул тет ским све ча но сти ма.
Ми са ове стра не оке а на че сто ми сли-

мо да се у том све ту, где је не ка ко све
но ви је, оп ти ми зам и мла дост нео прав да-
но гло ри фи ку ју и под сти чу свим ко зме-
тич ким, хи рур шким и пси хо те ра пиј ским
сред стви ма, ско ро до ап сур да. Та мо,
пак, сма тра ју да је то по хва ла жи во ту,
а лич но сти ко је ве ру ју да ни кад ни је ка-
сно за афир ма ци ју иза зи ва ју по што ва ње
око ли не.
Би о ло шка ста рост се ме ди цин ски нај-

че шће де фи ни ше као про це на осо би на
и спо соб но сти по је дин ца с об зи ром на
оче ки ва но жи вот но до ба, а има ју ћи у
ви ду ка рак те ри сти ке хро но ло шке гру па-
ци је ко јој при па да. Пси хо ло шка ста рост
се, ме ђу тим, де фи ни ше с об зи ром на
адап тив ни ка па ци тет по је дин ца, од но-
сно ње го ву мо гућ ност да се при ла го ди

про ме на ма у жи вот ној око ли ни. Уко ли ко
је не чи ји адап тив ни ка па ци тет бо љи и
очу ва ни ји не го код про сеч ног при пад ни-
ка ње го ве жи вот не до би, он да је и ње-
го ва пси хо ло шка ста рост ни жа, а он се
осе ћа мла ђим не го што би о ло шки је сте.
Да кле, за про ду же ње жи во та пси хич ки
ста тус чо ве ка има ва жну уло гу.
Су о ча ва ње с чи ње ни цом да ста ри мо

ни је ла ко, али је ну жно. Што се то пре
при хва ти, лак ше се про жи вља ва ју про-

ме не и низ про бле ма ко је ста рост до но-
си – од ла зак у пен зи ју, те шко ће у пси-
хо фи зич ком функ ци о ни са њу, по ве ћа ни
ри зи ци од бо ле сти и ин ва лид но сти, фи-
нан сиј ска за ви сност, са мо ћа и уса мље-
ност, сма ње ње со ци јал них кон та ка та. У 
мно гим дру штви ма (на жа лост и у на шем)
ста ре ње се још сма тра си гур ним по ка за-
те љем сма ње ња ква ли те та жи во та ста-
рих ли ца, али и њи хо вог си ро ма штва.
Че ста је и по ја ва мар ги на ли за ци је и за-
не ма ри ва ња. С дру ге стра не, из у зи ма-
ју ћи пе ри од де тињ ства, ста рост је до ба
ка да су љу ди нај бе спо моћ ни ји и нај ра-
њи ви ји. Јер, пре стан ком ак тив ног рад-
ног ан га жо ва ња гу би се са мо по у зда ње,
во ља и свест о то ме да си не ко ме по тре-
бан, и љу ди се осе ћа ју пре пу ште ни са ми
се би. Ту на сту па за јед ни ца ко ја је ду жна
да им по мог не да се осе те ко ри сним, да
пре по зна ју пре о ста ле спо соб но сти, ис-

ко ри сте зна ња и схва те да ни су за бо ра-
вље ни – дру гим ре чи ма, да омо гу ћи да
оста ну ак тив ни чла но ви дру штва ко ли ко
год је то мо гу ће.
Ме ђу тим, мно го је ви ше оно га што љу-

ди мо гу да учи не са ми за се бе. На пре дак 
ме ди ци не и по бољ ша ње ис хра не по ка зу-
ју по след њих де це ни ја да све оно што
је не кад би ло не из бе жно, ка да је реч о
ста ре њу, мо же да се спре чи или успо-
ри. Љу ди у про се ку ду же жи ве не го пре

јед ног ве ка и све што
ста рост са со бом но си
дра ма тич но се ме ња.
У су шти ни, пра ви ла
за очу ва ње фи зич ког
и мен тал ног здра вља
у ста ро сти слич на су
као и она за одр жа-
ва ње здра вља у би ло
ком жи вот ном до бу
– да кле, ко ли ко ће те
би ти здра ви и са мо-
стал ни у тре ћем до бу
у ве ли кој ме ри за ви си
од вас са мих, ва шег
ста ва и ва ше фи зич-
ке и мен тал не ак тив-
но сти. За то се пред
крај ак тив ног про фе-
си о нал ног ве ка тре ба
б у чи ти и при пре ми-
и за пе ри од ка да ће-
о ко нач но би ти вла-
ни ци свог вре ме на
о је ће мо мо ћи да ис-
у ни мо но вим са др-
а ји ма. Нај го ре про-

ђу они ко ји се знат но
пре ста ре ња пре да ју суд би ни и пре ста ну
да сво ја зна ња и ин те ре со ва ња ши ре и
до пу њу ју. Струч ња ци се сла жу да не про-
це њив зна чај има по зи ти ван став ко ји не
ста вља знак јед на ко сти из ме ђу ста ро сти
и бо ле сти, већ омо гу ћу је да се би ра ју
ин те ре со ва ња и во ди не за ви сан жи вот
ко ли ко год се то же ли и мо же.
Ако не ко ми сли да ова при ча ва жи

са мо за оне „за пад не” пен зи о не ре ко ји
сво је да не про во де не у мор но ис тра жу-
ју ћи но ве ту ри стич ке де сти на ци је, ва ра
се. За леп ши и са др жај ни ји жи вот ни је
увек пре суд на ви си на пен зи је и бо гат-
ство по ну де. И у на шим усло ви ма по-
сто је на чи ни и ме ста где се мо гу сте ћи
но ва зна ња и при ја те љи, раз ви ти нео-
т кри ве ни та лен ти, где се мо же на у чи ти
да ни ка да ни је ка сно за афир ма ци ју, и
отво ри ти вра та за леп ши и са др жај ни ји
жи вот у тре ћем до бу. М. Јо ва но вић

СТА РОСТ МО ЖЕ БИ ТИ СРЕЋ НА КО ЛИ КО И СВА КО ДРУ ГО ДО БА

По зи ти ван став је не про це њив

си
об
ти
мо
сн
ко
пу
жа
ђ

1. Бри ни те се о здра вљу од ра ног де тињ ства 
и мла до сти.
2. Ба ви те се по слом ко ји је дру штве но ко ри-
стан али ко ји сте са ми иза бра ли.
3. Жи вите у до брим усло ви ма.
4. Па зи те на ис хра ну.
5. Од ма ра јте се до вољ но, ак тив но и па сив но.

6. Бу дите фи зич ки ак ти вни и оп те ре ћени.
7. Мно го све жег ва зду ха, ка ко у ста ну, та ко 
и на рад ном ме сту.
8. Жи вот ни оп ти ми зам, ви со ки мо рал и по-
зи тив не емо ци је.
9. Лич на хи ги је на.
10. Ре до ван ле кар ски над зор и кон тро ла.

1. Бри ни те се о здра вљу од ра ног де тињ ства 6. Бу дите фи зич ки ак ти вни и оп те ре ћени.

Де сет фак то ра у бор би за ду го веч ност
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Ту ри стич ка ор га ни за ци-
ја Ср би је (ТОС) ле тос ТТје за по че ла кам па њу Т

„Ср би ја. Мо ја зе мља. Мо је пу-
то ва ње” у окви ру ко је је ор-
га ни зо ва ла низ пред ста вља-
ња раз ли чи тих ту ри стич ких 
де сти на ци ја са ци љем да се 
под стак ну пу то ва ња до ма ћих 
ту ри ста кроз Ср би ју. Као ло-
ги чан на ста вак ове кам па ње 
ТОС то ком но вем бра у Бе о-
гра ду ор га ни зу је низ ми ни 
сај мо ва на ко ји ма се пред ста-
вља ју де сти на ци је атрак тив-
не у зим ској се зо ни. 

– Циљ ових про мо ци ја је да 
се гра ђа ни ма омо гу ћи да до ђу 
до пра вих и кон крет них ин-
фор ма ци ја. На овај на чин за-
ин те ре со ва ни ће мо ћи да са-
зна ју све о сме шта ју, це на ма 
услу га и про гра ма, по пу сти ма 
и на чи ни ма пла ћа ња – на гла-
си ла је Ди на Ву ко вић, ме на џер 
за од но се с јав но шћу ТОС-а.
Пла ни ра не су че ти ри про-

мо ци је, а на пр вој, ко ју је по-
се тио и „Глас оси гу ра ни ка”, 
пред ста вље не су: Атом ска 
ба ња Гор ња Треп ча, Ба ња 
Ка њи жа, Вр њач ка Ба ња, Про-
лом и Лу ков ска ба ња.
Атом ска ба ња Гор ња 

Треп ча на ла зи се у ју го за-
пад ној Шу ма ди ји, на об рон-
ци ма пла ни на Ву јан и Бу ко-
вик, на над мор ској ви си ни од 
460 ме та ра. Ми не рал не во де 
Гор ње Треп че ко ри сте се у 
ре ха би ли та ци ји обо ле лих од 
не у ро ло шких, ре у мат ских, 
бо ле сти ор га на за ва ре ње и 

обо ље ња крв них су до ва. Тем-
пе ра ту ра во де је из ме ђу 27 и 
31 сте пен, а ва жно је ис та ћи 
да у тер мал ним во да ма ове 
ба ње мо гу ужи ва ти и бо ле-
сни ци са кар ди о ва ску лар ним 
смет ња ма. Ба ња Гор ња Треп-
ча у по ну ди има и про гра ме 
за ре кре а ци ју, осло ба ђа ње од 
стре са, не гу и ужи ва ње. Мо гу-
ће је оства ри ти по пуст од 10 
од сто за опо ра вак то ком де-
цем бра, фе бру а ра и мар та и 
бо ра вак пла ти ти у пет ра та.
Ба ња Ка њи жа се на ла зи 

у Вој во ди ни, на ре ци Ти си, 
на над мор ској ви си ни од 87 
ме та ра. Ка њи жа „пли ва” на 
тер мо ми не рал ној во ди аку му-
ли ра ној у се ди мен ти ма не ка-
да шњег Па нон ског мо ра и то-
плог Па нон ског је зе ра. Ми не-
рал не во де и ле ко ви то бла то 
ове ба ње ко ри сни су у ре ха-
би ли та ци ји обо ле лих од за па-

љен ског и де ге не ра тив ног ре-
у ма ти зма, ста ња на кон по вре-
да и опе ра ци ја на мо тор ном
апа ра ту и кич ме ном сту бу,
као и за обо ље ња цен трал ног
и пе ри фер ног нер вног си сте-
ма. Осим ре ха би ли та ци је и
пре вен ци је осте о по ро зе, Ка-
њи жа, град ти ши не, иде ал но
је ме сто за ре лак са ци ју и не гу
ле по те и здра вља.
Вр њач ка Ба ња је у цен-

трал ној Ср би ји, на об рон ци ма
пла ни не Гоч, на над мор ској
ви си ни од 220 до 300 ме та ра.
Бањ ско ле че ње оба вља се у
Спе ци јал ној бол ни ци за ле че-
ње и ре ха би ли та ци ју ор га на
за ва ре ње и ше ћер не бо ле-
сти „Мер кур”. Вр њач ка Ба ња
је по зна та по ле че њу и опо-
рав ку обо ле лих из обла сти
га стро ен те ро ло ги је, ен до-
кри но ло ги је и бо ле сти ме та-
бо ли зма, уро ло ги је, ди сај ног
трак та, као и не ких кар ди о-
ва ску лар них, ги не ко ло шких и
ре у ма то ло шких обо ље ња.
По ну да сме шта ја из у зет но

је ве ли ка па сва ко мо же на-
ћи оно што од го ва ра ње го вом
уку су и џе пу. Спе ци јал на бол-
ни ца „Мер кур” ну ди и ра зно-
вр сне про гра ме за опу шта ње
и ре кре а ци ју ко ји су по ста ли
по тре ба са вре ме ног чо ве ка
из ло же ног стал ном стре су.
Лу ков ска ба ња се на ла зи

на ју гу Ср би је, на ис точ ним
па ди на ма Ко па о ни ка, на око
680 ме та ра над мор ске ви си не,

што је чи ни нај ви шом ба њом
у Ср би ји. Тем пе ра ту ра во де је
од 28 до 68 сте пе ни и по свом
са ста ву иде ал на је за ле че ње
ре у мат ских обо ље ња, де ге не-
ра тив них обо ље ња кич ме и
ста ња на кон по вре да на ко-
шта но-зглоб ном си сте му.
Про лом ба ња се на ла зи на

ју гу Ср би је, на шу мо ви тим па-
ди на ма пла ни не Ра дан. „Про-
лом во да” се ко ри сти у те ра-
пи ји бо ле сти бу бре га, ор га на
за ва ре ње, бо ле сти ко же,
пе ри фер них крв них су до ва и
ван зглоб ног ре у ма ти зма.
Лу ков ска и Про лом ба ња та-

ко ђе има ју бо га ту по ну ду про-
гра ма за опу шта ње и од мор,
али их из два ја то што ну де
и по се бан про грам – „Пре зи-
мља ва ње”. У окви ру овог про-
гра ма за бо ра вак од 30 да на
и ду же по ну ђе на је по себ на
про мо тив на це на, а ко ри сни-
ци ма је омо гу ћен и пре ла зак 
из јед не ба ње у дру гу. Они
ко ји су овај про грам упла ти-
ли пре 1. но вем бра, ка да су
по че ле да ва же про мо тив не
це не, мо гу ра чу на ти да ће
на пла ће них 30 да на бо рав-
ка има ти пра во на бес плат-
не услу ге још 24 да на. Услу ге
се мо гу пла ти ти на ра те, че-
ко ви ма, а пен зи о не ри има ју
по пуст 10 од сто и мо гућ ност
пла ћа ња пу тем ад ми ни стра-
тив не за бра не од пен зи је.

Алек сан дра Стан ков-
Ми ја то вић

БА ЊЕ КО РИ СНЕ И У ЗИМ СКОМ ПЕ РИ О ДУ

Ле че ње, опо ра вак и од мор
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Про блем ни је у
стал ним иза зо ви ма
у окру же њу и на
рад ном ме сту, већ
у на чи ну на ко ји их 
ми до жи вља ва мо

„…И тру ди те се да што ви-
ше из бе га ва те стрес и нер ви-
ра ње.” Ко ли ко смо са мо пу та
чу ли ову ре че ни цу ко јом нас
ле кар, уз про пи са ну те ра пи-
ју, го то во ре дов но ис пра ћа из
ор ди на ци је, док ми у се би по-
ма ло љу ти то уз вра ћа мо: „Као
да ја мо гу да ути чем на то?”
Ма да ова ко фор му ли са-

но пи та ње су ге ри ше не га ти-
ван од го вор, од но сно не моћ,
уисти ну не мо ра да бу де та-
ко. Али, ни је ов де реч са мо о
на шој лич ној не до у ми ци око
спо соб но сти да се од у пре мо
не га тив ним спољ ним чи ни-
о ци ма ко ји нас из ба цу ју из
рав но те же.
Одав но је уоче но да стрес

ни је не што што се ти че са мо
по је дин ца, већ је фе но мен са
да ле ко се жним пси хо ло шким,
со ци јал ним, али и еко ном-
ским по сле ди ца ма. Мо жда
упра во због овог по след њег,
из у ча ва њу на стан ка и мо-
гућ но сти от кла ња ња или бар
убла жа ва ња стре са да нас се
у раз ви је ним дру штви ма при-

да је из у зе тан зна чај, па по-
сто ји чак и дан у го ди ни по-
све ћен овој про бле ма ти ци.
У Ве ли кој Бри та ни ји су овог 

3. но вем бра, да на по све ће ног 
стре су, као и де се так прет ход-
них го ди на, одр жа не мно го-
број не при год не ма ни фе ста-
ци је и три би не под сло га ном 
„Ви ше жи во та, ма ње стре са”, 
док су Аме ри кан ци, по зна ти 
као на ци ја под стал ним при-
ти ском, на „њи хов” да тум ко-
јим обе ле жа ва ју овај дан, 16. 
апри ла, по зва ни да „о’ла де и 
пре дах ну”.
Сва ко ме је ова пре по ру ка 

до бро до шла, по што стал ном 
при ти ску и на пе то сти ни су 
из ло же ни са мо они ко ји жи-
ве две ста на сат и по ку ша ва ју 
да бу ду на три ме ста исто вре-
ме но. Би ло би ису ви ше јед но-
став но, па и ла ко ре ши во ка да 
би стрес по га ђао са мо љу де у 
ре ал но стре сним си ту а ци ја ма.
Ме ђу тим, ов де је реч о пот-

пу но су бјек тив ном фе но ме ну, 
на чи ну на ко ји осо ба фи зич-
ки и емо тив но ре а гу је на но-
ве усло ве и иза зо ве. Стрес се 
сто га опи су је као ста ње ду-
го трај не на пе то сти, ум ни и 
фи зич ки на пор иза зван спољ-
ним ути ца јем. Стрес је, ка же 
се да ље, све оно што од нас 
зах те ва при ла го ђа ва ње, сва-
ка про ме на у жи вот ним окол-
но сти ма, по вољ на или не-

по вољ на, а на рад ном ме сту 
че сто је по ве зан са пре те ра-
ним оче ки ва њи ма, ка да се од 
за по сле ног тра жи ви ше не го 
што је у ста њу да пру жи.
Ако рад ник то до жи ви као 

не што пре те ће и угро жа ва ју-
ће, би о ло шки ме ха ни зми сту-
пи ће у деј ство, као у сва кој 
ван ред ној при ли ци. Ре а го ва ње 
ор га ни зма је ин ди ви ду ал но, а 
лу па ње ср ца, убр за но ди са ње, 
гла во бо ља, умор, муч ни на, 
бол у же лу цу, по ја ча но зно је-
ње ру ку, сла ба цир ку ла ци ја, 
ек це ми, не ки су од ти пич них 
симп то ма за ко је ле ка ри ка жу 
да је ва жно пре по зна ти их, ка-
ко би мо гло бла го вре ме но да 
се ин тер ве ни ше. Јер оно што 
у екс трем ним си ту а ци ја ма мо-
же да бу де спа со но сно – по пут 
укљу чи ва ња алар ма кад на сту-
пи опа сност – у про ду же ном, 
ду го трај ном де ло ва њу пре-
тва ра се у ште тан, ра за ра ју ћи 
фак тор. Отуд ин фаркт и дру га 
кар ди о ва ску лар на обо ље ња. 
Опа сност у по ме ну том кон тек-
сту пред ста вља чи ње ни ца да 
се стрес не де ша ва, већ се са 
њим жи ви.
Стрес се све ви ше ве зу је за 

про бле ме на рад ном ме сту, а 
за ни мљи во је за па жа ње да је 
та те ма и да ље сво је вр стан та-
бу. По во дом 3. но вем бра лон-
дон ски „Гар ди јан” је об ја вио 
по дат ке фон да ци је „Мајнд” о 

мен тал ном здра вљу, од но сно 
о то ме да је у про те клој го-
ди ни стрес био глав ни узрок 
од ла ска на бо ло ва ње сва ког 
пе тог рад ни ка. Исто вре ме но 
су го то во сви они, тач ни је 93 
од сто, кри ли од сво јих ше-
фо ва ствар ни раз лог и од су-
ство прав да ли не ким дру гим 
здрав стве ним смет ња ма или 
из ми шље ним про бле ми ма.
Још ра ни је је упо зо ре но да

се у Бри та ни ји го ди шње гу би 
13 ми ли о на рад них да на због 
стре са и де пре си је, а На ци о-
нал ни ин сти тут за јав но здра-
вље обе ло да нио је (по да так 
за 2009) да је 28 ми ли јар ди 
фун ти по тро ше но на раз-
не вр сте мен тал них смет њи 
и по ре ме ћа ја по ве за них са 
стре сом на по слу, што је че-
твр ти на свих бри тан ских тро-
шко ва за ле че ње.
Овај про це нат ће, сва је при-

ли ка, су де ћи по до са да шњем
трен ду, на ста ви ти да ра сте.
Про фе сор Та ра ни Чан до ла,
со ци о лог са ман че стер ског
уни вер зи те та, из нео је упо-
ред не по дат ке ко ји по ка зу ју
за бри ња ва ју ћи скок од че ти ри
про цен та рад ни ка под стре сом
у про те кле две го ди не. То са-
мо по се би мо жда не би би ло
упа дљи во да не сто ји уз по да-
так за прет ход них 17 го ди на,
од 1992. до 2009, ка да је тај
по раст био од 0,1 до 1 од сто.
Свет ска еко ном ска кри за

очи то ни ког ни је по ште де-
ла. Шта ви ше, овај струч њак 
упо зо ра ва на још је дан упе-
ча тљив по ка за тељ – у стре су 
су и они ко ји су из гу би ли по-
сао и они ко ји су га за др жа ли.
Не из ве сност је за пра во за јед-
нич ка сви ма, јер и они ко ји 
да нас има ју рад на ме ста, ни су
си гур ни шта ће би ти су тра.

Д. Дра гић

СТРЕС, ОПА САН ПРА ТИ ЛАЦ СВА КО ДНЕВ НИХ АК ТИВ НО СТИ

Вре ме
на пе тог
жи вље ња
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информатика

По по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, у Ср-
би ји по сто ји кон стан тан тренд ра ста бро ја ко ри сни ка 
ра чу на ра, али се тај про це нат још кре ће тек око 50

од сто. Због то га је ре дак ци ја „Гла са оси гу ра ни ка”, уз по-
моћ по зна тог струч ња ка Пре дра га Јо ва но ви ћа, од лу чи ла
да за поч не фељ тон ко ји ће на шим чи та о ци ма при бли жи ти
ра чу на ре, пру жи ти им пр ва зна ња и омо гу ћи ти да и они
уђу у свет ком пју те ра.
Због че га код нас и да ље по сто ји то ли ко љу ди ко ји има ју

страх од ра чу на ра? 
– Го ди на ма су на ши нај та лен то ва ни ји ком пју тер ски ка дро-

ви од ла зи ли и по ста ја ли нај це ње ни ји струч ња ци у све ту. С
дру ге стра не, про фе со ри ко ји су бру си ли ове ван се риј ске
та лен те ни су има ли вре ме на да се ба ве бу ду ћим „обич ним” 
ко ри сни ци ма што је до ве ло до пот пу но по гре шног при сту па
обра зо ва њу мла дих, а код сре до веч них је иза зва ло још ве-
ћи страх од ком пју те ра. Због све га то га ја сам од лу чио да
се ба вим обра зо ва њем и по ку шам да об ја сним по ла зни ци ма
ко ли ко је рад на ком пју те ри ма јед но ста ван.
Ова ко об ја шња ва сво је раз ло ге због ко јих се го ди на ма

ба ви ра чу нар ским опи сме ња ва њем по чет ни ка и пи са њем
уџ бе ни ка о PC ра чу на ри ма ди пло ми ра ни ин фор ма ти чар
Пре драг Јо ва но вић. Јав но сти је по знат као пе да гог ко ји је у
Бе о гра ду ра чу нар ски опи сме нио на хи ља де по ла зни ка нај-
ра зли чи ти јег уз ра ста, али и као аутор два де сет пет књи га
и тво рац по пу лар не еди ци је „Ра чу нај те на ра чу на ре”. Због
то га овај фељ тон по чи ње мо крат ким раз го во ром у на ме ри
да пре увод них лек ци ја о ра чу на ри ма и про гра ми ма са зна-
мо шта усло вља ва то ли ку ра чу нар ску не пи сме ност и ко ји
су раз ло зи за то ли ки страх од ове вр сте опи сме ња ва ња.
На пи та ње чи ме је иза зван то ли ки страх од ра чу на ра,

Јо ва но вић ка же:
– Код нас је и да ље ма ло љу ди ко ји су у мо гућ но сти да

има ју ра чу нар, би ло код ку ће, би ло на по слу. Стал но слу-
ша мо при че да ће ра чу на ри за ме ни ти љу де, што ни је ни
до бро ни тач но. Та ко ђе, ни је се во ди ло ра чу на о пра вил-
ном при сту пу обра зо ва њу крај њих ко ри сни ка у овој ма те-
ри ји. Ин фор ма ти ку мо ра ју да пре да ју ин фор ма ти ча ри ко ји
би тре ба ло да осе те у ком сег мен ту сва ко мо же нај ви ше да
пру жи. Рад на ра чу на ру ни је са мо про гра ми ра ње, већ по-
сто је и ко ри снич ки про гра ми у ко ји ма сва ко, у за ви сно сти
од ин те ре со ва ња, та лен та и вр сте по сла, мо же да ис ка же
сво ју кре а тив ност. Уко ли ко то љу ди ма на вре ме не об ја-
сни мо, ја ви ће се од бој ност и страх од ра чу на ра.
Ка кав при ступ тре ба на пра ви ти да би се овај страх от-

кло нио?
– Но вим ко ри сни ци ма ра чу на ра тре ба пру жи ти обу ку ко-

ја ће би ти ко ри сна а не до сад на, пре глед на а не пре оп шир-
на. Али оно што је нај ва жни је, тре ба им пру жи ти до бру
осно ву из ко је би ка сни је мо гли да се раз ви ја ју у прав цу у
ко јем же ле. Ка да на пра ви на чин на у че основ не пој мо ве, са
до брим уви дом у мо гућ но сти ко је ра чу нар пру жа, са ми ће
схва ти ти да ова ма те ри ја ни је ба ук. Шта ви ше, по ја ви ће се
же ља за но вим ис тра жи ва њи ма ли ше на стра ха да ће не што
по ква ри ти. Ако би се ова кав на чин ко му ни ка ци је при ме нио
на за по сле не, фир ме би до би ле но ви ква ли тет по сло ва ња,
уште ду у вре ме ну и бес пре кор ну тач ност об ра де по да та ка.
С дру ге стра не, за по сле ни би от кри ли но ву, кре а тив ну ди-
мен зи ју оба вља ња сва ко днев них по сло ва.

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

За што нас пла ше ра чу на ри
И да пре ђе мо са ре чи на де ла
Укљу чи ли сте ра чу нар. Отва ра ју се не слу ће не мо гућ но сти

ко је вам пру жа опе ра тив ни си стем Win dows 7. По прин ци пу
ДО ВОЉ НО, КРАТ КО, ЈА СНО по ку ша ће мо да вас уве де мо у све
тај не кре и ра ња, чу ва ња и пре тра жи ва ња по да та ка, ко ри шће-
ња ин тер не та и елек трон ске по ште, као и у мо гућ ност за шти те
ва ших по да та ка.
Основ ни из глед екра на
Из вла че ње основ них ико на опе ра тив ног си сте ма Win dows 7

на деск топ
По сле ин ста ла ци је опе ра тив ног си сте ма Win dows 7 на ва шој

рад ној по вр ши ни – деск то пу (екран са ико на ма) по ја ви ће се
са мо ико на Recycle Bin.
Сли ка 1
Уко ли ко же ли мо 

да на екран по ста ви-
мо основ не ико не из 
опе ра тив ног си сте ма 
Win dows 7, по сту пак је 
сле де ћи:

1. клик не мо де сним 
та сте ром ми ша у пра-
зан про стор на деск-
то пу;

2. иза бе ре мо оп ци ју 
Per so na li ze;

3. клик не мо на кар ти цу Chan ge Desk top Icons;
4. у одељ ку Desk top Icons че ки ра мо (клик не мо ми шем у ква-

дра тић) по ље по ред про гра ма за ко ји же ли мо да се по ја ви на
деск то пу:
а) User’s Fi les;
б) Com pu ter;
ц) Net work;
д) Con trol Pa nel;
5. клик не мо на ОК.

Са да је наш ра чу нар пот пу но спре ман за рад. При пре ми те
се за основ не ко ра ке у ра ду са про зо ри ма, кре и ра ње фол де ра
(фа сци кли) и фај ло ва (по да та ка ко је сме шта мо у те фа сци-
кле), а све за рад по сти за ња што је мо гу ће бо ље хи је рар хи је
по да та ка ра ди њи хо вог ла ког про на ла же ња.

На ста ви ће се

Сли ка 2
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сусрети

Ско ро пет де це ни ја Ми ки Је вре мо-
вић бро ди му зич ком и умет нич-
ком сце ном на овим про сто ри ма!

Ма ло је оних ко ји ни су чу ли за пе ва ча
ко ји је ше зде се тих го ди на про шлог ве-
ка ме ђу пр ви ма (уз Ђор ђа Мар ја но ви ћа)
у не ка да шњој Ју го сла ви ји имао клу бо ве
обо жа ва ла ца у ко ји ма су се оку пља ли
по пу лар ни „ми ки сти”. Ти ра жи про да тих
син гло ва и ЛП пло ча Ми ки ја Је вре мо ви-
ћа ме ре се сто ти на ма хи ља да, је дан је
од нај у спе шни јих бе о град ских пе ва ча
на чу ве ним сплит ским Про ку ра ти ва ма,
осва јао је на гра де ши ром све та на сту-
па ју ћи на ви ше од сто ти ну фе сти ва ла, а
био је и је дан од нај по пу лар ни јих му зи-
ча ра у не ка да шњем Со вјет ском Са ве зу.
Уз то је и од ли чан ша хи ста и кан ди дат за
мај стор ску ти ту лу у овом спор ту.
Да нас ле ген дар ни Ми ки ужи ва у пен-

зи о нер ским да ни ма уз све оно што жи-
вот но си, ма да, ка ко сам ка же, во ли да
је ак ти ван и да мно го ра ди јер упра во на
тај на чин оста је у до број фор ми. Ипак,
по Ми ки је вим ре чи ма, ни је све баш та ко
иде ал но.

– Имам про бле ма са здра вљем јер
по след њих де се так го ди на бо лу јем од
ди ја бе те са. Мо гу да ка жем да бо лест,

сре ћом, ни је по при ми ла су ви ше озби-
љан ток јер сам ди сци пли но ван па ци јент
и још се бо рим „са мо” по мо ћу та бле та,
за раз ли ку од мно гих мо јих вр шња ка и
ко ле га ко ји на жа лост мо ра ју да узи ма ју
ин су лин ску те ра пи ју. С вре ме ном сам на-
у чио да се при др жа вам ра зних ди је та да
бих мир но жи вео и во дио бит ку про тив
ове бо ле сти.
Ка ко те ку „мир ни” пен зи о нер ски

да ни?
– Ма, ја за пра во ни сам оти шао у кла-

сич ну пен зи ју. Ша лим се, на рав но! Ја
сам у пен зи ји не пу них де сет го ди на, али
осе ћам се за и ста та ко да још мо гу да на-
сту пам и мо гу мно го то га да пру жим. На-
сту пи и кон цер ти су ре ла тив но ре дов ни
и то ме мо ти ви ше да ра дим и пе вам још
ви ше. Пу бли ка во ли и це ни оно што ја ра-
дим и то ми је ве о ма ва жно. Имам иде ју
и же љу да сле де ће го ди не про сла вим пет
де це ни ја умет нич ког ра да и се дам де сет
го ди на жи во та. Те ци фре су се не ка ко по-
кло пи ле. Тач но пре пе де сет го ди на сам
сни мио пр ву пло чу ма да сам ка ри је ру по-
чео знат но ра ни је, али да узме мо да је
де би пло ча би ла мој пра ви по че так.
Ка да ка же те пе де сет го ди на ра да,

то зву чи као број за ве ли ки, ве ли ки

ре спект. Ка ко је све то из гле да ло на
по чет ку?

– У то вре ме сни ми ти пло чу је би ло
као да осва ја те врх те шко осво ји вог
бре га. Би ло је ве о ма ма ло при ли ка ко је
су се пру жа ле мла дом пе ва чу и баш за-
то је сва ко мо рао да по ка же ква ли тет.
Ма да, да се раз у ме мо, би ло је и та да
ма ње та лен то ва них и не та лен то ва них
пе ва ча ко ји су ипак вр ло бр зо би ли
скрај ну ти на мар ги ну. Пу бли ка и му зич-
ки струч ња ци су би ли ри го ро зни и ни је
мо гло све да про ђе. Ка да сам од лу чио
да пе вам, узео сам про фе со ра пе ва ња и
за вр шио шко лу чу ве ног пе да го га Ста но-
ја Јан ко ви ћа, пр ва ка Бе о град ске опе ре,
што је би ло јед но свет ско ис ку ство. Ве-
ро ват но због то га и да нас мо гу да из др-
жим да оста нем са ти ма на сце ни упр кос
го ди на ма.
Уз Вас су у то вре ме увек би ли ва-

ши „ми ки сти”, па ка ко је та да би ло
но си ти се са бре ме ном по пу лар но-
сти?

– Све то што се та да до га ђа ло би ло је
ве о ма спон та но, као јед на нај при род ни ја
сва ко дне ви ца. Ина че, ми ко ји смо има-
ли сре ћу да бу де мо по пу лар ни по на ша ли
смо се, или се ме ни бар та ко да нас чи ни,

МИ КИ ЈЕ ВРЕ МО ВИЋ – КА РИ ЈЕ РА ДУ ГА ПЕТ ДЕ ЦЕ НИ ЈА

Не дав но је
пре дао

до ку мен та ци ју
за на ци о нал ну

пен зи ју јер
сма тра да је,
об и шав ши
цео свет
и но се ћи

на шу за ста ву
чак и он да

ка да то
ни је би ло
пре ви ше

по пу лар но,
за слу жио

да је до би је

Ро ђе ни по бед ник
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нај при стој ни је. Пре ма пу бли ци смо има-
ли од нос као да су то на ши при ја те љи.
Ђор ђе Мар ја но вић и ја смо има ли клу-
бо ве љу би те ља на ше му зи ке, тзв. „ђо ки-
сте” и „ми ки сте”, али се они из ме ђу се бе
ни су ту кли, већ су до ла зи ли на фе сти-
ва ле да на ви ја ју за нас и ве о ма су ува-
жа ва ли јед ни дру ге. Ту су би ли тран спа-
рен ти, цве ће и све је би ло за и ста не ви-
но, а из да на шњег угла и на ив но. Ђор ђе
и ја смо би ли и оста ли ве ли ки при ја те љи
и то мо жда нај бо ље го во ри о та да шњем
вре ме ну. Ми смо не го ва ли на шу пу бли-
ку. Ишли смо на са стан ке тих клу бо ва,
од го ва ра ли смо на пи сма обо жа ва ла ца,
кон сул то ва ли чла но ве о из бо ру но вих
пе са ма... 
Ко ли ко је све то би ло нео бич но и

аван гард но у та да шње вре ме?
– За ни мљи во је што су то би ли пр ви

клу бо ви тог ти па у Ју го сла ви ји јер је, не
за бо ра ви мо, то би ло вре ме со ци ја ли зма
и све је би ло под „лу пом” не ких љу ди
„од о зго”! Се ћам се да сам са мо у Бе о-
гра ду имао два фан клу ба и да сам се
са чла но ви ма че сто кон сул то вао о пе-
сма ма. На и ме, та да се ре пер то ар са ста-
вљао та ко што смо слу ша ли по пу лар не
пе сме стра них пе ва ча и он да на бр зи ну
пра ви ли пре пе ве. Слу ша ли смо Ра дио
Лук сем бург, сни ма ли пе сме на та да ве-
о ма рет ким маг не то фо ни ма, и до но си ли
их на шим клу ба ши ма, а по том с њи ма
раз го ва ра ли и слу ша ли шта они ми сле о
све му. Се ћам се да је са мо у јед ном да-
ну пе сму „Yо tе аmо Ma ria”, ле ген дар ног
Ро ја Ор би со на, пре пе ва ло нас не ко ли ко
му зи ча ра из Ју го сла ви је! И све те пло че
су оти шле у не ком до бром ти ра жу. Но,
хо ћу да ка жем да за хва љу ју ћи тим клу-
бо ви ма ни сам мо гао мно го да ома нем, и
баш је у то ме по ен та јер смо на тај на чин
по што ва ли и не го ва ли на шу пу бли ку.
Ни сте се за у ста ви ли са мо на Ју-

го сла ви ји већ сте, са још не ко ли ко
на ших пе ва ча, „по ко ри ли” и СССР.
Ка кво је ис ку ство би ти по пу ла ран у 
нај ве ћој зе мљи на све ту?

– Со вјет ски Са вез је по себ на при ча.
Ју го сло ве ни су та мо би ли из у зет но по-
пу лар ни. Раз лог је био јед но ста ван: би-
ли смо не ка коп ча из ме ђу Ру са и За па да.
До но си ли смо дух и дах За па да кроз оде-
ва ње и ма ни ре, али му зич ки ни смо сме-
ли та ко да ле ко да иде мо. На ре пер то а ру
смо обич но има ли по јед ну пе сму не ког
од му зи ча ра са За па да, већ две или три
би би ле пре ви ше за он да шње пар тиј ске
функ ци о не ре у Со вјет ском Са ве зу. Ру ска
пу бли ка нас је во ле ла јер смо се мно го
тру ди ли, пе ва ли смо и њи хо ве пре ле пе
пе сме и они су то уме ли да пре по зна ју и
це не. Ја сам, на при мер, та ко на у чио ру-
ски иако пре то га уоп ште ни сам знао ни
јед ну је ди ну реч на том је зи ку. На кра ју
сам се из бе зо бра зио па сам на кон цер-

ти ма чак при чао ви-
це ве на ру ском. Се-
ћам се да су тур не је 
тра ја ле по не ко ли ко 
ме се ци, а че сто смо 
уме сто се дам-осам 
не де ља оста ја ли та-
мо по по ла го ди не.
Да се вра ти мо у 

са да шњост и пен-
зи о нер ске да не. 
Да ли сте за до-
вољ ни на чи ном 
Ва шег пен зиј ског 
и со ци јал ног оси-
гу ра ња?

– Био сам оси гу-
ран пре ко та да шњег 
Фон да са мо стал них 
де лат но сти и оти-
шао сам у пен зи ју 
са ста ту сом ис так-
ну тог умет ни ка ко-
ји сам до био 1981. 
го ди не и за са да се 
не жа лим. Сма трам 
да наш Фонд, где су 
и сло бод ни умет ни-
ци, углав ном до бро 
функ ци о ни ше и ка-
шње ња су ре ла тив-
но ма ла и рет ка. Све 
је при лич но си гур но 
јер, ко ли ко сам ин-
фор ми сан, Фонд се 
по пу ња вао ко рект-
но и на вре ме. Знам 
да сам пр вих го ди-
на лич но упла ћи вао 
стаж док ни сам до-
био ста тус ис так ну-
тог умет ни ка, ка да 
је др жа ва пре у зе ла 
ту оба ве зу. Не дав но сам пре дао до ку-
мен та ци ју за на ци о нал ну пен зи ју јер
сма трам да сам је за слу жио. Про пу то вао
сам цео свет но се ћи на шу за ста ву, чак 
и он да ка да то ни је би ло пре ви ше по-
пу лар но. Сад че кам да ви дим шта ће се
до го ди ти и на дам се нај бо љем.
Мно ги спа ја ју пен зи о нер ске да не

и шах, ка ква је код Вас си ту а ци ја?
– Овај мој ша хи стич ки мо зак увек ра ди

сто на сат. Са да по не кад играм шах за
Чу ка рич ки и че сто „ски нем скалп” не ком
ин тер на ци о нал ном мај сто ру, а на ро чи-
то ужи вам ка да играм цр ним фи гу ра ма
јер та да не по сто ји ти пи чан им пе ра тив
по бе де. Шах је фан та стич на игра – ка-
да сед нем ис пред та бле са 64 по ља са мо
о то ме ми слим и, као и сва ком ша хи сти,
мо зак ми функ ци о ни ше на са свим дру гој
фре квен ци ји. То је не што као ква ли тет-
на ма са жа мо зга. Ве ро ва ли или не, упра-
во по мо ћу ша ха у гла ви пам тим тек сто ве
број них, баш број них пе са ма.

На кра ју, уме сто за кључ ка же лим
да Вас пи там ка ко из гле да сце на за-
бав не му зи ке у Ср би ји да нас?
− Ми слим да ово да нас не ма ве зе са

за бав ном и поп му зи ком. На ак ту ел ној
сце ни је све ха о тич но и ми слим да је те-
шко пре по зна ти ква ли те тан и аутен ти чан
звук. Док сам био пред сед ник Удру же ња
за бав не, џез и рок му зи ке, а то је нај-
ста ри је удру же ње овог ти па на Бал ка ну,
по тру дио сам се да ура ди мо ла вов ски
по сао око ре ви та ли за ци је Бе о град ског
про ле ћа и афир ми са ња мла дих му зи ча-
ра. Љу ди ко ји се да нас ба ве за бав ном и
поп му зи ком ни су уоп ште на ме тљи ви и
агре сив ни, док са дру ге стра не „на род-
ња ци” ви де да је про шло њи хо во вре ме
тур бо фол ка и из све сна ге ула зе у ове,
да ка жем, на ше во де. Све то да је је дан
чу дан микс чи ји је ре зул тат поп му зи ка
ин тер пре ти ра на на је дан на род њач ки
на чин, али шта је, ту је, иде мо да ље.

Вла ди мир Ђур ђић
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здравствено око

Стрес је по стао део на-
шег сва ко днев ног жи-
во та и вр ло је те шко

из бе ћи све си ту а ци је ко је
иза зи ва ју бри гу и не за до-
вољ ство. Ипак, тре ба да по-
ку ша мо да се по на ша мо та ко
да стрес што ма ње ути че на
на ше здра вље. Ка да не што
ни је у ре ду, ва ше те ло је пр-
во ко је ће вам по сла ти зна-
ке упо зо ре ња, би ли они фи-
зич ке, би хе ви о ри стич ке или
емо тив не при ро де.
Фи зич ки зна ци упо зо ре ња

укљу чу ју не пра вил но др жа-
ње те ла (тј. по гр бље ност),
дла но ве ко ји се кон стант но
зно је, хро нич ну пре мо ре ност
и гу би так или до би ја ње на
ки ла жи.
Би хе ви о ри стич ки зна ци

упо зо ре ња укљу чу ју пре ви ше
бур не ре ак ци је ка да за то не-
ма раз ло га, им пул сив но по на-
ша ње, зло у по тре бу ал ко хо ла
и опи ја та, по вла че ње у се бе и
бег из дру штве них ве за.
Емо тив ни зна ци упо зо ре ња

укљу чу ју бес, не мо гућ ност
одр жа ва ња па жње и кон цен-
тра ци је, пре ве ли ку за бри ну-
тост, ту гу и че сте и из не над не
про ме не рас по ло же ња.
Тру ди те се да бу де те што

је мо гу ће ви ше по зи тив ни и
одр жи те тај став. При хва ти-
те до сто јан стве но да по сто је
ства ри на ко је јед но став но не
мо же те да ути че те ни ти да их
др жи те под кон тро лом. Бу ди-
те пред у зи мљи ви и пред у сре-
тљи ви, а не агре сив ни. По ку-
шај те да што је ви ше мо гу ће
ис ка зу је те сво ја осе ћа ња, ис-
ти че те сво је ми шље ње или
ве ро ва ње уме сто да се истог
тре нут ка раз бе сни те, бу де те
спрем ни за об ра чун или, још
го ре, оста не те па сив ни.
Ре дов но се ба ви те уме ре-

ним фи зич ким ак тив но сти ма,
јер ће до бра фор ма омо гу ћи-
ти ва шем те лу да се што бо-
ље бо ри про тив стре са. Ипак,
пре по чет ка би ло ка квог про-
гра ма, нај пре се кон сул туј те
са ле ка ром, као и са фит нес
тре не ром.

Ево и два де сет са ве та ко ји 
мо гу по мо ћи у бор би про тив 
стре са.

1) Во ће
У ис хра ни ко ри сти те што 

ви ше во ћа и при род них со-
ко ва без ше ће ра. Пре по ру чу-
је мо сле де ће во ће: аво ка до, 
ба де ми, пи ста ћи, ора си, на-
ран џе, ли мун... 

2) По вр ће
Све же по вр ће је из вор 

здра вља и по ма же нам у бор-
би про тив стре са. Из два ја мо 

као нај по жељ ни је: спа наћ, 
бро ко ли, кром пир, зе ле но по-
вр ће и са лат но по вр ће.

3) По жељ на хра на
У ис хра ни тре ба ко ри сти ти 

пре те жно ла ку хра ну. Ов се не 
па ху љи це, ло сос, во ће и по-
вр ће – иде ал ни су да се пре-
бро ди стре сни пе ри од.

4) Не по жељ на хра на и 
на пи ци
Уко ли ко сте под стре сом, 

умор ни, нер во зни и раз дра-
жљи ви или оче ку је те стре сне 

и на пор не си ту а ци је – из бе га-
вај те у то вре ме „ја ку” хра ну.
У не по жељ ну хра ну спа да-

ју га зи ра ни на пи ци, ве штач-
ки за сла ђи ва чи, ја ки за чи ни, 
сла на је ла, ка фа и ал ко хол.
Не по вољ но на стрес де лу ју

ја ка и ма сна ме са, гра шак, па-
суљ, со чи во, цр ве ни ку пус и 
ма ху нар ке. Ову хра ну сма њи-
те за вре ме стре сног пе ри о да,
али њене по зи тив не ефек те 
на здра вље не тре ба из бе га-
ва ти у ре дов ној ис хра ни.

5) Ви та ми ни и ми не ра-
ли
Про тив стре са по вољ но де-

лу ју: ви та ми ни Це, Е, Бе, маг-
не зи јум, фол на ки се ли на.

6) Шет ња
Шет ња од де се так ми ну та

до по ла са та де лу је ви ше стру-
ко по зи тив но на здра вље јер 
се та ко сми ру ју нер ви, уди ше 
чист ва здух, раз ги ба ва ју и 
опу шта ју ми ши ћи. По ред то-
га, шет ња по вољ но де лу је на 
вит ку ли ни ју и крв не су до ве.

7) Хо би
Хо би мо же мно го да до при-

не се на шем здра вљу, за же не 
вез или пле те ње, за му шкар-
це укр ште не ре чи или су до ку,
или пак чи та ње до бре књи ге.

8) Рад у ба шти и на те-
ра си
Одво ји те на сва ка два-три

да на или бар јед ном не дељ-
но вре ме да сре ди те цве ће
на те ра си или у ба шти. Овај
рад де лу је сми ру ју ће и опу-
шта ју ће.

9) Од мор
Ве о ма је ва жно во ди ти ра-

чу на о од мо ру. Од сва ко днев-
них оба ве за и ак тив но сти 
че сто за бо ра вља мо оно што 
би тре ба ло да бу де сви ма по-
зна то. Тре ба има ти вре ме на 
за днев ни од мор, не дељ ни и 
го ди шњи од мор.

10) Днев ни од мор
Днев ни од мор (па у зе и ре-

дов но ноћ но спа ва ње) пред-
ста вља би о ло шку по тре бу, 
без об зи ра на ва жност на ших 
оба ве за. Ту мо же по мо ћи се-
де ње (бар де се так ми ну та 
днев но) на те ра си или у ба-

СА ВРЕ МЕ НИ НА ЧИН ЖИ ВО ТА ОСТА ВЉА ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПО ЗДРА ВЉЕ

Из бо ри те се са стре сом

Нај бо љи по че так је да пре по зна те си ту а ци је 
и тре нут ке ко ји до во де до ње го ве по ја ве, јер 
ће те тек он да мо ћи успе шно да се по ста ви те
и пре ду зме те нео п ход не ме ре да би сте стрес
сма њи ли и по тен ци јал но пот пу но ис ко ре ни ли
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шти (уз звук фон та не или ти-
хе му зи ке). Ко има мо гућ но-
сти, пре по ру чу је мо де се так 
ми ну та се де ња у пар ку или 
по ред ре ке.

11) Не дељ ни од мор
Не дељ ни од мор је ве о ма 

ва жан, ма да че сто су бо том и 
не де љом има мо оба ве зе ко-
је тре ба за вр ши ти. Ва жно је 
ор га ни зо ва ти се та ко да се у 
то ку ви кен да по ро дич но оку-
пи мо и од мо ри мо бар не ко 
крат ко вре ме.

12) Го ди шњи од мор
Го ди шњи од мор од де сет-

пет на ест да на по вољ но де-
лу је на ор га ни зам, као да смо 
„на пу ни ли ба те ри је” за но ве 

ак тив но сти. Нај бо ља ком би-
на ци ја је (ако по сто је усло ви) 
два од мо ра у то ку го ди не од 
по 7-10 да на, и то је дан зи ми, 
а дру ги ле ти.

13) Ци га ре те
Ци га ре те са мо при вид но 

сма њу ју стрес, а у ства ри по-
ја ча ва ју раз дра жљи вост и не-
по во љан ути цај стре са на на-
ше здра вље.

14) Се да ти ви и дро га
Се да ти ви мо гу са мо у из-

ра зи то стре сним си ту а ци ја-
ма де ло ва ти по вољ но, али 
их тре ба узи ма ти са мо под 
над зо ром ле ка ра. Ду го трај но 
са мо и ни ци ја тив но узи ма ње 
се да ти ва мо же ство ри ти за-

ви сност и не по вољ но ути ца-
ти на здра вље. Тај не га тив ни
ефе кат је исти и ка да су у пи-
та њу нар ко ти ци.

15) Чај
Ри ту ал ис пи ја ња ча ја сми ру-

је, а на ро чи то је ко ри сно ако се
про тив стре са ко ри сти и од го-
ва ра ју ћи чај: од ђум би ра, на не,
ка ми ли це, ва ле ри ја не, ли пе...

16) Јо га
Јо га ве жба ма се сва ко од

нас мо же успе шно бо ри ти и
про тив го ја зно сти и про тив
стре са, али и про тив мно гих
бо ле сти.

17) Цве ће
Цве ће у не по сред ној око ли-

ни знат но убла жа ва стрес, па
је за то до бро има ти ма ле оазе
са цве ћем у со би, на те ра си, у
ба шти, на про зо ру или у кан-
це ла ри ји.

18) Ор га ни за ци ја вре-
ме на и про сто ра
Ор га ни зуј те се та ко да по-

сло ве до бро рас по ре ди те,
да вам и они не би иза зи ва-
ли стрес. Устај те на вре ме
да не би сте жу ри ли на по сао
(или шко лу) и да се не би сте
нер ви ра ли за то што ка сни те.
Сло жи те (спре ми те) свој рад-
ни сто или рад ну по вр ши ну у
ку хи њи пре не го што поч не те
са ра дом.

19) Осве тље ње
По тру ди те се да вам рад-

ни про стор бу де до бро осве-
тљен, а не мра чан. Нај бо ље
је да вам рад не и днев не

про сто ри је бу ду до бро осве-
тље не днев ним све тлом, а
уко ли ко не ма до вољ но днев-
ног све тла, све тиљ ке га мо гу
на док на ди ти.

20) Хит но и бит но
На у чи те да не ким љу ди ма и

не ким по сло ви ма ка же те „не”.
Ис пла ни рај те шта је бит но, а
шта мо же да се од ло жи за
дру ги дан.
Нај бо љи по че так је да пре-

по зна те си ту а ци је и тре нут ке
ко ји до во де до по ја ве стре са,

јер ће те тек он да мо ћи успе-
шно да се по ста ви те и пре-
ду зме те нео п ход не ме ре да
би сте тај стрес сма њи ли и
по тен ци јал но пот пу но ис ко-
ре ни ли.
Све у све му, ре цеп та са га-

ран ци јом не ма, али по ку шај те
да се хра ни те здра во, да је де-
те што ви ше во ћа и по вр ћа, а
што ма ње ма сног ме са, ви ше
пу та днев но у ма њим ко ли чи-
на ма, и то до бро из ба лан си-
ра не обро ке.
Од ма рај те се сва ко днев но

и спа вај те до вољ но. Не мој-
те ле ћи у кре вет су ви ше ка-
сно и не ме њај те дан за ноћ.
Ва шем те лу је од мор пре ко
по тре бан, да би се што пре
и што бо ље опо ра ви ло од
стре сних си ту а ци ја и до га ђа-
ја кроз ко је је про шло у то ку
да на.
Ни ка ко се не мој те осла ња-

ти на ал ко хол, ци га ре те или
опи ја те као сред ства ко ја
ће вам по мо ћи да ума њи те
стрес. Ова сред ства са мо при-
вид но и при вре ме но ства ра ју
по во љан ути сак, а уства ри
де лу ју ве о ма не по вољ но на
ор га ни зам и по спе шу ју све
оста ле бо ле сти и те го бе.

Ве сна Ана ста си је вић
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Славско мезеСлавско мезе
Ро лат од ај ва ра
Вре ме при пре ме:: 30 мми ну та
Са стој ци: се дам јаа ја, пет ка ши ка бра-ет кашика бра

шна, је дан пра шак заа пе ци во, 200 г 
ки се ле па вла ке, три ка ши ке ај-
ва ра, 200 г шун ке, 550 г ки се-
лих кра став чи ћа, 3000 г крем 
си ра.
При пре ма: Уму ти ти снег

од пет бе ла на ца. У ддру гој 
по су ди из ме ша ти ппет 
жу ма на ца, бра шноо,
пра шак за пе ци во,, 
ма ло со ли, па вла ку ии 
ај вар. Све до бро сје--
ди ни ти. У ову сме суу 
до да ти снег од бе лаа-
на ца и пе ћи у до брро 
под ма за ном и прее-
зла ма по су том пле хуу.
Ка да се ко ра ис пе чее,
пре ба ци ти је из пле хха 
на вла жну кр пу, увии ти 
у ро лат и оста ви ти дда се 
охла ди. За то вре мее исец-
ка ти шун ку, кра став чи ће, оба-
ри ти и из рен да ти пре о ста ла
два ја је та и све то до ббро уме ша-
ти са крем си ром да би се до био 
фил. На кра ју ко ру наа ма за ти фи лом 
и уви ти у ро лат.
На по ме на: Ро лат од о зго мо же те пре-

ма за ти па вла ком или ми ле ра мом и укра-
си ти рен да ним ја ји ма и кра став чи ћи ма.ћ

Пе чур ке пу ње не
пи ле ћом џи ге ри цом
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 20 круп ни јих шам пи њо на,

200 г пи ле ће џи ге ри це, по ла ки се ле па-
вла ке, ма ло пу те ра, пер шу нов лист, со,
би бер и биљ ни за чин.
При пре ма: На пу те ру из дин ста ти но-

жи це од пе чур ки па до да ти сец ка ну џи ге-
ри цу, биљ ни за чин, со и би бер. Кад бу де
го то во, ма ло из мик са ти у сец ку и до да ти
сит но исец кан пер шун. Ше ши ри ће пе чур-
ки очи сти ти и ста ви ти у њих по ко ма дић
пу те ра, па при пре мље ни фил, а од о зго ка-
ши чи цу па вла ке и ма ло сец ка ног пер шу на.
Плех до бро под ма за ти па за пе ћи на пу ње-
не пе чур ке 10-15 ми ну та на 200 сте пе ни.

Облан де са пи ле ти ном
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 2-3 облан де, јед но ве ће пи-

ле ће бе ло ме со, две ма ње гла ви це цр ног

лу ка, 100 г оба ре ног пи рин ча, два ја је та,
со, би бер, биљ ни за чин, ја је и бра шно за
по хо ва ње.
При пре ма: Исец ка ти лук и про дин-

ста ти га на уљу. Скло ни ти са ва тре и
до да ти сит но исец ка но бе ло ме со и пи-
ри нач (ме со и пи ри нач тре ба прет ход но
ску ва ти у во ди са за чи ни ма). Уму ти ти
ја ја и до да ти их у про хла ђе ну сме су лу-
ка, ме са и пи рин ча. Облан де ста ви ти у
вла жну кру пу да омек ша ју, па их пре-
ма за ти при пре мље ним фи лом и уви ти у
ро лат. Ро лат ста ви ти у фри жи дер на 2-3
са та да се стег не. Ка да се ро лат стег-
не, исе ћи га на пар чи ће де бљи не пр ста.
Пар чи ће ува ља ти у ја ја, па у бра шно,
па опет у ја ја и пр жи ти на до бро за гре-
ја ном уљу.

Ро лат од си ра
Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 250 г тост си ра, 150 г шун-

ке, 150 г ки се лих кра став чи ћа, 250 г кач-
ка ва ља, 200 г па вла ке, со, би бер.

При пре ма: и шун ку и кра-Исец ка ти
ве ћој по су ди из-став чи ће на коц ки це. У в
па до да ти шун ку,рен да ти кач ка ваљ, п
се лу па вла ку, сокра став чи ће, ки с
до бро сје ди ни-и би бер. Све 
по ре ђа ти у плехти. Тост сир 
ли сти ћи пре кло-та ко да се л
не ко ли ко ми ли-пе за по 
Плех пре кри тиме та ра. 

 јом и оста ви ти фо лиј
е так ми ну та у де се
р ни за гре ја ној рер
 100 сте пе ни. на
з ва ди ти сир из Из
е ха, јед но став но пл
ре ћу ћи плех на окр
хињ ску хар ти ју ку х
ли ве ћу тац ну. ил
Ако је по треб но,А
ре ћи окла ги јомп
ре ко си ра да би п
 по вр ши на из-се
на ла. Сир на фи-рав н
и при пре мље ним ло ва ти
па за ви ти ро латфи лом п
ти га у про вид нуи умо та т
Ро лат оста ви ти уфо ли ју. Р
ру по ла са та, пафри жи де р
охла ди на се ћи на га ка да се о
љи не је дан цен-ко лу ти ће де бљ

ти ме тар.
На по ме на: ђа те ли сти ће си-Ка да ре ђ

ле по пре кло пи тера у плех, оба ве зно их л
да би се сир сје ди нио. Ва жно је из ва-да би се сир сје ди нио. 
ди ти сир из пле ха док је још млак, да
би сте мо гли да га из рав на те окла ги јом,
али и да не би пу цао при ли ком уви ја ња
у ро лат.

Ку ку руз са ла та
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: ке са ку ку ру за ше ћер ца, јед-

но ве ће бе ло ме со, 300 г пра шке шун ке
или пи ле ћих пр са, 300 г ди мље ног кач-
ка ва ља, јед на ки се ла па вла ка, 200 г ма-
јо не за, ке си ца сен фа, со и би бер.
При пре ма: Бе ло ме со ску ва ти и исе-

ћи на коц ки це. До да ти оба ре ни ку ку руз,
сец ка ну шун ку и ди мље ни кач ка ваљ.
Сје ди ни ти и до да ти со и би бер по уку-
су. У сме су до да ти јед ну ки се лу па вла ку,
200 г ма јо не за и ке си цу сен фа. Оста ви-
ти у фри жи де ру да од мо ри 30 ми ну та и
слу жи ти.
На по ме на: Са ла ту мо же те на пра ви ти

и са обич ним кач ка ва љем по из бо ру, али
та да не ће има ти та ко пи кан тан укус као
ка да ко ри сти те не ки ди мље ни жу ти сир.

При пре ми ла С. С.
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кулирање

Мо рам да ти ка жем, вр ло је
ва жно да умеш да ис ку ли раш
и да ти на то ме ни ко не
за ме ра, а чи ни ми се да ва ма
то на ше ку ли ра ње баш
нај ви ше сме та и уоп ште
не раз у ме те да ни је увек
баш та ко

Па, дра га мо ја ба ко, слу шам те већ
не ко ли ко го ди на ка ко ми стал-
но при чаш при че, об ја шња ваш и

при се ћаш се не ких бо љих да на не бих ли
ја схва ти ла ка ко је не кад све би ло бо ље
и леп ше не го што је сад. Па све ми слим,
а што ја те би не ис при чам по не што из
овог до ба да ти ви диш да ни је све баш
та ко цр но као што те би из гле да, су де ћи
бар пре ма оно ме ка ко при по ве даш.
Знаш, ба ка си це, ти о да на шњи ци знаш

оно што ви диш у ве сти ма и но ви на ма, што
чу јеш од ком ши лу ка (а до бро ми је по зна-
то с ким се ти то дру жиш) и још плус за-
кљу чу јеш што шта по мо јим ко мен та ри ма
кад ме не што смо ри или кад ти кре неш
са уна кр сним ис пи ти ва њем у не де љу ују-
тру у шест кад си тек уста ла све жа и на-
спа ва на а ја упра во сти жем из про во да и
са мо гле дам ка ко да на бо дем кре вет. То
ни је оно пра во, јер та да бих ти ре кла шта
год хо ћеш са мо да се ма неш пи та ња и пу-
стиш ме да се ба цим у кр пи це.
А са мо да знаш да ни та да на шња

омла ди на не мо же да се сва стр па у исти
кош. Па и то што ја до ђем ују тру са не ке
жур ки це, а ти по сле де вет ни нос ни си
сме ла из ку ће да по мо лиш у мо јим го-
ди на ма, ни је баш то ли ко стра шно. Као
пр во, ја и не из ла зим пре ко не де ље це лу
ноћ не го са мо пе так или су бо ту уве че. А 
и ка ко бих кад и са ма знаш да ра дим и
упо ре до сту ди рам да не би ма ма и та та
мо ра ли да фи нан си ра ју и факс и из ла-
ске и гар де ро бу. Уле те и они са не ком
ло вом, ни је да не уле те, али то је ипак 
мно го ма ње и мно го ре ђе не го кад бих
са мо бу ба ла за факс.
И што би то сад би ло не што ло ше што

да на шња де ца и ра де и сту ди ра ју уме сто
да са мо „уче шко ле” као у то не ко дав но
про шло вре ме. Јер, знаш, ми ти уоп ште
ни смо баш то ли ко раз ма же ни ко ли ко то

мо жда ва ма ста ри ји ма из гле да. Је сте да
се не тре се мо као прут кад нас ма тор ци
по пре ко по гле да ју, да сме мо да ка же мо
ма ми и та ти што ва ма на па мет ни је па да-
ло ни да по ми сли те или да чак и опсу је-
мо, и код ку ме у го сти ма пи та мо мо же ли
не ки сен двич да пад не јер смо баш оглад-
не ли, али ја ми слим да је то мно го бо ље
и нор мал ни је не го да глу ма та мо не што
што ни смо пред ста ри ји ма. Све ми се не-
ка ко чи ни да сте ви у то вре ме би ли као
не ке дво стру ке лич но сти: јед но сте ли це
има ли за тет ке, стри не, ро ди те ље и оста-
лу ужу и ши ру фа ми ли ју, а не ко са свим
дру го кад сте са мо ви мла ђи на оку пу. То
мо ра да ни је би ло баш ла ко и ве ро ват но
сте, јад ни, стал но би ли у не ком гр чу шта
сме а шта не сме да се ка же или ура ди,
у за ви сно сти од окру же ња. Уоп ште ни сте
мо гли да бу де те опу ште ни. А то је, мо рам
да ти ка жем, вр ло ва жно – да умеш да ис-
ку ли раш и да ти на то ме ни ко не за ме ра.
Е, сад, чи ни ми се да ва ма то на ше ку-

ли ра ње баш нај ви ше и сме та, а уоп ште не
раз у ме те да и ни је увек баш не ко ку ли ра-
ње. Ко ли ко са мо пу та кад на тво је пи та ње

шта ра дим ка жем да ку ли рам ја у ства ри
учим за ис пит и гле дам на сат хо ћу ли има-
ти вре ме на да ма ло и од спа вам јер ују тру
мо рам на по сао. Па ево узми и на шег ку ма
Пе ђу: он је по чео да ра ди чим је гим на-
зи ју за вр шио, упо ре до је сту ди рао, ди пло-
ми рао, па сад мо гу сви ку мо ви и род би на
да се ди ве ка ко он, ето, у 26 го ди на во зи
„онај што го во ри ауто” ко ји му је фир ма
да ла. Ка ко је ње му би ло за то вре ме, ни ко
га ни је пи тао. Али да му се сад де си да га
це ла та ва ша еки па ви ди, шта ја знам, ре-
ци мо пи ја ног, или да чу је не ку глу пост о
ње му, сви би на је дан по ве ро ва ли и иш чу-
ђа ва ли се да ни ма ка ква је, бо же мој, ова
на ша да на шња омла ди на.
Све се пла шим да сте ви би ли баш то-

ли ко на ив ни и фи ни као што се сад на ма
фо ли ра те. Ни шта ни сте зна ли и ни о че-
му ни сте има ли пој ма! Мо жда ни сте има-
ли те ле ви зи ју, ком по ве, мо бил не и оста-
ло што ми има мо, али сте сто про цент но
има ли не ке сво је на чи не да са зна те оно
што вас за ни ма. Јер да ни сте, па – не би
ни нас би ло, зар не.

Ба ка Мара

Ни смо ми 
то ли ко 
ло ши

КККААА ЖЖЖЖЕЕЕЕ ММИ МММОООО ЈЈЈЈААА УУУУННННННУУУУ  КККККААААА
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погледи са стране

Ви ше од пе ти не Че ха
на ста вља да ра ди и по
од ла ску у пен зи ју, а то
на ме ра ва да учи ни и чак
две тре ћи не оних ко ји ће се 
пен зи о ни са ти за ко ју го ди ну.
Пен зи о не ри ко ји ра де, тзв.
пр ду си, има ју све ве ћу
еко ном ску и дру штве ну уло гу

Ско ро две тре ћи не Че ха же ли да
на ста ви да ра ди и на кон од ла ска
у пен зи ју, по ка зу је ис тра жи ва ње

по зна тог оси гу ра ња AXA. Ви ше од њих
же ле да и да ље ра де је ди но Ја пан ци, по-
зна ти као фа на тич ни ра до хо ли ча ри.
За Че хе се ина че сма тра да, бар у

Евро пи, спа да ју у нај рад ни је, по од но су
пре ма по слу слич не су сед ним Нем ци ма,
али је ово ли ки про це нат љу би те ља ра-
да ипак по ма ло нео че ки ван. Ме ђу тим, у
овој зе мљи већ са да ра ди ви ше од пе-
ти не оних ко ји су ста ри ји од ше зде сет
го ди на.
Нај ви ше за по сле них пен зи о не ра, пре-

ко тре ћи не, на ла зи се у Пра гу и сред њој
Че шкој, тј. у нај ра зви је ни јим ре ги о ни ма,
с нај ве ћом упо сле но шћу и по тре бом за
рад ном сна гом, са мим тим и са нај ви-
шим пла та ма. И то, на сре ћу, ко рист и
про спе ри тет еко но ми је ко јој фа ле но ви
рад ни ци, па је при ну ђе на да их уво зи
из да ле ка, нај ви ше из Ви јет на ма и Мон-
го ли је, па чак и из Се вер не Ко ре је, јер
у бли зи ни (Сло вач ка, Пољ ска, Ру му ни ја,
Бу гар ска...) има све ма ње ви шко ва рад-
не сна ге.
По не кад се чи ни да се у то ме и пре-

те ру је јер ће те, на при мер, пен зи о не ре
че сто на ћи у обез бе ђе њу ба на ка, тр го-
вач ких и спорт ских цен та ра, а то су по-
сло ви на ко ји ма се по осам са ти сто ји,
па се че сто чи ни да се је два др же на но-
га ма. Ни су рет ки ни они ко ји се сто је ћи
ус прав но и успа ва ју. На ме сту је пи та-
ње ка ко би они, у евен ту ал ном по ку ша ју
пљач ке, мо гли да за др же и оне мо гу ће
обич но знат но мла ђе кри ми нал це.
За то је „pr duch” (из го ва ра се пр дух),

ка ко се ов де ра до и ве се ло упо тре бља ва
ова би ро крат ска скра ће ни ца од „pra cu-
ju ci duc hod ce” (тј. пен зи о нер ко ји ра ди)
без пре те ри ва ња ју нак че шке еко но ми је.
Јер, за хва љу ју ћи њи хо вом ан га жо ва њу
убла жа ва се чи ње ни ца да су у Че шкој
пла те и пен зи је и да ље ма ле – пла те су
око 800, а пен зи је око 420 евра не то. То

је зна то ни же не го на за па ду Евро пе,
али је ни же и од зе ма ља на истом или
слич ном сте пе ну раз во ја. Украт ко, за по-
сле ност је та ко ре ћи мак си мал на – сви
ра де, чак и они ко ји су у пен зи ји, по бољ-
ша ва ју ћи та ко исто вре ме но по ро дич не
бу џе те и раз вој не пер фор ман се на ци о-
нал не еко но ми је.
Све ви ше пред у зе ћа је све сно зна ча-

ја се ни ор ског ра да и по кла ња му ве ли ку
па жњу. Тр го вин ски ла нац „Гло бус” пре-
ко клу бо ва пен зи о не ра и се ни о ра тра жи
и на ла зи љу де за по сао у сво јим хи пер-
мар ке ти ма. Бан ке, та ко ђе, кон ти ну и ра но
и ор га ни зо ва но ко ри сте као рад ну сна гу
пен зи о не ре. Струч ња ци се за др жа ва ју

на ме сти ма са вет ни ка ко ли ко год је мо-
гу ће јер – ни за фир му ни за дру штво
ни је ра ци о нал но да се зна ња и ис ку ства
не ко ри сте... А Че си су ште дљи ви и ра-
ци о нал ни и ис ко ри сти ће сва ку при ли ку
да не што за ра де и уште де где мо гу: по-
лу ша љи ва на ци о нал на де ви за у Че шкој
гла си – прин цип ККД (Ка-Ка-Де), то јест
скра ће ни ца од „Сва ка Кру на (је) До бра”.
Бан ка Че шка спор жи тел на (вла сник 

аустриј ска Ер сте банк) да је свим сво јим
пен зи о не ри ма, ко ји то же ле, уго вор о
ра ду на го ди ну да на, а мно ги у до го во-
ру с упра вом од ла жу од ла зак у пен зи ју и
оста ју ду же на истом по слу, у ис тој сре-
ди ни, са истом пла том.

НАЈ РАД НИ ЈИ ПО СЛЕ ЈА ПА НА ЦА

Ју на ци че шке еко но ми је
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У Бу гар ској по стиг нут 
ком про мис са
син ди ка ти ма око
из ме на пен зиј ског
си сте ма

По сце на ри ју већ ви ђе ном 
на дру гим ме сти ма, пред лог 
за ко на о пен зиј ском оси гу ра-
њу је нај пре по ву чен, јер су 
син ди ка ти за пре ти ли оп штим 
штрај ком, за тим су от по че ли 
но ви пре го во ри, да би 1. но-
вем бра пре ми јер Бој ко Бо ри-
сов са оп штио да је ком про мис 
по стиг нут. Бу гар ска ће та ко, 
де сет го ди на по сле сво је пр ве 
пен зиј ске ре фор ме, од иду ће 
го ди не по че ти да спро во ди 
дру гу. Раз лог за „ре фор му ре-
фор ме” је исти као у дру гим 
зе мља ма: ста ри си стем је, 
кад је по ста вљан, мно го ви ше 
обе ћао не го што да нас мо же 
да се ис пу ни.
Пре ма нај но ви јим из ме на-

ма, Бу га ри ће се при кљу чи-
ти они ма ко ји ће убу ду ће до 
пен зи је мо ра ти да ра де ду же. 
У од но су на оно што је на дру-
гим ме сти ма већ спро ве де но 
– ре ци мо у Не мач кој, где се 
жи вот но до ба за пен зи ју про-
ду жа ва до 67 го ди на – Бу га ри 
ће тек овом ре фор мом по сте-
пе но, до 2024, сти ћи до гра-
ни це од 65 за му шкар це и 63 
го ди не за же не.
Из не на ђу ју за то про те-

сти због од ред бе да се стаж 
за пу ну пен зи ју са 37 го ди на 
про ду жи на 40 (за му шкар це), 
од но сно са 34 на 37 за же-
не – по што је дру где то већ 
одав но нор ма, ко ја се чак и 

по ве ћа ва. Али кад се јед ном 
не што стек не, од то га се те-
шко ра ста је.
Пр вом ре фор мом од пре 

јед не де це ни је Бу гар ска је, 
по ред др жав ног, уста но ви ла 
и си стем при ват них пен зиј-
ских фон до ва: је дан уни вер-
зал ни, у ко ме је већ 1,7 ми ли-
о на љу ди, и је дан „стру ков ни” 
у ко ме су они ко ји су има ли 
бе не фи ци ран рад ни стаж 
(по ли цај ци, вој ни ци, ру да ри, 
пи ло ти...) због че га у пен зи-
ју од ла зе ра ни је. У тај фонд 
учла ње но је око 100.000 љу-
ди, и он ће, пре ма нај но ви јем 
ре ше њу, пр ве пен зи је по че ти 
да де ли тек од 2015. До тле 
ће ис пла те пре у зе ти др жав ни 
фонд.
Али, да би др жа ва мо гла 

да пре у зме ову оба ве зу, уса-
гла шен је услов да при ват-
ни фон до ви 20 од сто сво јих 

сред ста ва усту пе др жав ном,
што је бла же ре ше ње од пр-
во бит но пред ло же ног ко је
је под ра зу ме ва ло не ку вр сту
при вре ме не на ци о на ли за ци је
око 250 ми ли о на евра из де-
вет при ват них фон до ва, да би
се по крио де фи цит.

– Пр ви пут је ура ђе но не што
ра ди кал но да се урав но те жи
пен зиј ски си стем – оце нио је
на кон до го во ра пре ми јер Бо-
ри сов. Пен зиј ска ре фор ма је
ина че из ну ђе на при ти ском са
стра не, пре све га из Бри се ла,
где ЕУ тра жи да се бу џет ски
де фи цит са ово го ди шњих 4,8
од сто бру то на ци о нал ног про-
из во да скре ше на до зво ље на
три, од но сно два и по од сто,
ко ли ко је обе ћа ла вла да у Со-
фи ји. Дру ги је зах тев из Ва-
шинг то на, од но сно из Ме ђу-
на род ног мо не тар ног фон да,
ко ји тра жи „струк тур но” урав-

но те же ње бу гар ских фи нан си-
ја. У пре во ду, то зна чи – да се
тро ши оно ли ко ко ли ко се има.
Про сеч на пен зи ја у Бу гар-

ској да нас је око 70 евра (у
бу гар ским ле ви ма, на рав но),
док је про сеч на пла та око
350 евра. Ни је баш стан дард
Европ ске уни је чи ја је Бу гар-
ска чла ни ца, што је био по-
вод да је дан син ди кал ни во ђа
за ва пи ка ко је ми слио да ће
ње го ва зе мља по стан дар ду
би ти не где „из ме ђу Швај цар-
ске и Син га пу ра”, али је она
уме сто то га не где „из ме ђу Ве-
не цу е ле и Се вер не Ко ре је”.
Још јед на из ну ди ца да се

са ре фор мом по жу ри би ло је
и глат ко „не” из Бри се ла зах-
те ву ко ји су пот пи са ли ше фо-
ви вла да чак де вет зе ма ља
(Пољ ска, Ма ђар ска, Бу гар ска,
Ру му ни ја, Че шка, Сло вач ка,
Ли тва ни ја, Ле то ни ја и, на оп-
ште из не на ђе ње, Швед ска)
да се про ме не књи го вод стве-
на пра ви ла и на дру ги на чин
из ра чу на ва ни во на ци о нал не
за ду же но сти, што би омо гу-
ћи ло да се још не ко вре ме
пен зи је ис пла ћу ју по ста ром
си сте му.
Де фи цит у пен зиј ским фон-

до ва Бу гар ске је ина че 1,3
ми ли јар де евра, што би пре ма
пла ну тре ба ло да се урав но-
те жи до 2017, да би не где око
2035. го ди не цео пен зиј ски
си стем био у плу су. Јед на од
ме ра ка том ци љу је и по ве-
ћа ње оба ве зних до при но са за
пен зиј ске фон до ве, ко ји ће се
убу ду ће кре та ти у ра спо ну од
1,8 до 17,8 од сто при ма ња.

М. Бе кин

И СУСЕДИ ЋЕ МОРАТИ ДА РАДЕ ДУЖЕ

Ре фор ма у пр вом ком ши лу ку

Пре ма ис тра жи ва њу ко је је под на зи-
вом AXA Re ti re ment Sco pe об у хва ти ло 36
зе ма ља све та, Че си рет ко ми сле и ра чу-
на ју на пре вре ме но пен зи о ни са ње (у зе-
мља ма у раз во ју ра ни је од ла зи у пен зи ју
ви ше од по ло ви не за по сле них). Од ла зак 
у пен зи ју се ви ше не до че ку је као ула-
зни ца у рај лен ство ва ња, пре све га за то
што су пен зи је ма ле а љу ди би на пр вом
ме сту хте ли да очу ва ју стан дард на ко ји

су на ви кли док су ра ди ли. И да жи ве ак-
тив но, пу ту ју на од мо ре, лет ње и зим ске,
во зе до бре ауто мо би ле, из ла зе у ре сто-
ра не, за ба вља ју се... 
Мла ђи део че шке по пу ла ци је ви ше не-

ма, пре ма истом ис тра жи ва њу, про блем
с (не)при хва та њем по ме ра ња гра ни це
за пен зи о ни са ње, а и они око че тр де се-
те по ста ју све ви ше све сни да је ка сни ји
од ла зак у пен зи ју ну жан. Исто вре ме но је

ме ђу ста ри ји ма од пе де сет го ди на, као и
ме ђу со ци јал де мо кра та ма и ле ви ча ри ма,
ве о ма јак от пор про лон ги ра њу од ла ска у
пен зи ју на 65 го ди на, због че га су бло ки-
ра ни и дру ги де ло ви пен зиј ске ре фор ме.
У сва ком слу ча ју ће, као и сва ка дру га, и
ова ре фор ма мо ра ти да има ви ше со ци-
јал ног об зи ра да би се око ње по сти гао
ши ри по ли тич ки и дру штве ни кон сен зус.

Ми лан Ла за ре вић
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из наше прошлости

ИЗ ВО РИ СИ РО МА ШТВА У СР БИ ЈИ

Сиромаштво и 
незапосленост

За отва ра ње рад ног ме ста ин ве сти-
то ри ма у Ср би ји од не дав но се бес-
по врат но да је и до 10.000 евра што

је из нос ра ван дво и по го ди шњој про сеч-
ној не то пла ти код нас. Но ва др жав на
ме ра у пр ви мах је би ла из не на ђу ју ћа
али је оста ла без оспо ра ва ња. Раз лог је
не за по сле ност. Пр ви зна ци опо рав ка на
тр жи шту ра да то ком 2008. го ди не по ни-
ште ни су свет ском еко ном ском кри зом
и за по сле ност од та да бе ле жи ве ћи пад
не го укуп на при вред на ак тив ност. Сто па
за по сле но сти (ста нов ни штва из ме ђу 15
и 64 го ди не) па ла је на све га 47 од сто.
Ја сно је да иза ових број ки сто је про-

бле ми си ро ма штва ко ји се мо гу ре ша-
ва ти је ди но про дук тив ним за по шља ва-
њем. А са тим иза зо вом срп ско дру штво
се су о ча ва ло у ду гом пе ри о ду. Крај 19.
и по че так 20. ве ка, ка да је на се лу жи-
ве ло 90 од сто укуп ног ста нов ни штва,
обе ле жен је ни ским ни во ом аграр не тех-
ни ке и про дук тив но сти по љо при вред не
про из вод ње. Ви сок при род ни при ра штај
до вео је до ре ла тив не пре на се ље но сти
и струк тур но не до вољ не за по сле но сти,
што је ре зул ти ра ло и си ро ма штвом ве-
ли ког де ла ста нов ни штва. (Не до вољ на
за по сле ност ка рак те ри ше пре дин ду-
стриј ска дру штва и ни је са мо про блем
огра ни чен на ју го и сточ ну Евро пу, већ и
на да на шње зе мље у раз во ју. У за пад ној
Евро пи у пре дин ду стриј ском пе ри о ду,

кра јем 18. ве ка, пре ма про це на ма, око
20 од сто ста нов ни штва би ло је по го ђе но
не до вољ ном упо сле но шћу.)
Ре зул та ти Ан ке те Са ве за зе мљо рад-

нич ких за дру га из 1910/1912. го ди не
пру жа ју ва жне по дат ке о рад ном ан га-
жо ва њу ста нов ни ка тог до ба. „Нај ви ше
рад них да на има ле су же не ко је ра де то-
ком це ле го ди не. За њи ма до ла зе де ча ци

од 15 до 20 го ди на. Они ра де про сеч но
180 да на. Љу ди (пре ко 20 до 40 го ди-
на) ра де про сеч но 160 да на. Од 45 до 65
го ди на ра де са мо 70 да на. Ра де и де ца
(од шест го ди на на ви ше), чу ва ју сто ку,
слу ша ју ста ри је, али се њи ма не мо же
ухва ти ти рад у да ни ма…”. Но, то не оста-
вља осно ве за ро ман тич не пред ста ве о
срп ском се лу с кра ја де вет на е стог и с по-
чет ка два де се тог ве ка као ме сту где се
ра ди ло уме ре но а жи ве ло до бро. Би ло је
са свим су прот но.
На пре ла зу ве ко ва тре ћи на свих до ма-

ћин ста ва има ла је по се де ма ње од два
хек та ра што је би ло ис под ми ни мал них
по тре ба за одр жа ва ње јед не фа ми ли је.
У ли те ра ту ри су за бе ле же ни број ни на-
ла зи о мањ ку хра не и ло шем ква ли те ту
ис хра не. Ми ха и ло Абра мо вић у књи зи
„Се ло у Ср би ји пре ра та”, из 1921. го-
ди не, пи ше да је по чет ком 20. ве ка 30
од сто до ма ћин ста ва оску де ва ло у хра ни

већ у ок то бру. Ми ни стар ство на род не
тр го ви не из 1907. го ди не из но си по дат-
ке о ма лој ко ли чи ни утро шка бе лан че-
ви на и биљ них про из во да. Ле кар Ми лан
Јо ва но вић Ба тут, вр ше ћи пр ва ем пи риј-
ска ис тра жи ва ња о на род ној ис хра ни у
ра зним ре ги о ни ма Ср би је, из ве шта ва о
из у зет но ло шем ква ли те ту и ло шој об-
ра ди жи та ко је се пре ра ђи ва ло у хлеб.

Због не до вољ не ко ли чи не и ква ли те та
ис хра не по гор ша ло се и оп ште здрав-
стве но ста ње. Од 1897. до ла зи до по ра-
ста умр лих од ту бер ку ло зе, али нај бо ља
оба ве ште ња о здра вљу на ци је до би ја ју
се из ста ти сти ка смо три вој них об ве зни-
ка. Ле ка ри су се од 1880. го ди не жа ли ли
на ло ше фи зич ко ста ње вој них об ве зни-
ка, да би 1895. че твр ти на оних ко ји су
про шли вој ну смо тру би ла про гла ше на
не спо соб ним за вој ну слу жбу.
Ви сок на та ли тет у Ср би ји се одр жао

и из ме ђу два свет ска ра та и до дат но је
за о штрио по љо при вред не про бле ме и
до вео до про ди ра ња не ква ли фи ко ва не
рад не сна ге на град ско тр жи ште ра да.
Тај при ти сак ни је мо гла да ап сор бу је
сла ба ин ду стри ја чи ји ће уку пан ефе кат
на за по шља ва ње у це лом ме ђу рат ном
пе ри о ду би ти за не мар љив, па је не за по-
сле ност по ста ла основ ни со ци јал но-по-
ли тич ки про блем овог пе ри о да. У Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји 1938. го ди не би ло
је све га 144.000 ин ду стриј ских рад ни ка,
а на под руч ју да на шње Ср би је тек око
55.000. Упр кос од ре ђе ном при вред ном
на прет ку, то је и да ље би ло до ба ве ли-
ког си ро ма штва, с тим да се оно од из-
би ја ња ве ли ке свет ске еко ном ске кри зе
1929. још и по гор ша ло.
Број не за по сле них у та да шњој Ју го-

сла ви ји из ме ђу 1930. и 1939. го ди не
по рас тао је са 130.000 на 651.000, а на
про сто ру Ср би је би ло их је око 260.000.
Већ 1940. го ди не, иако је при вред на
ак тив ност до сти гла нај ви ши ни во у ме-
ђу рат ном пе ри о ду, број при ја вље них
не за по сле них рад ни ка по ве ћан је на
757.000. Ствар не раз ме ре не за по сле но-
сти би ле су, ме ђу тим, да ле ко ве ће јер
су вла сти праг ма тич но од лу чи ле да под
не за по сле не уве ду са мо оне ко ји су по-
сао тра жи ли на би ро и ма ра да. По што
ни је по сто ја ла оба ве за при ја ве пре ко
би роа ни ти на док на да за слу чај не за-
по сле но сти, про це ње но је да је број
ствар но не за по сле них био два до три
пу та ве ћи. С об зи ром на кри ти чан по ло-
жај на ци о нал не при вре де пред у зет ни ци
ни су са мо сма њи ва ли број за по сле них,
већ су сма њи ва ли и днев ни це. Нај ве ћи
део кри зе, сва ка ко, под не ли су не за по-
сле ни.

Ду шко Вук са но вић
(Наставак у следећем броју)
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стари занати

Је ди ни ло кал те вр сте
у Ср би ји, а ве ро ват но
и у Евро пи

Ускром ном, ома ле ном ло ка лу у Ви-
шњи ће вој ули ци у Бе о гра ду, пен зи-
о нер ка Љу бин ка Бо шко вић и да нас,

на кон че тр де сет го ди на пре да ног ра да,
по пра вља и из ра ђу је ки шо бра не. До ду-
ше, са кон ти ну и ра ном из ра дом ки шо бра-
на пре ста ла је још 1990. го ди не, али и
са да, по вре ме но, за свој грош на пра ви
но ву ам бре лу. Не ка да је ра ди ла са су-
пру гом, а вла сни ца рад ње је да нас ње на
ћер ка. Бу ду ћи да не мо же да се одво ји
од ки шо бра на и му ште ри ја, јер се ти ме
бра ни од јед но лич не кућ не сва ко дне ви-
це, у ша ли го во ри да са да во лон ти ра у
ћер ки ној рад њи. Не са мо да мај сто ри ца
по не кад на пра ви уни кат ни ки шо бран,
не го је и ло кал у ком ра ди уни ка тан, је-
ди ни је те вр сте у Ср би ји, а ве ро ват но и
у Евро пи.

– Мо жда смо и у све ту је дин стве ни.
На ша бив ша му ште ри ја жи ви у Лон до-
ну и по ку ша ва ла је да на мен ски про на ђе
ова кву рад њу у број ним зе мља ма, и ни је
ус пе ла. По че ла сам још се дам де се тих го-
ди на про шлог ве ка да се ба вим овим за-
на том. И да нас има мо мно го по сла, али
ра ди мо у не у по ре ди во те жим усло ви ма.
Оп ста ли смо са мо за то што је ћер ка на-
ста ви ла по ро дич ни по сао и за то што се
ни смо пре да ли ни ка да ви ше уоп ште ни-
смо мо гли да на ба ви мо ма те ри јал за из-
ра ду и сер ви си ра ње. За пра во, ку пу је мо
и рас ту ра мо но ве да би смо по пра ви ли
не чи ји ста ри ки шо бран. Не са мо да не ма
жи ца и др шки, не ма ви ше ни тка ни на, за
овај за нат не по сто је до ба вља чи. Али,
во лим ки шо бра не, во лим да их отво рим,
уста но вим квар, за тво рим, ока чим број
ко ји ис пи су јем му ште ри ји да бих га што
лак ше про на шла кад тре ба по пра вље-
ног да га уру чим вла сни ку. Му ште ри је
до но се на сер вис и по два и ви ше ки-
шо бра на. До но се на сле ђе не ки шо бра не.
То из гле да не ве ро ват но у по пла ви ових
ки не ских, али мно ги су гра ђа ни зна ју да
и три де сет го ди на ста ри ки шо бра ни мо-
гу да тра ју још де це ни ју, а ови што се
ку пу ју по те зга ма и ули ца ма не кад за-
вр ше у ђу бре ту на кон 10 да на – на во ди
мај сто ри ца.
У рад њи се на ла зе мно го број ни ки-

шо бра ни ко ји че ка ју вла сни ка, али се
чу ва ју и ста ри ко је је Љу бин ка не ка да
на пра ви ла.

– Про шле го ди не су мо ји ки шо бра ни
би ли екс по на ти на из ло жби на Фи ло ло-
шком фа кул те ту. Би ло је пред ви ђе но да
из ло жба тра је два да на, али је ин те ре-
со ва ње би ло то ли ко да је тра ја ла три
не де ље. Из ра ђу јем ки шо бра не за фо-
то гра фе, за фил мо ве, ТВ се ри је и по зо-
ри шне пред ста ве. Имам број не ко сту ре
ста рих ки шо бра на ко ји че ка ју при ли ку
да бу ду пре сву че ни и као но ви. Али ни
од го ва ра ју ћа тка ни на не мо же ви ше да
се на ба ви. Не ка да су по сто ја ле про те зи-
це за по прав ку свих вр ста ки шо бра на.
То га ви ше не ма и за то је не ке не мо гу ће
по пра ви ти. За то ка жем да но вац узи ма-
мо тек кад за ра ди мо, ни кад уна пред. А 
рок за по ди за ње је 30 да на – ка же Љу-
бин ка.
Љу бин ка при па да оним вре ме шним

да ма ма ко је су на у чи ле да чу ва ју ства-
ри, јер се ни кад не зна кад не што мо же
да за тре ба. У ње ну рад њу не на вра ћа ју
са мо Бе о гра ђа ни, де ша ва се да до ђу и
они ко ји жи ве на про сто ру бив ше Ју го-

сла ви је, али и у дру гим европ ским зе-
мља ма.

– Сво је вре ме но ми је на вра тио је дан
мла ђи го спо дин из Хр ват ске, до нео је
ки шо бран ко ји је на сле дио од де де. Руч-
ка је би ла по ки да на. Сти ца јем окол но-
сти има ла сам и за та ко ста ри ки шо бран
исто вет ну руч ку и то је ве о ма об ра до ва-
ло му ште ри ју. То је ина че ма ло ве ро ват-
но, јер се ки шо бра ни ве о ма раз ли ку ју,
има их не ко ли ко ти по ва, на при мер оне
нај ве ће на зи ва мо ве ли ка пу шка – при ча
Љу бин ка не ке ин те ре сант не де та ље из
ра да.
У про дав ни ци је про мет но, то ком раз-

го во ра мај сто ри ца је на услу зи број ним
су гра ђа ни ма.

– Вр ло че сто, ка да је реч о ста рим ки-
шо бра ни ма знам од ка да да ти ра ју. Му-
ште ри је се из не на де кад тач но про це-
ним па им ка жем. То је са мо ствар ду го-
го ди шњег ис ку ства. Ако ми до но се ма ле
ки шо бра не, оба ве зно им на гла сим ка ко
да их за тва ра ју. Скло пе их, по том ша ком
об у хва те жи це у сноп и лу пе по руч ки
два ша ма ра. Та ко ће ки шо бран ду же да
тра је – об ја шња ва на ша са го вор ни ца.

Је ле на Оцић

ПО СЛЕД ЊА КИ ШО БРАН ЏИЈ СКА РАД ЊА

Од бра на ки шо бра на

Љу бин ка Бо шко вић
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Ме ђу 6.123
пен зи о не ра
вла со ти нач ког
кра ја, две тре ћи не 
има ју ми ни мал на
ме сеч на при ма ња

Увла со ти нач ком кра ју
је на еви ден ци ји 6.123УУпен зи о не ра свих ка те го-

ри ја. Го то во сва ки пе ти ста-
нов ник ово га не раз ви је ног
кра ја је ду бо ко за ко ра чио у
тре ће до ба!

– Клуб пен зи о не ра – бе се ди
Пе не Јан ков, бла гај ник ов да-
шње Оп штин ске ор га ни за ци је
Са ве за ин ва ли да ра да – ме сто
је дру же ња ин ва лид ских и
по ро дич них пен зи о не ра, ста-
ро сних, али и оста лих.
Ова ор га ни за ци ја по ма-

же сво је чла но ве ко ли ко је
у овим кри зним тре ну ци ма
у ста њу. Оби ла зе бо ле сне и
уса мље не, де ле по клон па ке-
те, за ла жу се да им се пру жи
од го ва ра ју ћа здрав стве на не-
га, да им се упу ти ко ја то пла
реч, јер она је кат кад дра го-
це ни ја од би ло ког ле ка.

– На ша ор га ни за ци ја је ко-
ри сник бу џет ских сред ста ва
ло кал не са мо у пра ве. Иако је
реч о скром ном из но су, сва ки
ди нар тро ши мо ра ци о нал но,
за тач но од ре ђе не на ме не,

као што во ди мо ра чу на и о 
нов цу ко ји до би ја мо од ре-
пу блич ке ор га ни за ци је ин-
ва ли да ра да – ка же Три фун 
Ла зић, пред сед ник ОО Са ве за 
ин ва ли да ра да Вла со тин ца, 
ина че прав ник.
По вре ме но, по пла ну ко ји 

ов де пра ве сва ке го ди не, ор-
га ни зу ју из ле те до обли жњих 
ме ста – Вла син ског је зе ра, Си-
ја рин ске и Ни шке ба ње, а по-
се ћу ју и исто риј ске зна ме ни то-
сти ју га Ср би је. Ин те ре со ва ње 

за ту вр сту дру же ња је стал но 
при сут но, на ро чи то ка да се 
оби ла зе ме ста ко ја вла со ти-
нач ки пен зи о не ри ни су има ли 
при ли ке ра ни је да по се те.

– По тач но утвр ђе ном рас-
по ре ду, као и у дру гим пен-
зи о нер ским ор га ни за ци ја ма, 
и на ши чла но ви иду у не ку 
од ба ња Ср би је. Из вла со-
ти нач ког кра ја ове го ди не у 
ба ња ма је бо ра ви ло три де се-
так пен зи о не ра – пре ци зи ра 
пред сед ник Ла зић.
Ме ђу ов да шњим пен зи о не-

ри ма има и ре ла тив но мла дих, 
али и ве о ма ста рих чла но ва. 
Не ки су дав но за ко ра чи ли у 
де ве ту, па и у де се ту де це ни ју 

и мно ги су, на жа лост, оста ли 
да жи ве са ми у оро ну лим, за-
пу ште ним ку ћа ма у уда ље ним 
се ли ма ове оп шти не. По себ но 
је те шко пен зи о не ри ма, али 

и ста рач ким до ма ћин стви ма, 
ко ји про во де да не у пла нин-
ској за би ти где зи ма тра је и 
по пет ме се ци.
Са ма ор га ни за ци ја Са ве-

за ин ва ли да ра да има не што 
ви ше од 2.000 ре ги стро ва них 
чла но ва, али ов де ка жу да су 
увек до бро до шли и оста ли 
пен зи о не ри, што се нај бо ље 
ви ди ка да се ор га ни зу ју ак ци-
је или де ле па ке ти по мо ћи.
Јед ном не дељ но, обич но

пет ком, јер је та да пи јач ни 
дан у Вла со тин цу, здрав стве-
ни рад ни ци, од но сно ме ди-
цин ске се стре, до ла зе у Клуб 
пен зи о не ра, ме ре крв ни при-
ти сак и да ју ко ри сне са ве те. 
По вре ме но до ла зи и ком плет-
на еки па здрав стве них рад ни-
ка са ис ку сним док то ром.

Д. Ко цић

НЕ ВО ЉЕ ВЛА СО ТИ НАЧ КИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Нај те же је кад стиг не са мо ћа

Ми ни мал на 
при ма ња
У вла со ти нач ком кра ју 
има 3.493 пен зи о не ра из 
ре да за по сле них, 635 су 
пен зи о не ри са мо стал них 
де лат но сти, а 1.995 по-
љо при вред ни пен зи о не-
ри. По је ди ни пен зи о не ри,
по себ но по ро дич ни, има-
ју при ма ња 5.000-6.000 
ди на ра, а две тре ћи не
пен зи о не ра при ма ми ни-
мал не ме сеч не пен зи је.

Вла со тин це: све ви ше ста рач ких до ма ћин ста ва

Пред сед ник Три фун Ла зић и бла гај ник Пе не Јан ков Де таљ из Клу ба пен зи о не ра
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На го ди шњој скуп шти ни
Пла ни нар ског дру штва „Бор-
ко вац” не дав но се у Ру ми
оку пи ло око 160 чла но ва и
њи хо вих го сти ју из Бе о гра да,
Но вог Са да, Ва ље ва, Врд ни ка
и Ири га. На тај на чин озна чен
је крај још јед не успе шне го-
ди не за рум ске пла ни на ре, у
ко јој су има ли број не из ле те
и ма ра то не. Ово дру штво оку-
пља чла но ве из Ру ме, Ири га

и Срем ске Ми тро ви це, а ме ђу 
њи ма је и ве ли ки број пен зи-
о не ра ко ји не про пу шта ју пе-
ша че ња и дру же ња.
Пла ни на ри ће 2010. пам-

ти ти по од ла ску на Со кол ску 
пла ни ну, у Со ко-град, Ба њу 
Вруј це, на Ја бла ник и Ме-
двед ник, Зла тар и ка њон ре ке 
Увац, на Див чи ба ре, Ву јан и 
Бу ко вик, а у ок то бру су ор га-
ни зо ва ли и рав ни ча ре ње по 

Де ли блат ској пе шча ри и оби-
ла зак бе ло цр кван ских је зе ра.
Пре ма ре чи ма Ми ла на Ја ко-

вље ви ћа, се кре та ра ПД „Бор-
ко вац”, у овој го ди ни не за бо-
ра ван је био пет на е сто днев ни
бо ра вак пла ни на ра у ју лу на
Бје ла си ци и Дур ми то ру.
Ин те ре сант ни из ле ти пла-

ни ра ни су и за 2011. го ди ну.
Не да Ми ло ше вић, пред сед-

ни ца рум ског пла ни нар ског

дру штва, ис та кла је да ће
ак тив но сти на ред не го ди не
за по че ти у апри лу од ла ском
на Гу че во, а за тим су пред-
ви ђе ни из ле ти на Ма је ви цу,
у Ле по са вић, на ју жну па ди-
ну Ко па о ни ка, Па лић и дру га
за ни мљи ва пе ша че ња. Не ће
из о ста ти ни фру шко гор ски и
дру ги ма ра то ни, на ко је Ру-
мља ни ра до од ла зе.

Д. Р.

Узнак се ћа ња на жи вот УУи де ло Љу бин ке Са вић-
Гра си, ака дем ске ва јар-

ке, ко ја је ро ђе на и умр ла у 
се лу Или ну под Рт њем, ов да-
шња ме сна за јед ни ца, оп шти-
на и ту ри стич ка ор га ни за ци-
ја опре ми ли су ет но ку ћу са 
по став ка ма умет нич ких де ла 
ове скулп тор ке. Нај че шћи 
по се ти о ци овог је дин стве ног 
објек та су пен зи о нер ске екс-
кур зи је из чи та ве Ср би је.
Ста ра ку ћа, са гра ђе на кра-

јем 19. ве ка, у мо рав ском сти-

лу, при па да ла је по ро ди ци Са-
вић, да би 1926. го ди не би ла 
про да та оп шти ни илин ској, 
по сле че га је слу жи ла као се о-
ска про дав ни ца и ка фа на. По-
след њих го ди на је би ла скло-
на па ду, па су гор шта ци се ла 
под Рт њем од лу чи ли да је 
ре но ви ра ју и на пра ве спо мен-
дом сво јој по зна тој ва јар ки и у 
њој сме сте ет но пред ме те ко ји 
ка рак те ри шу ве ков ни жи вот 
ов да шњих пла ни на ца.

– Ку ћа је опре мље на пред-
ме ти ма до ма ће ра ди но сти 

жи те ља се ла Или на, а Љу-
бин ки на со ба са др жи по став-
ку са аутор ским де ли ма и мо-
де ли ма ко ји го во ре о жи во ту
и ства ра ла штву умет ни це,
ко ја је нај ве ћим де лом бо-
ра ви ла и ра ди ла у Бе о гра ду,
али је до кра ја жи во та оста-
ла при вр же на свом за ви ча ју
– ка же Еми на Бран ко вић, ет-
но лог у Цен тру за кул ту ру у
Бо љев цу.
Љу бин ка Са вић је ро ђе на

1922. го ди не у Или ну, а Ли-
ков ну ака де ми ју и пост ди-
плом ске сту ди је је за вр ши ла
у Бе о гра ду. Би ла је уда та за
по зна тог ита ли јан ског умет-
ни ка Гра си ја.

Љу бин ка је сво ја ва јар ска
де ла ра ди ла у гип су, те ра ко-
ти и брон зи, а ме ђу ли ко ви ма
до ми ни ра ју скулп ту ре же не
и де те та, пор тре ти нај ве ћих
умо ва и исто риј ских лич но-
сти. Ње на де ла се че сто мо гу
на ћи на спо мен-обе леж ји ма,
али и на мно го број ним из ло-
жба ма у зе мљи и све ту.
Ре ста у ра ци ју и опре ма ње

ет но ку ће у се лу Или ну по-
мо гли су оп шти на Бо ље вац
и Ми ни стар ство ту ри зма, а
нај ви ше су ура ди ли са ми ме-
шта ни. Ра ди ли су да но ноћ но,
за сво ју Љу бин ку, ка ко су го-
во ри ли.

Р. Ми ла ди но вић

У ИЛИ НУ ПОД РТ ЊЕМ

Ва јар ки на
ет но ку ћа

Љу бин ка Са вић-Гра си

Рестаураторка Љи ља на Ца лић-Алек сић

ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „БОР КО ВАЦ” РУ МА 

Го ди шња скуп шти на пла ни на ра
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Тра ди ци о нал но, и овог ок-
то бра у ша бач ком Ге рон то-
ло шком цен тру, по во дом ак-
ци је „Ме сец со ли дар но сти са
ста рим осо ба ма”, одр жа на су
так ми че ња еки па Град ске ор-
га ни за ци је ин ва ли да ра да,
Ге рон то ло шког клу ба и Цен-
тра, а пр ви пут и Удру же ња
па ра пле ги ча ра.
Так ми че ње је про те кло у

дру гар ској и фер ат мос фе ри,
а ка да су са бра ни ре зул та ти,
по ка за ло се да је у пи ка ду по-
бе ди ла еки па Град ске ор га ни-
за ци је ин ва ли да ра да, дру ги
су би ли так ми ча ри Ге рон то ло-
шког клу ба, а тре ћи чла но ви
Удру же ња па ра пле ги ча ра. У 
ба ца њу пло чи ца нај бо љи ре-
зул тат по сти гла је еки па Ге рон-
то ло шког клу ба, дру ги су би ли

чла но ви еки пе Ге рон то ло шког 
цен тра, а тре ћи Град ске ор га-
ни за ци је ин ва ли да ра да. Нај-
бо љи ре зул тат у ви се ћој ку гли 

по сти гли су ин ва ли да ра да, 
док су дру ги би ли так ми ча ри 
Ге рон то ло шког клу ба, а тре ћи 
Удру же ња па ра пле ги ча ра.

Сви уче сни ци над ме та ња
би ли су ми шље ња да ни су то-
ли ко ва жни ре зул та ти ко ли ко 
дру же ње и сти ца ње но вих по-
знан ста ва, што су сво јим по-
на ша њем и ме ђу соб ним кон-
так ти ма и по твр ди ли.
При клад на за ку ска по за-

вр шет ку так ми че ња би ла је 
при ли ка да Ми ла да Ва си ље-
вић, со ци јал ни рад ник Ге-
рон то ло шког цен тра Ша бац, 
уче сни ци ма ка же не што ви-
ше о уста но ви у ко јој су бо-
ра ви ли и да из ра зи за до вољ-
ство што је ове го ди не број 
так ми ча ра про ши рен еки пом 
Удру же ња па ра пле ги ча ра. 
Сви так ми ча ри су по зва ни да 
се срет ну и над ме ћу и на ред-
не го ди не.

Б. Ра до ва но вић

хроника

Удру же ње пен зи о не ра уУУПо же ги јед но је од нај-
ак тив ни јих у Зла ти бор-

ском окру гу. Има 4.475 чла-
но ва и сви су ве за ни за сво ју
ор га ни за ци ју.

– За хва љу ју ћи ан га жо ва њу
Удру же ња, пен зи о не ри су до-
бро снаб де ве ни. За на сту па ју-
ћу зи му обез бе ђе но је хи ља ду
ку би ка огрев ног др ве та, 800
то на угља и до вољ не ко ли чи-
не су хо ме сна тих про из во да,
смр зну те ри бе, ме да и дру гих
на мир ни ца ко је су се мо гле
на ба ви ти по по вољ ним це на-
ма и усло ви ма от пла те. Огрев
се от пла ћу је на шест ме сеч-
них ра та, а оста ло на две или
три ра те без ка ма те – ка же
Ми лош Бон џу лић, се кре тар
Удру же ња.
Пе де се так по же шких пен зи-

о не ра на оп штин ском зе мљи-
шту ко ри сти ба ште по вр ши не
до два ара и мно ги са тих про-
сто ра обез бе ђу ју на мир ни це
за сва ко днев не по тре бе али и
за зим ни цу. Вред ни је од то га
је што до ста вре ме на про во де

у при ро ди и то до жи вља ва ју 
као сво је вр сну ре кре а ци ју.
Са не ким ауто пре во зни ци-

ма Удру же ње је по сти гло спо-
ра зум да пен зи о не ри уз члан-
ску кар ту сво је ор га ни за ци је 
има ју по вла шће ну во жњу на 
свим ли ни ја ма у Зла ти бор-
ском окру гу.
О тро шку Фон да ПИО ви ше 

од 40 чла но ва ове ор га ни за-
ци је ко ри сти ло је де се то днев-
ни опо ра вак у не кој од ба ња, 
а уз то се го ди на ма ор га ни зу-

је и дво не дељ ни бо ра вак на 
мо ру. Ове го ди не је ви ше од 
сто ти ну пен зи о не ра из По-
же ге ле то ва ло у Шу шњу код 
Ба ра – за пре воз и бо ра вак 
пла ти ли су по 175 евра, а и 
то се мо гло от пла ти ти у шест 
ме сеч них ра та.
За рад пре вен ти ве, здрав-

стве ни рад ни ци по же шког До-
ма здра вља су вр ло че сто ме ђу 
пен зи о не ри ма на пре да ва њи-
ма о кар ди о ва ску лар ним бо ле-
сти ма и ди ја бе те су. Уз ме ре ње 

крв ног при ти ска да ју са ве те о
ис хра ни и ко ри шће њу ле ко ва.
У окви ру пен зи о нер ске ор-

га ни за ци је ак тив но де лу је 
Дру штво за спорт и ре кре а-
ци ју, Ак тив же на и два КУД-а,
„Мом чи ло Те шић” и „Рас пе-
ва ни По же жа ни”. По ред то-
га, пен зи о не ри из овог гра да 
сва ке го ди не ор га ни зу ју на 
де се ти не из ле та, па су њи хо-
ви чла но ви у при ли ци да оби-
ђу мно га ле па ме ста Ср би је.

Ђ. Ми ло ва но вић

ПО ЖЕ ГА

Све на ра те без ка ма те

Пен зи о не ри пред ма на сти ром Мо ра чаМи лош Бон џу лић

У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ ША БАЦ

Спор том до здра ви је ста ро сти
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НО ВА ВА РОШ

Би се ри Ув ца
у објек ти ву
фо то ре пор те ра
У га ле риј ском про сто ру До ма кул ту ре „Јо ван То мић” у Но вој

Ва ро ши отво ре на је из ло жба умет нич ких фо то гра фи ја на ста-
лих у Фо то ко ло ни ји „Увац”, у ко јој је ове го ди не уче ство ва ло
де се так про фе си о нал них фо то гра фа и фо то ама те ра из Ср би-
је, Ја па на и Сло вач ке. На из ло жби под на зи вом „Би се ри Ув ца” 
из ло же но је пе де се так фо то гра фи ја штам па них на плат ну, на
ко ји ма су објек ти ви фо то а па ра та за бе ле жи ли пре по зна тљи ве
ме ан дре и дру ге мо ти ве са Увач ког, Зла тар ског и Ра до ињ ског
је зе ра, али и из се ла на обо ду ка њо на Ув ца ко ји је ста ни-
ште јед не од по след њих ко ло ни ја бе ло гла вог су па у овом де лу
Евро пе.

Љу би те љи умет нич ке фо то гра фи је из ло жбу у Но вој Ва ро-
ши мо гли су да по гле да ју до сре ди не но вем бра, а по став ка се
за тим се ли у гра до ве у окру же њу, као и у ино стран ство. Ауто-
ри из ло же них фо то гра фи ја су: Ра де Пре лић, Зо ран Ша по њић,
Не над Ми ло ше вић, Го ран Бје ла но вић, Мар ко Кец ман, Ми о драг
Др ца, Жељ ко Ду ла но вић, Та да ши На гаи, Ма ћеј Ши ман ски и
Ги ци Аја ме.

Ж. Д.

ЗРЕ ЊА НИН

За јед нич ка из ло жба
У нај ве ћој зре ња нин ској ме сној за јед ни ци, „До си теј Об ра-

до вић”, не дав но је, по во дом обе ле жа ва ња „Сун ча не је се ни 
жи во та”, упри ли че на за јед нич ка из ло жба руч них ра до ва пен-
зи о не ра, ак ти ви ста Цр ве ног кр ста и ко ри сни ка Ге рон то ло шког 
цен тра. То је би ла при ли ка и за ле по дру же ње ко је је улеп ша-
ло сва ко дне ви цу уче сни ка и го сти ју. И. П.

СОМ БОР

Ко ла чи за ба ке и де ке
Чла ни це Удру же ња же на „Ко шта на” из Ка ра ву ко ва по ло жи-

ле су ис пит из ху ма но сти ка да су сре ди ном ок то бра, на кон 
уче шћа на про сла ви по во дом ме ђу на род ног пра зни ка се о ских 
же на, да ро ва ле не по крет ним ба ка ма и де ка ма из сом бор ског 
До ма за не гу ста рих ли ца у Апа тин ској ули ци сво јим ве штим 
ру ка ма на пра вље не тор те, пи те и дру ге по сла сти це из ет но 
ку хи ње вра њан ског кра ја.
Иде ју да се по се те и по кло ни ма об ра ду ју ста ри не из по ме-

ну тог до ма, ко ји је у са ста ву Ге рон то ло шког цен тра Сом бор, 
осми сли ла је Љу би ца Јо ва но вић, пред сед ни ца Удру же ња же-
на „Ко шта на”, тре нут но тр го вац без за по сле ња и, си лом при-
ли ка, са мо до ма ћи ца, ко ја је са сво јих два на ест дру га ри ца у 
Ха ли „Мо стон га” из ла га ла тра ди ци о нал не пре храм бе не про из-
во де из вра њан ског кра ја – ода кле је по ре клом ве ћи на чла ни-
ца овог удру же ња.
Пре ма ре чи ма Ју го сла ве То па лов, ре фе рен та за без бед ност 

на ра ду у До му за не гу ста рих ли ца (у ко јем је сме ште но око 
170 при пад ни ка тре ће га до ба), по кло ни су нај пре по де ље ни 
оним ко ри сни ци ма ко ји су не по крет ни или сла бо по крет ни, а 
ко ји ма је сва ка по се та и па жња дру гих љу ди по себ но дра га 
за то што су ве за ни за по сте љу.  М. М.
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ПРО КУ ПЉЕ

Про сла ва ро ђен да на
У До му за сме штај и не гу ста рих ли ца у Про ку пљу, ко ји има 

бли зу 150 ко ри сни ка, успе шно су за вр ше не све пла ни ра не ма-
ни фе ста ци је у окви ру ок то бра, Ме ђу на род ног ме се ца со ли дар-
но сти са ста ри ма. По ре чи ма ди рек то ра До ма, Ми ро сла ва Спа-
со ви ћа, ор га ни зо ва но је не ко ли ко при ред би, би ло је су сре та 
са слич ним ор га ни за ци ја ма, а одр жа на су и не ка так ми че ња. 
Ак тив но сти су за вр ше не при ред бом уче ни ка, спорт ским так ми-
че њи ма и про сла вом ро ђен да на.
По тра ди ци ји, у про те клом ме се цу ор га ни зо ва на је про сла ва 

ро ђен да на ко ри сни ка ко ји су у ок то бру по ста ли ста ри ји за јед ну 
го ди ну. Укуп но ше сна ест ста на ра про сла ви ло је ро ђен дан уз за-
ба ву и оба ве зну тор ту. Нај ста ри ји ко ри сник До ма, Ни ко ла Ми лу-
но вић, на пу нио је 94, а нај мла ђи, Ми лан То мић, 34 го ди не.
Спорт ска так ми че ња, ка ко је са оп шти ла Ве сна Го лоб, рад ни 

те ра пе ут, одр жа на су у че ти ри ди сци пли не – у ша ху је по бе-
дио Рај ко Уру ка ло, у до ми на ма Вук ман Мла де но вић, кар та ма 
Ра до мир Ве лич ко вић, а у игри „не љу ти се, чо ве че” нај у спе-
шни ја је би ла Мир ја на Не дељ ко вић.
По во дом ме се ца ста рих ор га ни зо ван је и ли те рар ни кон курс 

за уче ни ке сред њих про ку пач ких шко ла на те му „Ба ки не и де-
ки не очи буд но су пра ти ле мо је де тињ ство”. Пр во ме сто при-
па ло је Са њи Ми кић, уче ни ци Ме ди цин ске шко ле.  Ж. Д.

ША БАЦ

По бед ник Би је љи на
Тра ди ци о нал ни ша хов ски тур нир ко ји ор га ни зу је Шах сек-

ци ја Град ског удру же ња пен зи о не ра Ша бац одр жан је и овог
ок то бра у окви ру ак ци је „Ме сец со ли дар но сти са ста рим осо-
ба ма”. Уче ство ва ло је по шест игра ча из Би је љи не, Ло зни це,
Бо га ти ћа и Шап ца. Игра ло се по Бер ге ро вом си сте му и ка да су
са бра ни ре зул та ти по ка за ло се да је пр во ме сто при па ло Би је-
љи ни, дру го Шап цу, тре ће Ло зни ци и че твр то Бо га ти ћу.
За успо ме ну на овај тур нир по бед ни ци су до би ли ди пло ме,

а сва ки уче сник књи гу. Ва ља ре ћи да је шах игра ко ја нај ви ше
за о ку пља па жњу љу ди тре ћег до ба, па се у ша бач ком Удру же-
њу пен зи о не ра сва ког ме се ца ор га ни зу је шах тур нир, као и на
кра ју го ди не ка да се од по бед ни ка фор ми ра еки па ко ја пред-
ста вља Удру же ње на так ми че њи ма свих ран го ва. Б. Р.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Уре ди ли из вор
У на се љу Вла ји ћа бр до у Сме де рев ској Па лан ци од дав ни на 

по сто ји из вор здра ве во де за пи ће са ко јег су гра ђа ни пи ли 
ви ше од ше зде сет го ди на. Ме ђу тим, из вор је био у та квом ста-
њу да се до ње га је два мо гло при ћи. Не ко ли ко пен зи о не ра и 
мла дих из на се ља Вла ји ћа бр до ре ши ли су да га сре де и то су 
учи ни ли за вре ме ак ци је „Очи сти мо Ср би ју”. Уз по моћ ве ли ког 
бро ја до на то ра и спон зо ра, ак ци ју су спро ве ли за јед нич ки са 
Фон дом за еко ло ги ју оп шти не Сме де рев ска Па лан ка.
Пен зи о нер Ми ли ја Илић, је дан од глав них уче сни ка ак ци је, 

ко ји од 1959. го ди не жи ви у бли зи ни из во ра, ис ти че да је ту 
не ка да био бу нар са ко јег су гра ђа ни Вла ји ћа бр да ре дов но узи-
ма ли во ду за пи ће, ку ва ње, пра ње ве ша...

– Ста ри бу нар смо с вре ме ном за тр па ли, али са да смо угра-
ди ли це ви, сре ди ли га и пу сти ли у рад. По мо гли су ми ком ши ја 
Пре драг Да мја но вић и ње гов син Дар ко, као и мла ди из на шег 
кра ја – ве ли Илић.
Во да је са свим ис прав на, а Пре драг Да мја но вић ис ти че да ће 

се до из во ра на пра ви ти и ста за, по ста ви ће се клу пе, цве ће... 
– Учи ни ће мо га још леп шим да би по ред на ших гра ђа на во ду 

мо гли да ко ри сте спор ти сти, лов ци, пут ни ци на мер ни ци – по-
но сан је Да мја но вић.  Сл. К.

ВРА ЊЕ

При хва ти ли ште
за за бо ра вље не
За хва љу ју ћи Цен тру за раз вој ло кал них услу га со ци јал не за-

шти те, на ули ца ма Вра ња не ма ви ше „бож јих љу ди”, ка ко их је
звао Бо ри сав Стан ко вић. Днев ни бо ра вак се за то по бри нуо. У 
овој уста но ви има ме ста за бес кућ ни ке, осо бе за бо ра вље не и
оста вље не на ули ци, без об зи ра на уз раст и го ди не.
Сви ма је обез бе ђе на ис хра на, здрав стве не и прав не услу ге,

а за де цу и на ста ва.

– Ко ор ди ни ра мо све уста но ве ко је се ба ве со ци јал ном за шти-
том. Има мо прав ни ка, пси хо ло га, со ци јал ног рад ни ка, ме ди цин-
ско осо бље, сво ју ку хи њу и пе ри о ни цу. Го ди шње збри не мо ви ше
од сто осо ба – ка же Сне жа на Та сић, ди рек тор врањ ског Цен тра
за раз вој ло кал них услу га со ци јал не за шти те.  Р. С.
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ДЕ БРЦ

Дру же ње уз пе сму
и гу лаш
Оку пив ши се у свом ре но ви ра ном клу бу, ко ји са да из гле да као

нов, пен зи о не ри Де бр ца и око ли не, по ко зна ко ји пут у овој
го ди ни, „за бо ра ви ли” су на оп шту бес па ри цу. У оми ље ном са ста-
ја ли шту су про ве ли не ко ли ко са ти у дру же њу, уз ју не ћи гу лаш и
ра зно вр сне по сла сти це. Ни су из о ста ли ни пе сма и игра, али ни
раз го во ри о све те жем жи во ту ве ћи не пен зи о не ра, од ко јих мно-
ги жи во та ре, а не ки су сти гли и до про сјач ког шта па. З. Ђ.

СТА РА ПА ЗО ВА

Де фи ле при ја тељ ства
Дру штво за афир ма ци ју ин ва ли да „Фе никс” из Ста ре Па зо ве

по чет ком но вем бра ор га ни зо ва ло је сед ми „Де фи ле при ја тељ-
ства” ко ме су се, по ред чла но ва Дру штва, при кљу чи ли и пред-
став ни ци дру гих ин ва лид ских ор га ни за ци ја у Ста рој Па зо ви и
Ин ђи ји. У ор га ни за ци ји „Де фи леа при ја тељ ства” уче ство ва ли
су и Цен тар за со ци јал ни рад, Удру же ње хра ни тељ ских по ро-
ди ца „Ши ро ко ср це”, Шко ла за основ но и сред ње обра зо ва ње
„Ан тон Ска ла”, Удру же ње же на при КУД „Xерој Јан ко Чмел-
ник”, Колo Срп ских се ста ра, пред школ ска уста но ва „По ле та-
рац” и Са вез ама те ра оп шти не Ста ра Па зо ва.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

За хвал ни це
нај бо љи ма
У скло пу обе ле жа ва ња ме се ца ста рих, Удру же ње пен зи о не-

ра оп шти не Ве ли ка Пла на при год ном све ча но шћу про сла ви ло 
је свој дан. По здра вља ју ћи го сте, Пе ри ша Бо јић, пред сед ник 
ве ли ко пла њан ских пен зи о не ра, го во рио је о про шло го ди шњем 
ра ду и ак тив но сти ма овог удру же ња, ис ти чу ћи да се за чла-
но ве ре дов но на ба вља ју огрев, основ не на мир ни це, па ке ти са 
су хо ме сна тим про из во ди ма... Та ко ђе, до дао је Бо јић, ре дов-
но се оби ла зе бо ле сни, со ци јал но нај у гро же ни ји и си ро ма шни 
пен зи о не ри ко ји ма се уру чу је скром на по моћ.
Про сла ви су при су ство ва ли Де јан Шул кић, пред сед ник оп-

шти не Ве ли ка Пла на, Жељ ко Ра јић, члан Оп штин ског ве ћа, и 
Ду шан Ма рић, пред сед ник Скуп шти не оп шти не, као и пред-
сед ни ци оп штин ских и град ских ор га ни за ци ја пен зи о не ра из 
Сме де рев ске Па лан ке, Сме де ре ва и Сви лајн ца.

Пред школ ци су у пар ку из ве ли кра ћи про грам, а за тим се
по вор ка упу ти ла глав ним ули ца ма. На град ском тр гу при сут не
је по здра ви ла Је ли ца Де спот, пред сед ни ца Дру штва за афир-
ма ци ју ин ва ли да „Фе никс”, а по том су нај мла ђи чла но ви КУД
„Бран ко Ра ди че вић” и „Хе рој Јан ко Чмел ник” из ве ли при го дан
кул тур но-умет нич ки про грам. А. Б.

На кра ју све ча но сти пен зи о не ри Гор да на Гли шић, Ми лан ка 
Ђор ђе вић, Ан ки ца Тир на нић, Ми ћа Да бо вић, Ми о драг – Ми-
ка Ми ло са вље вић, Здрав ко Ма рин ко вић, Ђор ђе Здрав ко вић, 
Вла сти мир Та дић и Мир ко Рај чић од Удру же ња пен зи о не ра 
Ве ли ке Пла не при ми ли су за хвал ни це за ак тив ност у про шлој 
го ди ни.

Сл. К.
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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

Уво ђе ње у жи вот
пен зиј ског оси гу ра ња
Го ди на 1937. оста ће јед на од нај зна чај ни јих у на шем со ци јал ном жи во ту. Те го ди-

не уве де но је у жи вот оси гу ра ње рад ни ка и на ме ште ни ка за из не мо глост, ста рост и 
смрт. Спро во ђе њем ове ре фор ме, со ци јал на за шти та на шег рад ног све та упот пу ње на 
је у сво ме нај пу ни јем об ли ку. У раз вит ку со ци јал не по ли ти ке на ше зе мље та го ди на 
ће се мо ћи је ди но упо ре ди ти по сво јој плод но сти с пр вим по сле рат ним го ди на ма ка-
да су, у за ма ху свет ских до га ђа ја, по ста вље не осно ве на шег са вре ме ног со ци јал ног 
за ко но дав ства до но ше њем За ко на о оси гу ра њу рад ни ка, За ко на о за шти ти рад ни ка 
и За ко на о ин спек ци ји ра да у 1922. го ди ни. Још пре уво ђе ња пен зи о ног оси гу ра ња 
нов ча на сред ства упо тре бље на у свр хе со ци јал ног оси гу ра ња за вре ме од не пу них 20 
го ди на из но си ла су пре ко осам ми ли јар ди ди на ра. Са уво ђе њем пен зи о ног оси гу ра-
ња, ови на по ри ће се по ја ча ти за око 250 ми ли о на ди на ра го ди шње.

(Пен зи о ни за вод за слу жбе ни ке у Бе о гра ду од 1938. до 1939. го ди не, Бе-
о град, 1940)

Ре фор ма пен зиј ског си сте ма Ср би је
Циљ ре фор ме си сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња је 

ус по ста вље ње еко ном ски и со ци јал но одр жи вог си сте ма на ду жи 
вре мен ски пе ри од. Упо ред ном ана ли зом пен зиј ских си сте ма ви ше 
европ ских др жа ва про на ђе но је оп ти мал но ре ше ње с об зи ром на 
еко ном ске и де мо граф ске ка рак те ри сти ке Ср би је. Да ље фи нан си ра-
ње пен зиј ског си сте ма је до ве де но у пи та ње јер је оно са да по ста-
вље но та ко да се 13 од сто бру то дру штве ног про из во да из два ја за 
пен зи је што је, у по ре ђе њу са дру гим европ ским ис ку стви ма, ви сок 
про це нат. Тре ба ло би што пре да до ђе до сма ње ња тог про цен та, а 
то ће, с јед не стра не, би ти омо гу ће но на став ком ре фор ме си сте ма 
ПИО, а с дру ге стра не усло вље но је бр зи ном опо рав ка при вре де и 
ра ста БДП-а. У ве зи са тим је и по ве ћа ње при хо да по осно ву до при-
но са ко је за ви си од ди сци пли но ва ни јег од но са пре ма за кон ској оба-
ве зи да се они пла ћа ју, као и од по ве ћа ња бро ја за по сле них.

Ј. О.

Од лу чи ла сам да тра жим стан. По гле дам 
на ин тер не ту „Ха ло огла се” (бес плат но огла-
ша ва ње). Про на ђем стан од 140 евра, има 
ин тер фон, ка блов ску, АДСЛ итд., па још у 
цен тру, су пер. Окре нем те ле фон, кад ка жу, 
не мо гу тач но да ци ти рам, у том сми слу да је 
тај стан из дат, али да до ђем код њих и да су 
они аген ци ја, и има ју сли чан, та ко ђе у цен-
тру, још бо љи, има и те ра су (ми слим да су 
да ли ла жни оглас да би при ву кли љу де ко ји 
тра же сме штај).
Те ле фо ном су ми опи са ли ка кав је тај дру-

ги стан, све у су пер ла ти ву, од ин тер фо на, 
до ка блов ске, са мо је 180 евра, али си гур но 
ће га зда сни зи ти це ну. Да бих до би ла стан 
тре ба да до ђем код њих и упла тим три хи-
ља де ди на ра, да са ста ви мо уго вор и упу ти ће 
ме до ста на. У жур би сва срећ на одем та-
мо, на рав но по не сем и три хи ља де, ко не би 
дао за та кав стан. Од мах ми да до ше уго вор, 
већ од штам пан, са мо да пот пи шем и дам три 
хи ља де. Бр зо сам пре ле те ла пре ко уго во ра 

у стра ху да се стан не из да. Ка да сам да ла
3.000 ди на ра по зва ше те ле фо ном га зду ста-
на да за ка жу мој до ла зак.
Отво ри ла ми је же на и по ве ла ме у стан

на дру гом спра ту. Од мах сам осе ти ла ка ко је
за гу шљи во, уста јао ва здух, не ма ни про зо ра.
Ту је на вод но све, бе ла тех ни ка, ТВ два де се-
так сан ти ме та ра до фо те ља. Не ве ру јем да
би ико из нај мио тај стан.
Раз ми шља ла сам, ни је ли то у до го во ру са

аген ци јом. По ша љу кли јен та ко ји им да три
хи ља де и та ко за ра ђу ју ва ра ју ћи гра ђа не. У 
уго во ру пи ше да аген ци ја не сно си од го вор-
ност за не тач не по дат ке ко је им ста но дав ци
ка жу, а и не ма ју оба ве зу да оби ђу све ста-
но ве. Па, ако аген ци ја пре но си по дат ке, ми-
слим да је од го вор на.
Ре гу лар не аген ци је узи ма ју 50 од сто од

пр ве ста на ри не ако вам се стан сви ди, а не
те ра ју вас да пла ћа те „ла жне” ин фор ма ци је
уна пред.

Би сер ка Јо ва но вић, Бе о град

Опрезно са учлањивањем
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Републички фонд за пензијско 
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Где пре да ти зах тев

Пра во на пен зи ју

Пен зи ја из Сло ве ни је

Рад са по ло ви ном рад ног
вре ме на

Стаж у ино стран ству

?Ч. В. – Пе ћин ци: На вр ши ла сам 28 го ди на рад ног
ста жа ра де ћи на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци ко-
ја ор га ни за ци о но при па да Фи ли ја ли Срем ска Ми-

тро ви ца, а се дам го ди на рад ног ста жа сам оства ри ла
ра де ћи на Но вом Бе о гра ду. У ко јој Фи ли ја ли ПИО тре ба
да пре дам зах тев за пен зи ју?

?Д. J. – Вр њач ка Ба ња: Ро ђе на сам 7. 10. 1955. го-
ди не. Рад ни од нос ми је пре стао као тех но ло шком
ви шку 23. 3. 2010. го ди не, ка да сам има ла 29 го ди-

на и че ти ри ме се ца рад ног ста жа. Да ли имам пра во на
не ку вр сту пен зи је и ако имам, ка да сти чем то пра во?

?И. Н. – Мај дан пек: Оти шао сам у ста ро сну пен зи-
ју 31. 8. 1991. го ди не са укуп ним рад ним ста жом
од 37 го ди на. У ре ше њу Фи ли ја ле ПИО За је чар на-

ве де но је да сам у Ре пу бли ци Сло ве ни ји оства рио две
го ди не, два ме се ца и 23 да на рад ног ста жа, што ни је
тач но јер сам у Сло ве ни ји ра дио пет го ди на, два ме се ца
и 14 да на. Ин те ре су је ме ка кве ко ра ке тре ба да пре ду-
змем по пи та њу оства ри ва ња сло ве нач ке пен зи је?

?Ру жи ца С. – Ша бац: Сле де ће го ди не ис пу ња вам
услов за од ла зак у пен зи ју са 35 го ди на рад ног
ста жа. У пе ри о ду од 1975. до 1978. го ди не ра ди ла

сам че ти ри са та днев но и сва ку су бо ту, а рад но вре ме
је би ло се дам са ти. Те три го ди не ми се ра чу на ју као
го ди на и по да на рад ног ста жа, у скла ду са рад ним вре-
ме ном. С об зи ром на то да сам ра ди ла че ти ри са та, што
је ви ше од по ла рад ног вре ме на, да ли по сто ји мо гућ-
ност да ми се об ра чу на ви ше рад ног ста жа за на ве де ни
пе ри од?

?Ве ра С. – За је чар: Имам око го ди ну и по да на упла-
ће ног ста жа ка да сам ра ди ла у бол ни ци у Кла до ву.
По сле то га сам оти шла у Не мач ку где ра дим већ

38 го ди на. Да ли имам не ко пра во да се стаж ко ји сам
оства ри ла у Кла до ву спо ји са овим ста жом из Не мач ке
јер сам бо ле сна и не мо гу ви ше да ра дим.

Од го вор: Зах тев за пен зи ју 
се под но си фи ли ја ли пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња на чи јем под руч ју сте по-
след њи пут би ли оси гу ра ни, 
тј. ра ди ли, не за ви сно од то га 
ко ли ко је то оси гу ра ње тра ја-
ло. Ако је под но си лац зах те ва 
го ди ну да на и ви ше ли це ван 
оси гу ра ња пре под но ше ња 
зах те ва за пен зи ју, зах тев се 
под но си Фи ли ја ли ПИО на ко-
јој оси гу ра ник има пре би ва ли-
ште. Из Ва шег пи сма се не ви-

ди до ка да сте би ли у рад ном
од но су, као ни где сте има ли
по след ње оси гу ра ње, али
ако је то би ло у Пе ћин ци ма,
зах тев за пен зи ју се под но си
Фи ли ја ли ПИО у Срем ској Ми-
тро ви ци. Уко ли ко сте по след-
њи пут би ли оси гу ра ни у Бе о-
гра ду, а ни је про шло ви ше од
го ди ну да на да сте ли це ван
оси гу ра ња, или још ра ди те у
Бе о гра ду, зах тев се под но си
Фи ли ја ли за град Бе о град, у
Не ма њи ној ули ци бр. 30.

Од го вор: Са 55 го ди на жи-
во та и 29 го ди на и че ти ри 
ме се ца рад ног ста жа, Ви не 
ис пу ња ва те усло ве за оства-
ри ва ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју, без об зи ра на то што 
Вам је рад ни од нос пре стао 
као тех но ло шком ви шку. Ни-
сте на по ме ну ли, па ве ро ват-
но и ни сте ни ка да по ста ли 
ин ва лид ра да по про пи си ма 
из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња ко ји су би ли на 

сна зи до 10. 4. 2003. го ди не.
Са мо ова ка те го ри ја оси гу ра-
ни ка је За ко ном о ПИО за шти-
ће на за слу чај да оста ну без
по сла као тех но ло шки ви шак,
и у том слу ча ју сти чу пра во
на на кна ду у ви си ни 50 од-
сто ин ва лид ске пен зи је ко ја
би им при па да ла. Ка ко се код
Вас нај ве ро ват ни је не ра ди о
овом слу ча ју, Ви ће те сте ћи
усло ве за пен зи ју ка да на вр-
ши те 60 го ди на жи во та.

Од го вор: Пре ра чун пен зи ја 
по ста жу на вр ше ном у Ре пу-
бли ци Сло ве ни ји оба ви ће се 
за пен зи о не ре ко ји су пен зи ју 
оства ри ли од 8. 10. 1991. го-
ди не до да на по чет ка при ме не 
Спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу-
ра њу, 1. 11. 2010. го ди не. Ка ко 
сте Ви пра во на пен зи ју оства-
ри ли пре 8. 10. 1991. го ди не, 
за Вас се не ће пре ра чу на ва ти 
сте че на пен зи ја, без об зи ра на 
то што има те стаж на вр шен у 

Ре пу бли ци Сло ве ни ји. За оне
ко ји ма ће се пре ра чу на ва ти
пен зи ја, тј. ко ји су пен зи о ни-
са ни у на ве де ном пе ри о ду, а
кон ста ту је се да по сто ји гре-
шка у при зна том ста жу у Сло-
ве ни ји, пре са мог пре ра чу на
пен зи је ис пра ви ће се ре ше ње
по ко ме су оства ри ли пра во на
пен зи ју у Ср би ји, па тек та да
по кре та ти по сту пак за пре ра-
чун пен зи је по ста жу на вр ше-
ном у Сло ве ни ји.

Од го вор: Ви сте у пе ри о ду 
од 1975. до 1978. го ди не би ли 
при ја вље ни на рад са по ло ви-
ном рад ног вре ме на. Та да је 
рад на не де ља има ла 42 са та 
или се дам са ти днев но, ра-
чу на ју ћи и су бо ту. Ако рад на 
ор га ни за ци ја ни је ра ди ла су-
бо том, рад но вре ме је из но си-
ло осам ча со ва днев но и је дан 
дан у не де љи се ра ди ло два 
са та ду же да би се на ми ри ло 
42 са та не дељ но. С об зи ром 

на ово, не ма за кон ске мо гућ-
но сти да Вам се утвр ди ви ше
ста жа од оно га на ко ји сте
би ли при ја вље ни и за ко ји је
скло пљен уго вор о ра ду. Чак 
и да сте ра ди ли ду же од уго-
во ре ног рад ног вре ме на, то
је би ло на до бро вољ ној ба зи
или, ако је по сто ја ла по тре ба,
би ло је мо гу ће уве сти пре ко-
вре ме ни рад за ко ји сте са мо
мо гли да до би је те уве ћа ну
пла ту, али не и уве ћан стаж.

Од го вор: С об зи ром на то да 
у Ср би ји има те ви ше од го ди ну 
да на ста жа, до би ће те део пен-
зи је по том осно ву из Ср би је. 
Не ма по тре бе да се овај стаж 
здру жи са ста жом на вр ше ним 
у Не мач кој, јер у Не мач кој 

има те до вољ но ста жа за са мо-
стал ну пен зи ју. У Ср би ји ће се
пен зи ја од ре ди ти са би ра њем
ста жа у Не мач кој и Ср би ји, па
ће се он да од ре ди ти сра змер на
пен зи ја на име ста жа на вр ше-
ног са мо у Ср би ји.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ОСНИВАЧ
МАНАСТИРА 

(МН.)

НАЗИВ
ШПАНСКЕ

РАТНЕ ФЛОТЕ

СИМБОЛ МАГ-
НЕЗИЈУМА

ИМЕ ГЛУМЦА 
ТРАВОЛТЕ

ИМЕ
ГЛУМИЦЕ
ДЕ КАРЛО

КРИВА 
САБЉА

ПРОИЗВОД
СУВЕ ДЕС-
ТИЛАЦИЈЕ
ДРВЕТА

КОЖНИ БИЧ

ОСОБА КОЈА 
СЕ БАВИ

ТРГОВИНОМ

ИМЕНИЦА 
(СКР.)

МУЗ. СЛОВА
ОСТРВО
У АТЛАН. 
ОКЕАНУ

РУСКИ
ФИЗИЧАР, 
ИГОР

ШАВ НА 
ЧАРАПИ

АМ. КОСМО-
НАУТ МАЈКЛ

ХРВАТСКИ 
КОМПОЗИ-
ТОР, КРСТО

НЕОБУЧЕН
ИМАЊЕ БЕЗ
ВЛАСНИКА 

(ЛАТ.)

МУШКО ИМЕ

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ПОЛЕТ,
ЗАНОС

ОГРАДА

ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА

ВЕШТА ВАРКА

ЗРНО ГРАШКА 
(АГР.)

ОЗНАКА 
ЗАПАДА
КРЧАГ ОД
ГЛИНЕ

ЕКСПЛОЗИВ-
НО ТЕЛО

СИМБОЛ
РАДИЈУМА

ЗИМСКА 
ПАДАВИНА
КУТИЈА ЗА 
ЦИГАРЕТЕ

СПИС, ДОПИС

СКР. ШВАЈЦ. 
РАДИО-ТВ
ВРСТА

ПАПРИКЕ

ГЛАВНО 
СЕДИШТЕ 
ВОЈНЕ

КОМАНДЕ

СИМБОЛ 
ТАНТАЛА
ЖЕНСКА 
ТОРБИЦА

МЕСТО У 
СЛОВЕНИЈИ

НАЈВЕЋЕ
ПОЛУОСТРВО
НА СВЕТУ

ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА

БИЛО КУДА

ОДРАЗ ТЕЛА 
УВИС

ЈЕДНОЦИФ-
РЕНИ БРОЈ

СИМБОЛ
СУМПОРА

БРИТ. АСТРО-
НОМ, ЏОРЏ
СТАРИ 
СЛОВЕН

СИМБОЛ
КИСЕОНИКА

ИМЕ
КАРЕЊИНЕ

ГЛАВНИ ГРАД
ВЕНЕЦУЕЛЕ

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

ЖЕНСКО ИМЕ

СИМБОЛ
ЗА БОР

КИЛОТОНА 
(СКР.)

НАША
ГЛУМИЦА, 
НАДА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: бродови, редитељ, амарела, нанари,
критика, активац, к, и, ана, ас, атс, тамнити, инат, вз, Ћирилов, така, а,
метанол, ато, Опи, л, налет, иј, кири, новине, авет, ту разарач

СКАНДИНАВКА

М
ил
ен
ко

 К
ос
ан
ов
ић

Бр
ан
а 
Н
ик
ол
ић

Људ ски је гре ши ти
На по ле ди ци па да ју љу ди, а не ће це не.
То ле ран тан у на па ду ни ка да не мо же по бе ди ти.
Из ла зио је са де вој ком да би ушао у њен стан.
Људ ски је гре ши ти, не ва жи за снај пе ри сту.
Ди за чи ма те го ва не тре ба па мет већ са мо сна га.
Не мој те ви ше пла ка ти. По ску пе ле су и па пир не

ма ра ми це.
Лич ни стан дард ми је за вр шио у на род ној ку хи њи.

Ра до мир Ста ној ко вић

Лековите мисли
По гре шно је схва тио не де љу штед ње. Ште део се на по-

слу.
По ме ри ли смо ча сов ни ке. Сад још да по ме ри мо

и – не рад ни ке!
Због мал тре ти ра ња же на и де це из гра ђе не су си гур не

ку ће. Сад још да из гра ди мо и си гур не гра до ве и си гур ну
др жа ву.
По ли ти ча ри, на пу ни те ми сто мак, а не гла ву!
Не ча сним љу ди ма је лак ше. Не мо ра ју да вра ћа ју дуг

ча сти.
Тре ба да укло ни мо сен ке про шло сти. Пла ше

мла де ге не ра ци је.
Зо ву га ме се чар. Жи ви са мо од ме сеч не пла те.

Ду шан Стар че вић
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Да ли сте зна ли ...

Д
ра
го
ш

 Ј
ов
ан
ов
ић

… да се Аме ри ка уда ља ва од Евро пе бр-
зи ном од се дам цен ти ме та ра на сва ких сто 
го ди на?

… да је Кип сло бо де нај ве ћа ста туа од 
ко ва ног ба кра на све ту?

... да је Ко ло се ум у Ри му 
био ре гу лар но ко ри шћен то-
ком че ти ри сто го ди на?

… да је из над ин диј ског хра ма Таџ Ма-
хал за бра њен пре лет ави о на?

… да се уби ство мач ке у ста ром Егип ту 
ка жња ва ло смр ћу?

… да у аме рич кој др жа ви Ју та пти це 
има ју пр вен ство про ла за на свим ауто пу-
те ви ма?

… да је у Бе о гра ду, на Ве ли ком рат ном 
остр ву, про на ђен па ту ља сти сле пи миш, 
пр ви при ме рак ко ји је ка сни је при знат као 
но ва вр ста?

… да у Ла за ре вој пе ћи ни у бли зи ни Злота 
у ис точ ној Ср би ји жи ве 23 вр сте сле пих ми-
ше ва од укуп но 27 ко ли ко их има у Евро пи?

… да је ме сто са нај ни жом за бе ле же ном 
тем пе ра ту ром Ојм ја кон у Си би ру, где је 
1964. го ди не из ме ре но ми нус 70 сте пе ни 
Цел зи ју са?

…да је нај ви ша тем пе ра ту ра ко ја је икад 
за бе ле же на из но си ла 57,7 сте пе ни, а из-
ме ре на је 13. сеп тем бра 1922. у ли биј ском 
гра ду Ел Ази зи ја?

… да на Зе мљи укуп но има око 10.000 
ви дљи вих вул ка на, од то га око 1.300 ак-
тив них? Ак тив ним вул ка ни ма се сма тра ју 
они ко ји су ак тив ни стал но, као и они ко-
ји су у по след њих де сет хи-
ља да го ди на јед ном има ли 
еруп ци ју.

… да ла ва вул ка на до сти-
же тем пе ра ту ру и до 1.000° Ц, а кре ће се 
бр зи ном око 170 м/с?

… да са мо две је дин ке у жи вом све ту не-
ма ју по тре бу да окре ну гла ву да би ви де ле 
иза сво јих ле ђа, а то су зец и па па гај?

... да на све ту тре нут но 
жи ви 328 вр ста па па га ја? 
Они мо гу би ти ду гач ки пре-
ко јед ног ме тра (хи ја цинт на 

ара), али и све га 7,6 цм (пиг меј ски па па-
гај са Но ве Гви не је). Нај у гро же ни ја вр ста 
је там но пла ва хи ја цинт на ара – ве ру је се 
да по сто ји још са мо око две ста при ме ра ка 
ових пре див них пти ца.

МУ ДРЕ МИ СЛИ

О несрећи
И. Ан дрић:
Око чо ве ка ко га уда ри не сре ћа,

као око бо ле сне жи во ти ње, ства ра
се круг са мо ће и те шке ти ши не.
К. Ата на си је вић:
Да би чо век мо гао да уне сре ћи

дру ге, мо ра и сам би ти не сре ћан.
Бал зак:
Љу ди јед но став но пре у ве ли ча-

ва ју и сво ју сре ћу и сво ју не сре ћу:
ни ка да ни смо ни та ко срећ ни, ни
та ко не срећ ни ка ко то го во ри мо.
Бор хес:
У Оди се ји се ка же да су бо го ви

да ли не сре ћу љу ди ма да би има ли
шта да опе ва ју.
Н. Бу лат:
За јед нич ка сре ћа ни ка да то ли ко

не спо ји љу де као за јед нич ка не-
сре ћа.
Д. Ћо сић:
Има не чег истин ски ве ли ког, за

ум и ду шу ве ли ког, у сва кој пра вој
не сре ћи.
Дан те:
Не ма ве ћег бо ла, но се ћа ти се

срећ них вре ме на у не сре ћи.
Де мо крит:
До стој но је да се као љу ди не

под сме ва мо људ ским не сре ћа ма,
не го да их жа ли мо.
Тен:
Кад су су ви ше не срећ ни, љу ди

по ста ју раз дра жљи ви, као бо ле-
сни ци, за тво ре ни ци или глад ни.
Тол стој:
Узрок мно гих не сре ћа ле жи на

дну вин ске ча ше.
Вол тер:
Не сре ћа до ла зи на кри ли ма, а

од ла зи ми ле ћи.
Зож чен ко:
И то је не сре ћан слу чај: кад не ко

пад не под точ ко ве сре ће.
Жид:
Љу ди су не срећ ни услед од су-

ства ве ре или услед се бич но сти.
Ј. Ду чић:
Не срећ ни су они ко ји не уоче

свој пра ви циљ, или про ма ше пра-
ва сред ства.
Ге снер:
За бо ра вљај тре нут ке ја да, али

ни ка да не за бо ра вљај оно че му те
они уче.
Гра си јан и Мо ра лес:
Упо знај срећ не да би их иза брао

и не срећ не да би их из бе гао.
Џе ралд:
Не ки љу ди то ли ко во ле злу сре-

ћу, да јој тр че по ла пу та у су срет.

Мо лим за реч
На ша ва лу та ће у од но су на евро уско-

ро би ти 110 ди на ра. Врх, бра те!
Мо гли би смо и ми да жи ви мо од пче-

лар ства, али има мо ви ше тру то ва не го
ра ди ли ца.
Пси хо ло зи нам по ру чу ју: „На у чи те да

се љу ти те”. Пр ви услов за то је да се до-
се ли те у Ср би ју.
Не дав но је ро да по бе гла из бе о град-

ског Зо о ло шког вр та и сле те ла у деч ји
вр тић. Код нас је све на о па ко. Ро де сву-
да до но се де цу, а код нас хо ће да их од-
но се.
По сле не де ље штед ње тре ба уве сти и

го ди ну штед ње. Да нас по ли ти ча ри по-
ште де сво јих обе ћа ња.

Евро па је да ла Бе о гра ду но ве до ма ће
за дат ке. Ко ли ко ли ће мо још мо ра ти да
се из ви ња ва мо?
Код нас још не ма елек тро а у то мо би ла,

али за то има мо на е лек три са не во за че.
На Сај му ми ли о не ра у Ру си ји би ла је

из ло же на шер па од зла та, укра ше на са
270 ди ја ма на та. На шим пен зи о не ри ма
је хит пле ха на шер па са 200 гра ма па-
су ља.
До бро је што смо сти гли до пра га

Евро пе, али тре ба да па зи мо да се не са-
пле те мо.
Гре ја ње у Бе о гра ду је по ску пе ло чак 

за 30 од сто. То је вест да се смр знеш.
Де јан Па та ко вић


