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По јам фи лан тро пи ја код нас се нај че шће
пре во ди као љу бав пре ма љу ди ма, чо-
ве ко љу бље, до бро чин ство, до бра во ља

да се по мог не дру ги ма. По тра ди ци о нал ном
схва та њу, фи лан тро пи ја озна ча ва бес по врат-
но и не ре ци проч но да ва ње ко је ума њу је имо-
ви ну и ка пи тал, да кле да ва ње без оче ки ва ња
ика кве лич не ко ри сти. Иако је овај тер мин код
нас тре нут но ве о ма ак ту е лан, Ср би ја се мо же
по хва ли ти ти ме да су фи лан тро пи ја и за ду-
жби нар ство ве ко ви ма би ли део на ше кул ту ре,
исто ри је и на чи на жи вље ња. Још по чет ком
сред њег ве ка на ши вла да ри и вла сте ла по ди-
за ли су за ду жби не, осни ва ли бол ни це, по кла-
ња ли ма на сти ри ма по се де, по ма га ли осни ва-
ње шко ла и пре пи си ва ње ру ко пи са. Ср би ја је
већ 1896. го ди не има ла За кон о за ду жби на ма,
а по ред же ље за лич ном афир ма ци јом и очу-
ва њем од за бо ра ва, ва жан мо тив за „да ро ва-
ње оте че ству” би ла је свест о при па да њу за-
јед ни ци и по тре ба да се не што вра ти за ње ну
ко рист и на пре дак.
Про дукт но ви јег вре ме на и во ка бу ла ра је

та ко зва на кор по ра тив на фи лан тро пи ја по ко-
јој се пре по зна ју – још јед на но ва син таг ма
– дру штве но од го вор не ком па ни је, ко је се,
да ју ћи по др шку у нов цу, про из во ди ма или
услу га ма, тру де да по ка жу да раз у ме ју по тре-
бе ши ре за јед ни це и дру штва у ко јем ра де.
Кор по ра тив на фи лан тро пи ја је чи та ва стра те-
ги ја, че сто са став ни део ми си је и прак се не ког

пред у зе ћа, што да је шла гворт за го вор ни ци ма
те зе да је ху ма ност по ста ла уно сан по сао, по-
што је еви ден тан рас ко рак из ме ђу све ве ћег
си ро ма штва и све ве ћег бро ја ху ма ни тар них
ор га ни за ци ја. У ве зи с тим, основ но пи та ње
ме ђу скеп ти ци ма је да ли су књи го вод стве ни
от пис (у мно гим зе мља ма до бро вољ ни при-
ло зи би ва ју од би је ни од по ре за) и сти ца ње
по пу лар но сти ко ја ће до при не ти још ве ћој
за ра ди до ми нант ни ји од ис кре не же ље да се
по мог не.
Али, то ипак ни је нај ва жни је пи та ње. Јер,

чак и да сум ња мо у искре ност мо ти ва, оста је
чи ње ни ца да са мо јед но оде ље ње до бро твор-
не фон да ци је мно го спо ми ња ног Би ла Геј тса,
ко је се ба ви здрав стве ним про гра мом, го ди-
шње по кла ња су му ко ја је ско ро јед на ка бу-
џе ту Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је. А са-
да већ по ча сни пред сед ник „Мај кро соф та” је
на ја вио да ће 99 од сто сво га бо гат ства кроз
раз не об ли ке по мо ћи и до на ци ја да вра ти дру-
штву. По ре ак ци ја ма ко је је ова из ја ва иза-
зва ла ши ром све та, ја сно је да по ред ди рект-
ног ути ца ја на по бољ ша ње ква ли те та жи во та
не ке сре ди не или гру пе, ова кви по ступ ци и
те ка ко ути чу и на раз вој си сте ма мо рал них
вред но сти и под сти чу свест о не го ва њу од го-
вор но сти пре ма за јед ни ци и ње ним по тре ба ма
и про бле ми ма. Пре о ста је са мо да се то при ми
и у на шем дру штву.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

И по но во 16. де цем бра по чи ње но во го ди-
шњи ва шар на Бе о град ском сај му. А на ва ша-
ру... не ма до ду ше са бљи, пи што ља, арап ског
ата и оста лог из де чи је пе сми це, али ко ме то и
тре ба у да на шње вре ме. За то има све га оста-
лог што би ов да шњи клин ци и њи хо ви ро ди-
те љи, али и ба ке и де ке по же ле ли да ви де,
до жи ве, ку пе и, на рав но, по је ду. Све у све му,
це ло днев на за ба ва за це лу фа ми ли ју уз, ка ко
на ја вљу ју из ла га чи, по вољ не це не за раз не
ар ти кле, од пре храм бе них про из во да до гар-
де ро бе, обу ће и кућ них по треп шти на.
Но во го ди шњи ва шар се ор га ни зу је и у Но-

вом Са ду, та ко ђе од 16. де цем бра, а Но во са-
ђа ни ће и ове го ди не пред пра зни ке за сво је
нај мла ђе су гра ђа не упри ли чи ти ма ни фе ста-
ци ју „Ту не ли све тло сти”. За де цу ће 18. де цем-
бра би ти ор га ни зо ван ту ри стич ки оби ла зак 
под зем них вој них га ле ри ја са Де да Мра зом,
а за ма ло ста ри је де гу ста ци ја ку ва ног ви на и
ча ја.
Од 24. де цем бра по чи њу „Кар ло вач ке бо-

жић не све ча но сти” ко ји ма се у Срем ским Кар-

лов ци ма већ тра ди ци о нал но обе ле жа ва нај-
ве ћи хри шћан ски пра зник. Ма ни фе ста ци ја се
ор га ни зу је у пе ри о ду од ка то лич ког Бо жи ћа
до пра во слав не Но ве го ди не, на не ко ли ко ло-
ка ци ја у гра ду (Кар ло вач ка гим на зи ја, Са бор-
на цр ква, Ка то лич ка цр ква, основ на шко ла,
град ски трг) и сва ке го ди не при ву че ве ли ки
број по се ти ла ца.
За оне ко ји би у не ки ве чер њи про вод, дру-

га по ло ви на де цем бра оби лу је кон цер ти ма:
18. је у Са ва цен тру кон церт Бе о град ског дик-
си ленд ор ке стра, 21. на истом ме сту на сту па
Ма си мо Са вић, док ће већ сле де ће ве че ри
(22) по се ти о ци мо ћи да ужи ва ју у му зи ци ра њу
Влат ка Сте фа нов ског и Сте фа на Ми лен ко ви ћа
ко ји има ју за јед нич ки кон церт. „Ноћ ре кла-
мо жде ра” се пр ви пут ове го ди не (18. де цем-
бра) се ли у бе о град ску Аре ну где ће мо ћи да
при су ству је знат но ве ћи број по кло ни ка ове
ма ни фе ста ци је. Љу би те љи ви на мо ћи ће да
ужи ва ју у де гу ста ци ја ма „бо жан ског пи ћа” 17.
и 18. де цем бра у хо те лу „Ха јат”.

В. Анастасијевић

Ра зно вр сно до
кра ја го ди не
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Ин тен зив ни рад ни су сре ти нај-
ви шег ру ко вод ства Фон да 
ПИО, ко је чи не пред сед ник 

Управ ног од бо ра, Дра го слав Ђу-
ка но вић, ди рек тор Фон да, Дра га-
на Ка ли но вић, за ме ник ди рек то ра 
Фон да, Зо ран Јо си по вић, по моћ ник 
ди рек то ра, Ен вер Ник шић, и ди-
рек то ри сек то ра, са ди рек то ри ма и 
на чел ни ци ма фи ли ја ла, обе ле жи ли 
су по след њих ме сец да на ра да ове 
ин сти ту ци је. На днев ном ре ду ових 
са ста на ка на шли су се ре зул та ти 
ра да фи ли ја ла у овом тре нут ку, с 
по ка за те љи ма о по је ди нач ној ефи-
ка сно сти, и стра те шка по зи ци ја тих 
фи ли ја ла у на ред ној го ди ни, од но-
сно где мо ра ју би ти на по слов ној 
ска ли Фон да. Ка ко до ћи до ци ља, 
ка ко ре ша ва ти про бле ме, ка ко се 
бо ри ти с ван ред ним окол но сти ма 
и по ди за ти ефи ка сност а при том 
очу ва ти по стиг ну те вред но сти; ка-
ко до дат но по ди ћи ни во ети ке, зна-
ња и по што ва ња – ни је ни ла ко ни 
јед но став но, али се мо ра по сти ћи.
Бр зо до ре ше ња, ефи ка сно у ре а-

ли за ци ји по ступ ка, уч ти во у ко му ни-
ка ци ји са стран ка ма, уз ви сок ни во 
ква ли те та пру же не услу ге – упра во 
та ко из гле да рас по ред стра те шких 
по сту ла та на ко ји ма Фонд ПИО за-
сни ва сво је по слов не пла но ве и ак-
тив но сти у по след ње вре ме.

– На про ме ни рад ног окру же ња 
у свим ор га ни за ци о ним де ло ви ма 
Фон да ра ди се ин тен зив но и без 
из у зе та ка – ка же Дра га на Ка ли но-
вић, ди рек тор ка РФ ПИО. – Ре зул-
тат дру га чи јег при сту па по слу већ 
се ви ди у ра ду са гра ђа ни ма, што је 
до дат на мо ти ва ци ја да се ис тра је у 
не та ко јед но став ним зах те ви ма и 
при лич но „те сним” ро ко ви ма, ко је 
смо са ми се би по ста ви ли. Ка ква је 
си ту а ци ја на те ре ну нај бо ље зна-
ју ди рек то ри фи ли ја ла и њи хо ви 
нај бли жи са рад ни ци, ко ји су сва-
ко днев но у кон так ту с гра ђа ни ма, 
њи хо вим зах те ви ма и про бле ми ма. 
Не мо же ни је дан за кон, ни ти акт да 
пред ви ди и ре ши то ли ко раз ли чи-
тих си ту а ци ја ко је сам жи вот кре и-
ра. А ре ше ње се увек мо ра на ћи. У 
та квим си ту а ци ја ма до пу ног из ра-
жа ја до ла зе лич на зна ња и спо соб-
но сти нај од го вор ни јих у фи ли ја ла-
ма, као и пред у сре тљи вост из вр ши-
ла ца ко ји има ју ди рек тан кон такт са 

СТРАТЕШКА ВИЗИЈА ФОНДА ПИО СВЕ БЛИЖА ОСТВАРЕЊУ

До го вор ку ћу гра ди

Раз вој мо дер не
ор га ни за ци јe ко ја, 
пре ко мре же до бро

ко ор ди ни са них фи ли ја ла
и ква ли фи ко ва них
из вр ши ла ца, пру жа

ко ри сни ци ма
ква ли тет ну услу гу,
је сте ви зи ја ко ју је

овај Фонд ус по ста вио,
а оства ре ње је мо гу ће
са мо уз аде кват ну 

по др шку и од го ва ра ју ће
упра вља ње. Ка ко то
из гле да ка да се са
те о рет ског пре не се
на прак тич ни ни во,
нај бо ље по ка зу ју
ак тив но сти ко је

ру ко вод ства Фон да
и фи ли ја ла пред у зи ма ју
у по след ње вре ме

стран ка ма. Да би за по сле ни пру жа-
ли мак си мум, мо ра мо им омо гу ћи ти
пред у сло ве за то – ис ти че ди рек тор-
ка Фон да ПИО.
У ди рект ном раз го во ру са пред-

став ни ци ма фи ли ја ла ко ри сте се по-
да ци струч не слу жбе о оп те ре ће њу
фи ли ја ла и ефек ти ма ко је по сти жу.
Пре ци зни је ре че но, у ма те ма тич ки
од нос се ста вља број зах те ва и број
ура ђе них ре ше ња, укуп но по фи ли-
ја ли, и по је ди нач но по из вр ши о цу,
у по сма тра ном пе ри о ду. Стан дар ди
у ра ду по сто је, нор ме су утвр ђе не и
зна се до ња гра ни ца ис под ко је се
не сме ићи у бро ју ура ђе них ре ше-
ња. Сто па ефи ка сно сти се раз ли ку је
од фи ли ја ле до фи ли ја ле, али очи-
глед но је да су сви ор га ни за ци о ни
де ло ви уло жи ли мак си мум да би се
нор ме ис по што ва ле. Циљ ова квих
са ста на ка је да се до бра ис ку ства
успе шни јих фи ли ја ла пре по зна ју и
при ме не у сва ко днев ној де лат но сти
ма ње успе шних, да би у ко нач ном
цео Фонд имао ефи ка сни ји ко ри-
снич ки сер вис.
Ова кви раз го во ри са нај ви шим ру-

ко вод ством Фон да су од не мер љи-
вог зна ча ја за фи ли ја ле, а Ра ду ле
Ком пи ро вић, ди рек тор Фи ли ја ле Ко-
сов ска Ми тро ви ца, ка же:

– Мо јим са рад ни ци ма и ме ни за и-
ста мно го зна чи што мо же мо ди рект-
но да из ло жи мо пра во ста ње ства ри,
да ука же мо на све про бле ме у ра-
ду, ко ји мо жда ге не рал но за Фонд
не зна че мно го, али на ма су днев на
смет ња. Ка да има мо па жљи вог са го-
вор ни ка с дру ге стра не, ко ји хо ће да
чу је, ко ји пре по зна је те шко ће, то је
већ по ла ре ше ног про бле ма. Фи ли ја-
ла Ко сов ска Ми тро ви ца за и ста ра ди
у спе ци фич ним окол но сти ма и до бро
је што нај ви ши ме наџ мент има раз у-
ме ва ња за то – ис ти че Ком пи ро вић.
Пред став ни ци оста лих фи ли ја-

ла има ју не по де ље но до бру оце ну
ова квих рад них са ста на ка, а оно
што се од њих оче ку је то и пру жа-
ју кроз про фе си о нал но, струч но и
мак си мал но ан га жо ва ње у сва ко-
днев ном ра ду. Ка да се то ме до да ју
тим ски рад, тач ни по да ци и ви со ки
стан дар ди у упра вља њу, на че му се
па ра лел но ра ди, по зи ти ван ефе кат
пре не ће се на гра ђа не, ком плет но
окру же ње и све за по сле не у Фон ду.

Је ли ца Ти мо ти је вић

Драгана 
Калиновић
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У ја ну а ру пен зи о не ри ма
два од сто, у апри лу 2,95,
а у ок то бру још два про цен та
ви ша при ма ња; за бес пла тан 
бо ра вак у ба ња ма пред ви ђе но
252 ми ли о на ди на ра

Чла но ви Управ ног од бо ра РФ ПИО
усво ји ли су ре ба ланс фи нан сиј ског
пла на Фон да за ову го ди ну ко јим

су сред ства на ме ње на овој ин сти ту ци ји
сма ње на за ми ли јар ду ди на ра. На сед ни-
ци је усво јен и Из ве штај о фи нан сиј ском
по сло ва њу Фон да за де вет ме се ци ове
го ди не. Иван Ми мић, ди рек тор Сек то ра
за фи нан сиј ске по сло ве, об ја снио је чла-
но ви ма УО да су рас хо ди на кра ју об ра-
чун ског пе ри о да би ли за две ми ли јар де
ди на ра ве ћи од при хо да. Пре ма ње го вим
ре чи ма, тај про блем је пре ва зи ђен јер су
се на ра чу ну Фон да на ла зи ле че ти ри ми-
ли јар де пре не те из про шле го ди не, и то
та ко што су две ми ли јар де утро ше не за
за тва ра ње де ве то ме сеч ног об ра чу на, а
две оста ју да се на исти на чин под ми ри и
за вр шни ра чун. Пр ви пут су до та ци је уз
бу џе та из но си ле 47 од сто укуп них при-
хо да и пре ма ши ле упла те из до при но са
иако је са мо на име по ве зи ва ња ста жа
др жа ва упла ти ла 24,8 ми ли јар ди ди на ра
за за о ста ле до при но се. Ис пла та пен зи ја
у овом пе ри о ду би ла је ре дов на и на то
је утро ше но 98,7 од сто укуп них при хо-
да, док тро шко ви за за по сле не у Фон ду
(3.120 рад ни ка на нео д ре ђе но и 171 на
од ре ђе но вре ме) из но се 0,71 про це нат

укуп них при хо да. Про сеч не пен зи је су
оста ле исте као и прет ход не го ди не: за
бив ше за по сле не 21.749 ди на ра, што је
64,93 од сто од про сеч не за ра де; за са-
мо стал це про сеч на пен зи ја је 21.302
ди на ра, од но сно 63,6 од сто про сеч не
за ра де, док је про сек при ма ња бив ших
по љо при вред ни ка 8.161 ди нар или 24,36
од сто про сеч не за ра де.
Фи нан сиј ским пла ном за на ред ну го-

ди ну, ко ји је та ко ђе усво јен на сед ни ци
УО РФ ПИО, пред ви ђе но је по сло ва ње са
јед ног ра чу на, уме сто са три као до са да.
Пла ни ра ни су при хо ди у из но су од 498,8
ми ли јар ди ди на ра, од но сно шест од сто
ве ћи не го ове го ди не. Од то га би од до-
при но са на ра чун Фон да тре ба ло да бу ду
упла ће не 253 ми ли јар де, док је од до та-
ци ја и тран сфе ра пла ни ра но 236 ми ли-
јар ди ди на ра. Пре ма овом пла ну, пен зи је

би у на ред ној го ди ни тре ба ло да по ра-
сту укуп но око се дам од сто: у ја ну а ру би
по ве ћа ње из но си ло два од сто, у апри лу
2,95 и у ок то бру још два про цен та. Пла-
ни ра но је и ван ред но ускла ђи ва ње нај ни-
жих пен зи ја у ја ну а ру и оно би за бив ше
за по сле не и са мо стал це чи ја при ма ња не
пре ла зе 11.088 ди на ра из но си ло око три
од сто, док ће нај ни жа при ма ња ко ри сни-
ка из ка те го ри је по љо при вред ни ка из но-
си ти 9.000 ди на ра. Фи нан сиј ским пла ном
је и за на ред ну го ди ну пред ви ђе но 252,23
ми ли о на ди на ра за бес пла тан опо ра вак и
ре ха би ли та ци ју пен зи о не ра у ба ња ма и
већ по чет ком го ди не тре ба да бу ду утвр-
ђе ни усло ви ко је ће ко ри сни ци мо ра ти да
ис пу ња ва ју у по гле ду ви си не пен зи је да
би мо гли да кон ку ри шу за бес пла тан од-
ла зак у ба њу.

Ве сна Ана ста си је вић

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Сле де ће го ди не
ми ни мал на по ве ћа ња

ИЗ ФОН ДА ПИО

При вре ме на об у ста ва по ро дич них пен зи ја
У по след ње вре ме би ло је ко мен та-

ра и  не до у ми ца у ве зи са при вре ме ном
об у ста вом по ро дич них пен зи ја сред њо-
школ ци ма и сту ден ти ма.
Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-

гу ра ње при вре ме но об у ста вља ис пла ту
по ро дич них пен зи ја сту ден ти ма – ко ри-
сни ци ма овог пра ва, с 30. сеп тем бром и
ова об у ста ва тра је до до ста ве по твр де о
ре дов ном упи су на ред не го ди не. Де ша-
ва ло се да сту ден ти не упи шу на ред ну
го ди ну а да им но вац бу де ис пла ћен, па

је Фонд ову од лу ку до нео да не би до шао
у си ту а ци ју да по тра жу је сред ства ко ја
је ис пла тио, а ко ја об у хва та ју и суд ске
тро шко ве при ли ком по вра ћа ја. 
Фонд је, под се ћа мо, про ду жио рок за

под но ше ње по твр да о ре дов ном упи су
на сту ди је до 30. но вем бра, за то што су
од ре ђе не ви со ко школ ске уста но ве по-
ме ри ле да тум упи са до кра ја но вем бра.
Сва ко ме ко до не се по твр ду о ре дов ном
упи су од мах пре ста је да ва жи при вре-
ме на об у ста ва и ус по ста вља се ис пла-

та по ро дич не пен зи ја. Уко ли ко сту дент
– ко ри сник по ро дич не пен зи је не до ста-
ви до каз о упи са ној го ди ни у по ме ну том
ро ку, по кре ће се по сту пак за до но ше ње
ре ше ња о пре стан ку пра ва на по ро дич ну
пен зи ју.
При вре ме на об у ста ва за сред њо школ-

це – ко ри сни ке по ро дич них пен зи ја
спро во ди се са 31. ав гу стом, с об зи ром
на то да школ ска го ди на тра је од пр вог
сеп тем бра те ку ће до кра ја ав гу ста на-
ред не го ди не. Ј. Оцић



Ра ди на То до вић,
др жав ни се кре тар,
и Зо ран Ми ло ше вић,
по моћ ник ми ни стра
у Ми ни стар ству ра да 
и со ци јал не по ли ти ке,
ту ма чи ли од ред бе
но вог За ко на о ПИО

Удру же ње пен зи о не ра УУГра да Но вог Са да ор га-
ни зо ва ло је, 13. де цем-

бра, у сво јим про сто ри ја ма у 
По штан ској 3, из у зет но успе-
шну три би ну о Пред ло гу из-
ме на и до пу на За ко на о ПИО 
ко ји че ка на усва ја ње у На-
род ној скуп шти ни Ср би је.

– Мо гу да из ра зим за до-
вољ ство што смо успе шно 
одр жа ли ову три би ну ко јој је 
при су ство ва ло око 120 љу ди, 
углав ном ак ти ви ста из ме сних 
ор га ни за ци ја на шег удру же-
ња, иако ју је пра ти ло и за па-
же но ин те ре со ва ње ме ди ја. О 
ве ли ком ин те ре со ва њу уче-
сни ка за те му три би не го во ри 
и по да так да су го сти ма, Ра-
ди ни То до вић и Зо ра ну Ми-
ло ше ви ћу, по ста вље на мно-
го број на пи та ња, на ко ја су 
до би ли ве о ма струч не од го-
во ре да те по пу лар ним и при-
сту пач ним реч ни ком. Ка да је 
реч о Пред ло гу но вог За ко на 
о ПИО, оче ку јем да ће он би-
ти усво јен у Скуп шти ни Ср би-
је до кра ја го ди не, јер су са да 
сви ње го ви еле мен ти утвр-
ђе ни, а и Вла да Ср би је га је 
усво ји ла у Пред ло гу. То прак-
тич но зна чи да на ши пен зи о-
не ри мо гу оче ки ва ти три по ве-
ћа ња сво јих при на дле жно сти 
у на ред ној го ди ни, у ја ну а ру, 
апри лу и ок то бру – ре као је 
Мо мо Чо ла ко вић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра Гра да 
Но вог Са да и шеф по сла нич ке 
гру пе ПУПС-а у срп ском пар-
ла мен ту.
Ра ди на То до вић и Зо ран 

Ми ло ше вић од го ва ра ли су са 
па жњом на сва пи та ња при-
сут них, тру де ћи се да бу ду 
што ја сни ји у об ја шње њи ма 

нај зна чај ни јих од ред би но во-
га за ко на.

– До шли смо да ин фор ми-
ше мо на ше пен зи о не ре о то ме 
шта се ме ња у За ко ну о ПИО и 
да ка же мо шта је по зи тив но у 
ње му. Ово је нај бла жа мо гу-
ћа ре фор ма си сте ма ПИО ко ја 
је тре нут но мо гла да се ура-
ди, то су по твр ди ли и ММФ 
и Свет ска бан ка. Они су оче-
ки ва ли да уве де мо пе на ле за 
ра ни ји од ла зак у пен зи ју, од-
но сно пи та ли су за што у тим 
слу ча је ви ма ни смо пред ви де-
ли сма ње ње пен зи ја, и за што 
ни смо из јед на чи ли же не и му-
шкар це у ста жу по треб ном за 
пен зи о ни са ње. При сут не смо 
ин фор ми са ли и да смо по себ-
ним ка те го ри ја ма, као што су 
по ли циј ски слу жбе ни ци, за-
по сле ни у БИА итд. на не ки 
на чин сма њи ли обим пра ва, 
та ко да са да и они сно се по-
сле ди це еко ном ске кри зе у 
зе мљи. Спрем на сам да одем 
у сва ко се ло у Ср би ји, где се 
ова ко ор га ни зу је три би на, да 
бих им до тан чи на об ја сни ла 
шта се ме ња у за ко ну, по што 
сам при ме ти ла да су љу ди до-
ста дез ин фор ми са ни и због 
то га се тру де да што пре оду 

у пен зи ју. За кон је ком плек-
сан, и ка да се не што из ње га
из ву че из кон тек ста, то збу-
њу је наш на род – на гла си ла
је Ра ди на То до вић.
Она је по ја сни ла да ће оси-

гу ра ни ци и од 1. ја ну а ра од-
ла зи ти у пен зи ју под истим
усло ви ма као и до са да, му-
шкар ци са 65 го ди на жи во та
и 15 го ди на оства ре ног ста-
жа оси гу ра ња (са пла ће ним
до при но си ма), а же не са 60
го ди на жи во та и та ко ђе 15
го ди на ста жа. Про ме ни ће се
и по ме ра ће се са мо ста ро-
сна гра ни ца за оне ко ји има ју
пун стаж. По ступ но, по че ти-
ри ме се ца го ди шње, до 2023,
па ће уме сто са до са да шњих
53 го ди не жи во та, оси гу ра ни-
ци – и му шкар ци и же не, ка да
на вр ше пун стаж оси гу ра ња
(му шкар ци 40 го ди на ста жа, а
же не 38, с тим да ће за њих
по ме ра ње гра ни це по че ти од
2013) мо ћи да оства ре пен зи-
ју са 58 го ди на жи во та. Та ко-
ђе, пра во на по ро дич ну пен-
зи ју же не ће оства ри ва ти са
53, а му шкар ци са 58 го ди на.
При сут ни ма је пре до че но и

да ми ни мал на пен зи ја не сме
па сти ис под 27 од сто про сеч-

не за ра де, и да ову гру пу пен-
зи о не ра од 1. ја ну а ра оче ку је
пр во по ве ћа ње пен зи је за је-
дан од сто, а по љо при вред не
пен зи о не ре за осам по сто, и
за тим ускла ђи ва ње од два
про цен та, као и све оста ле
пен зи о не ре.
Зо ран Ми ло ше вић је ис та као

да то ни је ве ли ко по ве ћа ње,
али да је ис пла та та квих пен зи-
ја си гур на, за раз ли ку од прак-
се не ких зе ма ља у окру же њу
ко је пен зи је гра ђа ни ма ис пла-
ћу ју са мо у оно ли ком про цен ту
у ко јем су при ку пи ли нов ца од
до при но са. Ре ци мо, ако не ко
има пен зи ју 100 евра, а др жа-
ва је при ку пи ла са мо 60 од сто
сред ста ва од до при но са, пен-
зи о не ру се ис пла ћу је са мо 60
евра пен зи је без ика кве да ље
оба ве зе др жа ве пре ма ње му.
Ми ло ше вић је, та ко ђе, ин-

фор ми сао при сут не и да је
РФ ПИО пред у зео мно го оп-
се жних ак тив но сти да сву
имо ви ну Фон да вра ти у свој
по сед (ба ње, РХ цен три...), па
оче ку је да ће у јед ном крат-
ком пе ри о ду до ћи и до ко нач-
ног ре гу ли са ња свих пи та ња
ка да је реч о имо ви ни Фон да.

Ми ро слав Мек те ро вић

5ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. децембар 2010.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА ОР ГА НИ ЗО ВА ЛО ТРИ БИ НУ О ЗА КО НУ О ПИО

Од го во ри на сва пи та ња

Радина Тодовић, Момо Чолаковић и Зоран Милошевић

За ни мљи ви 
од го во ри
За ви си ну об ра чу на те пен-
зи је пот пу но је све јед но 
да ли ће оси гу ра ник оти ћи 
у пен зи ју дан пре или дан 
на кон до но ше ња но вог За-
ко на о ПИО, јер се и оп шти 
бод ко ји слу жи за од ре ђи-
ва ње пен зи је по ве ћа ва на 
исти на чин као и пен зи ја, 
па ако се об ра чун са по ве-
ћа њем пен зи је не из вр ши
кроз оп шти бод, то ће би ти 
ура ђе но за исти из нос кроз
ис пла ту пен зи је.
Про ду жио се и век ужи-
ва ња пен зи је у Ср би ји по-
што, на осно ву по след њих 
по да та ка Фон да ПИО, у 
просеку, му шкар ци ко ри-
сте пен зи ју 16, а же не 18
го ди на.
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По др шка
ру рал ном раз во ју
Ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства

и во до при вре де, Са ша Дра гин, по се тио
је 13. де цем бра по љо при вред но га здин-
ство Сте ва на Мир ко ви ћа у Че ла ре ву и
уру чио му ре ше ње о до би ја њу суб вен ци-
ја по Уред би за по др шку ру рал ном раз-
во ју кроз ин ве сти ци је у по љо при вред на
га здин ства. Ово га здин ство је до би ло
бес по врат на сред ства
од Ми ни стар ства по љо-
при вре де за из град њу
хлад ња че, у вред но сти
око пет ми ли о на ди на-
ра. Це ла ин ве сти ци ја
из но си око 16 ми ли о на
ди на ра.
За ову уред бу на ме-

ње но je ско ро ми ли јар-
ду ди на ра, а до са да је
ис пла ће но ви ше од 700
ми ли о на ди на ра, од че-
га је око 200 ми ли о на
опре де ље но за скла ди-
шне ка па ци те те.

између два броја

Ду нав ска  стра те ги ја
У Го луп цу је 13. де цем бра све ча но обе ле же но усва ја ња Ду нав ске стра те ги је Европ-

ске уни је. Ре пу бли ка Ср би ја је, као по ду нав ска зе мља, ак тив но уче ство ва ла у при пре-
ми овог ма кро ре ги о нал ног до ку мен та. Европ ска ко ми си ја је усво ји ла ову стра те ги ју

9. де цем бра и упу ти ла је Европ ском пар-
ла мен ту, ко ји би тре ба ло да је усво ји иду-
ће го ди не. Стра те ги ја са др жи и ак ци о ни
план, где су де фи ни са не обла сти ко је ће
се раз ви ја ти и уна пре ђи ва ти, а јед на од
њих је и за шти та жи вот не сре ди не. Бе о-
град се у ак ци о ном пла ну на во ди као град
у ко јем тре ба ре ши ти пи та ње пре чи шћа-
ва ња от пад них во да. На овај на чин би се
ре шио про блем 70 од сто от пад них во да у
пре сто ни ци. Стра те ги ја се од но си на др-
жа ве ду нав ског сли ва и њи хо ве не по сред-
не су се де – Не мач ку, Аустри ју, Сло вач ку,
Че шку, Ма ђар ску, Сло ве ни ју, Ру му ни ју, Бу-
гар ску, Хр ват ску, Ср би ју, Бо сну и Хер це го-
ви ну, Цр ну Го ру, Мол да ви ју и Укра ји ну.

Са рад ња на тро ме ђи
Де ле га ци ја Вла де Вој во ди не, на че лу са пред сед ни ком Бо ја ном Пај ти ћем, су сре ла

се 7. де цем бра у Те ми шва ру, у Ру му ни ји, са зва нич ни ци ма Жу па ни је Ти миш. Раз го-
ва ра ло се о пре ко гра нич ној са рад њи у обла сти отва ра ња ме ђу на род ног гра нич ног
пре ла за у Ја ши То ми ћу и мо дер ни за ци ји гра нич них пре ла за у На ко ву и Мо кри ну,
за тим о при вред ној, кул тур ној и са рад њи у обла сти ту ри зма.
До го во ре но је да се у на ред ној го ди ни ура ди сту ди ја из во дљи во сти за три плекс

ин ду стриј ски парк – Бе ба Ве ке у Ру му ни ји, Ки бе Ха за у Ма ђар ској и Мај да Ра ба у
Ср би ји, ко ји ове три др жа ве на ме ра ва ју за јед нич ки да из гра де. Пре ма ре чи ма пред-
сед ни ка Са ве та Жу па ни је Ти миш, Кон стан ти на Оста фи ћу ка, ру мун ски парт не ри су
свој део сту ди је из во дљи во сти за овај парк већ ура ди ли, а ка да то учи не и срп ски и
ма ђар ски парт не ри, до кра ја 2011, при сту пи ће се из ра ди ге не рал ног пла на за ко ји
ће сред ства из Вој во ди не би ти из дво је на на осно ву ИПА про гра ма из ЕУ. На ску пу у
Те ми шва ру би ло је ре чи и о из град њи Ко ри до ра 11, ко ји би по ве зао лу ку Бар, пре ко
Ср би је, са Те ми шва ром и Жу па ни јом Ти миш.
Бо јан Пај тић је ис та као да је са обе стра не гра ни це на гла ше но ин те ре со ва ње

љу ди за по сао као и за про ток ро бе и ка пи та ла, те је због то га по треб но ства ра ње
тех нич ких и ин фра струк тур них усло ва за да љу са рад њу.
Вој во ђан ска де ле га ци ја по се ти ла је и Са вез Ср ба у Те ми шва ру, ко ји је у је ку при-

пре ма за обе ле жа ва ње две ста го ди на од ро ђе ња До си те ја Об ра до ви ћа (ро ђен у
Ча ко ву у да на шњој Ру му ни ји) и том при ли ком је до го во ре но да ће се код ру мун ских
вла сти ин си сти ра ти на при ме ни прин ци па ре ци про ци те та по пи та њу обра зо ва ња
Ср ба у овој зе мљи.

РФ ПИО по ма же 
Кра ље ву
У ак ци ју по мо ћи зе мљо тре сом по го-

ђе ном под руч ју Кра ље ва укљу чи ли су
се и за по сле ни у Фон ду ПИО. По сле
чла но ва Управ ног и Над зор ног од бо ра
Фон да ко ји су од лу чи ли да из дво је по
5.000 ди на ра, и сви за по сле ни су се у
ко рист Кра љев ча на од ре кли по јед не
но вем бар ске днев ни це. На тај на чин је
обез бе ђе но око че ти ри и по ми ли о на
ди на ра за по моћ по стра да ли ма од зе-
мљо тре са.

Раз вој ни кре ди ти
у Ко сје ри ћу
Ми ни стар ство по љо при вре де, шу-

мар ства и во до при вре де, Фонд за
раз вој по љо при вре де оп шти не Ко-
сје рић и по слов не бан ке пот пи са ли
су уго вор о ду го роч ном кре ди ти ра-
њу уче сни ка у по љо при вред но-пре-
храм бе ној про из вод њи.
Оп штин ски фонд за раз вој по љо-

при вре де уче ству је са 60 ми ли о-
на ди на ра, а ра та ри ма, во ћа ри ма и
сто ча ри ма на ме ње но је 20 ми ли о на
ди на ра кре ди та. По је дин ци мо гу до-
би ти кре дит у из но су 5.000-20.000
евра, и то на пе ри од од пет го ди на,
са го ди шњом ка ма том од че ти ри до
пет од сто.
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Ску пљи жи вот у ок то бру
Це не на ма ло ро бе и услу га у но вем бру 2010. го ди не у про се ку су по ве ћа не за 1,8

од сто у од но су на прет ход ни ме сец. У но вем бру 2010. го ди не у од но су на исти ме сец
2009. це не на ма ло су по ве ћа не за 10,8 од сто. Исти про це нат по ве ћа ња це на на ма-
ло (10,8 од сто) за бе ле жен је и у од но су на де цем бар 2009. го ди не.
Тро шко ви жи во та у но вем бру 2010. го ди не у од но су на прет ход ни ме сец ви ши су

за 1,7 од сто. У но вем бру 2010. у од но су на исти ме сец 2009. го ди не тро шко ви жи во та
су по ве ћа ни за 9,5, а, у од но су на де цем бар 2009. го ди не за 9,6 од сто.

Ада Ци ган ли ја тре ћа по ле по ти
Бе о град ска Ада Ци ган ли ја на шла се ме ђу три нај леп ша град ска остр ва све та на 

ранг-ли сти свет ске ин тер нет пут нич ке аген ци је Вир ту ел ту рист.
Ис пред бе о град ског из ле ти шта и ку па ли шта на ла зе се са мо остр во Све тог Лу ја 

у Па ри зу и острв це Кам па на Влта ви у Пра гу.
На овој ли сти, Све ти Луј је на ве ден као при мер фран цу ског осе ћа ја за ме ру, 

Кам па је опи са на као нај ро ман тич ни ји део Пра га, а бе о град ска Ада Ци ган ли ја 
ока рак те ри са на је као сан сно ва свих спорт ских ен ту зи ја ста.
У обра зло же њу је на ве де но да на ша Ада има све спорт ске ка па ци те те, од ски-

ја ња и фуд ба ла на во ди до пе инт бо ла и пе да ли на.

Ис пла та
пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла но вем бар ских при-

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

при ми ли су це ле но вем бар ске пен зи је 3.
де цем бра. Бив шим по љо при вред ни ци ма
пр ви део при на дле жно сти за ок то бар ис-
пла ћен је 7. де цем бра.

Обе ле жен Дан
во лон те ра
Цр ве ни крст Кра гу јев ца је, по во дом

5. де цем бра, Свет ског да на во лон те ра,
ор га ни зо вао све ча ност на ко јој су уру-
че на при зна ња и за хвал ни це нај за слу-
жни јим по је дин ци ма и ин сти ту ци ја ма
ко ји сво јим до бро вољ ним ра дом да ју
до при нос дру штву. На све ча но сти је
на гла ше но да је Кра гу је вац, пре ма бро-
ју во лон те ра, на јед ном од во де ћих ме-
ста у Ср би ји.
Во лон те ри ма Кра гу јев ца, ка ко по је дин-

ци ма, та ко и пред став ни ци ма ин сти ту ци-
ја у клу бу „Ду га” Град ске ор га ни за ци је
Цр ве ног кр ста, до де ље на су за слу же на
при зна ња за ду го го ди шњи и не се би чан
до при нос по бољ ша њу усло ва жи во та
од ре ђе них дру штве них ка те го ри ја. На
све ча но сти су уру че не на гра де и ауто-
ри ма нај бо љих ра до ва на кон кур су „Је-
дан па ке тић – мно го љу ба ви”, ко ји ће се
про да ва ти у ви ду че стит ки. Тим нов цем
би ће обез бе ђе ни но во го ди шњи па ке ти-
ћи за со ци јал но и здрав стве но угро же не
ма ли ша не.

Најтраженија по моћ у ку ћи
Услу ге 667 ге рон то до ма ћи ца, чи ји рад фи нан си ра град Бе о град, тре нут но ко ри-

сти 2.000 ве ћи ном сла бо по крет них и не по крет них су гра ђа на, док је 1.000 њих на
ли сти че ка ња. Пра во на по моћ у ку ћи има ју ста ри и бо ле сни, ко ји ма срод ни ци не
мо гу да пру же по треб ну за шти ту у ста ну, а це на ове услу ге из но си 1.100 ди на ра.
Вла да и ве ли ко ин те ре со ва ње же на за овај од го во ран по сао. Ге рон то до ма ћи це
про ла зе озбиљ ну еду ка ци ју са со ци јал ним рад ни ци ма, пси хо ло зи ма и за по сле ни-
ма у Ге рон то ло шком цен тру Бе о град. Ина че, овај вид отво ре не со ци јал не за шти-
те уста но вљен је 1987. го ди не и по сто ји у 14 бе о град ских оп шти на.
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актуелно

За шти та пра ва и здрав стве на
за шти та ин ва ли да ра да
и осо ба са ин ва ли ди те том
не сме да се по ми ње
са мо по во дом обе ле жа ва ња 
њи хо вог да на

– У по след ње вре ме до не то је ви ше
за кон ских про пи са ко ји не по сред но или
по сред но ути чу на жи вот и рад ин ва ли-
да – ка же на по чет ку раз го во ра за „Глас
оси гу ра ни ка” Бо жи дар Це кић, пред сед ник 
Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је (СИР) и члан
савета Владе за инвалидска питања. – Ни-
је про блем у про пи си ма, ма да се још ра ди
на по бољ ша њу по је ди них ре ше ња, ве ћи
је, по мом ми шље њу, про блем то што се
они у прак си не спро во де до след но. Та-
ко ђе је ве о ма ва жно да они на ко је се ти
про пи си од но се бу ду оба ве ште ни о све му
и да тач но зна ју ко ја су њи хо ва пра ва. Да
би се то по сти гло, ми стал но ра ди мо на
ин фор ми са њу сво јих чла но ва. Са мо ове
го ди не одр жа но је осам окру глих сто ло ва
на те те ме у Кра гу јев цу, Па ра ћи ну, Алек-
син цу, Бо ру, Мај дан пе ку, Бе о гра ду... – об-
ја шња ва Бо жи дар Це кић.
Ка да је реч о За ко ну о ра ду, наш са го-

вор ник сма тра да су по је ди не ње го ве од-
ред бе ве о ма ре стрик тив не ка да је реч о
ин ва ли ди ма ра да:

– Тај за кон је ели ми ни сао дру гу и тре ћу
ка те го ри ју ин ва лид но сти, та ко да ин ва-
лид ску пен зи ју мо гу да до би ју са мо љу ди
са 100 од сто те ле сног оште ће ња. Сви они
ко ји се по вре де на ра ду и има ју са мо не ки

про це нат те ле сног оште ће ња пре ма сло-
ву тог за ко на не ма ју ни ка кву мо гућ ност за
пен зи о ни са ње. С дру ге стра не, сви зна мо
у ка квим су усло ви ма на ше фир ме ра ди ле,
од но сно про па да ле по след њих го ди на, и
ко ли ко је би ло тех но ло шког ви шка ме ђу
рад ни ци ма. Не пи са но је пра ви ло да у та-
квим окол но сти ма из фир ме пр во оду та-
кви рад ни ци, а ка да тре ба да се вра те, или
се вра те по след њи или се не вра те уоп ште
– ја сан је Бо жи дар Це кић.
За кон о за по шља ва њу и ре ха би ли та ци ји

осо ба са ин ва ли ди те том, пре ма ње го вом
ми шље њу, од но си се и на ин ва ли де ра да:

– Тре ба и мо ра и ова ка те го ри ја да бу-
де об у хва ће на за кон ским про пи си ма о
ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са
ин ва ли ди те том, по го то во они ин ва ли ди
ра да ко ји се на ла зе на еви ден ци ји На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва ње. Већ сам
ре као ка ко су они оста ја ли без по сла при-
ли ком сте чај них по сту па ка, а ни ка ко не
сме мо за бо ра ви ти да ме ђу њи ма има вр-
сних струч ња ка. Та ко ђе се мо ра ре ћи да
ме ђу ин ва ли ди ма ра да има до ста ре ла тив-
но мла дих љу ди ко ји за крат ко вре ме ко је
су про ве ли на по слу пре не го што су се
по вре ди ли ни су ус пе ли да ре ше стам бе но
пи та ње, има ју де цу ко ја су још у основ ној
шко ли... Не ма мо са свим пре ци зну еви ден-
ци ју јер је до по да та ка те шко до ћи, али
пре ма са зна њи ма ко ја има мо, до са да је
ве о ма ма ли број њих ус пео да се за по сли.

Јер, ка кав год за кон био и ко ли ко год био
до бро на пи сан, не за о би ла зна је чи ње ни-
ца да ће сва ки по сло да вац, ко ји на рав но
мо же да би ра ко га ће да за по сли, ра ди-
је при ми ти здра вог рад ни ка не го осо бу са
ин ва ли ди те том. По го то во ка да је ве ли ки
број не за по сле них и ка да стал но на тр жи-
ште ра да при сти жу но ве ге не ра ци је мла-
дих, обра зо ва них љу ди у по тра зи за по-
слом, па су они ко ји га ну де у си ту а ци ји да
би ра ју ко га ће да при ме – на гла ша ва наш
са го вор ник.
Због све га ово га основ ни за да так СИР

је да то ком це ле го ди не на сто ји да на све
на чи не по мог не сво јим чла но ви ма и оба-
ве сти их о пра ви ма и мо гућ но сти ма ко је
им се пру жа ју.

– За шти та пра ва и здрав стве на за шти-
та ин ва ли да ра да и осо ба са ин ва ли ди-
те том не сме се по ми ња ти са мо по во дом
обе ле жа ва ња Да на ин ва ли да, већ је то
по сао ко ји се оба вља не пре кид но, и ми
као ор га ни за ци ја то и на сто ји мо да ра ди-
мо. Тре ба ре ћи да је ме ђу 450.000 пен зи о-
не ра ко ји при ма ју ма ње од 15.000 ди на ра
ме сеч но нај ви ше упра во ин ва ли да ра да
јер они има ју за око тре ћи ну ма ње пен-
зи је од ста ро сних пен зи о не ра по што не-
ма ју пун рад ни стаж. Мо рам да на гла сим
да они ни су у тој ка те го ри ји сво јом во љом
или кри ви цом, и да ве ли ка ве ћи на, ви ше
од 90 од сто ин ва ли да ра да сва ко днев но
ко ри сти и по не ко ли ко вр ста ле ко ва ко је
че сто не ма ју чи ме да пла те јер су им пен-
зи је ми ни мал не. За то ми као Са вез стал но
на сто ји мо да ор га ни за ци је ин ва ли да ра да
„уђу” у фи нан сиј ске пла но ве свих ин сти ту-
ци ја: од др жав них до ло кал не са мо у пра ве,
да би смо за сво је чла но ве обез бе ди ли бар
не ку по моћ. На ши зах те ви су ви ше не го
оправ да ни и на сто ји мо да се они ре а ли-
зу ју у гра ни ца ма мо гућ но сти ло кал них и
др жав них вла сти, од но сно не тра жи мо ни-
шта нео ства ри во – по ја шња ва за наш лист
Бо жи дар Це кић, пред сед ник СИР Ср би је.

Ве сна Ана ста си је вић

Ис прав ка
У про шлом бро ју „Гла са оси гу ра ни ка” 

гре шком је об ја вље но да је го ди шњој
Скуп шти ни СИР при су ство вао пот пред-
сед ник Вла де Ср би је, др Јо ван Кр ко ба-
бић. Из ви ња ва мо се на шим чи та о ци ма,
др Кр ко ба би ћу и чла но ви ма СИР.

РАЗ ГО ВОР СА БО ЖИ ДА РОМ ЦЕ КИ ЋЕМ, ПРЕД СЕД НИ КОМ СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА СР БИ ЈЕ

Про пи се тре ба до след но
при ме њи ва ти

До бра са рад ња
Бо жи дар Це кић је по себ но на гла-
сио од лич ну са рад њу са Ми ни стар-
ством ра да и со ци јал не по ли ти ке,
ми ни стром Ра си мом Ља ји ћем и
Вла ди ми ром Пе ши ћем, по моћ ни ком 
у Сек то ру за за шти ту осо ба са ин ва-
ли ди те том.
Ина че, на по след њој сед ни ци Скуп-
шти не СИР Ср би је де ле га ти су пред-
сед ни ка Це ки ћа пред ло жи ли за од-
ли ко ва ње Ор ден све тог Са ве пр вог 
ре да за ду го го ди шњи успе шан рад, 
ан га жо ва ње и ре зул та те по стиг ну те
на по ди за њу угле да и ути ца ја Са ве-
за ин ва ли да ра да Ср би је.

Божидар Цекић, председник СИР 
Србије и члан Савета Владе
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У ор га ни за ци ји Са ве за
ин ва ли да ра да Вој во ди не,
а под по кро ви тељ ством
пред сед ни ка по кра јин ске
Вла де, др Бо ја на Пај ти ћа,
у Бач кој Па лан ци све ча но
је обе ле жен Ме ђу на род ни
дан ин ва ли да

По здра вља ју ћи го сте и уче сни ке
ове ле пе све ча но сти, пред сед ник 
СИР Вој во ди не, Ста на Сви ла ров,

под се ти ла је да ин ва ли ди ра да у По кра-
ји ни већ го то во две де це ни је обе ле жа-
ва ју овај дан:

– То ра ди мо на свим ни во и ма ор га ни-
зо ва но сти про мо ви шу ћи пра ва и до сто-
јан ство осо ба са ин ва ли ди те том и бо ре-
ћи се да та пра ва, га ран то ва на ра зним
за ко ни ма и оста лим ак ти ма, не оста ну
са мо у па ра гра фи ма, не го да се спу сте
у ре ал ни жи вот. Јед но од сва ка ко нај-
ва жни јих пра ва – пра во на еко ном ску и
со ци јал ну си гур ност и при сто јан жи вот
оства ру је се де ли мич но и кроз при ме ну
За ко на о ре ха би ли та ци ји и за по шља ва-
њу осо ба са ин ва ли ди те том.
Ста на Сви ла ров је на ве ла по дат ке По-

кра јин ске слу жбе за за по шља ва ње пре-
ма ко ји ма је у пр вом по лу го ди шту 2010.
го ди не (док ни је по че ла при ме на овог
за ко на) у Вој во ди ни за по сле но 220 ин-
ва ли да, а да је од ју ла да кра ја ок то бра
по сао до би ло њих 970. Укуп но је, да кле,
бли зу 1.200 осо ба са ин ва ли ди те том у
овој го ди ни до би ло при ли ку да ра де, за-
ра де, и оства ре сво ју основ ну по тре бу да
бу ду рав но прав ни чла но ви дру штва.
У име Вла де Вој во ди не при сут ни ма се

обра ти ла Нов ка Мо јић, по кра јин ски се-
кре тар за со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра-
фи ју, ко ја је го во ри ла о стал ној бу џет-
ској по др шци ве ли ком бро ју удру же ња,
па та ко и ин ва ли ди ма ра да.

– За са да је то ма ло па ра за све – ре-
кла је она – али се искре но на дам да ће
за со ци јал ну по ли ти ку По кра ји не би ти
све ви ше сред ста ва и за то ћу се за ла-
га ти по што је на ше опре де ље ње да се
по мог не љу ди ма ко ји су со ци јал но угро-
же ни.
Нов ка Мо јић је на гла си ла да Вла да

Вој во ди не та ко ђе спро во ди од ред бе За-
ко на о ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу
ин ва ли да и пру жа при мер оста лим ин-
сти ту ци ја ма. У сва ком се кре та ри ја ту се,
у скло пу си сте ма ти за ци је, за по шља ва ју

љу ди са ин ва ли ди те том, а у Се кре та ри-
ја ту за со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи-
ју већ ра ди њих дво је.
И ди рек тор По кра јин ског фон да ПИО,

Слав ко Имрић, из ра зио је за до вољ ство
што су ду го го ди шњи на по ри, на ро чи то
у по след ње две го ди не, кру ни са ни овим
за ко ном ко ји већ да је ре зул та те.

– Осим ових све чар ских при ли ка, на ши
рад ни кон так ти, у ко ји ма на сто ји мо да
раз ре ши мо не ка од пи та ња ко ја би вам
жи вот учи ни ла лак шим, мно го су че шћи.
Као што зна те, Фонд ПИО, са свим сво-
јим ор га ни за ци о ним де ло ви ма, је сте ин-
сти ту ци ја ко ја је ду жна да вам у сва ком
тре нут ку по мог не да лак ше оства ри те
сво ја за ко ном про пи са на пра ва – под се-
тио је Имрић.
О уло зи Фон да, чи ји су ле ка ри ве шта-

ци у са ста ву ко ми си ја за про це ну ин ва-
лид но сти у окви ру фи ли ја ла На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње, го во рио је
на чел ник Оде ље ња за ме ди цин ско ве-
шта че ње у По кра јин ском фон ду ПИО, др
Ми ло рад Ор ло вић. Он је на гла сио да се
за хва љу ју ћи За ко ну о ре ха би ли та ци ји и
за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том
шти те љу ди ко ји има ју од ре ђен сте пен
оште ће ња здра вља, а ко ји по За ко ну о
ПИО не мо гу да оства ре пра во на ин-
ва лид ску пен зи ју. Док тор Ор ло вић је
украт ко упо знао при сут не са са др жа јем
три би на ко је По кра јин ски фонд, у са рад-
њи са ор га ни за ци ја ма ин ва ли да ра да и
оп штин ским удру же њи ма пен зи о не ра,
ор га ни зу је под на зи вом „Раз го вор са ле-
ка ром ве шта ком”, на гла сив ши да на тим
су сре ти ма ко ри сни ци до би ја ју од го во ре

на сва пи та ња из до ме на ме ди цин ског
ве шта че ња.
До бро здра вље и ве ће мо гућ но сти за

за по шља ва ње, као и бо љу по др шку дру-
штва овом де лу по пу ла ци је по же ле ла
је и Је ле на Че шље вић, пот пред сед ник 
Све за са мо стал них син ди ка та Вој во ди не,
док је пред сед ник оп шти не Бач ка Па лан-
ка, Дра ган Бо за ло, под се тио и на дру ге
ор га ни за ци је и удру же ња ко ји ма по ма же
ло кал на за јед ни ца. По ње го вим ре чи ма,
чел ни љу ди оп шти не ула жу ве ли ки труд
да со ци јал на за шти та бу де ис так ну та у
бу џе ту, а по моћ је сва ке го ди не све зна-
чај ни ја.
Стан ко Ним че вић, члан Из вр шног од-

бо ра Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је, по-
здра вио је уче сни ке ове ма ни фе ста ци је
у име пред сед ни ка Ре пу блич ког СИР-а,
Бо жи да ра Це ки ћа.
Из ра жа ва ју ћи за хвал ност го сти ма ко-

ји су до шли у име вла сти и ин сти ту ци ја,
Ста на Сви ла ров је по же ле ла на ста вак 
до бре са рад ње не са мо на по кра јин ском,
већ и на ре пу блич ком ни воу, по себ но са
ре сор ним Ми ни стар ством ко је кроз про-
јек те фи нан си ра ак тив но сти ове ху ма ни-
тар не ор га ни за ци је.
У скло пу умет нич ког де ла обе ле жа ва-

ња 3. де цем бра пр ви пут ове го ди не одр-
жа на је смо тра хо ро ва оп штин ских ор-
га ни за ци ја ин ва ли да ра да. На сту пи ли су
Гран ду лич ки би се ри из Зре ња ни на, под
ру ко вод ством На де Ба ран, Пе вач ка гру-
па Сом бор, пред во ђе на Ани цом Ђур ђев,
те Злат ни глас из Ши да чи ји је умет нич-
ки ру ко во ди лац Сне жа на Ла зић.

Ика Ми тро вић

ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ ПРОСЛАВИЛИ СВОЈ ДАН

Обе ле жен 3. де цем бар

Нов ка Мо јић                                                   Слав ко Имрић
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поводи

Нај ва жни је је
стал но утвр ђи ва ње
и про це на ри зи ка,
као и спро во ђе ње
ме ра пре вен ци је

Уор га ни за ци ји Цен тра за
раз вој људ ских ре сур-
са и ме наџ мент – МНГ

цен тар д.о.о., 24. но вем бра,
у хо те лу „Па лас” у Бе о гра-
ду, одр жа на је Кон фе рен ци ја
о без бед но сти и здра вљу на
ра ду. Бу ду ћи да су уве де ни

но ви про пи си (За кон о за по-
шља ва њу осо ба са ин ва ли-
ди те том, За кон о мо бин гу,
За кон о за шти ти од ду ван ског
ди ма, За кон о во лон ти ра њу),
око сни цу пре да ва ња чи ни ла
су упра во пи та ња и про бле ми
ве за ни за ову те ма ти ку.
Ди рек тор ка Упра ве за без-

бед ност и здра вље на ра ду,
Ве ра Бо жић Тре фалт, го во-
ри ла је на те му без бед но сти
и здра вља на ра ду у про пи-
си ма. Она је ис та кла зна чај
ве зе из ме ђу но вих ака та и
обла сти ра да, али и чи ње ни-

цу да по сто ји и 600.000 рад-
ни ка „на цр но” ко је тре ба 
за шти ти ти. Та ко ђе је на гла-
си ла ва жност до бре ко му ни-
ка ци је из ме ђу за по сле них и 
по сло да ва ца, као и то да акт 
о про це ни ри зи ка тре ба до-
пу ни ти ан ти стрес про гра мом. 
Ка да је реч о зло ста вља њу 
на по слу, по ми шље њу Ве ре 
Бо жић Тре фалт тре ба раз ли-
ко ва ти ствар но мо бин го ва ног 
од осо бе ко ја сма тра да је 
зло ста вља на. Ко мен та ри шу ћи 
За кон о во лон ти ра њу, ко ји је 
не дав но усво јен, она је ис та-

кла да ће се, с об зи ром на то 
да прак са још не по сто ји, тек 
ис по љи ти про бле ми ко ји ће 
мо ра ти да се ре ша ва ју.
Проф. др Алек сан дар Ми ло-

ва но вић је у из ла га њу о кри-
те ри ју ми ма за про це ну рад не 
спо соб но сти и утвр ђи ва њу 
ста ту са осо ба са ин ва ли ди те-
том (ОСИ) ре као да је но ви акт 
о за по шља ва њу та квих осо ба 
ве о ма зна ча јан јер у Ср би-
ји по сто ји око 500.000 ин ва-
лид них ли ца ко ја не мо гу да 
оства ре пен зи ју, али мо гу да 
ра де. Од укуп ног бро ја ОСИ, 

око 21.000 њих че ка на про-
це ну ста ту са. Циљ за ко на, ка-
ко је на гла сио, је сте да осо бе 
са ин ва ли ди те том бу ду свр-
сис ход не у дру штву, да при-
хо ду ју и при вре ђу ју. Проф. 
др Ми ло ва но вић је на гла сио 
и да ко ми си ју оп те ре ћу је та-
ко зва на ле гал на ма хи на ци ја 
За ко на о за по шља ва њу ОСИ, 
ко ја је при ме ће на при ли ком 
ис ко ри шћа ва ња већ по сто је-
ћих људ ских ре сур са у по је-
ди ним пред у зе ћи ма, али да 
дру го сте пе на ко ми си ја Фон да 
ПИО ре ша ва тај про блем.

О про це ни ри зи ка у спро во-
ђе њу но вих про пи са из ла га ла 
је проф. др Не да Јо цић. Она 
је на гла си ла да је нај ва жни је 
стал но утвр ђи ва ње и стал на 
про це на ри зи ка и спро во ђе ње 
ме ра. Го во ре ћи о пре вен ци ји, 
проф. др Јо цић је на гла си ла да 
су ме ре пре вен ци је хи је рар хиј-
ски рас по ре ђе не, што је зна чај-
но при ли ком угра ђи ва ња ме ра 
у про цес ра да, а да је и еду ка-
ци ја пре вен тив на ме ра. На ве-
ла је и ко је су оба ве зе ли ца за 
без бед ност и здра вље на ра ду 
код за по шља ва ња ОСИ.

Проф. др Пе тар Бу лат го во-
рио је о тим ском ра ду у ре-
а ли за ци ји но вих про пи са. У 
спро во ђе њу но вих про пи са, 
РФ ПИО је, по ред оста лих, 
ис так нут као нај бо љи при мер 
ка ко се мул ти ди сци пли на р ни 
рад угра ђу је у но ве про пи се. 
Др Булат је ре као да се тим ски 
рад у окви ру За ко на о про фе-
си о нал ној ре ха би ли та ци ји и 
за по шља ва њу осо ба са ин ва-
ли ди те том нај бо ље огле да у 
про це ни ин ва лид но сти, од но-
сно у при ме ни Пра вил ни ка о 
бли жем на чи ну, тро шко ви ма 
и кри те ри ју ми ма за про це ну 
рад не спо соб но сти и мо гућ но-
сти за по сле ња ОСИ, у чла ну 4
ко ји про пи су је тим за про це ну 
ин ва лид но сти. Он је под се тио
да ко ми си ју за про це ну ин ва-
лид но сти чи не ле кар ве штак, 
со ци јал ни рад ник, спе ци јал ни
еду ка тор, пси хо лог и спе ци ја-
ли ста ме ди ци не ра да.

Је ле на Оцић

ОДР ЖА НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О БЕЗ БЕД НО СТИ И ЗДРА ВЉУ НА РА ДУ

При ме на но вих про пи са
Ме ђу на род ни 
дан ин ва ли да
Ср би ја је, као и дру ге зе-
мље, 3. де цем бра обе ле-
жи ла Ме ђу на род ни дан 
осо ба са ин ва ли ди те том.
По да ци Ми ни стар ства
ра да и со ци јал не по ли ти-
ке по ка зу ју да је го то во 
70 од сто осо ба са ин ва-
ли ди те том си ро ма шно,
док је за по сле них све га 
13 од сто. Пре ма по да ци-
ма НСЗ, рад но ме сто је у 
овој го ди ни про на шло око
4.000 осо ба. Од ју ла, ка да
су РФ ПИО и На ци о нал на 
слу жба за за по шља ва-
ње по че ли ве шта че ње,
под не то је 4.416 зах те ва. 
У НСЗ је отво ре на и по-
себ на те ле фон ска ли ни ја
(011/3036-228). На том 
бро ју сви за ин те ре со ва ни
мо гу до би ти ин фор ма ци је 
о по ступ ку при ја вљи ва ња
на еви ден ци ју, ме ра ма и
про гра ми ма за за по шља-
ва ње, као и о про це ни
рад не спо соб но сти.

Ве ра Бо жић Тре фалт, директорка Упра ве за без бед ност и здра вље на ра ду
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Уско ро по чи ње да се
при ме њу је но ви на ци о нал ни 
си стем кла си фи ка ци је
за ни ма ња ко ји ће се 
ко ри сти ти и при ли ком
по пи са ста нов ни штва

За ни ма ње се де фи ни ше као „скуп
за да та ка и ду жно сти ко је ли це
оба вља у све ту ра да”. Од ре ђе ном

ди пло мом се сти че од го ва ра ју ћи обра-
зов ни про фил, али то не зна чи да је то
и за ни ма ње. Та два пој ма се че сто гре-
шком по и сто ве ћу ју. Ди пло ми ра ни по ли-
ти ко лог је про фил, а но ви нар је, пак,
про фе си ја.
Ак ту ел на је дин стве на но мен кла ту ра

за ни ма ња ко ја се при ме њу је у Ср би ји
са чи ње на је још 1990. го ди не, у др жа ви
ко ја ви ше не по сто ји, а ура ђе на је пре-
ма си сте му из осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, од но сно пре ма усме ре ном
обра зо ва њу и си сте му удру же ног ра да
ко ји је ва жио у СФРЈ. Та кла си фи ка ци-
ја, ко ја је ва же ћи стан дард у еви ден ци-
ја ма у обла сти ра да, има ви ше од 3.000
за ни ма ња и чи ни је пет то мо ва ко ји да-
нас има ју ана ли тич ку вред ност. С вре-
ме ном су се мно га за ни ма ња уга си ла а
по ја ви ла се но ва, као што је низ ме на-
џер ских про фе си ја и оних из обла сти
ин фор ма ти ке. Због то га је ја сно да се
ва же ћи си стем не при ме њу је до слов це
у прак си јер је у су ко бу с ре ал но шћу. У 

Ср би ји, да кле, још не по сто ји зва ни чан
спи сак за ни ма ња ко ји је при ме рен ве ку
у ко ме жи ви мо и при вре ди у окви ру ко-
је ра ди мо.
До ду ше, Скуп шти на СРЈ је још 2001.

до не ла од лу ку да се ура ди но ва кла си-
фи ка ци ја про фе си ја, али тај про је кат
ни је по кре нут све до кра ја 2007. го ди не.
Та да је нај пре ура ђе но пи лот ис тра жи-
ва ње у 146 пред у зе ћа, а за тим и у 1.267
ор га ни за ци ја. Про јек ти су ре зул ти ра ли
обим ном ли стом за ни ма ња и не ким са-
зна њи ма у ве зи са пси хо фи зич ким спо-
соб но сти ма по треб ним за оба вља ње по-
сло ва у окви ру по је ди нач них за ни ма ња,
за тим у ве зи са ри зи ци ма ко ји пра те оба-
вља ње од ре ђе них по сло ва, сред стви ма
ра да ко ја се при ме њу ју, као и ин фор ма-
ци ја ма о то ме да ли у окви ру не ког за-
ни ма ња по сто ји кон такт са љу ди ма, жи-
во ти ња ма, биљ ка ма, ма те ри ја ли ма или
ин фор ма ци ја ма.
Про је кат из ра де но вог на ци о нал ног

си сте ма кла си фи ка ци је за ни ма ња при-
во ди се кра ју, и под ра зу ме ва уса гла ша-
ва ње стан дар да за ни ма ња у Ре пу бли ци
Ср би ји са Ме ђу на род ном стан дард ном
кла си фи ка ци јом за ни ма ња (IS CO). Она
се из ра ђу је сва ких два де сет го ди на, а
пре две го ди не ура ђе на је но ва ко ја се
ко ри сти и код нас. Нео п ход но је, ме ђу-
тим, да она бу де при ме ре на на ци о нал-
ним ка рак те ри сти ка ма, спе ци фич но сти-
ма на шег обра зов ног си сте ма, зах те ви ма
ми ни стар ста ва, и да об у хва ти за ни ма ња
но ви јег да ту ма. Но ва но мен кла ту ра би

тре ба ло да бу де го то ва до кра ја ја ну а ра
2011. го ди не, а пред ви ђе но је да се ко-
ри сти и при ли ком по пи са ста нов ни штва.
У њој би, бар за са да, тре ба ло да се на ђе
шест сто ти на за ни ма ња. Мно ге про фе си-
је ко је смо до сад ви ђа ли на ви зит кар та-
ма и слу жбе ним ле ги ти ма ци ја ма по ста ће
зва нич не. Та ко ће се у обла сти спор та
пр ви пут на ли сти за ни ма ња на ћи фуд-
ба лер, рвач, бок сер, спорт ски су ди ја и
агент. Та ко ђе ће и мно ге про фе си је са
ен гле ског го вор ног под руч ја за др жа ти
из вор ни на зив, нпр. sa les ma na ger или
shop asi stant.
У опи су за ни ма ња ко ри шће ни су и си-

но ни ми и ло кал ни на зи ви. За ме на џе ра
је упо тре бљен тер мин ру ко во ди лац. Би-
ће и но ви на – уво ди се, на при мер, и за-
ни ма ње пред сед ник по ли тич ке пар ти је.
Ко нач но ће и област ин фор ма ти ке би ти
свр ста на, те ће та ко и зва нич но по сто-
ја ти про гра ме ри, ме на џе ри ин фор ма ти-
ке... Род на јед на кост је та ко ђе узе та у
об зир, па ће мно га „му шка” за ни ма ња
при ли ком из го ва ра ња би ти и у жен ском
ро ду.
Но ва но мен кла ту ра ће по спе ши ти раз-

ме ну по да та ка са дру гим др жа ва ма у до-
ме ну ра да и за по шља ва ња и ми гра ци је.
На из ра ди овог про јек та уче ству је Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку у са рад њи са
На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње,
Ми ни стар ством еко но ми је, Ми ни стар-
ством про све те, Ми ни стар ством ра да,
син ди ка ти ма и Уни јом по сло да ва ца.

Је ле на Оцић

У ПРИ ПРЕ МИ ШИ ФАР НИК НО ВИХ ЗА НИ МА ЊА

Пе кар, ле кар, апо те кар
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актуелно

На сед ни ци Скуп шти не Са ве за пен зи-
о не ра Вој во ди не, ко ја је одр жа на 2.
и 3. де цем бра у Врд ни ку, до не та је

од лу ка да се Управ ном од бо ру Ре пу блич-
ког фон да ПИО упу ти пред лог за из ме ну
Пра вил ни ка о дру штве ном стан дар ду ко-
ри сни ка пен зи ја РФ ПИО. Пред ло же но је
да пра во на бањ ски опо ра вак о тро шку
Фон да пен зи о не ри ко ји су већ јед ном би ли
у ба њи мо гу по но во да оства ре тек на кон
ис те ка пе ри о да од пет го ди на.
На и ме, Ми лан Не на дић, пред сед ник 

Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, обра зло-
жио је да је су шти на њи хо вог пред ло га
о про ду же њу „че ка ња” на по нов но ко-
ри шће ње овог др жав ног бе не фи та – са
до са да шњих три на пет го ди на, у то ме
да се омо гу ћи да по ме ну то пра во оства-
ри што ве ћи број пен зи о не ра Фон да ко ји
ис пу ња ва ју усло ве за од ла зак на бес пла-
тан опо ра вак и ле че ње.
У ди ску си ја ма при сут них чла но ва

Скуп шти не из ре че не су не ке не до у ми це
у ве зи с „ди ску та бил ним” ма те ри јал ним
ста њем јед ног бро ја пен зи о не ра ко ји су
ис ко ри сти ли по ме ну то пра во. У ве зи с
тим, Или ја Ша кић, ди рек тор Фи ли ја ле
РФ ПИО Но ви Сад, под се тио је све у кон-
фе рен циј ској са ли „Тер ма ла” у Врд ни ку
да ранг-ли сте за бес пла тан од ла зак на
бањ ско ле че ње и опо ра вак са свим објек-
тив но са чи ња ва ком пју тер на осно ву бо-

до ва ња кан ди да та, ка ко је и пред ви ђе но
Пра вил ни ком. Чла но ви оп штин ских ор-
га ни за ци ја пен зи о не ра, ко ји су при сут ни
у ко ми си ја ма, за ду же ни су за то да на
те ре ну от кло не евен ту ал не гре шке.
Сло бо дан Гам бер, по моћ ник ди рек то-

ра По кра јин ског фон да ПИО, пре ци зи рао
је да Фонд има мо гућ ност да пре кон тро-
ли ше ма те ри јал но ста ње пен зи о не ра ко-
ји се упу ћу ју у ба ње и РХ цен тре Ср би је
са мо у де ло кру гу оних нов ча них при на-
дле жно сти ко је им ис пла ћу је РФ ПИО. Не

мо же се, ме ђу тим, кон тро ли са ти оно што
им ис пла ћу ју оста ле ин сти ту ци је др жа-
ве. За тај део по сла, ипак, од го вор ност
мо ра ју пре у зе ти пен зи о не ри де ле ги ра ни
у ко ми си је при фи ли ја ла ма РФ ПИО.
Уче сни ци Скуп шти не Са ве за пен зи о не-

ра Вој во ди не сло жи ли су се, пак, да је
до са да шњи на чин се лек ци је кан ди да та
при ли ком упу ћи ва ња на бес пла тан опо-
ра вак и ле че ње у срп ске ба ње и РХ цен-
тре нај бо љи и да га не тре ба ме ња ти.

Ми ро слав Мек те ро вић

На Но во сад ском сај му је, од 26. до
28. но вем бра, у са рад њи са По љо при-
вред ним фа кул те том у Но вом Са ду и
Дру штвом во ћа ра Вој во ди не, одр жа на
тре ћа Бер за сад ног ма те ри ја ла на ко јој
је уче ство ва ло око 40 из ла га ча из Ср би-
је и Цр не Го ре. На овој ма ни фе ста ци ји
штанд је има ло и Ми ни стар ство по љо-
при вре де, и на ње му су за ин те ре со ва ни
мо гли да до би ју ко ри сне ин фор ма ци је о
ме ра ма и ак тив но сти ма ко је се спро во де
за по бољ ша ње про из вод ње ра са да и во-
ћа и ви но ве ло зе у Ср би ји.
По се ти о ци Бер зе има ли су при ли ку да

по по вољ ни јим це на ма ку пе сад ни це,
ден дро ло шки ма те ри јал, се мен ску ро бу,
ре про дук ци о ни биљ ни ма те ри јал, као и
сред ства за при хра њи ва ње и за шти ту
би ља ка, ми не рал на ђу бри ва и алат ке за
уз гој и одр жа ва ње сад ног ма те ри ја ла.

М. Мек те ро вић

СА ВЕ З ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ ПРЕД ЛО ЖИ О ИЗ МЕ НУ ПРА ВИЛ НИ КА О БАЊ СКОМ ОПО РАВ КУ

У ба њу сва ке пете го ди не

БЕР ЗА САД НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА У НО ВОМ СА ДУ

Расад по повољним ценама
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Већ дру гу го ди ну за ре дом по кра-
јин ски Се кре та ри јат за по љо при-
вре ду, во до при вре ду и шу мар ство

рас пи су је кон курс за до де лу бес по врат-
них сред ста ва за ре кон струк ци ју и из-
град њу риб ња ка у Вој во ди ни. Ла ни је за
ову на ме ну, кроз 22 про јек та, уло же но
ви ше од 106 ми ли о на ди на ра, а кра јем
но вем бра ове го ди не Да ни јел Пе тро вић,
по кра јин ски се кре тар за по љо при вре-
ду, пот пи сао је уго во ре са 26 ко ри сни ка
по ме ну те бес по врат не фи нан сиј ске по-
мо ћи у из но су од 128 ми ли о на ди на ра.
Де се то ро је до би ло но вац за ре кон струк-
ци ју по сто је ћих риб ња ка, а 16 ће до би је-

на сред ства утро ши ти за из град њу но вих
риб њач ких по вр ши на.
Пре ма ре чи ма Да ни је ла Пе тро ви ћа,

про шло го ди шњим ула га њем у ову по љо-
при вред ну де лат ност за у ста вљен је пад
про из вод ње и за бе ле жен бла ги раст у
уз го ју ри бе у Вој во ди ни, а нај ве ћи успех
по сти гао је Риб њак „Еч ка”, ко ји је до-
био и до зво лу за из воз ри бе на тр жи ште
Европ ске уни је.
Је ди ни услов за до би ја ње нов ца из

ово га про гра ма био је да ко ри сни ци
има ју ре ше не имо вин ско-прав не од но-
се за зе мљу на ко јој се њи хов риб њак 
на ла зи, а ви си на сред ста ва ко ја су од

Се кре та ри ја та за по љо при вре ду до би-
ли као по др шку, за ви си ла је од ве ли-
чи не риб ња ка – од 1,5 до 30 ми ли о на
ди на ра.
Тре нут но се у Вој во ди ни на ла зи око

13.500 хек та ра риб ња ка, од че га се екс-
пло а ти ше око 12.500 хек та ра, а укуп на
про из вод ња са ове по вр ши не из но си
око 11.000 то на ри бе. У по кра јин ском
Се кре та ри ја ту за по љо при вре ду у на-
ред ном пе ри о ду пла ни ра ју и сти му ли-
са ње раз во ја по го на за пре ра ду, су ше-
ње и фи ле ти ра ње ри бе у вој во ђан ским
риб ња ци ма.

М. Мек те ро вић

Из град ња ре ци кла жних 
дво ри шта је дан је од нај зна-
чај ни јих про је ка та у окви ру 
ак ци је „Очи сти мо Ср би ју” ко-
ја се во ди у ци љу уна пре ђе ња 
си сте ма упра вља ња от па дом 
у на шој зе мљи. Пла ни ра но је 
да то ком 2011. го ди не бу де 

из гра ђе но три де се так ова квих 
дво ри шта, а пр во је отво ре но 
про шлог ме се ца у се лу Бр зан, 
у оп шти ни Ба то чи на.
Фонд за за шти ту жи вот не 

сре ди не из ра дио је идеј но 
тех нич ко ре ше ње ре ци кла-
жног дво ри шта чи ју из град-

њу фи нан си ра ју ло кал не са-
мо у пра ве и ко му нал на пред у-
зе ћа. Ре ци кла жна дво ри шта,
у ко ји ма ће по сао на ћи око
хи ља ду љу ди, пред ста вља ју
кључ ну ин фра струк ту ру ко-
ја тре ба да омо гу ћи раз вој
при мар не се лек ци је от па да у

гра до ви ма и оп шти на ма у Ср-
би ји. По ред то га, циљ је и да
се омо гу ћи ста би лан при лив
си ро ви на за ре ци кла жну ин-
ду стри ју ко ја се у по след ње
две го ди не ин тен зив но раз-
ви ја.

М. Сан трач

ВОЈ ВО ДИ НА ПО МА ЖЕ РАЗ ВОЈ РИБ ЊА КА 

Бес по врат но
128 ми ли о на
ди на ра

У ОКВИ РУ АК ЦИ ЈЕ „ОЧИ СТИ МО СР БИ ЈУ”

Отво ре но пр во ре ци кла жно 
дво ри ште
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Из не на ђу ју ћа на уч на от кри ћа 
и фа сци нант ни при ме ри
фи зич ких мо гућ но сти
и у нај по зни јем до бу

Уста ро сти је кућ ни праг нај ве ћа
пла ни на. Ова ко дав на шња из ре ка
опи су је огра ни че ња по од ма клих

го ди на ка да чо ве ку по ста је те шко чак 
и из ку ће да иза ђе, а ка мо ли не што ви-
ше. Оно што је на род на му дрост све ла
на јед но став ну сли ку, са вре ме на на у ка
раз ла же, ана ли зи ра и ту ма чи у свим сег-
мен ти ма, да би упо зо ри ла на пред ра су де
и оспо ри ла их.
Али, илу стра ци ја је увек убе дљи во

сред ство. Боб Ла вен ту ра, спе ци ја ли-
ста за спорт ске и фи зич ке ак тив но сти 
ста ри је по пу ла ци је и кон сул тант при 
На ци о нал ном цен тру Бри тан ске 
фон да ци је за ср це, про блем 
при ка зу је кроз фо те љу у
сре ди шту кон цен трич-
них кру го ва ко ји обе-
ле жа ва ју „зо ну ком-
фо ра” у од ре ђе ној
ста ро сној ета пи.
Са 65 при ја 

вам од ла зак до
про дав ни це, у
по се ту при ја-
те љи ма, во жња 
ко ли ма, већ са 
75 до вољ но вам
је кућ но окру же ње, 
со ба и ку хи ња, евен-
ту ал но ба шта, у осам-
де сет пе тој нај у доб ни је 
је и нај си гур ни је у фо те љи.
Кру го ви се су жа ва ју, спи ра ла 
иде на до ле, а што сте ма ње по крет-
ни гу би те кон так те са око ли ном, са мим 
тим и са мо по у зда ње и не за ви сност, док 
исто вре ме но по ве ћа ва те ри зик од бо ле-
сти, из ло жио је јед ном при ли ком Ла вен-
ту ра за лон дон ски „Гар ди јан”.
Ма ка ко нам се чи ни ла су во пар на, ста-

ти сти ка увек отва ра очи. Па, та ко, по да-
ци го во ре (пре ма на во ди ма бри тан ског
Ми ни стар ства здра вља) да је са мо 17
од сто му шка ра ца и тек 13 од сто же на
ста ри јих од 65 го ди на фи зич ки ак тив но
у до вољ ној ме ри, а чак 44 од сто оних од
70 и ста ри јих ни јед ном го ди шње не из-
ла зе у шет њу.
Мо жда ће мо ла ка ср ца при хва ти ти

чи ње ни цу да што смо ста ри ји, све смо
не ак тив ни ји, пре не бре га ва ју ћи при том

пра те ћу исти ну да што ма ње ра ди мо, ви-
ше функ ци ја гу би мо. На рав но, и ов де се
по на вља ве чи то пи та ње узро ка и по сле-
ди це, да ли смо ма ње ак тив ни за то што
не мо же мо, или је упра во обр ну то.
Ни мо дер на на у ка не ма де фи ни ти ван

од го вор на ове и слич не ди ле ме, по го-
то во ка да је реч о тај на ма и мо ћи ма ор-
га ни зма чо ве ка од 85 или 90 го ди на, али
ну ди за ни мљи ва, че сто фа сци нант на от-
кри ћа ко ја на го не на да ља су пер спе ци-
ја ли зо ва на ис тра жи ва ња на ће лиј ском и
мо ле ку лар ном ни воу ко ја за не у пу ће не
спа да ју у до мен на уч не фан та сти ке.
У на уч ном по гле ду, љу ди ста ри ји од

85, ина че нај бр же ра сту ћа ста ро сна
гру па, пред ста вља ју нај ма ње из у че ну
ску пи ну. По го то во не до ста ју оп се жни је

сту ди је о ду го роч ним ефек ти ма фи зич-
ких ве жби. Ова те ма, за пра во, тек ула-
зи на ве ли ка вра та, ка ко се ста ро сти
при бли жа ва ју „де ца фит нес ре во лу ци је
из се дам де се тих го ди на”, за па жа аутор
оп шир ног члан ка не дав но об ја вље ног у
„Њу јорк тајмс ма га зи ну”, по све ће ног „не-
ве ро ват ној ле те ћој де ве де се то го ди шња-
ки њи”, спорт ској се ни ор ској ре кор дер ки,
91-го ди шњој Ол ги Ко тел ко. Ка на ђан ка
укра јин ског по ре кла, јед на од нај ве ћих
свет ских атле ти чар ки, др жи 23 свет-
ска ре кор да у ви ше ди сци пли на (скок 
увис, скок удаљ, ба ца ње ко пља, ди ска,
спринт), од то га не ко ли ко злат них ме да-

ља и у так ми чар ским ка те го ри ја ма ко је
су за две ста ро сне ле стви це ни же од ње-
не соп стве не (90 до 95).
Ње на фи зич ка сна га, спрет ност, гип-

кост и из др жљи вост су та ко за ди вљу ју-
ћи да је Ко тел ко, го то во као ме ди цин-
ски фе но мен, под врг ну та пре не ко ли ко
ме се ци де таљ ном ис пи ти ва њу на ин-
сти ту ту чу ве ног Мек гил уни вер зи те та у
Мон тре а лу, ка да су јој ура ђе на ра зна ме-
ре ња и те сти ра ња и узет узо рак ми шић-
ног тки ва. Пр ви ре зул та ти, при сти гли
је се нас, по ка за ли су да је мо жда оди ста
реч о чу ду. По пра ви лу, већ од 65 го ди на
на го ре, у по је ди ним влак ни ма при ме ћу ју
се де фек ти на ми то хон дри ја ма, глав ним
ме та бо лич ким цен три ма и енер гет ским
по го ни ма ор га ни зма. Код Ол ге Ко тел ко
ни је уоче на ни јед на про ме на.
Она је ак тив ни ја од дво стру ко мла ђих

од се бе, а на но ви нар ско пи та ње
ко ли ко се ста ром осе ћа, уз вра-

ћа да има енер ги ју као кад 
јој је би ло 50, и да је и 
за њу то уне ко ли ко 
ми сте ри ја. Спор том 
се ба ви, ка ко ка-
же, јер је за бав-
но, одр жа ва је 
у фор ми, пру жа 
при ли ку за дру-
же ња и пу то ва-
ња. За хва љу ју ћи 
уче шћу на мно-
го број ним шам пи-
о на ти ма, про пу то-

ва ла је свет, и то све 
у по след ње две де це-

ни је. Јер, мо жда нај за-
ни мљи ви ји и нај по уч ни ји

део при че о бив шој учи те љи ци
из Ван ку ве ра, је сте да се спорт ски

ак ти ви ра ла тек у пен зи ји. По че ла је од
софт бо ла, а атле ти ку от кри ла тек са 77
го ди на. И кре ну ла да оба ра ре кор де. Тек 
да ви ди мо шта то зна чи – у тр ци на 100
ме те ра на се ни ор ским игра ма у Сид не ју
њен ре зул тат био је 23,95 се кун ди.
Овај при мер сва ка ко ме ња по и ма ња о

ста ре њу, али ујед но ве ћи ни нас из ба цу је
из ру ку кључ ни „ар гу мент” да је ка сно за
спорт и ве жба ње, кад већ то ни смо чи-
ни ли у мла до сти. Не са мо да ни је ка сно,
већ ле ка ри ка жу да је пре ко по треб но, а
че сто и спа со но сно. У слу ча ју Ол ге Ко-
тел ко, ар гу мент ви ше за ба вље ње спор-
том био је што је на тај на чин хте ла да
из бег не од ла зак у ста рач ки дом.

Д. Дра гић

поводи

СТА РИ ЈИ ЉУ ДИ ЖР ТВЕ ПРЕ ДУ БЕ ЂЕ ЊА О СОП СТВЕ НОЈ (НЕ)СПО СОБ НО СТИ

На ше те ло мо же ви ше
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информатика

Win dows Ex plo rer је про грам у ко ме ви-
ди мо све ме мо риј ске је ди ни це из ко јих
се са сто ји наш ра чу нар (C, D, A, E ...),
као и фол де ре и фај ло ве ко ји се на њи ма
на ла зе. Win dows Ex plo rer је ве о ма пре-
гле дан и до сва ког по да тка мо же мо до ћи
вр ло јед но став но. У ње му мо же мо да ви-
ди мо све про гра ме ко је смо ин ста ли ра ли
на наш ра чу нар, као и по дат ке ко је смо
са ми ура ди ли у тим про гра ми ма.

1 – на ви га ци о ни па но;
2 – дуг мад На зад/На пред;
3 – адре сна тра ка;
4 – ко манд на тра ка;
5 – ли ста фај ло ва;
6 – про зор за пре тра гу;
7 – па но за при каз;
8 – па но са де та љи ма.

У про грам Win dows Ex plo rer ула зи мо
на три на чи на:
А) из старт ног ме ни ја по сту пак је:
1. клик не мо на дуг ме Start;
2. клик не мо на All Pro grams;
3. клик не мо на фол дер Ac ces so ri es;
4. клик не мо на Win dows Ex plo rer.
Б) из оп ци о ног ме ни ја дуг ме та Start,

по сту пак је:
1. клик не мо де сним та сте ром ми ша на

дуг ме Start;
2. у оп ци о ном ме ни ју иза бе ре мо оп ци-

ју Open Win dows Ex plo rer.
Ц) са деск то па (деск топ – рад на по вр-

ши на је екран са сво јим ико на ма), та ко
што два пу та клик не мо ле вим та сте ром
ми ша на ико ну Com pu ter, Пре драг или
Net work ко ја се на ла зи на деск то пу. Сва-
ки од ових про зо ра би ће при ка зан кроз
Win dows Ex plo rer, са мо са раз ли чи том
по чет ном по зи ци јом у ње му.
На по ме на: Фол дер User’s Fi les је си-

стем ски фол дер ко ји но си ре ги стро ва но
име ко ри сни ка ра чу на ра (у на шем слу-
ча ју – Пре драг). У окви ру ње га се на ла зе
већ кре и ра ни под фол де ри у ко је мо же мо

да сме шта мо фол де ре и фај ло ве ко је смо
са ми кре и ра ли.
Ка да уђе мо у Win dows Ex plo rer ви ди мо

про зор по де љен на че ти ри па ноа:
1. Na vi ga tion Pa ne је на ви га ци о ни

па но ко ји се на ла зи са ле ве стра не про-
зо ра Win dows Ex plo rer и ко ри сти мо га да
би смо иза бра ли же ље ну ли сту – Fa vo ri-
tes, Li bra ri es, Com pu ter и Net work, као и
фол де ре и фај ло ве ко ји се на ла зе у тим
ли ста ма;

2. Fi les List је ли ста ко ја се на ла зи у
цен трал ном де лу про зо ра Win dows Ex plo-
rer и ко ри сти мо је за пре глед свих фај-
ло ва и фол де ра ко ји се на ла зе на не ком
уре ђа ју или фол де ру ко ји смо отво ри ли
са ле ве стра не у на ви га ци о ном па ноу;

3. Pre vi ew Pa ne је па но ко ји се на ла-
зи на де сној стра ни про зо ра Win dows Ex-
plo rer и ко ри сти мо га за ви зу ел ни при каз
ода бра ног фај ла;

4. De ta ils Pa ne је па но ко ји се на ла зи
на дну про зо ра Win dows Ex plo rer и ко-
ри сти мо га за при ка зи ва ње свих де та ља
ве за них за од ре ђе не фол де ре или фај-
ло ве.

На ви га ци о ни па но
На ви га ци о ни 

па но са сто ји се 
из че ти ри ли-
сте:

1. Fa vo ri tes
је ли ста са нај-
че шће ко ри-
шће ним фол-
де ри ма:
а) Desktop 

– пред ста вља 
са др жај екра-
на ко ји се са-
сто ји из ико-
на си стем ских 
фол де ра, али 
и пре чи ца ка 
про  гра  ми  ма , 
фол де ри ма или 
фај ло ви ма;
б) Dow nlo ads 

– пред ста вља фај ло ве ко је смо ски ну ли,
„спу сти ли” са дру гог ра чу на ра или ин-
тер не та;
ц) Re cent pla ces – пред ста вља ли сту

до ку ме на та ко је смо ме ња ли у ско ри јем
вре мен ском пе ри о ду.

2. Li bra ri es је ли ста (би бли о те ка) у
ко ју сме шта мо сво је до ку мен те, сли ке,
му зич ке, ви део и оста ле за пи се. Са сто-
ји се из:

а) Do cu ments – пред ста вља ли сту до-
ку ме на та ко је смо са ми кре и ра ли: тек-
сто ви, рад ни ли сто ви, пре зен та ци је;
б) Pic tu res – пред ста вља ли сту сли ка

(фо то гра фи ја);
ц) Mu sic – пред ста вља ли сту му зич ких

фај ло ва (за пи са);
д) Vi de os - пред ста вља ли сту ви део за-

пи са.
3. Com pu ter – фол дер у ко ме ви ди моr

спољ не ме мо ри је: хард диск C (уко ли ко
је по де љен на пар ти ци је он да ви ди мо D,
E… у за ви сно сти од то га ко ли ко их има),
ди ске ту А и CD-ром D (ако диск има ви ше
пар ти ци ја, он да CD ви ди мо као Е или F
итд.) и USB (узи ма пр во сло бод но сло во
абе це де). Ка да клик не мо и отво ри мо же-
ље ни уре ђај или фол дер са ле ве стра не,
у цен трал ном де лу се по ја вљу је ње гов
са др жај – под фол де ри и фај ло ви.

4. Net work – фол дер ко ји нам омо-k
гу ћа ва рад у мре жи. Ко ри сни ци чи ји су
ра чу на ри у мре жи мо гу да ко му ни ци ра ју
из ме ђу се бе, да ша љу по дат ке је дан дру-
го ме и да пре у зи ма ју по дат ке је дан од
дру гог. У мре жи по сто је по да ци ко ји су
до ступ ни дру гим ко ри сни ци ма, као и они
ко ји ма дру ги ко ри сник уоп ште не мо же
да при сту пи или им при сту па уко ли ко му
је ко ри сник чи ји су по да ци дао ши фру.
Ка да клик не мо и отво ри мо фол дер Net-
work с ле ве стра не про гра ма Win dows
Ex plo rer, у цен трал ном де лу се по ја вљу је
ње гов са др жај – ра чу на ри ко ји се на ла зе
у мре жи.
На по ме на: Ка да се са ле ве стра не

про гра ма Win dows Ex plo rer, по ред фол де-
ра, по ја ви стре ли ца у об ли ку тро у гла, то
зна чи да он има под фол де ре. Ако клик-
не мо на стре ли цу, они ће се при ка за ти.
Ка да клик не мо на стре ли цу, мо же мо да
ви ди мо са др жај фол де ра (ње го ве под-
фол де ре), што не зна чи да смо ушли у
њих. У фол де ре са ле ве стра не про гра ма
Win dows Ex plo rer ула зи мо са мо ка да јед-
ном клик не мо на њих (та да се они мар-
ки ра ју – по пла ве) и њи хов са др жај (под-
фол де ри и фај ло ви) по ја ви ће се у ли сти
фај ло ва на цен трал ном де лу про зо ра.
Уко ли ко у пра зном про сто ру на ви га-

ци о ног па ноа клик не мо де сним та сте ром
ми ша и иза бе ре мо оп ци ју Show all fol-
ders, при ме ти ће мо да је при каз у ње му
по стао дру га чи ји. Све ли сте се та да по-
ја вљу ју у фол де ру Desktop. Уз већ опи-
са не, ви де ће мо и фол де ре Con trol Pa nel
и Recycle Bin.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Windows Explorer (1)
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ШТА ДА РА ДИ ТЕ КАД СТЕ НЕ ЗА ПО СЛЕ НИ А ИМА ТЕ ВИ ШЕ ОД 50 ГО ДИ НА

Спре ми те се
за но ви жи вот

Као што де фи ни ци ја ка-ККже, „за ни ма ње је скупККпо сло ва и рад них за да-
та ка ко је оба вља јед на осо ба
ко ја по се ду је од го ва ра ју ћа
зна ња, спо соб но сти и ве шти-
не; за ни ма ње под ра зу ме-
ва по сао (рад но ме сто) ко ји
осо ба оба вља ра ди сти ца ња
сред ста ва за жи вот”. За чи та-
ње овог тек ста „под ра зу ме ва” 
се да осо бе ста ри је од пе де-
сет го ди на не ма ју рад но ме-
сто, то јест – да су не за по сле-
не и да же ле и мо гу да ра де.

Но ви по че так
Нај ва жни је је ка да оста не те

без по сла да не па ни чи те. По-
сма трај те пр ву не де љу као део
го ди шњег од мо ра. Од мо ри те
се! Ше тај те што ви ше! При чај-
те са по ро ди цом, при ја те љи-
ма, али без ку ка ња. Те шко је,
али пе си ми зам и де пре си ја не
по ма жу. Из ис ку ства не ко ли ко
на ших са го вор ни ка нај бо ље је
да већ у пр вој не де љи сре ди-
те „па пи ро ло ги ју”, да се при-

ја ви те На ци о нал ној слу жби за 
за по шља ва ње (НСЗ). Оба ве-
сти те све ко ји мо жда мо гу да 
вам по мог ну да сте без по сла 
– то ни је сра мо та, а и са да сте 
је дан од 700.000 и ви ше не за-
по сле них ко ји жи ве у Ср би ји. 
Ис пу ни те дан! Бу ди те све сни 
да не ће те по сле не де љу, две, 
ме сец, два про на ћи но во рад-
но ме сто. Про сек у Ср би ји за 
тра же ње по сла је че ти ри го-
ди не. Не сме те да се обес хра-
бри те. Ово је до бра при ли ка 
да за вр ши те не ке ду го од ла га-
не кућ не по сло ве.
Ако по сма тра те пр ви дан 

без по сла као но ви по че так, 
већ сте бли жи но вом по слу. 
Исти на је да по сто је мла ђи, 
али ви има те ис ку ство, кон-
так те, елан, па чак, због „ви-
шка” го ди на, тру ди ће те се да 
по ка же те ви ше.

Так ти ка
Док тра га те за но вим по-

слом, при пре ми те се на то 
да ће те мо жда ра ди ти не што 

што до ско ра ни сте мо гли ни 
да за ми сли те. Про ме ни ће те 
на ви ке, мо жда и рад но вре ме, 
сре ди ну сва ка ко, упо зна ће те 
но ве љу де – све ће то би ти 
јед на ко стре сно као и гу би-
так по сла. Наш са го вор ник из 
ин тер нет ком па ни је In fo stud.
com, Бра ни слав Јо ва но вић, 
скре ће па жњу да мо ра те би ти 
спрем ни да при хва ти те дру га-
чи ји по глед на бу дућ ност и да 
схва ти те да је по сао део жи-
во та ко ји не ће би ти исти као 
онај на ко ји сте на ви кли.
Под пре си јом сте јер мо ра-

те хит но до ћи до нов ца. Јед на 
од до брих так ти ка је да про-
на ђе те не ко ли ко „те зги” – то 
јест, два, три хо но рар на по-
сла ко ја ће те мо ћи да од ра-
ди те то ком јед не рад не не де-
ље (под у ча ва ње, пра вље ње 
ко ла ча или ај ва ра, пи са ње – 
са мо се при се ти те сво јих па-
си ја). Је дан од за ни мљи ви јих 
хо но рар них по сло ва за ко ји 
се не дав но по ја вио кон курс је 
„тај ни ку пац”. Али, не сме те 

да до зво ли те да се пре пу сти-
те тим крат ко роч ним ре ше-
њи ма, ни ти да вас она оме та-
ју у тра же њу пра вог по сла. За
оне хра бри је: иако сте ве за ни
за род ни крај, ка да тра жи те 
по сао, раз ми шљај те о це лој 
др жа ви а не о јед ном ме сту – 
мо гућ но сти су мно го ве ће.
Сре ди те би о гра фи ју, ли-

стај те огла се, при ја вљуј те 
се на кон кур се. Јо ва но вић из 
Ин фо сту да са ве ту је да је циљ
да „ода те ути сак не ко га ко је 
спо со бан али не и не ко га ко 

При чај те са
по ро ди цом,

при ја те љи ма,
али без ку ка ња.
Те шко је, али
пе си ми зам
и де пре си ја
не по ма жу...

Ис пу ни те дан!
До успе ха

си гур но не ће те
сти ћи ако

се ди те у ку ћи



17ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. децембар 2010.

би да ра ди све по сва ку це ну, 
и да је ва жно да бу де те у ко-
рак са вре ме ном”, и до да је:

– Иако то де лу је као ве о ма 
зах те ван за да так, по ку шај те 
да у вре ме ну док тра га те за 
по слом по ха ђа те раз не кур-
се ве и обу ке. Ова кав на чин 
уса вр ша ва ња мо же вам од го-
ва ра ти јер на овај на чин оста-
је те у ко рак са мла ђи ма, а у 
исто вре ме ужи ва те у оба ве зи 
и са мом уче њу.

Пут до успе ха
Не за по сле ност мо же да раз-

би је по ро ди цу, при ја тељ ство, 
до бре ком шиј ске од но се, здрав 
ра зум, а мо же чо ве ка и да „уна-
пре ди”. До успе ха си гур но не-
ће те сти ћи ако се ди те у ку ћи. 
Ако се кре ће те ме ђу љу ди ма, 
сте ћи ће те кон так те, на у чи ће-
те не што но во. Пра ва је при-
ли ка да по ста не те во лон тер 
Цр ве ног кр ста Ср би је, да уче-
ству је те у дру штве но ко ри сним 
по сло ви ма (као што ће то би ти 
оба ве зно у Ве ли кој Бри та ни ји 
за све ко ји при ма ју со ци јал ну 

по моћ), да се ан га жу је те ви-
ше у вр ти ћу, шко ли, цр кви, 
ме сној за јед ни ци, оп шти ни, 
сво јој стран ци. Гло бал не иде је 
ре а ли зуј те на ло кал ном ни воу. 
Бо ље да ра ди те не што што не 
до но си но вац, не го ни шта.
Уко ли ко сте из гу би ли по сао, 

али има те от прем ни ну, раз-
ми сли те о по ха ђа њу тро днев-
не обу ке „Пут до успе шног 
пред у зет ни ка” ко ју ор га ни зу је 
На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње. Де фи ни ши те иде ју, 
за ко ра чи те у при ват ни би знис, 
из ра ди те би знис план! Мо жда 
вас охра бри по да так да је у по-
след ње две го ди не у ову обу ку 
би ло укљу че но ви ше од пет хи-
ља да ли ца ста ри јих од пе де сет 
го ди на, а да је суб вен ци је за 
са мо за по шља ва ње НСЗ до би-
ло ви ше од шест сто ти на љу ди 
ста ри јих од пе де сет.
Вре бај те кон кур се за јав-

не ра до ве; они су углав ном 
на ме ње ни ли ци ма ко ја има ју 
ви ше од пе де сет го ди на. Јав-
ни ра до ви се из во де у обла-
сти ин фра струк ту ре, за шти те 
жи вот не сре ди не, уре ђе ња 
јав них по вр ши на, као и у кул-
тур ној де лат но сти, умет но сти 
и у ци љу по мо ћи осо ба ма са 
по себ ним по тре ба ма. Да би се 
ра до ви спро во ди ли, по треб но 
је за до во љи ти два усло ва: да 
рад ни ци бу ду са еви ден ци је 
НСЗ и да ра до ви бу ду од оп-
штег ин те ре са за за јед ни цу.
От криј те тај не ин тер не та... 

Пре ли стај те огла се (in fo stud.
com, la ko do po sla.rs), са знај-
те ко ја су тра же на за ни ма ња 
и дру ге ин фор ма ци је ко је ће 
вам олак ша ти жи вот (nsz.gov.
rs), про чи тај те о ис ку стви ма 
дру гих, пи ши те о сво јим ис-
ку стви ма.
За крај, не ко ли ко прак тич них 

са ве та. Ма ње гле дај те те ле-
ви зи ју – ла ко про гу та чо ве ка. 
Ште ди те, али не баш по ре цеп-
ту чла на упра ве Са ве зне бан ке 
Не мач ке, Ти ла За ра ци на, ко ји 
је не за по сле ни ма пред ло жио 
да ште де та ко што ће се, уме-
сто то плом, ту ши ра ти хлад ном 
во дом. Чи тај те књи ге – оне су 
из вор иде ја. По се ћуј те сај мо ве 
за по шља ва ња – мо же те при-
јат но да се из не на ди те. Ве о ма 
је ва жно да одр жи те кон ди ци ју 
и мо ти ва ци ју на ни воу. По ро-
ди ца је нај ва жни ја!

Не над Ман дић

Нај мла ђи пред у зет ни ци из Шу ма ди је и По мо ра вља пред ста-
ви ли су сво је про из во де и услу ге на пе том ре ги о нал ном Сај му
уче нич ког пред у зет ни штва ко ји је одр жан на „Шу ма ди ја сај му” 
у Кра гу јев цу.
За око сто ти ну сред њо школ ских пред у зе ћа ово је би ла од-

лич на при ли ка да вр шња ци ма и по се ти о ци ма сај ма по ка жу ка-
ко за јед нич ко уче ње и прак ти чан рад мо гу би ти пер спек тив ни.
Про из вод ња уни кат них мод них де та ља, услу ге чу ва ња де це,
еко ло шке ке се и здра ва хра на, са мо су део асор ти ма на пред-
ста вље ног на ово го ди шњој бер зи уче нич ког пред у зет ни штва.
Нај у спе шни ји ма су до де ље не и на гра де за нај бо љи би знис
план, про из вод и пре зен та ци ју пред у зе ћа. По кро ви тељ Сај ма
би ла је нор ве шка фон да ци ја „Би знис ино вејшн про грамс”.
Је дан од ва жних сег ме на та ово го ди шње ма ни фе ста ци је би ла

је про мо ци ја са мо за по шља ва ња мла дих, због че га су по др шку
нај мла ђим пред у зет ни ци ма пру жи ли ре сор на ми ни стар ства и
ло кал на са мо у пра ва.
То ком се дам го ди на ре а ли за ци је про гра ма уче нич ког пред-

у зет ни штва у овом про јек ту је уче ство ва ло ви ше од три и по
хи ља де сред њо шко ла ца. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је чак се-
дам де сет од сто њих на ста ви ло шко ло ва ње.

М. Сан трач

СА ЈАМ УЧЕ НИЧ КОГ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Иде је и
пер спек ти ве
мла дих

Је дан евро 
днев но
Ка ко пре но се аген ци је, 
Љу бљан ча нин Алеш Це-
рин, фар ма ко лог и отац
че тво ро де це, до ка зао је 
то ком два ме се ца да се 
мо же здра во хра ни ти, уз 
тро шак од са мо јед ног
евра днев но. Про мо ви сао
је скро ман и јед но ста ван 
жи вот, по ку шао да ути че
на по ве ћа ње све сти о 
гло бал ном си ро ма штву 
али и пре те ра ној по тро-
шњи зе ма ља За па да.
Це рин је за то вре ме жи-
вео од во ћа и по вр ћа из
соп стве не ба ште.
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Са трибине „Со и здравље” у Новом Саду

УТИ ЦАЈ СЛА НЕ ХРА НЕ НА НА ШЕ ЗДРА ВЉЕ

Нај ви ше со ли у
ин ду стриј ским
на мир ни ца ма

Са др жај со ли у „бр зој хра ни”
Љу би те љи пље ска ви ца тре ба да зна ју да у про се ку у 100 гра ма овог гур-
ман лу ка уно се око 2,7 гра ма со ли у ор га ни зам; они ко ји ви ше во ле ће ва пе 
оп те ре ти ће ор га ни зам са 2,6 гра ма со ли, у ме сном на ре ску „про на ћи ће” око
1,7 гра ма, а нај ве ћи ужи так уз нај ма ње со ли – 0,46 гра ма, има ће ако по-
је ду 100 гра ма бе ле ве ша ли це. На три би ни у Но вом Са ду чу ла се и уте шна
ин фор ма ци ја да у фла ши ра ној во ди на ших про из во ђа ча не ма здрав стве но 
опа сних ко ли чи на со ли.

Пре ма ис тра жи ва њи ма,
бли зу 50 од сто гра ђа на
Ср би је има по ви шен крв ни
при ти сак, а нај че шћи узрок 
то ме је „пре сла на тр пе за”

Оп ште по зна та чи ње ни ца је да је
пра вил на ис хра на ва жан фак тор
у очу ва њу здра вља ка ко по је дин-

ца, та ко и све ко ли ке по пу ла ци је. Сто га и
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја че сто
спро во ди гло бал на ис тра жи ва ња о то-
ме ко ји су то еле мен ти у на мир ни ца ма
чи је је пре ко мер но или не пра вил но ко-
ри шће ње глав ни узроч ник здрав стве них
те го ба код ста нов ни штва. На рав но, не-
слав ни „шам пи о ни” у овом сми слу су со,
ше ћер и маст.
По што на ни воу Ср би је ни су спро ве де-

на кон крет на ис тра жи ва ња о про сеч ној
ко ли чи ни со ли ко ју у ор га ни зам ис хра-

„Семафор” који упозорава

ном уно се на ши гра ђа ни, а ка ко ми по
тра ди ци ји, на ро чи то у зим ском пе ри о ду,
ко ри сти мо на мир ни це „бо га те” со љу, као
што су шун ка, су ше не ко ба си це, ку ле ни
и дру ге „ђа ко ни је” из пу шни це, да не
за бо ра ви мо сар му, пих ти је, пра се ти ну
и јаг ње ти ну, при хва ти ће мо као по сред-
ни до каз о пре ко мер ној упо тре би со ли у
на шој ис хра ни по дат ке из здрав стве них
ис тра жи ва ња ко ји го во ре да у Ср би ји
ско ро 50 од сто (46,8 про це на та) по пу ла-
ци је има по ви шен крв ни при ти сак – тј.

у про се ку 140 са 90 је ди ни ца жи ви ног
сту ба. У Вој во ди ни је ста ње још го ре, а
нај дра стич ни је је у Но вом Са ду, у ко јем
око 70 од сто гра ђа на има ви ши крв ни
при ти сак не го што би тре ба ло.
Оп ште је по зна то и да је по ви ше ни

крв ни при ти сак узроч ник ве о ма опа сних
обо ље ња, као што су ар те ри о скле ро за,
ин фаркт ми о кар да и шлог. Здрав стве ни
струч ња ци су уста но ви ли да је, осим не-
ких дру гих фак то ра као што су стрес или
не до вољ на фи зич ка ак тив ност, не пра-
вил на ис хра на и пре ко мер но уно ше ње
со ли у ор га ни зам нај че шћи узрок бо ле-
сти по ви ше ног крв ног при ти ска. По твр да
за ово су и по да ци из ис тра жи ва ња ура-
ђе них у раз ви је ним европ ским зе мља-
ма, ко је су у ду жем пе ри о ду спро во ди ле
про грам кон тро ле уно са со ли у ис хра ни
ста нов ни штва, а у ко ји ма је утвр ђе но да
су осо бе ко је су сма њи ле днев ни унос
со ли за са мо не ко ли ко гра ма, по про то ку
од ре ђе ног вре ме на има ле и ни жи крв ни
при ти сак, и обр ну то. Да кле, пре ко мер но
ко ри шће ње со ли у ис хра ни и бо лест по-
ви ше ног крв ног при ти ска (хи пер тен зи ја)
у ди рект ној су за ви сно сти.
Пре по ру ка Свет ске здрав стве не ор-

га ни за ци је је да здра ви љу ди не би
тре ба ло да уно се у ор га ни зам ви ше од
пет гра ма со ли днев но, а они ко ји има-
ју на ру ше но здра вље не би тре ба ло да
кон зу ми ра ју днев но ви ше од три гра ма
(јед на ка фе на ка ши чи ца). Ра ди бо ље
ори јен та ци је на ве шће мо да 100 гра ма
хле ба са др жи у про се ку од 1,2 до 1,4
гра ма со ли, обро ци бр зе хра не око 1,6
до 1,8 гра ма со ли, а не ке вр сте си ре ва
и ме сних про из во да са др же два, и ви ше
од два гра ма со ли у сто гра ма про из во-
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ВА ЉЕ ВО

Ам бу лан та 
оправ да ла
оче ки ва ња
На кон дво го ди шње па у зе, на ини-

ци ја ти ву Удру же ња пен зи о не ра гра да
Ва ље ва, Град ског од бо ра ПУПС-а и уз
по др шку ру ко вод ства фи ли ја ле ПИО,
ове го ди не по но во је по че ла да ра ди
здрав стве на ам бу лан та у До му пен зи-
о не ра. Ис по ста ви ло се да је тај по тез
био оправ дан јер за не пу них се дам
ме се ци ова ле кар ска ор ди на ци ја бро-
ји већ 1.100 здрав стве них кар то на. Др
Са ња Си мић, спе ци ја ли ста оп ште ме ди-
ци не, ко ја је у овој ам бу лан ти ра ди ла и
ра ни је, ка же да су се пре све га вра ти ли
ста ри па ци јен ти.

– Нео че ки ва но бр зо вра ти ли су нам се
па ци јен ти ко ји су се ов де ле чи ли и ра ни-
је. Има мо ве ли ки број и но во при ја вље-
них, ме ђу ко ји ма су и за по сле ни и мла де
осо бе. Ам бу лан та ра ди по прин ци пу иза-
бра ног ле ка ра, као и све дру ге у окви ру
оп ште слу жбе До ма здра вља у Ва ље ву – 
ка же др Си мић и до да је да се раз ми шља
и о уво ђе њу дру ге сме не.
У овој ам бу лан ти се у про се ку днев но

пре гле да од 40 до 50 па ци је на та.
М. К.

Примамљиво али штетно

да. Др Ати ла Чен ге ри, по кра јин ски се-
кре тар за здрав ство у Вла ди Вој во ди не,
ис та као је на не дав но одр жа ној три би-
ни у При вред ној ко мо ри По кра ји не, на
те му „Со и здра вље”, да љу ди, кон зу-
ми ра ју ћи са мо је дан оброк у ре сто ра ну
ла на ца бр зе хра не, а ко ји се са сто ји од
сла ни не, ја ја и си ра, уне су сву по треб ну
днев ну ко ли чи ну со ли у ор га ни зам. 
Др Љи ља на Трај ко вић Па вло вић, из

Ин сти ту та за јав но здра вље Вој во ди-
не, на гла си ла је да на ши гра ђа ни има-
ју по те шко ћа ка да же ле да др же ди је ту
са сма ње ним уно сом со ли у ор га ни зам,
ко ју им је пре по ру чио ле кар, јер мо ра ју
да ко ри сте на мир ни це ко је се на ла зе на
на шем тр жи шту а ко је углав ном са др же
ве ће ко ли чи не со ли од оних здрав стве-
но оп ти мал них. Пре ма ње ним ре чи ма, и
зе мље Европ ске уни је, Аме ри ка, Аустра-
ли ја, али и оне са Да ле ког ис то ка уочи ле
су тај про блем и већ три де се так го ди на
спро во де на ци о нал не про гра ме за ре-
дук ци ју са др жа ја со ли у на мир ни ца ма.
На и ме, уста но ви ли су да се нај ви ше со-
ли у ор га ни зам уне се кон зу ми ра ју ћи ин-

ду стриј ске про из во де – ско ро 70 од сто.
Пу тем при пре ме обро ка и до со ља ва њем
то ком је ла, ра чу на ју ћи и со при род но
са др жа ну у на мир ни ца ма, уно си мо у ор-
га ни зам око 30 од сто со ли. Сто га су се
чла ни це ЕУ оба ве за ле да ће у на ред не
че ти ри го ди не, кроз сма ње ње со ли у ин-
ду стриј ски про из ве де ној хра ни, ума њи-
ти њен унос за 16 од сто.
На ову од лу ку ути ца ли су и по да ци из

здрав стве них ис тра жи ва ња ко ја су по ка-
за ла да по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу смрт-
но сти ста нов ни штва и по ве ћа ног уно са
со ли у ор га ни зам. У Ја па ну је то, ре ци-
мо, би ло из ра же но у по ве ћа ном бро ју
умр лих од кар ци но ма же лу ца.
По зи ти ван им пулс овој стра те ги ји у

ис хра ни да ју ре зул та ти три де се то го ди-

шњег др жав ног про гра ма за ре дук ци ју
уно са со ли у ис хра ни ста нов ни штва у
Фин ској, где је, за хва љу ју ћи овој ши ро-
кој ак ци ји, упо тре ба со ли сма ње на за 30
од сто. То је ре зул ти ра ло сни жа ва њем
крв ног при ти ска ста нов ни штва у про се-
ку од три до 10 је ди ни ца жи ви ног сту ба,
што је опет сма њи ло сто пу смрт но сти за
75 до 80 од сто, а и про ду жи ло оче ки ва-
ни жи вот ни век за шест го ди на.
Основ на алат ка за бор бу про тив пре-

ко мер не упо тре бе со ли из ин ду стриј ски
про из ве де них на мир ни ца је сте њи хо во
пра вил но де кла ри са ње, од но сно вид но
ис так ну та ин фор ма ци ја ко ли ки је са др жај
со ли у њи ма. У Ве ли кој Бри та ни ји иду чак 
до тле да ове на мир ни це де кла ри шу по-
мо ћу „се ма фо ра”, тј. ако је са др жај со ли
опа сан по људ ско здра вље, он да се ци-
фра о ко ли чи ни со ли ис пи су је на цр ве ној
под ло зи; на ран џа ста под ло га упо зо ра ва
куп ца на по ве ћа ну ко ли чи ну со ли, а зе-
ле на по ка зу је да је ко ли чи на со ли у тој
на мир ни ци здрав стве но при хва тљи ва.
На рав но, бор ба про тив пре ко мер ног

уно ше ња со ли при ли ком ко ри шће ња ин-

ду стриј ски про из ве де не хра не, са мим
тим и бор ба за здра вље на шег ста нов-
ни штва, мо ра се во ди ти ин те гри са но – 
да кле, осим здрав стве них рад ни ка, зна-
чај ну уло гу у то ме има ју и про из во ђа чи
и круп ни ји по тро ша чи (вр ти ћи, сту дент-
ске мен зе, ре сто ра ни...), као и др жа ва са
сво јом за ко но дав ном ак тив но шћу.
На ши су гра ђа ни ко ји су већ обо ле ли

од нај ра ши ре ни је не за ра зне бо ле сти – 
хи пер тен зи је тре ба да при хва те са вет
здрав стве них струч ња ка ко ји је из нет и
на по ме ну тој три би ни, да је сла ност укус
на ко ји се чо век на ви ка ва, те да се на
исти на чин мо же и од ви ћи, тј. ре ду ко ва-
ти унос со ли на здрав стве но при хва тљи-
ву ко ли чи ну.

Ми ро слав Мек те ро вић
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Посне посластицеПосне посластице
Фи га ро штан гли це
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: два ли ста ма њих облан ди,

100 г су вих шљи ва (без ко шти ца), 100 г
су вих смо кви, 100 г ур ми, 100 г пе че ног

ле шни ка, 100 г су вог гро жђа, ша ка мле-
ве них ора ха, две ка ши ке ме да, 1/2 ли му-
на (сок), 1-2 ка ши ке прах ше ће ра, 100
г чо ко ла де, три ка ши ке уља, још ма ло
ора ха (круп ни је мле ве них).
При пре ма: Су во во ће и ле шни ке

сит но исец ка ти, по ме ша ти са ора си ма,
ше ће ром, ме дом и со ком од ли му на па
до бро уме си ти. Рав но мер но рас по ре-
ди ти ма су на лист облан де и пре кри ти
дру гим (оба ли ста иду ре бра стим де лом
пре ма уну тра), па при ти сну ти не чим те-
шким и оста ви ти та ко не ко ли ко са ти.
Ис то пи ти чо ко ла ду на уљу па пре ли ти
пре ко ко ла ча и по су ти круп но мле ве ним
ора си ма. Кад се гла зу ра стег не, се ћи
штан гли це. Ако се де си да гор њи лист
не ће баш до бро да се за ле пи, ото пи ти
још ма ло чо ко ла де, пре ма за ти њо ме ре-
бра сти део облан де, по кло пи ти и по но-
во при ти сну ти не чим те шким на сат-два
(у том слу ча ју гла зу ру ста ви ти на до њу
ко ру).

Ша ре на по сна тор та
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 650 г ше ће ра, 500 г мле ве-

них ора ха, пек мез од кај си ја, 120 г ка-
каа, екс тракт од ма ли не.
При пре ма: Гу шће уку ва ти 500 г ше-

ће ра са ма ло во де и то ме до да ти мле-
ве не ора хе. Све до бро из ме ша ти, про-
ку ва ти ше ћер са ора си ма док се не згу-
сне, ски ну ти га са ва тре и ма су по де-
ли ти на три де ла. Пр ви део обо ји ти са
20 г ка каа, дру ги оста ви ти ка кав је сте,

а тре ћи део обо ји ти са не ко ли ко ка пи 
екс трак та од ма ли не. На да ску овла жеекстракта од малине На даску овлаже-
ну во дом из ру чи ти сва три де ла, па на-
пра ви ти три ко ре за тор ту. Пр ву ко ру
пре ма за ти пек ме зом од кај си ја, ста ви-
ти дру гу ко ру и опет на ма за ти пек ме-
зом, па ста ви ти тре ћу ко ру и пре ли ти
гла зу ром од ка каа.
Гла зу ра: уку ва ти 150 г ше ће ра, до да ти

100 г ка каа, из ме ша ти и ски ну ти са ва-
тре, па ме ша ти вар ја чом док се пре лив
не згу сне.

Чу пав ци од чо ко ла де
Вре ме при пре ме: 20 ми ну та
Са стој ци: 200 г мле ве них ора ха, 250

г ше ће ра у пра ху, 250 г стру га не по сне
чо ко ла де за ку ва ње, 50 г гор ке и ја ке
ин стант ка фе; ше ћер у пра ху и ка као за
по си па ње.

При пре ма: За те сто по ме ша ти све са-
стој ке, до да ти ма ло нес-ка фе и фор ми-
ра ти ку гли це. Сва ку ку гли цу раз ва ља ти
у кра так ва љак, па ува ља ти у ме ша ви ну
ше ће ра у пра ху и ка каа и та ко на пра ви ти
ду гу ља сте чу пав це. До слу же ња др жа ти
на хлад ном.

Ле де не бом би це
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 200 г мле ве них ба де ма, 250

г рен да не по сне чо ко ла де за ку ва ње, 50
г ше ће ра у пра ху, 2-3 ка ши ке ли ке ра од
мен те (на не); за гла зу ру: 200 г чо ко ла-
де за ку ва ње; 100 г ше ће ра у пра ху за
по си па ње.
При пре ма: По ме ша ти ба дем, ше ћер

у пра ху, чо ко ла ду и ли кер, па ме си ти
док се ма са не из јед на чи. Ако је пре ви-

ше твр да, до да ти још ли ке ра. На пра ви ти 
ку гли це. Чо ко ла ду ото пи ти на бла гој вакуглице Чоколаду отопити на благој ва-
три с ма ло во де, па у ту гла зу ру ума ка ти
ку гли це и ста ви ти их на ре шет ку да се
оце де и да се гла зу ра стег не. Кад се про-
су ше, ува ља ти их у ше ћер у пра ху. 

Коц ке с ме дом
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: шо ља ме да, шо ља во де,

шо ља уља, ка ши чи ца со де би кар бо не,
бра шна по по тре би; за фил: две шо ље
ше ће ра, три шо ље мле ве ног ки ки ри ки ја,
три ка ши ке уља, че ти ри ка ши ке вот ке;
за гла зу ру: 150 г ше ће ра у пра ху, ма ло
со ка од ли му на, жу та ко ла чар ска бо ја.
При пре ма: За ме си ти те сто од ме да,

во де, уља, со де би кар бо не и бра шна та ко
да не бу де твр до. Пе ћи ко ру на уме ре ној
тем пе ра ту ри док не по ру ме ни. Охла ди ти
и по де ли ти на два јед на ка де ла. За фил
ушпи но ва ти ше ћер са шо љом во де да
бу де густ као за слат ко. До да ти ки ки ри-
ки, уље и вот ку. Све уму ти ти, охла ди ти,
па спо ји ти ко ре фи лом. За гла зу ру уму-
ти ти ше ћер у пра ху с ли му ном, до да ти
бо ју, пре ли ти ко лач ше ћер ном гла зу ром
и оста ви ти да се гла зу ра стег не и осу ши.
Ко лач се ћи на шни те или коц ке.

Ку гли це од шар га ре пе
Вре ме при пре ме: 15 ми ну та
Са стој ци: 400 г ше ће ра, је дан дл во-

де, 500 г сит но на рен да не шар га ре пе,
сок и сит но на рен да на ко ра јед ног ли му-
на, кри стал ше ћер за де ко ра ци ју.

При пре ма: У шер пу ста ви ти ше ћер и
во ду. Ку ва ти на ла га ној тем пе ра ту ри да
се ма ло згу сне. До да ти сит но на рен да ну
шар га ре пу, сок и на рен да ну ко ру ли му-
на. Све ку ва ти док теч ност не ис па ри.
На та њир по ре ђа ти ма су у ве ли чи ни ма-
лих ку пи ца и оста ви ти да се су ши 4-5
са ти. На кон то га пра ви ти ку гли це, по су-
ти сит ним ше ће ром и ре ђа ти у укра сне
кор пи це.

При пре ми ла: С. С.
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кулирање

Посне посластице
За ми сли ствар но ка ко би то би ло кад
би сва ко да вао све од се бе у оном што
ра ди и по ло мио се да по стиг не нај ви ше
што мо же као они са ре ке том у ру ци

Јао, ба ка си це, је си ли ви де ла на ше те ни се ре, ко ји су ца ре-
ви. Пр ва ци све та у те ни су, бре, осво ји ли Деј вис куп. Ма, 
ни су до би ли чи ни ју за са ла ту, не мој да се при маш на то 

што при ча ју спорт ски ко мен та то ри, жар гон је то. А, ина че, тај 
пе хар ти је нај пре сти жни ја на гра да у све ту те ни са, а та „са-
ла та ра” има око шест ки ло гра ма и сре бр на је, на пра вље на је 
још 1900. го ди не. На рав но да је не ки Деј вис дао да се на пра ви 
да би се на њу упи си ва ла име на свет ских шам пи о на, па кад је 
по не ста ло ме ста по че ли су да јој до да ју пр сте но ве и та ко је 
до би ла са да шњи из глед. Не ће код нас да оста не за у век, не го 
са мо ову го ди ну, сем ако, дај Бо же, и иду ће го ди не по но во на-
ши по бе де. Сад се баш во де рас пра ве где ће мо да је чу ва мо 
тих го ди ну да на, да љу ди мо гу да је ви де а да јој се не де си 
ни шта. Ср би су то, до ви тљив смо ти ми на род, па ваљ да за то 
и раз ми шља ју да је сме сте у сеф На род не бан ке (што би био 
блам не ви ђе ни јер је сви из ла жу та ко да свет мо же да до ђе и 
ви ди је из бли за). Је сте оси гу ран тај пе хар, и то на 400.000 до-
ла ра, али мо жеш ми сли ти кад би се „са ла та ри” баш ов де код 
нас у Ср би ји не што де си ло! Као не ста ла, раз би ла се или шта 
год. Сто го ди на, али бу квал но, а не као оно „ни сам те сто го ди-
на ви де ла”, ше та се по све ту и сви је чу ва ју и гле да ју, а сад код 
нас не ка па кост да јој се де си или у сеф да је са кри је мо.
Не го, не ве ру јем ја да то те бе баш то ли ко ин те ре су је, не-

маш ти пој ма ни о ге мо ви ма ни о се то ви ма, ви де ла сам кад си 
до шла да гле даш са мном фи на ле пре не ко ве че и увек се на 
по гре шном ме сту се ки ра ла због на шег игра ча, баш он да кад 
осво ји по ен. Не го, ето, би ло ти ми ло да се диш са мном не ко-
ли ко са ти, рет ка ти је при ли ка да ме ухва тиш то ли ко ду го у 
ку ћи. А ни сам баш ни хте ла о те ни су и те ни се ри ма да при ча мо 
да нас. Ма не, до бри су они мом ци, су пер су ствар но и све је 
то би ло мно го ле по кад су по бе ди ли и кад је Но ле мо рао да 
об ја шња ва на ци ји да је то као кад се осво ји свет ско пр вен ство 
у фуд ба лу. Чи сто да би љу ди зна ли, јер пла ши се он да мно го 
на шег све та још ни је са свим упу ће но у то ка ко се ран ги ра ју та 
те ни ска так ми че ња.
Али ни то ни сам хте ла да при ча мо не го ми се све не што вр-

ти по гла ви оно што ре че њи хов се лек тор Об ра до вић, то је 
онај што се нај ма ње оши шао па не из гле да баш скроз ће лав, 
оног да на кад су сла ви ли пред град ском Скуп шти ном. Да су то 
они ура ди ли за сво ју зе мљу и да су се ствар но по тру ди ли да 
то по стиг ну за све нас и да ти ме уства ри по ру чу ју да сва ко у 
свом по слу тре ба да се то ли ко по тру ди па да кре не мо на пред 
и оста ви мо све кри зе иза се бе.
Баш ме не што она ко штрец ну ло кад је то ре као. Јер, чо век 

је у пра ву, са свим, кад ма ло раз ми слиш. За ми сли ствар но ка ко 
би то би ло кад би сва ко да вао све од се бе у оном што ра ди и 
по ло мио се да по стиг не нај ви ше што мо же као они са ре ке том 
у ру ци. Ето, на при мер, кад би сва ки чи стач ра дио свој по сао 
као што Но ле и дру штво игра ју те нис, ули це би нам си ја ле од 
чи сто ће, све и да „не са ве сни гра ђа ни” (а, је л’ сам ово ле по 
ре кла) ба ца ју па пи ри ће и опу шке где им се прох те. Или да 

Можемо ли
сви као они

ККАА ЖЖЖЖЕЕ ММИИИ МММММООО ЈЈАААА УУУУНННННУУУУУ КККККА

та ко ра де у ГСП-у, па сти за ли би смо сву да без про бле ма и не
би смо ста ја ли на ма лом пр сту ле ве но ге у пре во зу. Е, тек на-
да ље да кре не мо: рад ни ци у фа бри ка ма (ни је да их баш не што
мно го има мо у по след ње вре ме, али то што има мо); па он да
про фе со ри у шко ла ма и њи хо ви уче ни ци да се тру де да по-
стиг ну нај бо ље што сва ко мо же; па за ми сли ле ка ри, па сви они
сил ни за по сле ни на ра зним шал те ри ма у бан ка ма, по шта ма...
па та ко све до глав них фа ца у фир ма ма и у зе мљи. Ма, ка кво
„ир ско чу до”, чи та ла сам пре не ки дан са свим слу чај но ка ко су
се они сво је вре ме но из ву кли из ча бра (а би ли су у слич ном као
и ми), све уз по моћ мла дих и обра зо ва них љу ди (ви диш да су
мла ди та мо не где по све ту на це ни и у њих се ку ну). Па за то
уоп ште не ви дим да и ми то не уме мо и не мо же мо. Са мо тре ба
да хо ће мо и ве ру је мо у се бе, и јед ни у дру ге, ко што су они у
Вик то ра кад су га по сла ли да игра од лу чу ју ћи меч. Сви су се,
при ча ли су по сле, у се би тре сли од стра ха, али ње му то ни су
ре кли. Е, сад, на рав но да ће сви од мах ре ћи да би та ко ра ди ли
кад би зна ли да ће ма кар де се ти, ма ка кви, сто ти део те ло ве
да за ра ђу ју, а за ове пла ти це ко је су ви ше џе па рац не го би ло
шта дру го се већ и пре ви ше тру де. А ни ко се не за пи та ка ко
су и уз ко ли ко му ке и тру да они до шли до то ли ких па ра ко је
за ра ђу ју.
Мо ја по ен та ти је, ба ка си це, ма знаш већ шта је по ен та, су-

шти на це ле при че, да се ми у овој на шој зе мљи ви ше тру ди мо
да ота ља мо не го да ствар но ура ди мо по сао и по сле нам „крив
ђа во” и „ови мла ди што ни су ко не кад што је би ла омла ди на”.
Не ку пу јем ја ту при чу. Ни за ка кве па ре.

Ба ка Ма ра
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погледи са стране

Фи нан сиј ска кри за и бу џет ска 
сти ска на те ра ла је не ко ли ко 
зе ма ља ЕУ да при ват не
пен зиј ске фон до ве
– на ци о на ли зу ју

УЕвроп ској уни ји на по мо лу су ве-
ли ки спо ро ви око пен зи ја ко ји ћеУУби ти пред мет и по себ ног, дво днев-

ног са ми та, за ка за ног за дру гу по ло ви ну
де цем бра. По вод је „не по слу шност” по-
је ди них зе ма ља ко је су се, при ти сну те
фи нан сиј ском кри зом и бу џет ском сти-
ском с јед не, а ри го ро зним пра ви ли ма
ЕУ око ви си не уну тра шњег ду га са дру ге
стра не, од лу чи ле на ра ди ка лан по тез:
да по ру ше, од но сно на ци о на ли зу ју „дру-
ги стуб” сво јих пен зиј ских си сте ма и ти-
ме прак тич но по ни ште јед но од глав них
по стиг ну ћа ре фор ми ко је су оба вље не
кра јем де ве де се тих го ди на про шлог и у
пр вој де це ни ји овог ве ка.

„Но гу” је пр ва по ву кла Фран цу ска
(што је про шло го то во не при ме ће но у
бу ци ко ју су иза зва ли ма сов ни син ди-
кал ни про те сти због по ве ћа ња ста ро сне
гра ни це за од ла зак у пен зи ју), ко ја је из
„Ре зер вног пен зиј ског фон да” у ду го ви-
ма оп те ре ће ни др жав ни пре ба ци ла 36
ми ли јар ди евра.
Нај дра стич ни ји по тез по ву чен је ме-

ђу тим у Ма ђар ској, где је „дру ги стуб”,
при ват ни пен зиј ски си стем у ко ме се на-
ку пи ло око 9,6 ми ли јар ди евра, ди рект-
но ми ни ран ул ти ма ту мом вла де ње го вим
чла но ви ма да до кра ја ове го ди не сво је
ра чу не пре ба це у др жав ни фонд ако не
же ле да из гу бе пра во на др жав ни део
сво је пен зи је.
Сли чан, ма да ма ње дра сти чан по тез

на ци о на ли за ци је при ват ног пен зиј ског
оси гу ра ња по ву чен је и у Пољ ској. Бу-
гар ска је то из ве ла на сли чан на чин као
Фран цу ска, као део па ке та пен зиј ске
ре фор ме. Та мо шња мла да ин ду стри ја
при ват них пен зиј ских фон до ва би ла је
при ну ђе на да са ма за тра жи да бу де на-
ци о на ли зо ва на, по што ни је мо гла да од-
го во ри сво јим оба ве за ма по но вим пра-
ви ли ма ко је је утвр ди ла др жа ва.
У свим овим слу ча је ви ма, но вац аку му-

ли ран у при ват ним фон до ви ма прак тич-
но је ста вљен на рас по ла га ње др жав ном
бу џе ту, чи ме су ове зе мље ус пе ле да се
укло пе у пра ви ла ЕУ о про цен ту ал ном
уче шћу уну тра шњег ду га пре ма бру то

на ци о нал ном про из во ду, ко ји не сме да
пре ђе 60 од сто.
Те рен за ова ко дра сти чан „по вра так у

про шлост” при пре мљен је по сле не у спе-
ха ини ци ја ти ве де вет зе ма ља ко је су у
за јед нич ком пи сму од бри сел ске цен тра-
ле ЕУ за тра жи ле да се тро шко ви пен зиј-
ских ре фор ми не књи же у би лан се јав ног
ду га и бу џет ског де фи ци та. Тај зах тев,
ко ји су пот пи са ле Пољ ска, Бу гар ска, Че-
шка, Ма ђар ска, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Ру-
му ни ја, Сло вач ка и Швед ска је, ме ђу тим,
од би јен, што их је на те ра ло да про блем
ре ше на по ме ну ти на чин – де ли мич ним
или пот пу ним пре ба ци ва њем сред ста ва
са при ват них фон до ва у др жав ни.
Иако ЕУ има стан дар де ко ји чла ни це

оба ве зу ју у мно гим обла сти ма, пен зиј ски
си сте ми су у це ло сти у на ци о нал ној над-
ле жно сти. У ко ре ну да на шњих про бле ма
је пре све га чи ње ни ца да је си стем др-
жав них пен зиј ских си сте ма, усто ли чен у
јед ном дру га чи јем вре ме ну, по стао нео-
др жив у но вим окол но сти ма.
Основ ни прин цип тог си сте ма је по-

знат: др жа ве су оза ко ни ле до при но се
ко ји се у фонд за пен зиј ско оси гу ра ње
об ра чу на ва ју при ли ком ис пла та за ра да.
Из тог фон да ис пла ћи ва не су пен зи је
они ма чи ји је рад ни век већ био за вр-
шен. Јед но став ни је ка за но, они ко ји ра-
де из др жа ва ли су оне ко ји су у пен зи ји,
под прет по став ком да ће тај исти прин-
цип функ ци о ни са ти и у бу дућ но сти: да
ће но ва ге не ра ци ја за по сле них обез бе-

ђи ва ти ег зи стен ци ју ге не ра ци је ко ја се
пен зи о ни са ла.
Про блем је у то ме што је ово пра ви-

ло де фи ни са но у вре ме ка да је у про се ку
че тво ро за по сле них сво јим из два ја њи ма
из др жа ва ло јед ног пен зи о не ра. У та квим
окол но сти ма ни су би ле нео п ход не ни ка-
кве ре зер ве: пен зиј ски фон до ви су исто-
вре ме но и пу ње ни и тро ше ни.
Де мо граф ске про ме не ко је су за мах

до би ле по чет ком де ве де се тих – про ду-
же ње жи вот ног ве ка с јед не стра не, а
опа да ње сто пе ра ђа ња са дру ге, про ме-
ни ле су склад ни од нос из ме ђу оних ко ји
ра де и оних ко ји су из др жа ва ни, па је
по сто је ћи мо дел пен зиј ског си сте ма до-
спео у кри зу. Ве ћи на европ ских зе ма ља
је ре ше ње тог про бле ма по тра жи ла у по-
ста вља њу „дру гог сту ба” – у при ват ним
пен зиј ским фон до ви ма са лич ним ра чу-
ни ма. По је дин ци су ти ме ства ра ли „лич-
не ре зер ве” за ста ре да не и за си ту а ци-
ју ка да ће, због то га што др жав ни фонд
има ду го роч ни је оба ве зе пре ма све ве-
ћем бро ју ко ри сни ка, пен зи је не из бе жно
би ти ма ње.
Евро па ће у до глед ној бу дућ но сти би ти

у си ту а ци ји да јед ног пен зи о не ра у про-
се ку из др жа ва са мо дво је за по сле них.
Уче ста ле ре фор ме пен зиј ских си сте ма у
го то во свим зе мља ма до каз су да фор му-
ла ко ја ће тај про блем ре ши ти још ни је
про на ђе на. Оту да и но ви та лас – ре фор-
ми са ња ре фор ми.

Ми лан Бе кин

ЕВРОПСКА УНИЈА – ПРОБЛЕМИ ЗА ПРИВАТНЕ ПЕНЗИЈСКЕ ФОНДОВЕ

Ру ше ње дру гог сту ба
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Не ко ли ко
ис точ но е вроп ских
др жа ва је,
ре ша ва ју ћи про блем 
ре дов них ис пла та 
пен зи ја, по се гло
за при ват ним
фон до ви ма, али
нај да ље је у то ме 
оти шла Ма ђар ска

Гло бал на фи нан сиј ска и 
еко ном ска кри за уз др-
ма ла је ста бил ност јав-

них фи нан си ја у ни зу но вих 
чла ни ца ЕУ и до ве ла у пи-
та ње ис пла ту пен зи ја. Не ке 
од зе ма ља ко је су се на шле 
у та квој си ту а ци ји ви де ле су 
ре ше ње у по се за њу за сред-
стви ма при ват них пен зиј ских 
фон до ва. У овом сме ру кре-
ну ле су Ру му ни ја, Сло вач ка, 
Ли тва ни ја, Ле то ни ја и Есто-
ни ја, а нај да ље је оти шла 
Ма ђар ска у ко јој се при пре ма 
фак тич ка на ци о на ли за ци ја 
ових фон до ва.
Све ове зе мље су на раз-

не на чи не по че ле да огра-
ни ча ва ју то ко ве из два ја ња 
за при ват не пен зиј ске фон-
до ве, на сто је ћи да их пре у-
сме ре и њи ма за кр пе ру пу у 
др жав ном фон ду, али слу чај 
Ма ђар ске је ипак за сад је дин-
ствен. Вла да на ших се вер них 
су се да има чвр сту дво тре-
ћин ску ве ћи ну, па по зи ва ју ћи 
се на та ко „сна жан ман дат” 
на ја вљу је или већ спро во-
ди круп не про ме не ко је због 
да ле ко се жно сти већ на зи ва ју 
ма ђар ским екс пе ри мен том. 
Бан ка ма и пред у зе ћи ма ко-
ја се ба ве енер ге ти ком и те-
ле ко му ни ка ци ја ма уво ди се 
при вре ме ни по рез на до бит, 
а на ја вљен је још низ слич-
них ме ра др жав не ре гу ла ци је 
и ди стри бу ци о ни зма.
Јед на од ме ра ма ђар ске 

вла де је и пре у сме ра ва ње до-
сад оба ве зног из два ја ња од 
осам од сто за при ват не пен-
зиј ске фон до ве – ова су ма ће 
се од са да сли ва ти у др жав ни 
пен зиј ски фонд. На овај на-
чин у бу џет др жа ве ће се за 
са мо го ди ну да на сли ти око 

1,25 ми ли јар ди евра ви ше, 
чи ме би се до брим де лом мо-
гао по кри ти ма њак сред ста ва 
за те ку ће фи нан си ра ње пен-
зи ја. Ову ме ру вла де по ли ти-
ча ри по ку ша ва ју да по др же 
из ја ва ма да љу ди ма тре ба да 
бу де ја сно да им при стој ну 
пен зи ју мо же обез бе ди ти са-
мо др жа ва.
При ват ни пен зиј ски фон-

до ви уве де ни су у Ма ђар ској 
још 1997. го ди не. Ме ђу тим, 
до кра ја ја ну а ра иду ће го ди не 
ви ше од три ми ли о на Ма ђа ра 
ко ји ула жу у ове фон до ве мо-
ра ће да се опре де ле за при-
ват ни или за др жав ни фонд. 
Ако се опре де ле да сред ства 
и да ље ула жу у при ват не 
фон до ве, не ће ви ше има ти 
ко ри сти од 24 од сто, ко ли ко 
им се од пла та од би ја за др-
жав не пен зи је, тј. не ће има-
ти пра во на др жав ну пен зи ју. 
Дру га по ну ђе на ва ри јан та је 
да се опре де ле за др жав ну 
пен зи ју а да то што су уште-
де ли у при ват ним фон до ви ма 

по диг ну и ис ко ри сте за шта
год хо ће.
По ред Ма ђар ске, нај о штри-

је се на при ват не пен зиј ске
фон до ве кре ну ло у Есто ни ји,
где се иде пу тем по ступ ног
сни жа ва ња оба ве зних из два-
ја ња за ову вр сту оси гу ра ња
за ста рост. Нај пре је про це-
нат из два ја ња из пла та за
при ват не фон до ве сни жен са
шест на два од сто, а по том
су при вре ме но об у ста вље на
сва оба ве зна из два ја ња. За
раз ли ку од Ма ђар ске, вла да
у Та ли ну ра чу на да ће се из-
два ја ња за ове фон до ве убр зо
ипак об но ви ти, то јест по сле
кон со ли да ци је др жав них фи-
нан си ја, што се оче ку је то ком
сле де ће го ди не.
Асо ци ја ци ја ма ђар ских пен-

зиј ских фон до ва је план пен-
зиј ске (ан ти)ре фор ме вла де
озна чи ла као при кри ве ну
на ци о на ли за ци ју и на ја ви ла
жал бу код европ ских ин сти-
ту ци ја. У Бу дим пе шти су чак 
ор га ни зо ва не пр ве упо зо ра-

ва ју ће де мон стра ци је про тив
ове ме ре, а на ја вље но је и
њи хо во про ши ре ње и пре-
но ше ње на на ци о нал ни ни во
уко ли ко се ова на ме ра вла де
за и ста спро ве де у де ло по-
чет ком иду ће го ди не.
Има до ста ана ли ти ча ра ко-

ји сма тра ју да су про бле ми с
бу џе том са мо из го вор да се
те рет ре дов не ис пла те пен зи-
ја пре не се на ге не ра ци је ко је
до ла зе, на шта упо зо ра ва и
Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд
ко ји овој зе мљи по ма же још од
де цем бра 2008. го ди не. Чи ње-
ни ца је да се овим по ступ ком
из ве сно учи ни ло са мо јед-
но – про блем ис пла те пен зи-
ја пре нет је на пле ћа мла ђих
ге не ра ци ја ко је ће мо ра ти да
из др жа ва ју све ве ћи при лив
пен зи о не ра. А по што је де мо-
граф ски би ланс све ло ши ји,
то јест мла дих је све ма ње, а
ста рих све ви ше, тај те рет ће
мла ди ма би ти мно го те жи не го
да на шњим ге не ра ци ја ма.

Ми лан Ла за ре вић
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УЗа во ду за со ци јал нуУУза шти ту 3. де цем браУУодр жа на је про мо ци-
ја мо но гра фи је „Оп шта ге-
рон то ло ги ја – ан тро по ло ги ја
ста ро сти”, ауто ра проф. др
Де ја на Су мра ка. Мо но гра фи-
ју је, уочи ово го ди шњег Сај-
ма књи га, об ја ви ло из да вач ко
пред у зе ће „Со ци јал на ми сао”.
О књи зи су овом при ли ком
го во ри ли из да вач Ра дул Јо ва-
но вић, проф. др Ми ло сав Ми-
ло са вље вић, проф. др Ми ро-
слав Си мић и проф. др Ми лош
Не ма њић.
Мо но гра фи ја је пре вас-

ход но на ме ње на сту ден ти ма
со ци јал ног ра да и со ци јал не
по ли ти ке, као и сту ден ти ма
спе ци ја ли стич ких сту ди ја из
ових обла сти, али је, пре ма
ми шље њу струч ња ка, дра го-
це на и дру ги ма ко ји се ба ве
ста ри јом по пу ла ци јом. Књи-
га се ба ви свим бит ним пи-
та њи ма ве за ним за ста рост и
ста ре ње, од но сно по тре ба ма
и по ло жа јем ста рих љу ди и
њи хо вих по ро ди ца, као и од-
но сом со ци јал ног окру же ња
и дру штве них ин сти ту ци ја
пре ма гло бал ном про бле му
убр за ног ста ре ња по пу ла-
ци је. Аутор по ла зи од прет-
по став ки здра вља и здра вих

сти ло ва жи во та у по зном 
до бу, а при о ри тет да је пи-
та њи ма усло ва жи во та и 
пре вен тив ним про гра ми ма и 
про јек ти ма.
О те ми ста ре ња сам аутор, 

Де јан Су мрак, ка же:
– Ста ре ње као про цес и 

ста рост као ста ње, ка ко на 
ин ди ви ду ал ном пла ну, та ко и 
ста ре ње по пу ла ци је, има ши-
ре дру штве не апли ка ци је. Ве-

ли ки су иза зо ви пред на шим 
дру штвом у по гле ду по ра ста 
бро ја ста рих и сма ње ња при-
род ног при ра шта ја, као и про-
ду же ња жи вот ног ве ка по је-
дин ца. Та ко да нас го во ри мо 
не са мо о тре ћем жи вот ном 
до бу (од 65 до 80 го ди на), 
већ и о та ко зва ном че твр том 
жи вот ном до бу осо ба ста ри-
јих од 80 го ди на, са по ра стом 
бро ја сто го ди шња ка.

И са мо пред ста вља ње књи-
ге оста ви ло је ути сак на све 
при сут не, али и на ауто ра.

– За ме не је пре зен та ци ја
би ла из у зе тан до га ђај, не са-
мо за то што су се сви уче сни-
ци из ја сни ли афир ма тив но 
о књи зи, не го ме је по себ но 
ра до ва ло ве ли ко ин те ре со ва-
ње за те му ко ју мо но гра фи ја 
об ра ђу је – на во ди про фе сор 
Де јан Су мрак. Ј. Оцић

поводи

Пре ма из ве шта ју по кра јин-
ског за штит ни ка пра ва гра ђа-
на, ура ђе ном на кон оби ла ска
до мо ва за сме штај ду шев но
обо ле лих ли ца у Но вом Бе-
че ју, Ста ром Ле цу и Чу ру-
гу то ком ок то бра, за кљу чак 
је да ове уста но ве ра де под
оте жа ним усло ви ма, пр вен-
стве но услед не до стат ка фи-
нан сиј ских сред ста ва, као и
не до вољ ног бро ја за по сле них
струч ња ка у обла сти здрав-
стве не и со ци јал не за шти те,
као и пра те ћег тех нич ког и
дру гог по моћ ног осо бља.

На и ме, основ ни про блем у 
ра ду ових уста но ва је њи хо ва 
пре на се ље ност, јер тре нут но 
у њи ма бо ра ви за ско ро 10 
про це на та ве ћи број ко ри-
сни ка од по сто је ћих рас по-
ло жи вих ка па ци те та. Да овај 
про блем мо ра што хит ни је да 
се ре ша ва го во ре и про це не 
упра ва и осо бља до мо ва да 
ствар ни број њи хо вих по тен-
ци јал них ко ри сни ка пре ва-
зи ла зи уку пан рас по ло жи ви 
ка па ци тет на те ри то ри ји АП 
Вој во ди не. Кон крет но, то зна-
чи да ви ше од хи ља ду осо ба 

из ове дру штве не гру пе има-
ју по тре бу, а ни су сме ште не 
у ова кве уста но ве или, пак, 
ни су об у хва ће не не ким дру-
гим ви дом со ци јал ног збри-
ња ва ња.
Од ла га њем сме шта ја у 

дом, или не мо гућ но шћу ње-
го вог спро во ђе ња по ве ћа ва 
се ве ро ват но ћа да ће ду-
шев но обо ле лим ли ци ма, 
као и њи хо вим по ро ди ца ма, 
би ти ус кра ће на и мо гућ ност 
оства ре ња чи та вог ни за за-
ко ном за га ран то ва них људ-
ских пра ва у обла сти со ци-

јал не и здрав стве не за шти те.
Ова чи ње ни ца је по себ но
зна чај на с об зи ром на уло гу
до мо ва за ду шев но обо ле ла
ли ца у збри ња ва њу и ре со-
ци ја ли за ци ји осо ба из пси-
хи ја триј ских бол ни ца, на кон
опо рав ка у њи ма, што би, по
пра ви лу, мо ра ло да се спро-
во ди без од ла га ња. Над ле-
жни ор га ни, сто га, мо ра ју
пред у зе ти аде кват не ко ра ке
да би се што пре пре ва зи шло
по ме ну то ста ње – пре по ру ка
је по кра јин ског ом буд сма на.

М. Мек те ро вић

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ „ОПШТА ГЕРОНТОЛОГИЈА – АНТРОПОЛОГИЈА СТАРОСТИ”

Тре ће и че твр то жи вот но до ба

УСТА НО ВЕ ЗА СМЕ ШТАЈ ДУ ШЕВ НО ОБО ЛЕ ЛИХ ЛИ ЦА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Рад у те шким усло ви ма
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За јед но са
дру гим
спор ти сти ма
Уочи Ме ђу на род ног да-

на осо ба са ин ва ли ди те том,
Злат ко Ке слер, ви ше стру ки
осва јач нај ви ших од лич ја у
па ра о лим пиј ским так ми че њи-
ма, при су ство вао је са стан ку
у По кра јин ском се кре та ри ја-
ту за спорт у Но вом Са ду, на
ко ме је до го во ре но да спор-
ти сти са хен ди ке пом, у сре ди-
на ма у ко ји ма их не ма мно го,
у на ред ном пе ри о ду тре ни ра-
ју са оста лим спор ти сти ма у
сво јим ди сци пли на ма.

М. М.

ИЗ ША БАЧ КОГ ЦЕН ТРА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

Кре ну ла „Мре жа”Не дав но је из штам пе 
иза шао пр ви број ча со-
пи са „Мре жа” у из да њу 

Цен тра за со ци јал ни рад из 
Шап ца. Ка ко ка же Бран ка Да-
ви до вић, ди рек тор ка Цен тра, 
циљ из да ва ча је да се чи та о-
ци бо ље упо зна ју са пра ви ма 
и услу га ма ко је мо гу оства-
ри ти, али и да са зна ју са ка-
квим се про бле ми ма су о ча ва-
ју рад ни ци ша бач ког Цен тра 
за со ци јал ни рад и ка кве све 
пре пре ке ва ља „пре ско чи ти” 
да би се до шло до же ље ног 
ци ља. Ча со пис „Мре жа” је 
отво рен по зив за са рад њу ра-
ди уна пре ђе ња по ло жа ја гра-
ђа на у ло кал ној за јед ни ци.
Ди рек тор ка Да ви до вић от-

кри ва ода кле ова кав на зив 
ча со пи са:

– Цен тру је нео п ход но, да 
би у пот пу но сти оства ри вао 
за дат ке, да бу де умре жен са 
оста лим зна чај ним чи ни о ци-
ма у ло кал ној за јед ни ци, са 
ње ним шко ла ма, здрав стве-
ним уста но ва ма, пра во суд ним 
си сте мом, по ли ци јом, пред-
школ ском уста но вом, све уз 
по др шку ло кал не вла сти. Цен-
тар је у сре ди шту мре же јер 
нај че шће има уло гу ко ор ди-
на то ра и у ње му или по чи ње 
или се за вр ша ва рад на од ре-
ђе ном про бле му. Са рад ња са 
оста лим си сте ми ма у мре жи 
је знат но уна пре ђе на по след-
њих го ди на, али ће мо је и да-
ље раз ви ја ти и уса вр ша ва ти.
У пр вом бро ју ча со пи са 

гра до на чел ник Шап ца, Ми-

Ча со пис по све ћу је па жњу
и Са ве то ва ли шту за по ро ди-
цу и мла де, ко је ан га жу је тим
струч ња ка у пре вен тив ном
ра ду кроз пру жа ње бес плат-
них услу га гра ђа ни ма и њи-
хо вим по ро ди ца ма. Чи та о ци
се мо гу упо зна ти са сер ви сом
и услу га ма у ло кал ној за јед-
ни ци: Си гур на ку ћа, мо бил ни
ти мо ви за нео д ло жне и хит не
ин тер вен ци је, По моћ и не га у
ку ћи, Ку ћа на по ла пу та, Фонд
„Ху ма но ср це Шап ца”, Днев ни
бо ра вак за де цу и омла ди ну
са смет ња ма у раз во ју „Сун-
цо крет”...
Пред мет ис тра жи ва ња је

струк ту ра по ро ди ца де це без
ро ди тељ ског ста ра ња и струк-
ту ра и по ло жај ста ра те ља од-
ра слих и ста рих ли ца. Ту су
и ак ту ел но сти, реч ко ри сни ка
услу га и лич ни ста во ви.
У Цен тру за со ци јал ни рад,

осно ва ном пре че тр де сет и
се дам го ди на, у ко јем да нас
ра ди пе де сет и осам рад ни ка
ор га ни зо ва них у че ти ри слу-
жбе, по себ но ис ти чу спрем-
ност град ске упра ве да по-
мог не сва ки вид уна пре ђе ња
со ци јал не за шти те.
На са мом по чет ку, у овој

ху ма ни тар ној уста но ви се на-
да ју да ће ча со пис из ла зи ти и
ви ше од је дан пут го ди шње.

Б. Ра до ва но вић

лош Ми ло ше вић, из ме ђу 
оста лог, го во ри о по ло жа ју 
ста рих у овом гра ду, о уна-

пре ђе њу со ци јал не за шти те
и кре и ра њу со ци јал не по ли-
ти ке.

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ СПОРТ СКИХ АК ТИВ НО СТИ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ
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ПЕН ЗИ О НЕ РИ У АША ЊИ

Сва ко днев но 
оку пља ње
Ме сно удру же ње пен зи о не ра у Аша-

њи је ди но је у пе ћи нач кој оп шти ни 
чи је су про сто ри је отво ре не сва ко га 
да на у не де љи, баш ка ко то ра де и у 

Оп штин ском удру же њу у са мим Пе ћин-
ци ма. У тој срем ској оп шти ни пен зи о-
не ри има ју сво је про сто ри је и у Ши ма-
нов ци ма, Кар лов чи ћу, Де чу, Ку пи но ву
и Бре ста чу, али се та мо отва ра ју са мо
по по тре би. У Аша њи се пен зи о не ри
оку пља ју сва ко днев но, углав ном ују-
тро и пред ве че, да по при ча ју о свом
жи во ту и до га ђа ји ма у се лу, ко се
оже нио, ко је умро, ко се по сва ђао...
Ту мо гу да по пи ју чај или ка фу, ту се

де ле ку пље не на мир ни це и сла ве ро-
ђен да ни.
Ан дри ја Си мић, пред сед ник Ме сног

удру же ња пен зи о не ра, ис ти че да се је-
ди но код њих не што до га ђа, те да је све
оста ло у се лу за мр ло.
Од око 2.000 ста нов ни ка у Аша њи,

360 су пен зи о не ри, а са мо њих 36 пла ћа
го ди шњу чла на ри ну од 200 ди на ра.
Про сто ри ја за пен зи о не ре на ла зи се

у ле по уре ђе ном се о ском до му, а све

Уче ство ва ло осам 
еки па са око 250
так ми ча ра, а 
до го во ре но да
ма ни фе ста ци ја бу де
тра ди ци о нал на

У ор га ни за ци ји Удру же њаУУпен зи о не ра Ле сков цаУУпре не ко ли ко да на одр-УУ
жан је Дру ги фе сти вал фол-
кло ра пен зи о не ра Ср би је на
ко ме је уче ство ва ло осам еки-
па са го то во 250 так ми ча ра.
У окви ру ове ма ни фе ста ци је

ве те ра на Ср би је уче сни ци су
про ше та ли ули ца ма Ле сков-
ца и ис пред Кул тур ног цен тра
из ве ли кра ћи про грам, што је
иза зва ло ве ли ко ин те ре со ва-
ње гра ђа на.

– Наш циљ је дру же ње љу-
ди тре ћег до ба и за то ова 
смо тра фол клор них еки па 
пен зи о не ра не ма так ми чар-
ски ка рак тер – ка же Бра ти-

слав Здрав ко вић, пред сед ник 
ле ско вач ког Удру же ња пен-
зи о не ра.
До го во ре но је да ова ма ни-

фе ста ци ја по ста не тра ди ци о-

нал на и да се, по ред Ле сков-
ца, одр жа ва и у дру гим гра до-
ви ма Ср би је.
Са ва Ста ни ми ро вић, ор га ни-

за тор про гра ма, ис ти че да је 
пре пет го ди на при Удру же њу 
пен зи о не ра овог гра да осно-
ван КУД „Пен зи о нер”, дру штво 
ко је је вр ло ак тив но и у свом 
са ста ву има фол клор ну, хор-
ску, ре ци та тор ску, фру ла шку 
и пе вач ку сек ци ју и ор ке стар.

– За нас је нај ва жни је да
са ра ђу је мо, да се дру жи мо 
и да та ко по ка же мо да још 
има мо до вољ но ду ха и спрем-
но сти да жи ви мо у скла ду са 
сво јим уве ре њи ма и го ди на ма
– ка же Са ва Ста ни ми ро вић, 
до бит ник број них на гра да за 
раз вој кул тур ног ама те ри зма 
у Ле сков цу.

Д. Ко цић

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ИЗ ЛЕ СКОВ ЦА

Дру ги фе сти вал фол кло ра
ве те ра на Ср би је
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Ениг ма та Зла тан Пу пе зин,
уз по моћ вр шња ка Ни ко ле
Гра сти ћа, ус пео да про на ђе
ско ро све, осим пе то ро
сла вље ни ка

Пра  в и  л о
је да се
г о  д и -

шњи це сла ве у
ме се цу или ба-
рем го ди шњем
до бу ка да се
до га ђај збио.
Ме ђу тим, ге-
не ра ци ја ко ја
је пр ва по сле
Дру гог свет-
ског ра та, ју на 
1960. го ди не, 
по ло жи ла за вр шни ис пит уме сто до та да-
шње кла сич не ве ли ке ма ту ре у ки кинд-
ској Гим на зи ји оку пи ла се по сле по ла
ве ка тек у по зну је сен 2010. го ди не. На
то је ути ца ло те шко про на ла же ње адре-
са, с об зи ром на то да су мно ги одав но
на пу сти ли Ки кин ду, а не ки чак жи ве у
ино стран ству и сла бо или ни ка ко не одр-
жа ва ју ве зу са гра дом у ко јем су сте кли
сред њо школ ско обра зо ва ње.
Не за хвал ног, али за ениг ма ту иза зов-

ног за дат ка при хва тио се Ки кин ђа нин
Зла тан Пу пе зин, по зна ти за го не тач он-
да шње Ју го сла ви је. Он је од ше зде сет
дво је дру га ри ца и дру го ва, ко ли ко је
сте кло гим на зиј ско све до чан ство са ран-
гом ма тур ског по за вр шет ку школ ске
1959/60. го ди не, ус пео њих 47 да оба ве-
сти о да ту му про сла ве. У то ме му је по-
мо гао ње гов ис пи сник Ни ко ла Гра стић.
Њих дво ји ца су уста но ви ли и то да је
де сет њи хо вих вр шња ка у ме ђу вре ме ну
пре ми ну ло, а са мо пе то ро ни су ус пе ли
да про на ђу. Од по тра ге не од у ста ју јер

же ле да им са оп ште да ге не ра ци ја ра-
чу на и на њих, бу ду ћи да ње ни при пад-
ни ци при пре ма ју из да ва ње спо ме ни це у
ко јој же ле да об ја ве све ауто би о гра фи-
је и фо то гра фи је. Од по то ма ка и ро ђа ка
сво јих по чив ших ко ле га из гим на зиј ских
клу па пре у зе ће по дат ке о рад ној ка ри је-
ри и при кљу чи ти их пи са ним при ло зи ма
и фо то до ку мен та ци ји.
На све ча ност у Ки кин ди сти гла су 24

сла вље ни ка, а од њи хо вих про фе со ра жи-
ви су са мо још Иван Ла у шев, ко ји је био
је дан од тро је раз ред них ста ре ши на у за-
вр шни ци шко ло ва ња, и Сре тен Чи чу лић.
Обо ји ца су сво јим при су ством уве ли ча ли
овај су срет и ожи ве ли се ћа ња на да не
про ве де не са сво јим уче ни ци ма од ко јих
су ско ро сви сте кли фа кул тет ске ди пло-
ме, а мно ги и ви со ка зва ња по врх то га.
Та ге не ра ци ја је има ла пи о нир ску уло гу
да упи су је фа кул тет по сред ством при јем-
ног ис пи та, као што га је и пр ва по ла га ла
при ли ком сту па ња у сред њу шко лу.
Сто жер оку пља ња ге не ра ци је 1959/60.

и ње ног са ста вља ња по сле пет де це ни ја,

Зла тан Пу пе зин, ди пло ми ра ни је еко но-
ми ста у пен зи ји ко ји је ушао у Лек си кон
срп ских ениг ма та, а пре то га и у Лек си кон
за го не та ча Ју го сла ви је. Пу пе зин је об ја-
вио пр ви ениг мат ски при лог још 1958. го-
ди не. Од та да је штам па но ви ше хи ља да
ње го вих ра до ва, а, по Јо ва ну Ву ко ви ћу,
пр ву осмо смер ку у Ср би ји, 7. мар та 1976,
об ја вио је упра во Зла тан Пу пе зин. У мла-
до сти је играо фуд бал и ку глао, а да нас је
ку гла шки су ди ја. Са ра ђу је и са да у мно го-
број ним ениг мат ским и дру гим ли сто ви-
ма. От крио нам је ка ко је ус пео да до ђе
до то ли ко дру го ва из гим на зиј ских да на.

– При ли ком на ла же ња адре са по мо гла
ми је и чи ње ни ца што сам ду го го ди на
био ин спек тор он да шње Слу жбе дру-
штве ног књи го вод ства (СДК) – на по ми-
ње Зла тан.
Ње го ви при ја те љи у Клу бу ки кинд ских

пен зи о не ра, где по вре ме но игра шах а
че шће пра ти пар ти је, до да ју у ша ли да
је по себ но ефи ка сан у от кри ва њу адре са
по ре ских ду жни ка.

С. За ви шић

СКУП НЕ КА ДА ШЊИХ МА ТУ РА НА ТА ГИМ НА ЗИ ЈЕ У КИ КИН ДИ

Су срет по сле по ла ве ка

Не ка да шњи ма ту ран ти ки кинд ске Гим на зи је Зла тан Пу пе зин 

што по сто ји у њој до би је но је од до на-
то ра. Пен зи о не ри су на ро чи то по но сни
на ку хи њу ко ји су до би ли од Ду ша на
Лу ки ћа, ко ји про из во ди на ме штај. Од
Цен тра за со ци јал ни рад у Пе ћин ци-
ма, Зе мљо рад нич ке за дру ге „Аша ња” 
и дру гих да ро да ва ца до би ли су на по-
клон и сто ло ве, сто ли це, шпо рет, фри-
жи дер, те ле ви зор, те ле фон... На по ми-
њу да им Ме сна за јед ни ца по ма же у
пла ћа њу стру је.

Ка да је о на бав ка ма реч, све што ку-
пу ју пен зи о не ри, мо гу под истим усло-
ви ма до би ти и оста ли ме шта ни Аша ње.

– У 2010. го ди ни по сред ством Оп-
штин ског удру же ња пен зи о не ра, са
ко јим има мо до бру са рад њу, на ба ви ли
смо 205 куб них ме та ра др ва, 350 па ке-
та су хо ме сна тих про из во да и ли сна тог
те ста, а ку по ва ли смо и ја бу ке, па суљ,
кром пир и дру го по вр ће. И све то на от-
пла ту у не ко ли ко ме сеч них ра та – ка же

за „Глас оси гу ра ни ка” бла гај ник, Алек са
Ни ко лић.
Оку пље ни пен зи о не ри до да ју да су

им ме сеч не при на дле жно сти ма ле, али
да рет ко ко у Аша њи жи ви са мо од њих,
углав ном има ју и до дат ни из вор при хо-
да од ба ште или њи ве. А, ка ко је за по-
чео и сви њо кољ у мно гим до ма ћин стви-
ма, лак ше ће се под не ти пред сто је ћи
зим ски пе ри од.

Д. Р.
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Глу ва и на глу ва ли ца у на-
шој зе мљи, још од 1965.
го ди не, кроз сво ја уме ћа

у драм ско-пан то мим ском ства-
ра ла штву, мо дер ним игра ма,
на род ним игра ма – фол кло-
ру и ре ци та лу, да ју до при нос
очу ва њу кул тур не ба шти не.
То нај че шће чи не кроз фе-
сти вал ска так ми че ња чи ји
је ор га ни за тор Са вез глу вих
и на глу вих Ср би је, а по кро-
ви тељ Ми ни стар ство ра да и
со ци јал не по ли ти ке – Сек тор
за за шти ту осо ба са ин ва ли-
ди те том. До са да су одр жа на
три де сет че ти ри фе сти ва ла
ко ји се ор га ни зу ју у два де ла,
у ма ју и у но вем бру. До ма ћи-
ни фе сти ва ла су ме ђу оп штин-

ске, оп штин ске и основ не ор-
га ни за ци је глу вих и на глу вих, 
ко ји ма по моћ у ор га ни за ци ји, 
по ред ло кал них са мо у пра ва, 
пру жа ју и мно го број ни до на-
то ри и спон зо ри.
Дру ги део ово го ди шњег, 

три де сет че твр тог Фе сти ва-
ла у обла сти на род них ига-
ра – фол кло ра и ре ци та ци ја 
– ре ци та ла, одр жан је сре-
ди ном но вем бра у Ша бач ком 
по зо ри шту. На Фе сти ва лу су 
на сту пи ла глу ва и на глу ва 
ли ца из Сом бо ра, Кру шев ца, 
Кра гу јев ца, Но вог Са да, Ја-
го ди не, Па ра ћи на, Сме де рев-
ске Па лан ке, Ни ша, Ужи ца, 
Бе че ја, Бе о гра да, Про ку пља, 
Вра ња, Бе ле Цр кве, Тр сте-

ни ка, Вр шца, Су бо ти це, Ру ме 
и Шап ца. У че тво ро ча сов ном 
фе сти вал ском про гра му уче-
сни ци су ша бач кој пу бли ци 
при ка за ли игре из Ср би је, 
Шу ма ди је и Вра ња, сплет бу-
ње вач ких на род них ига ра, а 
ви де ли су и гру жан ско пре-
ло са игра ма из Шу ма ди је... 
Ре ци та то ри су упе ча тљи во 
го во ри ли сти хо ве Јо ва на Јо-
ва но ви ћа Зма ја, Ми ро сла ва 
Ан ти ћа, Де сан ке Мак си мо вић, 
Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, 
Не дељ ка По па ди ћа...
Ка да се спу сти ла фе сти-

вал ска за ве са, струч ни жи ри 
је про гла сио нај бо ље. Пр во 
ме сто у фол кло ру при па ло је 
Кра гу јев цу, дру го Су бо ти ци, 

а тре ће Ни шу. У ре ци то ва њу 
пр во ме сто осво јио је Злат ко 
Ма тић из Ужи ца, дру го Не над 
Мах му то вић из Па ра ћи на, а 
тре ће На та ша Вр ба ски Ву ја-
нић из Но вог Са да. Нај бо љи-
ма су на гра де уру чи ли Ми ло-
сав Јо ва но вић, пред сед ник, 
и Ра до је Ку јо вић, се кре тар 
Са ве за глу вих и на глу вих Ср-
би је. Да Фе сти вал про тек не 
у нај бо љем ре ду свој ски се 
по бри нуо до ма ћин – Ме ђу оп-
штин ска ор га ни за ци ја глу вих 
и на глу вих Шап ца. На кра ју 
су сви уче сни ци по ру чи ли: 
„До ви ђе ња до на ред не го ди-
не. Ви ди мо се у Пан че ву на 
сле де ћем фе сти ва лу!”

Сл. Ко стан ти но вић

ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА ГЛУ ВИХ И НА ГЛУ ВИХ СР БИ ЈЕ

Чу ва ри кул тур не ба шти не

Наступ Нишлија Заједничка слика победника

Игре из Врања Фолклористи из Крагујевца
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АЛЕК СИ НАЦ

Нај ба ка и де ка
У окви ру тра ди ци о нал не ак ци је „За сун ча ну је сен жи во-

та”, ко ју је и ове го ди не ор га ни зо вао Цр ве ни крст Алек син ца, 
уче ни ци че твр тог раз ре да Основ не шко ле „Вожд Ка ра ђор ђе”, 
пред во ђе ни учи те љи цом Сне жа ном Ми ло ва но вић, по се ти ли су 
Ге рон то ло шки цен тар „Је ле нац” и за ба ке и де ке ко ји ов де жи-
ве, али и за за по сле не ко ји о њи ма бри ну, при ре ди ли при го-
дан про грам са чи њен од ре ци та ла, пе са ма, ига ра и драм ских 
при ка за.
У окви ру про гра ма ор га ни зо ва на је и ре ви ја џем пе ра и ша-

ло ва ко је су, у скло пу рад не те ра пи је, ко ја је до бро вољ на, 
из ра ди ли ко ри сни ци ове уста но ве.

ДЕ БРЦ

Про те ра но пу ше ње
из клу ба
Из клу ба пен зи о не ра у Де бр цу, и знат но пре до но ше ња 

За ко на, за у век је про те ра но пу ше ње, уз вид но ис так нут нат-
пис.

– Стра стве ни пу ша чи и да ље „ди ме”, али под над стре шни-
цом, не да ле ко од ула за у овај при ја тан ку так, у чи је је „уми-
ва ње” уло же но око 120.000 ди на ра – ка же пред сед ник пен-
зи о не ра Де бр ца, Ду шан Жи јић, и на гла ша ва да је и ло кал на 
са мо у пра ва у Вла ди мир ци ма знат но по мо гла ре но ви ра ње овог 
про сто ра.
Од лу ку о за бра ни пу ше ња у клу бу по шту ју сви: ру ко вод ство, 

члан ство, го сти... Ка жу да је то је ди ни на чин да се ко ли ко-то-
ли ко за шти те љу ди од ду ван ског ди ма и са чу ва ју за ве се. А ка-
ко ће пу ша чи ма би ти у пред сто је ћем зим ском пе ри о ду, оста је 
да се ви ди.
Ов де с по но сом ис ти чу да су пр ви у за пад ној Ср би ји про те-

ра ли пу ше ње из за тво ре них про сто ри ја.
З. Ђ.

ТР СТЕ НИК

Риб ни ка ре ви
пла ни нар ски да ни
Пла ни нар ско-сму чар ско дру штво „Љук тен” из Тр сте ни-

ка осно ва но је још дав не 1948. го ди не. По след њих го ди на
успе ва ју да ор га ни зу ју око пе де сет из ле та и ак ци ја у се зо-
ни, углав ном ло кал них, на пла ни на ма ко је Дру штво сма тра
„сво јим” – на Же љи ну, Го чу и Гле дић ким пла ни на ма. Че сто
се при дру жу ју и по зи ви ма дру гих пла ни нар ских дру шта ва. У 
окви ру „Љук те на” успе шно ра де сек ци је за брд ски би ци кли-
зам, ис хра ну у при ро ди, ал пи ни зам, еко ло ги ју и за ори јен та-
ци ју у про сто ру.

– Ове го ди не смо по 36. пут ор га ни зо ва ли ма ни фе ста ци ју
„Риб ни ка ре ви пла ни нар ски да ни”. Уче ство ва ло је 60 пла ни на-
ра из Бе о гра да и Тр сте ни ка на те ре ни ма Гле дић ких пла ни на.
Пе шач ка ту ра ишла је од се ла Пољ на, пре ко вр ха Бла го тин и
ар хе о ло шког на ла зи шта где је от кри ве но ра но не о лит ско на се-
ље. Ста за је за тим во ди ла кроз пи то ми Ле вач у прав цу за па да,
до се ла Гор њи Ду бич, где је ма ни фе ста ци ја за вр ше на код Пла-
ни нар ског до ма. Дру жи ли смо се до су мра ка, уз тра ди ци о нал-
но до бар па суљ. Пу ни ути са ка вра ти ли смо се у Тр сте ник, би ло
нам је за и ста ле по и уз бу дљи во – ре као нам је пред сед ник 
ПСД „Љук тен”, Хра ни слав Ра ден ко вић.

Д. И.

На пред лог за по сле них иза бра ни су и нај бо ља ба ка и нај бо-
љи де ка. Ти ту ле су по не ли Сло бо дан ка Цви та но вић, ко ја већ 
го ди на ма из ра ђу је укра сне пред ме те и по кла ња их при ја те љи-
ма, и Све то зар Ром че вић – за из у зет но ан га жо ва ње у фор ми-
ра њу ов да шње би бли о те ке.

С. И.



30 15. децембар 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

пензионерски кутак

ЉУ БО ВИ ЈА

По се та ма на сти ри ма
Ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Љу бо ви ји кра јем но вем бра по ве-

ла је 58 сво јих чла но ва на јед но днев ни из лет и оби ла зак срп-
ских све ти ња, ма на сти ра Пет ко ви ца, Ра до ва шни ца и Ка о на.
Љу бо виј ски пен зи о не ри нај пре су по се ти ли ма на стир Пет ко-

ви ца, чи ји се по ста нак ве зу је за кра ља Дра гу ти на, да кле за пе-
ри од пре до ла ска Ту ра ка на на ше про сто ре. На кон раз гле да ња 
и крат ког пре да ха, упу ти ли су се у ма на стир Ра до ва шни ца, под 
пла ни ном Цер, а у по по днев ним са ти ма сти гли су и у ма на стир 
Ка о ну, где им се по себ но до пао ико но стас и ико не ура ђе не у 
ви зан тиј ском сти лу.

– Са пен зи о не ри ма из Љу бо ви је че сто идем на из ле те јер 
док смо ра ди ли мно ги од нас ни су сти гли ова ко не што да ви-
де. У сва три ма на сти ра би ли смо ле по до че ка ни и овај из лет 
је за сва ку по хва лу. Ви де ли смо ве о ма вред не и ле пе све ти ње 
на шег под рињ ског кра ја. Има ли смо и од лич ног во ди ча, про ту 
Дра го љу ба Сте фа но ви ћа, па ро ха љу бо виј ског, од ко јег смо са-
зна ли до ста о ме сти ма ко ја смо по се ти ли – ути сци су 88-го ди-
шњег пен зи о не ра Ра ден ка Пу ца ре ви ћа из се ла Узов ни це код 
Љу бо ви је.

М. М.

ЗА ЈЕ ЧАР

Вече афо ри сти ча ра
Не дав но је у ме мо ри ја лу „Ни ко ла Пе шић” у За је ча ру одр жа но

ве че афо ри зма. Про грам тра ди ци о нал ног је се њег су сре та афо ри-
сти ча ра Ти моч ке кра ји не отво рио је Жи во јин Ден чић, пред сед ник 
Клу ба ти моч ких ху мо ри ста и са ти ри ча ра „Сер геј Лај ко вић”.
У пр вом де лу про гра ма про мо ви са на је збир ка афо ри за ма

„Шио ми га Ђу ра”, ауто ра проф. др Љу би ше Рај ко ви ћа, ко ју
је уре дио Ду шан В. Мла де но вић, а ре цен зен ти су би ли Жи во-
јин Ден чић и Ми лен Ми ли во је вић. Ово је пр ва књи га чи ји је
из да вач но во фор ми ра ни клуб ху мо ри ста и са ти ри ча ра „Сер геј
Лај ко вић”. У дру гом де лу про гра ма на сту пи ло је де се так афо-
ри сти ча ра из За је ча ра, Са ла ша, Бо ра, Мај дан пе ка и Свр љи га,
а гост ве че ри био је Ра де Ђер го вић, афо ри сти чар из Шап ца.
Про грам је за вр ши ла но ви нар Дра га на То мић-Бе шир ре ци ту ју-
ћи пе сму „О се дам бо е ма”, ауто ра Сер ге ја Лај ко ви ћа. М. С.

РУ МА

Осве шта но зво но
Вла ди ка срем ски Ва си ли је осве штао је цр кве но зво но на хра му

Св. Ва си ли ја Остро шког ко ји је по диг нут у дво ри шту Ге рон то ло-
шког цен тра „Срем” у Ру ми. Овај чин оба вљен је у при су ству рум-
ских све ште ни ка, за по сле них и ко ри сни ка услу га ове уста но ве.
У окви ру ком плек са ГЦ „Срем” нај пре је по сто ја ла ка пе ла,

ко ја је на кон ре но ви ра ња пре тво ре на у храм. Он је осве штан
2004. го ди не на дан сла ве Цен тра – Све тог Ва си ли ја, и та ко је
до био име.
Из ове уста но ве сти же још јед на вест – Ак тив же на „Ру-

ма” по кло нио је пр вих да на де цем бра Ге рон то ло шком цен тру
„Срем” 300 ко ма да ра са да цве ћа да би улеп ша ли про стор у
ко јем жи ве. Д. Р.

ЗА ЈЕ ЧАР

Две де це ни је са рад ње
са ама те ри ма
из Бу гар ске
Чла но ви КУД-а „Пен зи о нер” из За је ча ра го сто ва ли су кра јем 

но вем бра у Бе ло град чи ку у Бу гар ској.
По сле по здрав не ре чи до ма ћи на, на по зор ни ци Омла дин ског 

до ма пред ста ви ли су се за је чар ски пен зи о не ри: гру пе пе ва ча, 
во кал ни со ли сти Ве ра Ко стић, Ве ра Ди ми три је вић и Де сан ка 
Ган ко вић, ин стру мен та ли сти – фру лаш Ми лан Пај кић и чла но-
ви на род ног ор ке стра под упра вом Де ја на Ран ђе ло ви ћа, као и 
чла но ви фол клор не сек ци је КУД-а „Пен зи о нер”.

– Са рад ња са пен зи о не ри ма из Бу гар ске тра је пу не две де-
це ни је, од Ку ле, пре ко Ви ди на, Кне же, Вра ња и Вар не. Ина че, 
ово је пр ви на ступ у Бе ло град чи ку, где смо ср дач но при мље ни 
и где су до шли и пен зи о не ри из Вра ња да се за јед но дру жи-
мо – ка же Ве ра Ди ми три је вић, пре сед ник КУД-а „Пен зи о нер” 
из За је ча ра.

М. С.
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Ми лош Пр жић
нај бо љи
Са вез сле пих Ср би је је, 12. но вем бра, у Па ра ћи ну ор га ни зо-

вао 21. Му зич ку смо тру у ци љу афир ма ци је и раз би ја ња пред-
ра су да о сле пим и сла бо ви дим осо ба ма. У са ли На род ног по зо-
ри шта уче ство ва ло је се дам во кал них со ли ста на род не му зи ке, 
три из во ђа ча за бав не му зи ке и шест ин стру мен та ли ста. Све 
уче сни ке пра тио је ор ке стар под упра вом Не на да Ми ло ва но-
ви ћа Пе ги ја из Кра гу јев ца.
Струч ни жи ри је од лу чио да је Ми лош Пр жић из Сме де ре ва 

нај бо љи ин стру мен та ли ста. Ње му је при па ла и на гра да пу бли-
ке ко ја је са да пр ви пут до де ље на. Дру гу на гра ду осво јио је 
Го ран Ми ја то вић из Кра ље ва, а тре ће пла си ра ни су Де јан Ми-
ло вић из Ва ље ва и Жар ко Сто ја ко вић из Бо го ти не код Бо ра. 
Иако има осам де сет го ди на, Жар ко успе шно сви ра на тру би и 
фру ли. Дра га ну То ми ћу из Ја го ди не при па ло је пр во ме сто у 
кон ку рен ци ји во кал них со ли ста на род не му зи ке. Дру ги је био 
Сло бо дан Дуј кић из Бо ра, а тре ћа Ми ли са Ми јај ло вић из Ин ђи-
је. Ме ђу из во ђа чи ма за бав не му зи ке пр ву на гра ду је осво ји ла 
Гор да на Пи лић из Но вог Са да, дру ги је био Жељ ко Гор дић из 
Бе о гра да а тре ћи Да ни јел Ми ле ћић из Па ра ћи на.
У ре ви јал ном де лу уче ство вао је Град ски хор из Па ра ћи на, 

Во ја Са јић, опер ски пе вач из Бе о гра да, Ран ко Бу рић, Љи ља на 
Ву ко вић, као и је да на е сто го ди шња Та ма ра Ра дић, сле па де вој-
чи ца, на ша бу ду ћа му зич ка на да.
До ма ћин Смо тре би ла је Оп штин ска ор га ни за ци ја Са ве за 

сле пих у Па ра ћи ну, ко ја је оправ да ла по ве ре ње ор га ни за то-
ра, а сви уче сни ци су до би ли роб не на гра де. Про грам је био 
за ни мљив и ра зно вр стан та ко да је пу бли ка у пре пу ној са ли 
На род ног по зо ри шта ужи ва ла. А. Б.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Нај мла ђи за
нај ста ри је
У окви ру ак ци је „За сун ча ну је сен жи во та” под мла дак Цр ве-

ног кр ста Основ не шко ле „Јо ван По по вић” из Кра гу јев ца ор га-
ни зо вао је при ред бу и из ло жбу ли ков них ра до ва за ко ри сни ке
кра гу је вач ког Ге рон то ло шког цен тра.
Уче ни ци су за нај ста ри је су гра ђа не при пре ми ли бо гат ре-

ци тал и сплет на род них пе са ма и ига ра, што је на и шло на
вр ло то пао при јем, а у све ча ној са ли Ге рон то ло шког цен тра
пред ста вље ни су и уче нич ки цр те жи на те му „Сун ча на је сен
жи во та”. М. С.

ПРО КУ ПЉЕ

По де ље но хи ља ду
па ке та
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Про ку пља по тра ди ци-

ји кра јем го ди не до не се ма ло ра до сти пен зи о не ри ма са сво је
оп шти не ко ји има ју нај ни жа при ма ња. За хва љу ју ћи спон зо ри-
ма и соп стве ним сред стви ма, овај пут је обез бе ђе но хи ља ду
хи ги јен ских па ке та.
Па ке те су до би ли пен зи о не ри чи ја су при ма ња ни жа од

12.000 ди на ра. У ор га ни за ци ји у Про ку пљу ка жу да су све сни
да то ни је не ка ве ли ка по моћ, али је си гу ран знак да си ро ма-
шни ји чла но ви ни су за бо ра вље ни.
Па ке ти су уру че ни пен зи о не ри ма на град ском и се о ском под-

руч ју, а из бор оних ко ји су се на шли на овом спи ску оба ви ли су
ме сни од бо ри у гра ду и на те ре ну. Ж. Д.

КЛА ДО ВО

Апа тин ке ме ђу
нај у спе шни ји ма
У Кла до ву су, по чет ком де цем бра, одр жа ни су сре ти за по-

сле них у уста но ва ма со ци јал не за шти те. Ка ко нам ја вља ју из 
Апа ти на, у спорт ским так ми че њи ма нај у спе шни ји су би ли уче-
сни ци из До ма за ду шев но обо ле ла ли ца из Ста рог Ле ца, али 
су успе шне би ле и за по сле не из До ма за ста ре и пен зи о не ре 
из Апа ти на ко је су осво ји ле пр во ме сто у од бој ци, дру го у пи-
ка ду и тре ће у над вла че њу ко ноп ца. Осим раз ме не ис ку ста ва и 
дру же ња у до број ат мос фе ри, уче сни ци ових су сре та по се ти ли 
су и хи дро е лек тра ну Ђер дап. И. М.
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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

Ак ту ел на пи та ња
пен зиј ског
оси гу ра ња
слу жбе ни ка

Има при ме да ба за ко ну о пен зи о ном оси гу ра њу слу жбе-
ни ка, ко је су за и ста оправ да не. Ове при мед бе углав ном се 
сво де на то да при ват ни на ме ште ник те шко мо же до че ка ти 
се дам де се ту го ди ну жи во та ра ди ужи ва ња ста ро сне пен-
зи је, за тим да је по треб но у оси гу ра њу да ти бо ље обез-
бе ђе ње де ци умр лог оси гу ра ни ка и на по кон да оси гу ра ње 
при на дле жно сти тре ба до ве сти у ре ал ни ји од нос са ствар-
ним при на дле жно сти ма при ват них на ме ште ни ка. За и ста би 
би ло по треб но да се ста ро сна гра ни ца за ужи ва ње ста ро-
сне пен зи је сма њи.

(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)

Ста ро сна
гра ни ца
Про се чан век за од ла зак у пен зи ју у зе мља ма Европ ске 

уни је је око 65 го ди на. Чла ни це ЕУ су у окви ру ре фор ми 
пен зиј ског си сте ма од лу чи ле да по ступ но по ди жу ста ро-
сну гра ни цу. За по сле ни би, пре ма то ме, тре ба ло да за пет 
де це ни ја од ла зе у пен зи ју са на вр ше них 70 го ди на. Ду жи 
рад ни стаж је и зва ни чан циљ при вред не и со ци јал не стра-
те ги је Европ ске уни је до 2020. го ди не. Пре ма ва же ћем За-
ко ну о ПИО, ста ро сна гра ни ца за од ла зак у пен зи ју у Ср би ји 
је за му шкар це на вр ше них 65 го ди на, а за же не 60 го ди на 
жи во та, и нај ма ње пет на ест го ди на рад ног ста жа.

Ј. О.

Јед на до бро сми шље на и ко ри сна ак ци ја 
ко лек тив ног оси гу ра ња пен зи о не ра код ДДОР 
Но ви Сад, ко ја је, ина че, до бро вољ на и ко јом 
је об у хва ће но ви ше од по ло ви не ко ри сни ка 
пен зи ја, у на шим усло ви ма мо ра да има и дру-
гу, не баш та ко сјај ну, стра ну ме да ље.
Шта је спор но? Тач ни је, шта је ПО СТА ЛО 

спор но у по след ње вре ме – оства ри ва ње пра ва 
на на кна ду у слу ча ју смр ти но си о ца оси гу ра ња. 
Ра ни је је тај по сту пак био до ста јед но ста ван, 
али са да је ис ком пли ко ван до мак си му ма, од-
но сно до под но ше ња се дам фор му ла ра да би 
се оства ри ло пра во на ову на кна ду. Као пр во, 
за пи сник о ште ти ко ји са чи ња ва оси гу ра ва ју-
ћа ку ћа (ДДОР), у ко ме већ по сто је сви ре ле-
вант ни по да ци, али се ипак тра жи и из вод из 
књи ге умр лих, па ра чун за тро шко ве са хра не 
на име но си о ца тро шко ва а са име ном умр лог, 
чек од пен зи је са из но сом об у ста ве оси гу ра ња. 
Још тре ба при ло жи ти по твр ду ле ка ра по ко јој 
је из да та умр ли ца (?), фо то ко пи ју лич не кар-
те осо бе ко ја је сно си ла тро шко ве са хра не, као 

и фо то ко пи ју те ку ћег ра чу на оног ко је сно сио
ове тро шко ве.
На ма ко ји жи ви мо у ма њим ме сти ма, као

ја, на при мер, у Идво ру где не ма мо гућ но сти
да се ове ри фо то ко пи ја, већ за то мо ра мо да
иде мо у Ко ва чи цу (уда ље ну 13 ки ло ме та ра)
или у Пан че во (41 км), а ни ка квог пре во за
не ма, то за и ста пред ста вља ве ли ки про блем.
Ско ро не ре шив.
Су прот но од овог при ме ра је Фонд ПИО ко-

ји за ис пла ту тро шко ва са хра не тра жи из вод
из књи ге умр лих, чек од пен зи је и ра чун за
на бав ку по греб не опре ме. Очи глед но је да
кад се хо ће, мо же и јед но став но (као Фонд),
а мо же и мак си мал но ком пли ко ва но (као
ДДОР Но ви Сад).
На дам се да ће ово мо је пи смо би ти од не-

ке ко ри сти и да ће га про чи та ти ко тре ба да
би сво је зах те ве за „до ка зи ма” свео на ра-
зум ну ме ру ко ја од нас не из и ску је до дат не
тро шко ве.

Ми о драг – Ми ћа Су ди мац, Идвор

Не мора све компликовано
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Скра ће но рад но вре ме

До вољ но ста жа за пен зи ју

По ро дич на пен зи ја

Ми ни мал на ста ро сна гра ни ца

Пра во на по моћ од 5.000 ди на ра

?Дра ган Ла за ре вић − Ла за ре вац: По што сам ин-
ва лид ра да са те ле сним оште ће њем од 70 од сто,
ра дим скра ће но – че ти ри са та и при мам на кна ду 

за то. Ко ме да се обра тим ако по сто ји не ка раз ли ка од
са да шњег из но са од 6.259,81 ди нар, а ја од тог из но са
при мам на ру ке 4.970,62 ди на ра? Код ме не у фир ми ни-
ко не зна да ми об ја сни ка ко се об ра чу на ва тих че ти ри
са та ко је пла ћа ПИО.

?М. Та рић – Са ра је во: Имам 62 го ди не ста ро сти и 13
го ди на и де вет ме се ци ста жа у Ср би ји, а у Бо сни имам
три го ди не ста жа. Ка ква су мо ја пра ва на пен зи ју?

?М. А. − Зре ња нин: При мам ста ро сну пен зи ју ко ја
је ве о ма ма ла, а у при ли ци сам да скло пим брак 
са осо бом ко ја при ма ино стра ну пен зи ју. Ин те ре-

су је ме да ли ја мо гу да оства рим пра во на по ро дич ну 
пен зи ју ако до тич на осо ба умре и ко ли ко тре ба да тра-
је брач на за јед ни ца ако бих има ла пра во. Да ли по ред
по ро дич не пен зи је мо гу да за др жим и сво ју ста ро сну 
пен зи ју?

?Ми ло рад Пан тић – Бе о град: Ра дио сам 34 го ди не без
пре ки да, а на кон пре стан ка рад ног од но са на ста вио
сам да пла ћам до при но се по чла ну 15 За ко на о ПИО,

на ред не три го ди не. У сеп тем бру ове го ди не на пу нио сам
37 го ди на пен зиј ског ста жа и та да сам за сно вао рад ни
од нос на од ре ђе но вре ме у на ди да ћу у сеп тем бру сле-
де ће го ди не, ка да бу дем имао 38 го ди на ста жа, мо ћи да
одем 24 ме се ца на еви ден ци ју НСЗ уз нов ча ну на кна ду.
Да ли је мо гу ће да ово оства рим, да ли се оче ку је про ме-
на За ко на о ПИО ко ја би ути ца ла на овај мој план.

?С. С. – Вра ње: Био сам на ин ва лид ској ко ми си ји 15.
7. 2010. го ди не, а ре ше ње о пен зи ју до био сам 10.
10. 2010. го ди не на из нос од 18.611 ди на ра. По моћ

од 5.000 ди на ра ко ја је ис пла ће на пен зи о не ри ма ни сам
до био до да нас. Пи тао сам у Фи ли ја ли Вра ње и слу жбе-
ник ми је ре као да не мам пра ва на ову по моћ, али ми ни-
је обра зло жио за што. Да ли имам пра во или не на на ову 
по моћ по што ми је пен зи ја ма ња од 30.000 ди на ра?

Од го вор: Из нос Ва ше на-
кна де ко ју при ма те по осно-
ву ра да са скра ће ним рад ним 
вре ме ном је ускла ђе ни из нос 
на кнад не за те че не у мар ту 
2003. го ди не, тј. пре сту па ња 
на сна гу но вог За ко на о ПИО, 
9. 4. 2003. го ди не, Ва ша за-
те че на на кна да је из но си ла 
1.794,90 ди на ра. Ова ко за те че-
на на кна да се ускла ђу је истим 
по ве ћа њи ма као и пен зи је и са 

свим по ве ћа њи ма у 2010. го-
ди ни из но си 4.970,62 ди на ра.
На овај из нос се пла ћа по рез и
до при нос та ко да из нос са пла-
ће ним по ре зом и до при но сом
из но си 6.259,81 ди нар. Ва ма
се ис пла ћу је са мо на кна да без
по ре за и до при но са у из но су
од 4.970,62 ди на ра, што зна-
чи да Вам се на кна да пра вил но
ис пла ћу је у скла ду са чла ном
224 За ко на о ПИО.

Од го вор: Из Ва шег пи сма 
се не мо же за кљу чи ти да ли 
се ра ди о осо би жен ског или 
му шког по ла, па са мим тим 
ни је мо гу ће тач но од го во ри ти 
на пи та ње ко је сте по ста ви ли. 
Што се ти че ста жа, ако је сав 
стаж ко ји на во ди те стаж оси гу-
ра ња, тј. ако овај стаж не об-
у хва та по се бан стаж, као што 
је на при мер рат ни стаж, има те 
до вољ но ста жа за при зна ва-
ње пра ва на ста ро сну пен зи-
ју, односно има те ви ше од 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња. Ако 

сте у на ве де ни стаж ра чу на ли
и по се бан стаж, па не ма те 15
го ди на ста жа оси гу ра ња, он да
у Ср би ји не мо же те оства ри ти
пра во на ста ро сну пен зи ју. За
осо бу му шког по ла за при зна-
ва ње пра ва на ста ро сну пен зи-
ју би ло би нео п ход но да има 65
го ди на, док је за осо бу жен ског
по ла до вољ но и 60 го ди на жи-
во та. Уз ово тре ба још на по ме-
ну ти да се пред сто је ћим из ме-
на ма За ко на не пред ви ђа из ме-
на ових усло ва за оства ри ва ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: По пра ви лу не 
би тре ба ло да бу де смет њи 
да уз сво ју лич ну пен зи ју, ко-
ја је нај ве ро ват ни је при зна-
та на осно ву ста жа у Ср би ји, 
оства ри те пра во и на по ро-
дич ну пен зи ју ко ју је су пруг 
оства рио у ино стран ству. То 
је пра ви ло ко је не мо же мо да 
по твр ди мо с об зи ром на то 
да не на во ди те где је бу ду ћи 
су пруг оства рио сво ју ино-
стра ну пен зи ју. Из ових раз-
ло га ни је нам по зна то да ли 
са том др жа вом има мо спо ра-
зум о со ци јал ном оси гу ра њу, 
као ни да ли спо ра зум (ако 

га има мо) ни је на дру ги на-
чин ре гу ли сао ову си ту а ци ју,
или за ко но дав ство те дру ге
др жа ве не до пу шта па ра лел-
но ко ри шће ње две пен зи је.
Што се ти че ду жи не бра ка и
пра ва на по ро дич ну пен зи ју,
и то је раз ли чи то ре гу ли са но
у раз ли чи тим др жа ва ма. На
при мер, у на шој др жа ви до
са да ни је би ла про пи са на ду-
жи на тра ја ње брач не за јед-
ни це у овом слу ча ју, а из ме-
на ма За ко на о ПИО, ко ји тек 
тре ба да сту пи на сна гу, би ће
пред ви ђе но да брак тре ба да
тра је нај ма ње две го ди не.

Од го вор: У Ва шем пла ни-
ра њу ка ко да до ђе те до 40 
го ди на ста жа оси гу ра ња, ни-
сте на ве ли ко је сте го ди ште. У 
сва ком слу ча ју, што се го ди на 
ста жа оси гу ра ња ти че, за оси-
гу ра ни ка му шкар ца се ни шта 
не ће ме ња ти, тј. оста је као 
услов 40 го ди на ста жа оси гу-
ра ња и по пред ло же ним за-
кон ским из ме на ма. Ме ђу тим, 
пре ма истим из ме на ма, пред-

ви ђа се по ди за ње ми ни мал не
ста ро сне гра ни це за оства ри-
ва ње пра ва на ста ро сну пен-
зи ју. По са да шњем За ко ну о
ПИО до вољ но је да има те нај-
ма ње 53 го ди не жи во та, а ка-
да Ви на вр ши те 40 го ди на ста-
жа оси гу ра ња си гу ра но је да
ће се ова гра ни ца по ме ри ти са
тен ден ци јом да бу ду ћа гра ни-
ца за при зна ва ње пра ва бу де
58 го ди на жи во та.

Од го вор: На жа лост, пре ма 
упут ству Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је, пра во на по моћ од 5.000 
ди на ра има ју са мо пен зи о не ри 
ко ји су на дан 24. 9. 2010. го-
ди не би ли ко ри сни ци пен зи је, 
тј. на тај дан при ми ли пен зи је. 
Ви сте ре ше ње о ин ва лид ској 
пен зи ју до би ли 10. 10. 2010. 
го ди не и прак тич но ни сте би-
ли ко ри сник пен зи је на дан 24. 
9. 2010. го ди не. Ако сте пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју оства-

ри ли из рад ног од но са, тј. ако
сте у мо мен ту при је ма ре ше ња
о пен зи ји још би ли у рад ном
од но су, те ако Вам је ис пла-
та пен зи је кре ну ла тек на кон
при је ма пра во сна жног ре ше-
ња од фир ме, ни сте ни мо гли
да бу де те ко ри сник пен зи је у
сеп тем бру. У сва ком слу ча ју,
до вољ но је и то што Вам пен-
зи ја ни је ис пла ће на на дан 24.
9. 2010. го ди не као раз лог да
Вам се не ис пла ти ова по моћ.
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Мо лим за реч
Учи ни ло нам се све тло на кра ју ту не ла. Али, био је то

са мо све тле ћи ме те ор над Ср би јом.
Опет је на ја вље на ре кон струк ци ја вла де. Ми сли се ве-

ро ват но на кре че ње и фар ба ње сто ла ри је.
Спа ва ње, ка жу, про ду жа ва жи вот. Пра тим сед ни це,

мно ги на ши по сла ни ци би ће ду го веч ни.
Опет пре ти не ста ши ца ле ко ва, али др жа ва ће све учи-

ни ти да бу де до вољ но пи лу ла за сми ре ње.
Уз ре цепт за бо ље су тра, иде и ве ли ка пар ти ци па ци ја.
Ни је тач но да у здрав ству не ма ре да. По гле дај те са мо

че ка о ни це у до му здра вља.
Ве ли ка је раз ли ка из ме ђу ли шћа и стан дар да. Ли шће

па да у је сен, а стан дард це ле го ди не.
Де јан Па та ко вић

Ни јан се
Па ла вла да. Oклизнула се на обе ћа њи ма.
Жив сам. То је до каз да жи вим из над сво јих мо гућ но сти.
Срп ско пра во су ђе је на гла су. Лош глас се да ле ко чу је.

До Стра збу ра.
Пре су ду ти из ри чем по два осно ва: Ни си крив. Ни ду-

жан?!
Ни је ла ко све до ку. Мо ра пре ци зно да опи ше оно што

се ни је де си ло.
Чу вај те се си ро ти ње! До би ла је на пад гла ди.
Јед на је ко руп ци ја. Све оста ло су ни јан се. 
Ето до кле смо до гу ра ли. Са кне же ве ве че ре на ка зан

јав не ку хи ње?!
То је не до пу сти во – да ме ди ји об ја вљу ју да на род уми-

ре од гла ди. Кр ње углед др жа ви.
Ра ди во је Јев тић Јен ки

М
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