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Пра зни ци су би ли и про шли, те су се они
ко ји ра де, углав ном не вољ но, вра ти ли
на по сао. Ве ћи на је има ла на рас по ла-

га њу са мо не ко ли ко гу сто ис пла ни ра них сло-
бод них да на у ко је је тре ба ло сме сти ти све:
вре ме за пра зно ва ње, за за вр ша ва ње не до-
вр ше них по сло ва, су сре те са при ја те љи ма,
за од мор, по ро дич не свет ко ви не, евен ту ал но
скра ће не ва ри јан те пу то ва ња. Ни је ни чу до
што се на кон то га ве ћи на нас осе ћа из ну ре но
уме сто по лет но и од мор но. А још кад по ми-
сли мо на па ре ко је смо екс пре сно по тро ши ли
и на пар ки ло гра ма што смо их истом бр зи ном
за ра ди ли...
Али, кад је о ки ло гра ми ма реч, по сто ји и не-

што уте шно. Струч ња ци нам све че шће пре-
по ру чу ју је дан лак а ви ше стру ко здрав и ко-
ри стан на чин да се осла би. Мо жда не брз и
ефи ка сан као они на ре кла ма ма, али за то са
мно го ма ње од ри ца ња и мно го ви ше за до вољ-
ства. На уч ни ци, ле ка ри и струч ња ци за ду шу
свих вр ста ка жу – смеј те се! Пре ци зно бро ја-
ње оних ко ји су се ти ме ба ви ли по ка зу је да се
од ра стао чо век у то ку да на на сме је про сеч но
17 пу та, што је ма ло. Ако би смо се за сме ја-
ли сто ти нак пу та днев но, по сти гли би смо исти

ефе кат као да смо се ба ви ли спор том пет на ест
ми ну та. Та ко бар пи ше у но вим сту ди ја ма ко је
от кри ва ју шта се све до га ђа у на шем те лу кад
се сме је мо.
По њи ма, смех ва жи за ма ло чу до ко је се од-

ви ја у ор га ни зму. По ред то га што под мла ђу је
ср це и мо зак, смех, твр ди се, сма њу је бол, ја-
ча крв не су до ве, убр за ва по сто пе ра тив ни опо-
ра вак, по ве ћа ва од брам бе ну моћ. Да кле, ако
сте де пре сив ни, лак ше се раз бо ли те, а уко-
ли ко спа да те у ве се ља ке, ваш иму ни си стем
ће се „раз и гра ти” и бо ље ће вас бра ни ти. Кад
од јек не, смех се ши ри као та лас, сми ру је нер-
ве и олак ша ва сан, по пра вља оп ште рас по ло-
же ње, бо ље снаб де ва мо зак ки се о ни ком, па
осим што је бо ље рас по ло жен, чо век је лу цид-
ни ји и би стри јих ми сли. Смех до но си ра дост,
збли жа ва љу де и жи вот чи ни при јат ни јим и
лак шим. За то се у мно гим зе мља ма те ра пи ја
сме хом ко ри сти као до пу на у ле че њу не ких
бо ле сти.
Те та ко, иако пра зни ци не ма ју ма гич ну моћ

да нам пре о кре ну жи вот и улеп ша ју бу дућ-
ност, има не што што увек мо же мо да учи ни мо
са ми за се бе.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Ка лен дар је сви ма за јед нич ки,
али се ме се ци не зо ву сву да исто.
Ја ну ар, ме сец по чет ка, име ду гу-

је рим ском бо гу са два лица – Ја-
ну су. Ја ну ар се код Ср ба, као и код
још не ких Сло вена на зи ва и бо го-
ја вљен ски ме сец, се чењ и сеч ко, а
у ста ро срп ском и ко ло жег.
Фе бру ар је дру ги по ре ду, али

је у ста ром Ри му (рим ски ка лен-
дар) био по след њи ме сец у го ди ни. На зи ва се
још сре тењ ски ме сец и ве ља ча.
Март је до био име по рим ском бо жан ству

ра та – Мар су, па се за то овај ме сец сма тра
на ро чи то по вољ ним за вој на деј ства. У ста-
ром Ри му био је пр ви ме сец у го ди ни. Март се
код не ких сло вен ских на ро да, као и код Ср ба,
на зи ва још и бла го ве штењ ски ме сец, мар та,
ожу јак, а у ста ро срп ском и де ри ко жа.
Април је на зван по рим ској бо ги њи Афро-

ди ти. Код не ких на ро да но си на зив тра вањ,
јер је то до ба го ди не кад тра ва озе ле ни. За 1.
април мно ги гра ђа ни се за ба вља ју при ча њем
пр во а прил ских шала.

 Пе ти мес ец  у годин и – м ај име ј е добио по
М аји, ст аро италско ј  богињ и  природе,  плодн е
земље  и биљака.  Мај се к од Срба и још неких
слов енских народа  назива  и  царски м ес ец,
с вибањ,  цве тн ик и ц ве таљ.
Ју н  је, па к, им е  до био  по римској бог ињи

и краљ ици неб а,  заштит ници венчања  –  Ју-

нони. Назива се ј ош и пе тр ов-
ск и месец, цр веник, липањ,  а
у  с тарос рп ском  и  трешња р.
Месец  јул има м ож да нај-

чувеније  име – на зван ј е по им-
пе ратору Ју лију Ц езару, к оји се
родио  тог месе ца . Неки г а зову
 и илински м есе ц, гор ешњак,
 жар ки , срп ањ и жет вар.
Ос ми месе ц, а вг уст, од

рефор ме римско г календар а  зове се по првом
римском императору Октавијану Августу. Он
је додао по један дан августу и јулу (узев ши
од фе бру а ра). Ав густ се на зи ва још и го спо-
ђин ски ме сец, ко ло воз и гум ник.
На зив сеп тем бар во ди по ре кло од ла тин ског

„сеп тем” – сед ми ме сец рим ског ка лен да ра.
Сеп тем бар је још и ми хољ ски ме сец, ру јан и
гро здо бер.
Ок то бар је био осми ме сец рим ског ка лен-

да ра, на ла тин ском „ок то”. На зи ва се још и ми-
тров ски ме сец, ли сто пад и шу мо пад.
Но вем бар је са да је да на е сти ме сец, а на-

зван је по латинском „но вем” јер се та ко звао
де ве ти ме сец рим ског ка лен да ра. Зо ву га и
мра ти њи ме сец, гру ден и сту де ни.
Де цем бар, са да по след њи, не ка да је био де-

се ти ме сец рим ског ка лен да ра, „де цем”. Сло-
вен ски на ро ди га  зо ву још и бо жић ни ме сец,
про си нац и ко ле дар.

Р. Ми ло је вић

Богови им наденули име
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Про шле го ди не при мље но 
укуп но 630.000 ра зних
зах те ва за оства ри ва ње
пра ва из ПИО, а ре ше на
561.000, или ско ро 90 од сто

– Бо ља ефи ка сност Фон да зна чи да љу-
ди кра ће че ка ју на ре ше ња, од но сно на
ис пла ту пр ве пен зи је, и то је оно на че-
му не пре ста но ин си сти ра мо. По сти гли смо
да се са да 65 од сто свих ре ше ња до но си
у за кон ском ро ку од два ме се ца, а у Фи-
ли ја ли Бе о град тре нут но је про сек че ка ња
на ре ше ње 38 да на. Ме ђу оних 35 од сто
зах те ва ко ји тре нут но на ре ша ва ње че ка ју
ду же од за кон ског ро ка мно ги има ју не ки
си стем ски про блем ко ји не мо же бр зо и
јед но став но да се ре ши, а че сто и не за-
ви си од на ше ин сти ту ци је – ре кла је Дра-
га на Ка ли но вић, ди рек тор ка РФ ПИО, на
са стан ку са но ви на ри ма по чет ком го ди не.
Иако је про шле го ди не сма њен број

за по сле них у Фон ду за 12,6 од сто, а
обим по сла по ве ћан, ипак су, уз по себ-
но уло же не на по ре, оства ре ни со лид ни
ре зул та ти:

– У 2010. го ди ни при мље но је укуп но
630.000 ра зних зах те ва за оства ри ва ње
пра ва из ПИО, а ре ше на је 561.000 зах-
те ва, што је ско ро 90 од сто. У по ре ђе њу
са 2009. го ди ном, при мље но је за два
од сто ви ше зах те ва, број ре ше них зах-
те ва је ве ћи за де вет про це на та, а број
оних ко ји су пре не ти у сле де ћу го ди ну
сма њен је за по ло ви ну. Днев но ре ша ва-

ње зах те ва по ре фе рен ту по ве ћа но је са
шест на осам пред ме та – на гла си ла је
ди рек тор ка Ка ли но вић.
Ни ле ка ри ве шта ци ни су за о ста ја ли са

ре ша ва њем зах те ва за ме ди цин ско ве-
шта че ње:

– При мље но је укуп но 130.000 ова квих
зах те ва, а ре ше но 110.000. Ви ше од 60
од сто свих зах те ва би ло је за оства ри ва-
ње ин ва лид ске пен зи је, док су се оста ли
од но си ли на ту ђу по моћ и не гу, те ле сно
оште ће ње, или су у пи та њу би ли зах те-
ви по ме ђу на род ним уго во ри ма, или од
цен та ра за со ци јал ни рад, а не где око
пет од сто су ве шта че ња по За ко ну о про-
фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји ин ва лид-
них ли ца, што су на ши ле ка ри по че ли
да ра де сре ди ном про шле го ди не. Је дан
ле кар ве штак го ди шње про сеч но ура ди
из ме ђу 2.300 и 2.500 пред ме та – об ја-
сни ла је Дра га на Ка ли но вић.

Ово су пре ли ми нар ни ре зул та ти и ефек-
ти ра да основ не де лат но сти Фон да – оства-
ри ва ња пра ва и ис пла та пен зи ја и на кна-
да по оства ре ним пра ви ма, а де таљ на
об ра да по да та ка и ана ли за тек пред сто је.
Оно што са си гур но шћу мо же да се ка же
за го ди ну ко ја је по че ла је сте да су фи-
нан сиј ским пла ном пред ви ђе на сред ства
за уред ну ис пла ту пен зи ја и 252 ми ли о на
ди на ра за бес пла тан опо ра вак пен зи о не-
ра, што би тре ба ло да омо гу ћи бо ра вак у
ба ња ма за око 10.000 ко ри сни ка пен зи ја.

– Про шле го ди не смо на пра ви ли и
ве ли ки ис ко рак у ко ри снич ком сер ви-
су та ко да је око че ти ри и по ми ли о на
ко ри сни ка на ших услу га – оси гу ра ни ка,
пен зи о не ра и по сло да ва ца, до би ло но-
ве мо гућ но сти ко му ни ка ци је с Фон дом
елек трон ским пу тем. По сло дав ци мо гу
на овај на чин да кон тро ли шу М-4 при-
ја ве и ти ме смо мак си мал но по јед но ста-
ви ли и убр за ли по сту пак за ко ји им је
ра ни је тре ба ло и по не ко ли ко да на. На
овај на чин је до са да обра сце М-4 ис кон-
тро ли са ло пет и по хи ља да фир ми. Гра-
ђа ни ма је омо гу ће но да пре ко сај та Фон-
да уз свој ма тич ни број и пин код, ко ји
узи ма ју на на шим шал те ри ма (из да то је
ви ше од 15.000 при ступ них ши фа ра), са-
ми кон тро ли шу да ли им по сло дав ци ре-
дов но упла ћу ју до при но се. Од 1. ок то бра
функ ци о ни ше и је дин стве ни шал тер, то
јест по че ли смо да при ма мо је дин стве ну
при ја ву и днев но раз ме њу је мо по дат ке
са РЗ ЗО – на гла си ла је Дра га на Ка ли но-
вић, ди рек тор ка РФ ПИО.

В. Ана ста си је вић

СУ СРЕТ МЕ НАЏ МЕН ТА ФОН ДА СА НО ВИ НА РИ МА

На пла та до при но са
На пи та ња но ви на ра о ви со ком 
уче шћу бу џет ског фи нан си ра ња у 
ис пла ти пен зи ја, ди рек тор ка Ка ли-
но вић је ре кла да основ ни про блем
пред ста вља ју ве ли ка ду го ва ња за 
до при но се – са ка ма та ма по сло дав-
ци на име до при но са ду гу ју око 170
ми ли јар ди ди на ра.
– Кон тро лу на пла те до при но са оба-
вља По ре ска упра ва, а бо љи увид и 
над зор над тим има ће мо ка да про-
функ ци о ни ше Цен трал ни ре ги стар
– ис та кла је Дра га на Ка ли но вић.

Све бо љи ре зул та ти
Велико интересовање представника медија

Директорка РФ ПИО, Драгана Калиновић, и заменик 
директора Фонда, Зоран Јосиповић
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По ступ но по ме ра ње
гра ни ца да би се
из бе гао на гли
пре лаз, нов на чин 
ускла ђи ва ња пен зи ја, 
по вољ но сти за
по љо при вред не
оси гу ра ни ке

Оно вим за кон ским про пи-
си ма ко је је Скуп шти на 
Ср би је усво ји ла кра јем 

де цем бра за наш лист је оп шти 
пре глед дао Бра ни слав Ра шић, 
по моћ ник ди рек то ра Сек торa 
за оства ри ва ње пра ва из ПИО 
у Фон ду за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње.

– Де мо граф ски и еко ном ски 
про бле ми, на ста ли још сре ди-
ном осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка усло жња ва ли су се 
и из и ски ва ли стал на при ла го-
ђа ва ња си сте ма пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња. Нов 
за кон је још је дан ко рак у про-
це су при ла го ђа ва ња но вим 
окол но сти ма. По о штра ва ње 
усло ва за од ла зак у пен зи ју 
је по ста ло не ми нов ност, јер 
је си стем ко ји се за сни ва на 
те ку ћим до при но си ма та ко ре-
ћи сам се бе по јео. По ве ћа вао 
се број ко ри сни ка, сма њи вао 
број за по сле них, до при но си 
ни су упла ћи ва ни... Од при ме-
не по след њих из ме на и до пу-
на За ко на о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу, 2006. 
го ди не, ис кр сла су пи та ња 
од зна ча ја за да ље функ ци о-
ни са ње си сте ма пен зиј ског и 

ин ва лид ског оси гу ра ња. Реч
је, за пра во, о усло ви ма за
сти ца ње пра ва из пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња,
ста жу оси гу ра ња ко ји се ра-
чу на са уве ћа ним тра ја њем,
ускла ђи ва њу пен зи ја, утвр-
ђи ва њу ви си не пра ва из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња, о ста ту су оси гу ра ни ка
по љо при вред ни ка. У овом
мо мен ту тре ба на по ме ну ти и
уво ђе ње вој них оси гу ра ни ка
у „ци вил ни” си стем ПИО, иако

ће се ове од ред бе при ме њи-
ва ти од 1. 1. 2012. го ди не. То
ће ума њи ти тро шко ве по сто-
ја ња два фон да – на во ди Бра-
ни слав Ра шић.
Шта је про ме ње но у де лу

ко ји се ти че сти ца ња усло ва
за пра во на пен зи ју?

– Ка да је реч о усло ви ма за
ста ро сну пен зи ју, овим про-
ме на ма су об у хва ће на оба
усло ва: ста ро сна гра ни ца и
по тре бан стаж оси гу ра ња,
ко ји ће се по ступ но по ди за-

ти од те ку ће па све до 2022. 
го ди не. Гра ни ца ће се по ступ-
но по ме ра ти да би се из бе гао 
на гли пре лаз. По о штре ни су и 
усло ви за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју за оси гу ра ни ке ко-
ји ма се стаж ра чу на са уве ћа-
ним тра ја њем. Овим ли ци ма 
ће би ти по треб но ви ше го ди-
на про ве де них на та квим по-
сло ви ма да би им се за јед ну 
го ди ну сни зи ла ста ро сна гра-
ни ца, а по сте пе но ће се по ве-
ћа ва ти оп шта ста ро сна гра-
ни ца са 53 на 55 го ди на жи-
во та. Тре ба на гла си ти да ће 
се по о штра ва ња, ка да је реч 
о же на ма, вр ши ти по ступ но, 
тек од 2013. го ди не ка да је 
реч o го ди на ма ста жа, а та-
ко ђе и ка да је реч о ста ро сној 
гра ни ци по ме ра ње по чи ње 
од 2013. го ди не. По ред на ве-
де ног, на дру га чи ји на чин је 
пред ви ђе но и сти ца ње пра ва 
на по ро дич ну пен зи ју, ста ро-
сна гра ни ца ће се по ступ но 
по ме ра ти по по ла го ди не на 
го ди шњем ни воу, од 2012. до 
2017, та ко да ће ко нач но за 
удо ву из но си ти 53, а за удов-
ца 58 го ди на жи во та – об ја-
шња ва по моћ ник ди рек то ра 
Сек то ра за оства ри ва ње пра-
ва из ПИО.
Но ви за кон за не ке до но си 

и бо љи так:
– За по љо при вред не оси гу-

ра ни ке је у За ко ну да та дру-
га чи ја де фи ни ци ја од до са-
да шње, од но сно оба ве зно ће 
би ти оси гу ра ни сви чла но ви 
по љо при вред ног до ма ћин-
ства (не са мо но си лац оси гу-
ра ња као до са да). На дру ги 
на чин је ре гу ли са но и сти ца-
ње свој ства оси гу ра ни ка ко ји 
оба вља ју при вре ме не и по-
вре ме не по сло ве. До шло је 
и до про ме не чла на 15 из ког 
су из у зе ти ко ри сни ци пен зи-
ја. Ин те ре сант но је да је као 
основ но пра во вра ће но пра во 
на на кна ду за не гу и по моћ, 
а ко ри сни ци ма по ро дич не 
пен зи је је да та мо гућ ност да 

Де таљ но о свим по је ди но сти ма
Ре фор ма пен зиј ског си сте ма за по че та је 2001. го ди не. Пен зиј ски си стем од де ве де-
се тих го ди на про шлог ве ка пра те про бле ми у фи нан си ра њу оба ве за и де фи цит у РФ 
ПИО. Ре фор му је узро ко ва ла еко ном ска си ту а ци ја у зе мљи, не пла ћа ње до при но са,
раст не за по сле но сти, не по вољ на де мо граф ска си ту а ци ја, про ду же ње жи вот ног ве ка,
ре ша ва ње про бле ма ви шко ва за по сле них кроз пен зи о ни са ње... Раз ло зи за до но ше ње
но вог за ко на про из ла зе из ну жно сти да љег спро во ђе ња ре фор ме. На ме ра нам је да
чи та о це упо зна мо са свим по је ди но сти ма но вог за ко на, те ће и у на ред ним бро је ви ма
де таљ но о но вим по је ди но сти ма у за ко ну го во ри ти струч ња ци из Сек то ра за оства ри-
ва ње пра ва из ПИО Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

ПО ЧИ ЊЕ ПРИ МЕ НА ИЗ МЕ НА И ДО ПУ НА ПРО ПИ СА О ПЕН ЗИЈ СКОМ И ИН ВА ЛИД СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

Ре фор ма је би ла
не ми нов на

Бранислав 
Рашић



5ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јануар 2011.

ра де и оства ру ју уго во ре ну 
на кна ду на ме сеч ном ни воу у 
из но су ни жем од 50 од сто нај-
ни же осно ви це у оси гу ра њу 
за по сле них у Ср би ји – из но си 
Бра ни слав Ра шић.
Да би се из бе гле број не 

те шко ће ко је су и до ве ле до 
ре фор ме про ме њен је на чин 
ускла ђи ва ња пен зи ја. Не ким 
од ред ба ма су от кло ње не гре-
шке, по је ди не су и ја сни је 
пре ци зи ра не.

– Пен зи је ће се ускла ђи-
ва ти два пу та го ди шње – 1. 
апри ла и 1 ок то бра. Пен зи је 
и нов ча не на кна де се од 1. 
апри ла и 1. ок то бра те ку ће 
го ди не ускла ђу ју са кре та-
њем по тро шач ких це на на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке у прет-
ход них шест ме се ци, на осно-
ву ста ти стич ких по да та ка, с 
тим што се пред ви ђа мо гућ-
ност ускла ђи ва ња пен зи ја од 
1. апри ла узи ма ју ћи у об зир 
и раст бру то до ма ћег про из-
во да – ако бру то до ма ћи про-
из вод у ка лен дар ској го ди ни 
ре ал но по ра сте из над че ти ри 
од сто, пен зи ја се ускла ђу је 
у про цен ту ко ји пред ста вља 
збир про цен та ра ста, од но-
сно па да по тро шач ких це на 
и про цен та ко ји пред ста вља 
раз ли ку из ме ђу ре ал не сто пе 
ра ста БДП и сто пе од че ти ри 

про цен та. Пре ла зним од ред-
ба ма За ко на је пред ви ђе но 
да се из у зет но од 1. де цем-
бра 2010. го ди не пен зи је по-
ве ћа ва ју за два од сто; од 1. 
апри ла 2011. го ди не пен зи је 
се ускла ђу ју са кре та њем по-
тро шач ких це на на те ри то ри-
ји Ре пу бли ке у прет ход на три 
ме се ца, а од 1. ок то бра ове и 

1. апри ла 2012. го ди не ускла-
ђи ва ње ће се вр ши ти у про-
цен ту ко ји пред ста вља збир 
про цен та ра ста, од но сно па да 
по тро шач ких це на на те ри то-

ри ји Ре пу бли ке у прет ход них
шест ме се ци и про цен та ко ји
пред ста вља по ло ви ну ре ал не
сто пе ра ста БДП у прет ход ној
ка лен дар ској го ди ни – до да је
Ра шић.
Ме ђу но вим од ред ба ма на-

шла се и та да ако је оси гу-
ра ник, у то ку при вре ме не
спре че но сти за рад, под нео

зах тев за по кре та ње по ступ-
ка за оства ри ва ње пра ва по
осно ву ин ва лид но сти, или га
је иза бра ни ле кар, од но сно
ле кар ска ко ми си ја, у скла ду

са За ко ном, упу ти ла на оце-
ну рад не спо соб но сти, у том
слу ча ју ће Фонд обез бе ђи ва-
ти сред ства за ис пла ту на кна-
де за ра де због при вре ме не
спре че но сти за рад по чев од
61. да на од да на по кре та ња
по ступ ка, уко ли ко је утвр ђен
гу би так рад не спо соб но сти.

– По кре та ње по ступ ка за
ин ва лид ску пен зи ју је скра ће-
но, та ко што је уз зах тев по-
треб но под не ти обра зац 1 по-
пу њен од иза бра ног ле ка ра,
без прет ход не са гла сно сти
ко ми си је здрав стве не уста но-
ве, чи ме се ште ди и вре ме и
но вац. Про ме њен је и на чин
из ра чу на ва ња пен зи је од ре-
ђе них ка те го ри ја (по ли циј-
ски слу жбе ни ци, за по сле ни у
МСП, у БИА...) и за њих ви ше
не ће за из ра чу на ва ње го ди-
шњег лич ног ко е фи ци јен та
би ти узи ма на за ра да, на кна-
да за ра де, од но сно осно ви це
оси гу ра ња од 1. 1. 1970, не-
го од 1. 1. 1996. го ди не. Ра-
ди спре ча ва ња зло у по тре ба,
про пи сан је по се бан услов
за сти ца ње пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју у слу ча ју ка да
је пре ми ну ли оси гу ра ник или
ко ри сник у мо мен ту за кљу-
че ња бра ка на вр шио 65 (му-
шка рац), од но сно 60 (же на)
го ди на жи во та – брач ни друг
мо же сте ћи пра во на по ро-
дич ну пен зи ју под усло вом да

има ју за јед нич ко де те или да
је брак тра јао нај ма ње две го-
ди не... – об ја шња ва по моћ ник 
ди рек то ра Бра ни слав Ра шић.

Је ле на Оцић

УСЛОВИ ЗА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ

Члан
19. 

закона

Осигураник - МУШКАРАЦ Осигураник - ЖЕНА

Година
одласка у
 пензију

Услови
Година
одласка у
пензију

Услови

Године 
живота

Најмањи
стаж

осигурања

Године
живота

Најмањи
стаж

осигурања

тачка 1 2011 65 15 2011 60 15

тачка 2

2011 53г 4м 40 2011 53г 35г

2012 53г 8м 40 2012 53г 35г

2013 54г 40 2013 53г 4м 35г 4м

2014 54г 4м 40 2014 53г 8м 35г 8м

2015 54г 8м 40 2015 54г 36г

2016 55г 40 2016 54г 6м 36г 4м

2017 55г 4м 40 2017 55г 36г 8м

2018 55г 8м 40 2018 55г 6м 37г

2019 56г 40 2019 56г 37г 4м

2020 56г 6м 40 2020 56г 6м 37г 8м

2021 57г 40 2021 57г 38г

2022 57г 6м 40 2022 57г 6м 38г

2023 58г 40 2023 58 38г

тачка 3 45 година стажа осигурања
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између два броја

Кра гу је вац
нај бе збед ни ји 
град 
На осно ву ис тра жи ва ња 

спро ве де ног у Шу ма ди ји и 
По мо ра вљу, Аген ци ја Ује ди-
ње них на ци ја „Ха би тат” про-
гла си ла је Кра гу је вац нај бе-
збед ни јим гра дом у Ср би ји. 
Про шле го ди не у овом гра ду 
је знат но сма њен број кри вич-
них де ла ма ло лет ни ка, а кра-
гу је вач ка по ли ци ја је оства ри-
ла до бре ре зул та те и у бор би 
про тив тр го ви не дро гом.
У са рад њи са Европ ском ор-

га ни за ци јом за без бед ност и 
са рад њу, у Кра гу јев цу је спро-
ве ден ве ли ки број пре вен тив-
но-еду ка тив них ак ци ја, ме ђу 
ко ји ма је нај зна чај ни ја „По ли-
ца јац у ло кал ној за јед ни ци”. 
Све основ не и сред ње шко ле 
у Кра гу јев цу по кри ве не су без-
бед но сним ка ме ра ма, а уче ни-
ци су под буд ним оком школ-
ских по ли ца ја ца.
У про се ку, кра гу је вач ка по-

ли ци ја ин тер ве ни ше пет пу та 
днев но због на ру ша ва ња јав-
ног ре да и ми ра, што је нај бо-
љи про сек у од но су на дру ге 
гра до ве и оп шти не у Ср би ји. 
Ка жу да се у осми шља ва њу и 
ре а ли за ци ји про је ка та у обла-
сти пре вен ци је свих кри вич них 
де ла ру ко во де мо ти вом „пре-
вен ци ја ис пред ре пре си је”. 
Кра гу је вац је и пр ви град у Ср-
би ји ко ји је фор ми рао Са вет за 
без бед ност.

Из бор за нај гра до на чел ни ка у Вој во ди ни
По кра јин ски се кре та ри јат за ло-

кал ну са мо у пра ву и ме ђу оп штин ску
са рад њу Вла де Вој во ди не зва нич-
но је, 22. де цем бра про шле го ди не,
за јед но са Не за ви сним дру штвом
но ви на ра Вој во ди не, по кре нуо кам-
па њу и из ра ду ак ци о ног пла на за
„Из бор нај гра до на чел ни ка Вој во-
ди не”. Пре ма ре чи ма др То ми сла ва
Стан ти ћа, по кра јин ског се кре та ра,
и Дин ка Гру хо њи ћа, пред сед ни ка
овог но ви нар ског удру же ња, пр ви
нај гра до на чел ник би ће иза бран на

про ле ће и то на осно ву пре ци зних и ја сних кри те ри ју ма, ко ји ће пот пу но ува жа ва ти
европ ску прак су као и ста ње на те ре ну.
Су шти на са мог про јек та је да се про мо ви шу ло кал ни ли де ри ко ји су нај бо ље по ка за ли

да има ју ви зи ју, опре де ље ност, страст и ве шти ну по треб не за раз вој сво јих ло кал них
за јед ни ца, и ко ји су успе шно до при не ли – кроз по стиг ну те ре зул та те, њи хо вој пре по зна-
тљи во сти на ре ги о нал ном и на ци о нал ном ни воу, али и ши ре.
С дру ге стра не, же ља но си ла ца ове ини ци ја ти ве је и да се у ло кал ним са мо у пра ва ма

раз ви ја ју вред но сти ко је ће до при не ти ја ча њу ло кал них за јед ни ца и њи хо вих ка па ци те та
за по бољ ша ње усло ва жи во та свих су гра ђа на.

По ве ља за
до бру са рад њу
За из у зет но за ла га ње и од лич ну

са рад њу са чла но ви ма Удру же ња
ли ков них умет ни ка Ср би је (УЛУС)
Гор да на Ви ћен ти је вић, по моћ ник 
ди рек то ра за оства ри ва ње пра ва
из ПИО у Фи ли ја ли Бе о град (на
слици лево), и Бран ки ца Но во вић,
ре фе рент у овој фи ли ја ли, до би-
ле су кра јем про шле го ди не спе-
ци јал ну По ве љу овог удру же ња.
Умет ни ци, чла но ви УЛУС-а, ко-

ји ма је сли кар ски при бор да ле ко
бли ски ји од за вр ша ва ња ад ми ни-
стра тив них по сло ва, у овим рад-
ни ца ма Фон да на шли су из у зет-
ну по др шку, на и шли на њи хо во
пу но раз у ме ва ње, та ко да и ове
по сло ве оба вља ју без про бле ма.
За то је По ве ља ко ју су им до де-
ли ли њи хов на чин да Гор да ни Ви-
ћен ти је вић, Бран ки ци Но во вић и
свим њи хо вим ко ле га ма из ра зе
за хвал ност за по моћ и од лич ну
са рад њу.

Ван ред ни кон грес син ди ка та
Обра ћа ју ћи се но ви на ри ма на су сре ту упри ли че ном кра јем го ди не, пред сед ник Са ве за

са мо стал них син ди ка та Вој во ди не, др Ми ло рад Ми ја то вић, ана ли зи рао је 2010. го ди ну, ко-
мен та ри шу ћи не ке еко ном ске по ка за те ље.
Го во ре ћи о пла но ви ма за ову го ди ну, др Ми ја то вић је за сеп тем бар на ја вио ван ред ни

син ди кал ни кон грес, уз оче ки ва ње да ће у 2011. на пра ви ти но ву ор га ни за ци ју Са мо стал ног
син ди ка та и по ста ви ти је на те ме ље за но во вре ме ко је је сти гло.

– У све ту у ко ме се све ме ња, ме ња мо се и ми, али ми мо ра мо да се ме ња мо још бр же – 
на гла сио је др Ми ло рад Ми ја то вић.
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Се ди ште Ша хов ске
уни је у Бе о гра ду
Борд Европ ске ша хов ске уни је до нео је

од лу ку да по сле 12 го ди на се ди ште ове ин-
сти ту ци је из Бер ли на пре се ли у Бе о град.
По че так ра да Уни је у но вом се ди шту, ко је
је за хва љу ју ћи гра ду сме ште но у Па ла ти
„Бе о град”, обе ле жен је 12. ја ну а ра.
Овом чи ну при су ство ва ли су пред сед ник 

Европ ске ша хов ске уни је, Сил вио Да на и-
лов, град ски ар хи тек та Де јан Ва со вић, се-
кре тар за спорт и омла ди ну, Алек сан дар
Ко ва че вић, као и чла но ви Бор да Уни је,
пред став ни ци ми ни стар става за спорт и
омла ди ну и про све ту, Олим пиј ског ко ми-
те та, Ша хов ског са ве за Ср би је и ша хов ски
ве ле мај стор Све то зар Гли го рић.
Де јан Ва со вић је ис та као да Ср би ја и

Бе о град има ју ду гу ша хов ску тра ди ци ју и
да је наш глав ни град пре по знао же љу да
европ ски шах бу де уна пре ђен и да се ди-
ште Уни је бу де упра во у Бе о гра ду.
Сил вио Да на и лов је за хва лио гра-

ду и гра до на чел ни ку Дра га ну Ђи ла су и
на гла сио да ће отва ра ње про сто ри ја у
Бе о гра ду до при не ти да тра ди ци ја овог
спор та у Ср би ји бу де об но вље на.

Ску пљи жи вот
у де цем бру
Це не на ма ло ро бе и услу га у де цем-

бру 2010. го ди не у про се ку су по ве ћа не
за 0,7 од сто у од но су на прет ход ни ме-
сец. У де цем бру 2010. го ди не у од но су
на исти ме сец 2009. го ди не це не на ма ло
су по ве ћа не за 11,5 од сто.
Тро шко ви жи во та у де цем бру 2010.

го ди не у од но су на прет ход ни ме сец су
ви ши за 0,7 од сто. У од но су на исти ме-
сец 2009. тро шко ви жи во та су по ве ћа ни
за 10,4, док је про се чан го ди шњи раст
6,8 од сто.

Ис пла та
пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла де-

цем 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 11.
ја ну а ра.
Пен зи о не ри са мо стал них

де лат но сти при ми ли су це-
ле де цем бар ске пен зи је 30.
де цем бра, а бив шим по љо-
при вред ни ци ма пр ви део
пен зи ја за де цем бар ис пла-
ћен је 5. ја ну а ра.

Про мо ци ја Ср би је у Хо лан ди ји
Ту ри стич ка ор га ни-

за ци ја Ср би је (ТОС), у
скла ду са сво јим ак тив-
но сти ма на про мо ци ји
ту ри зма на ше зе мље у
ино стран ству, ор га ни-
зу је пред ста вља ње на
сај му ту ри зма Va kan ti e-
be urs, ко ји се одр жа ва у
Утрех ту, у Хо лан ди ји, од
11. до 16. ја ну а ра ове
го ди не.
По ред ТОС-а, на за-

јед нич ком штан ду ће се
пред ста ви ти и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Бе о гра да, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја ре ги је
За пад на Ср би ја, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Чач ка, Кам пинг асо ци ја ци ја Ср би је, не-
ко ли ко ту ри стич ких аген ци ја, као и хо ланд ски ор га ни за тор пу то ва ња по Ср би ји.
На штан ду ће би ти пред ста вље на це ло куп на ту ри стич ка по ну да, са по себ ним

на гла ском на крат ке од мо ре у гра до ви ма, ак тив ни од мор на Ду на ву и у за пад ној
Ср би ји, сме штај у кам по ви ма и се о ским до ма ћин стви ма, и на по ну ду ту ра ве за них
за кул тур не и му зич ке ма ни фе ста ци је ко је се то ком ле та одр жа ва ју у на шој зе-
мљи. На овом тр жи шту је ина че до шло до по ве ћа ња бро ја ту ри ста ко ји по се ћу ју
Ср би ју – у пр вих је да на ест ме се ци 2010. го ди не у од но су на исти пе ри од 2009. тај
број је ве ћи за 17 од сто, док је број но ће ња по рас тао за чак 25 про це на та.

Из ло жба сли ка Са ве Шу ма но ви ћа
У Га ле ри ји До ма Вој ске Ср би је у Бе о гра ду отво ре на је из ло жба сли ка Са ве Шу ма-

но ви ћа „Пут до сли ке”. Из ло жба об у хва та 74 де ла, од ко јих су 33 сли ке ура ђе не тех-
ни ком уље на плат ну, а 41 су пред ло шци за сли ке у ра зним тех ни ка ма. Сва из ло же на
де ла на ста ла су од 1927. до 1942. го ди не.
Из ло жба Шу ма но ви ће вих сли ка део је но вог кон цеп та из ла гач ке де лат но сти Ме-

ди ја цен тра „Од бра на” и опре де ље ња да се у До му Вој ске Ср би је убу ду ће ор га ни зу ју
ре пре зен та тив не из ло жбе у са рад њи са
по зна тим срп ским му зе ји ма, га ле ри ја ма
и ле га ти ма.
Сред ства при ку пље на про да јом ка та-

ло га из ло жбе би ће ис ко ри шће на за ре-
ста у ра тор ске ра до ве и са ни ра ње оште-
ће ња на Шу ма но ви ће вој сли ци из се ри-
је „Цве ће”.
Из ло жбу су ор га ни зо ва ли Ми ни стар-

ство од бра не Ср би је и га ле ри ја сли-
ка „Са ва Шу ма но вић” из Ши да, а би ће
отво ре на до 29. ја ну а ра 2011. го ди не.
Улаз је сло бо дан.

Ускла ђи ва ње
пен зи ја
Са де цем бар ским по ве ћа њем пен зи ја

од два од сто про сеч на пен зи ја у Ср би ји
из но си 22.204 ди на ра за бив ше за по сле-
не, 21.753 ди на ра за пен зи о не ре са мо-
стал них де лат но сти и 8.340 ди на ра за
по љо при вред не пен зи о не ре.
Од ја ну ар ске пен зи је би ће ван ред но

ускла ђе ни нај ни жи из но си при на дле-
жно сти, и то за бив ше за по сле не и са-
мо стал це за око је дан од сто, док ће за
по љо при вред ни ке нај ни жи из нос пен зи-
је би ти 9.000 ди на ра.
За кон ским про пи си ма пред ви ђе на су

још два ускла ђи ва ња пен зи ја ове го ди-
не: у апри лу за 2,95 од сто и у ок то бру за
два про цен та.
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У про те клој го ди ни За водза со ци јал но оси гу ра њеУУје био ве о ма ан га жо ванУ 
на ре а ли за ци ји број них ак-
тив но сти у обла сти спро во ђе-
ња ме ђу на род них спо ра зу ма
о со ци јал ном оси гу ра њу. Ди-
рек тор За во да, Зо ран Па но-
вић, ка же да је од осни ва ња
ове ин сти ту ци је 2010. би ла
нај у спе шни ја го ди на, са нај-
ви ше ак тив но сти на пла ну
са рад ње са ино стра ним но си-
о ци ма со ци јал ног оси гу ра ња
и спро во ђе ња ме ђу на род них
уго во ра о со ци јал ном оси гу-
ра њу. По ред дру гих по сло ва
ве за них за ову област, укуп но
је одр жа но три на ест зва нич-
них су сре та, од но сно раз го во-
ра са пред став ни ци ма ор га на
за ве зу дру гих др жа ва у обла-
сти пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња, здрав стве ног оси-
гу ра ња и оси гу ра ња за слу чај
не за по сле но сти.
Ка да је реч о др жа ва ма са

про сто ра не ка да шње Ју го сла-
ви је, одр жа ни су раз го во ри
са но си о ци ма со ци јал ног оси-
гу ра ња Бо сне и Хер це го ви не,
Хр ват ске, Цр не Го ре, Ма ке-
до ни је и Сло ве ни је, на ко ји-
ма су ре ша ва на мно го број на
отво ре на пи та ња и про бле ми
ко ји се по ја вљу ју у при ме ни
уго во ра за кљу че них са овим
зе мља ма.
− У том кон тек сту по себ но

тре ба на гла си ти да је у ју ну
2010. из ме њен Ад ми ни стра-
тив ни спо ра зум о спро во ђе њу
Спо ра зу ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу са Бо сном и Хер це го-
ви ном, ко јим је про пи са но да
се убу ду ће, у по ступ ку пре ра-
чу на, од но сно по нов ног од-
ре ђи ва ња пен зи ја, од штет ни
зах те ви из ме ђу но си ла ца две
др жа ве из ми ру ју са мо из до-
спе лих, а не ис пла ће них из но-
са пен зи ја. То прак тич но зна-
чи да се, по чев од ју ла 2010.
го ди не, за пен зи је тих ко ри-

сни ка из нос не ума њу је до 
јед не тре ћи не, као у прет ход-
ном пе ри о ду, што је иза зи ва-
ло ве ли ко не за до вољ ство ко-
ри сни ка пен зи ја − ка же Зо ран 
Па но вић.
Ди рек тор За во да по себ но 

на гла ша ва да је 1. но вем бра 
2010, по сле ско ро два де сет 
го ди на от ка ко не по сто ји за-
јед нич ка др жа ва, сту пио на 
сна гу Спо ра зум о со ци јал-
ном оси гу ра њу из ме ђу Ре-
пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке 
Сло ве ни је.
− То ком про шле го ди не 

при о ри тет у ра ду Заводa би ли 
су упра во раз го во ри на ни воу 

ор га на за ве зу са Сло ве ни јом, 
с об зи ром на то да је тре ба ло 
раз ре ши ти ве ли ки број прав-
них и фи нан сиј ских пи та ња, 
утвр ди ти дво је зич не обра сце 
нео п ход не за при ме ну Спо ра-
зу ма, до го во ри ти на чин на-
кна де тро шко ва здрав стве не 
за шти те и ре ши ти дру га отво-
ре на пи та ња − на гла ша ва Па-
но вић и до да је:
− Ве о ма ва жни су би ли и 

раз го во ри са ор га ни ма за ве-
зу и над ле жним но си о ци ма 
Не мач ке и Аустри је са ко ји ма 
су, ка ко у обла сти пен зиј ског 
и ин ва лид ског, та ко и у обла-
сти здрав стве ног оси гу ра ња, 

по стиг ну ти зна чај ни ре зул та-
ти. Та ко ђе су одр жа ни раз го-
во ри са ор га ном за ве зу Фран-
цу ске у обла сти здрав стве ног 
оси гу ра ња, на ко ји ма је пр ви 
пут по сле 1997. го ди не из вр-
шен об ра чун тро шко ва здрав-
стве не за шти те и до го во ре ни 
ро ко ви за ме ђу соб на пла ћа-
ња по том осно ву. Одр жан 
је и су срет са ор га ном за ве-
зу Тур ске, има ју ћи у ви ду да 
је са том др жа вом пот пи сан 
спо ра зум о со ци јал ном оси гу-
ра њу.
То ком про шле го ди не ус по-

ста вље на је и ко ри сна прак са 
одр жа ва ња „Да на раз го во ра” 
(ме ђу на род них са ве то дав них 
да на) у обла сти пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња из ме-
ђу над ле жних ор га ни за ци ја 
из Ср би је (За во да за со ци јал-
но оси гу ра ње и Ре пу блич ког 
фон да ПИО) и над ле жних но-
си ла ца пен зиј ског оси гу ра ња 
Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке, 
од но сно Ре пу бли ке Аустри је. 
На тим раз го во ри ма струч ња-
ци над ле жних ин сти ту ци ја из 
обла сти пен зиј ског оси гу ра-
ња не по сред но пру жа ју од-
го ва ра ју ћу струч ну по моћ и 
да ју са ве те за ин те ре со ва ним 
ли ци ма (оси гу ра ни ци ма и ко-
ри сни ци ма пен зи ја). У Бе чу је
20. ок то бра одр жан пр ви та-
кав су срет, а то ком 2011. го-
ди не одр жа ће се и пре о ста ли 
са ве то дав ни да ни са тим зе-
мља ма.
− Ка да је у пи та њу при ме на

стан дар да и прин ци па Европ-
ске уни је у обла сти со ци јал-
ног оси гу ра ња, ис ти че мо да 
је у ор га ни за ци ји За во да у 
Бе о гра ду, у ок то бру 2010, 
одр жан се ми нар о уред ба ма 
Европ ског пар ла мен та и Са-
ве та Европ ске уни је у обла-
сти со ци јал не си гур но сти, на 
ко јем су во де ћи струч ња ци 
Не мач ког са ве зног пен зиј ског 
оси гу ра ња (De utschen Ren-

ЗА ВОД ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Го ди на бо га та
ак тив но сти ма

Про шле го ди не одр жа ни су број ни зва нич ни 
су сре ти у ве зи са ме ђу на род ним уго во ри ма

о со ци јал ном оси гу ра њу, а је дан од 
нај ва жни јих по ма ка је сту па ње на сна гу
Спо ра зу ма из ме ђу Ср би је и Сло ве ни је

Зоран Пановић
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Иако је 2010. го ди на би ла 
те шка због не до вољ ног при-
ли ва сред ста ва у град ску ка-
су, из два ја ња за со ци јал но 
нај у гро же ни је у Кра гу јев цу и 
да ље ће би ти из над про се ка у 
од но су на дру ге гра до ве и оп-
шти не у Ср би ји, ка жу у ло кал-
ној са мо у пра ви овог гра да. За 
ову го ди ну со ци јал ни бу џет 
Кра гу јев ца из но си ће око че-
ти ри од сто или 270 ми ли о на 
ди на ра.
У про шлој го ди ни ни јед-

на со ци јал на услу га, и по ред 
кри зе, ни је ус кра ће на нај-

си ро ма шни јим гра ђа ни ма из
град ског бу џе та, а по себ на
па жња је би ла усме ре на на
стам бе но збри ња ва ње из бе-
глих и ра се ље них ли ца и раз-
вој но вих услу га за осо бе са
ин ва ли ди те том и де цу са по-
себ ним по тре ба ма. Град Кра-
гу је вац је пот пи сао још је дан
уго вор о из град њи два де сет
че ти ри ста на у бло ку „Ава ла”.
Про грам по мо ћи нај у гро же-
ни јим до ма ћин стви ма на се-
о ском под руч ју би ће на ста-
вљен кроз про је кат „Да ни ко
не бу де гла дан”.  М. С.

ten ver sic he rung Bund) пред-
ста ви ли уред бе 883/2004, 
987/2009 и 988/2009, њи хо ву 
прак тич ну при ме ну, и ука за ли 
на раз ли ке на ве де них уред би 
у од но су на би ла те рал ни спо-
ра зум о со ци јал ном оси гу ра-
њу из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је 
и СР Не мач ке. По себ но ис ти-
че мо да је За вод за со ци јал-
но оси гу ра ње под нео зах тев 
за учла ње ње у Ме ђу на род но 

удру же ње со ци јал не си гур-
но сти (МУСС) ко је об у хва та 
ви ше од 340 ор га ни за ци ја из 
око 130 зе ма ља, оку пља ју ћи 
на тај на чин ад ми ни стра то ре 
си сте ма со ци јал не си гур но сти 
из це лог све та. На сед ни ци 
Би роа МУСС, одр жа ној 4. де-
цем бра про шле го ди не, За вод 
је, у свој ству при дру же ног 
чла на, при мљен у ову ме ђу-
на род ну ор га ни за ци ју. Члан-

ство у МУСС ће има ти по зи-
тив не ефек те на ин сти ту ци је
со ци јал ног оси гу ра ња у Ср-
би ји, по себ но има ју ћи у ви ду
опре де ље ње на ше зе мље за
при дру жи ва ње европ ским и
свет ским ин те гра ци ја ма − ис-
ти че Зо ран Па но вић.
Пред став ни ци За во да су то-

ком про шле го ди не ак тив но
уче ство ва ли и у пре го во ри ма
над ле жних ми ни стар ста ва о

СО ЦИ ЈАЛ НА ДА ВА ЊА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

На ни воу прет ход не го ди не

за кљу чи ва њу но вих уго во ра
о со ци јал ном оси гу ра њу (си-
гур но сти) са Фран цу ском, Ру-
му ни јом, Бел ги јом, Бу гар ском
и Швај цар ском.
За ову го ди ну се, ка же ди-

рек тор Па но вић, пла ни ра да-
љи на ста вак ин тен зив них ак-
тив но сти.
− Из дво јио бих оче ки ва но

пот пи си ва ње спо ра зу ма о со-
ци јал ној си гур но сти са Ка на-
дом и утвр ђи ва ње свих нео-
п ход них дво је зич них обра за-
ца за ње го ву при ме ну, као и
раз го во ре са ор га ни ма за ве-
зу Швај цар ске, Ки пра и Тур-
ске, на ко ји ма ће се раз го ва-
ра ти о свим пи та њи ма у ве зи
са по чет ком при ме не спо ра-
зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу
са тим др жа ва ма. Пла ни ра мо
та ко ђе и на ста вак са рад-
ње са но си о ци ма со ци јал ног
оси гу ра ња свих бив ших ју го-
сло вен ских ре пу бли ка, као
и са парт не ри ма из Не мач-
ке, Лук сем бур га, Бу гар ске,
Ита ли је и Ма ђар ске. Же лео
бих по себ но да ис так нем да
За вод има успе шну са рад њу
са ко ле га ма из Ре пу блич ког
фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, ко ји се
ба ве пи та њи ма при ме не ме-
ђу на род них уго во ра о со ци-
јал ном оси гу ра њу, као и са
оста лим но си о ци ма оба ве-
зног со ци јал ног оси гу ра ња и
над ле жним ми ни стар стви ма
у Ср би ји − на гла ша ва ди рек-
тор За во да, Зо ран Па но вић.

Г. О.

Са семинара о уредбама ЕУ
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Ми ни стар ство ра да и
со ци јал не по ли ти ке
и Ми ни стар ство фи-

нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, уз
фи нан сиј ску по моћ Свет ске
бан ке, по кре ну ли су Про је кат
кон со ли да ци је на пла те и ре-
фор ме пен зиј ске ад ми ни стра-
ци је у Ср би ји (ПА РИП).
Је дан од сег ме на та ово-

га про јек та ти че се обу ке и
тре нин га за по сле них, што ће
сва ка ко би ти ко рак на пред
у до сти за њу стра те шких ци-
ље ва Фон да ПИО: услу га ко ју
до би ја кли јент је бр за, ефи-
ка сна, ква ли тет на, а при ступ
пред у зи мљив и при ја тељ ски. 
Ме ђу по ла зни ци ма пр вих

обу ка, ко је су по че ле сре ди-
ном ок то бра, би ло је и оних
ко ји су сма тра ли да, по што
већ го ди на ма ра де тај по сао,
њи ма ни ка ква до дат на зна ња
ни су по треб на. Ка ко је вре ме
од ми ца ло и све ви ше за по-
сле них до ла зи ло у „шко ли цу”,
пре о вла да вао је став да су
но ва зна ња и ве шти не у ко му-
ни ка ци ји, ка ко ин тер ној, та ко
и са кли јен ти ма и дру гим ин-
сти ту ци ја ма, до бро до шли.

Кон ти ну и ра но уче ње
Ре ви зор ска ку ћа КПМГ, ко ја

је парт нер РФ ПИО и По ре ске
упра ве у овом по слу, осми-
сли ла је не ко ли ко по себ них
обу ка кроз ко је про ла зе за-
по сле ни и ру ко во ди о ци свих
ни воа, а ко је се ти чу рад не
ети ке, тим ског ра да, ор га ни-

за ци о них вред но сти, пра ви ла 
по на ша ња и лич ног раз во ја.
О ра ду са по ла зни ци ма до 

но во го ди шњих и бо жић них 
пра зни ка, је дан од пре да ва-
ча, пси хо лог Мо ни ка По пов, 
ру ко во ди лац људ ских ре сур-
са у КПМГ-у, ка же:

– Обу ке тра ју ви ше да на, и 
по треб но је вре ме да се по-
ла зни ци на вик ну и на нас и 
на ма те ри ју. Кад се „про би је 
лед” код сва ке гру пе, са рад-
ња је до бра. До са да смо на-
у чи ли ка ко по слу ју са вре ме ни 
људ ски ре сур си и ка кве су 
мо гућ но сти (за ко је ни је увек 
по тре бан но вац) да се по стиг-
не за до вољ ство за по сле них. 
Ру ко во ди о ци сред њег ни воа 
на у чи ли су ка ко да ре а гу ју на 
про ме не, ко је су њи хо ве од-
го вор но сти и ко је су то ма ле 

ства ри ко је они мо гу да ура-
де да би мо ти ви са ли за по сле-
не и под ста кли их на по сао. 
Учи ли смо о мо де ли ма ве за-
ним за си сте ме уна пре ђе ња, 
си сте ме на гра ђи ва ња, си сте-
ме обра зо ва ња за по сле них и 
њи хов зна чај, о ру ко во ђе њу 
но вог до ба... Све су то ве шти-
не нео п ход не сви ма ко ји ра де 
у ин сти ту ци ји ка ква је Фонд 
ПИО.
Ма ри ја на Па вло вић, ме-

на џер за људ ске ре сур се у 
КПМГ-у, за ду же на за тре нин-
ге у тој ре ви зор ској ку ћи али 
и за пру жа ње тих услу га дру-
ги ма, ка же да је кроз шест 
вр ста обу ка у Фон ду про шло 
2.220 љу ди:

– За вр ше не су еду ка ци је 
ве за не за људ ске ре сур се, за 
рад са ме ди ји ма, обу ка тре-

не ра, а и јед на гру па ру ко во-
ди ла ца сред њег ни воа та ко ђе
је за вр ши ла обу ку. У про це су 
је за вр ше так еду ка ци је за по-
сле них за рад са ко ри сни ци ма
и сред њих ру ко во ди ла ца, што
ће тра ја ти до сре ди не фе бру-
а ра, а ме сец да на на кон то га 
има ће мо и ко нач не ре зул та те 
успе шно сти чи та вог про гра ма
ових обу ка.

Обу ка за тре не ре
Ва жно је што су овим про-

гра мом об у хва ће ни ка ко за-
по сле ни, та ко и ру ко во ди о ци 
нај ви шег ни воа, ко ји су та ко-
ђе има ли тре нинг.

– Зна чај но је да смо сви-
ма – у Бе о гра ду, Но вом Са ду, 
Ни шу и Кра гу јев цу, где су се 
од ви ја ли тре нин зи и обу ке, 
мо гли јед но о бра зно да пре не-
се мо на шу ми си ју у сми слу ка-
ко из гле да ју не ке ве шти не у 
јед ном мо дер ном фон ду ПИО, 
и ка ко би за по сле ни тре ба ло 
да се раз ви ја ју. На рав но, то 
се не мо же за вр ши ти за крат-
ко вре ме јер је то стал ни про-
цес, и на дам се да ће тре не-
ри – за по сле ни у Фон ду ко ји 
су за вр ши ли ту обу ку, би ти у 
при ли ци да у том прав цу на-
пре ду ју, и да ра де ћи кон ти-
ну и ра но са сво јим ко ле га ма 
до при не су да Фонд ПИО бу де 

ОБУ КЕ И ТРЕ НИН ЗИ ЗА ПО СЛЕ НИХ У РФ ПИО

При ме њи ва ти сте че на
зна ња

Обу ка за ру ко во ди о це сред њег ни воа у Но вом Са ду

Маријана ПавловићМоника Попов
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У пет фи ли ја ла Ре пу блич ког фон да
ПИО, по чет ком ове го ди не, би ће из гра ђе-
не плат фор ме за лак ше кре та ње осо ба са
ин ва ли ди те том, са ци љем да се љу ди ма
са фи зич ким хен ди ке пом, ста ри јим осо ба-
ма и сви ма ко ји се оте жа но кре ћу омо гу-
ћи не сме та но ко ри шће ња услу га и лак ши
при лаз по слов ним про сто ри ја ма Фон да.
Пре ма ре чи ма Ја сне Ни ко лић, на чел ни-
ка Оде ље ња за јав не на бав ке и тех нич ке
по сло ве у Ди рек ци ји По кра јин ског фон да
ПИО у Но вом Са ду, на кон јав ног по зи ва,
ко ји је у Слу жбе ном гла сни ку РС об ја-
вљен у сеп тем бру лањ ске го ди не, у де-
цем бру је пот пи сан уго вор са из во ђа чем.
Из во ђач је у оба ве зи да до кра ја ја ну а ра
ис по ру чи пет плат фор ми за лак ше кре-
та ње осо ба са ин ва ли ди те том у згра да-
ма фи ли ја ла РФ ПИО у Вра њу, Кру шев цу,
По жа рев цу, Но вом Па за ру и Су бо ти ци.
Да би се пре мо стио пе ри од до из град-

ње по ме ну те плат фор ме, ка ко је до го-
во ре но при ли ком обе ле жа ва ња Ме ђу на-
род ног да на ин ва ли да, у Фи ли ја ли Су бо-

ти ца је већ 13. де цем бра про шле го ди не
при вре ме но по ста вље на мон та жно-де-
мон та жна рам па. Она је ре ши ла пи та ње
не сме та ног при сту па осо ба са ин ва ли ди-
те том по слов ној згра ди Фи ли ја ле у зим-
ском пе ри о ду – ка да су до дат но оте жа ни
усло ви за кре та ње.
Ма ја Глон чак, ди рек тор ка Фи ли ја ле Су-

бо ти ца, ка же да ће при вре ме на рам па
ра ди ти до кра ја ја ну а ра, или до по чет ка
фе бру а ра, ка да ће уме сто ње би ти по ста-
вље на на ја вље на – нај са вре ме ни ја плат-
фор ма. За по тре бе олак ша ног кре та ња
осо ба са ин ва ли ди те том кроз згра ду Фи-
ли ја ле, осим на ула зу, би ће из гра ђе на и
јед на ма ња плат фор ма у анек су згра де
пре ма Ин ва лид ској ко ми си ји. У пла ну је,
та ко ђе, и ре кон струк ци ја лиф та да би се
при ла го дио по тре ба ма ин ва лид них ли ца.
Ове на по ре ру ко вод ства Фон да ПИО да

ство ре рав но прав не усло ве за при ступ
сво јим по слов ним про сто ри ја ма свим гра-
ђа ни ма ко ји до ла зе ра ди оства ри ва ња
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-

ра ња, за па зи ли су и са ми ко ри сни ци услу-
га. Мар ко Иван ков, ме ди цин ски тех ни чар
из Су бо ти це, ко га смо за те кли у Фи ли ја ли
Су бо ти ца док је оба вљао по сло ве ве за не
за пен зи ју сво је мај ке, ре као нам је:

– Ми слим да је овај по тез Фон да ПИО
до бар и да ова рам па знат но олак ша ва
кре та ње љу ди ма ко ји има ју не ко те ле сно
огра ни че ње, а ка да је кли за во и сви ма
оста ли ма до бро до ђе.
Ја сна Ни ко лић и Ма ја Глон чак ин фор-

ми са ле су нас и да су од кра ја де цем бра,
до 12. ја ну а ра, уз ве ли ко раз у ме ва ње
ко ри сни ка услу га, успе шно за ме ње ни и
про зо ри на по слов ној згра ди су бо тич ке
фи ли ја ле. На и ме, по сто је ћи про зо ри, ко ји
су „вр шња ци” згра де из гра ђе не још кра-
јем пе де се тих го ди на про шлог ве ка, би ли
су до тра ја ли и сто га се не по треб но ра си-
па ла то пло та, а и за по сле ни су ра ди ли у
оте жа ним усло ви ма. За ме ње но је укуп но
48 про зо ра ко ји се на ла зе у де лу по слов-
не згра де ко ји при па да Фон ду ПИО.

Ми ро слав Мек те ро вић

СУ БО ТИЧ КА ФИ ЛИ ЈА ЛА ФОН ДА ПИО

Ра до ви пре ма пла ну

мо дер на ин сти ту ци ја – на гла-
ша ва Ма ри ја на Па вло вић.
Обу ку за тре не ре за вр ши-

ло је је да на ест за по сле них у 
Фон ду – по тро је из Ди рек ци-
је Бе о град и Ди рек ци је Но ви 
Сад, по дво је из фи ли ја ла Ча-
чак и Ва ље во, и је дан рад ник 
из Фи ли ја ле Про ку пље.

– До па да ми се ова обу ка. 
Ди на мич но је, ин те ре сант но, и 
ми слим да ово за и ста мо же да 
бу де ко ри сно – ка ко за нас лич-
но, та ко и за Фонд. На дам се да 
ће мо ово што смо на у чи ли на 
свим обу ка ма, па и овој за тре-
не ре, убу ду ће при ме њи ва ти 
у прак си, што у ве ли кој ме ри 
за ви си и од на шег ме наџ мен-

та – ка же Алек сан дар Ди нић из 
Ди рек ци је Бе о град.
За Зо ри цу Ла за ре вић из 

Фи ли ја ле Про ку пље обу ка је, 
та ко ђе, би ла за ни мљи во ис-
ку ство:

– То је не што но во код нас, 
до са да ни смо ор га ни зо ва ли 
та кве обу ке. Као пред став-
ник мо је фи ли ја ле по тру ди ћу 
се да пре не сем ко ле га ма ка ко 
смо ов де ра ди ли, и да то пре-
зен ту јем на на чин ка ко смо 
ов де учи ли. Ве ру јем да ће то 
до при не ти ква ли тет ни јем ра-
ду, и да ће се тим ски дух ви-
ше осе ћа ти!

– Ово пре ва зи ла зи мо ја оче-
ки ва ња – ка же Је ле на Ђо кић 

из Чач ка, до да ју ћи да је оду ше-
вље на, и да се на да да ће по ла-
зни ци мо ћи да при ме не сте че на
зна ња, јер је то од ли чан на чин
да ви ше ко ри сних ин фор ма ци-
ја стиг не до за по сле них.
И Бо ја на Ђо но вић из Ди-

рек ци је Но ви Сад ве ру је да
ин тер ни тре не ри има ју бу дућ-
ност у Фон ду ПИО.

– Би ла сам на обу ци за за-
по сле не у људ ским ре сур си ма
и овој за тре не ре. Оба кур са
су сми сле на и мо гу да се ис-
ко ри сте. У по чет ку мо же мо
„утвр ђи ва ти гра ди во” др же-
ћи ма ње са стан ке, а ка сни је
и обу ке, или упо зна ва ти за по-
сле не са не ким про пи си ма или

де ша ва њи ма о ко ји ма тре ба
да бу ду оба ве ште ни. Ова обу-
ка се мо же ко ри сти ти од нај-
ни же до нај ви ше ле стви це у
Фон ду, за лич ну и ко лек тив ну
при ме ну – ка же Бо ја на.
До сре ди не фе бру а ра пла-

ни ра не обу ке би ће за вр ше не.
На у че но тре ба пам ти ти, при-
ме њи ва ти и учи ти но во, ина-
че – за луд по тро ше но и вре ме
и но вац.
Јед на од мак си ма са вре-

ме ног по сло ва ња гла си: има
са мо јед на го ра ствар од то га
да ула же те у љу де па да вам
оду, а то је – да не ула же те у
њих, па да вам оста ну!

Ика Ми тро вић
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У ње му ће се не за по сле ни
обра зо ва ти за де фи ци тар на
за ни ма ња тра же на
на тр жи шту ра да

По кра јин ски се кре тар за рад, за-
по шља ва ње и рав но прав ност по-
ло ва, Ми ро слав Ва син, за јед но са

са рад ни ци ма, по чет ком ја ну а ра, у Но вом
Са ду, из ло жио је план ак тив но сти овог
се кре та ри ја та у 2011. го ди ни.
Ва син се том при ли ком освр нуо и на

ре зул та те из лањ ске го ди не. Пре ма ње-
го вим ре чи ма, Се кре та ри јат за рад, за-
по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва је у
прет ход ној го ди ни са 260 ми ли о на ди на-
ра, ко је је имао на рас по ла га њу за суб-
вен ци о ни са ње за по шља ва ња, кроз свој
про грам по мо гао отва ра ње 1.881 но вог
рад ног ме ста. Кон крет но, суб вен ци јом за
но во за по шља ва ње од 130.000 ди на ра
отво ре но је 1.280 но вих рад них ме ста,
а кроз про грам суб вен ци ја ко ри сни ци ма
од 160.000 ди на ра осно ва на је 601 рад-
ња и пред у зе ће, што зна чи да је це на
отва ра ња јед ног но вог рад ног ме ста, по
про гра му Се кре та ри ја та, у 2010. го ди ни
из но си ла у про се ку 138.225 ди на ра. Про-
шле го ди не је пру же на и по моћ у ше зде-
сет пред у зе ћа у ко ји ма је до ла зи ло до
кр ше ња пра ва за по сле них, а до де ље но
је и 5.020 пре храм бе них па ке та, укуп не
вред но сти од 15 ми ли о на ди на ра, рад ни-
ци ма чи је су фир ме у те шко ћа ма те ни су
до би ја ли за ра де.
Се кре та ри јат је де фи ни сао де сет стра-

те шких ци ље ва у обла сти ра да, за по-
шља ва ња и рав но прав но сти по ло ва у АП
Вој во ди ни у 2011. го ди ни.
Пре све га, на ме ра је да се пу тем ре-

а ли за ци је је дин стве ног пла на за по шља-
ва ња, укљу чу ју ћи по кра јин ске и ло кал не
пла но ве и про гра ме На ци о нал не слу жбе
за по шља ва ња, отво ри 12.000 но вих рад-
них ме ста у Вој во ди ни, и да се на тај на-
чин сма њи уку пан број не за по сле них за
пет од сто. На и ме, пла ни ра се отва ра ње
6.000 но вих рад них ме ста кроз по кра јин-
ски и ло кал не пла но ве за по шља ва ња, и
6.000 но вих рад них ме ста кроз про гра-
ме НСЗ. То се од но си и на спро во ђе ње
ак тив но сти на при вла че њу ин ве сти ци ја
у Вој во ди ну и суб вен ци о ни са ње отва ра-
ња рад ног ме ста на осно ву ре ги стро ва-

ња но вог при вред ног су бјек та по осно ву
стра ног или до ма ћег ула га ња.
У пла ну је, та ко ђе, и отва ра ње ка пи-

тал ног про јек та – Еду ка тив ног цен тра АП
Вој во ди не за обу ке у про фе си о нал ним и
рад ним ве шти на ма, уз по моћ Аустриј ске
раз вој не аген ци је у из но су од 300.000
евра. У Цен тру ће се обра зо ва ти не за-
по сле на ли ца за де фи ци тар на за ни ма ња
тра же на на тр жи шту ра да. Ова уста но-
ва ће би ти из гра ђе на у кру гу но во сад ске
фа бри ке „Пе тар Драп шин”. 
У јед ном објек ту на ла зи ће се учи о ни-

це, ин фор ма ци о ни ка би не ти и ин тер нат
са око 50 кре ве та, а у дру гом ве ли ка ви-
ше на мен ска са ла, ра ди о ни це, ре сто ран
и ми ни пе ка ра. Пре ма ре чи ма Мир ја не
Мун џић Крн че вић, по моћ ни це по кра-
јин ског се кре та ра, за ин те ре со ва ни ће у
Цен тру мо ћи да стек ну но ва зна ња из
обла сти ин фор ма ти ке, гра ђе ви нар ства и
ме тал ског ком плек са, али и да се оспо-
со бе за за ни ма ња пе ка ра, ку ва ра, фри-
зе ра, ма ни ки ра, пе ди ки ра итд.
На ста ви ће се и са ефи ка сним пру жа-

њем по мо ћи пред у зе ћи ма са те шко ћа ма
у по сло ва њу и угро же ним пра ви ма из
рад ног од но са за по сле них. Пла ни ран је
и за вр ше так про јек та „Стра те ги ја бор бе

про тив на си ља у по ро ди ци у АП Вој во ди-
ни”, као и на ста вак ак тив но сти на осна-
жи ва њу уло ге се о ских же на у По кра ји ни,
пре све га из град њом де се так ет но ку ћа
да би же не ко је жи ве на се лу у њи ма
лак ше пла си ра ле сво је про из во де.
У пла но ви ма По кра јин ског се кре та ри-

ја та за рад, за по шља ва ње и рав но прав-
ност по ло ва су и ак тив но сти на зна чај-
ном по бољ ша њу по ло жа ја Ро ма у Вој во-
ди ни. Не мач ки ин ве сти то ри су већ пот-
пи са ли Про то кол о из град њи фа бри ке за
ре ци кла жу ауто-гу ма укуп не вред но сти
100 ми ли о на евра и фа бри ке за про из-
вод њу би о га са у вред но сти око 35 ми ли-
о на евра, на под руч ју оп шти не Шид, где
се оче ку је да сво је „ухле бље” на ђе око
200 при пад ни ка ром ске по пу ла ци је. Се-
кре та ри јат ће и убу ду ће по себ ну па жњу
по све ћи ва ти ефи ка сном спро во ђе њу За-
ко на о за по шља ва њу осо ба са ин ва ли-
ди те том у По кра ји ни, а из у зет но до бри
ре зул та ти на том пла ну по стиг ну ти су и
у про шлој го ди ни ка да је За кон по чео да
се при ме њу је.
Вла да Вој во ди не пот пи са ће ове го ди не

и „Пакт о за по шља ва њу” са свим ак те ри-
ма ко ји де лу ју у тој обла сти.

Ми ро слав Мек те ро вић

актуелно

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА РАД, ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ И РАВ НО ПРАВ НОСТ ПО ЛО ВА

По чи ње из град ња
Еду ка тив ног цен тра

Мирослав  Васин (у средини) са сарадницима
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КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

„Пр ва шан са”
за по сао
ис ко ри шће на
Кроз про грам за за по шља ва ње „Пр ва шан-

са”, ко ји је ре а ли зо ва ла На ци о нал на слу жба 
за за по шља ва ње, при ли ку за сти ца ње пр вих 
рад них ис ку ста ва до би ло је и 432 мла дих Кра-
гу јев ча на, од че га 305 са сред њом струч ном 
спре мом и ви ше од 100 са ви шом и ви со ком.
У 2011. го ди ни про грам ће би ти на ста-

вљен, а пр ву шан су за по сао уз по др шку др-
жа ве до би ће ве ћи број при прав ни ка, ка жу у 
фи ли ја ли НСЗ у Кра гу јев цу. Упр кос то ме што 
се оче ку је да и ова го ди на бу де те шка, у На-
ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње оце њу ју 
да ће би ти на ста вљен по зи ти ван тренд по-
ве ћа ња бро ја за по сле них ме ђу мла ђи ма од 
три де сет го ди на.
Ма шин ских ин же ње ра већ са да не ма на 

еви ден ци ји кра гу је вач ке фи ли ја ле, а и да ље 
ће би ти ак ту ел ни ад ми ни стра тив ни по сло ви 
за ко је кон ку ри шу прав ни ци, еко но ми сти и 
срод не стру ке. На тр жи шту ра да у овом гра ду 
и да ље су де фи ци тар ни гра ђе вин ски ин же-
ње ри, фар ма це у ти и ар хи тек те, а до за по сле-
ња ће бр же до ла зи ти и уго сти тељ ски рад ни-
ци, ку ва ри и тр гов ци.

М. Сан трач

По по да ци ма сај та Ин фо студ, тек 
сва ки де се ти за по сле ни ко ји је оста-
вио по дат ке на сај ту is tra zi va nje pla ta.
com при мио је на кра ју про шле го ди-
не и три на е сту пла ту. За по сле ни ко је
су ше фо ви об ра до ва ли на овај на чин
ра де углав ном у при ват ним стра ним
пред у зе ћи ма, где је ско ро че твр ти на
за по сле них при ми ла бо нус на кра ју
го ди не. На кон њих, ову бе не фи ци ју
нај че шће има ју за по сле ни у при ват-
ним до ма ћим пред у зе ћи ма, од но сно
јав ној и ло кал ној упра ви.
Кад су у пи та њу по зи ци је, нај-

ве ћи про це нат оних ко ји при ма ју
три на е сту пла ту ра ди као тех ни чар
те ле ко му ни ка ци ја, јер је од свих
за по сле них на тој по зи ци ји чак 39
од сто на гра ђе но на овај на чин. По-
сле њих сле де фи нан сиј ски кон тро-
ло ри, ин же ње ри те ле ко му ни ка ци ја,
IT кон сул тан ти…
Осим пла те, по сло дав ци у Ср-

би ји ну де и бо ну се ко је њи хо ви

за по сле ни до би ја ју то ком го ди не
или су им на рас по ла га њу до дат-
ни да ни го ди шњег од мо ра. Ана ли-
зи ра ју ћи по дат ке, до дат ни да ни
го ди шњег од мо ра нај ви ше се де ле
у јав ним и ло кал ним са мо у пра ва-
ма, где ско ро 14 од сто за по сле них
до би ја ту бе не фи ци ју, док их нај-
ма ње до би ја ју ис пи та ни ци за по-
сле ни у при ват ним до ма ћим пред-
у зе ћи ма.
Пре ма нај но ви јим по да ци ма са

сер ви са is tra zi va nje pla ta.com, нај ви-
шу ме сеч ну пла ту у про шлој го ди ни
има ли су IT ди рек то ри, са про се ком
при ма ња ви шим од 130.000 ди на-
ра. С дру ге стра не, нај ни жу пла ту,
ме ђу они ма ко ји су ко ри сти ли услу-
ге овог сер ви са, то ком 2010. го ди-
не до би ја ли су хи ги је ни ча ри – око
18.000 ди на ра, за тим кро ја чи, чи-
ста чи или ка си ри, ко ји су при ма ли
око 20.000 ди на ра.

Г. О.

Бо јан Пај тић, пред сед-
ник Вла де Вој во ди не, 
Дра го слав Пе тро вић, 

по кра јин ски се кре тар за на-
у ку и тех но ло шки раз вој, и 
Ми ро слав Ва син, по кра јин-
ски се кре тар за рад и за по-
шља ва ње, отво ри ли су, уочи 
но во го ди шњих пра зни ка, 
у ком па ни ји „Knott Auto fl ex 
Yug” у Бе че ју но ви по гон за 
про из вод њу ша си ја за ауто-
мо бил ске при ко ли це. У овом 
по го ну је ди рект но у про из-
вод њи по сао до би ло 24 рад-
ни ка, а још 50 их је ан га жо-
ва но кроз раз не ви до ве ко о-
пе ра ци је.
Ин ве сти ци о на вред ност 

по го на, сме ште ног у објек ту 
по вр ши не 1.400 ква драт них 
ме та ра, ко ји је снаб де вен 
ауто ма ти зо ва ном опре мом 
за об ра ду ме та ла, из но си 

44 ми ли о на ди на ра, а Вла-
да Вој во ди не је, пре ко По-
кра јин ског се кре та ри ја та за 
на у ку и тех но ло шки раз вој, 
за ње го ву ре а ли за ци ју из-
дво ји ла 17,85 ми ли о на ди-

на ра. Пре ма ре чи ма Дра га на
Кне же ва, ди рек то ра фир ме
„Knott Auto fl ex Yug”, у но вом
по го ну про из во ди ће се око
16.000 ша си ја го ди шње са
пла ни ра ним бру то при хо дом

од 4,5 ми ли о на евра, по што
ће се ви ше од 90 од сто про-
из вод ње пла си ра ти на тр жи-
ште Европ ске уни је, а ма њи
део у Ср би ји.
Дра го слав Пе тро вић је на-

ја вио на ста вак Про гра ма за
отва ра ње по го на но вих тех-
но ло ги ја у Вој во ди ни, ко ји
већ не ко ли ко го ди на спро-
во ди ње гов Се кре та ри јат.
За ову го ди ну пла ни ра на су
сред ства у укуп ном из но су од
око 500.000 евра за отва ра-
ње од 20 до 22 но ва по го на,
чи ме би се обез бе ди ло и око
2.000 рад них ме ста. Та ко ђе,
за ин те ре со ва не ком па ни је ће
мо ћи да се при ја вљу ју за до-
би ја ње по ме ну те суб вен ци је
кроз јав ни по зив ко ји ће би-
ти об ја вљен већ у ја ну а ру ове
го ди не.

М. Мек те ро вић

НО ВИ ПО ГОН У БЕ ЧЕ ЈУ

Би ће по сла и за ко о пе ран те

ПРЕ МА ПО ДА ЦИ МА САЈ ТА ИН ФО СТУД

Три на е ста пла та
про шлост, само
сло бод ни да ни
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водич

Пен зиј ско оси гу ра ње по љо при вред-
ни ка у Ср би ји, као вид до бро вољ-
ног оси гу ра ња, за жи ве ло је 1979.

го ди не. До та да су се по љо при вред ни ци
осла ња ли на ме ђу ге не ра циј ску по ро дич-
ну со ли дар ност, од но сно на рад сво јих
по то ма ка, на се бе са ме или бли жу род-
би ну.
Оба ве зно оси гу ра ње удру же них зе-

мљо рад ни ка уве де но је 1982. го ди не,
а пред ста вља ло је оси гу ра ње оних ко-
ји су бли ско са ра ђи ва ли са др жав ним и
дру штве ним сек то ром у по љо при вре ди
на осно ву та ко зва ног удру жи ва ња. Ре-
пу блич ки фон до ви за ПИО за по сле них,
са мо стал них де лат но сти и по љо при-
вред ни ка фор ми ра ни су 1993. го ди не и
функ ци о ни са ли су са мо стал но све до 1.
ја ну а ра 2008. ка да су об у хва ће ни у је-
дин стве ни РФ ПИО.

Пра ва из по љо при вред ног оси гу ра ња
су иста као и пра ва за за по сле не и оси-
гу ра ни ке са мо стал них де лат но сти: пра-
во на ста ро сну, ин ва лид ску и по ро дич ну
пен зи ју, пра во на на кна ду за не гу и по-
моћ, као и на на кна ду за те ле сно оште-
ће ње, на бав ку спе ци јал них по ма га ла и
на кна ду по греб них тро шко ва.
Ак ту ел не из ме не у За ко ну о пен зиј-

ском и ин ва лид ском оси гу ра њу ти чу се
и ста ту са оси гу ра ни ка по љо при вред ни-
ка. Пре све га, про ме ње на је до са да шња
де фи ни ци ја оба ве зно оси гу ра ног по љо-

при вред ног ли ца, по осно ву ба вље ња
по љо при вред ном де лат но шћу. На и ме,
до са да је оба ве зно био оси гу ран са мо
но си лац или нај ма ње је дан члан до ма-
ћин ства. Пре ма но вом за ко ну, оба ве зно
су оси гу ра ни сви по љо при вред ни ци. То
зна чи да су оба ве зно оси гу ра ни сви чла-
но ви по љо при вред ног до ма ћин ства, с
тим што се во ди ра чу на о го ди на ма жи-
во та, ка ко би укљу чи ва њем у оси гу ра ње
мо гли да оства ре пра во на пен зи ју. 
Но вим од ред ба ма је утвр ђе но и шта

се сма тра по љо при вред ним, шта ме шо-
ви тим до ма ћин ством, а шта је по љо при-
вред но га здин ство. Та ко ђе, пре ци зи ран
је и ста тус оних по љо при вред ни ка ко ји
су до да на по чет ка при ме не но вог за ко-
на сте кли свој ство оси гу ра ни ка, од но сно
оних ко ји ма је то свој ство утвр ђе но, као
и по љо при вред ни ка ко ји свој ство оси гу-

ра ни ка ни су сте кли до сту па ња на сна гу
но вог за ко на.
Пре ци зни је, пре ма из ме ње ном чла ну

13 За ко на о ПИО, оси гу ра ни ци по љо при-
вред ни ци су де фи ни са ни као ли ца ко ја
се ба ве овом де лат но шћу као но си о ци
по љо при вред ног до ма ћин ства, но си о ци
по ро дич ног по љо при вред ног га здин-
ства, и као чла но ви овог га здин ства или
чла но ви ме шо ви тог до ма ћин ства ако ни-
су ко ри сни ци пен зи је или на шко ло ва њу.
По љо при вред ним до ма ћин ством, по ро-
дич ним по љо при вред ним га здин ством

и ме шо ви тим до ма ћин ством сма тра се
за јед ни ца жи во та, при вре ђи ва ња и тро-
ше ња при хо да без об зи ра на срод ство
чла но ва, на до ма ћин ству или га здин-
ству са нај ма ње 0,5 хек та ра по љо при-
вред ног зе мљи шта, од но сно са ма ње од
0,5 хек та ра по љо при вред ног зе мљи шта
или гра ђе вин ске це ли не са за сту пље-
ном сто чар ском, по вр тар ском или ви но-
гра дар ском про из вод њом, уз го јем ри бе,
га је њем пе чу ра ка, пу же ва, пче ла итд.
Та ко ђе, но си лац до ма ћин ства, од но сно
по ро дич ног га здин ства је осо ба ко ја је
об ве зник по ре за на имо ви ну по осно ву
по љо при вред ног зе мљи шта или по ре за
на при ход од по љо при вре де и шу мар-
ства, у скла ду са за ко ном ко јим се уре-
ђу је по рез на имо ви ну гра ђа на и по рез
на њи хов до хо дак. Чла ном до ма ћин ства,
по ро дич ног га здин ства, или ме шо ви тог

до ма ћин ства сма тра се осо ба ко ја жи ви
и ра ди на јед ној од ове три по љо при-
вред не је ди ни це.
Та ко ђе, ка да је реч о нај ни жем из но су

пен зи је за по љо при вред ни ке, он је утвр-
ђи ван у ви си ни ускла ђе ног нај ни жег из-
но са пен зи је за те че них ко ри сни ка у оси-
гу ра њу по љо при вред ни ка на дан 1. ја ну-
а ра 2006. го ди не. Нај ни жи из нос за ову
ка те го ри ју оси гу ра ни ка по но вом за ко ну
утвр ђу је се у из но су од 9.000 ди на ра на
дан 1. ја ну а ра 2011. го ди не.

Је ле на Оцић

ДО БРО ЈЕ ЗНА ТИ

Оси гу ра ње по љо при вред ни ка
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информатика

На де сној стра ни ко манд не тра ке на-
ла зе се ико не:

1. Chan ge your vi ew – ко ри сти мо је да
би смо по де си ли из глед фол де ра у цен-
трал ном де лу про зо ра (Ex tra Lar ge Icons
– екс тра ве ли ке ико не, Lar ge Icons – ве-
ли ке ико не, Me di um Icons – ико не сред-
ње ве ли чи не, Small Icons – ма ле ико не,
List – при каз фол де ра и фај ло ва у ви ду
ус прав не ли сте, De ta ils – при каз фол де-
ра и фај ло ва са њи хо вим ка рак те ри сти-
ка ма и Ti les – при каз фол де ра и фај ло ва
у ви ду сли чи ца).
Код ко ман де Vi ew мо же мо да ви ди мо

по ја вљи ва ње „жи вих ико на”, ко је су у
ве ли кој ме ри по бољ ша ле си стем при-
ка зи ва ња ико на. По јам „жи вих ико на” 
под ра зу ме ва да у са мом ме ни ју ко ман де
Vi ew мо же мо по ме ра ти кли зач ска ле за
при каз ико на и при том по сма тра ти про-
ме ну њи хо вог из гле да у ли сти фај ло ва,
јер ће се ве ли чи на ико на ме ња ти у за ви-
сно сти од по зи ци је кли за ча на ска ли.

2. Show the Pre vi ew pa ne – ко ри сти мо
је да би смо по ста ви ли или укло ни ли па-
но за при каз у ко ме се ви зу ел но при ка-
зу је са др жај фај ло ва. У за ви сно сти од
фол де ра или уре ђа ја (A, C, D...) ко ји је
мар ки ран, на ко манд ној тра ци се мо-
гу при ка за ти још не ке ко ман де: System
Pro per ti es, Map net work dri ve, Add prin ter,
Sha ring Set tings итд.

Тра ка са па да ју ћим ме ни ји ма
Из над ко манд не тра ке мо же мо да уба-

ци мо и тра ку са па да ју ћим ме ни ји ма,
ко ја та ко ђе олак ша ва по де ша ва ње и
рад са фол де ри ма. Њу по ста вља мо или
укла ња мо по сле де ћем по ступ ку:

1. клик не мо на ко ман ду Or ga ni ze на
ко манд ној тра ци;

2. иза бе ре мо оп ци ју Layout;
3. че ки ра мо или от че ки ра мо оп ци ју

Me nu Bar.

Адре сна тра ка

У са мом вр ху про зо ра Win dows Ex plo-
rer на ла зи се адре сна тра ка (Ad dress

bar) ко ја нам омо гу ћа ва да иза бе ре мо
же ље ни фол дер без за тва ра ња ак тив ног
про зо ра са фол де ри ма. Из бор фол де ра
мо же мо да из вр ши мо ка да клик не мо на
са му адре сну тра ку (на стре ли цу по ред
же ље ног уре ђа ја, ли сте или фол де ра),
иза бе ре мо же ље ни фол дер или под фол-
дер и по на вља мо по сту пак док не до ђе-
мо до же ље ног. Та ко ђе, из бор мо же мо
да из вр ши мо уку ца ва њем пот пу не адре-
се на ко јој се фол дер на ла зи.
Са ле ве стра не адре сне тра ке на ла зе

се два дуг ме та (две стре ли це) На зад/
На пред (Back/For ward) ко ја нам омо гу-
ћа ва ју да ула зи мо у фол де ре ко је смо
прет ход но отва ра ли, или да се вра ћа мо
у њих, ко рак по ко рак. Уко ли ко же ли мо
да се вра ти мо ви ше ко ра ка уна пред или
уна зад, кли ком на стре ли цу по ред ових
дуг ма ди отва ра мо ли сту прет ход но по се-
ће них ло ка ци ја, па мо же мо да иза бе ре-
мо же ље ну адре су.
Са де сне стра не адре сне тра ке на ла зи

се про зор за бр зо пре тра жи ва ње (In stant
Se arch box) ко ји нам пру жа мо гућ ност да
уно ше њем ре чи или фра за у ово по ље
пре тра жи мо на зи ве, ка рак те ри сти ке или
са др жа је же ље них фај ло ва или под фол-
де ра.

Кре и ра ње фол де ра

Фол де ре углав ном кре и ра мо у не кој од
по ну ђе них ли ста:

1. Fa vo ri tes – фол де ре кре и ра мо на
деск то пу;

2. Li bra ri es – фол де ре кре и ра мо у Do-
cu ments уко ли ко же ли мо да чу ва мо, на
при мер, до ку мен та, фак ту ре и до пи се;
у Mu sic уко ли ко же ли мо да раз вр ста мо
му зич ке за пи се, ре ци мо по жан ру или
име ни ма гру па и пе ва ча; у Pic tu res уко-
ли ко же ли мо да раз вр ста мо фо то гра фи-
је, ре ци мо по ме сту где су на ста ле или
по го ди на ма ка да су на ста ле, и у Vi de os
уко ли ко же ли мо да раз вр ста мо фил мо-

ве, ре ци мо по жан ру или на сло ви ма.
3. Com pu ter – фол де ре кре и ра мо на

не ком од уре ђа ја (хард диск C, D...), ди-
ске ти А или фле шу.

4. Net work – фол де ре кре и ра мо на не-
ком дру гом ра чу на ру уко ли ко има мо до-
зво лу за то.
Да кле, пр во мо ра мо ући у про грам

Win dows Ex plo rer и клик ну ти на не ку од
ли ста у за ви сно сти од то га где же ли мо
да кре и ра мо фол де ре.

По сту пак кре и ра ња фол де ра (на исти
на чин и под фол де ра):

1. клик не мо на ли сту у ко јој же ли мо да
кре и ра мо но ви фол дер;

2. клик не мо де сним та сте ром ми ша на
пра зан про стор у ли сти фај ло ва (цен-
трал ни део про зо ра);

3. иза бе ре мо оп ци ју New;
4. клик не мо на Li brary или Fol der, у за-

ви сно сти од по зи ци је на ко јој се на ла зи-
мо (кре и ра мо но ву би бли о те ку или у њој
фол дер);

5. уку ца мо име фол де ра;
6. при ти сне мо та стер Ен тер или клик-

не мо ле вим та сте ром ми ша у пра зан
про стор.
Фол де ре мо же мо да кре и ра мо и по

сле де ћем по ступ ку:
1. клик не мо на ли сту у ко јој же ли мо да

кре и ра мо но ви фол дер;
2. иза бе ре мо оп ци ју Fi le у тра ци па да-

ју ћих ме ни ја;
3. клик не мо на оп ци ју New;
4. клик не мо на Li brary или Fol der, у за-

ви сно сти од по зи ци је на ко јој се на ла зи-
мо (кре и ра мо но ву би бли о те ку или у њој
фол дер);

5. уку ца мо име фол де ра;
6. при ти сне мо та стер En ter или клик-

не мо ле вим та сте ром ми ша у пра зан
про стор.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Windows Explorer (3)
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поводи

Ускла ду са стра те шкимУУци ље ви ма РФ ПИО, ко јиУУпод ра зу ме ва ју по бољ-УУ
ша ње услу га кли јен ти ма (оси-
гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма), и
по бољ ша ње пер цеп ци је јав но-
сти о ПИО про гра ми ма (ме ђу
ко ји ма је и обра зо ва ње кли-
је на та), као и због ефи ка сни-
је об ра де по сло ва, Ди рек ци ја
По кра јин ског фон да од по чет-
ка но вем бра прошле године
ре а ли зу је про је кат „Раз го во ри
са ле ка ром ве шта ком”.
У са рад њи са удру же њи ма

пен зи о не ра и ор га ни за ци ја ма
ин ва ли да ра да ор га ни зу ју се
три би не под овим на зи вом у
свим се ди шти ма вој во ђан ских
фи ли ја ла Фон да ПИО. Зре ња-
нин, Сом бор, Вр шац, Срем ска
Ми тро ви ца, Су бо ти ца, Но ви
Сад и Бач ка Па лан ка су гра-
до ви чи ји су нај ста ри ји жи те-

љи до са да има ли при ли ку да
се по дроб ни је ин фор ми шу о
ве шта че њу ме ди цин ских чи-
ње ни ца од зна ча ја за оства-
ри ва ње пра ва из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња.
До са да одр жа не три би не

по ка за ле су ве ли ку за ин те-
ре со ва ност љу ди да са зна ју
ка ко за кон ску ре гу ла ти ву у
овој обла сти, та ко и на чин
оства ри ва ња не ког од пра-
ва. Али су по ка за ле, та ко ђе,
да мно ги не раз ли ку ју над ле-
жно сти Фон да ПИО и За во да

за здрав стве но оси гу ра ње, а 
да не ки чак и по сло ве цен та-
ра за со ци јал ни рад ста вља ју 
под је дан је ди ни име ни тељ – 
со ци јал но.
Због то га су уче сни ци раз-

го во ра са ле ка ром ве шта ком 
пом но пра ти ли ту ма че ња др 
Ми ло ра да Ор ло ви ћа, на чел ни-
ка Оде ље ња за ме ди цин ско ве-
шта че ње у Ди рек ци ји По кра-
јин ског фон да, ко ја су се од но-
си ла на за кон ску ре гу ла ти ву, 
али и про пи са ну ме ди цин ску 
до ку мен та ци ју као услов за 
оства ри ва ње не ког од пра ва.
О ути ску са до са да одр жа-

них три би на др Ор ло вић ка-
же:

– Ве о ма је ко ри сна ова ква 
не по сред на ко му ни ка ци ја са 
на шим оси гу ра ни ци ма и ко ри-
сни ци ма ко ји, на кон што им 
об ја сним за кон ску под ло гу за 

оства ри ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју, пра ва на ту-
ђу не гу и по моћ или те ле сно 
оште ће ње, пи та ју о кон крет-
ним про бле ми ма ко ји му че 
њих, чла но ве њи хо вих ор га ни-
за ци ја, ком ши је, при ја те ље... 
Ка да пи та ју за што им ко ми си ја 
ни је одо бри ла ор то пед ско по-
ма га ло, ја сно је да ми сле на 
ле кар ску ко ми си ју За во да за 
здрав стве но оси гу ра ње. Или, 
за што мо ра ју да пла те не ке ле-
ко ве, због че га не мо гу да до-
би ју упут за маг нет ну ре зо нан-

цу. На рав но да су нас пи та ли и 
ка ко је не ко до био ин ва лид ску 
пен зи ју а дру ги, ко ји је исто та-
ко бо ле стан, ни је оства рио то 
пра во. Слич на су пи та ња и у 
ве зи са ту ђом не гом и по мо ћи. 
Због то га мно го при чам о ва-
жно сти ме ди цин ске до ку мен-
та ци је ко ја је нај че шће не до-
вољ на у од но су на про пи са ни 
ми ни мум.
Ако здрав стве на слу жба на 

од го ва ра ју ћи на чин об ра ди 
оси гу ра ни ка, и ме ди цин ским 
на ла зи ма до ку мен ту је да ње-
го во здрав стве но ста ње во ди 
ка гу бит ку оп ште рад не спо-
соб но сти, ле кар ве штак ће то 
при хва ти ти.

– Са свим је ло гич но да, ка-
да ра ди мо по За ко ну, тра жи-
мо од здрав стве них уста но ва 
да од ре ђе ним ме ди цин ским 
па ра ме три ма до ку мен ту ју оно 
што увек на пи шу – да је не-
ко не спо со бан за рад! Ако 
не ко, на при мер, има ср ча ну 
де ком пен за ци ју, и пра те ћу 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју 
из ко је је ја сно да је ње го ва 
ејек ци о на (ис ти сна) фрак-
ци ја ис под 30 од сто (ср це је 
сла бо, мли та во и мло ха во и 
не мо же да ис ти сне до вољ-
ну ко ли чи ну кр ви), тај чо-
век ап со лут но ни је спо со бан 
да ра ди би ло ка кве по сло ве. 
Мо же кућ не, али они не под-
ра зу ме ва ју и за по сле ње. И 
та ква осо ба оства ру је пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју. Ми, 
да кле, ве шта чи мо на осно ву 
до не те ме ди цин ске до ку мен-

та ци је, и не мо же мо на осно-
ву на шег ути ска до но си ти од-
лу ке и ствар не оце не ве за не 
за не чи је здрав стве но ста ње, 
за ње го ву рад ну спо соб ност, 
по го то во што те од лу ке ни-
су при вре ме ног ка рак те ра, 
не го де фи ни тив не. Од но сно, 
ми не оце њу је мо при вре ме ну 
не спо соб ност за рад, не го де-
фи ни тив ну не спо соб ност или 
ин ва лид ност, што је екви ва-
лент пот пу ном гу бит ку рад не 
спо соб но сти – об ја шња ва др 
Ми ло рад Ор ло вић.
Ипак, сти же мно го зах те ва

без ме ди цин ског по кри ћа, а 
го ди шњи из ве шта ји Оде ље-
ња за ме ди цин ско ве шта че-
ње ка зу ју да се гу би так рад не
спо соб но сти утвр ђу је у до 35 
од сто под не тих зах те ва, док 
се пра во на ту ђу не гу и по моћ
утвр ђу је у ви ше од 60 про це-
на та. И ту је ве ли ки при лив 
зах те ва, што оте жа ва рад 
овог оде ље ња. Због то га се 
на три би на ма уче сни ци ма де-
ле фла је ри РФ ПИО у ко ји ма 
су на ве де ни усло ви под ко ји-
ма се оства ру ју пра ва из ових 
обла сти. Ве ли ка је по моћ и 
ло кал них ме ди ја ко ји при су-
ству ју „Раз го во ри ма са ле ка-
ром ве шта ком” и из ве шта ва ју 
са тих ску по ва.
Кад се вре ме про леп ша,

три би не ће би ти ор га ни зо ва-
не у Пан че ву, Ки кин ди, Вр ба-
су и Сен ти, а ве ро ват но и у 
још не ким ме сти ма ко ја ни су 
се ди шта фи ли ја ла РФ ПИО.

Ика Ми тро вић

ТРИ БИ НЕ НА КО ЈИ МА СЕ УЧИ

Раз го во ри са ле ка ром 
ве шта ком

Др Ми ло ра д Ор ло ви ћ

Скуп у Новом Саду
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У да на шњем све ту
пен зи о не ре све ви ше
од ли ку ју не по су ста ли
ак ти ви зам и же ља за
дру штве ним
ан га жма ном

„Ко ће, ако не ће те ви?”, је-
дан је од сло га на кам па ње за 
во лон тер ски ан га жман, окре-
ну те ге не ра ци ји Аме ри ка на-
ца ко ја је у мла дост ула зи ла 
у до ба Џо на Ке не ди ја, а са да 
по сте пе но од ла зи у пен зи ју.
Зби ља, ко ће, ако не ће 

они, из дан ци по сле рат ног 
„бе би-бу ма” (ро ђе ни из ме ђу 
1946. и 1964), при пад ни ци 
нај о бра зо ва ни јег по ко ле ња у 
аме рич кој исто ри ји, сво је вре-
ме но нај пер спек тив ни јег и, 
по по сто је ћим де мо граф ским 
про ра чу ни ма, сва ка ко нај ду-
го веч ни јег.
Сво јим по на ша њем, умет-

но шћу, сти лом, енер ги јом, 
мо дом, му зи ком, хра бро шћу 
они су об ли ко ва ли сли ку мо-
дер не Аме ри ке, у ве ли кој ме-
ри и све та, и од њих се сто га 
с пра вом оче ку је да на исти 
на чин ме ња ју схва та ња и ру-
ше пред ра су де о пен зи ји као 
по од ма клом жи вот ном до бу 
„ве ли ког ни че га”.

„Не кад су се љу ди пен зи о-
ни са ли у 65, про во ди ли још 
не ко ли ко го ди на у ла га ним 
за ни ма ци ја ма, гле да ју ћи те-
ле ви зи ју или пу ту ју ћи и – 
уми ра ли. Да нас је пред њи ма 
је дан со ли дан вре мен ски про-
стор од два де се так го ди на, 
ко ји се мо же ко ри сно и кре а-
тив но ис пу ни ти”, го во ри Марк 
Фрид мен, ди рек тор „Гра ђан-
ских по ду хва та” за под сти ца-
ње во лон тер ског де ло ва ња, 
али и ви ше од то га.
Циљ је, ка ко се мо же про-

чи та ти на ин тер нет сај ту ове 
ор га ни за ци је са се ди штем у 
Сан Фран ци ску, као и кроз 
при ка зе Фрид ме но вих књи га, 
да се у пот пу но сти „ре де фи-
ни ше дру га по ло ви на жи во та” 
(дру гих пе де сет го ди на) и на 
тај на чин омо гу ћи енер гет ски 

пре по род по је ди на ца, али и 
дру штва у це ли ни.
Ре де фи ни са ње из ме ђу оста-

лог под ра зу ме ва и при дру жи-
ва ње „Је ди ни ца ма ис ку сних”, 
про гра му ко ји оку пља ак ти ви-
сте ста ри је од 50 го ди на. Мно-
ги од њих на ста вља ју да се 
ба ве сво јом про фе си јом, са мо 
на до бро вољ ном пла ну, и са да 
се на том прин ци пу фор ми ра и 
мре жа кли ни ка, где ме ди цин-
ски рад ни ци во лон те ри пру-
жа ју бес плат не услу ге.
Кре и ра ње но вих уло га за 

не ка да шње сим бо ле мла де 
Аме ри ке, ко ји пред ста вља ју 
28 од сто ста нов ни штва САД, 
чи ни се пот пу но при род ним. 
Ат мос фе ру но вог ак ти ви зма 
ле по илу стру је и за пи та ност 
јед ног бе би-бу ме ра, до бро-
вољ ца, ци ти ра ног сво је вре-
ме но у днев ни ку „Ју-Ес-Еј 
ту деј”: „Шта би смо ина че 
ра ди ли са на шим сло бод ним 
вре ме ном, са сви ме што зна-
мо, сви ме што смо на у чи ли, 
сви ме што осе ћа мо?”
Фе но мен, ме ђу тим, ни је са-

мо аме рич ки, да ле ко од то га. 
Пре ма оце ни не мач ког про-
фе со ра Хан са Флај ша, у бу-
дућ но сти ће, има ју ћи у ви ду 
де мо граф ске про ме не, до ћи 

до „пра ве екс пло зи је” до бро-
вољ ног ра да. Овај струч њак,
ујед но и ге не рал ни се кре тар
Са ве за не мач ких фон да ци-
ја, на во ди да је у по след њих
де сет го ди на број во лон те ра
ко ји уче ству ју у со ци јал ним
про гра ми ма то ли ко по ве ћан
да он раз ми шља о осни ва њу
по себ не ор га ни за ци је ко ја би
по сре до ва ла у ак ци ја ма по-
мо ћи бли жњи ма.
По тре бе су ве ли ке и би ће

све ве ће. У Не мач кој је да нас
сва ки пе ти ста нов ник ста ри ји
од 65 го ди на, а кроз три де це-
ни је то ће би ти сва ки тре ћи.
У до бро вољ ним ак ци ја ма уче-
ству је ви ше од тре ћи не при-
пад ни ка ове ста ро сне ску пи не,
а њи хо во по ве ћа ње је прог но-
зи ра но и пре ко по треб но.
Кру го ви ак тив но сти су ра-

зно вр сни, а углав ном об у хва-
та ју за шти ту при ро де и жи-
во ти ња, за шти ту пра ва де це,
по моћ си ро ма шним по ро ди-
ца ма, бри гу о не моћ ни ма.
Со ци о ло зи по себ но ис ти чу

зна чај ан га жо ва ња у су сед-
ству. Та мо где се љу ди по зна-
ју, жи ве јед ни по ред дру гих,
че сто не зна ју са ко ли ко ма-
ло тру да би мо гли не ком да
олак ша ју жи вот. То де ло ва ње

у окру же њу про фе сор со ци-
јал не ме ди ци не Кла ус Дер нер
на зи ва „тре ћим со ци јал ним
про сто ром”, по ред две по сто-
је ће ка те го ри је, кла сич них
уста но ва и по ро дич не не ге.
Осим што по ма жу дру ги-

ма, пен зи о не ри укљу че ни у
до бро вољ ни рад чи не не што
и за се бе. Сва ки ан га жман, у
по врат ној спре зи, под сти че
у чо ве ку бо ље са мо вред но-
ва ње, осе ћај ко ри сно сти. Јер
ни кад нам ни је то ли ко те шко
да не тре ба да се за пи та мо да
ли је не ком још мно го те же, а
по моћ по треб ни ја.
Ако ово ва жи за бо га те др-

жа ве по пут Аме ри ке и Не мач-
ке, где љу ди у сво јим по зним
го ди на ма но ви сми сао на ла зе
упра во у по ма га њу и да ва њу,
шта тек он да ре ћи за нас ов де,
у оси ро ма ше ној и кри зом уз др-
ма ној зе мљи? Али из гле да да
смо, при ти сну ти бри гом о соп-
стве ном оп стан ку, без вољ ни и
апа тич ни, уби је ни гле да њем
ТВ се ри ја и „фар ми” ,из гу би-
ли са о се ћај ност и за бо ра ви ли
на дру ге. А то ста ње ду ха је
опа сни је од еко ном ске кри зе и
бес па ри це. И по пра ви лу тра је
мно го ду же.

Д. Дра гић

ФО ТЕ ЉА И КУЋ НЕ ПА ПУ ЧЕ, ЗА БО РА ВЉЕ НА СЛИ КА

Во лон те ри тре ћег до ба
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Не ин ва зив ном
елек тро кар ди о ло ги јом
мо гу ће је от кри ти бо ле сни ке
са ве ли ким ри зи ком
од ин фарк та или из не над не 
смр ти, од но сно кан ди да те
за хит ну ко ро на ро гра фи ју

Бо ле сти ср ца и крв них су до ва нај че-
шћи су узрок смрт но сти у на шој зе-
мљи. Ме ђу тим, на ши струч ња ци су

ме ђу рет ки ма у све ту ко ји мо гу да утвр-
де да ли код па ци јен та по сто ји ри зик од
ин фарк та или из не над не ср ча не смр ти.
То је мо гу ће за хва љу ју ћи до бром ком пју-
тер ском про гра му, нај са вре ме ни јој опре-
ми и об у че ном ка дру.
До цент др Бра ни слав Ми ло ва но вић,

пред сед ник Удру же ња за не у ро кар ди о-
ло ги ју Ср би је и шеф не у ро кар ди о ло шке
ла бо ра то ри је у окви ру Кли нич ко-бол-
нич ког цен тра Бе жа ниј ска ко са, ис ти че
да ви ше ни је по треб но да па ци јент на
ис пи ти ва њи ма у бол ни ци про ве де ме сец
да на. Уме сто то га, под вр га ва се ис пи ти-
ва њу нај са вре ме ни јим си сте ми ма ко је
НА СА ко ри сти за ко смо на у те у Хју сто ну.
То ком де сет го ди на у КБЦ Бе жа ниј ска

ко са овом је дин стве ном ме то дом ко јом
се код па ци јен та про це њу је ри зик за на-
ста нак кар ди о ва ску лар них бо ле сти пре-
гле да но је око 2.200 осо ба.
− У пи та њу је ре ла тив но но ва област

ме ди ци не ко ја об у хва та ви ше на уч них
ди сци пли на, од ко јих су нај ва жни је кар-
ди о ло ги ја, не у ро ло ги ја, фи зи о ло ги ја,
па то фи зи о ло ги ја, ма те ма ти ка, фи зи ка,
пси хо ло ги ја. На ша ла бо ра то ри ја је је-
дин стве на у ју го и сточ ној Евро пи, јер
ра ди мо те сти ра ње функ ци ја ауто ном ног
нер вног си сте ма и кар ди о ло шки про фил

па ци је на та, а он да и ле чи мо те па ци јен-
те. Ми ра ди мо не са мо кар ди о ло ги ју, не-
го и све обла сти ме ди ци не − об ја шња ва
др Ми ло ва но вић.
Ова мла да на уч на ди сци пли на на пре-

ду је ко рак по ко рак. Пре пет го ди на на-
ба вље на је нај са вре ме ни ја опре ма, а
по том је фор ми ра но Удру же ње за не у ро-
кар ди о ло ги ју, ко је је да нас јед но од де-
сет на ци о нал них удру же ња у Евро пи, а
ка да је осно ва но би ло је че твр то у све ту.
Пре нас та ква удру же ња има ле су са мо
Аме ри ка, Ита ли ја и Тур ска.
По ред то га, струч ња ци овог кли нич-

ко-бол нич ког цен тра раз ви ли су и АН СА 
ме то ду за ди јаг но сти ку по ре ме ћа ја ауто-
ном ног нер вног си сте ма, ко ји „ди ри гу је” 
ра дом свих ор га на.
− Про це њу је мо ка кав је ри зик па ци-

је на та да им се де си из не над на ср ча на
смрт или не же ље ни кар ди о ва ску лар-

ни до га ђај. Ми те сти ра мо па ци јен те и,
уко ли ко уста но ви мо да при па да ју гру пи
угро же них, ле чи мо их − ис ти че др Бра-
ни слав Ми ло ва но вић.
Не ин ва зив ном елек тро кар ди о ло ги јом 

мо гу ће је от кри ти бо ле сни ке са ве ли-
ким ри зи ком од ин фарк та или из не над не 
смр ти, од но сно кан ди да те за хит ну ко ро-
на ро гра фи ју.

– Не у ро кар ди о ло ги ја ком би ну је зна-
ња ра зних спе ци ја ли ста – кар ди о ло га, 
не у ро ло га, пси хо ло га, ма те ма ти ча ра и 
фи зи ча ра. Ма те ма тич ком ана ли зом би о-
ло шких сиг на ла ми са зна је мо шта се де-
ша ва у људ ском те лу. Ма те ма ти ка да нас 
има ва жну уло гу у са вре ме ној кар ди о ло-
ги ји – об ја шња ва овај струч њак.
Ком плет но те сти ра ње про це не ри зи ка 

од ин фарк та у не у ро кар ди о ло шкој ла-
бо ра то ри ји КБЦ Бе жа ниј ска ко са тра је 
око два са та. Исто вре ме но се ана ли зи ра 
крв ни при ти сак (пре ко пр ста на ша ци) 
и пра ти рад ср ца пу тем ЕКГ сиг на ла. По 
за вр ше ном пре гле ду па ци јент од ла зи ку-
ћи и то ком 24 са та но си хол те ре ср ца и 
при ти ска. До би је ни ре зул та ти се по том 
са би ра ју и, уз по моћ ма те ма тич ке ана-
ли зе, из ра чу на ва ри зик.
Пре гле ди у не у ро кар ди о ло шкој ла бо-

ра то ри ји оба вља ју се са упу том ле ка ра 
оп ште прак се и о тро шку Ре пу блич ког за-
во да за здрав стве но оси гу ра ње. Уко ли ко 
се ра ди ком плет но те сти ра ње, днев но
мо гу да стиг ну на ред нај ви ше три па-
ци јен та. У окви ру до пун ског ра да, пре-
ма од лу ци Ми ни стар ства здра вља, и по
под не је мо гу ће ди јаг но сти ко ва ти јед ног
или два па ци јен та. Па ци јент са упу том
не пла ћа ни шта. У САД ова кво те сти ра-
ње ко шта 25.000 до ла ра, а у ла бо ра то-
ри ји КБЦ Бе жа ниј ска ко са мак си мал на
це на је 300 евра. Бес плат но се про це-
њу је и ри зик бо ле сни ци ма ко ји ле же на 
кар ди о ло шком оде ље њу овог КБЦ-а.
У раз го во ру за наш лист, др Ми ло ва но-

вић ка же да је за до во љан што је ла бо ра-
то ри ја ко јом он ру ко во ди ус пе ла да раз-
ви је два но ва софт ве ра. Пр ви од њих је
Po en ka re − на ме њен ана ли зи би о ло шких
сиг на ла, ко ри шће њем ЕКГ сиг на ла.
− АН СА скен, на ме њен ске ни ра њу функ-

ци је ауто ном ног нер вног си сте ма, је сте
софт вер бу дућ но сти, а отва ра пут ка пер-
со нал ној ме ди ци ни. Њи ме мо же мо да уста-
но ви мо тип по ре ме ћа ја и пра ви лек за сва-
ког па ци јен та, по прин ци пу: је дан па ци јент
− јед на бо лест − је дан лек − ис ти че он.
Сва ки чо век је је дин ка за се бе, па ка-

да до ђе до на ру ша ва ња ба лан са ауто-

КБЦ БЕ ЖА НИЈ СКА КО СА: МЕ ДИ ЦИ НА НА ГРА НИ ЦИ МА ШТЕ

Ри зик од ин фарк та мо же  

Екс пер ти у Бе о гра ду
Удру же ње за не у ро кар ди о ло ги ју Ср би је 2009. го ди не је пр во у све ту ор га-
ни зо ва ло ин тер на ци о нал ни кон грес из ове обла сти. Про шле го ди не ор га-
ни зо ван је Дру ги ин тер на ци о нал ни кон грес у чи ји рад је укљу че но чак 11 
ин тер на ци о нал них ор га ни за ци ја. Ме ђу по кро ви те љи ма су би ли: Свет ско 
удру же ње за не ин ва зив ну кар ди о ло ги ју и хол тер (ње гов пред сед ник, про-
фе сор Ма рек Ма лик, био је спе ци јал ни гост Кон гре са), Европ ско удру же ње 
кар ди о ло га, Европ ско удру же ње за ауто ном ни нер вни си стем (АНС), аме-
рич ко удру же ње He art bre ak so ci ety, мно га ре ги о нал на удру же ња, ру ско 
Удру же ње за не ин ва зив ну кар ди о ло ги ју, Пољ ско удру же ње, Кар ди о ло шка 
кли ни ка у Те ми шва ру, Уни вер зи тет у Ру му ни ји, Сло ве нач ко удру же ње за
АНС, Свет ско удру же ње за ар те ри о скле ро зу. На Кон гре су је би ло ре чи о
про це ни кар ди о ва ску лар ног ри зи ка и из не над ној ср ча ној смр ти, хи пер тен-
зи ји, кри за ма све сти, ди ја бе те сним и ме та бо лич ким не у ро па ти ја ма, кар ди о-
ва ску лар ним не у ро ло шким обо ље њи ма...

До цент др Бра ни слав Ми ло ва но вић
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Ми лан Кр ко ба бић, за ме ник 
гра до на чел ни ка Бе о гра да и 
пот пред сед ник Пар ти је удру-
же них пен зи о не ра Ср би је, 
уру чио је не дав но мо бил ни 
ЕКГ апа рат вре дан 2.000 евра 
ам бу лан ти До ма пен зи о не ра 
у Ва ље ву. По ред Ми ла на Кр-
ко ба би ћа, овом до га ђа ју, зна-
чај ном за ва љев ске пен зи о-
не ре, при су ство ва ли су Дра ги 
Ви до је вић, др жав ни се кре тар 
у Ми ни стар ству ра да и со ци-
јал не по ли ти ке, и Ми ро слав 
Шпа но вић, пред сед ник По-
кра јин ског од бо ра ПУПС-а.
− Цео кон цепт на ше по ли ти-

ке у Бе о гра ду и Ср би ји за сни-
ва се на то ме да мак си мал но 

иза ђе мо у су срет гра ђа ни ма и 
да пру жи мо по моћ та мо где 
је нај по треб ни ја. На тај на-

чин по ку ша ва мо да по ка же мо
да смо спрем ни да оно што
је со ци јал на по ли ти ка да нас

у Бе о гра ду, ко ја је на ни воу
европ ских стан дар да, су тра
мо же да бу де у це лој Ср би ји.
Па ра има оно ли ко ко ли ко их
има, ни ка да их до вољ но ни-
је ни би ло, а ни је се на да ти
да ће их уско ро и би ти. Али,
са оно ма ло што има мо мо ра-
мо се ра ци о нал но по на ша ти и
усме ра ва ти где је нај по треб-
ни је − ре као је том при ли ком
Ми лан Кр ко ба бић, и упу тио
по зив успе шним фир ма ма и
уста но ва ма у Ва ље ву и Ср би-
ји да по ка жу бар ма ли сте пен
дру штве не од го вор но сти и
из дво је сред ства за оне ко ји-
ма су нај по треб ни ја.

М. К.

ном ног нер вног си сте ма, ко ји упра вља
ра дом свих ор га на, тре ба од ре ди ти
пра ви лек ко ји му од го ва ра. Због то га
се па ци јент нај пре те сти ра, а за тим му
се уво ди лек. По сле ме сец да на по но во
сле ди те сти ра ње, бо ле сник се при кљу-
чу је на спе ци јал ни уре ђај, да је му се
од ре ђе ни пре па рат и по сле не ког вре-
ме на мо же да се уста но ви да ли је те-
ра пи ја до бра.

Пре ма ре чи ма на шег са го вор ни ка, од-
лич на ис ку ства већ по сто је у ле че њу
хи пер тен зи је, арит ми ја, кри за све сти, а
са да у ла бо ра то ри ји на чи јем је он че лу
на сто је да истом ме то до ло ги јом по кри ју
и дру ге обла сти ме ди ци не.
− На ши па ци јен ти су сви кар ди о ло шки

па ци јен ти, па ци јен ти са не у ро па ти ја ма,
или па ци јен ти са бу бре жним бо ле сти ма
ко ји има ју кар ди о ва ску лар не ма ни фе ста-

ци је, хи пер тен зи ју, хи по тен зи ју, ко ји гу бе
свест, за тим сви не у ро ло шки бо ле сни ци
ко ји има ју кри зе све сти и ко ји има ју кар-
ди о ва ску лар не про бле ме. По кри ва мо це-
лу ме ди ци ну. Кар ди о ло ги ју, не у ро ло ги ју,
ди ја бе то ло ги ју, чак и га стро ен те ро ло шке
па ци јен те, јер је ком плет на га стро ен те-
ро ло ги ја за сно ва на на дис функ ци ји АНС
− ка же др Бра ни слав Ми ло ва но вић.

Ја сми на То ма ше вић

  да се из ме ри
Кри зе 
све сти
Због че га до ла зи до кри-
зе све сти, здрав стве ног
про бле ма са ко јим се у 
не ком тре нут ку су о ча ва 
чак шест од сто свет ске 
по пу ла ци је, мо же се 
уста но ви ти је ди но ова-
квом со фи сти ци ра ном 
ди јаг но сти ком. Успе-
шност у ле че њу кри за 
све сти из но си од 80 до 90
од сто, ако ни су иза зва не 
се кун дар ном бо ле шћу, 
а то је ве ли ки успех и у 
свет ским окви ри ма. Др 
Ми ло ва но вић об ја шња ва 
да су за кри зу све сти у 
пе ти ни слу ча је ва од-
го вор ни кар ди о ло шки 
раз ло зи, а за оста ле слу-
ча је ве „кри ви” су не у ро-
ло шки симп то ми и узро-
ци не по зна тог по ре кла. 
Ме ди ка мен то зна те ра пи-
ја од ре ђу је се та ко ђе уз 
при ме ну ма те ма тич ких и 
фи зич ких мо де ла.

ВА ЉЕ ВО

Мо бил ни ЕКГ апа рат за ам бу лан ту пен зи о не ра

КБЦ Бежанијска коса
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Укусно а лагано Укусно а лагано 
после празникапосле празника

Чор ба од јеч ма
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме:

50 ми ну та
Са стој ци: је дан пра зи лук 

сред ње ве ли чи не, две чај не шо-
ље јеч ма, две шар га ре пе, је дан 
осред њи ко рен це ле ра, је дан  
па шка нат, је дан ко рен пер шу-
на, по ла зе ле не и по ла цр ве не 
па при ке. Ша ка исец ка ног ли шћа 
це ле ра и пер шу на, два кром пи-
ра сред ње ве ли чи не.
При пре ма: Пра зи лук исец ка-

ти на ко лу ти ће и про дин ста ти га 
на ма ло ма сли но вог уља. До да ти 
је чам и два ли тре во де. Ку ва ти 
око 45 ми ну та све док се је чам не 
ску ва. Кром пир ску ва ти и оста ви-
ти са стра не. Све по вр ће исец ка-
ти на тра ке око је дан сан ти ме тар 
ши ри не и пет сан ти ме та ра ду жи-
не, до да ти у чор бу и ку ва ти око 
три ми ну та. Од мах до да ти два 
из гње че на ку ва на кром пи ра и 
на кон јед ног ми ну та скло ни ти са 
ва тре. По су ти исец ка ним ли шћем 
це ле ра и пер шу на.

Ла га на пи ле ти на
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: три ка ши ке ма сли но вог уља, два ко-

ма да пи ле ћих пр са (без ко же и ко сти ју), 340 грама
шп агета, једна већа шаргарепа, 280 г броколија,
два чена белог лука, 160 мл пилећег бујона, кашика
сувог босиљка, 20 г наренданог пармезана, соли и
бибе ра по уку су.
При пре ма: За гре ја ти  ка ши ку ма сли но вог уља у

ти га њу на сред њој тем пе ра ту ри. До да ти пи ле ти ну
на сец ка ну на коц ки це и дин ста ти 5-7 ми ну та. Из-
ва ди ти из ти га ња и оста ви ти на то плом. Ску ва ти
те сте ни ну, ал ден те, и оце ди ти.

Док се те сте ни на ку ва, за гре ја ти две ка ши ке ма-
сли но вог уља у истом ти га њу где је дин ста на пи ле-
ти на. Шар га ре пу на се ћи на ре зан це и пр жи ти око
че ти ри ми ну та, за тим до да ти бро ко ли и сок од бе-
лог лу ка, до бро про ме ша ти и пр жи ти још два ми ну-
та. На кра ју до да ти бу јон, бо си љак, сир и вра ти ти
пи ле ти ну у ти гањ, сма њи ти тем пе ра ту ру и крч ка ти
не ко ли ко ми ну та.
Те сте ни ну ста ви ти у ве ћу чи ни ју, до да ти сме су

пи ле ти не и по вр ћа и ла га но из ме ша ти. Слу жи ти
то пло.

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: осам свињ ских шниц ли,

јед на тиквица, струк празилука, 250
грама шаргарепе, 250 г грашка, кукуруза
шећерца или младе бораније, главица
морача (по укусу), једна келераба,
400 грама шампињона, со,  бибер, две
кашике маслаца, две кашике уља.
При пре ма: Опра ти и очи сти ти по-

вр ће. Ти кви це, пра зи лук и шар га ре пу
исе ћи на ко лу то ве, а ке ле ра бу на коц-
ке. Мо рач исе ћи на кри шке, а пе чур ке

на че твр ти не. Ке ле ра бу и шар га ре пе
блан ши ра ти око пет ми ну та. За гре ја-
ти ма слац и оста так по вр ћа про пр жи ти

око пет ми ну та. Про це ди ти ке ле ра бу и
шар га ре пе, па их до да ти у шер пу с по-
вр ћем. Пр жи ти још два ми ну та. По со ли-
ти и по би бе ри ти.
Ме со опра ти, по су ши ти и пр жи ти на

ма сли но вом уљу око пет ми ну та са сва ке
стра не, док не до би је ле пу ру ме ну бо ју.
Из ва ди ти шниц ле, по со ли ти их и по би-
бе ри ти. 
Сер ви ра ти ме со уз прет ход но при пре-

мље но по вр ће и укра си ти по уку су за-
чин ским би љем.

При пре ми ла: С. С.

Са ла та
од 
бо ра ни је

(за осам осо ба)
Вре ме при пре ме:

30 ми ну та
Са стој ци: че ти ри че на бе-

лог лу ка, је дан ли мун, че ти ри
ка ши ке уља, кг мла де бо ра-
ни је, ка ши чи ца сен фа, ма ло
со ли и би бе ра.
При пре ма: Бо ра ни ју опра-

ти, очи сти ти и исе ћи на ко-
ма ди ће ду жи не око три сан-
ти ме тра, па ску ва ти у хлад ној
во ди. Док се бо ра ни ја ку ва,
очи сти ти бе ли лук и про па си-
ра ти га или сит но исец ка ти. У 
чи ни ју са лу ком до да ти сенф,
би бер, ли му нов сок, па све
до бро из ме ша ти.
Ску ва ну бо ра ни ју оце ди ти

и док је још то пла пре ли ти са
3-4 ка ши ке уља и до бро из-
ме ша ти (па жљи во да се не би
рас па ла). Бо ра ни ју пре ли ти
при пре мље ним пре ли вом и
још јед ном до бро из ме ша ти.

Шниц ле са по вр ћем
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кулирање

Укусно а лагано 
после празника

то је до бро, ни све ло ше Ни је ни све шт
а ста ри је или за мла ђе,ре зер ви са но за

и не мо гу се та ко ола ко, ге не рал нои не мо гу се та
и па у шал но про це њи ва ти љу ди са мо
пре ма го ди на ма – у фа зо ну, они су
мла ди, зна чи, не ва ља ју

За ми сли, ба ка си це, шта се де си ло дру га ри ци мо је дру га ри-
це пре не ки дан, а усред сре де свих ових пра зни ка, у по 
бе ла да на: на пе шач ком пре ла зу у ње ном кра ју, ни две ста 

ме тара од ку ће, и то на зе ле ном све тлу за пе ша ке лу пи је ауто 
и тре сне је на ас фалт. Ни је му би ло до ста то што је обо рио 
де вој ку, не го до ба ци она ко у про ла зу кон ста та ци ју да је ма ла 
у ко ма ду, да он мо ра да жу ри у бол ни цу код же не, тре ба ло би 
не где да је од ве зе, али шта ће, жу ри, не ма кад, из ви ни се и... 
од ју ри. За па ње не ком ши је сло жи ле фр ку, не да ју јој ку ћи да 
иде, зва ли хит ну, дру га ри ца ко ја је би ла са њом ко ли ко год 
пре пад ну та ипак је за пи са ла ре ги стра ци ју ауто мо би ла... Хит на 
се по ја ви ла, ка жу, при лич но бр зо, од ве зли је на ВМА, та мо су 
ле ка ри зва ли по ли ци ју, њу сни ми ли, уви ли јој ко ле но ко је је 
нај ви ше на стра да ло и по сла ли је ку ћи. По ли ци ја их је вра ти ла 
„на ли це ме ста” да по ка же где се и ка ко тач но све то из де ша-
ва ло, у ме ђу вре ме ну су про ве ри ли та бли це, на шли на ко га је 
во зи ло ре ги стро ва но и да од го ва ра по бо ји и мо де лу опи су 
ко ји су оне да ле и крај при че за све њих. Де вој ка је, хва лим 
те Бо же, са свим до бро, до ду ше, она ко фи но угру ва на па је све 
бо ли да ни ма, а ово ти све при чам јер господин ко ји је обо рио 
на пе шач ком пре ла зу, и то док је би ло зе ле но све тло за пе ша-
ке (!!!), ни је не ки кли нац ко ји је пре кју че до био до зво лу, не го 
при пад ник ста ри је ге не ра ци је, ка жу оне, не што као ма ма и 
та та, а мо жда и ма ло ста ри ји, ту око шест бан ки.
А опет у мо је се, као што знаш, дан пред но ва ка, док су у ко-

ли ма на се ма фо ру у са мом цен тру че ка ли зе ле но све тло, за ку-
цао по за ди не ки ауто. Иза шли и они и тај во зач од мах из ко ла, 
а он, ка жу мо ји, млад деч ко, је два пре ко два де сет, пре пао се 
сав, пи та је су ли сви до бро, од мах да је лич ну кар ту, те ле фон, 
све ре дом... ка же, пла ти ће по прав ку. Они ис ку ли ра ли, ма ма 
ко ма ма, пи та ла га ко ли ко има го ди на, од ка да во зи, је л’ он 
до бро и та ко то, и раз и шли се у ми ру. Ко ли ко ја знам, ни су га 
ни зва ли по сле пра зни ка, ни је, ка жу, ве ли ка ште та. А и ни је 
ствар но, ја узи ма ла ауто пре не ки дан и ни сам ни при ме ти ла 
где је уда рен док ми ни је та та пр стом по ка зао на то ме сто.
Зна чи, још два до ка за у при лог мо јој те о ри ји ко ју ти стал но 

раз ви јам да ни су мла ди ти ко ји су нај го ри и нај не ва спи та ни ји 
и све дру го нај у ло шем сми слу, као што је оп ште по зна то ми-
шље ње ста ри је ге не ра ци је о на ма. Има и ме ђу том „злат ном” 
ста ри јом ге не ра ци јом сва ка квих љу ди. Ти си ми бар увек го-
во ри ла ону по сло ви цу да у сва ком жи ту има ку ко ља. Ни је ни 
све што је до бро, ни све ло ше ре зер ви са но за ста ри је или за 
мла ђе, и не мо гу се та ко ола ко, ге не рал но и па у шал но про це-
њи ва ти љу ди са мо пре ма го ди на ма – у фа зо ну, они су мла ди, 
зна чи, не ва ља ју. А, то опет зна чи – не по шту ју ста ри је, не 
уста ју у пре во зу, бо ли их уво за све ва жно и вред но у жи во ту... 
А ови ста ри ји су сви су пер ли ко ви: фи ни, кул тур ни, вас пи та ни, 
па жљи ви, бри ну о све му... Не ће мо ћи баш та ко да се све под-

Жито и
кукољ

ККАААА ЖЖЖЕ МММИИИИ ММММОО ЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККАА

ве де под ге не ра ци ју и ре шен про блем – ко је до бар и бри жан,
а ко је не ва љао и не ма ран.
У то име те мо лим да о све му ово ме де таљ но оба ве стиш

сво је дру га ри це ба ка си це при ли ком ју тар њег или по по днев ног
ка фе ни са ња и да им по тан ко, од Ку ли на ба на па до сит них
цре ва ца, ка ко већ умеш, пре при чаш ка ко се ко по на шао у тим
не срећ ним си ту а ци ја ма – ка ко мла дић, а ка ко ста ри ји го спо-
дин – а ко је су опет би ле срећ не уто ли ко што су сви иза шли
жи ви и здра ви из њих. (Ма ло оште ће на ко ла се не ра чу на ју
јер, знаш ка ко ма ма увек го во ри, „пу сти ко ла, лим ко лим, то
се ку пу је, а све што се па ра ма пла ћа ни је ску пље од нас”).
Знам да је тво је ми шље ње при лич но це ње но у клу бу ба ка си ца
ко ји се на из ме нич но оку пља у ком шиј ским ку ћа ма ви ше раз го-
во ра не го ка фе ра ди (по што сам сво јим очи ма ви де ла ка ко је
раз бла жу је те во дом кад и ме ни ку ва те да не бих при ме ти ла да
ви пи је те не што је два цр но и сла бо), па те у то име овла шћу-
јем да бу деш за ступ ник нас мла дих, бра ниш нас и не даш на
нас кад поч ну др вље и ка ме ње на ову да на шњу мла деж. Мо гу
и на пи сме но ако тре ба овла шће ње да ти дам, али не мам да нас
баш вре ме на да пи шем, мо рам да ју рим, знаш ка ко је, би ли
сви ови пра зни ци, ма ло се лен ча ри ло па сад не „по сти за вам” 
све што тре ба ако се стро го не при др жа вам сат ни це. Ћао, кис,
знаш већ.

Ба ка Ма ра
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погледи са стране

Бри тан ски на уч ни ци 
твр де да се ово
обољење мо же
от кри ти и ле чи ти
још пре не го што се 
по ја ве пр ви симп то ми
и да се то мо же
ура ди ти уз по моћ
два те ста

Ал цхај ме ро ва бо лест, ко-ААја љу ди ма у ста ри јимААго ди на ма по ступ но од -
у зи ма пам ће ње, а на кра ју и
иден ти тет, не мо ра у бу дућ-
но сти би ти та ква прет ња од
ко је стра ху ју мно ги чим уђу у
се ни ор ске го ди не. „До ла зак” 
бо ле сти од ко је па ти све ве ћи
број ста ри јих љу ди мо же се,
пре ма ис тра жи ва њи ма бри-
тан ских на уч ни ка, утвр ди ти
те сто ви ма још пре не го што
се по ја ве ње ни пр ви зна ци.

– Из гле да да Ал цхај ме ро ва
бо лест на ста је мно го го ди на
пре не го што се по ја ве пр ви
симп то ми – из ја вио је не у ро-
лог Џо на тан Скот ко ји се пот-
пу но, на уч но и ме ди цин ски,
по све тио из у ча ва њу и ле че-
њу овог обо ље ња.
Код љу ди ко ји па те од Ал-

цхај ме ро ве бо ле сти до ла зи до
убр за ног гу бит ка пам ће ња и
уоп ште мен тал них спо соб но-
сти. Ме ђу тим, бо лест се, по
ре чи ма др Ско та, мо же ра ни-
је, или бо ље ре че но на вре-
ме, от кри ти ком би на ци јом два
уоби ча је на стан дард на ле кар-
ска те ста. „Лум бал на пунк ци ја
(узи ма ње це ре бро спи нал ног
ли кво ра, тј. мо жда но-мо ждин-
ске теч но сти) у ком би на ци-
ји са маг нет ном ре зо нан цом
мо же пре по зна ти па ци јен те
са пр вим симп то ми ма де мен-
ци је”, за кљу чак је на уч но-ме-
ди цин ског ти ма Не у ро ло шког
ин сти ту та при лон дон ском
Уни вер зи те ту Col le ge, на че лу
са по ме ну тим др Ско том.

Тест ис пи ту је два симп то-
ма: пр ви – гу би так, од но сно 
сма њи ва ње мо жда не ма се, 
и дру ги, вред но сти про те и на 
ами ло ид ко ји се код Ал цхај-
ме ро ве бо ле сти на го ми ла ва у 
мо жда ном тки ву. Још ра ни је 
је утвр ђе но да је за ову бо-
лест ти пи чан упра во гу би так 
мо жда не ма се и не у о би ча је но 
ви со ка по тро шња ами ло и да 
ко ја во ди па ду ње го вог ни воа 
у ли кво ру.
Ова хи по те за је про ве ра ва-

на на гру пи од 105 до бро во-
ља ца ко ји ма је те сти ран ни во 
ами ло и да и исто вре ме но ске-
ни ран мо зак уз по моћ маг нет-
не ре зо нан це да би се пра ти-
ла ње го ва ма са. Утвр ђе но је 
не дво сми сле но да се код љу-
ди ко ји има ју ни же вред но сти 
ами ло и да мо жда на ма са сма-
њу је два пу та бр же. Та ко ђе, 
код ових осо ба је при ме ће но 
да има ју пет пу та че шће ри-
зич ни ген апоЕ4, као и ви шу 
вред ност про те и на тау што 
је, та ко ђе, ти пич но за љу-
де са овим ти пом де мен ци је. 
От кри ва њем па ци је на та ко ји 
има ју не пра вил не вред но сти 
ами ло и да и про те и на тау и 
по ме ну ти ри зич ни ген, мо же 
се иден ти фи ко ва ти ри зич на 

гру па ци ја ко ја би од мах тре-
ба ло да поч не са те ра пи јом 
ра ди успо ра ва ња и евен ту ал-
но за у ста вља ња бо ле сти.
Ре бе ка Вуд из Фон да ци је за 

ис тра жи ва ње Ал цхај ме ро ве 
бо ле сти не дав но је из ја ви ла:

– Би ли смо све до са да па-
ра ли зо ва ни не спо соб но шћу 
да на вре ме от кри је мо Ал ц-
хај ме ра, за то би ови ре зул та-
ти мо гли озна чи ти пра ви пре-
лом. По зна то је да је ле че ње 
ве ћи не, ако не и свих бо ле сти 
мно го успе шни је ако поч не 
ра ни је. А то из ве сно ва жи и 
за Ал цхај ме ра.
Исто ми сли и док тор ка Ен 

Кор бет из бри тан ског Дру-
штва за Ал цхај ме ро ву бо лест 
ко ја ука зу је да ово што се сад 
от кри ва ана ли зом ли кво ра 
ни је би ло са свим не по зна то 
ни ра ни је, али се на то ме ни је 
до вољ но ра ди ло.
И да ље не по сто ји ни ка-

кав тест за симп то ме ста рач-
ке де мен ци је, што зна чи да, 
уства ри и не по сто ји ни ка кво 
пре вен тив но, бла го вре ме но 
ле че ње де мен ци је, иако се 
ње на нај че шћа (Ал цхај мер) 
фор ма ши ри све бр же и бр же. 
У САД ће, ка ко се пред ви ђа, 
број обо ле лих по ра сти са са-

да шњих пет на 13,5 ми ли о на 
до 2050. А у Че шкој се, ре ци-
мо, број ре ги стро ва них обо ле-
лих од 2000. до 2008. по ве ћао 
са 50.000 на 120.000. У све ту 
са да, ка ко се про це њу је, од 
ове бо ле сти па ти око 37 ми ли-
о на љу ди, али ће се тај број, 
с об зи ром на бр зо про ду жа-
ва ње про сеч ног жи вот ног ве-
ка, на ро чи то у мно го људ ним 
зе мља ма (Ки на, Ин ди ја, Бра-
зил...) ви ше стру ко по ве ћа ти 
већ за де це ни ју-две.
Де мен ци ја у Ве ли кој Бри-

та ни ји тре нут но по га ђа око 
800.000 љу ди, од ко јих не што 
ви ше од по ло ви не, тј. 465.000
бо лу је од Ал цхај ме ро ве бо ле-
сти. Украт ко, је ди но ре ше ње 
за и ста је сте оно о че му се у 
по след ње вре ме све ви ше го-
во ри – иден ти фи ко ва ти бо-
лест у нај ра ни јем ста ди ју му. 
То ће омо гу ћи ти на уч ни ци ма 
и ле ка ри ма да по ку ша ју да 
де лу ју пре па ра ти ма пре по-
ја ве и да, ако не мо гу да је 
за у ста ве, ба рем успо ре ње но 
на пре до ва ње. Јер, кључ ни 
про блем ле че ња де мен ци је 
је сте упра во ди јаг но сти ко ва-
ње у фа зи пре ви ше од ма клој 
за сва ко ле че ње.

Ми лан Ла за ре вић

ОТ КРИ ЋЕ БРИ ТАН СКЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ

Тест ко ји „пред ви ђа”
Ал цхај ме ро ву бо лест

Ви та мин Бе 
мо же успо ри ти 
раз вој бо ле сти
Из Ве ли ке Бри та ни је је 
не дав но сти гла још јед-
на пер спек тив на иде ја
о ле че њу ове бо ле сти, а
то је да ста ри је љу де од 
де мен ци је мо гу бра ни-
ти ре дов не, ви со ке до зе 
ви та ми на Бе. Ка ко твр де 
на уч ни ци из Окс фор да,
„до пинг” овим ви та ми-
ном мо же чак и за 50 
про це на та успо ри ти 
атро фи ју мо зга код љу ди 
ко ји бо лу ју од Ал цхај ме-
ро ве бо ле сти. „Узда мо се 
да ће ова јед но став на и 
са свим без бед на ме то да 
ле че ња успо ри ти раз-
вој бо ле сти код мно гих 
љу ди ко ји су на по чет ку 
бо ло ва ња и има ју ма ње 
про бле ме с де мен ци јом”,
сто ји у јед ној бри тан ској
сту ди ји по све ће ној овом
про бле му.
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И АУСТРА ЛИ ЈА ПРО ЛА ЗИ КРОЗ ВЕЋ ПО ЗНА ТЕ ДЕ МО ГРАФ СКЕ ТРЕН ДО ВЕ

Ис ку ше ња ду гог жи вље ња
Аустра ли ја се пре ра чу на ва:
ко ли ко ће да је ко шта
ду го веч ност ње них жи те ља

Као и у дру гим та ко зва ним за пад нимККдру штви ма, и у Аустра ли ји је при ме-ККтан тренд про ду жа ва ња жи вот ногКК
ве ка. Пре ма нај но ви јим по да ци ма Аустра-
лиј ског би роа за ста ти сти ку, му шка рац
ко ји је упра во на вр шио 65 го ди на мо же
се на да ти да ће жи ве ти још 18 го ди на, а
же на истог до ба још 21. Про це на је при
том вр ло уме ре на, јер не узи ма у об зир
по бољ ша ња ко ја ће се у иду ће две де це-
ни је до го ди ти у ме ди ци ни и оно ме што се
на зи ва дру штве ни стан дард, што зна чи да
не ће про ћи мно го пре не го што са вре ме ни
65-го ди шња ци бу ду мо гли да ра чу на ју да
ће без про бле ма до жи ве ти де ве де се ту...
Све ово су до бре ве сти на ко је, ме ђу тим,

сен ку ба ца јед но ва жно пи та ње на ко је
још не ма од го во ра: ко ће да пла ти њи хо-
ве пен зи је и да ли су др жа ва и дру штво
спрем ни за ову про ме ну, да би про ду же-
так жи во та био не што при јат но и здра во,
а не се нил но, бо ле сно и не моћ но?
Као и дру га за пад на дру штва (прем да је

ге о граф ски на ис то ку), и Аустра ли ја про-
ла зи кроз већ по зна те де мо граф ске и со-
ци јал не трен до ве. Док је у 2006. би ло 14
ми ли о на Аустра ли ја на ца у до бу из ме ђу 14на
и 64 го ди не, ко је се де фи ни ше као „рад ноо је се де ф
до ба”, и 2,7 ми ли о на оних из над 65, прог-2,7 ми ли о на они

но за је да ће до сре ди не ве ка број оних у
рад ном до бу по ра сти за са мо 50 од сто, на
21,5 ми ли о на, док ће се број пен зи о не ра
утро стру чи ти, на 8,1 ми ли он.
То исто вре ме но зна чи и да ће од нос

оних ко ји сво јим ра дом из др жа ва ју јед-
ног пен зи о не ра са да на шњих 5,2 опа сти
на 2,6. Ди ле ма по ли тич ких и еко ном-
ских пла не ра је акут на, с об зи ром на то
да ће број ста ри јих од 85 го ди на, ко ји-
ма тре ба нај ви ше не ге и ме ди цин ских
услу га, са са да шње 322.000 на ра сти на
1,72 ми ли о на.
Ра чу ни це за тим по ка зу ју да ће ду го веч-

ност оп те ре ти ти др жа ву у сва ком по гле-
ду, али се у та мо шњим де ба та ма ука зу је
да ре ше ње ни је са мо у по ве ћа њу по ре за,
што мо же да на ру ши це ло куп но еко ном-
ско здра вље на ци је, већ да по сто је и дру-
ги на чи ни да се оси гу ра бу дућ ност ду го-
веч них.
Пре ма ана ли за ма ОЕЦД-а, Ор га ни за-

ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој ко ја
да нас има 34 чла ни це, Аустра ли ја ве о ма
за о ста је у од но су на зе мље са ко ји ма се
по ре ди у обла сти пен зиј ских ре фор ми.
До ба за пре ста нак ак тив ног рад ног ста жа
та мо је још исто као и пре сто го ди на – 65
го ди на за му шкар це, док же не у пу ну пен-
зи ју мо гу са 64, а у пре вре ме ну пен зи ју се
мо же и са 60, па и са 55.
У Аустра ли ји по сто ји и јед на од ред ба

за ко на по ко јој су пен зи о не ри осло бо ђе ни
глав них по ре ских оба ве за – да ре жљи ва

ме ра до не та у ста рим до брим вре ме ни-
ма – ко ја са да оп те ре ћу је др жав ни бу џет
јер му ус кра ћу је зна тан део при хо да. Због
ово га је мо гућ ност ра ног од ла ска у пен зи-
ју дво стру ко оп те ре ће ње – и раз лог ви ше
да се у тој обла сти не што бр зо ме ња.
Кон крет но, на днев ном ре ду је иде ја,

ко ју про мо ви ше ути цај ни днев ник „Сид неј
мор нинг хе ралд”, да др жа ва озва ни чи не-
што што се у жи во ту ина че већ зби ва. А 
зби ва се то да се Аустра ли јан ци све ду же
шко лу ју, све ка сни је по чи њу да ра де, све
ка сни је за сни ва ју бра ко ве (ако их уоп ште
за сни ва ју), све ду же у по ро ди ци има ју из-
др жа ва не (ко ји се шко лу ју) и све ду же от-
пла ћу ју ку ће узе те на хи по те ку.
То прак тич но зна чи да су са 65 го ди-

на још у пу ној рад ној сна зи, фи зич ки и
мен тал но. И у си ту а ци ји да им се од ла-
зак у пен зи ју јед но став но не ис пла ти: још
има ју де цу ко ја су не са мо стал на, још ни су
вла сни ци сво јих ку ћа и – не ма ју до вољ но
уште ђе ви не за пен зи о нер ске да не.
У та квим окол но сти ма на зи ру се и кон-

ту ре ве ли ке ре фор ме пен зиј ског си сте ма
– да се до ња гра ни ца за пу но пен зи о ни са-
ње до 2018. по ме ри на 67 го ди на, а за тим
на 70, до 2024; да се гра ни ца за пен зи је
без по ре за од мах по ме ри на 65 го ди на. И
да се про мо ви ше кул ту ра у ко јој је ка ри-
је ра са 70 го ди на и иза то га не што са свим
нор мал но, па и по жељ но.
Др жа ва је на по те зу.

М. Бе кин
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поводи

Шко ла за основ но и
сред ње обра зо ва ње
де це и омла ди не са

по себ ним по тре ба ма, „Ми-
лан Пе тро вић” из Но вог Са-
да, ко ја пру жа услу ге и од ра-
слим осо ба ма са ин ва ли ди те-
том, до би ла је 23. де цем бра,
пре ко до на ци је Ре пу бли ке
Аустри је, аси стив ну опре му
са ин фор ма ци о но-тех но ло-
шким по ма га ли ма за осо бе са
ин ва ли ди те том у вред но сти
ви ше од три ми ли о на ди на ра.
Кон крет но, ови нај са вре ме ни-
ји ин фор ма тич ки и ди ги тал ни
уре ђа ји – не ки се ак ти ви ра ју
и по кре том ока, до би је ни су
на осно ву стра те шког парт-
нер ства Аустриј ске аген ци је
за раз вој и Вла де Вој во ди не.
Ову вред ну и ко ри сну ра чу-

нар ску опре му, ко ја ће олак-
ша ти и уна пре ди ти на став ни
про цес и по мо ћи осо ба ма са
по себ ним по тре ба ма да се
лак ше укљу че у са вре ме не
то ко ве на шег дру штва, пред-
став ни ци ма шко ле уру чи ли су
Ми ро слав Ва син, по кра јин ски
се кре тар за рад, за по шља ва-
ње и рав но прав ност по ло ва,

и Кла ус Ка пер, шеф Кан це ла-
ри је за тех нич ку са рад њу ам-
ба са де Аустри је.

– На бав ка нај са вре ме ни је 
опре ме и тех но ло шких по ма га-
ла за на ста ву у шко ли „Ми лан 
Пе тро вић” ни је обич на до на ци-
ја, већ је реч о про јек ту по др-
шке лак шем, бр жем, успе шни-
јем и са вре ме ни јем при сту пу 
зах те ви ма де це са по себ ним 
по тре ба ма, ко ји ће омо гу ћи ти 

да се оства ри оно што на зи ва-
мо е-ин клу зи ја, од но сно лич на 
и рад на оспо со бље ност не са-
мо за овла да ва ње са вре ме ном 
тех но ло ги јом, не го и њи хо во 
укљу чи ва ње у све дру штве не 
то ко ве. Ово је са мо по че так тог 
про це са јер ће у но вом објек-
ту шко ле би ти отво рен и еду-
ка тив ни цен тар за не за по сле на 
ли ца, ко ји ће пред ста вља ти до-
дат ни ис ко рак у обу ци осо ба са 

по себ ним по тре ба ма – ре као је 
Ми ро слав Ва син.
У име до на то ра, Кла ус Ка пер

је ис та као да је по ме ну та опре-
ма ула га ње у бу дућ ност ове де-
це, у њи хо ве бу ду ће ве шти не и 
зна ња, ко ја ће им пру жи ти за-
до вољ ство и да ти са мо по у зда-
ње, омо гу ћи ти лич ни раз вој и 
оспо со би ти их за све зах те ве 
са вре ме ног дру штва.

Ми ро слав Мек те ро вић

По че так про из вод ње елек тро о-
пре ме за ауто мо бил ску ин ду стри ју
у „Ју ра кор по ра ци ји” у Ра чи при-
лич но је про ме нио на чин жи во та у
овој оп шти ни. Не са мо да су обез-
бе ђе на до дат на сред ства у бу џе ту,
већ се по раст стан дар да осе тио
и код ме шта на ко ји се ба ве услу-
жним де лат но сти ма.
За по шља ва ње 1.300 рад ни ка за

јед ну ма лу оп шти ну по пут Ра че по-
ста ло је пра ви за ма јац оп штег ра ста
дру штве ног стан дар да. По ред то га,
пра те ћи ин фра струк тур ни про јек-

ти, по пут га си фи ка ци је и уре ђе ња
са о бра ћај ни ца, по ла ко од сре ди не
у ко јој до ско ро ни је ра дио ни је дан
при вред ни ко лек тив, ства ра ју основ
за бо љи жи вот гра ђа на. Из град њом
по треб не ин фра струк ту ре ство ре ни
су усло ви и за ква ли тет ни ју по ну ду
бу ду ћим ин ве сти то ри ма.
При мер Ра че, где је би ла до-

вољ на јед на пра ва ин ве сти ци ја за
бо љи жи вот, до вољ но го во ри о то-
ме да је у Ср би ји мо гу ће ство ри ти
усло ве за жи вот до стој не 21. ве ка.

М. Сан трач

НО ВО САД СКА ШКО ЛА „МИ ЛАН ПЕ ТРО ВИЋ” ДО БИ ЛА ВРЕД НУ ДО НА ЦИ ЈУ ИЗ АУСТРИ ЈЕ

Поклон за осо бе са
ин ва ли ди те том

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

„По ве ља за до бро
де ло” во лон тер ка ма
Цр ве ног кр ста
Во лон тер ке Град ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр-

ста Кра гу јев ца су до бит ни це „По ве ље за до бро
де ло”, ко ју до де љу је Удру же ње гра ђа на „Сун це”.
За хва љу ју ћи свом ху ма ни тар ном ра ду на про гра-
му бри ге о ста ри ма „По моћ те ле фо ном”, мно ги ма
су до не ле ра дост и из ву кле их из уса мље но сти.
Сво је сло бод но вре ме во лон тер ке Цр ве ног кр-

ста Кра гу јев ца по кла ња ју сви ма они ма ко ји ма
те ле фон ски по зив мно го зна чи. Оне го ди шње
оба ве ви ше од осам хи ља да те ле фон ских раз го-
во ра и 600 кућ них по се та. Про је кат „По моћ те-
ле фо ном” ре а ли зу је се већ пу них де сет го ди на.

М. С.

РАЗ ГЛЕД НИ ЦА ИЗ РА ЧЕ

Бо љи жи вот ни је
не до сти жан
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То ком но вем бра про шле го-
ди не у објек ти ма Ге рон то ло-
шког цен тра у Кру шев цу за-
вр ше на је адап та ци ја уну тра-
шњих ин ста ла ци ја во до во да и 
ка на ли за ци је. То је под ра зу ме-
ва ло и за ме ну до тра ја лих ка да 
но вим туш-ка би на ма и уград-
њу но вих са ни тар них уре ђа ја. 
Сред ства за ове ра до ве – око 
де вет ми ли о на ди на ра, обез-
бе ди ло је Ми ни стар ство радa 
и со ци јал не по ли ти ке.
За ру ко вод ство и ко ри сни ке 

услу га овог цен тра ова кве ак-
ци је већ го ди на ма ни су ни шта 
нео бич но. Пр во су ку хињ ско-
тр пе за риј ски блок и пе ри о ни ца 
про стра ним ход ни ком по ве за ни 
са ам бу лан том и ста ци о на ром у 
јед ну функ ци о нал ну гра ђе вин-
ску це ли ну. Ход ник је за ста-
кљен, што обез бе ђу је до вољ но 
про сто ра за цве ће у жар ди ње-

ра ма, а ту су и клу пе за од мор 
ко ри сни ка услу га.
За тим је за ме ње на до тра-

ја ла кров на кон струк ци ја над 
све ча ном са лом и ку хи њом, а 
кров је до био ли ме ни по кри-
вач. Усле ди ло је ин ста ли ра-

ње си сте ма за бла го вре ме но
от кри ва ње и ја вља ње о мо гу-
ћем по жа ру и ти ња ју ће це ло-
днев не ра све те са пу то ка зи ма
за при нуд ну ева ку а ци ју.

– По сле свих ових ра до ва,
објек ти Ге рон то ло шког цен-

тра у Кру шев цу по сти ћи ће
још бо љу функ ци о нал ност.
Цен тар се, ина че, на ла зи у
под нож ју Баг да ле, са по гле-
дом на пла ни ну Ја стре бац,
па ко ри сни ци ма ни ка да не
не до ста је чи стог ва зду ха. Из
ре ке Ра си не, тач ни је са је-
зе ра Ће ли је, снаб де ва мо се
ква ли тет ном во дом. Ком фо-
ром ко ји пру жа, ква ли тет ном
и бла го вре ме ном здрав стве-
ном за шти том и сва ко вр сном
услу гом, наш цен тар је по стао
уста но ва ви со ке ка те го ри је.
Це не услу га су ре ла тив но по-
вољ не, па ни је чу до што су за
сме штај ов де за ин те ре со ва ни
не са мо ста нов ни ци По мо ра-
вља, већ и це ле Ср би је – по-
но сно на гла ша ва Ве сна Лу-
кић, ди рек тор Ге рон то ло шког
цен тра у Кру шев цу.

Мар ко Че лар

Тре ћи ну укуп ног ста нов ни штва не-
раз ви је не и си ро ма шне оп шти не
Свр љиг чи не пен зи о не ри, њих око

5.000, ко ји са ре ла тив но ма лим при ма-
њи ма (не што ма ње од по ло ви не при ма
нај ни жу пен зи ју), жи ве и по ма жу сво-
је нај бли же. У про сто ри ја ма Оп штин ске
ор га ни за ци је Удру же ња пен зи о не ра на
Бад њи дан је по чео да ра ди клуб за нај-
ста ри је Свр љи жа не. У од лу ци о осни ва-
њу Клу ба пен зи о не ра сто ји да ће ра ди-
ти у ин те ре су члан ства, ко је је мно го-
број но.
Основ ни за да так овог клу ба, по ре-

чи ма пред сед ни ка Оп штин ске ор га ни-
за ци је Удру же ња пен зи о не ра Свр љи га,
Ми лен ка Пе тро ви ћа, би ће оку пља ња,
за јед нич ке ак ци је, ак тив но сти, пу то ва-
ња, по моћ у здрав стве ној обла сти, као
и пи та ње снаб де ва ња ове по пу ла ци је.
Пе тро вић на гла ша ва да је ста нов ни штво
оп шти не Свр љиг пре те жно ста рач ко и да
му је по моћ нео п ход на. Она се ре а ли зу је
у са рад њи са Цр ве ним кр стом Свр љи га,
ло кал ном са мо у пра вом, Цен тром за со-
ци јал ни рад и До мом здра вља Свр љиг,
а ве ли ки део ак тив но сти ре а ли зу је и Ак-
тив же на.
Са гле да ва ју ћи це ло куп ну си ту а ци-

ју, ко ја ука зу је да је број си ро ма шних у

по ра сту, ло кал на са мо у пра ва је кра јем
про шле го ди не од Ми ни стар ства ра да и
со ци јал не по ли ти ке до би ла шест ми ли о-
на ди на ра за два про јек та. Сред ства ће
би ти утро ше на у про гра ме за днев но и
ви ше днев но збри ња ва ње ста рих и си-
ро ма шних ли ца и за кућ ну не гу. Оче ку је
се и по че так ра да ку хи ње Цр ве ног кр ста
Свр љи га са 350 обро ка днев но. У уда-
ље ним пла нин ским ме сти ма де ли ће се

па ке ти хра не. Но си о ци ових по сло ва су
Цр ве ни крст и Цен тар за со ци јал ни рад
Свр љи га, а ко ри сни ци – ли ца у ста ту-
су со ци јал не по мо ћи – у нај ве ћем бро ју
пен зи о не ри.

– По ред со ци јал них да ва ња, у клу бу ће
би ти ор га ни зо ва не и про сла ве и спорт-
ске ак тив но сти, све на до бро бит на ших
чла но ва – ка же Ми лен ко Пе тро вић.

Сла ђа на Ђор ђе вић

СВР ЉИГ

Рад у ин те ре су члан ства

РЕ НО ВИ РАН ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР У КРУ ШЕВ ЦУ 

Но ва ку па ти ла и ин ста ла ци је
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Ка да до ђе те у Пе ћин це, се ди штеККоп шти не ко ја је у Ср би ји по зна таККпо вр то гла вом раз во ју у по след-
њој де це ни ји, има те ути сак да све до-
бро функ ци о ни ше. Функ ци о ни ше, ве ле
Пе ћин ча ни, за хва љу ју ћи пред у зи мљи вој
ло кал ној са мо у пра ви ко ја во ди ра чу на о
ин фра струк ту ри, о за по шља ва њу, со ци-
јал но угро же ни ма, ко ја бри не о здрав-
ству, кул ту ри, спор ту... А, бри не и о пен-
зи о не ри ма.
Мир срем ске рав ни це осе ћа се на ули-

ца ма Пе ћи на ца, а исто та ко и у Оп штин-
ском удру же њу пен зи о не ра ко је је нај-
бо ље у Сре му. Та мо све чла но ве и дру ге
ме шта не ко ји на вра те у њи хо ве про сто-
ри је љу ба зно до че ку ју. У тој срем ској
оп шти ни жи ви бли зу 2.500 пен зи о не ра,
од ко јих око 900 пла ћа ме сеч ну чла на ри-
ну од 200 ди на ра. За раз ли ку од мно гих
дру гих удру же ња у Ср би ји, пе ћи нач ко
не ма фи нан сиј ских про бле ма. Сва пла-
ћа ња оба вља ју пре ко жи ро-ра чу на, та ко
да по сто ји ве ли ко по ве ре ње пен зи о не ра
у ово удру же ње.

– У раз го во ру ко ји смо има ли са пред-
сед ни ком оп шти не Пе ћин ци, Си ни шом Ву-
ко вим, са зна ли смо да ће мо у 2011. го ди-

ни из бу џе та до би ти 450.000 ди на ра, баш
као што је би ло и про шле го ди не. Зна мо
да нам на то ме за ви де мно ги у По кра ји-
ни јер смо на не дав но одр жа ном са стан ку
вој во ђан ских пен зи о не ра у Врд ни ку чу ли
да по је ди не ор га ни за ци је до би ја ју го ди-
шње у сво јим оп шти на ма са мо 50.000 ди-
на ра – ис ти че Сло бо дан Плав шић, пред-
сед ник пе ћи нач ког Удру же ња.
Но вац ко јим рас по ла жу до пу шта им да

ра де опу ште но и по ма жу пен зи о не ри ма
да ку пу ју на от пла ту у не ко ли ко ме сеч них
ра та. Та ко су то ком 2010. го ди не пен зи о-

не ри ку пи ли ви ше од 3.000 па ке та, од но-
сно 30 то на су хо ме сна тих про из во да и ли-
сна тог те ста, 2.500 ки ло гра ма лу ка и па-
су ља и 8.000 ки ло гра ма ја бу ка. На вре ме
је у сва ме ста пе ћи нач ке оп шти не сти гло
и 2.250 куб них ме та ра др ва. Пен зи о не ри
огрев от пла ћу ју у се дам ме сеч них ра та и,
ка ко ка жу, за до вољ ни су ње го вим ква ли-
те том. У Пе ћин ци ма и не ко ли ко дру гих

се ла пен зи о не ри су на от пла ту мо гли да
ку пе и по су ђе и по сте љи ну.
Прет ход ну го ди ну пам ти ће и по то ме

што су ус пе ли да ку пе ауто мо бил сво јим
сред стви ма и уз по моћ ло кал не са мо у-
пра ве. Ка жу за „Глас оси гу ра ни ка” да им
је од та да олак шан рад на те ре ну, да бр-
зо мо гу сти ћи до сва ког се ла и да се тек 
не ко ли ко удру же ња у Вој во ди ни мо же
по хва ли ти да има ауто мо бил.
У пе ћи нач ком Удру же њу до да ју да су

по но сни што су у про шлој го ди ни за вр-
ши ли још два ва жна по сла. У мар ту су

усво ји ли Ста тут ор га ни за ци је, а у ав гу-
сту су до би ли и ре ше ње о упи су у ре-
ги стар.

– За хва љу ју ћи ло кал ној са мо у пра ви
пен зи о не ри су у 2010. има ли бес пла тан
ауто бу ски пре воз на под руч ју оп шти не,
а та ко ће би ти и у овој го ди ни – на по-
ми ње Сло бо дан Плав шић, до да ју ћи да су
за до вољ ни и због то га што је пет на ест
пе ћи нач ких пен зи о не ра у про шлој го ди-
ни ко ри сти ло бо ра вак у ба ња ма о тро-
шку Фон да ПИО.
За раз ли ку од не ких дру гих удру же ња,

у Пе ћин ци ма не ор га ни зу ју игран ке за
сво је чла но ве, иако има ју про стор. Ка-
жу да не ма ин те ре со ва ња, али да пен-
зи о нер ке из тог срем ског ме ста још ка ко
игра ју ка да оду у по се ту дру гим ор га ни-
за ци ја ма. У 2010. дру жи ли су се са пен-
зи о не ри ма у Срем ским Кар лов ци ма и Ло-
зни ци, са ко ји ма има ју до бру са рад њу, а
ор га ни зо ва ли су и из лет у Вр њач ку Ба-
њу. Ка да они при ма ју го сте, оба ве зно их
од ве ду у Му зеј хле ба у Пе ћин ци ма и на
Обед ску ба ру, је дин ствен ре зер ват при-
ро де у Евро пи.
У Оп штин ском удру же њу у Пе ћин ци ма

про сто ри је су отво ре не сва ко га да на у

не де љи. Од се дам са ти ују тро до по дне ва
рад ним да ни ма, али и ви кен дом, пен зи о-
не ри мо гу да на вра те и да се ин фор ми шу
о ку по ви ни на ра те, да про чи та ју „Глас
оси гу ра ни ка” или по при ча ју о ак ту ел ним
спорт ским и дру гим до га ђа ји ма. У овој
оп шти ни пен зи о не ри има ју 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 су са мо у Аша њи
отво ре не сва ко днев но, као у Пе ћин ци ма.
Пла ни ра но је да у 2011. го ди ни и у дру-
гим се ли ма пен зи о не ри до би ју сво је про-
сто ри је. Д. Р.

хроника

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА У ПЕ ЋИН ЦИ МА 

Нај бо ље у Сре му

Сло бо дан Плав шић
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Од 1984. го ди не, ка да су се на че неј-
ском са ла шу код те та Јул ке Бр зак и Мла-
ден ке Ку зма но вић са ста ли за љу бље ни ци
вој во ђан ске кул тур но-исто риј ске ба шти-
не, па до све ча но сти у згра ди Вла де Вој-
во ди не, 30. де цем бра не том про те кле
го ди не, про шло је че тврт ве ка. До вољ но
го ди на да Кул тур но-исто риј ско дру штво
ПЧЕ СА (Про ле ће на ЧЕ неј ским СА ла ши-
ма) оја ча и раз ви је се под буд ним оком
и пре да ним ра дом та да про фе со ра Ма-
шин ског фа кул те та, а да нас пен зи о не ра,
др Ве се ли на Ла зи ћа.
У ПЧЕ СИ се оку пља ју углед ни љу ди

ра зних за ни ма ња – учи те љи, док то ри,
про фе со ри, рад ни ци, се ља ци, и сви дру-
ги ко ји су за љу бље ни у про стор на ко ме
су ра сли и где мо жда још жи ве, и сва ко,
на свој на чин, до при но си чу ва њу се ћа-
ња на про шлост се ла и са ла ша.
Пр ве го ди не про мо ви сан је збор ник 

„Че неј ски са ла ши”, дру ге го ди не књи-
га „Дуд”, тре ће „Ба грем бе ли”... И та ко,
сва ке го ди не но ва те ма. Об ја вље не су и
књи ге „Ро ми у Вој во ди ни”, „Се о ске и са-
ла шар ске шко ле”, „Ста ри за на ти”, а сле-
де ћа ће би ти „Ви нар ство у Вој во ди ни”.

У ових два де сет пет го ди на сва ку но-
ву књи гу пра тио је и ет но-фе сти вал, из-
ло жбе фо то гра фи ја, из ло жбе ли ков них
ра до ва пред шко ла ца и осно ва ца из свих

кра је ва Ба на та, Бач ке и Сре ма, као и пе-
ша че ње до са ла ша, а уста но вље не су и
на гра де од ко јих је нај же ље ни ја Злат но
гу шчи је пе ро.  И. Прец

„Ква ли тет жи во та осо ба ста ри јег жи-
вот ног до ба”, на зив је књи ге др Ву ка-
ши на Ри сти ћа и др Ми ла на Ле ви ја, ко ја
је не дав но про мо ви са на у Ле ско вач ком
кул тур ном цен тру. О књи зи су, по ред
ауто ра, го во ри ли проф. др Жи ван Стој-
ко вић, исто ри чар, Ни ко ла Јо ва но вић,
про фе сор књи жев но сти, др
Све ти слав Кр стић, ле кар, и
Сла ђа на Мла де но вић, со ци о-
лог и уред ник у Ле ско вач ком
кул тур ном цен тру.

– Де ло дво ји це по зна тих ле-
ка ра зна лач ки је пи са но и има
оби ље дра го це них по да та-
ка ко ји од сли ка ва ју ак ту ел ни
тре ну так и по бу ђу ју на озбиљ-
на раз ми шља ња о то ме ко ли ко
смо во ди ли ра чу на о они ма ко-
ји су ства ра ли ову за јед ни цу и
да ли и са да до вољ но бри не мо
о њи ма – оце нио је проф. др
Жи ван Стој ко вић.
Вр ло по хвал не оце не о књи-

зи из нео је и про фе сор књи-

жев но сти Ни ко ла Јо ва но вић, уз нај ва-
жни ји за кљу чак да је ста ри јим љу ди ма,
на ро чи то они ма ко ји су уса мље ни или
жи ве у за би тим се ли ма, нај по треб ни ја
не жна ру ка и то пла реч.

– На жа лост, у ово вре ме ве ли ке еко-
ном ске, мо рал не и сва ке дру ге кри зе на

то се за бо ра вља – ве ли Јо ва но вић, ко ји
сма тра да дру штво ко је те жи со ци јал ној
прав ди не би сме ло да мар ги на ли зу је
осо бе у тре ћем до бу.
Др Ри стић и др Ле ви су, ка ко је ис так-

ну то на про мо ци ји, са ви ше аспе ка та оце-
њи ва ли ста ње и по ло жај осо ба у по зни јем

жи вот ном до бу, уз оце ну да се
не во ди до вољ но ра чу на о нај-
ста ри јим ста нов ни ци ма Ср би је
и да су при ли ке по себ но те шке
у нај не ра зви је ни јим кра је ви ма
и на се о ском под руч ју.

– Нај пре је би ло по треб но од-
ре ди ти ди јаг но зу, а он да про пи-
са ти те ра пи ју са ме ди цин ског,
со ци о ло шког, кул ту ро ло шког и
сва ког дру гог ста но ви шта. За-
да так ни је био ни ма ло лак, али
ве ру јем да смо га др Ле ви и ја
успе шно оба ви ли – ка же др Ву-
ка шин Ри стић, до бит ник број них
на гра да за до са да шњи рад у ни-
зу ху ма ни тар них ор га ни за ци ја.

Д. Ко цић

У НО ВОМ СА ДУ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО

Че тврт ве ка дру штва ПЧЕ СА

Увек див но дру же ње

ЗНА ЧАЈ НА КЊИ ГА ЛЕ СКО ВАЧ КИХ ЛЕ КА РА

Ква ли тет жи во та у ста ро сти

Др Ристић и др Леви
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Кул тур но-умет нич ко дру штво „Све та
Пет ка” из Сме де рев ске Па лан ке пот крај
про шле го ди не ор га ни зо ва ло је, по дру-
ги пут, ху ма ни тар ни кон церт за по тре бе
Де чи јег оде ље ња ов да шње Оп ште бол-
ни це „Сте фан Ви со ки”, под на зи вом „За
срећ ну бу дућ ност”. По ред чла но ва КУД
„Све та Пет ка”, на овом кон цер ту на сту-
пи ла су и кул тур но-умет нич ка дру штва
„Абра ше вић” и „Го ша”, му зич ка шко ла
„Бо жи дар Тру дић” из Сме де рев ске Па-
лан ке и спе ци јал ни гост са естра де, Дра-
ган Пан тић Сме де ре вац.
По ре чи ма Зо ри це Ђор ђе вић, пред-

сед ни ка Дру штва, и Жи во те Тро ја но ви-
ћа – Бу це Пе ру шке, пред сед ни ка УО КУД
„Све та Пет ка”, сав при ход од ху ма ни тар-
ног кон цер та упла ћен је бол ни ци „Сте-
фан Ви со ки”. Тро ја но вић и Ђор ђе ви ће ва
ка жу да ће ова квих ху ма ни тар них кон це-
ра та би ти и у овој го ди ни.

Сл. Ко стан ти но вић

ПО МОЋ БОЛ НИ ЦИ „СТЕ ФАН ВИ СО КИ” У СМЕ ДЕ РЕВ СКОЈ ПА ЛАН ЦИ

За срећ ну бу дућ ност

Удру же ње пен зи о не ра Про-
ку пља, на осно ву од лу ке Из-
вр шног од бо ра, уста но ви ло
је по ча сне ле ги ти ма ци је пен-
зи о не ри ма чла но ви ма ко ји су
то ком рад ног ве ка не се бич-
ним за ла га њем по ма га ли дру-
ги ма и афир ми са ли овај град.
Пр ве по ча сне ле ги ти ма ци-

је Удру же ња пен зи о не ра са
озна ка ма 001 и 002 до де ље не

су брач ном па ру Је ле ни и До-
бри во ју Ба ло ви ћу, ле ка ри ма у 
пен зи ји.
Др Је ле на и др До бри во је 

Ба ло вић то ком слу жбо ва ња у 
здрав стве ним ин сти ту ци ја ма у 
Про ку пљу не се бич ним ра дом, 
за ла га њем и ен ту зи ја змом по-
ма га ли су бо ле сни ма у То пли-
ци. По ред ле че ња па ци је на та 
на деч јем оде ље њу про ку пач-

ке бол ни це, од но сно Оп штој 
слу жби До ма здра вља, Је ле на 
и До бри во је су ра ди ли и на 
здрав стве ном про све ћи ва њу 
ста нов ни штва овог кра ја.

– Док смо ра ди ли до би ја ли 
смо мно га при зна ња. Ра ду је 
нас да нас мно ги ни су за бо ра-
ви ли, а пр ве по ча сне ле ги ти-
ма ци је Удру же ња пен зи о не ра 
за нас су дра ге и пред ста вља ју 

ве ли ку част – ка жу Ба ло ви ћи
ко ји ма су пред став ни ци Удру-
же ња по ча сне ле ги ти ма ци је
уру чи ли у њи хо вом до му.
По ре чи ма пред сед ни ка

про ку пач ких пен зи о не ра, Ми-
ро љу ба Ко ци ћа, за слу жним
Про куп ча ни ма – пен зи о не ри-
ма по ча сне ле ги ти ма ци је би-
ће до де љи ва не и у на ред ном
пе ри о ду. Ж. Д.

ПРО КУ ПЉЕ

Ба ло ви ћи ма по ча сно члан ство
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Бо жић ни па ке ти ћи
Град Кра гу је вац је и ове го ди не фи нан си рао на бав ку две

хи ља де бо жић них па ке ти ћа за кра гу је вач ке ма ли ша не, ко-
ји су ди стри бу и ра ни у че тр на ест цр кве них оп шти на у гра ду:
Аеро дром, Ви но гра ди, Су ши ца, Ста но во, Ма ле пче ли це, Ста ра
цр ква, Или ће во, Бе ло ше вац, Гро шни ца, Бре сни ца, Ко ри ћа ни,
Ер деч, Епар хи ја шу ма диј ска и Са бор на цр ква.
Ово је ше ста го ди на ка ко град по во дом бо жић них пра зни ка

да ру је ма ли ша не при год ним па ке ти ћи ма, а да ро ви су сти гли
у по ро ди це са ви ше де це, као и у оне ко је се на ла зе у те шкој
ма те ри јал ној си ту а ци ји. М. С.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Бо жић на из ло жба
ру ко тво ри на
У Све ча ном 

са ло ну згра де 
гра да Кра гу јев-
ца упри ли че на је 
тра ди ци о нал на 
бо жић на из ло-
жба руч них ра-
до ва ко ри сни ка 
За во да за сме-
штај од ра слих 
„Ма ле пче ли це”.
Ова из ло жба 

ор га ни зу је се 
сва ке го ди не на 
дру гој ло ка ци-
ји у гра ду, јер 
је њен основ ни 
циљ со ци ја ли за-
ци ја ко ри сни ка 
и њи хо во пред-
ста вља ње за јед-
ни ци на је дан 
леп на чин, кроз 
кре а тив ност ко ју 
они сва ка ко по-
се ду ју. На ово го-
ди шњој из ло жби пред ста вље ни су ра до ви ко ри сни ка За во да
ко ји су на ста ли у окви ру три ра ди о ни це – кро јач ке, кре а тив не
и ра ди о ни це до ма ће ра ди но сти. М. С.

АПА ТИН

Пр ви го сти у До му
Ста на ри До ма за ста ре и пен зи о не ре у Апа ти ну че сто се ра-

ду ју по се ти о ци ма. Ста ру го ди ну ис пра ти ли су не ко ли ко пу та, 
увек са дру гим го сти ма ко ји су же ле ли да сво јим нај ста ри јим 
су гра ђа ни ма по ка жу да ми сле на њих.

ЈА ГО ДИ НА

По кло ни за
нај си ро ма шни је
Удру же ње пен зи о не ра у Ја го ди ни је за сто ти ну сво јих нај си-

ро ма шни јих чла но ва, по из бо ру ме сних ор га ни за ци ја, по во дом 
но во го ди шњих и бо жић них пра зни ка, уру чи ло по клон па ке те 
са основ ним на мир ни ца ма.

– На мир ни це су ку пље не од нов ца Ок то бар ске на гра де Скуп-
шти не гра да, ко ју је Удру же ње до би ло про шле го ди не, у из но-
су од 50.000 ди на ра, и од чла на ри не – из ја вио је пред сед ник 
Из вр шног од бо ра Удру же ња, Ра до ван Јо ва но вић.
Он је на по ме нуо да па ке ти са др же пет ки ло гра ма бра шна, 

ки ло грам со ли, ли тар уља, два ки ло гра ма ше ће ра, два ки ло-
гра ма па су ља, ки ло грам пи рин ча, три ки ло гра ма ја бу ка...

– Жи ви се те шко и сва ка по моћ на шим пен зи о не ри ма је дра-
го це на, а мно ги ма је од са мог са др жа ја ва жни је то што не ко 
бри не о њи ма – оце нио је Јо ва но вић.
Удру же ње пен зи о не ра у Ја го ди ни осно ва но је 1945. го ди не, 

има 2.600 чла но ва, док на под руч ју Ја го ди не жи ви 15.430 пен-
зи о не ра. Пред сед ник Из вр шног од бо ра је ис та као ве о ма до бру 
са рад њу са Скуп шти ном гра да и гра до на чел ни ком Дра га ном 
Мар ко ви ћем Пал мом. За хва љу ју ћи Скуп шти ни гра да, пен зи о-
не ри Ја го ди не има ју бес пла тан пре воз ауто бу сом, си ро ма шни 
пен зи о не ри не пла ћа ју ле ко ве, а бес пла тан је и пре воз те жих 
бо ле сни ка до здрав стве них цен та ра, као и по је ди нач на по моћ. 
Ра до ван Јо ва но вић је под се тио и да је про шле го ди не Скуп-
шти на гра да за 750 пен зи о не ра обез бе ди ла че тво ро днев ни 
од мор у Грч кој.

Д. А.

Пр вих да на у 2011. го ди ни ак ти ви сти Оп штин ске ор га ни-
за ци је ин ва ли да ра да про ве ли су не ко ли ко са ти дру же ћи се 
са ко ри сни ци ма До ма, ко ји ма су до не ли и при год не да ро ве. 

И. М.



30 15. јануар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

пензионерски кутак

РУ МА

Пе ва ли „Ро жде ство”
Ста нов ни ци рум ског Ге рон то ло шког цен тра „Срем” и за по-

сле ни све ча но су обе ле жи ли Бо жић у при су ству го сти ју из ло-
кал не са мо у пра ве. У про гра му су уче ство ва ли чла но ви хо ра ГЦ
„Срем” под ди ри гент ском па ли цом про фе со ра Дар ка Ђо ки ћа, а
сти хо ве су го во ри ли ко ри сни ци – пе сни ци Еми ли ја Миљ ко вић
и Ми лош Ми ју шко вић.
Пра зник су ко ри сни ци ма и го сти ма че сти та ли ди рек тор ка

уста но ве, Ма ри ја Ста ној чић Сра ка, и пред сед ник оп шти не Ру-
ма, Го ран Ву ко вић.

– У овој уста но ви ве о ма бри ну о ста рим ли ци ма, а до бро је
да су и ко ри сни ци укљу че ни у број не ак тив но сти. Сва ке го ди-
не се ре а ли зу ју но ви про јек ти за рад ква ли тет ни јег жи вље ња
у ГЦ „Срем”. До са да је ло кал на са мо у пра ва ди рек тор ки и ко-
ри сни ци ма пру жа ла углав ном мо рал ну по др шку, а тру ди ће мо
се да убу ду ће стиг не и фи нан сиј ска. Же лим вам да ову го ди ну
про ве де те у здра вљу, ми ру и до бром рас по ло же њу – ис та као
је пред сед ник оп шти не Ру ма.
На све ча но сти по во дом обе ле жа ва ња Бо жи ћа про чи та не су

и по здрав не ре чи епи ско па срем ског Ва си ли ја, ко је је по во дом
пра зни ка упу тио Ге рон то ло шком цен тру „Срем”. Д. Р.

ТУ РИ ЈА

Ко ба си ца за нови 
рекорд
Ме сто Ту ри ја, не да ле ко од Но вог Са да, по зна то је по тра-

ди ци о нал ној ма ни фе ста ци ји „Ко ба си ци ја да”. Сва ке го ди не на-
пра ви се ко ба си ца за Ги ни са, а она ко ја се пра ви за ову го ди ну 
би ће ду гач ка 2.027 ме та ра. Ко ба си ца ће се про да ва ти на ме-
тар ко ји ће ко шта ти 400 ди на ра.
− За до бру ко ба си цу је по треб но свињ ско ме со од кр ма ча са 

фар ме. Што су кр ма че те же, то је бо ље јер је ме со зре ли је. 
Свињ ском ме су се до да ју со, би бер и па при ка − ис ти че Ми ро-
слав Ме ду лић, про фе си о нал ни ме сар ко ји 27 го ди на уче ству је 
на „Ко ба си ци ја ди”.
За ову ма ни фе ста ци ју, ко ја се одр жа ва по след њег ви кен да 

у фе бру а ру, сва ке го ди не вла да све ве ће ин те ре со ва ње, и то 
не са мо у Вој во ди ни. У Ту ри ји сви ме шта ни пра ве ко ба си це и 
жељ но оче ку ју ово так ми че ње за ко је се чу ло да ле ко − у зе-
мљи, али и у ино стан ству.

А. Б.

ЗЛА ТИ БОР

До бро до шли ца де ци 
Кра ље ва
Сто ти ну уче ни ка и њи хо вих на став ни ка из кра ље вач ких

основ них шко ла „Чи бу ко вач ки пар ти за ни”, „Ди ми три је Ту цо-
вић” и „Вук Ка ра џић”, бо ра ви ли су пред крај го ди не се дам да-
на у Ко на чи шту „Спорт трим”, у ту ри стич ком на се љу Ка ра у ла
на Зла ти бо ру. Ужи ва ју ћи на овој ле пој пла ни ни, ма ли ша ни из
Кра ље ва су на крат ко за бо ра ви ли не да ће не дав ног ра зор ног
зе мљо тре са у њи хо вом кра ју.

Ову ху ма ни тар ну ак ци ју по мо гла је и ло кал на са мо у пра ва у
Ча је ти ни та ко што је го сте из Кра ље ва осло бо ди ла пла ћа ња
бо ра ви шне так се, а из Ту ри стич ке ор га ни за ци је „Зла ти бор” су
се по бри ну ли да ма ли ша ни упо зна ју мно ге зна ме ни то сти ове
пла ни не. Та ко је, осим бо рав ка у по зна том ту ри стич ком цен-
тру, за го сте из Кра ље ва ор га ни зо ва на и не за бо рав на по се та
жи во пи сној Сто пи ћа пе ћи ни у Ро жан ству и Му зе ју на отво ре-
ном − Ста ром ет но се лу у Си ро гој ну. М. П.

ТР СТЕ НИК 

Уоч љи ви на 
кул тур ној ма пи
Кул тур но-умет нич ко дру штво „Пр ва пе то лет ка” не гу је ама-

те ри зам и шти ти срп ску кул тур ну ба шти ну, чу ва углед и тра-
ди ци ју пу них ше зде сет пет го ди на. Ге не ра ци је и ге не ра ци је 
ства ра ла ца ама те ра чи ни ли су да Тр сте ник и око ли на бу ду 
уоч љи ви на кул тур ној ма пи не са мо Ср би је, не го и Евро пе. До-
ка зи су број не на гра де и при зна ња, као и ви ше од три хи ља де 
јав них на сту па.

– По себ но смо за до вољ ни оства ре ним ре зул та ти ма у про-
те клој го ди ни: го сто ва ли смо у Грч кој, Ма ђар ској, Не мач кој, 
Нор ве шкој, Ита ли ји, Укра ји ни, Швај цар ској, Бу гар ској, Тур ској, 
Ру му ни ји... На Ме ђу на род ном фе сти ва лу фол кло ра у Укра јин-
ском гра ду Ки ре во го ро ду, на ко ме је би ло 600 уче сни ка из 
ви ше од 20 зе ма ља, осво ји ли смо пр во ме сто и гран при фе-
сти ва ла. То нам је да ло ве ли ки под стрек за да љи рад – ре као 
је Ду шан Сте ва но вић, пред сед ник Дру штва. Он је исто вре ме-
но из ра зио за хвал ност чла но ви ма КУД-а, чел ни ци ма ХК „Пр ва 
пе то лет ка”, оп шти ни Тр сте ник и дру гим фир ма ма ко је су да ле 
ве ли ки до при нос ра ду овог дру штва.

Д. И.
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ПЕ ЋИН ЦИ

Ме ре ње при ти ска
Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра у Пе ћин ци ма ор га ни зу је 

јед ном не дељ но за сво је чла но ве ме ре ње крв ног при ти ска, а 
јед ном ме сеч но и кон тро лу ше ће ра у кр ви.

– У са рад њи са Цен тром за со ци јал ни рад ова ак ци ја се из-
во ди у на шим про сто ри ја ма сва ке сре де, од осам до де сет ча-
со ва. За до вољ ни смо јер је за ин те ре со ван ве ли ки број пен-
зи о не ра – ис ти че Сло бо дан Плав шић, пред сед ник пе ћи нач ког 
Удру же ња.

СРЕМ

Про сла вљен Бо жић
Нај ра до сни ји пра зник обе-

ле жен је и на под руч ју Сре-
ма, где су све чар ски тон да-
ва ли и вер те пи и гу бе, а у
по је ди ним ме сти ма и ко ња-
ни ци. По сле по де ле бад ња ка
у пра во слав ним хра мо ви ма,
мла ди ћи пре ру ше ни у вер те-
пе и гу бе ишли су на Бад ње
ве че од ку ће до ку ће, пе ва ли
пе сме и из во ди ли пред ста ву
о Хри сто вом ро ђе њу. Уку ћа-
ни ма су че сти та ли Бо жић, а
они су их, ка ко оби ча ји на ла-
жу, ча сти ли хра ном, пи ћем
и нов цем. И та ко до ка сних
ноћ них са ти. У по је ди ним
се ли ма би ло је ви ше гру па
вер те па, та ко да се у мно гим до мо ви ма не ко ли ко пу та ори ла
пе сма.
Пр вог да на Бо жи ћа у не ко ли ко ме ста у Сре му мла ди ћи су

на ко њи ма про ла зи ли ули ца ма, а отво ре не ка пи је на ку ћа ма
озна ча ва ле су по зив у дво ри шта до ма ћи на, ко ји су их до че ки-
ва ли и ча сти ли пи ћем.
По тра ди ци ји, и овог сед мог ја ну а ра ме шта ни су уве че на

ули ца ма ло жи ли ва тру око ко је су се оку пља ли, слу ша ли му-
зи ку и гре ја ли се ку ва ним ви ном.
Фо то гра фи је за наш лист сни мље не су у Кра љев ци ма, се лу

у рум ској оп шти ни, где је Бо жић, као и у дру гим ме сти ма, све-
ча но обе ле жен уз бо га ту тр пе зу. Д. Р.

ТО ПЛИ ЦА

То пли ча ни – 
Кра љев ча ни ма
То плич ки пен зи о не ри, чла но ви оп штин ских ор га ни за ци ја у 

Про ку пљу, Кур шу мли ји, Бла цу и Жи то ра ђи, од лу чи ли су да, у 
гра ни ца ма сво јих фи нан сиј ских мо гућ но сти, по мог ну ко ле га ма 
у зе мљо тре су по го ђе ном Кра ље ву.
На по след њој сед ни ци Окру жног од бо ра пен зи о не ра То пли-

це до не та је од лу ка да се Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не-
ра у Кра ље ву упу ти по моћ у из но су од 25.000 ди на ра.

– Ми рас по ла же мо ве о ма скром ним ма те ри јал ним сред стви-
ма. Ипак смо од лу чи ли да ко ле га ма из Кра ље ва упу ти мо по моћ 
од 25.000 ди на ра. То ни су не ка ве ли ка сред ства, али су од ср-
ца и знак су искре ног при ја тељ ства – ка за ли су пред сед ни ци 
оп штин ских од бо ра то плич ких пен зи о на ра по што су до не ли 
је дин стве ну од лу ку о овој по мо ћи. По моћ је већ упла ће на и 
по сла та у Кра ље во. Ж. Д.

Пре ма ре чи ма Мир ја не Јеф тић, ме ди цин ске се стре ко ја је 
ан га жо ва на у про јек ту Цен тра за со ци јал ни рад, ме сеч но се 
пре гле да око 150 пен зи о не ра, а де ша ва се да по је ди них да на 
не ма ни тре нут ка па у зе.
Сва ки пен зи о нер има свој кар тон, та ко да се уред но во ди 

до ку мен та ци ја о утвр ђе ним вред но сти ма. То ком зи ме ве ћи је 
број ста рих осо ба ко је до ла зе у пе ћи нач ко Удру же ње да кон-
тро ли шу при ти сак и ше ћер у кр ви. Ме ђу њи ма је не дав но би ла 
и Ле по са ва Сто јиљ ко вић.

– До ла зим јед ном у три ме се ца јер се на сре ћу до бро осе ћам. 
Здра вље ми до пу шта да ра дим у ба шти и у по љу, а све би би ло 
још бо ље ка да би це не ро бе у про дав ни ца ма и да жби не за ко му-
на ли је би ле ни же – ка же ова пен зи о нер ка из Пе ћи на ца. Д. Р.
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писма

ПИШИТЕ НАМ
Дра ги чи та о ци,
Ово је про стор на ме њен

Ва шим пи сми ма. Пи ши те
нам шта Вам се у на шем и
Ва шем ли сту до па да, а шта
би мо гло да бу де бо ље, шта
би сте во ле ли да про чи та те
или да са оп шти те дру гим
чи та о ци ма.
Адреса је Булевар

уметности 10, 11070 Бео г рад,
или електронском пош том,
на glasosiguranika@pio.rs

Некад и сад

Из ве штај о по сло ва њу
Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка је ди ни је но си лац 

оси гу ра ња по за ко ну о оси гу ра њу рад ни ка од 14. ма ја 1922. 
го ди не ко ји то оси гу ра ње вр ши пре ко сво јих ме сних ор-
га на. Сре ди шњи уред во ди одво је не ра чу не, еви ден ци је и 
ста ти сти ке за сва ку гра ну оси гу ра ња. Пред ло же не за кључ-
не ра чу не за по слов ну 1934. го ди ну пре гле дао је Над зор ни 
од бор Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка и о то ме 
под нео Рав на тељ ству из ве штај. Чла но ви над зор ног од бо ра 
пре гле да ли су на те ме љу ста ту та по упра ви уре да пред ло-
же не за кључ не ра чу не за по слов ну го ди ну 1934. Исте су са 
глав ним и по моћ ним књи га ма срав ни ли и са гла сни ма про-

на шли, па пред ла жу Рав на тељ ству Сре ди шњег уре да да их 
при хва ти и одо бри.

(Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка у За гре-
бу, Из ве штај о по сло ва њу за 1934. го ди ну, За греб,
1935)

Фи нан сиј ски план
Фи нан сиј ским пла ном за 2011. го ди ну, ко ји је усво јио 

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње, пред ви ђе но је по сло ва ње са јед ног а не 
са три ра чу на ка ко је до са да био слу чај. При хо ди ко ји су 
пла ни ра ни су за шест од сто ве ћи не го у 2010. го ди ни, и 
из но се 498,8 ми ли јар ди ди на ра. Од то га би на ра чун Фон-
да од до при но са тре ба ло да бу де упла ће но 253 ми ли јар де 
ди на ра, а од до та ци ја и тран сфе ра је пла ни ра но 236 ми-
ли јар ди ди на ра. Пла ном је пред ви ђе но и да пен зи је ове 
го ди не 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, а у ок то бру би 
пен зи о не ри ма тре ба ло да бу ду по ве ћа на при ма ња за још 
два про цен та.

Ј. О.

До ба пра зни ка... вре ме ка да би тре ба ло 
да ужи ва мо, бу де мо опу ште ни, за до вољ ни и 
мир ни у сво јим до мо ви ма у кру гу по ро ди це. 
Та ко тре ба да бу де и за то се сви при пре-
ма мо, али сва ке го ди не ту ле пу пра знич ну 
ат мос фе ру око Бо жи ћа и Но ве го ди не ква ре 
су гра ђа ни ко ји во ле да пу ца ју. И то из свих 
рас по ло жи вих оруж ја. Од пе тар ди, ма њих, 
ве ћих, пре ко не ких то пов ских уда ра и ва зду-
шних пу ша ка и пи што ља до, бо га ми, пра вог 
прав ца тог на о ру жа ња. По не кад ми се чи ни 
да се је ди но не пу ца – из то по ва. И то не из 
оба зри во сти пре ма су гра ђа ни ма, већ ваљ да 
њих ипак не ма ју по ку ћа ма.
Пу ца ло се и ра ни је, пре две, три, че ти ри 

де це ни је, и, по што ја одав но пам тим, се ћам 
се да је по сле сва ке Но ве го ди не, по ред ле пих 
сни ма ка са до че ка, сле дио и ту жни би ланс не-
ду жних љу ди ко је је у соп стве ној фо те љи ис-
пред те ле ви зо ра стре фио за лу та ли ме так не-
ког но во го ди шњег ве сељ ка из ком ши лу ка.
Та да се то нај че шће до га ђа ло у но во бе о-

град ским бло ко ви ма јер је ту би ло нај ви ше 
ста но ва вој них ли ца. Са да ви ше не ма пра ви-
ла. Пу ца се сву да и на све стра не, а чо век 
тре ба да сед не и по га ђа ко и чи ме пу ца. Је су 

ли то ја ке пе тар де или убо ји то оруж је. (Што
не зна чи да и пе тар де не мо гу да бу ду убо ји-
те.) Пе тар де ба ца ју у ход ни ке стам бе них згра-
да где од је ку ју за све па ре ко ји ма су пла ће не,
на пра го ве ста но ва чи ји уку ћа ни до пла фо на
ско че кад пук ну, а по цр не ла ула зна вра та ни-
чим не мо гу да опе ру до сле де ћег фар ба ња. И
си ро те жи во ти ње су ис пре па да не па цви ле и
дрх те по сле сва ке „екс пло зи је”.
До пе тар ди ра зних вр ста са да је вр ло ла-

ко до ћи: Ки не зи ко ји нас снаб де ва ју свим и
сва чим ну де и ве ли ки из бор пи ро тех ни ке. И
по ред свих упо зо ре ња ко ли ко мо гу да бу ду
опа сне игре ова квим „играч ка ма”, ро ди те љи
ипак по пу сте де чи јој кук ња ви да им ку пе ко-
ји ко мад јер „сви има ју, цео раз ред и сви у
кра ју”. Па кад већ ку пе де ци, ку пе и се би, и
ето ве се ља за ком ши лук.
Знам да се о ово ме пи са ло и пи ше сва ке

го ди не, али опет ме сва та пуц ња ва ко ја тра-
је већ ви ше од две не де ље (на вре ме поч ну
а ни ко не ће пр ви да пре ста не) пот пу но из-
лу де ла, па, ето, да и ја дам свој до при нос
они ма ко ји на сто је да ову ру жну пра знич ну
на ви ку ис ко ре не.

Ср ђан Ан дре је вић, Бе о град

Ко то тамо пуца (и зашто)
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Услов за пен зи ју

Пра ва удов ца

На кна да за ту ђу не гу и по моћ

?Да ра Р. – Бе о град: Због те шке ма те ри јал не си ту а-
ци је мо ра ла сам ра но да поч нем да ра дим, та ко да
сам ове го ди не у ав гу сту на пу ни ла 35 го ди на ста-

жа и имам 50 го ди на жи во та. Са зна ла сам да тек 2013.
го ди не мо гу да оства рим пра во на пен зи ју. Стал но се
при ча ло о ис пу ње њу јед ног усло ва, а сад се ка же да
же на мо ра да има и ми ни мум 53 го ди не жи во та да би
мо гла да иде у пен зи ју. Да ли је то тач но?

?Ми ро слав Са вић – Ша бац: Ро ђен сам 19. 12. 1955.
го ди не. На еви ден ци ји за за по шља ва ње сам од
1998. го ди не и не мам ни ка ква при ма ња. Су пру га

ми је пре ми ну ла 19. 11. 2009. го ди не. У мо мен ту смр ти
би ла је у рад ном од но су. Под но сио сам зах тев за по ро-
дич ну пен зи ју и до био сам од го вор да не ис пу ња вам
усло ве, тј. ни сам имао на вр ше не 54 го ди не жи во та, по
но вом за ко ну. Да ли је усво јен но ви за кон и да ли и ка-
да ја сти чем пра во на по ро дич ну пен зи ју?

?Мир ко И. – Зе мун: Од 2008. го ди не сам у ин ва лид-
ској пен зи ји са те ле сним оште ће њем од 90 про це-
на та, а уста но вље на ми је и ди јаг но за – ва ску лар на

де мен ци ја. Тра жио сам на осно ву бо ле сти нов ча ну на-
кна ду за ту ђу не гу и по моћ и по ре ше њу пр во сте пе не ко-
ми си је сам од би јен. Жа лио сам се дру го сте пе ном ор га ну 
ве шта че ња и че кам од го вор. Да ли ин ва лид ски пен зи о-
нер са ТО 90 од сто и ди јаг но зом Ф 01 има пра во на нов-
ча ну по моћ и не гу дру гог ли ца? Та ко ђе сам тра жио и по-
нов но утвр ђи ва ње сте пе на те ле сног оште ће ња.

Од го вор: Ве ро ват но Вам је 
по зна то да је упра во ова си-
ту а ци ја код же на оси гу ра ни ка 
са пу ним пен зиј ским ста жом 
од 35 го ди на би ла пред мет 
спо ра при ли ком до но ше ња 
већ усво је них из ме на За ко на 
о ПИО. На кра ју је од лу че но 
да се ста ро сна гра ни ца од 53 
го ди не жи во та за же не и 35 
го ди на ста жа оси гу ра ња не 
по ди же још две го ди не од 
да на сту па ња на сна гу за кон-
ских из ме на. То ће по тра ја ти 

до кра ја 2012. го ди не, а већ
од 2013. за же не оси гу ра ни-
ке ће по че ти да се по ди же
ста ро сна гра ни ца и по треб не
го ди не ста жа оси гу ра ња за
од ла зак у ста ро сну пен зи ју.
И је дан и дру ги услов ће се
по ди за ти за по че ти ри ме се-
ца на го ди шњем ни воу. Пре-
ма по да ци ма ко је сте на ве ли
у пи сму, Ви ће те ис пу ни ти
усло ве за пен зи ју 2013. го ди-
не ка да на вр ши те 53 го ди не и
че ти ри ме се ца жи во та.

Од го вор: Тач но је да је 
пре ма за кон ским из ме на ма 
ко је су сту пи ле на сна гу још 
2006. го ди не за удов ца про-
пи са но, као услов за оства-
ри ва ње пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју, у 2009. го ди ни 54 го-
ди не жи во та у мо мен ту оства-
ри ва ња пра ва. То прак тич но 
зна чи да је у мо мен ту смр ти 
су пру ге тре ба ло да има те 54 
го ди не, а то је ујед но и услов 
за оства ри ва ње пра ва уоп-
ште, тј. ако не ис пу ња ва те 
овај услов, а у по ро ди ци не-
ма де це ко јој сте Ви за кон ски 

ста ра лац и ко ја има ју пра во
на по ро дич ну пен зи ју за јед но
са Ва ма, Ви не мо же те уоп ште
да оства ри те пра во ни по ста-
рим ни по но вим за кон ским
про пи си ма. Са мо ко ри шће ње
пен зи је уз де те би мо гло да
Вас уве де у пра во на по ро-
дич ну пен зи ју. Са да, у 2011.
го ди ни, услов је 55 го ди на
жи во та за удов ца, а на ред них
го ди на ће се ста ро сна гра ни-
ца по ди за ти за по шест ме се-
ци, све до 2017. го ди не ка да
ће би ти по треб но 58 го ди на
жи во та.

Од го вор: Пра во на на кна-
ду за ту ђу не гу и по моћ мо гу 
оства ри ти оси гу ра ни ци и ко-
ри сни ци пен зи ја ко ји не мо-
гу са мо стал но да оба вља ју 
основ не жи вот не рад ње као 
што су хра ње ње, обла че ње, 
одр жа ва ње хи ги је не, за тим 
сле па ли ца, они ко ји три пу та 
не дељ но иду на ди ја ли зу итд. 
То да ли је Ва ше здрав стве но 
ста ње та кво да Вам је нео п-

ход на не га и по моћ дру гог
ли ца, про це њу је ле кар ве-
штак пр во сте пе ног, од но сно
дру го сте пе ног ор га на ве шта-
че ња. Јед но је по ста вља ње
ди јаг но зе, а дру го је про це-
на ста ди ју ма бо ле сти оси гу-
ра ни ка, од но сно ко ри сни ка
пен зи је, и ути цај бо ле сти на
спо соб ност бо ле сни ка да са-
мо стал но за до во љи основ не
жи вот не по тре бе.

Не до вољ но за ста ро сну пен зи ју

У пен зи ју по си ли за ко на

?Ра ди ца Ба бић – Алек си нац: Ро ђе на сам 1960. го ди-
не и имам 18 го ди на и де вет ме се ци рад ног ста жа.
Оста ла сам без по сла као тех но ло шки ви шак, а и

фир ма у ко јој сам ра ди ла је убр зо оти шла у сте чај. Да
ли са овим рад ним ста жом мо гу да оства рим пра во на
ста ро сну пен зи ју и са ко ли ко на вр ше них го ди на жи во-
та сти чем пра во на ста ро сну пен зи ју?

?С. П. – Ниш: Ро ђе на сам 1953. го ди не, имам 36 го-
ди на рад ног ста жа и ис пу ња вам услов за од ла зак 
у пен зи ју. Со ци јал ним про гра мом ну ђен ми је од-

ла зак у пен зи ју, што ни сам при хва ти ла због го ди на жи-
во та. Ка да ја сти чем пра во за од ла зак у пу ну пен зи ју?
До ко ли ко го ди на жи во та мо гу да ра дим? Ка да по си ли
за ко на мо рам да се пен зи о ни шем? Осе ћам се спо соб-
ном да мо гу и да ље да ра дим.

Од го вор: Под прет по став-
ком да ће на ја вље не за кон ске 
из ме не би ти на сна зи и за де-
сет го ди на ка да Ви на вр ша-
ва те 60 го ди на жи во та, мо ћи 
ће те да оства ри те пра во на 
ста ро сну пен зи ју. До вољ но би 
би ло и 15 го ди на ста жа оси гу-
ра ња, али 18 го ди на и де вет 
ме се ци ста жа Вам не омо гу ћа-
ва ра ни ји од ла зак у пен зи ју. 

Ра ни ји од ла зак у пен зи ју је
мо гућ је ди но са пу ним ста жом
оси гу ра ња ко ји са да из но си 35
го ди на и то ће би ти до вољ но
још на ред не две го ди не, а ми-
ни мал не го ди не жи во та су 53
го ди не, што ће такође важити
до 2013. године. Од 1. 1. 2013.
го ди не ова гра ни ца ће ра сти
сва ке го ди не за по че ти ри ме-
се ца.

Од го вор: Ви сте сте кли 
услов за пен зи ју још про шле 
го ди не ка да сте на вр ши ли 
35 го ди на ста жа оси гу ра ња и 
има ли сте сва ка ко ви ше од 53 
го ди не жи во та. Ово је, на рав-
но, са мо за кон ска мо гућ ност, 
али не и оба ве за за од ла зак 
у пен зи ју. Ва ше је за кон ско 

пра во да ра ди те до 65. го ди-
не жи во та ка да ће Вам се и по
си ли за ко на рас ки ну ти рад ни
од нос. Ово све ва жи са мо под
иде ал ним усло ви ма, тј. ако
у ме ђу вре ме ну не по ста не те
тех но ло шки ви шак или не до-
ђе до не ких дру гих про ме на
код Ва шег по сло дав ца.
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СРЕБРА

ОЗНАКА 
СМЕДЕРЕВА

ИМЕ 
ВИНАВЕРА

ОДСЕЧАК 
ЛОПТЕ

СПОРИ, 
ИНЕРТНИ

ОТАЦ ОД
СУПРУГЕ

КИЛОТОНА 
(СКР.)

СТАНОВНИК 
БАТАЈНИЦЕ

СИМБОЛ
АЗОТА

ОЗНАКА ТОНЕ

КАРТАШКА 
ИГРА

НОЋНИ
ЛОКАЛ

ПАСТИРСКА 
ПЕСМА

СРЕДСТВО
ЗА ОТАПАЊЕ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

СТРУЧЊАК 
ГРАЂЕ ТЕЛА
БОКСЕРСКИ 
КЛУБ (СКР.)

ЧИСТИТИ 
МОКРОМ 
КРПОМ

РУСКО 
МУШКО ИМЕ

МЕСТО У 
ВОЈВОДИНИ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

УРЕЂАЈ ЗА 
КОПИРАЊЕ
ВРСТА ВИНО-
ВЕ ЛОЗЕ

ОЗНАКА ЗА 
ЛИТАР

ОБЛАСТ У 
КИНИ

СИМБОЛ
КИСЕОНИКА

ПЕСМА, 
МЕЛОДИЈА
РАДИТИ СА 
ПЛУГОМ

ХРВАТСКИ 
ПИСАЦ, АНТЕ

СИМБОЛ
АРГОНА

ИМЕ ГЛУМИ-
ЦЕ ТАРНЕР
ВАЈАРСТВО 

(СКР.)

ЖИВОТИЊА 
КОЈА ЖИВИ
НА ТАВАНУ

ОТАЦ (СЛОВ.)

ЖЕНСКО ИМЕ

ОЗНАКА 
АУСТРИЈЕ

ОТРОВНИ ГАС
ОЗНАКА ЗА 
КАРАТ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: статори, ременар, еманати, ћелија, н, 
гс, рк, Ана, сив, Немет, а, ор, Тавр, великан, Ада Кале, матор, гле, ов, 
обла, ир, д, Анета, ип, тром, налив, атомист, амонал, лк, НАТО

СКАНДИНАВКА

Д
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До ско ци
Ла ко је пре пи са ти до бар афо ри зам.
Код нас се уми ре му шки. Без ле ко ва и ане сте зи је!
На ше је са мо оно што дру ги ма да мо. Осим вла-

сти.
Од свих пар ни ца, нај ком пли ко ва ни ја је бра ко ра звод-

на.
У по ли тич ким во да ма нај бо ље про ла зе гу са ри.
Др жа ва је ма фи ја ши ма од у зе ла ауто мо би ле. У кра ђе

ће мо ра ти да иду пе ши це.
Ра де Ђер го вић

Ми то
Ме не под ми ћу ју ма лим па ра ма. Да ју ми пен зи ју.
Ја сам осо ба са по себ ним по тре ба ма за то што је

мо ја пен зи ја оме те на у раз во ју.
Је ди но ми здра вље ни је до бро. Све оста ло је ло ше.
Др жа ва ко ја има ова ко до бро пла ће не функ ци-

о не ре, не тре ба да бри не о за по шља ва њу омла ди-
не.
Од оних ко ји не уме ју да се из ра жа ва ју, не мо гу да до-

ђем до из ра жа ја.
Ве ћи успех је имао у ка ри је ри не го у шко ло ва-

њу.
Из др жљив сам. Ужи вам кад ме дру ги из др жа ва ју.
От кад је свет по стао гло бал но се ло, на ша се ла су 

по че ла да из у ми ру.
По стао сам пре вр тљив. Окре нуо сам се се би.
Жи ви мо у њи хо вој сен ци, али смо да ле ко од хла-

до ви не.
„Идем гра фи том кро за зид”, ре че гла ва.

Ми лен Ми ли во је вић
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