
ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

ГОДИНА XLII  БРОЈ 3  БЕОГРАД, 15. ФЕБРУАР 2011.  ИЗЛАЗИ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО  БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

0700/017-0170
ПО ЦЕНИ ЛОКАЛНОГП

ПОЗИВА

011/30-60-680
0 – 24h

ГОВОРНИ   АУТОМАТГОВОРНИ   АВесна Стојановић,
директорка Филијале 

Београд

РЕКОРДАН БРОЈ 
ЗАХТЕВА

Измене и допуне 
Закона о ПИО

ПРАВА ИЗ 
ИНВАЛИДСКОГ 
ОСИГУРАЊА



2 15. фебруар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички 
фонд за пензијско и
инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК:
Милена Јовановић

РЕДАКЦИЈА:
Булевар уметности бр. 10,
11070 Београд,
e-mail: glasosiguranika@pio.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ:
011/2017-437
факс: 2017-437

РЕДАКЦИЈА ЗА 
ВОЈВОДИНУ:
Житни трг бр. 3,
21000 Нови Сад

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Ика Митровић, 
021/487-7789,
факс: 021/6624-359,
e-mail: ika.mitrovic@piovoj.rs

ШТАМПА:
Д.О.О. Комазец, Инђија

ОГЛАШАВАЊЕ:
011/2017-437

Рукописи и фотографије се 
не враћају.
Електронско издање:
www.pio.rs/glasosiguranika

       

 XLII   3  , 15.  2011.      

0700/017-0170

011/30-60-680
0 – 24h

,

Пре ма ре зул та ти ма ан ке та и ис тра жи ва-
ња ра ђе них то ком про шле го ди не, ви ше
од две тре ћи не за по сле них у на шој зе-

мљи на пр во ме сто сво јих бри га ста вља страх
од гу бит ка рад ног ме ста, ко ји је по стао ве ћи
чак и од стра ха од бо ле сти. То су још по ра зни је
број ке од ре зул та та Га лу по вог ис тра жи ва ња из
2008. го ди не ка да је Ср би ја за у зе ла дру го ме-
сто на свет ској ли сти зе ма ља по бро ју гра ђа на
ко ји стра ху ју од от ка за. Та да је, на и ме, 47 од-
сто ис пи та ни ка од го во ри ло да је за бри ну то за
рад но ме сто на ко јем тре нут но ра ди.
Ја сно је, да кле, да су при ви ле ги је не ких

прет ход них вре ме на – си гур ност рад ног ме-
ста и по сао за цео жи вот, одав но исто ри ја. А 
мо гућ ност да се оста не без по сла зна чи ма те-
ри јал ну не си гур ност, по ре ме ћа је у по ро ди ци,
угро же но здра вље и пот пу ни гу би так кон тро-
ле над сво јим рад ним ве ком и жи во том. Због
то га ег зи стен ци јал ну угро же ност осе ћа ју и
гра ђа ни ко ји тре нут но има ју по сао.
Си ро ма штво при ти ска и Ср би ја се су о ча ва

за кон стант ним па дом жи вот ног стан дар да. 
Пла те су не рет ко ма ле и не ре дов не, а штрај-

ко ви и пре ки ди ра да све че шћи, чак и у та ко-
зва ном јав ном сек то ру. У та квом ми љеу ни је

ни ко ме ла ко – ни они ма ко ји су без по сла, ни
они ма ко ји стра ху ју за сво је пла те и рад на ме-
ста. По што је сва ко ме ње го ва му ка нај те жа, и
пен зи о не ри осе ћа ју да су упра во они нај ве ће
жр тве кри зе и да жи ве нај ло ши је.
Сви зна мо ко ли ка је про сеч на пен зи ја у Ср-

би ји и ко ли ку удоб ност она мо же да по ну ди.
Ипак, исти не ра ди тре ба ре ћи да ве ли ки део
за по сле них при ма исто то ли ко и са тим сред-
стви ма по ку ша ва да жи ви, шко лу је де цу и ре-
ша ва стам бе но пи та ње.
Ста рост са ма по се би до но си низ те шко ћа и

про бле ма и ско ро увек по гор ша ње ма те ри јал-
них усло ва, али су да на шњи пен зи о не ри бар
свој рад ни век про ве ли спо кој но, не до так ну ти
„ле по та ма” тран зи ци је. И, кад смо већ код ис-
тра жи ва ња – ан ке та „Ка ко жи ве пен зи о не ри
у Ср би ји”, спро ве де на пре три го ди не, по ка-
за ла је, мо жда нео че ки ва но, да због ве ли ке
не за по сле но сти и стам бе не кри зе ско ро 48
од сто пен зи о не ра по ма же сво ју де цу, а тек 
сва ком де се том по ма жу по том ци. Мо жда ни је
до вољ но за до сто јан стве ну ста рост, али др жа-
ва ипак по ка зу је бри гу, јер ре дов на пен зи ја
сва ких пет на ест да на је тре нут но је ди на из ве-
сност у овој зе мљи. М. Јо ва но вић

Реч уредника

Не ма ли број оних ко ји пра те кул тур на и
слич на зби ва ња у Ср би ји зна да је по чет ком
го ди не одр жан че твр ти Ку стен дорф, зна чај-
на филм ска и му зич ка ма ни фе ста ци ја, ко јој је
по ред оста лих при су ство вао и Ни ки та Ми хал-
ков. По сто је, пак, и до га ђа ји о ко ји ма ма ло
или ни шта не зна мо, а ко ји би мо гли да нам
обо је жи вот и сва ко дне ви цу учи не за ни мљи-
ви јом. Јер Ср би ја има број не и че сто уни кат не
ма ни фе ста ци је. 
Већ је одр жан Лов на ша ка ла у Бе о чи ну, и

Хај ка на ву ко ве у Бе лој Па лан ци. Да је фе бру-
ар ме сец љу ба ви и ви на, по ка зу ју број ни до-
га ђа ји по све ће ни ви но гра дар ству, јер је Све ти
Три фун ви но гра дар ска сла ва, и раз не про сла-
ве Да на за љу бље них, ме ђу ко ји ма је и Так ми-
че ње у нај ду жем по љуп цу у Вр њач кој Ба њи. 
Пред крај ме се ца ор га ни зу ју се и хај ке на

ли си це. Окон ча не су и ово го ди шње Му шка и
Жен ска бе кри ја да у Бо љев цу. А на ша зе мља,
од но сно Кру ше вац, има и Удру же ње угур су за,
бак су за и нам ћо ра ко је се, ни ма ње ни ви ше,
зо ве „До бра на рав”. Осно ва ли су га као до бро-
твор но дру штво, дав не 1927. го ди не, углед ни
Кру ше вља ни, тр гов ци, ка фе џи је, за на тли је,
про свет ни и кул тур ни рад ни ци, кри ти ку ју ћи
ма ло гра ђан шти ну.
Чла но ви овог је дин стве ног удру же ња ко је се

ху мо ром бо ри про тив си ро ма штва су ле ка ри,
про фе со ри, рад ни ци ра зних за ни ма ња, умет ни-
ци, по том ци си ро ма шних ђа ка ко ји ма су ко ла ча-
ри за Вр би цу де ли ли оде ћу и дру ге по кло не...
Удру же ње про сла вља Де ве ти тор ник (де ве ти

уто рак по Бо жи ћу), а на овој је дин стве ној сла ви
сви ра се хим на, игра на о па ко ко ло, а бак су зи,
угур су зи и нам ћо ри при др жа ва ју се ко дек са „ћу-
та ње је зла то”, и ко га пре кр ши, пла ћа ка зну.
Сав но вац при ку пљен на сла ви на ме њен је си-
ро ма шним а до брим ђа ци ма. Удру же ње „До бра
на рав” сма тра да се бак суз та кав ро ди, угур суз
је на до град ња бак су за, а нам ћор се по ста је с
го ди на ма. Ј. Оцић

Имамо, а не знамо
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Ме наџ мент РФ ПИО на ста вио је то-
ком ја ну а ра и фе бру а ра низ рад-
них са ста на ка са ру ко вод стви ма

и за по сле ни ма у фи ли ја ла ма ши ром Ср-
би је, са же љом да тач но „сни ми” ста ње
на те ре ну. Не по сред ни кон так ти са ди-
рек то ри ма и на чел ни ци ма оде ље ња за
оства ри ва ње пра ва из ПИО и оде ље ња
за оп ште и фи нан сиј ске по сло ве, као и
са ше фо ви ма слу жби фи ли ја ла одр жа ни
су по чет ком фе бру а ра и у про сто ри ја ма
Ди рек ци је По кра јин ског фон да у Но вом
Са ду.

– Не дав ни рад ни са стан ци са ди рек-
то ри ма фи ли ја ла и њи хо вим нај бли жим
са рад ни ци ма би ли су ко ри сни ка ко за
ру ко вод ство Фон да, та ко и за за по сле не
у на шим фи ли ја ла ма – ре кла је Дра га на
Ка ли но вић, ди рек тор ка РФ ПИО. – Нај-
ви ше ме ра ду је што је еви ден тан тим ски
рад у свим ор га ни за ци о ним де ло ви ма
Фон да, као и то да за по сле ни до бро про-
фе си о нал но и струч но са ра ђу ју. За ди-
рект не кон так те са ру ко во ди о ци ма фи-
ли ја ла на те ре ну опре де ли ли смо се да
би ефек те на ших по слов них до го во ра,
кроз по бољ ша ње ква ли те та, ажур но сти
и ефи ка сно сти, као и кроз од нос за по-
сле них пре ма кли јен ти ма, у нај кра ћем
ро ку осе ти ли и сви гра ђа ни ко ји нам се
обра ћа ју. При ме ћу јем да су код не ких
фи ли ја ла, чи је смо по сло ва ње на за јед-
нич ким са стан ци ма ра ни је ана ли зи ра ли,
већ уоч љи ви и пр ви по зи тив ни ре зул та-
ти но вог при сту па у ра ду.

Ди рек тор ка Ка ли но вић је по но ви ла да
је на пу ту ка ре а ли за ци ји стра те шког ци-
ља Фон да – тран сфор ма ци ји у мо де ран
и ефи ка сан ко ри снич ки сер вис за гра ђа-
не, прет ход не го ди не би ло и објек тив-
них те шко ћа по што је ра ци о на ли за ци јом
сма њен број за по сле них, а обим по сла
уве ћан у од но су на 2009. го ди ну, али је
ипак, уз на по ре свих за по сле них и ру ко-
вод ства, оства рен за ви дан ре зул тат.

– Иако је ме ђу 460 за по сле них, ко ји су
кроз со ци јал ни про грам оти шли из Фон-
да, нај ви ше би ло рад ни ка са ве ли ким
струч ним зна њем и ис ку ством, ко ји су
че сто би ли и но си о ци по сло ва у сво јим

сре ди на ма, ми смо у про те клој го ди ни
об ра ди ли и до не ли ре ше ња и од лу ке за
ско ро 90 од сто под не тих зах те ва. То је
за де вет од сто ви ше не го прет ход не го-
ди не, а и број пре не тих зах те ва сма њи ли
смо за по ло ви ну – на гла си ла је Дра га на
Ка ли но вић.
Ис ку ства и ин фор ма ци је са ових са ста-

на ка по мо ћи ће при утвр ђи ва њу кри те-
ри ју ма и нор ма ти ва у ра ду ко ји ће оба-
ве зи ва ти све за по сле не, а до при не ће по-
сти за њу још бо љих ре зул та та. На рад ним
су сре ти ма ана ли зи ра ни су и раз ло зи због
ко јих по је ди ни пред ме ти че ка ју на ре ша-
ва ње ду же од за кон ског ро ка од два ме-

РАД НИ СУ СРЕ ТИ ЧЕЛ НИ КА РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА СА РУ КО ВО ДИ О ЦИ МА ФИ ЛИ ЈА ЛА

Гра ђа ни бр же до сво јих
пра ва

Радни састанак са руководством вршачке филијале

Славко Имрић, Драгана Калиновић и Зоран Јосиповић

Ко пир-апа рат
ди рек тор ке
„од ла зи” 
у Бач ку То по лу
Нај бр же ре ше но пи та ње на
про те клим рад ним су сре-
ти ма био је је дан про блем
тех нич ке при ро де – ка да 
је Слу жба Фи ли ја ле Су бо-
ти ца у Бач кој То по ли, ко ја 
се ис та кла до брим рад ним
ре зул та ти ма, на гла си ла да 
им је по тре бан је дан факс
ко пир-апа рат, ди рек тор ка
Дра га на Ка ли но вић им је 
од мах усту пи ла свој.
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Ка да се по ме не бе о град ска фи ли-ККја ла Фон да ПИО, ди рект не асо ци-ККја ци је ста нов ни ка глав ног гра даКК
су Не ма њи на 30 и гу жва. Ду го го ди шња
на сто ја ња да се про блем че ка ња пред
шал те ри ма ре ши на аде ква тан на чин ко-
нач но су уро ди ла пло дом, ка же за наш
лист Ве сна Сто ја но вић, ди рек тор ка Фи-
ли ја ле Бе о град:

– От кад је на ула зу у шал тер са лу по-
ста вље на ма ши на ко ја штам па ти ке те са
ред ним бро јем при је ма и по ред ње дво ји-
ца рад ни ка ко ји да ју усме на оба ве ште ња
и об ја шње ња и гра ђа не, с об зи ром на њи-
хо ве по тре бе и зах те ве, упу ћу ју на од го ва-
ра ју ћи шал тер или кан це ла ри ју, си ту а ци ја
се знат но про ме ни ла. Из бег ну те су нео р-
га ни зо ва не гу жве и не по треб но „ше та ње” 
стра на ка од јед ног до дру гог шал те ра. По-
себ но мо рам да ис так нем рад за по сле них
у свим шал тер са ла ма: у Не ма њи ној 30,
Бу ле ва ру умет но сти 10 и ис по ста ва ма у
Мла де нов цу, Ла за рев цу и Обре нов цу. Рад
за по сле них у пи сар ни ца ма је био ве о ма
на по ран и на ро чи то по ја чан у де цем бру и
но вем бру ка да се де фи ни тив но у јав но сти
зна ло да ће се ме ња ти про пи си из ПИО.
Днев но је до ла зи ло ви ше хи ља да љу ди да
се рас пи та о ка квим про ме на ма је реч и
да ли им је по вољ ни је да у пен зи ју оду по
ста рим или да са че ка ју но ве про пи се од
1. ја ну а ра ове го ди не. Мно ги гра ђа ни су
до ла зи ли и још до ла зе да про ве ре да ли
има ју упла ће но оно ли ко ста жа ко ли ко су
за и ста ра ди ли или им је не ко од по сло да-
ва ца ус кра тио упла ту до при но са и ти ме

РАЗ ГО ВОР СА ВЕ СНОМ СТО ЈА НО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР КОМ              

Про шле го ди не  
Ви ше од 70 од сто зах те ва
ре ше но у за кон ском ро ку,
про сеч но се на ре ше ње
че ка 38 да на

се ца. Кроз са гле да ва ње слич них при ме-
ра, и уз за јед нич ки ан га жман при сут них,
до шло се до ре ше ња за не ке од си ту а ци ја
ко је су се по ја вљи ва ле као про блем, али
су уоче ни и де ло ви по слов ног про це са
где је мо гу ће по ве ћа ти ажур ност.
Ди рек то ри ма фи ли ја ла за још ефи ка-

сни ји рад не до ста ју рад ни ци, и го то во
сви су то ис та кли на овим ску по ви ма.
Слав ко Имрић, ди рек тор По кра јин ског

фон да ПИО, оце нио је ви со ко по ме ну те
рад не са стан ке:

– Раз ме на ми шље ња и раз го во ри би ли
су ве о ма отво ре ни и без за др шке. Сви
про бле ми су „ста вље ни на сто” – што је
и био циљ ових рад них су сре та. Објек-
тив но смо са гле да ли про бле ме, би ло да
су они ка дров ске или тех нич ке при ро-
де, би ло да их мо же мо ре ша ва ти у са мој
фи ли ја ли, или се мо ра ју укљу чи ти и ди-
рек ци је Ре пу блич ког или По кра јин ског
фон да. Да кле, бит но је да смо сни ми ли
про бле ме, да их ре ша ва мо, и да иде мо
ка бо љој ажур но сти. На рав но, то ће нам
по мо ћи да што пре до ђе мо до је дин стве-
них про це ду ра и стан дар да ка ко би се
под јед на ко ра ди ло у свим фи ли ја ла ма
од Ле сков ца до Су бо ти це, а че му те жи и
ру ко вод ство Фон да – ре као је Имрић.
Пре ма ре чи ма ди рек тор ке Дра га не Ка-

ли но вић, на кон де таљ не струч не ана ли-
зе ра да, је дин стве ни за кљу чак свих уче-
сни ка ових рад них су сре та је да још има
про сто ра за по ве ћа ње ажур но сти и ефи-
ка сно сти у ра ду за по сле них у РФ ПИО.

Ми ро слав Мек те ро вић

Уче сни ци 
састанака
у Новом Саду
На рад ним су сре ти ма у Но вом Са ду 
ме наџ мент Фон да, по ред ди рек-
тор ке Дра га не Ка ли но вић и ди рек-
то ра По кра јин ског фон да, Слав ка
Имри ћа, пред ста вља ли су Зо ран 
Јо си по вић, за ме ник ди рек то ра РФ
ПИО, Ен вер Ник шић, по моћ ник 
ди рек то ра РФ ПИО, мр Сло бо дан 
Гам бер, по моћ ник ди рек то ра ПФ,
Вла да Стан ко вић, ди рек тор Сек то-
ра за оства ри ва ње пра ва из ПИО у 
РФ, Иван Ми мић, ди рек тор Сек то ра
за фи нан сиј ске по сло ве РФ, Че до-
мир Фран цу ски, ди рек тор Сек то ра
за оства ри ва ње пра ва из ПИО у ПФ,
и Гор да на Ми ро са вић, ди рек тор ка
Сек то ра за фи нан сиј ске по сло ве у 
ПФ. Фи ли ја ле По кра јин ског фон да 
за сту па ли су ди рек то ри фи ли ја ла,
на чел ни ци оде ље ња за оства ри ва-
ње пра ва из ПИО и оп штих и фи-
нан сиј ских по сло ва, као и ше фо ви
слу жби.

Спе ци фич но сти
По ред то га што је нај ве ћа, Фи ли ја ла Бе о град има и од ре ђе не спе ци фич но-
сти у свом ра ду, од но сно оба вља по сло ве ко је дру ге фи ли ја ле не ра де:
– са мо у овој фи ли ја ли пра ва из ПИО мо гу да оства ре ра се ље на ли ца са 
под руч ја КиМ ко ја жи ве ван Ср би је;
– на ши др жа вља ни ко ји ра де у ам ба са да ма, кон зу лар ним пред став ни штви-
ма, стра ним фир ма ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма при ја вље ни су у 
бе о град ској фи ли ја ли и по себ на гру па за по сле них во ди по сло ве ве за не за
њи хо ва пра ва;
– чла но ви по ро ди ца на ших рад ни ка Ми ни стар ства ино стра них по сло ва са мо
у бе о град ској фи ли ја ли мо гу да се при ја ве на оси гу ра ње по чла ну 15;
– ве ли ке фир ме (Ср би ја шу ме, ФТО, ЖТО, Дел та) из вр ши ле су пре ре ги стра-
ци ју сво јих фир ми на цен тра лу у Бе о гра ду, та ко да ће сви за по сле ни у овим
пред у зе ћи ма пра ва из ПИО оства ри ва ти у бе о град ској фи ли ја ли, као и ин-
ва лид на ли ца ко ја ра де у овим фир ма ма.

их до вео у не по вољ ну по зи ци ју да евен-
ту ал но са ми упла те не до ста ју ћи до при нос
или „по ју ре” по сло дав ца да ис пу ни сво ју
за кон ску оба ве зу. Нај јед но став ни ји на чин
да сва ки гра ђа нин до би је увид у соп стве не
по дат ке о ста жу и за ра ди сва ка ко је узи-
ма ње пин ко да на шал те ру фи ли ја ле по-
мо ћу ко га сва ко мо же да уђе на сајт Фон-
да ПИО и сам про ве ри по дат ке. Мо рам да
на по ме нем и да бе о град ска фи ли ја ла има
ор га ни зо ва ну прав ну по моћ, та ко да су у
Не ма њи ној че ти ри прав ни ка, а у Слу жби
1 на Но вом Бе о гра ду је дан прав ник сва-
ко днев но на услу зи гра ђа ни ма. Прав на
по моћ је у сва ком тре нут ку до ступ на свим

Весна 
Стојановић



гра ђа ни ма ко ји има ју не ја сно ћа, ди ле ма
или пи та ња о пра ви ма из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња, бес плат на је и на
тим по сло ви ма ра де вр ло ис ку сни прав-
ни ци – об ја шња ва на ша са го вор ни ца.
У бе о град ској фи ли ја ли ра ди укуп но

51 шал тер: 36 у Не ма њи ној, 12 у но во-
бе о град ској Слу жби 1 и по је дан у сва кој
од три ис по ста ве.

– Мо рам да ка жем да је у пот пу но сти
оства ре на на ме ра ру ко вод ства Фи ли ја-
ле да се што ве ћи број по сло ва „спу сти” 
у шал тер са лу и при бли жи гра ђа ни ма
ка ко би се од ре ђе ни ад ми ни стра тив-
ни и дру ги по сло ви оба вља ли на ли цу
ме ста и уз не по сре дан кон такт и са рад-
њу са стран ком. Кра јем про шле го ди не

због пред сто је ће про ме не про пи са број
зах те ва за оства ри ва ње пра ва је ви ше-
стру ко по ве ћан, та ко да је рад про ду жен
и по ја чан, што је очи глед но и из бро ја
зах те ва при мље них у но вем бру и де цем-
бру. По стиг нут је ви сок ни во ажур но сти
о че му све до че и број ке. На и ме, у бе о-
град ској фи ли ја ли про сек за до но ше ње
ре ше ња је 38 да на (за кон ски рок је 60
да на). Тре ба ре ћи и то да је, и по ред
сма ње ња бро ја рад ни ка то ком про шле
го ди не, сав по сао бла го вре ме но за вр-
ша ван, а по че ло се и са но вим ства ри ма.
Од 1. ок то бра за по чет је при јем је дин-
стве них при ја ва на со ци јал но оси гу ра-
ње, за јед но са На ци о нал ном слу жбом за
за по шља ва ње и За во дом за здрав стве-

но оси гу ра ње. Би ло је ве о ма сло же но и
зах тев но пре ки ну ти са ста рим на чи ном
ра да и при хва ти ти рад са је дин стве ним
при ја ва ма на оси гу ра ње, а да при том
не ма мо увид ка ко тај по сао оба вља ју
оста ле две уста но ве. Ипак, ус пе ли смо
да у хо ду ре ши мо нај ве ћи део про бле ма
и за три ме се ца ко ли ко се при ма ју је дин-
стве не при ја ве код нас их је при мље но
60.930. Укуп но, од по чет ка го ди не бе о-
град ска фи ли ја ла при ми ла је 2.770.230
ра зних вр ста при ја ва – М обра за ца за
све вр сте при ја ва до 1. ок то бра и је дин-
стве не при ја ве по сле овог да ту ма – на-
во ди Ве сна Сто ја но вић, ди рек тор ка Фи-
ли ја ле Бе о град.

Ве сна Ана ста си је вић
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     ФИ ЛИ ЈА ЛЕ БЕ О ГРАД

 ре кор дан број зах те ва

Добра организација
Про шле го ди не под не то је 172.025 зах те ва, од ко јих је ви-
ше од 10.000 зах те ва за јед но крат ну по моћ од 5.000 ди-
на ра, око 5.400 зах те ва за по твр ду ста жа и оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју по кон вен ци ји са Ре пу бли ком Сло ве ни јом,
ви ше од 18.000 зах те ва за по твр де и уве ре ња за по тре бе 
су до ва и дру гих ор га на и пре ко 140.000 зах те ва за оства ри-
ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.
Тре ба на по ме ну ти да је са мо у де цем бру 2010. го ди не у 
Фи ли ја ли (за јед но са Слу жбом) би ло у ра ду 18.595 зах те ва.
Ова ко ве ли ки број ра зних зах те ва оп те ре тио је рад свих за-
по сле них у Фи ли ја ли, али је уз до бру ор га ни за ци ју по сло ва 
успе шно са вла дан.

Ху ма ност на де лу
У ор га ни за ци ји Ин сти ту та за тран сфу зи ју кр ви 
Ср би је и Оп штин ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста
Во ждов ца, 41 рад ник Фи ли ја ле Бе о град до бро вољ-
но је дао крв 8. фе бру а ра ове го ди не у Спорт ском 
цен тру Шу ми це. У ак ци ју до бро вољ ног да ва ња 
кр ви укљу чи ће се још око 20 при ја вље них рад-
ни ка ко ји због пре хла де и слич них здрав стве них 
про бле ма ни су мо гли да да ју крв. Због из у зет ног 
од зи ва рад ни ка на ову ве о ма ва жну и ху ма ну ак ци-
ју, Фи ли ја ла Бе о град се кан ди ду је за ре пу блич ко
при зна ње Цр ве ног кр ста „Злат ни знак за нај ху ма-
ни ју сре ди ну”.

Од мор
у ба ња ма
Тре ба ре ћи да се у окви-
ру по сло ва Фи ли ја ле 
ра ди ло и на ре ша ва њу 
дру штве ног стан дар-
да пен зи о не ра, од но сно
упу ћи ва њу на бањ ско-
кли мат ски опо ра вак.
По сле об ја вље ног кон-
кур са, по чет ком про шле 
го ди не, у Фи ли ја лу је 
сти гло око 7.000 зах те ва
за ко ри шће ње овог пра-
ва. Број од 2.524 ме ста 
у ре ха би ли та ци о ним 
цен три ма, ко ји је у рас-
по де ли на ре пу блич ком
ни воу од ре ђен Фи ли ја ли 
за град Бе о град, ис ко-
ри сти ло је у про шлој
го ди ни 2.200 пен зи о не ра
(оста ли ће то пра во ис ко-
ри сти ти у 2011. години).
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између два броја

Из ло жба нај леп ших ка лен да ра
у Но вом Са ду
На Дан Но вог Са да – 1. фе-

бру ар, у Му зе ју са вре ме не 
умет но сти Вој во ди не отво-
ре на је XV из ло жба нај леп-
ших ка лен да ра, че стит ки и 
по слов них по кло на за 2011. 
го ди ну. Нај у спе шни јим ди-
зај не ри ма и умет ни ци ма, 
сли ка ри ма, фо то гра фи ма и 
пи сци ма са под руч ја ско ро 
чи та вог Бал ка на, као и фир-
ма ма ко је су их ан га жо ва ле, 
до де ље на су при зна ња за 
кре а тив но и естет ско об ли-
ко ва ње и из ра жа ва ње сва-
ко днев ног све та би зни са.
У жи ри ју су би ли Ми ро слав 

Му шић, те о ре ти чар и кри ти-
чар ди зај на (пред сед ник), 
Пе ро Зу бац, пе сник, Ла сло 
Ка пи тањ, ди зај нер, Дра ган 
Ку ру цић, фо то-ди зај нер, Ра ду ле Бо шко вић, ака дем ски сли кар, и Дра ган Ко са но-
вић, струч њак за мар ке тинг.
Кри те ри ју ми за из бор нај леп ших ра до ва би ли су ди зај нер ска ре ше ња, умет нич-

ки кон цепт, ква ли тет штам пе и на чин на ко ји су по ру ке пре не те ко ри сни ци ма, а 
при зна ња за нај леп ши сет ка лен да ра до би ле су ком па ни је НИС, ЕПС и „Вој во ди-
на шу ме”.

Де ле га ци је гра до ва у Ма ти ци срп ској
Јед на од ма ни фе ста ци ја ко јом је обе ле жен 1. фе бру ар, Дан Но вог Са да, је сте и

по се та де ле га ци ја Но ри ча, Те ми шва ра и Пе ру ђе Ма ти ци срп ској, где су им до ма ћи-
ни би ли ака де мик Че до мир По пов и проф. др Ду шан Ни ко лић. Упо зна ју ћи го сте са
исто ри ја том ове зна чај не ин сти ту ци је до ма ћи ни су на гла си ли да је Ма ти ца срп ска
на уч но, књи жев но и кул тур но дру штво осно ва но 1826. го ди не, ко је по пу ла ри ше и
раз ви ја умет ност, на у ку и књи жев ност.

Нова Варош: по 
15.000 динара
за бе бе
У окви ру ак ци је под сти ца ња на та-

ли те та, сва де ца ро ђе на то ком ове
го ди не у зла тар ском кра ју до би ће по
15.000 ди на ра из бу џе та оп шти не Но ва
Ва рош.
Пре ма усво је ном пра вил ни ку, на кна ду

из бу џе та мо ћи ће да до би ју ро ди те љи
но во ро ђе них бе ба ко ји има ју пре би ва ли-
ште на те ри то ри ји ове оп шти не, а нео п-
ход ну до ку мен та ци ју са зах те вом за до-
де лу по мо ћи тре ба да под не су ло кал ној
слу жби за деч ју за шти ту у ро ку од три
ме се ца од ро ђе ња де те та.
Ак ци ју до де ле нов ча не по мо ћи за но-

во ро ђен чад пре две го ди не по кре ну ло је
Оп штин ско ве ће. Бу џет ску по моћ ко ја је
до не дав но из но си ла 10.000 ди на ра, ла-
не је до би ло 95, а у 2009. го ди ни око
130 бе ба.

Со ци јал ни
ста но ви 
у Се вој ну
У Се вој ну ће би ти из гра ђе но 15 стам-

бе них је ди ни ца про сеч не ве ли чи не око
40 ква дра та, на ме ње них ре ша ва њу
стам бе них пи та ња из бе гли ца и ин тер но
ра се ље них осо ба, од че га ће три ста на
до би ти со ци јал но угро же не по ро ди це
из Ужи ца. Про је кат фи нан си ра Европ-
ска уни ја, у скла ду са на по ри ма Вла де
Ср би је и Ко ме са ри ја та за из бе гли це да
уна пре де жи вот не усло ве и трај но ре ше
стам бе но пи та ње ових ка те го ри ја ста-
нов ни штва.

Ре ги стра ци ја
га здин ста ва
По љо при вред ни про из во ђа чи и ове

го ди не тре ба да ре ги стру ју или об но ве
ре ги стра ци ју свог га здин ства да би и да-
ље мо гли да ко ри сте под сти цај не ме ре
Ми ни стар ства по љо при вре де.
Ре ги стра ци ја по љо при вред них га-

здин ста ва оба вља се до 31. мар та 2011.
го ди не. Је дан од основ них ци ље ва Ми-
ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства
и во до при вре де у 2011. го ди ни би ће
уна пре ђе ње и мо дер ни за ци ја по љо-
при вред не про из вод ње да би зе мљо-
рад ни ци, ко ји су за слу жни за про шло-
го ди шњи ре корд ни су фи цит и из воз
по љо при вред них и пре храм бе них про-
из во да, на ста ви ли да се успе шно ба ве
сво јом де лат но шћу.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла ја ну ар ских при ма-

ња пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле-
них по че ла је 9. фе бру а ра.
Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти

при ми ли су це ле ја ну ар ске пен зи је 3.
фе бру а ра, а бив шим по љо при вред ни ци-
ма пр ви део при на дле жно сти за ја ну ар
ис пла ћен је 5. фе бру а ра.

Убу ду ће ста ти сти ка
по ме то да ма ЕУ
Ми ни стар ство тр го ви не и Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку пред ста-

ви ли су не дав но но ву по тро шач ку кор пу ко ја је из ра ђе на у скла ду са
ме то до ло ги јом Европ ске уни је. Но ва кор па са да уме сто 49 има 75 пре-
храм бе них ар ти ка ла и ску пља је у од но су на ста ру иза 32,49 од сто.
У са став но ве про сеч не кор пе ушле су раз не вр сте хле ба, бу рек,

пе ци ва, за мр зну то те сто, ку ку ру зно бра шно, спа наћ, па ра дајз, пе чур-
ке, по мо ран џе, су ве шљи ве, свињ ска ре бра и врат, шун ка ри ца, пре-
со ва на шун ка, мор ска ри ба, мар га рин, кај мак, па вла ка, сте ри ли са но
мле ко, чо ко ла да за је ло у ку ва ње, ма јо нез, кон цен тро ва на су па, чај
и со ко ви.
По тро шач ка кор па се об ра чу на ва за тро чла ну по ро ди цу и у де цем-

бру је из но си ла 39.779 ди на ра. Пре ма но вом об ра чу ну, она би ко шта-
ла 52.701 ди нар.

Из ло жба
тра ди ци о нал них 
ру ко тво ри на
у ТОС-у
Из ло жба под на зи вом „Тра ди ци о нал не

ру ко тво ри не као по слов ни по клон” отво-
ре на је по чет ком фе бру а ра у Ту ри стич кој
ор га ни за ци ји Ср би је, у Чи ка Љу би ној 8.

Из ло же не ру ко тво ри не уте ме ље не су на
ве ков ној тра ди ци ји кра је ва из ко јих же-
не про из во ђа чи до ла зе, а тра ди ци о нал ни
про из во ди су оса вре ме ње ни кроз мо де-
ран ди зајн и аде кват но упа ко ва ни.
Овом про јек том ан га жо ва но је 100

же на из 23 ло кал не са мо у пра ве ши ром
Ср би је ко је ће би ти за по сле не на шест
ме се ци, а основ ни циљ про јек та, по ред
за по шља ва ња, је сте и про мо ци ја и очу-
ва ње кул тур ног на сле ђа Ср би је.
Из ло жбу је ор га ни зо ва ла „Ет но-мре-

жа” уз по др шку Ми ни стар ства еко но ми-
је и ре ги о нал ног раз во ја и На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње.

Из ло же ни ори ги на ли уста ва Ср би је
У Кра гу јев цу је по во дом Сре те ња, Да на др жав но сти, из ло же на збир ка од шест

уста ва Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је. Ори ги на ли уста ва, основ них сим бо ла др-
жав но сти – Сре тењ ског, Тур ског, На ме снич ког, Уста ва Кра ље ви не Ср би је из 1888.
го ди не, Уста ва Кра ље ви не Ср би је из 1901. го ди не и Уста ва Кра ље ви не Ср би је из
1903. го ди не, пр ви пут су из не ти из де поа Ар хи ва Ср би је и пред ста вље ни јав но сти
на из ло жби ко ја је при ре ђе на у На род ном му зе ју у Кра гу јев цу.
Уста ве Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је, ко ји све до че о раз во ју устав но сти али и о

из град њи мо дер не др жа ве и бор би за ауто но ми ју у XIX и по чет ком XX ве ка, гра до на-
чел ни ку Кра гу јев ца, Ве ро љу бу Сте ва но ви ћу, пре дао је на чу ва ње ди рек тор Ар хи ва
Ср би је, Ми ро слав Пе ри шић, а ову ре пре зен та тив ну из ло жбу отво ри ла је пред сед ни-
ца Скуп шти не Ср би је, Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић.

По ло ви на при хо да за хра ну
У тре ћем квар та лу 2010. го ди не у Ср би ји су про сеч на ме сеч на рас по ло жи-

ва сред ства по до ма ћин ству из но си ла 49.760 ди на ра. Од укуп но рас по ло жи вих 
сред ста ва 94,6 од сто чи не при хо ди у нов цу, а 5,4 од сто су при хо ди у на ту ри 
(по моћ у хра ни од род би не са се ла).
Нај ве ћи удео у нов ча ним при хо ди ма има ју при хо ди из ре дов ног рад ног од но-

са – 46,6 од сто и пен зи је – 34 од сто. Из да ци за лич ну по тро шњу до ма ћин ста ва 
у Ср би ји из но се 42.766 ди на ра, од че га је нај ве ћи удео из да та ка за хра ну и без-
ал ко хол на пи ћа – 41,1 од сто.
Ову су по да ци Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку ко ји је ина че пре стао да об-

ја вљу је из ве шта је о кре та њу це на на ма ло и тро шко вима жи во та уз обра зло же-
ње да те ин фор ма ци је не об ја вљу ју ни зе мље у окру же њу јер се на осно ву њих 
мо же пре ра чу на ти сто па ин фла ци је.



8 15. фебруар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

актуелно

По јед но ста вље но је 
по кре та ње по ступ ка 
за оства ри ва ње пра ва
на ин ва лид ску
пен зи ју, а нов ча на
на кна да за по моћ
и не гу би ће
ис пла ћи ва на
и ко ри сни ци ма ко ји су 
сме ште ни у уста но ве 
со ци јал не за шти те за
сме штај ста рих ли ца

Из ме не и до пу не За ко-
на о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу

из вр ше не су, из ме ђу оста лог,
и у де лу ко јим је ре гу ли са но
оства ри ва ње и ко ри шће ње
пра ва на ин ва лид ску пен зи-
ју, као и пра ва на нов ча ну
на кна ду за по моћ и не гу дру-
гог ли ца. Про ме не до ко јих је
до шло, у де лу За ко на ко ји се
ти че ових пра ва, пре до ча ва
за наш лист Мо ми ра Ла лић,
на чел ни ца Оде ље ња за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње у Сек то ру за оства ри ва ње
пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња Фон да
ПИО.

– У зна чај ној ме ри је по јед-
но ста вље но по кре та ње по-
ступ ка за оства ри ва ње пра ва
на ин ва лид ску пен зи ју. По сту-
пак се по кре ће на зах тев оси-
гу ра ни ка, на осно ву пред ло га
за утвр ђи ва ње ин ва лид но сти
ко ји да је иза бра ни ле кар. Ра-
ни је је на овај пред лог би ла
по треб на и са гла сност ле-
кар ске ко ми си је у здрав стве-
ној уста но ви. Ако са гла сност
ни је по сто ја ла, оси гу ра ник 
је мо рао да сно си тро шко ве
ве шта че ња. С об зи ром на то
да са гла сност ле кар ске ко-
ми си је ни је по треб на, у скла-
ду са тим из вр ши ће се од-
го ва ра ју ће из ме не ва же ћег

Пра вил ни ка о обра зо ва њу и 
на чи ну ра да ор га на ве шта-
че ња. По ред то га, За ко ном о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу пред ви ђе но је да 
и про фе си о нал на вој на ли-
ца бу ду уве де на у „ци вил ни” 
си стем пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, с тим што ће 
се те из ме не при ме њи ва ти од 
1. ја ну а ра 2012. го ди не, па ће 
се за ову ка те го ри ју оси гу ра-
ни ка Пра вил ни ком на кнад но 
про пи са ти по сту пак ве шта че-
ња – ка же Мо ми ра Ла лић.
На ве де на но ви на ни је је ди-

на ка да је реч о оства ри ва њу 
пра ва из ин ва лид ског оси гу-
ра ња.

– Ка да је за ре ша ва ње о 
пра ви ма из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња по треб-
но утвр ђи ва ње по сто ја ња 
ин ва лид но сти, Фонд ре ше-
њем утвр ђу је те чи ње ни це 
на осно ву на ла за, ми шље ња 
и оце не ор га на ве шта че ња. 
То прак тич но зна чи да, ка да 

је по зах те ву за оства ри ва ње 
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју, 
на осно ву на ла за, ми шље ња 
и оце не ор га на ве шта че ња, 
утвр ђе но да по сто ји пот пу-
ни гу би так рад не спо соб но-
сти, пр во сте пе ни ор ган ће у 
слу ча ју ка да се под но си лац 
зах те ва на ла зи у оси гу ра њу, 
до не ти ре ше ње ко јим се утвр-
ђу је пот пу ни гу би так рад не 
спо соб но сти. За тим ће хит но 
пред у зе ти по треб не рад ње за 
утвр ђи ва ње по да та ка о ста жу 
и за ра да ма, од но сно осно-
ви ца ма оси гу ра ња, ка ко би 
се у што кра ћем ро ку сте кли 
усло ви за до но ше ње ре ше ња 
ко јим ће се од лу чи ти о пра ву 
и ви си ни ин ва лид ске пен зи је 
по пре стан ку оси гу ра ња. Из-
ме на ма За ко на о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу 
пред ви ђе но је да се при ли ком 
од ре ђи ва ња ви си не ин ва лид-
ске пен зи је (то се од но си и на 
ста ро сну пен зи ју), за оси гу ра-
ни ке же не по сте пе но сма њу је 
про це нат за уве ћа ње ста жа 

оси гу ра ња и пен зиј ског ста жа
са 15 на шест од сто. На ве де-
но сма ње ње ће се при ме њи-
ва ти по чев од 2013, та ко да 
ће 2021. го ди не оно из но си ти 
шест про це на та – об ја шња ва 
на чел ни ца Оде ље ња за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње.
Нов ча на на кна да за по моћ

и не гу дру гог ли ца уво ди се 
по но во као пра во из ПИО.

– По зна то је да је и до са да
за слу чај по тре бе за по мо ћи и
не гом дру гог ли ца би ло пред-
ви ђе но пра во на нов ча ну на-
кна ду, али је оно би ло пред-
ви ђе но чла ном 244 у пре ла-
зним и за вр шним од ред ба ма 
За ко на. Тај члан је бри сан и 
са да је нов ча на на кна да за по-
моћ и не гу дру гог ли ца но вим 
про пи си ма де фи ни са на као 
пра во из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња. Из ме на ма
је пред ви ђе но да се по сту пак 
за оства ри ва ње овог пра ва 
по кре ће по зах те ву оси гу ра-
ни ка, од но сно ко ри сни ка пра-

ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ЗА КО НА О ПИО

Оства ри ва ње пра ва из
ин ва лид ског оси гу ра ња

МММоМоМоМоМММоММооМомммимимииимимиррррррррааррараррррр  ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛааааааалалалалалааааллаллааааааааааааа ићићићићићићћићћћћић
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ва, а оно што је но во је сте да 
се по сту пак по кре ће и по слу-
жбе ној ду жно сти на осно ву 
ми шље ња ор га на ве шта че ња 
ко је је да то при ли ком ве шта-
че ња о ин ва лид но сти по зах-
те ву за при зна ва ње пра ва на 
ин ва лид ску пен зи ју. То зна чи 
да ор ган ве шта че ња том при-
ли ком це ни и да ли по сто ји 
по тре ба за по мо ћи и не гом 
дру гог ли ца – ка же Мо ми ра 
Ла лић.
За ко ном је де фи ни са но ко-

је осо бе има ју пра во на ову 
вр сту нов ча не на кна де.
По ре чи ма на ше са го вор ни-

це, пра во на нов ча ну на кна ду 
за по моћ и не гу дру гог ли ца 
има ју оси гу ра ни ци и ко ри-
сни ци пен зи је ко ји ма је због 
при ро де и те жи не ста ња по-
вре де или бо ле сти утвр ђе на 
по тре ба за по мо ћи и не гом за 
оба вља ње рад њи ра ди за до-
во ља ва ња основ них жи вот-
них по тре ба.

– Реч је о не по крет ним осо-
ба ма или оним ко ри сни ци ма и 
оси гу ра ни ци ма ко ји ни су спо-
соб ни да се са мо стал но кре ћу 
ни у окви ру ста на уз упо тре-
бу од го ва ра ју ћих по ма га ла, 
ни ти да се са ми хра не, свла-
че, обла че и да одр жа ва ју 
основ ну лич ну хи ги је ну, као 
и о сле пим осо ба ма ко је су 
из гу би ле осе ћај све тло сти са 
тач ном про јек ци јом и осо ба-
ма ко је по сти жу вид са ко рек-
ци јом до 0,05 – по ја шња ва 
Мо ми ра Ла лић.
По год но сти, ка да је реч о 

из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о ПИО у од но су на до са да шње 
за кон ске про пи се, по сто је и у 
по гле ду ко ри шће ња нов ча не 
на кна де за по моћ и не гу дру-
гог ли ца.

– Зна чај на по год ност је у 
то ме што ће се нов ча на на-
кна да за по моћ и не гу ис-
пла ћи ва ти и у слу ча ју ка да 
је ко ри сник пра ва на на кна ду 
сме штен у не ку од уста но ва 
со ци јал не за шти те за сме штај 
ста рих ли ца. Овим ко ри сни-
ци ма је ра ни је, пре ма ста ром 
за ко ну, би ла пред ви ђе на об-
у ста ва ис пла те нов ча не на-
кна де, што ви ше не ће би ти 
слу чај – на гла ша ва Мо ми ра 
Ла лић, на чел ни ца Оде ље ња 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње у Фон ду ПИО.

Је ле на Оцић

РУ МА

Се ми нар за бу ду ће 
пред у зет ни ке
Ис по ста ва На ци о нал не 

слу жбе за за по шља-
ва ње у Ру ми ор га ни-

зо ва ла је не дав но тро днев-
ни се ми нар за 28 по ла зни ка, 
ко ји су упо зна ти са прав ним 
и еко ном ским аспек ти ма при-
ват ног пред у зет ни штва. По-
ред то га, на у чи ли су ка ко се 
пи ше би знис план и са зна ли 
ка ко да до ђу до суб вен ци ја за 
по кре та ње соп стве ног би зни-
са. Се ми нар би тре ба ло да им 
по мог не при са мо за по шља ва-
њу, да раз ви ју свој по сао али 
и да за по сле дру га ли ца.
По ла зни ци су до би ли и „Во-

дич за бу ду ће пред у зет ни ке”, 
ко ји су за јед нич ки из да ли 
ло кал на са мо у пра ва и Оп-
ште удру же ње пред у зет ни ка 
Ру ме. У Во ди чу је при ка за-
но ста ње пред у зет ни штва у 
рум ској оп шти ни, по ну ђе не 
су пред у зет нич ке иде је, об ја-
шње на про це ду ра ре ги стра-
ци је, по ре ске оба ве зе, мо гућ-
но сти за на бав ку опре ме и за-

по шља ва ње рад ни ка, во ђе ње
књи га и дру го.
На кра ју се ми на ра са по-

ла зни ци ма су раз го ва ра ли
Го ран Ву ко вић, пред сед ник 
оп шти не Ру ма, На да Бе го је-
вић, на чел ни ца Оде ље ња за
при вре ду и бу џет, и ди рек-
тор ка ис по ста ве НСЗ у Ру ми,
Све тла на Бо шња ко вић Ми хај-
ло вић.

– Рум ска оп шти на се на-
ла зи у вој во ђан ском вр ху по
из два ја њи ма сред ста ва из
бу џе та за за по шља ва ње. Сви
ми мо ра мо би ти у слу жби
оних ко ји су ре ше ни да от-
поч ну са мо стал ни би знис, да
им да је мо са ве те, струч ну по-
моћ, књи го вод стве не услу ге,
да им обез бе ди мо кре ди те и
све дру го што им је по треб но
– ре као је по ла зни ци ма Го ран
Ву ко вић, пред сед ник рум ске
оп шти не.
На да Бе го је вић је до да ла да

је ло кал на са мо у пра ва у овој
го ди ни пла ни ра ла да за под-

сти ца је за по шља ва ња и оста ло
из дво ји 14 ми ли о на ди на ра.
У овој оп шти ни се на да ју да

ће та су ма би ти до вољ на, јер
ће се и По кра јин ски се кре та-
ри јат за рад, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва ак тив-
но укљу чи ти у цео по сао, као
и Ми ни стар ство еко но ми је и
ре ги о нал ног раз во ја. Јав ни
по зи ви су об ја вље ни, па се
оче ку је да ће 2011. го ди на
би ти у зна ку за по шља ва ња.
А за до вољ ство на кон за вр-

ше не обу ке за пред у зет ни ке
ни је кри ла ни ди рек тор ка ис-
по ста ве НСЗ у Ру ми.

– Ли ца ко ја кон ку ри шу за
сред ства мо ра ју има ти сер-
ти фи кат о за вр ше ној обу ци
за пред у зет ни ке – ре кла је
Сне жа на Бо шња ко вић Ми хај-
ло вић. – За во ђе ње би зни са
ве о ма је ва жна мо ти ва ци ја,
али и енер ги ја ко ја ће по мо ћи
да се оста не у по слу и ка да се
на и ђе на те шко ће.

Д. Р.

Са полазницима су разговарали и челници Руме
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Кон кур си тра ју до
1. мар та ове го ди не, 
осим оно га за на бав ку
основ ног ста да у
ов чар ству и ко зар ству

Бла го вре ме но, пре по-
чет ка про лећ них ра до-
ва, По кра јин ски фонд за

раз вој по љо при вре де об ја вио
је, 6. фе бру а ра ове го ди не,
кон кур се за се дам раз ли чи-
тих кре дит них ли ни ја ко ји ма
се ну де по вољ ни кре ди ти вој-
во ђан ским па о ри ма. Сви кон-
кур си ће би ти отво ре ни до 1.
мар та 2011. го ди не, осим оног
за на бав ку основ ног ста да у
ов чар ству и ко зар ству, ко ји
ће тра ја ти док се не ис ко ри-
сте сред ства пла ни ра на за ту
на ме ну.
Ра ди се о кре ди ти ма за на-

бав ку но вих си сте ма и опре ме
за на вод ња ва ње; на бав ку но-
вих за шти ће них ба шти (пла-
сте ни ци, ста кле ни ци) и опре-
ме у њи ма; за на бав ку но ве
по љо при вред не ме ха ни за ци-
је (по гон ске, при кључ не); за
по ди за ње ви ше го ди шњих за-
са да во ћа; пче ли њих ро је ва,
но вих ко шни ца и опре ме за
пче лар ство; за по ди за ње ви-
ше го ди шњих за са да ви но ве
ло зе и опре ме у ви но гра дар-
ству, и за на бав ку основ ног
ста да у ов чар ству и ко зар-
ству. За ре а ли за ци ју свих кре-
ди та обез бе ђе но је 159 ми ли-
о на ди на ра. Текст кон кур са и
при ја ве за њих за ин те ре со ва-
ни мо гу да пре у зму на сај ту
По кра јин ског фон да за раз вој
по љо при вре де: www.fond polj.
voj vo di na.gov.rs, а до дат не
ин фор ма ци је мо гу да по тра-
же на те ле фон 021/557-451.
Пре ма ре чи ма Сто ја на Ма-

рин ко ви ћа, ви шег са вет ни ка у
Фон ду, на кон де це ни је по сто-
ја ња ове ин сти ту ци је, то ком
ко је је ре а ли зо ва но око 1.500
кре ди та у вред но сти од осам

ми ли о на евра, Фонд је ове 
го ди не по тен ци јал ним ко ри-
сни ци ма по ну дио по вољ ни је 
усло ве кре ди ти ра ња, ко ји су 
при том нај ви ше при ла го ђе ни 
ма њим ре ги стро ва ним по љо-
при вред ним га здин стви ма, ка-
ква пре о вла ђу ју у Вој во ди ни. 
Јо жеф Са бо, ди рек тор Фон да, 
ис та као је да нај ви ша ка ма та 
по по ну ђе ној кре дит ној ли ни-
ји из но си два од сто на го ди-
шњем ни воу, а нај ни жа 1,4 
од сто. По ред ове по год но сти 
има и дру гих олак ши ца – за 
кре ди те ни је по треб но под но-
си ти би знис план, кон курс на 
до ку мен та ци ја ни је ком пли-
ко ва на, а све кре дит не ли ни је 
са др же од ред бе о грејс-пе ри-
о ду (по че ку). То ову по ну ду 
чи ни нај по вољ ни јим ви дом 
кре ди ти ра ња по љо при вред-
не про из вод ње у ре ги о ну. 
А од ове го ди не ко ри сни ци 
кре ди та ко ји пре ко кон кур са 
Фон да же ле да на ба ве по љо-
при вред ну ме ха ни за ци ју до 
мак си мал ног из но са од 20.000 
евра, мо гу при ло жи ти као хи-
по те ку и ма ши ну или трак тор 
ко ји ку пу ју.
Кон крет но, пре ма кре дит-

ним ли ни ја ма, сред ства за ку-
по ви ну но вих си сте ма и опре-
ме за на вод ња ва ње би ће одо-
бра ва на са ка мат ном сто пом 

од 1,4 од сто на го ди шњем ни-
воу, уз при ме ну ва лут не кла у-
зу ле, и то: за на бав ку опре ме 
за на вод ња ва ње вред но сти 
до 5.000 евра одо бра ва ће се 
кре ди ти са пе ри о дом ми ро ва-
ња от пла те од де вет ме се ци и 
ро ком от пла те од две го ди не, 
а за на бав ку опре ме за на вод-
ња ва ње вред но сти од 5.001 
до 15.000 евра одо бра ва ће се 
по зај ми ца са по че ком од го-
ди ну да на и ро ком от пла те 30 
ме се ци.
Ка да је реч о кре ди ти ма за 

на бав ку но вих пла сте ни ка и 
ста кле ни ка и опре ме у њи ма, 
ка мат на сто па из но си ће два 
од сто на го ди шњем ни воу, 
са ро ком от пла те 36 ме се ци 
и грејс-пе ри о дом од го ди ну 
да на, и мак си мал ним из но сом 
кре ди та до 15.000 евра.
Кре ди ти за по ди за ње ви ше-

го ди шњих за са да во ћа да ва-
ће се са ка ма том од два од сто 
и пред ви ђе ним по че ком од 24 
до 48 ме се ци, као и са ро ком 
от пла те од 12 до 36 ме се ци, 
за ви сно од вр сте во ћа. Мак-
си ма лан из нос ове по зај ми це 
је 10.000 евра.
По зај ми це за по ди за ње ви-

ше го ди шњих за са да ви но ве 
ло зе и опре ме у ви но гра дар-
ству по ну ди ће се по ка ма ти 
од два про цен та на го ди шњем 

ни воу, уз грејс-пе ри од од 36 
ме се ци и рок от пла те од две 
го ди не, а нај ви ши из нос кре-
ди та је 10.000 евра.
Кре ди ти за на бав ку но вих

ко шни ца и опре ме за пче лар-
ство мо ћи ће да се от пла ћу ју 
18 ме се ци, са ка ма том од два 
од сто го ди шње и грејс-пе ри-
о дом од 24 ме се ца. Мак си-
мал ни из нос ових кре ди та је 
20.000 евра.
За на бав ку но ве по љо при-

вред не ме ха ни за ци је у во ћар-
ству и ви но гра дар ству (по-
гон ске, при кључ не) кре ди ти 
ће би ти до ступ ни уз ка ма ту 
од два од сто, грејс-пе ри од од 
шест ме се ци и рок от пла те од
че ти ри го ди не, али и са уче-
шћем од 15 од сто при ку по ви-
ни трак то ра.
Кре дит на ли ни ја за на бав ку

основ ног ста да у ов чар ству и
ко зар ству има грејс-пе ри од од
го ди ну да на, а рок от пла те је
18 ме се ци. Мак си ма лан из нос
ове по зај ми це је 12.000 евра, а
ка ма та је, та ко ђе, два од сто.
Пра во уче шћа на об ја вље-

ним кон кур си ма има ју по љо-
при вред на га здин ства – фи-
зич ка и прав на ли ца са под-
руч ја АП Вој во ди не, упи са на 
у Ре ги стар по љо при вред них 
га здин ста ва.

Ми ро слав Мек те ро вић

ВОЈ ВО ЂАН СКИ ФОНД ЗА РАЗ ВОЈ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Се дам кре дит них ли ни ја за
па о ре

Стојан Маринковић и Јожеф Сабо
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Удру же ње по љо при вред-
них про из во ђа ча „Ба нат ска 
ле ни ја” јед но је од шест до-
бит ни ка на гра де оп шти не 
Ки кин да за 2010. го ди ну. 
При зна ње су до би ли за успе-
хе по стиг ну те на раз ви ја њу 
по љо при вре де. 
Ло кал на са мо у пра ва је 

пре по зна ла на по ре ко је је 
„Ба нат ска ле ни ја” уло жи-
ла од 2003. го ди не, ка да је 
удру же ње осно ва но, на уна-
пре ђе њу по вр тар ства и во-
ћар ства.
Ло гич но је онда што је Из-

вр шно ве ће ки кинд ске оп-
шти не при хва ти ло мол бу ове 
асо ци ја ци је за по ста вља ње 
ми ни-хлад ња че кон теј нер-
ског ти па, по вр ши не 60 ме-

та ра ква драт них. Стога је 
свих 228 чла но ва „Ба нат ске 
ле ни је” решило да за јед нич-

ки кон ку ри шу за из нос од
око 30.000 евра. То ли ко је
по треб но за ку по ви ну опре-

ме ка па ци те та 200 куб них
ме та ра за чу ва ње по вр ћа и
во ћа.
Оп шти на Ки кин да треба да

обез бе ди по год ну ло ка ци ју
са пра те ћом ин фра струк ту-
ром. На тај на чин ће помоћи
и под у пре ти спрем ност ма-
лих про из во ђа ча по вр ћа и
во ћа за по бољ ша ње усло ва
за снаб де ва ње тр жи шта сво-
јим пло до ви ма.
Удру же ње „Ба нат ска ле ни-

ја” ис та кло се већ ор га ни зо-
ва њем број них еду ка тив них
ак ци ја и про мо тив них ма ни-
фе ста ци ја. Ње го ви про јек-
ти су за па же ни а удру же ње
стал но по ве ћа ва број сво јих
чла но ва.

Са ва За ви шић

УКра  г у  ј е в -
цу је у ор-
га ни за ци ји

Ми  ни  с т а р  с т в а
жи вот не сре ди-
не и про стор ног
пла ни ра ња Ре-
пу бли ке Ср би-
је, у са рад њи са
Ми  ни  стар  ством
жи вот не сре ди-
не, коп на и мо ра
Ре пу бли ке Ита ли-
је и Слу жбом за
за шти ту жи вот не
сре ди не Упра-
ве за про стор но
пла ни ра ње, из-
град њу и за шти ту
жи вот не сре ди не
гра да Кра гу јев-

СЕ МИ НАР О ПРО ТО КО ЛУ ИЗ КЈО ТА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Ме ха ни зам чи стог раз во ја

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА „БА НАТ СКА ЛЕ НИ ЈА”

Сле ди но ви по ду хват

ца, одр жан се ми нар на те му мо гућ но сти, 
до би ти и пред но сти Ме ха ни зма чи стог 
раз во ја. Пре да ва чи су би ли пред став-
ни ци ми ни стар ста ва Ре пу бли ке Ср би је и 
Ре пу бли ке Ита ли је, као и пред став ни ци 
гра до ва у ко ји ма су већ при ме њи ва ни 
ови про гра ми. На се ми на ру је пред ста-
вљен кон цепт Ме ха ни зма чи стог раз во ја 
Кјо то про то ко ла, до бит ко ја се оства ру је 
кроз ње го ву ре а ли за ци ју, као и кон крет-
ни про јек ти из ра ђе ни у Ср би ји.

То ком се ми на ра у Кра гу јев цу чу ло се
да про јек ти у окви ру Кјо то про то ко ла
мо гу да до при не су лак шој им пле мен-
та ци ји на ци о нал ног за ко но дав ства по
по вољ ним фи нан сиј ским усло ви ма, као
и ре а ли за ци ји про јект них ак тив но сти
ко је под ра зу ме ва ју по ве ћа ње енер гет-
ске ефи ка сно сти, ко ри шће ње оста та ка у
сек то ру по љо при вре де и шу мар ства, де-
пон ског га са и слич но, а кроз ме ха ни зам
чи стог раз во ја.

Им пле мен та-
ци ја про јек та
Ме ха ни зма чи-
стог раз во ја од-
ви ја се у не ко ли-
ко спе ци фич них
фа за и до но си
ви ше стру ку ко-
рист за ло кал не
за јед ни це – од
раз ви ја ња но-
вих тех но ло ги ја,
фи нан сиј ске до-
би ти, по ве ћа ња
ин фра струк ту ре,
пре ко отва ра ња
но вих рад них
ме ста, по бољ-
ша ња со ци јал-
ног стан дар да
и здрав стве них

усло ва, бо љег ква ли те та во де и ва зду-
ха, убла жа ва ња кли мат ских про ме на и
очу ва ња ло кал них ре сур са. У Ср би ји су
иден ти фи ко ва на три основ на ре сур са
ко ја се мо гу раз ви ја ти, а то је про из вод-
ња би о ма се, скла ди ште ње от па да и ко-
ри шће ње при род ног га са, и мо гућ ност
из град ње ма лих хи дро цен тра ла.
На ша зе мља је чла ни ца Кјо то про то ко-

ла од 2008. го ди не.
М. Сан трач
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Око 800 же на, за по сле-
них у две вла ди ми рач ке
фа бри ке обу ће и џи нов-

ским пла сте ни ци ма „на дуг ме” 
у Де бр цу и Ме сар ци ма, по ста-
ле су „удар не игле” про из вод-
ног про це са и из во за гор њих
де ло ва обу ће и ра ног по вр ћа,
пре све га па ра дај за, па при ке
и кра став ца. Ме ђу њи ма је и
до бар број из бе гли ца из Хр-
ват ске и Бо сне и Хер це го ви не
и прог на них са Ко со ва и Ме-
то хи је, а не ки су због оп ште
бес па ри це по ди гли вла сти те
пла сте ни ке, у ко ји ма про из во-
де ра но по вр ће.

– Мо је по вр ће је еко ло шки
чи сто – твр ди Сте во Ла зић из
око ли не Пе три ње, ко ји у се зо-
ни има те згу „под ке сте ном” у
цен тру Де бр ца. – Не ма ни ка кве
сум ње да су па ра дајз и кра ста-
вац ли ше ни штет них при ме са,
па их бр зо и про дам. Нај ве ћу
за слу гу за скром ну про из вод-
њу ква ли тет ног зе ле ни ша има
мо ја су пру га Гор да на, ко ја о
то ме нај ви ше во ди ра чу на. Не-
ма не ке на ро чи те за ра де, али
је у све му нај ва жни је да се по-
кри ју тро шко ви, да се не што
ра ди... – до да је Ла зић.
У џи нов ским пла сте ни ци ма

ПИК „7. ју ли” у Де бр цу и „Ви-
тро” Зо ра на По па ре у Ме сар-
ци ма ра де углав ном же не из

мно гих се ла ове пре те жно по-
љо при вред не оп шти не. Зе ле-
ниш се про из во ди це ле го ди не, 
а нај ве ћи куп ци су тр го вин ски 
лан ци у Бе о гра ду и дру гим гра-
до ви ма. Од ре ђе не ко ли чи не, 
на ро чи то па ра дај за, пла си ра ју 
се и из ван Ср би је.

– Га зда и ње го ви пр ви са-
рад ни ци це не рад и ре зул та-
те ра да, па нас по учин ку и 
на гра ђу ју – чу ли смо од Сло-
бо дан ке Ни ко лић, рад ни це у 
пла сте ни ку „Ви тро”, а ње но 
ми шље ње де ле и оста ле при-
пад ни це леп шег по ла, ко је су 
у тр ци за по слом ухле бље ње 
на шле у овом пла сте ни ку. Он 
до ми ни ра чи та вом око ли ном 
и хра ни број не по ро ди це.
Нај ви ше за по сле них же на 

има фа бри ка гор њих де ло ва 
обу ће „Ви зард”, чи ји су вла сни-

ци бра ћа Ро си из Па до ве. Ов де 
ра ди бли зу 500 же на из ша бач-
ког и вла ди ми рач ког кра ја, ко-
је ауто бу си ма фир ме до ла зе на 
по сао. У кру гу фа бри ке по сто ји 
и ре сто ран, а за по сле ни при-
ма ју со лид не пла те и ре грес за 
го ди шњи од мор.

– У овој ита ли јан ској фа бри-
ци вла да за пад ни стил ра да 
и по на ша ња, а обу ћа се, по-
сред ством цен тра ле у Па до ви, 
из во зи у зе мље ЕУ – ка жу у 
„Ви зар ду”, и на гла ша ва ју да је 
све оста ло у до ме ну по слов не 
тај не. Та ко се по на ша ју сви, 
од пор ти ра до вла сни ка.
У ср цу плод не По са во там-

на ве, у Вла ди мир ци ма, по сто-

ји и успе шно ра ди још јед на
фа бри ка гор њих де ло ва обу-
ће, што је рет кост у Ср би ји.
Њен вла сник је Дра ган Си ме-
у но вић, а сва про из вод ња је
на ме ње на „Пла ни ки” из Но-
вог Ме ста у Сло ве ни ји.

– У фа бри ци „Ђор ђо” за-
по сле но је сто ти ну рад ни ка
ис кљу чи во из ове оп шти не,
чи ме је знат но „скра ћен” спи-
сак не за по сле них же на ко је,
због до ста не по вољ не при-
вред не струк ту ре у овом де лу
Ср би је, те шко до ла зе до но-
вих рад них књи жи ца – ис ти че
Си ме у но вић, и на по ми ње да у
ње го вом ко лек ти ву не ма ра-
да на цр но. – Иако су усло ви
при вре ђи ва ња те шки, пла те
су ре дов не, а оба ве зе пре ма
др жа ви из ми ру је мо на вре ме.
Ако се све му до да да ве ли-

ки број же на ра ди у про све-
ти, ор га ни ма упра ве, при ват-
ној хлад ња чи „Ава ла” у Ску-
пље ну, тр го вин ским и дру гим
објек ти ма, при мер ове ма ле
оп шти не у за по шља ва њу
леп шег по ла је уто ли ко зна-
чај ни ји и за слу жу је сва ко
при зна ње.

З. Ђу рић

кроз Србију

На ру ко во де ћим ме сти ма
Ни су же не са мо рад ни це, узор не су пру ге, до бре мај ке,
већ су и успе шни ру ко во ди о ци. Та ко је, ре ци мо, се кре-
тар СО Вла ди мир ци Не вен ка До кић, за ме ни ца пред-
сед ни ка ло кал ног пар ла мен та је Див на Ми ло ва но вић,
ди рек тор ка Цен тра за со ци јал ни рад На та ша Ба ста-
Ђор ђе вић, а ди рек тор ка ис по ста ве За во да са со ци јал но
оси гу ра ње Ве ри ца Ђур ђе вић. На че лу Здрав стве не ста-
ни це у Де бр цу је др Ан ки ца Бе ћи ро вић, на че лу По ште 
Дра гана Гр ко вић, Ме сне кан це ла ри је Ми лан ка Ста но-
је вић... Да же не ов де с по но сом „ко ло во де” ка зу је и 
чи ње ни ца да је шеф ауто бу ске ста ни це „Ду га” Ја сми на
По по вић.

Оп штин ска ор га ни за ци ја
Цр ве ног кр ста у Ре ков цу, уз
по моћ ло кал не са мо у пра ве и
Ми ни стар ства ра да и со ци јал-
не по ли ти ке, по че ла је спро-
во ђе ње про јек та по мо ћи ста-
рим ли ци ма. Уз стал не оби ла-
ске нај ста ри јих, но ви на је и

услу га фи зи кал не те ра пи је у 
њи хо вим до мо ви ма.
Ре ко вач ка оп шти на је јед на 

од 42 у Ср би ји ко је су укљу че не 
у про је кат уна пре ђе ња здрав-
стве не и со ци јал не за шти те 
ста рих љу ди. Ка ко се ра ди о 
раз у ђе ним на се љи ма, у ко ји ма 

жи ви ше зде сет од сто ста рих, 
еви дент но је да ће овим про јек-
том ста рим осо ба ма би ти омо-
гу ће на од го ва ра ју ћа по моћ.
Ко ор ди на тор ак тив но сти, за 

ко је је из дво је но осам и по ми-
ли о на ди на ра, је сте Оп штин ска 
ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста у 

Ре ков цу. Про јек том по мо ћи би-
ће об у хва ће но 215 ди рект них 
ко ри сни ка, ко је ће оби ла зи ти 
пет на ест ге рон то до ма ћи ца.
Оне ће у на ред них де сет ме се-
ци би ти на те ре ну, а за ту на-
ме ну је обез бе ђе но и те рен ско 
во зи ло. М. Сан трач

ОП ШТИ НА ВЛА ДИ МИР ЦИ ДО БАР ПРИ МЕР ЗА ПО ШЉА ВА ЊА ЖЕ НА

Леп ши пол
„но си” 
про из вод њу

РЕ КО ВАЦ

По моћ ста рим ли ци ма
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здрав живот

До ступ но сви ма, а не 
ко шта ни шта, хо да ње 
је тек од ско ра
при зна то као
озби љан и ефи ка сан 
вид ре кре а ци је

„Све то мо же те да ба ци те. 
Оно што ва ма тре ба је пар 
удоб них ци пе ла”, био је са вет 
јед ног ста рог ис ку сног ле ка-
ра па ци јент ки њи, у пр ви мах 
го то во увре ђе ној пре по ру-
ком да хр пу ле ко ва без ко јих 
„ни је мо гла да жи ви” за ме ни 
соп стве ним ко ра ци ма, тач ни-
је ре дов ним шет ња ма или још 
пре ци зни је, хо да њем.
Ов де ни је у пи та њу са мо 

је зич ко це пи дла че ње. Сва ка 
шет ња је, на рав но, хо да ње, 
али ка да се го во ри о ак тив но-
сти ко ја пред ста вља озби љан 
и вр ло ефи ка сан вид ре кре-
а ци је, он да се ми сли на жу-
стри је кре та ње од го ва ра ју ћим 
тем пом, што из и ску је од ре ђе-
ни на пор и утро шак енер ги је, 
а не иде ње но гу пред но гу.
Ре кре а тив но хо да ње, да-

кле, не мо же да бу де спо-
ро, али ко ли ко ће би ти бр зо, 
ствар је пот пу но ин ди ви ду-
ал на. Став струч ња ка по том 
пи та њу је сле де ћи: тре ба да 
иде те као да се жу ри те, али 
да се при том не за ди ше те. А 
вре мен ски ко ли ко ду го? Од-
го вор гла си „до вољ но ду го”, 
што мо же да се ту ма чи раз ли-
чи то, а по пра ви лу зна чи бар 
30 ми ну та днев но, пет да на у 
не де љи.
Ди сци пли но ван ше тач/хо-

дач у том ће слу ча ју мо ћи по-
сле из ве сног вре ме на да уочи 
ви ше стру ко по вољ но деј ство 
– убла жа ва ње на пе то сти, 
стре са, про бле ма са не са ни-
цом, по бољ ша ну кон цен тра-
ци ју и пам ће ње.
Том су бјек тив ном осе ћа ју 

тре ба до да ти ме ди цин ске про-
ве ре и ис пи ти ва ња на осно ву 
ко јих се твр ди да пра вил но и 
кон ти ну и ра но хо да ње до ка за-
но ути че на сма ње ње фак то ра 
ри зи ка од обо ље ња ко шта ног 

си сте ма, ср ча них бо ле сти, ди-
ја бе те са ти па 2, чак и не ких 
вр ста ра ка, као и на уна пре-
ђе ње мо жда не функ ци је и ап-
стракт ног раз ми шља ња, па и 
по ве ћа ње оче ки ва не ду жи не 
ве ка.
Нај по вољ ни ја ствар код хо-

да ња је ње го ва са ма су шти-
на. Оно је при род но ко ли ко 
и ди са ње, до ступ но сви ма и 
са мим тим пред ста вља уни-
вер зал ну ка те го ри ју, али ин-
ди ви ду ал но усло вље ну.
То би мо гло да бу де и 

основ но по ла зи ште. Али, без 
об зи ра на сво ју јед но став-
ност, хо да ње из и ску је по што-
ва ње не ких ма лих, не и не ва-
жних пра ви ла око ко јих ни је 
на од мет по са ве то ва ти се са 
струч ња ком.
Опрез код хро нич них бо ле-

сни ка или осо ба са ор то пед-
ским по вре да ма се сва ка ко 
под ра зу ме ва, али не за ви сно 

од то га, сва ко ко кре ће у овај
ре кре а тив ни по ду хват тре ба-
ло би да са слу ша упут ства о
др жа њу те ла, ду жи ни ко ра ка,
ра ду ру ку, јер све су то еле-
мен ти ко ји до при но се же ље-
ном учин ку. И, раз у ме се, већ
по ме ну та обу ћа је од из у зет-
ног зна ча ја, а струч на ми-
шље ња углав ном упу ћу ју на
па ти ке, као нај бо љи из бор.
За хо да ње се до ско ра го во-

ри ло да је „нај пот це ње ни ја
те ле сна ак тив ност”, пот пу но
не при зна та са ре кре а тив ног
ста но ви шта, по ти сну та све-
при сут ним агре сив ним ре-
кла ми ра њем ве жба о ни ца и
те ре та на, фит не са, вел не са,
пи ла те са и оста лог.
За пра во, ка ко ход сам по

се би ни шта не ко шта, не зах-
те ва ни обу ку ни опре му, ова
ди сци пли на је мар ке тин шки
би ла не за ни мљи ва, јер ни је
до но си ла за ра ду. Ме ђу тим,

и ту је по след њих го ди на до-
шло до про ме на, а хо да ње је
увр ште но у азбуч ник мо дер-
ног жи вље ња. До ду ше, то ме
су прет хо ди ле по мод не мо ди-
фи ка ци је.
Са да је хит та ко зва но нор-

диј ско хо да ње уз упо тре бу
шта по ва. Ди сци пли на је по те-
кла из Фин ске кра јем де ве де-
се тих го ди на про шлог ве ка, а
бр зо се ра ши ри ла Евро пом и
по ста ла по пу лар на и код нас.
Кључ на пред ност нор диј ског

у по ре ђе њу са обич ним хо да-
њем је сте у шта по ви ма за хва-
љу ју ћи ко ји ма се то ком хо да
ак ти ви ра ју и ру ке чи ме се по-
ве ћа ва енер гет ска по тро шња
це лог те ла, а исто вре ме но се
(ак ти ви ра њем ми ши ћа ру ку
и ра ме ног по ја са) осло ба ђа
при ти сак са скоч ног згло ба и
згло бо ва ко ле на и ку ка, та ко
да је овај вид ре кре а ци је пре-
по руч љив и за осо бе ко је има-
ју про бле ме са го ја зно шћу или
су пре тр пе ле по вре де но гу.
Уз нор диј ско хо да ње иду,

пак, и ти, спе ци јал но ди зај-
ни ра ни шта по ви и сад већ
до ла зе на ред фир ми ра ни
про из во ди, звуч на име на,
мар ке тин шки пре стиж. Ов да-
шње ин тер нет огла сне стра-
ни це пу не су по ну да шта по ва
ра зних про из во ђа ча, бо ја, ди-
мен зи ја, це на (от при ли ке до
осам хи ља да ди на ра). Да ли
је то ма ло или мно го, ре ла-
тив но је и не бит но.
Мно го је ва жни је што се чо-

век, у бри зи за сво ју до бро бит,
вра ћа не ким основ ним ква ли-
те ти ма и по став ка ма здра вог
жи во та. А хо да ње то сва ка ко
је сте. Нај бо ље у при ро ди, али
и онај ко не ма ни ре ку, ни шу-
му, по ља ну или парк увек мо-
же да се би од ре ди не ки циљ у
бли зи ни, или раз да љи ну ко ју
ће уме сто ауто бу сом или ко-
ли ма пре ва ли ти пе ши це, сва-
ко днев но, бр жим хо дом, од-
луч но и не за зи ру ћи од хлад-
но ће или од ло шег вре ме на.
За пра во, по тре бан је са свим
ма ли на пор. Са мо кре ни те и
по ја чај те тем по.

Д. Дра гић

КО РА ЧА ЊЕ КРОЗ ЖИ ВОТ

Кре ни те и по ја чај те тем по
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стари занати

За об ли ко ва ње ста кла
нај ва жни ја је пот пу на
усред сре ђе ност на по сао.
Ипак, овај ста ри и ре дак
за нат има на след ни ке,
а пла ни ра се и обу ка

Ка да су при ја те љи, по зна ни ци и ко-ККле ге чу ли да у овој ру бри ци ме стоККза вре ђу ју и ста кло ду ва чи, би лиКК
су у нај ма њу ру ку сум њи ча ви да се тим
по слом не ко још ба ви, по го то во у са мо-
стал ној рад њи. А ба ви се, и то же на. Ве-
сна Ла ов ски не са мо да чу ва се ћа ње на
овај ста ри за нат, не го и на не ка да шњи
бе о град ски за нат ски цен тар „Гра дић
Пеј тон”, у ко ме је, од че тр де сет рад њи,
оста ла не ко ли ци на за на тли ја.

– Та та је по сао за по чео 1972, а ја сам
га на сле ди ла 1991. го ди не. До та да сам
ра ди ла као се кре та ри ца у Ин сти ту ту за
изо то пе у Вин чи. Да кле, у „Пеј то ну” смо
не пу них че тр де сет го ди на. Ту је још и
кро јач, му шки фри зер, обу ћар, пе ча то-
ре зац, „Жи ка сли ка”, је дан ста ри бу тик, а
све оста ло је пре на ме ње но. На ме ра ми је
да не ко на ста ви да се ба ви овим по слом,
об у чи ла сам ћер ку, при ја те ља ко ји ми по-
ма же, а др жа ћу и курс да би сви за ин те ре-
со ва ни и та лен то ва ни мо гли да из у че овај
за нат. За об ли ко ва ње ста кла је нај ва жни ја
пот пу на усред сре ђе ност на по сао. Не ка да
то ни сам раз у ме ла и пре ки да ла сам та ту
у по слу. Тек ка да сам и са ма по че ла да
ра дим, схва ти ла сам ко ли ко је бит на кон-
цен тра ци ја – на во ди Ве сна.
Пр ва срп ска фа бри ка ста кла отво ре на

је у бли зи ни Ја го ди не у 19. ве ку, а је-
ди на фа бри ка за про из вод њу ста кла је
са да у Па ра ћи ну. Ко да нас тра жи услу ге
ста кло ду ва ча?

– Гра ђан ство на вра ћа нај че шће да им
не што по пра вим, до но се оште ће не кри-
стал не ча ше, на пр сле аба жу ре... Ин те-
ре сант но је да сам за вре ме бом бар до ва-
ња Бе о гра да има ла мно го по руџ би на за
ци лин дре за га сне лам пе, те услу ге чак 
ни сам ни на пла ћи ва ла... Ан ти ква ри тра-
же да им се на пра ве не ке чи ни је или ви-
суљ ци за лу сте ре. Фир ме уво зе апа ра ту-
ре ко је има ју до ста ста кле них еле ме на та.
Да ле ко им је јеф ти ни је да их ја из ра дим,
не го да уво зе но ве кад им се ста ри раз би-
је, пук не – ка же ста кло ду ва чи ца.
За на ти су ма ње или ви ше кре а тив ни

али об ли ко ва ње ста кла је си гур но ин-
спи ра тив но.

– Увек сам ра ди ла по по руџ би ни, али
од не дав но ре а ли зу јем и не ке сво је иде-
је. По че ли смо да се ба ви мо и ви тра жом.
Већ го ди на ма за до мо ве здра вља из ра-
ђу јем чи ни је за ту фе ре, али сам их са да
обо га ти ла укра сном на леп ни цом а на-
пла ћу јем их по ста рој це ни. Не сме мо да
до зво ли мо да нам сва ки дан бу де исти,
жи вот не тре ба да је мо но тон, за то та ко
и ра дим, уно сим про ме не у сва ко дне ви-

цу, па и у ре зул та те сво га ра да – об ја-
шња ва Ве сна Ла ов ски.
Би тан је про цес из ра де али и по зна ва ње

ква ли те та и са ста ва ста кле них шта пи ћа.
– Да би се об ја снио по сту пак из ра де,

мо ра ли би смо да зна мо о ком пред ме-
ту од стaкла је кон крет но реч. Јер је за
не ке пред ме те по тре бан и алат, за не-
ке ка луп. Увек се ра ди на бре не ру с тим
што не ки пред ме ти из и ску ју да их по сле
од гре вам у пе ћи. Ре ци мо, ка да за ВМА 
ра дим си саљ ке, по тре бан ми је алат јер
се си саљ ка вр ло пре ци зно из ра ђу је. Она
мо ра и да се од гре је у пе ћи да не би до-
шло до пу ца ња... Да бих мо гла да се ба-
вим ви тра жом мо ра ла сам да на ба вим
нај ква ли тет ни је ста кло у бо ји, а ра ди мо
и фу зи ју (кри вље ње ра ма од ста кла) – 
ка же мај сто ри ца.
Да би по сао оп стао, нео п ход но је ње-

го во стал но идеј но обо га ћи ва ње, али и
мо дер ни зо ва ње.

– На ме ра ва мо да поч не мо да пра ви мо
не ке ста кле не пред ме те, на при мер ва зе
за хо те ли је ре ко ји ма мо же мо да по ну ди мо
на ше услу ге за и ста по вољ но. Ре а ли зо ва ли
смо број не иде је за ар хи тек те, што ће мо и
да ље да чи ни мо. Пра ви мо и фла ше. Во-
ле ла бих да се ба вим и ре ци кла жом, али
је она ве о ма зах тев на јер је ста кло већ
про шло од ре ђе ну про це ду ру па је да ле-
ко ком пли ко ва ни је за об ра ду. За са да је
у из ра ди наш сајт на ко ме ће би ти све по-
је ди но сти о под у ча ва њу ста кло ду вач ком
за на ту – об ја шња ва Ве сна Ла ов ски.

Је ле на Оцић

СТА КЛО ДУ ВАЧ

Игра ста кле них це ви

Гра дић Пеј тон 
Сим бол Вра ча ра, за нат ско-умет нич-
ко-бо ем ски цен тар „Гра дић Пеј-
тон”, про јек то вао је, 1970. го ди не, 
Ра до ван Ра до вић, про фе сор Ар хи-
тек тон ског фа кул те та, ур ба ни ста и 
гра фи чар. Про је кат је укло пио у по-
сто је ће ли пе и бре зе и ти ме ство рио 
ори ги нал ну ам би јен тал ну це ли ну. 
На ма лом про сто ру на шао је ме сто
за чак че тр де сет ло ка ла, ко ри сте ћи
до та да је дин стве но ар хи тек тон-
ско ре ше ње по узо ру на пче ли-
ње са ће. За ово де ло на гра ђен је
Ок то бар ском на гра дом са ло на за
ур ба ни зам. Гра дић Пеј тон оп ста-
је по врх Не и ма ра, за са да одо ле ва
зу бу вре ме на, чак и на ме ра ма да 
бу де сру шен и пре тво рен у га ра жу.
Да би са чу ва ле „Пеј тон”, за на тли је 
су пре не ко ли ко го ди на по кре ну ле
пе ти ци ју ко ју је пот пи са ло ви ше од
15.000 су гра ђа на, ме ђу ко ји ма су и 
јав не лич но сти.

ВеВВееВееВ снсннснсннннснннна а а аааааааа ЛЛЛЛЛЛЛааЛаЛЛаЛаЛЛЛЛЛ ововововво скскскккксккксккиии
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Про ме на име на фол де ра
или фај ла
По сту пак за про ме ну име на фол де ра

или фај ла је:
1. мар ки ра мо фол дер или фајл ко ме

же ли мо да про ме ни мо име;
2. клик не мо (мо же мо иза бра ти на-

чин):
a) клик не мо на стре ли цу по ред Or ga ni-

ze, па иза бе ре мо оп ци ју Re na me;
б) де сним та сте ром ми ша на же ље ни

фол дер или фајл, па иза бе ре мо оп ци ју
Re na me;

3. уку ца мо но во име фол де ра или фај-
ла;

4. при ти сне мо та стер En ter.

Бри са ње фол де ра и фај ло ва

По сту пак за бри са ње фол де ра и фај-
ло ва је:

1. уђе мо у про грам Win dows Ex plo rer;
2. мар ки ра мо фол де ре или фај ло ве ко-

је же ли мо да обри ше мо;
3. клик не мо (мо же мо иза бра ти на-

чин):
а) клик не мо на стре ли цу по ред Or ga ni-

ze, па иза бе ре мо оп ци ју De le te;
б) де сним та сте ром ми ша на же ље ни

фол дер или фајл, па иза бе ре мо оп ци ју
De le te;

4. у но вом про зо ру по твр ди мо бри са-
ње ка да клик не мо на дуг ме Yes.

Recycle Bin
Фол де ри и фај ло-

ви ко је смо обри са ли
сме шта ју се у Recycle
Bin. Recycle Bin је,
уства ри, фол дер у
ко ме се чу ва све што
смо обри са ли, за
сва ки слу чај, пре ко-
нач ног бри са ња.

Бри са ње фол де ра и фај ло ва
из Recycle Bin
Из Recycle Bin-а фол де ре и фај ло ве

мо же мо да обри ше мо:

1. клик не мо на ико ну Recycle Bin ко ја
се на ла зи на деск то пу или у ли сти фол-
де ра у Win dows Ex plo rer-у;

2. уко ли ко же ли мо да обри ше мо све
фај ло ве и фол де ре, клик не мо на Empty
Recycle Bin или ову оп ци ју иза бе ре мо на
ко манд ној тра ци;

3. уко ли ко же ли мо да обри ше мо са-
мо је дан или не ко ли ко фај ло ва, пр во их
мар ки ра мо, клик не мо де сним та сте ром
ми ша на би ло ко ји од њих и иза бе ре мо
оп ци ју De le te, па клик не мо на дуг ме Yes
да би смо по твр ди ли оп ци ју бри са ња;

4. уко ли ко же ли мо да вра ти мо гре-
шком обри са не фај ло ве или фол де ре,
мар ки ра мо их и клик не мо на Re sto re all
items на ко манд ној тра ци.

Ком пре со ва ње фол де ра
или фај ло ва

Ком пре си јом фај ло ва сма њу је мо ме-
мо риј ску ве ли чи ну (ка па ци тет) фај ла да
би смо мо гли да га сни ми мо на ди ске ту
(чи ји су ка па ци те ти ма ли) или бр же по-
ша ље мо и-меј лом. Ком пре со ва ни фајл
је не у по тре бљив све док се не от па ку је
(де ком пре су је). Ком пре со ва ње и от па ки-
ва ње фај ло ва Win dows 7 по др жа ва без
до дат них про гра ма.
Фај ло ве и фол де ре ће мо ком пре со ва ти

на сле де ћи на чин:

1. клик не мо де сним та сте ром ми ша на
фајл или фол дер ко ји же ли мо да ком-
пре су је мо;

2. ода бе ре мо оп ци ју Send To;
3. клик не мо на Com pres sed (zip ped)

Fol der;

4. уко ли ко же ли мо, уне се мо но во име
ком пре со ва ног фол де ра и при ти сне мо
та стер En ter (уко ли ко же ли мо да оста-
ви мо по ну ђе но име, од мах при ти сне мо
та стер En ter).

По ред фај ла или фол де ра ко ји смо
ком пре со ва ли по ја ви ће се фол дер ко ји
са др жи ком пре со ва ни са др жај. Тај фол-
дер мо же мо по сла ти и-меј лом или сни-
ми ти на ди ске ту и он ће за у зи ма ти мно го
ма ње ме мо риј ског про сто ра, али је не у-
по тре бљив док се не от па ку је.

От па ки ва ње ком пре со ва ног
са др жа ја
Ком пре со ва ни са др жај от па ко ва ће мо

на сле де ћи на чин:

1. де сним та сте ром ми ша клик не мо на
ком пре со ва ни фол дер ко ји же ли мо да
от па ку је мо;

2. клик не мо на оп ци ју Ex tract All;
3. на екра ну ће се по ја ви ти про зор Ex-

tract Com pres sed (zip ped) Fol ders;
4. уко ли ко нам не од го ва ра по ну ђе ни

фол дер за от па ки ва ње ком пре со ва ног
са др жа ја, клик не мо на дуг ме Brow se, па
би ра мо фол дер у ко ји же ли мо да от па ку-
је мо са др жај ком пре со ва ног фол де ра;

5. клик не мо на дуг ме ОК;
6. клик не мо на дуг ме Ex tract;
7. са др жај ком пре со ва ног фол де ра је

от па ко ван;
8. клик не мо два пу та на фајл да би смо

пре гле да ли са др жај.

Ако не ће мо да от па ку је мо цео са др жај
ком пре со ва ног фол де ра, већ нам је по-
тре бан од ре ђе ни фајл, мо же мо му бр же
при сту пи ти на сле де ћи на чин:

1. клик не мо два пу та на ком пре со ва ни
фол дер;

2. клик не мо два пу та на фол дер из ко-
га се из вр ши ла ком пре си ја;

3. отва ра нам се са др жај ком пре со ва-
ног фол де ра;

4. ко ри сте ћи оп ци је Copy-Pa ste ис ко-
пи ра ће мо у не ки дру ги фол дер фај ло ве
ко ји су нам по треб ни.
Ка да у опе ра тив ном си сте му Win dows

7 са вла да мо рад са фај ло ви ма и фол де-
ри ма, њи хо во ко пи ра ње, пре ме шта ње
и бри са ње, ни ка кав про блем нам не ће
пред ста вља ти где и ка ко да сме сти мо
на ше фај ло ве.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Windows Explorer (5)



16 15. фебруар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

здрав живот

Хлеб, тортиље Хлеб, тортиље 
и осталои остало

Ин те грал ни бес ква сни хлеб
(за ви ше особа)више особа)
Вре ме при пре ме: 100 ми ну та
Са стој ци: ки ло грам ра же ног ин те грал ног бра-

шна, 100 г си ро вог ољу ште ног про са, 100 г си ро ве
го ли це, 100 г си ро вог сун цо кре та, 2-3 ка ши ке ла на и
2-3 ка ши ке су са ма.
Припрема: Из ме ша ти бра шно, се мен ке и ма ло

со ли (по уку су). За ме си ти са то плом во дом (до да ти
ма ло уља и сир ће та) та ко да се до би је твр да сме са
(руч но). Ко хо ће слат ки хлеб, мо же до да ти су во во ће
ко је је од лич но за енер ги ју. Ме ше ње је ма ло те же
не го код обич ног хле ба јер се не до да је ква сац.
Об ли ко ва ти две век не и та ко при пре мљен хлеб

пе ћи у рер ни ко ја је за гре ја на на 100 сте пе ни (сат
и по). На овај на чин хлеб се у ства ри ви ше су ши, а
циљ то га је очу ва ње хра њи вих са сто ја ка ко ји су ја ко
бит ни за ор га ни зам.
На по ме на: Ова кав хлеб је здрав и уку сан и мно го

бо љи од тзв. ин те грал них хле бо ва ко ји се мо гу на ћи
у про дав ни ца ма, а ко ји су пре пу ни ра зних ади ти ва
и Е-до да та ка. Ко ли чи на и вр ста на мир ни ца је да та
ори јен та ци о но и мо же да се ме ња по жељи.

Тор ти ље од ку ку ру зног бра шна

Ки фли це са си ром 
(за ви ше осо ба)(за више особа)
Вре ме при пре ме: два са та
Са стој ци: 1 кг бра шна (ме ког), 1/2 

л мле ка, 1/4 л уља, па ко ва ње мар га-
ри на, јед но жу ман це, со (по уку су), 
ква сац, ка ши чи ца ше ће ра, 250 г бе лог 
си ра.

При пре ма: Раз му ти ти ква сац у ма-
ло мла ког мле ка, до да ти ка ши чи цу 
ше ће ра, ма ло со ли и ка ши чи цу бра-
шна. Кад се ква сац по диг не, по ме ша-
ти га са бра шном, мле ком, уљем, али 
по сте пе ним до да ва њем свих са сто ја-
ка, и по со ли ти. Ка да те сто пре ста не 
да се ле пи за по су ду, оста ви ти га бли-
зу из во ра то пло те да на ра сте. По сле 
сат вре ме на пра ви ти од те ста ма ње 
јуф ке и раз ви ти их окла ги јом. Кру го ве 
исе ћи на шест јед на ких де ло ва (на лик 
тро у гло ви ма) ста ви ти на сва ки ма ло 
си ра и уро ла ти у ки фли це. Ки фли це 
по ре ђа ти у плех, пре ма за ти жу ман це-
том и по њи ма рен да ти мар га рин. Пе-
ћи на 200°Ц док не по ру ме не.

Ма кро би о тич ка 
про ја 

е)(за че ти ри осо бе
е:Вре ме при пре ме 60

ми ну та
Са стој ци: у ру зноку ку

ру знихбра шно, уље ку ку р
а, сокли ца, вре ла во да
н де ва,(до да ци: сир, бун
но илибли тва, ра зно ку ва н

дин ста но по вр ће...).
При пре ма: По ме ша ти

ку ку ру зно бра шно, уље
и со. Си па ти вре лу во ду
та ко да се до би је жит ка
ма са. До бро про ме ша ти.
На у љи ти плех па га ста ви-
ти у вре лу пећ ни цу да се
за гре је. Си па ти те сто у за-
гре јан плех и пе ћи око 60
ми ну та на 200 сте пе ни.
По уку су, у про ју мо гу

да се до да ју го ре на ве де-
ни до да ци.

Сла не га ле те
(за ви ше осо ба)
Вре ме при пре ме: 90

ми ну та
Са стој ци: 800 гра ма

бра шна (по ла ин те грал ног,
по ла бе лог), две ка ши чи це
со ли, је дан пра шак за пе-
ци во, 100 гра ма су са ма,
4-5 ма лих шо љи ца уља и
по ла фла ше пи ва (2,5 дл).
При пре ма: Из ме ша ти

све са стој ке, до бро за ме-
си ти и оста ви ти те сто у
фри жи дер је дан сат „да се
од мо ри”. Пра ви ти ку гли це
ве ли чи не ора ха и пе ћи у
то сте ру.

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 150 ми ну та
Са стој ци: 250 г ку ку ру зног бра шна,

200 г пше нич ног бра шна, ка ши чи ца со-
ли, ка ши чи ца ше ће ра, 10 г пра шка за пе-
ци во, 250 мл то пле во де и 80 г ма сла ца.
При пре ма: У чи ни ји са овал ним дном

по ме ша ти пше нич но и ку ку ру зно бра-
шно. До да ти пра шак за пе ци во, а за тим
со и ше ћер и до бро про ме ша ти. До да ти
ма слац па ме ша ти док се не рас пад не на
мр ви це. До ли ти то плу во ду и ме си ти те-
сто да се сви са стој ци сје ди не. Уме ше но
те сто пре кри ти кр пом и оста ви те да „од-
мо ри” на соб ној тем пе ра ту ри не ко вре ме
(око два са та). За тим га пре ме си ти и по-

де ли ти на 10 јед на ких де ло ва па од њих
об ли ко ва ти ку гли це. По су ти бра шном
рад ну по вр ши ну па окла ги јом раз ви ти
те сто у круг преч ни ка 12-15 цм. Тор ти-
љу па жљи во пре не ти на до бро за гре јан
ти гањ од те фло на и пе ћи 20-30 се кун ди
са сва ке стра не. Го то ве тор ти ље уви ти у
ку хињ ску кр пу да се не су ше.
На по ме на: Ова ко при пре мље не тор-

ти ље мо гу да се пу не раз ли чи тим на де-
ви ма као што су мле ве но ме со, пи ле ти на
или по вр ће, мо гу се јед но став но по слу-
жи ти као за ме на за хлеб или упо тре би ти
као осно ва за не ко ком пли ко ва ни је мек-
сич ко је ло.

При пре ми ла: Р. Г.
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кулирање

И сад, кад све то са бе реш и упо ре диш,
ис па де да је наш жи вот, са све ком пју те ри ма, 
ин тер не том, ка блов ском те ле ви зи јом
и мо бил ним те ле фо ни ма, ипак ма ње
ква ли те тан не го што је био ваш
у то вре ме кад ми још ни смо по сто ја ли

Ка жи ми, ба ка си це, мо лим те, да ли је у то тво је вре ме, кад ККси има ла го ди на као ја, би ло исто та ко „под оба ве зно” да ККсе кри ти ку ју мла ди. Јер, сад ми се све не ка ко при чи ња ва КК
да све што ра ди мо ја, мо ји ор та ци и оста ли из ге не ра ци ја око ло 
на ше ни шта не ва ља са ста но ви шта вас ста ри јих – те бе, тво-
јих дру га ри ца, ма ми не и та ти не ге не ра ци је. Па се баш не што 
пи там, ка ко вас ви ше не мр зи да нас стал но кри ти ку је те и оно 
ма ло што уоп ште има мо од жи во та у овој зе мљи по ку ша ва те 
упор но да нам оду зме те. Ма ка ко, чи ни ми се, пре те ру јем, и шта 
ви то по ку ша ва те да нам оду зме те. Па, ноћ ни жи вот.
Ево, да ма ло ре кон стру и ше мо на осно ву твог се ћа ња, ва ших 

при ча и оно га што сам ја из све га то га за пам ти ла или ми се 
баш уре за ло као скроз нео бич но за ову на шу зе мљу. Увек ми 
је, ре ци мо, би ло ја ко чуд но кад при ча те да сте не кад са сво јим 
цр ве ним па со шем пу то ва ли кад вам се и где прох те ло, а на ро-
чи то у Ита ли ју, тач ни је у Трст по гар де ро бу. Са ме сте ми, ти и 
ма ма, оно ли ко пу та при ча ле ка ко сте ишле по фар мер ке, чи-
зме, ман ти ле и слич не ства ри, и то са ди на ри ма у џе пу јер сте 
та мо мо гле да их за ме ни те за њи хо ве ли ре или чак да њи ма 
(ди на ри ма) и пла ћа те. Па су се та мо ку по ва ле за ве се ка квих 
ов де ни је би ло, па не ке лут ке ве ли ке у бал ским ха љи на ма ко је 
су се де ле по кре ве ти ма у спа ва ћим со ба ма (сре ћом па ја то ни-
сам до жи ве ла, ваљ да бих се уби ла од сме ха да то ви дим)...
А да и не по ми њем оно кад ма ма при ча ка ко су се у ње-

ним сту дент ским да ни ма она и дру штво до го ва ра ли у тре ну да 
скок ну до ку ће по па со ше па на ноћ ни воз до Тр ста, су тра на 
ка фу и не ки шо пин гић и уве че на зад ку ћи. И све та кве не ке 
ства ри при ча те из тог до ба, а у вре ме кад сам ја би ла клин ка 
ком шиј ски ро ђак из За гре ба на рас пуст ов де до ла зи из – ино-
стран ства. То ја ка жем ма ми кад ме пи та ку да ћу: да се ви дим 
са дру гом из ино стран ства. Она пи та ода кле до ла зи и кад ја 
ка жем из За гре ба, умре од сме ха на та квог стран ца.
Да и не по ми њем да је, от кад ја пам тим, стал но не ка кри за 

из ко је са мо што ни смо иза шли. Ни не се ћам се да ми је не кад 
не што за тре ба ло (не ми слим баш на све ску и олов ку), она ко 
ма ло озбиљ ни је, као па ти ке, фар мер ке, јак на, а да се ни су 
пра ви ли пре ра чу ни ка да и до ко је це не то мо гу да до би јем. 
Па, ето, ни са да кад и ја ра дуц кам не што бар за џе па рац, да 
не тра жим од вас сва ку жу ту бан ку, не мо гу да не ку ствар, као 
чи зме или ка пут, ку пим кад их угле дам и мно го ми се до пад-
ну. Не го опет мо рам да се пре ра чу на вам, и да је два не ка ко са 
сво јим па ри ца ма и до та ци јом из кућ ног бу џе та ку пим шта ми 
се сви ди, на рав но кад поч ну рас про да је (ко је баш и ни су пра-
ве у на шим усло ви ма, али то је не ка дру га те ма). Ја, ре ци мо, 
у Ита ли ји ни сам би ла до ма тур ске екс кур зи је, ни ти мо гу да се 
по хва лим да сам се баш не што све та на гле да ла, сем Грч ке где 

Не дирајте 
нам ноћни 
живот

ККАААА ЖЖЖЕ МММИИИИ ММММОО ЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККАА

смо ко ји пут оти шли на ле то ва ње кад су нас као клин це ро ди-
те љи во ди ли. А тек не ки мо ји вр шња ци ко ји до са да још из ове
зе мљи це ни су но гом пре ко гра не кро чи ли!
И сад, кад све то са бе реш и упо ре диш, ис па де да је наш жи-

вот, са све ком пју те ри ма, ин тер не том, ка блов ском те ле ви зи-
јом и мо бил ним те ле фо ни ма, ипак ма ње ква ли те тан не го што
је био ваш у то вре ме кад ми још ни смо по сто ја ли. Је ди но што
ми има мо а ви ни сте, је су ти ноћ ни из ла сци: кре неш из ку ће
око ло 11, па се вра тиш пред зо ру или кад је већ де бе ло сва-
ну ло. А баш су ти из ла сци на уда ру те би и тво јим вр шња ци ма.
Ба ка си це из кра ја је два че ка ју да те ви де да ти ка жу ка ко ти
је уну ка опет „ра но до шла ку ћи, баш је сва ну ло, па што бар
де те хлеб и мле ко не до не се да не мо ра те по сле да иде те”, и
све та ко укруг. А ти он да је два до че каш да уста нем и си ђем
код те бе, па да ме смо риш за што то ли ко ка сно из ла зим и оста-
јем но ћу, кад ћу већ јед ном да пре ста нем с тим, итд... А знаш
до бро да не осва ња вам кад су тра дан ра дим пре под не, ни ти
кад имам ис пи те. 
И због све те фр ке око на ших ноћ них из ла за ка, и на рав но

Европ ске уни је, сад хо ће да уки ну бе о град ским ка фи ћи ма ноћ-
ни жи вот и да га ука лу пе до по но ћи или та ко већ не што, ни сам
хте ла ни да чи там, то ли ко сам по лу де ла кад сам то ви де ла. По-
ред нас ов да шњих, то во ле и сви са стра не и они не ка да шњи
зе мља ци, а са да стран ци, и то им је глав ни раз лог да до ла зе
ов де у про вод. Њи ма про вод, а на ма мал те не је ди ни ту ри зам
ко ји има мо у овом гра ду. А сад и то да нам се уки не. Е, па, сва-
ка част оном ко то све сми шља.

Ба ка Ма ра
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погледи са стране

Хо те ли у Шпа ни ји пу не се
из ван се зо не све ве ћим
бро јем го сти ју – углав-

ном се ни о ри ма чи ји се од мор
суб вен ци о ни ше из европ ских
фон до ва и шпан ског др жав-
ног бу џе та за по др шку ту ри-
зму. Про шле го ди не су ову
бе не фи ци ју ко ри сти ли пре-
те жно Нем ци, а са да их има
знат но ви ше и из дру гих зе-
ма ља, по себ но из Че шке.
Се ни о ри (ста ри ји од 55 го-

ди на) до би ја ју и ни жу це ну
бо рав ка из ван се зо не, те их
уз ову суб вен ци ју од мор ко-
шта про сеч но 150 евра. За сад
је про блем што те до та ци је
иду са мо пре ко јед не ту ри-
стич ке аген ци је што се, на-
рав но, не до па да кон ку рен-
ци ји. Ла не је уз ову до та ци ју
на од мор у Шпа ни ју оти шло
све га не ко ли ко сто ти на Че ха,
а ове го ди не се ра чу на да ће
их би ти ви ше хи ља да. Аран-
жма не им про да је шпан ска
др жав на ту ри стич ка аген ци ја
„Тре вел се ни ор”, а јеф ти ни ју
ва ри јан ту за 150 евра у хо те-
лу са че ти ри зве зди це мо же
до би ти сва ки че шки гра ђа нин

ро ђен пре 1956, да кле ста ри-
ји од 55 го ди на. За са да са-
мо јед на че шка аген ци ја има 
екс клу зи ван уго вор са шпан-
ским „Тре вел се ни о ром”, и то 
је тре нут но је ди ни на чин на 
ко ји ње ни гра ђа ни мо гу ис-
ко ри сти ти ове не сва ки да шње 
„ту ри стич ке” суб вен ци је.

– Пен зи о нер ски ту ри зам 
мо же знат но по мо ћи из ла ску 
из кри зе – твр ди пред сед ник 
шпан ске др жав не аген ци је за 
по др шку ту ри зму Се ги тур, Ха-
ви јер Бу ста ман те.
За хо тел ску ин ду стри ју је 

ова пот по ра вр ло бит на јер 
ва жи за ме се це из ван се зо не 
(но вем бар–април) ка да је ве-
ћи на хо те ла по лу пра зна или 
са свим пра зна. Шпан ска вла-
да је за овај про грам одво ји ла 
10 ми ли о на евра ко ји се др жа-
ви вра ћа ју та ко што не мо ра 
из бу џе та да пла ћа ту ри стич ке 
и хо тел ске рад ни ке ко ји би из-
ван се зо не би ли без по сла.
Про шле го ди не је овај 

европ ски про грам ко ри сти ло 
око 45.000 пен зи о не ра и, уоп-
ште, се ни о ра из зе ма ља ЕУ. 
Про грам ће се уна пре ђи ва ти и 

раз ви ја ти и да ље то ком на ред-
них го ди на та ко да би, ка ко се 
оче ку је, 2020. тре ба ло да об-
у хва ти ви ше од два ми ли о на 
се ни о ра. У пла ну је да се овај 
про је кат ши ри и раз ви ја слич-
но чу ве ном Ера зму су (на зва-
ном по Ера зму Ро тер дам ском) 
– про гра му раз ме не ко ји је об-
у хва тао ве ли ки број сту де на та 
европ ских уни вер зи те та. Са мо 
што са да, уме сто сту де на та и 
сту диј ских бо ра ва ка, на од мо-
ре ван се зо не по Ме ди те ра ну 
пу ту ју се ни о ри.
Ка ко ис ти чу у че шкој аген ци-

ји ко ја има екс клу зив но пра во 
за ову вр сту услу га, ове го ди-
не је ин те ре со ва ње пен зи о не-
ра знат но ве ће не го ла не и већ 
је до сад про да то око че ти ри 
хи ља де аран жма на, пре све га 
за Пал ма де Ма јор ку и оба ле 
Ан да лу зи је. Слич не европ ске 
суб вен ци је че шким се ни о ри ма 
по че ле су од ове го ди не да се 
ну де и за Ки пар. Се дам да на 
бо рав ка у хо те лу са нај ма ње 
че ти ри зве зди це, пун пан си он, 
авио-пре воз (ди рек тан лет) ре-
ци мо до Ма јор ке, ко ја спа да у 
ску пље де сти на ци је, за ову ка-

те го ри ју гра ђа на ко шта 9.900 
кру на, тј. 410 евра. На до ти-
ра ну це ну мо гу да ра чу на ју и 
пра ти о ци се ни о ра, без об зи ра 
на го ди не, на рав но уко ли ко су 
нео п ход ни. Це на је, до ду ше, 
ван се зо не и ина че осет но ни-
жа не го у удар ним ме се ци ма 
ка да пу ни сед мо днев ни пан си-
он у ова квим хо те ли ма у Пал ма 
де Ма јор ки не мо же да се на ђе 
ис под 800 евра.
Се ни о ри, да кле, за ту ри-

стич ке аген ци је по ста ју све 
пер спек тив ни ја кли јен те ла. У 
за пад ним зе мља ма они чи не 
бли зу 20 од сто укуп ног бро-
ја ту ри ста, док је у зе мља ма 
ис точ не Евро пе тај про це нат 
ско ро два пу та ни жи.
Ме ђу тим, по тен ци јал пен зи-

о нер ске по пу ла ци је је и у овим 
зе мља ма у по ра сту, те њи хо во 
уче шће на ту ри стич ком тр жи-
шту про цен ту ал но ра сте, као 
што се уоста лом по ве ћа ва и 
уче шће у укуп ном ста нов ни-
штву. За по тре бе ста ри јих спе-
ци ја ли зу ју се мно га пред у зе ћа 
и ства ра се чи тав низ но вих 
про из во да и услу га... Та ко, на 
при мер, нор ве шка вла да, у са-
рад њи с Тур ском, гра ди ла нац 
хо те ла-до мо ва за сво је пен-
зи о не ре у ко ји ма ће они, због 
по вољ ни је кли ме, жи ве ти ве-
ћи део го ди не, док ће ма њи 
део про во ди ти у сво јој зе мљи. 
Та ко ће се ве ли ком бро ју Нор-
ве жа на, на вик ну тим на хлад ну 
и не го сто љу би ву кли му, ис пу-
ни ти же ља да бар део жи во та 
про ве ду на то плом мо ру. Нор-
ве шка је, ина че, ме ђу нај бо-
га ти јим зе мља ма све та, про-
сеч на пен зи ја та мо из но си око 
2.000 евра, а бо ра вак у овим 
до мо ви ма-хо те ли ма не ће пре-
ла зи ти хи ља ду евра ме сеч но. 
Та ко је Нор ве жа ни ма оства-
рен сан да ста рост про ве ду 
у то плој кли ми, а до бро је и 
Тур ци ма ко ји су до дат но за по-
сли ли сво је ка па ци те те.

Ми лан Ла за ре вић

ШПА НИ ЈА И ЕУ ДО ТИ РА ЈУ ТУ РИ СТИЧ КЕ АРАН ЖМА НЕ ЗА СЕ НИ О РЕ

Пен зи о не ри све
зна чај ни ји ту ри сти
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Све ре фор ме пен зиј ских си сте ма из-
вр ше не по след њих го ди на – а то је
учи ње но у чак 47 зе ма ља – има ле

су за јед нич ки са др жа лац. Сву да су по-
диг ну те рам пе ка ко го ди на жи во та за
пу ну пен зи ју, та ко и го ди на ра да ко је су
по треб не да би се она оства ри ла.
Са мо јед на зе мља је то оба ви ла та ко

да је усло ве за пен зи о ни са ње, у обе ове
ка те го ри је – ола ба ви ла.
Учи ње но је то у Бо ли ви ји, где је но ви

за кон, на по себ ној све ча но сти, пу но ва-
жним про гла сио лич но пред сед ник Ево
Мо ра лес. Он је за ту при ли ку оти шао у
се ди ште глав ног на ци о нал ног син ди ка та,
про гла ша ва ју ћи до га ђај „исто риј ским”, а
но ви си стем „ре во лу ци о нар ним” – што се
мо гло и оче ки ва ти од не ка да шњег син-
ди кал ног во ђе, чи ја се по ли тич ка пар ти-
ја зо ве По крет за со ци ја ли зам.
Но ви за кон, ко ме је прет хо ди ло че тво-

ро го ди шње пре го ва ра ње, на ци о на ли зо-
вао је при ват не пен зиј ске фон до ве ко-
ји су по сто ја ли у Бо ли ви ји и де фи ни сао
уни вер зал не пен зиј ске бе не фи те.

– Ово је по бе да бо ли виј ског на ро да,
ство ри ли смо си стем ко ји об у хва та сва-
ко га – по ру чио је по пу лар ни Ево.
Уме сто са 60, Бо ли виј ци ће у пен зи-

ју убу ду ће мо ћи са 58 (55 за же не ко је
има ју тро је или ви ше де це). Ру да ри ће
пре ста ја ти да ра де већ са 51 го ди ном.
Пен зи је ће се из ра чу на ва ти на осно ву
про се ка при ма ња у по след ње две го ди-
не и из но си ће 60 од сто тог про се ка. За

пен зи ју се ина че ква ли фи ку је сва ко ко је
ра дио нај ма ње 10 го ди на.
Мо ра лес се по хва лио да је си стем осми-

шљен соп стве ним сна га ма, „без осла ња-
ња на стра не екс пер те”. Ле по зву чи, али
ипак ни је све та ко сјај но као што на пр ви
по глед из гле да.
Од че ти ри ми ли о на рад ни ка у Бо ли ви-

ји, са мо 1,3 ми ли о на упла ћу је пен зиј ске
до при но се, а ме ђу њи ма са мо 600.000
има по сао до вољ но по сто јан да то чи ни
ре дов но. Чак 60 од сто еко ном ски ак тив-
ног ста нов ни штва зе мље жи ви од ра да у
та ко зва ном не фор мал ном сек то ру (про-
дав ци, так си сти, кућ на по слу га), и због
то га су ис кљу че ни из но вог си сте ма.
Али глав на ре ал ност но вог си сте ма ни-

је у ње го вим ре ше њи ма, не го у су мор ној
чи ње ни ци да је у овој зе мљи од око 10
ми ли о на ста нов ни ка про се чан жи вот ни
век са мо 67 го ди на – та ко да ма ло ко мо-
же ду го да ужи ва у пен зи ји.
Са, раз у ме се, мно го ма ње пом пе, на

дру гом кра ју све та, у Шпа ни ји, обе ло-
да ње но је по сти за ње „со ци јал ног пак-
та”, та ко ђе из ме ђу вла де и син ди ка та.
Овај „пакт”, по ред пен зиј ске ре фор ме,
об у хва та и но ва пра ви ла ко лек тив ног
пре го ва ра ња и под сти цај не ме ре за еко-
но ми ју, али се део ко ји се ти че пен зи ја
ипак сма тра нај ва жни јим.
Глав ни циљ пен зиј ске ре фор ме био је

да се, по што се по сле фи скал не кри зе у
Грч кој, и Шпа ни ја на шла на ли сти угро-
же них зе ма ља, сма ње др жав ни из да ци

за пен зи је, ко ји су тре нут но око 10 од сто
бру то на ци о нал ног про из во да, да би се
за до во љи ли Европ ска цен трал на бан ка,
Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд и фи нан-
сиј ска тр жи шта на ко ји ма Ма дрид про да-
је об ве зни це свог др жав ног ду га.

– Шпа ни ја је ура ди ла свој до ма ћи за-
да так – по хва лио се пре ми јер Хо се Лу ис
Ро дри гез За па те ро дан по сле, при ли ком
су сре та са не мач ком кан це лар ком, Ан ге-
лом Мер кел.
Тај „до ма ћи за да так” је рад ним Шпан-

ци ма до нео не ко ли ко ва жних про ме на. У 
пу ну пен зи ју ће убу ду ће од ла зи ти са 67,
уме сто са 65 го ди на. За то ће до при но-
се та ко ђе мо ра ти да упла ћу ју две го ди не
ви ше – 37 уме сто до са да шњих 35 го ди-
на. За по ло ви ну пу не пен зи је би ће нео п-
хо дан ми ни ма лан стаж од 15 го ди на.
Пен зи ја ће се из ра чу на ва ти на осно-

ву про се ка при ма ња то ком 25 го ди на,
уме сто 15, што ће ве ћи ни до не ти ма ње
сво те на пен зиј ским че ко ви ма. У пре вре-
ме ну пен зи ју мо ћи ће тек од 63, уме сто
од 61. го ди не жи во та, а би ће те же ис по-
сло ва ти и де ли мич но пен зи о ни са ње.
Си стем ће се, по врх све га, пре и спи ти-

ва ти сва ких пет го ди на, са оп ци јом да се
гра ни ца за пре ста нак ра да до дат но по ме ра
на ви ше, ако де мо граф ске ста ти сти ке бу ду
по ка зи ва ле да се про ду жа ва жи вот ни век.
Шпан ци ма је је ди на уте ха што ће у пен-

зи ја ма ужи ва ти ду же од Бо ли ви ја ца: њи-
хов про сеч ни жи вот ни век је 81 го ди на.

М. Бе кин

Док је чак 47 зе ма ља не дав но по ди гло гра ни цу за пен зи о ни са ње, Бо ли ви ја је
ура ди ла обр ну то. – На дру ги на чин је ура ђен „до ма ћи за да так” у Шпа ни ји

РЕ ФОР МЕ ПЕН ЗИЈ СКИХ СИ СТЕ МА
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Кра јем про шле го ди не у
Бла цу је одр жа на још јед на
Злат на свад ба, је дин стве на
и већ тра ди ци о нал на ма ни-
фе ста ци ја ко ју ор га ни зу ју оп-
шти на Бла це и Кул тур ни цен-
тар „Ра де Дра и нац”.
Ра ди се о брач ним па ро ви-

ма из ове то плич ке оп шти не
ко ји су се вен ча ли 1960. го-
ди не и за јед но про ве ли пет
де це ни ја. Те го ди не је, пре ма
оп штин ској Ма тич ној слу жби,
би ло скло пље но око сто ти ну
бра ко ва. Овог пу та ор га ни за-
то ри су упу ти ли 32 по зи ва на
све ча ност, а ода зва ло се 11
па ро ва.

– Ста рин ско и па три јар хал-
но вас пи та ње, али и љу бав
би ли су од пре суд ног зна ча ја

у на шем за јед нич ком жи во ту. 
И, ето, сти го смо до пе де сет 
го ди на бра ка – ка зао је Дра-
го слав Кне же вић (74) ре цепт 
свог бра ка са чи ме се сло жи-
ла су пру га Би сер ка (71), али 
и оста ли сла вље ни ци.

Ми лу тин Јо ва но вић (71) 
при зна је да је нај ве ћи те рет 
у очу ва њу брач не за јед ни це 
пао на су пру гу Ми љој ку (73).

– Док сам ја слу жбо вао, су-
пру га се бри ну ла о по ро ди ци, 
тро је де це ко је је не го ва ла и 

чу ва ла уз све оста ле кућ не 
по сло ве. Ра ди ли смо за јед но и 
има ње – на гла ша ва Ми лу тин.
У то плич кој оп шти ни Бла це

ово је тре ћи пут да се ор га-
ни зу је Злат на свад ба, је дин-
стве на ма ни фе ста ци ја те вр-
сте у Ср би ји.

– Про сла вом Злат не свад бе
ука зу је мо на ва жност брач ног
жи во та и ода је мо при зна ње 
они ма ко ји су те рет за јед нич-
ког жи во та и љу ба ви из не ли 
на сво јим пле ћи ма – ре као је 
Де јан Ве ли ми ро вић, ди рек тор
Кул тур ног цен тра „Ра де Дра-
и нац” у Бла цу.
Ина че, по не ким не зва нич-

ним по да ци ма, у овом кра ју је
до са да би ло нај ма ње раз во-
да у Ср би ји. Ж. Дим кић

Вест је тач на: Ран ко Пан тић, из Де-
бр ца у оп шти ни Вла ди мир ци, не-
из мер но је об ра до вао на став нич-

ки ка дар и оста ле за по сле не у Основ ној
шко ли „Јо ван Цви јић” у овој по са во там-
нав ској ва ро ши ци ка да им је са оп штио
да има ве ли ку же љу да ове го ди не бу де
до ма ћин школ ске сла ве Све тог Са ве. Тог
да на, на Са вин дан, овај 60-го ди шњак,
иако се не мо же по хва ли ти до брим
имов ним ста њем, „оп те ре тио” је сто ло-
ве пра се ћим пе че њем, а про све та ри и
њи хо ви го сти за ло га је су „за ли ва ли” до-
ма ћом шљи во ви цом, ви ном, пи вом... На
бо га тој тр пе зи ни су из о ста ли ни ра зни
слат ки ши, ни без ал ко хол на пи ћа, а ве-
ли ком учи о ни цом од је ки ва ле су ста ре
до бре пе сме.
Све је, на ра дост про све та ра, обез-

бе дио не се бич ни Ран ко, ко ме још пет
го ди на не до ста је до сти ца ња јед ног од
усло ва за од ла зак у за слу же ну пен зи ју.
Ње го во ве ли ко ср це и пле ме ни ти гест
скре ну ли су па жњу жи те ља Де бр ца и
око ли не, тим пре што Пан ти ћи „на крај
се ла” те шко жи ве.

– То је мој дуг пре ма шко ли у ко јој
на ста ву по ха ђа и уну ка Са ња, а у ис-
ту ре ном оде ље њу у обли жњем Кр ни ћу
од не дав но као чи ста чи ца ра ди ста ри ја
кћер ка Сла ђа на – ка же скром ни Пан тић,
и на гла ша ва да је и сам у тој шко ли про-
вео нај леп ше да не и го ди не.

Ина че, Пан тић је 32 го ди не ра дио у две
бе о град ске фир ме, али је на ње го ву не сре-
ћу, спле том окол но сти, остао без по сла и
пла те. Ка же да мај ка Ми ле на, ко ја има 82
го ди не, и мла ђа кћер ка Сне жа на да нас жи-
ве од ње го ве ми ни мал не за ра де за по вре-
ме ни рад на ов да шњој зе ле ној пи ја ци.

– По не кад про дам не ко пра се и то је
све што за сад мо гу да унов чим – не кри је
овај скром ни чо век, ко ји је у свом кра-
ју по знат и по то ме што бе рет ку ски да
с гла ве са мо кад спа ва. – До са да сам

мно го то га пре ко гла ве пре ту рио и остао
на но га ма. С раз ло гом се на дам да ћу до-
че ка ти дан ка да ће ми по штар уру чи ти
пр ву пен зи ју.
О ши ро кој ру ци сјај ног до ма ћи на про-

сла ве школ ске сла ве Све тог Са ве у Де-
бр цу са да се у вла ди ми рач кој оп шти ни
на ши ро ко при ча, а у ОШ „Јо ван Цви јић” 
ни су про пу сти ли да углас ис так ну да ће
ве ли ко ср це бу ду ћег пен зи о не ра би ти на
„удар ном” ме сту и у школ ском ал ма на ху.
Ни је ма ло жи те ља плод не По са во там-

на ве ко ји пред Ран ком Пан ти ћем ски да ју
ка пу јер се ди ве ње го вом ге сту у сти лу
мно го бо га ти јих срп ских до ма ћи на.

З. Ђу рић

РАНКО ПАНТИЋ, СЈА ЈАН ДО МА ЋИН ШКОЛ СКЕ СЛА ВЕ У ДЕ БР ЦУ

Над ма шио и ку ла ке
У клу бу
пен зи о не ра
У Де бр цу и око ли ни Ран ко Пан тић
је по знат и као дру же љу бив чо век:
зна да за пе ва, али и да за по јас
за де не. Че сто је ме ђу ста ри јим пен-
зи о не ри ма у ле по уре ђе ном Клу бу 
пен зи о не ра, где за јед нич ки де ле 
ра дост и ту гу, ор га ни зу ју раз не про-
сла ве, дру же ња и из ле те.
– Иако још ни сам при мо пр ву пен-
зи ју, одав но се осе ћам мла дим
пен зи о не ром – у свом сти лу ка же 
Пан тић.

ТО ПЛИ ЧА НИ НЕ ГУ ЈУ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ ВРЕД НО СТИ

Злат на свад ба тре ћи пут
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Ка да се јед ном о не ко ме ККство ри ру жна сли ка, он-ККда је вр ло те шко по пра-КК
ви ти је, ка жу у Оп штин ском 
удру же њу пен зи о не ра у Ру ми 
и до да ју да су на до бром пу-
ту да пре ва зи ђу кри зу ко ју је 
ство ри ло прет ход но ру ко вод-
ство. Ис ти чу да су про шле го-
ди не под не ли кри вич ну при-
ја ву про тив прет ход ни ка због 
не са ве сног ра да, да су над-
ле жни ор га ни по кре ну ли по-
сту пак и да су до са да ус пе ли 
да вра те нај ве ћи број ду го ва 
ко је су на сле ди ли.

– Остао нам је дуг од ми ли-
он ди на ра, а до са да смо ус-
пе ли да вра ти мо око 70 од сто 
уз по моћ ло кал не са мо у пра ве 
без ко је би смо те шко функ ци-
о ни са ли – ис ти че пред сед ник 
Удру же ња, Ми лен ко Са вић. – 
Нај ве ћу су му од 450.000 ди на-
ра ду го ва ли смо и вра ти ли ЈП 
„Стам бе но”, „Шу ма ри ји” ви ше 
од 80.000, али и дру гим до ба-
вља чи ма. Нај стра шни је нам 
је би ло ка да смо са зна ли да 
су прет ход не зи ме пен зи о не-
ри да ли но вац, а ни су до би ли 
огрев. И то смо мо ра ли да ис-
пра вља мо. Ка да је до шло но-
во ру ко вод ство, од члан ства 
је тр пе ло мно ге увре де због 
прет ход ни ка – ка же Са вић.
Ве ру ју да су увре де и лош 

рад оста ли иза њих. Кра јем 
де цем бра иза бра ли су но ву 
Скуп шти ну Удру же ња пен зи-
о не ра и дру ге ор га не. Ка жу 
да ће до не ти бо љи так, јер 
но во ру ко вод ство ко лек тив но 
ра ди и сно си ко лек тив ну од-
го вор ност.

– Срећ ни смо што има мо 
до бру са рад њу са ло кал ном 
са мо у пра вом од ко је смо про-
шле го ди не до би ли 550.000 
ди на ра – на по ми ње Јо ван ка 
Ко кир, се кре тар Удру же ња, 
уз на по ме ну да се на да ју да 
ће до кра ја ове го ди не ста ти 
на соп стве не но ге и пре ћи на 
са мо фи нан си ра ње.
Ме ђу Ру мља ни ма вла да све 

ве ће ин те ре со ва ње за ко ри-
шће ње До ма пен зи о не ра, чи-
ја је са ла јед на од нај ве ћих у 
Ср би ји. У њој су по след њих 
ме се ци ор га ни зо ва не из ло-
жбе сли ка и руч них ра до-
ва, пре да ва ња, пре зен та ци-
је, из да ју је за ро ђен да не и 
свад бе, а сва ке дру ге су бо те 
одр жа ва ју се и игран ке пен-

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА РУ МА

До ла зе
бо љи да ни

че шће се де у ку ћи и што не-
ма и њих у До му пен зи о не ра.
Та кве на ви ке при пи су ју тра-
ди ци ји.
У про шлој го ди ни ор га ни-

зо ва ни су из ле ти на Па лић, у
Ја го ди ну и оби ла зак ма на сти-
ра по Фру шкој го ри. Са за до-
вољ ством ис ти чу и да се 41
пен зи о нер из рум ске оп шти не
опо ра вљао у ба ња ма ши ром
Ср би је о тро шку Фон да ПИО.
У овој срем ској оп шти ни

жи ви бли зу 11.000 пен зи о не-
ра, али ма ли број пла ћа го ди-
шњу чла на ри ну од 250 ди на-
ра. Ка жу да је на то ути цао
рад прет ход ног ру ко вод ства,
али и по сто ја ње стру ков них
удру же ња пен зи о не ра же ле-
зни ча ра, „Елек тро ди стри бу-
ци је” и дру гих.
Ве ру ју да се по ве ре ње пен-

зи о не ра вра ћа јер је са 50
чла но ва у 2009. број у про-
шлој го ди ни по рас тао на
бли зу 500. Оче ку ју да ће у
2011. учла ни ти још око 300
пен зи о не ра. У то ме Оп штин-
ском удру же њу пен зи о не ра
све срд но по ма жу и ме сни од-
бо ри. Ис ти чу да нај бо ље ра-
де у Хрт ков ци ма, Пла ти че ву,
Ви то јев ци ма и Кра љев ци ма.
У гра ду и се ли ма пен зи о не-
ри мо гу да ку пе па ке те пре-
храм бе них про из во да и огрев
на де се то ме сеч ну от пла ту. У 
про шлој го ди ни ку пи ли су 70
куб них ме та ра др ва и 100 то-
на угља, а у пр вој по ло ви ни
ја ну а ра већ је по ру че но 110
ку би ка огрев ног др ве та.
Да се по ве ре ње пен зи о не-

ра вра ћа, све до чи и њи хов
све че шћи до ла зак у про сто-
ри је рум ског удру же ња, да
би се ру ко вод ству обра ти ли
због ре ша ва ња про бле ма на
ко је на и ла зе. Пред сед ник и
се кре тар им нај че шће по ма-
жу са ве ти ма и упу ћу ју ко ме
да се обра те ра ди оства ре ња
пра ва.

– Би ће све лак ше ка да про-
ђе зи ма, а чим ото пли по ћи
ће мо на екс кур зи ју у Ста ни-
шић и на ста ви ти дру же ње са
на шим пен зи о не ри ма и чла-
но ви ма дру гих ор га ни за ци ја.
Нај бо ље од но се до са да смо
има ли са удру же њи ма из Пе-
ћи на ца, Ши да и Ло зни це, са
ко ји ма се и нај че шће по се ћу-
је мо – за кљу чио је Ми лен ко
Са вић. Д. Р.

зи о не ра. На игран ке у Ру му 
до ла зе и ком ши је из Срем ске 
Ми тро ви це, Ин ђи је, Ста ре 
Па зо ве, Шап ца, Ши да, али и 
Те ме ри на.
У са ли До ма пен зи о не ра 

не дав но је ан га жо ва но пет 
струч них рад ни ка и од мах се, 
ка ко на по ми њу, осе тио по мак 
на бо ље.

– Ра ди мо дво крат но, од 
8.30 до 12.30 и од 16.30 до 
21 час – ка же пен зи о нер Рат-
ко Ми њин, шеф са ле. – Пен-
зи о не ри ра до до ла зе код нас 
да игра ју дру штве не игре, да 
про чи та ју но ви не и по при ча-

ју. Мо гу да по пи ју сок, чај или
ка фу, а по не кад не што и ску-
ва мо, она ко нео ба ве зно, за
ма ло дру штво.
Дом пен зи о не ра ће у овој

го ди ни обе ле жи ти зна ча јан
ју би леј. Отво рен је 29. ок то-
бра пре че тврт ве ка, па се тај
да тум у Ру ми обе ле жа ва као
Дан пен зи о не ра.
То ком да на у „Пен зи о нер”,

ка ко га у гра ду зо ву, до ла зе
са мо му шкар ци, али за то на
екс кур зи је иду углав ном же-
не. У рум ском Удру же њу жа-
ле што же не ни су ак тив ни је
ка да оду у пен зи ју, што нај-

МиММиМиМиМиМиМиМиМиМиМиММиМиМММиМиМ лелелелел нко оооо СаСаССаССС вививививв ћћћ
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пензионерски кутак

ТР СТЕ НИ К

У сла ву Вра че ва
За ви чај но дру штво „Ду бра-

ва” из Ста рог Тр сте ни ка ре ги-
стро ва но је 1. сеп тем бра 2003.
го ди не као до бро вољ но удру-
же ње сло бод них љу ди у ко ме
чла но ви из ра жа ва ју, об ли ку ју
и оства ру ју сво је ин те ре се у
скла ду са оп штим ин те ре си ма
дру штва.
− Мно ге дру штве не вред но-

сти да нас не ма ју ред. Про ме-
ни ли су се од но си ме ђу љу ди-
ма, а ин те рес је из био у пр ви
план. За то са се том гле да мо
ли це па три јар хал них нор ми.
Хва ла бо гу, оштро ум ни вра ти-

ше ду шу свом се лу и осно ва ше ма ти цу ко јој да до ше име „За-
ви чај но дру штво Ду бра ва Ста ри Тр сте ник”, у сла ву се о ске на-
род не бо го мо ље Вра че ви − об ја шња ва пред сед ник Над зор ног
од бо ра овог дру штва, Ви то мир Не дељ ко вић.
Истог да ту ма ка да је осно ва но, Дру штво је по кре ну ло се о ски

гла сник „Ду бра ва” у ко ме су и да нас за сту пље не раз ли чи те
те ме из свих обла сти. Гла сник је до сту пан сви ма и има кон-
крет не ру бри ке, пи ше о на прет ку се ла, али и о коч ни ча ри ма
раз во ја. Пи ше се и о пре га о ци ма, да ро дав ци ма, ино ва то ри ма,
о ве ли ка ни ма у по љо при вред ној про из вод њи. Д. И.

СУ БО ТИ ЦА

При пре ме за из бо ре
Ка ко нам ја вља Ела Ло шонц, се кре тар Град ског удру же ња 

пен зи о не ра Су бо ти це, у њи хо ве 33 ме сне ор га ни за ци је по че ле 
су при пре ме за из бо ре. Кра јем мар та, на кон окон ча ња из бор-
ног про це са у ме сним ор га ни за ци ја ма, одр жа ће се и Скуп шти-
на Град ског удру же ња на ко јој ће се иза бра ти по је дин ци у све 
ор га не ко ји су пред ви ђе ни Ста ту том ове пен зи о нер ске ор га ни-
за ци је, а на рав но и но ви пред сед ник Удру же ња. М. М.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Све то сав ски бал

СВР ЉИГ

Снаб де ва ње
и оси гу ра ње
У те шком еко ном ском тре-

нут ку за све гра ђа не пи та ње 
на бав ке основ них жи вот них 
на мир ни ца за пен зи о не ре 
је стра те шко, ка же Си ни-
ша Кр стић, се кре тар Удру-
же ња пен зи о не ра оп шти не 
Свр љиг ко ја, по ста ти стич-
ким по да ци ма, спа да у ред 
нај си ро ма шни јих оп шти на 
у Ср би ји. Ку пов на моћ гра-
ђа на је па ла и у том сми слу 
сва ка на бав ка на од ло же но 
пла ћа ње и по по вољ ни јим 
це на ма је до бро до шла. От-
пла та на ра те се оду жи па се ду го ви по не кад от пла ћу ју и нео-
сет но.
Тре нут не ак тив но сти свр љи шког удру же ња пен зи о не ра ве-

за не су за на бав ку угља, пе ци ва, хи ги јен ских па ке та, ри бе и
про из во да од ри бе. По ре чи ма Кр сти ћа, от пла те су на шест,
три и две ра те, у за ви сно сти од из но са кре ди та. Исто вре ме но,
ово удру же ње ко лек тив но оси гу ра ва сво је чла но ве и њи хо ве
по ро ди це од по сле ди ца не срећ ног слу ча ја (ин ва ли ди те та) и
за слу чај смр ти. Од де цем бра про шле го ди не из ја ве о при-
хва та њу оси гу ра ња пот пи са ло је око сто пен зи о не ра. За ин те-
ре со ва ни ма за оси гу ра ње је по треб на до бра во ља, пен зиј ски
чек и лич на кар та. Све оста ло у овом удру же њу за вр ша ва се
бес плат но истог да на за де се так ми ну та. С. Ђ.

По тра ди ци ји, у хо те лу „Ки се љак”, Ак тив же на Оп штин ске 
ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке, на че лу са 
пред сед ни цом Жив ком – Ми цом Ђур ђе вић, и ове го ди не, на 
дан Све тог Са ве, ор га ни зо вао је тра ди ци о нал ни Све то сав ски 
бал. По ред пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке, ба лу су при су-
ство ва ли и њи хо ви го сти из Ве ли ке Пла не, Ћу при је, Мла де нов-
ца и По жа рев ца.
Паланачки пензионери су обележили и Дан заљубљених а 

сле де ћи су срет са „ко ле ги ни ца ма” и „ко ле га ма” из дру гих гра-
до ва пред сед ни ца Ак ти ва же на ООП-а Сме де рев ске Па лан ке, 
Жив ка – Ми ца Ђур ђе вић, за ка за ла је на истом ме сту у време 
про сла ве ме ђу на род ног Да на же на. Сл. К.

СиСиии н нни и иишашша 
КрКрр с сстититиићћћћ
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АПА ТИН

Све то сав ска
све ча ност

ГР БИ ЦЕ

По кло ни за Са вин дан
У основ ним и сред њим шко ла ма у Кра гу јев цу обе ле же на је

школ ска сла ва Све ти Са ва. У основ ној шко ли „Све ти Са ва” у
се лу Гр би це код Кра гу јев ца уче ни ци су при год ним про гра мом
по здра ви ли го сте на кон че га су се по ча сти ли до ма ћом тр пе-
зом, а ма ли ша ни уз ра ста до де сет го ди на су до би ли и по кло не.
Обе ле жа ва њу школ ске сла ве и тра ди ци о нал ном се че њу ко ла-
ча, по ред број них го сти ју, на став ни ка, ро ди те ља, бив ших уче-
ни ка, при су ство ва ли су и пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве,
ко ји су уче ни ци ма уру чи ли по кло не.
Скром на школ ска згра да у се лу Гр би це, ко ју сва ко днев но по-

се ћу је два де сет дво је уче ни ка од пр вог до че твр тог раз ре да и
осмо ро пред шко ла ца, би ла је пу на ма ли ша на об у че них у на-
род ну но шњу ко ји су из го ва ра ли сти хо ве у част све тог Са ве и
сво јим та лен том за ди ви ли и на сме ја ли при сут не.
Ина че, већ се дам го ди на за ре дом град Кра гу је вац на дан

школ ске сла ве да ру је уче ни ке шко ла са се о ских под руч ја. Ове
го ди не је у 29 се ла по де ље но 700 па ке ти ћа де ци уз ра ста до
де сет го ди на. М. С.

РУ МА

Обе ле жен Све ти Са ва
По во дом пра зни ка Све ти Са ва у рум ском Ге рон то ло шком 

цен тру „Срем” ор га ни зо ван је при го дан про грам ко ји су при-
пре ми ли чла но ви раз ли чи тих сек ци ја рад не те ра пи је, а свој 
до при нос је дао и хор ове уста но ве. По ред хим не све том Са ви 
и дру гих ну ме ра, оку пље ни ко ри сни ци мо гли су да чу ју би о гра-
фи ју овог про све ти те ља и ви ше пе са ма ко је су му по све ће не. У 
про гра му су уче ство ва ли Ве сна Мић ко вић, Бо сиљ ка Вој во дић, 
Ми лош Ми ју шко вић, Еми ли ја Миљ ко вић, Ма ри ја Бре ба но вић и 
Дра га Бо снић. Д. Р.

ВРА ЊЕ

Одр жа на из бор на 
скуп шти на
Не дав но је у Вра њу одр жа на из бор на скуп шти на Удру же ња 

пен зи о не ра „Не за ви сност”. Скуп шти ни су при су ство ва ли де ле-
гат Бран ко Јо ви чић из Со по та и Но ви ца Ми тић, ре ги о нал ни 
по ве ре ник за Пчињ ски округ. За пред сед ни ка је иза бран Сто-
јан То мић, Ра ди ца Ве се ли но вић је по ве ре ник, Ве ли бор Јо вић 
пред сед ник над зор ног од бо ра, а Ми ле на Ма тић бла гај ник.
Ор га ни зо ван је и до чек Срп ске но ве го ди не и том при ли-

ком је уру чен по клон у из но су од де сет хи ља да ди на ра јед ној 
по ро ди ци за ле че ње бо ле сне де це. Уз ми ни мал ну це ну у две 
ме сеч не ра те пен зи о не ри су до че ка ли Но ву го ди ну, ве се ло уз 
му зи ку и игру.

– У то ку го ди не обез бе ди ће мо огрев и оста ле по треп шти-
не по по вољ ној це ни и усло ви ма пла ћа ња – ка же пред сед ник 
Удру же ња, Сто јан То мић. Р. С.

У До му за ста ре и пен зи о не ре Апа тин све ча но је обе ле жен
27. ја ну ар тра ди ци о нал ним сцен ским и ре ци та тор ским ко ла-
жи ма по све ће ним нај ве ћем срп ском све ти те љу, све том Са ви.
На кон све ча ног де ла на ста вље но је дру же ње ко ри сни ка и за-
по сле них. Д. А.

Стојаннн Т омић
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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

Ре до ван сам чи та лац овог ли ста ско ро 
де сет го ди на и не мам при мед би већ са мо 
по хва ле за ње га. За то и хо ћу да на пи шем 
оно што ме го ди на ма ти шти а не мам ко ме 
да ис при чам. Ра ди се о упла ти до при но-
са за пен зиј ско-инвалидско и здрав стве но 
оси гу ра ње за по љо при вред ни ке. Иако се 
при ча о рав но прав ном трет ма ну оси гу ра-
ни ка за по сле них и по љо при вред ни ка, то 
уоп ште ни је тач но.
Пен зиј ско оси гу ра ње по љо при вред ник 

мо ра да упла ћу је ре дов но, ина че му се на-
пла ћу је ка ма та, док у пред у зе ћи ма ако по-
сло да вац не упла ти до при но се за од ре ђе ни 
пе ри од, по ја ви се др жа ва и из вр ши по ве-
зи ва ње ста жа. За по љо при вред ни ка ни ка да 
ни је омо гу ће на та ква олак ши ца.

И ка да је реч о здрав стве ном оси гу ра њу по-
сто је раз ли ке: за по сле ни у пред у зе ћу мо же да
до би је здрав стве не књи жи це за све чла но ве
по ро ди це, а у по љо при вред ном до ма ћин ству
са мо ако за сва ког по себ но упла ти до при нос.
За тим, ако рад ник пре ста не да ра ди у пред-

у зе ћу и уоп ште ви ше не пла ћа пен зиј ски до-
при нос, ка да на вр ши го ди не жи во та мо же у
пен зи ју, а по љо при вред ник ако ви ше ни је у
мо гућ но сти да пла ћа, не мо же да се од ја ви,
мо ра да пла ћа ка ко зна и уме или да по ка же
по твр ду да је не где за по слен.
На осно ву све га ово га пи там се ко ће ове

мла де љу де да убе ди да се ба ве по љо при-
вре дом од ко је се ина че те шко жи ви.

Жар ко Ма рин ко вић,
Сми ло вац

Неравноправан положај 
осигураника

Оси гу ра ње по љо при вред них рад ни ка
Оба ве зно оси гу ра ње по љо при вред них рад ни ка и 

слу га у по љо при вред ном ра ду, за тим оба ве зно оси-
гу ра ње ли ца ко ја су за по сле на при год но и не стал-
но у по сло ви ма ку ћан ства за са да се не вр ши јер 
оно још ни је про пи са но по себ ним Ста ту том на чи на и 
устрој ства оси гу ра ња ових рад ни ка. По љо при вред-
ни рад ни ци су За ко ном о оси гу ра њу рад ни ка оба ве-
зни на оси гу ра ње за слу чај не сре ће услед опа сно сти 
не сре ће од ко тла или по го на. На осно ву зах те ва вла-
сни ка удру же ња вр ша ла ца уре ђе но је то оси гу ра ње 
по но во за кључ ком управ ног од бо ра Сре ди шњег уре-
да. Па у шал но оси гу ра ње рад ни ка при бер би и су ше-
њу шљи ва за ве де но је ре ше њем Ми ни стра со ци јал-
не по ли ти ке и на род ног здра вља.

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

Оси гу ра ни ци по љо при вред ни ци
Из ме не у За ко ну о пен зиј ском и ин ва-

лид ском оси гу ра њу, по ред оста лог, ти чу
се и ста ту са оси гу ра ни ка по љо при вред-
ни ка. До са да је, на и ме, био оба ве зно
оси гу ран но си лац или ми ни мум 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. По из ме ње ном чла ну 13 За ко на о
ПИО, 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 ме шо ви тог до ма ћин ства
ако ни су ко ри сни ци пен зи је или на шко-
ло ва њу.

Ј. О.
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Пра во на по ро дич ну пен зи ју

Услов за ста ро сну пен зи ју

Из ин ва лид ске у ста ро сну
пен зи ју

Ми ни мум за по љо при вред ни ке

Вој ни рок не иде у пен зиј ски 
стаж

?Ми лан Ра ду ло вић – Кра ље во: Мо ја ћер ка, ро ђе на
1973. го ди не, од ро ђе ња има здрав стве не про бле-
ме, тј. ви ше стру ко је оме те на у раз во ју. Због то га

је Основ ни суд у Кра ље ву њу пот пу но ли шио по слов не
спо соб но сти, те се о њој, као и до са да, ста ра мо су пру-
га и ја. Цен тар за со ци јал ни рад је ме не по ста вио за
ње ног ста ра те ља. Има ју ћи у ви ду на ше го ди не и здрав-
стве но ста ње, да ли по овом осно ву на ша ћер ка мо же
да на сле ди мо ју или мај чи ну пен зи ју? Ако мо же, шта
бих ја мо гао за жи во та да ура дим да би она то пра во
оства ри ла?

?Ве ра Ву ји чић – Ча чак: По че ла сам да ра дим 17. 5.
1981. го ди не, што зна чи да у овој го ди ни пу ним
30 го ди на рад ног ста жа. Ро ђе на сам 20. 10. 1956.

го ди не и ове го ди не пу ним 55 го ди на жи во та. Фир ма је
пред сте ча јем, па Вас мо лим да ми од го во ри те ка да ја
ис пу ња вам услов за ста ро сну пен зи ју?

?Љу бин ка Ђор ђе вић – Пи рот: Ро ђе на сам 4. 12.
1952. го ди не. Имам 20 го ди на и осам ме се ци рад-
ног ста жа. Ко ри сник сам ин ва лид ске пен зи је од

50% као ин ва лид III ка те го ри је. Ин те ре су је ме ка да
тач но сти чем пра во на ста ро сну пен зи ју и ка да тре ба
да под не сем зах тев?

?Сте ва но вић Ра до мир – Мла де но вац: Био сам зе-
мљо рад ник и упла тио сам 11 го ди на пен зиј ског
ста жа. Због по вре де кич ме и гла ве при ли ком оба-

вља ња по љо при вред них ра до ва ни сам био у мо гућ но-
сти да да ље ра дим и при вре ђу јем ка ко бих упла тио и
пре о ста ле че ти ри го ди не до при но са за оства ри ва ње
по љо при вред не пен зи је. Да ли по сто ји мо гућ ност да
оства рим пра во на по ло ви ну по љо при вред не пен зи је,
а да оста так ду га бу де од би јан од мо је пен зи је?

?М. Пан тић – Бе о град: Да ли по сто ји мо гућ ност да
се вој ни рок укљу чи у пен зиј ски стаж и ако мо же,
ка ко и на ко ји на чин? Био сам вој ник ЈНА од 12. 4.

1972. до 28. 6. 1973. го ди не.

Од го вор: Де те ту ко ме је 
трај но од у зе та по слов на спо-
соб ност си гур но ће се при-
зна ти и пра во на по ро дич ну 
пен зи ју, јер је прет ход но нео-
п ход но би ло утвр ди ти не спо-
соб ност за са мо ста лан жи вот 
и рад. Уз основ ну прет по став-
ку да је Ва шој ћер ки ова не-
спо соб ност утвр ђе на пре 15. 
го ди не жи во та, не ће би ти по-

треб но и утвр ђи ва ње чи ње-
ни це да сте је Ви као ро ди тељ
из др жа ва ли. Ина че, де ца мо гу
оства ри ти пра во на по ро дич-
ну пен зи ју по оба ро ди те ља,
тј. пр во по јед ном ро ди те љу
ко ји пр ви пре ми не, па он да и
по дру гом ро ди те љу, на рав но
ако су оба ро ди те ља ра ди ла,
од но сно би ла ко ри сни ци сво-
јих лич них пен зи ја.

Од го вор: Због из ме ње-
них про пи са из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, Ви 
ће те пре ис пу ни ти услов по 
го ди на ма жи во та не го по го-
ди на ма ста жа оси гу ра ња. Не-
за ви сно од то га ка да ће Вам 
пре ста ти рад ни од нос и ка да 
ће те на вр ши ти стаж и код 
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, ако Вам рад ни од-

нос пре ста не због сте ча ја или
као тех но ло шком ви шку, пре
ће те на пу ни ти 60 го ди на жи-
во та не го што ће те на вр ши-
ти стаж од 35 го ди на за пу ну
пен зи ју. За пет го ди на, тач ни-
је 2016. го ди не, ка да Ви на-
вр ши те 60 го ди на жи во та, за
пу ну пен зи ју ће би ти по треб-
но 36 го ди на и че ти ри ме се ца
ста жа оси гу ра ња за же не.

Од го вор: Ви тре ба да са-
че ка те до 4. де цем бра 2012. 
го ди не ка да пу ни те 60 го ди на 
жи во та, што је за оси гу ра ни-
ка же ну до вољ но за оства ри-
ва ње пра ва на ста ро сну пен-
зи ју и по из ме ње ним за кон-
ским про пи си ма. Фонд ПИО 
за ко ри сни ке на кна де у ви си-
ни 50% ин ва лид ске пен зи је 

сам во ди ра чу на ка да ко ри-
сник ове на кна де сти че пра во
на ста ро сну пен зи ју и до но си
ре ше ње о пре стан ку пра ва
на ову на кна ду са да ном ис-
пу ње ња усло ва за ста ро сну
пен зи ју. Зах тев за оства ри ва-
ње пра ва на ста ро сну пен зи ју
ипак мо ра те под не ти лич но
над ле жној фи ли ја ли ПИО.

Од го вор: Ви сте ве ро ват-
но са зна ли да се не из ми ре ни 
до при но си мо гу на ми ри ти од 
пен зи је, та ко што би се од сте-
че не пен зи је од би ја ла 1/3 до 
на ми ре ња ду га. Ово је мо гу ће 
са мо у слу ча ју да оси гу ра ник 
има усло ве за оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју, што код Вас 
ни је слу чај. Да би се од пен зи-
је од у зи мао део на име до при-
но са, мо ра пр во да се при зна 
пра во, што са Ва шим ста жом 
од 11 го ди на ни је мо гу ће. Ви 
би сте мо ра ли да из ми ри те до-
при но се за че ти ри го ди не и 
тек та да би мо гло да Вам се 

при зна пра во на ста ро сну пен-
зи ју. Тек та да би Вам се од сте-
че не пен зи је од у зи ма ли дру ги
не из ми ре ни до при но си, ако
их има. У Ва шем пи сму ка же те
да сте се по вре ди ли и раз бо-
ле ли, али због Ва ших го ди на
жи во та, а има те их пре ко 65,
не ма мо гућ но сти да евен ту ал-
но оства ри те пра во на ин ва-
лид ску пен зи ју, иако би за ту
пен зи ју био до во љан и стаж
од 11 го ди на. То зна чи да се
пра во на ин ва лид ску пен зи ју
мо же оства ри ти са мо до го ди-
на по треб них за оства ри ва ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: Слу же ње вој ног 
ро ка се ни ка да, па ни да нас, 
ни је при зна ва ло у пен зиј ски 
стаж. Они ма ко ји су као и Ви 
вој ни рок слу жи ли пре 2003. 
го ди не то вре ме се ни ка да 
не ће мо ћи ни при зна ти у пен-
зиј ски стаж. По про пи си ма 
ко ји су сту пи ли на сна гу 2003. 

го ди не би ло је мо гу ће да ли-
це ко је оде на од слу же ње вој-
ног ро ка са мо се би упла ћу је
до при нос за ПИО по чла ну 15
За ко на о ПИО као ли це ван
оси гу ра ња. Да нас ово пи та ње
ни је ви ше ак ту ел но јер не по-
сто ји оба ве за слу же ња вој ног
ро ка.
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Ле ко ви те ми сли
У прин ци пу, они ко ји се бо га те на ра чун на ро да,

ни су за прин ци пе.
У бо гат ству је нај те же оста ти чо век.
До са да су Ср би мно го ли чи ли на ри бе. Пред све-

том су, углав ном, ћу та ли.
По ли ти ча ри су се одво ји ли од на ро да кад су ви де ли

ка ко на род жи ви.
Ла ко је про ме ни ти си стем. Про ме ни те ви по на-

ша ње љу ди!
По што смо сви рав но прав ни, мо жда ће по сле про фе со-

ра и ђа ци да штрај ку ју?!
Не кад би ло сад се при по ве да: „Кре нем ја са по-

ро ди цом на Ко па о ник...”
Ка жу да ди нар чвр сто сто ји. Али за то, због ди на ра, мо-

рал стал но па да.
Ду шан Стар че вић

... да је 
п р о б  н и 
ки  не  ски 
пут нич ки 

воз на ли ни ји Пе кинг−Шан-
гај по сти гао кра јем про шле 
го ди не ре корд ну бр зи ну од 
486 ки ло ме та ра на час то-
ком тест-во жње пред отва-
ра ње но ве же ле знич ке ли-
ни је из ме ђу ова два гра да? 
То је нај ве ћа бр зи на не мо-
ди фи ко ва ног кон вен ци о-
нал ног пут нич ког во за ко ја 
је икад за бе ле же на.

... да, ина че, ре до ван 
пут нич ки воз на ре ла ци-
ји Шан гај−Хангзхоу во зи 
про сеч ном бр зи ном од 350 
ки ло ме та ра на сат?

… да су 
н е  д а в  н о 
про гла ше-
ни нај бо-
љи јав ни 
пре во зи у све ту? На пр ва 

три ме ста су ме трои у То-
ки ју, Мо скви и Тај пе ју.

... да се нај ве ћа под зем-
на же ле зни ца на све ту,
све ча но пу ште на у рад 9.
9. 2009, у 9 са ти и 9 ми ну-
та, на ла зи у Ду ба и ју?

... да је нај бр жи ауто мо-
бил на све ту SSC Ul ti ma te
Aero TT? У Ги ни со вој књи-
зи ре кор-
да пи ше 
да му је 
б р  з и  н а 
4 1 1 , 7 6 
км/ч, а опре мљен је мо то-
ром ја чи не 1.183 КС.

... да нај јеф ти ни ји ауто-
мобил на свету, индијски
„тата нано”, чи ја је основ на
це на око 2.200 до ла ра, бе-
ле жи мно го ло ши ју про да ју
не го што се оче ки ва ло. Ис-
по ста ви ло се да је те шко
по сти ћи да јеф ти но во зи ло
бу де исто вре ме но и до бро.

Да ли сте зна ли ...


