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На по чет ку 21. ве ка, по сле ду гач ке бор бе
за рав но прав ност по ло ва, же не се и да-
ље су о ча ва ју са истим пре пре ка ма и ис-

ку ше њи ма. Ис по ста ви ло се да је из бо ре на рав-
но прав ност до не ла мно го до дат них оба ве за, а
са вре ме но дру штво све ве ће зах те ве. Же не су
до би ле при ли ку да осва ја ју ви со ке по зи ци је,
али оне ко је се пот пу но по све те по слу ско ро да
ни су у мо гућ но сти да оства ре ква ли те тан по ро-
дич ни жи вот. За то се, па ра док сал но, да на шњој
же ни као пи та ње свих пи та ња све ви ше на ме ће
ди ле ма – ка ри је ра или ма те рин ство.
И же не, у јед на кој ме ри као и му шкар ци, сма-

тра ју да је лич ни и про фе си о нал ни раз вој ве-
о ма ва жан, а по слов ни успех оба по ла да нас
нај ви ше за ви си од то га ко ли ко сте по све ће ни
и спрем ни да све оста ле оба ве зе ста ви те у дру-
ги план. Сто га је од лу ка о то ме ко ји ће те пут
ода бра ти ствар лич ног из бо ра и ам би ци ја, ма-
да ве ћи на же на по ку ша ва да ба лан си ра из ме ђу
свих ових уло га.
На ка ри је ру же не на на шим ге о граф ским про-

сто ри ма од у век је ути ца ло ја ко кул тур но на сле-
ђе и па три јар хал ни обра зац по ко ме она пр вен-
стве но тре ба да бу де „до бра мај ка и су пру га”,
док ње на лич на и про фе си о нал на афир ма ци ја

углав ном слу жи да се „до пу ни бу џет”. У прак си
то зна чи да же на уме сто јед ног има нај ма ње
дво стру ко рад но вре ме и мо ра да „кра де” од
соп стве ног сна да би не што по сти гла и у сво јој
про фе си ји. Ме ђу тим, и у за пад ним зе мља ма се
у по след ње вре ме вра ћа тренд да же не опет
бу ду до ма ћи це и мај ке пре све га. И то по њи-
хо вој соп стве ној же љи – да ма ло успо ре жи вот,
сма ње стрес и бу ду ви ше уз сво ју де цу.
У Бри та ни ји, за кљу чио је не дав но тим њи хо-

вих ис тра жи ва ча, око 50 од сто же на ко је су на
ви со ким по зи ци ја ма ни су оства ри ле по том ство,
а оне ко је је су, у нај ве ћем про цен ту за др жа ле
су се на јед ном де те ту, с ко јим про во де ма ло
вре ме на и због то га су ве о ма за бри ну те. До ла-
зак де те та ме ња при о ри те те, те ако по ку ша ју
да ра де истим тем пом као и пре по ро ђа ја, же не
че сто пра ти гри жа са ве сти и страх да ће не-
ке фа зе у од ра ста њу свог ма ли ша на не ми нов но
про пу сти ти.
Ја сно је да сва ка др жа ва мо ра озбиљ ни је да

се по за ба ви овом пи та њем, а ре ше ње си гур но
ни је да же не од у ста ју од ка ри је ре. До тле, оста-
је да и да ље би је мо ту бит ку и да се тру ди мо да
из ње иза ђе мо што успе шни је – и као же не и
као мај ке. М. Јо ва но вић

Реч уредника

Сто први пут
Из го ди не у го ди ну пред Осми март јав ност по ка зу је за ин те ре со ва ност за жен ско пи та ње ко ја

се нај че шће сво ди на кон цер те, но вин ске члан ке и ТВ еми си је. Про бле ми дис кри ми на ци је, на-
си ља над же на ма, сва ко дне ви це же на са ин ва ли ди те том, са мо хра них мај ки оста ју, на жа лост,
део на ше ствар но сти и сва ког на ред ног да на. Ме ђу на род ни дан же на ни је са мо њи хов пра зник 
већ би тре ба ло да сим бо ли ше ак ци је у ре ша ва њу про бле ма са ко ји ма се же не су о ча ва ју.
Ове го ди не Осми март се обе ле жа ва сто пр ви пут. Уста но вљен је на Дру гој ме ђу на род ној

кон фе рен ци ја же на со ци ја ли ста, 8. мар та 1910. у Ко пен ха ге ну, на ини ци ја ти ву Не ми це Кла ре
Цет кин, та да шње ли дер ке жен ског рад нич ког по кре та. Тај дан би тре ба ло да чу ва се ћа ње на де-

9. го ди не и на 15.000 же на ко је су се у њу јор шкоммон стра ци је аме рич ких рад ни ца у Чи ка гу 1909
а те и пра во гла са. Тај дан би тре ба ло да нас под се-мар шу бо ри ле за кра ће рад но вре ме, бо ље пла
во да во зе ко ла (Са у диј ска Ара би ја), да по вер скомти да у све ту још по сто је же не ко је не ма ју пра 
з му же вље ве са гла сно сти (Изра ел), да без до зво леза ко ну не мо гу да до би ју раз вод без
же да им се из да па сош (Ирак), да су нај ве ћи да нак су пру га не мо ж
пла ти ле же не, да ис тра жи ва ња о не за по сле но ститран зи ци ји п
је свет ска еко ном ска кри за нај ви ше њих по го ди-по ка зу ју да 
е ми са ко ји ма се при пад ни це леп шег по ла су сре ћула... Про бле
су узро ко ва ни са мо ти ме што су же не.вр ло че сто с
ед ног ве ка же не су по ста ви ле стан дар де као штоЗа ви ше од ј
ад ног вре ме на, пра во на јед на ку пла ту са му шкар-су скра ће ње ра
на ра ду, пра во на абор тус, пра во на обра зо ва ње,ци ма, за шти та 
бо де. Не ки про бле ми су се с вре ме ном усло жња-сек су ал не сло б
е но дру штво је до не ло и но ве при ти ске на жен-ва ли а са вре ме
ти сти ка ка же да јед на од три же не тр пи на си ље,ска пле ћа. Ста т
ност же на у Ср би ји је 1,5 пу та ве ћа не го не за по-не за по сле н
т му шка ра ца а оне ко је ра де ма ње су пла ће не одсле ност
х ко ле га...му шких
пр кос свим ста рим и но вим со ци јал ним и еко ном-Уп
ким ба ри је ра ма са ко ји ма се су сре ће, све сво јеск
уло ге она и да ље при хва та и жи ви, и ни је се про-у
ме ни ла као мај ка, као ба ка, као се стра, као при-м
ја те љи ца, као до ма ћи ца, као ко ле ги ни ца... и онај
та ква оста је и сто пр ви пут.т

Ј. Оцић
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актуелно

УСек то ру за оства ри ва ње 
пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња 

у РФ ПИО се, по ред мно го-
број них дру гих по сло ва, ра-
ди и на до но ше њу ре ше ња у 
пр вом сте пе ну ка да је реч о 
при ме ни ме ђу на род них уго-
во ра. Ре пу бли ка Ср би ја има 
спо ра зу ме о со ци јал ном оси-
гу ра њу са два де сет шест зе-
ма ља, и њи ма су уре ђе на 
пи та ња при зна ва ња рад ног 
ста жа, здрав стве ног оси гу ра-
ња, ис пла те пен зи ја и дру гих 
да ва ња.
Из ме не и до пу не За ко на о 

ПИО од но се се и на при ме-
ну ових спо ра зу ма. Ко је су 
те про ме не и ко ји су ефек ти 
њи хо вог спро во ђе ња у прак-
си, за наш лист го во ри Ју ли-
ја на Ра до ва но вић, на чел ни ца 
Оде ље ња за ПИО по ме ђу-
на род ним уго во ри ма у Ре пу-
блич ком фон ду за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње.

– Су сре та ли смо се у сва ко-
днев ном по слу са осо ба ма ко-
је су у ино стран ству оства ри-
ле пра во на пен зи ју, а ко је су 
та ко ђе ра ди ле и у Ср би ји, где 
ни су има ле по треб не го ди не 
ста жа оси гу ра ња за сти ца ње 
пра ва на пен зи ју. Ти ко ри сни-
ци су нај че шће при бе га ва ли 
то ме да са ми се би упла ћу ју 
оси гу ра ње пре ма чла ну 15, 
да би сте кли услов за оства-
ри ва ње пра ва на пен зи ју по 
до ма ћим про пи си ма. То ви ше 
ни је мо гу ће, јер је но вим За-
ко ном ја сно пре ци зи ра но да 
са мо ли це ван оба ве зног оси-
гу ра ња, од но сно не за по сле но 
ли це мо же се би да упла ћу је 
оси гу ра ње. То прак тич но зна-
чи да ко ри сни ци пен зи је, па 
ти ме и ко ри сни ци ино стра не 
пен зи је, не мо гу да стек ну 
свој ство оси гу ра ни ка по овом 
осно ву. У За ко ну из 2003, а 
за тим и из 2006. го ди не, од-
ред ба чла на 15 ни је би ла у 
овом сми слу та ко пре ци зи ра-

на, а са да у ве зи са тим не ма 
ни ка квих не до у ми ца – ка же 
Ју ли ја на Ра до ва но вић.
Кон крет ни слу ча је ви то нај-

бо ље об ја шња ва ју.
– Сва ка ко, а нај бо љи при-

мер за то су ко ри сни ци ко ји 
су пра во на пен зи ју оства ри-
ли у Не мач кој где је, уз од ре-
ђе не го ди не жи во та, услов за 
пен зи ју ми ни мум пет го ди на 
рад ног ста жа. Ти ко ри сни ци 
ви ше не ма ју пра во да се би 
упла ћу ју стаж по чла ну 15, 
да би евен ту ал но ис пу ни ли 
усло ве за сти ца ње пра ва на 
пен зи ју по про пи си ма Ср би је. 
Да кле, та про ме на у За ко ну је 
су штин ска про ме на, ве ли ка 
но ви на... – об ја шња ва на чел-
ни ца Оде ље ња за ПИО по ме-
ђу на род ним уго во ри ма.
Зна чај на про ме на је и у ве зи 

са нај ни жим из но сом пен зи је, 
а том из ме ном је ис пра вље на 
и сво је вр сна не прав да.

– У За ко ну је чла ном 79 ре-
гу ли сан нај ни жи из нос пен зи је 
за све вр сте оси гу ра ни ка. Он 

про пи су је да нај ни жи из нос
пен зи је при па да оси гу ра ни ку
ко ји оства ри пра во на ста ро-
сну, од но сно ин ва лид ску пен-
зи ју ако му је тај из нос ма њи
од из но са ко ји је пред ви ђен
од ред ба ма овог чла на. А пре-
ма чла ну 77 пред ви ђе но је да
оси гу ра ни ку ко ји је оства рио
пра во на ино стра ну пен зи ју
при ме ном ме ђу на род них уго-
во ра при па да из нос у ви си ни
раз ли ке до нај ни жег из но са
пен зи је, ако му збир утвр ђе-
не пен зи је по до ма ћим и ино-
стра не (де ла) пен зи је об ра чу-
на те пре ма де ви зном кур су на
дан сти ца ња пра ва у тој зе-
мљи, не пре ла зи из нос нај ни-
же пен зи је утвр ђе не за ко ном.
Ти ме је от кло ње на не прав да
пре ма љу ди ма ко ји при ма ју
нај ни жи из нос пен зи је ко ју
су оства ри ли ис кљу чи во по
до ма ћим про пи си ма у од но су
на оне ко ји су је оства ри ли и
по до ма ћим и по ино стра ним
про пи си ма – на во ди Ју ли ја на
Ра до ва но вић.

У мно гим ино стра ним зе-
мља ма по сто ји огра ни че ње
ка да је реч о тра ја њу бра ка,
као и не ки дру ги усло ви ко-
ји се од но се на оства ри ва ње
пра ва на по ро дич ну пен зи ју.

– Раз лог за та ква за кон ска
огра ни че ња ле жи у на ме ри
да се из бег ну евен ту ал не
зло у по тре бе, а то је пре ма
За ко ну о из ме на ма и до пу на-
ма За ко на о ПИО пред ви ђе но
и у на шој зе мљи. У Швај цар-
ској је, при ме ра ра ди, по ред
по треб них го ди на жи во та,
про пи сан услов од ми ни мум
пет го ди на тра ја ња бра ка.
Код нас је, пре ма но вим про-
пи си ма, пред ви ђе но да уко-
ли ко је умр ли оси гу ра ник,
од но сно ко ри сник пен зи је у
мо мен ту за кљу че ња бра ка
имао на вр ше них 65 (му шка-
рац), од но сно 60 го ди на (же-
на), брач ни друг мо же сте ћи
пра во на по ро дич ну пен зи ју
под усло вом да има ју за јед-
нич ко де те или ако је брак 
тра јао нај ма ње две го ди не
– из но си на чел ни ца Ју ли ја на
Ра до ва но вић.

Је ле на Оцић

ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ЗА КО НА О ПИО

Но ве од ред бе и при ме на
ме ђу на род них спо ра зу ма

Спо ра зу ми са 
26 земаља 
Ср би ја је пот пи са ла ме-
ђу на род не спо ра зу ме
са: Аустри јом, Бел ги-
јом, Бу гар ском, Ве ли ком
Бри та ни јом, Дан ском, 
Егип том, Ита ли јом, Ли-
би јом, Лук сем бур гом, 
Ма ђар ском, Ма ке до ни-
јом, Не мач ком, Панамом, 
Пољ ском, Ру му ни јом 
(са мо здрав стве но оси гу-
ра ње), Сло вач ком (при-
ме њу је се спо ра зум са 
Че хо сло вач ком Ре пу бли-
ком), БиХ, Фран цу ском,
Хо лан ди јом, Хр ват ском, 
Цр ном Го ром, Че шком,
Швај цар ском, Швед ском
и Сло ве ни јом.

ЈуЈуЈуЈу л л л ли и и ијајајај  ннн наааа
РаРаРаРа д д д до о о о вававава н ннно о оовивививићћћћ
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Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во-
да за ста ти сти ку (март 2010), у Ср-
би ји има 1,85 ми ли о на за по сле них,

а пре ма по след њим по да ци ма из ма тич-
не еви ден ци је Фон да ПИО (јун 2010), за-
по сле них је, за јед но са са мо стал ним де-
лат но сти ма, 2,44 ми ли о на а пен зи о не ра
ви ше од 1,62 ми ли о на. Мно го пу та је ис-
так ну то да је пен зи ја еко ном ска ка те го-
ри ја ко ја се од ре ђу је на ба зи за ра ђе ног:
ви си не при ма ња, ду жи не рад ног ста жа,
упла ће них до при но са, али пен зиј ски си-
сте ми ве ћи не зе ма ља са др же и став ку
ко ја шти ти нај у гро же ни је – нај ни жу за-
га ран то ва ну пен зи ју ко ја тре ба да обез-
бе ди ми ни мал ну ма те ри јал ну си гур ност,
од но сно основ ни ни во пен зиј ских пра ва.
Тре нут но се из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је
за пен зи о не ре из ка те го ри је за по сле них
из два ја 3,62 ми ли јар де ди на ра, за по љо-
при вред ни ке 10,99 ми ли јар ди ди на ра, и
за са мо стал не де лат но сти 153 ми ли о на
ди на ра, ко ји ма се по кри ва раз ли ка из-
ме ђу нај ни же за га ран то ва не пен зи је и
оно га што је ствар но за ра ђе но, од но сно
оно га што би оси гу ра ни ку при па ло по
за ко ну. О то ме, као и о кре та њу и ускла-
ђи ва њу пен зи ја у про те клој де це ни ји
раз го ва ра ли смо са Ива ном Ми ми ћем,
ди рек то ром Сек то ра за фи нан сиј ске по-
сло ве, и Вла ди ми ром Стан ко ви ћем, ди-
рек то ром Сек то ра за оства ри ва ње пра ва
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
у Фон ду ПИО.

У ко јим слу ча је ви ма оси гу ра-
ни ци (ста ро сни и ин ва лид ски)

при ма ју нај ни жи из нос пен зи је?
– Нај ни жи из нос пен зи је при па да оси-

гу ра ни ку ко ји оства ри пра во на ста ро-
сну, од но сно ин ва лид ску пен зи ју ако му
је та пен зи ја ма ња од оно га што је за-

ко ном утвр ђе но као нај ни жи из нос. Нај-
ни жи из нос пен зи је при па да свим ка те-
го ри ја ма ко ри сни ка пра ва – из ре до ва
за по сле них, са мо стал них де лат но сти и
по љо при вред ни ка. Ако оси гу ра ник има
на вр шен стаж по раз ли чи тим осно ва-
ма, нај ни жи из нос пен зи је за по љо при-
вред ни ке утвр ђу је се ка да је пре те жан
стаж оси гу ра ња на вр шен у оси гу ра њу
по љо при вред ни ка. До 1. ја ну а ра ове
го ди не нај ни жи из нос пен зи је при па дао
је и оси гу ра ни ци ма ко ји су оства ри ли
пра во на ино стра ни део пен зи је по ме-
ђу на род ним уго во ри ма, ако им је из нос
до ма ће пен зи је и ино стра не пен зи је,
об ра чу на те пре ма ва же ћем де ви зном
кур су, био ма њи од из но са нај ни же
пен зи је утвр ђе не за ко ном. Сту па њем
на сна гу но вог За ко на, оси гу ра ни ци ма
ко ји оства ре пра во на ино стра ни део
пен зи је при па да из нос у ви си ни раз-
ли ке до нај ни жег из но са пен зи је ако је
збир пен зи је ма њи од нај ни жег из но-
са пен зи је – ка же Вла ди мир Стан ко вић,
ди рек тор Сек то ра за оства ри ва ње пра-
ва из ПИО.

Ка ко се ви си на нај ни же пен зи-
је из ра чу на ва ла пре 2003. го-

ди не за оси гу ра ни ке из ка те го ри је
за по сле них, а ка ко за оси гу ра ни ке
из ка те го ри је са мо ста ла ца и по љо-
при вред ни ка?

– За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу из 1992. го ди не утвр ђе но
је да основ од ко јег се од ре ђу је ви си-
на нај ни жег из но са ста ро сне пен зи је за
за по сле не и са мо стал це чи ни про сеч на
ме сеч на за ра да оства ре на на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке у прет ход ној го ди ни, а
за по љо при вред ни ке нај ни жа осно ви ца
оси гу ра ни ка из прет ход не го ди не. Нај-
ни жи из нос ста ро сне пен зи је од ре ђи вао
се у про цен ту од ре ђе ном пре ма ду жи ни
ста жа. Та ко је, ре ци мо, за ду жи ну ста жа
од 20 го ди на сле до ва ла пен зи ја у ви си-
ни од 40 од сто, за стаж од 20 до 25 го-
ди на (20–24 за же не) 50 од сто, и тај се
про це нат да ље уве ћа вао до 80 од сто за
пен зиј ски стаж од 35 и ви ше го ди на (32
и ви ше за же не).
И нај ни жи из нос ин ва лид ске пен зи је,

ако је ин ва лид ност про у зро ко ва на бо ле-
шћу или по вре дом ван ра да, од ре ђи вао
се у про цен ту ко ји је за ви сио од ду жи не
ста жа. Овај из нос се кре тао од 40 од сто
за стаж од 20 го ди на за му шкар це, од-
но сно 15 го ди на за же не, до 80 од сто за
стаж од 35 и ви ше го ди на за му шкар це
и 30 и ви ше за же не. Ако је ин ва лид ност
про у зро ко ва на по вре дом на ра ду или
про фе си о нал ном бо ле шћу, нај ни жи из-
нос ин ва лид ске пен зи је од ре ђи вао се у
ви си ни од 80 про це на та од осно ва, без
об зи ра на ду жи ну ста жа. За ко ном о из-
ме на ма и до пу на ма За ко на о осно ва ма
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, од
1. ја ну а ра 2002. го ди не основ за од ре ђи-

актуелно

НАЈ НИ ЖА ЗА ГА РАН ТО ВА НА ПЕН ЗИ ЈА

За шти та за нај у гро же ни је

По да ци Фон да 
ПИО
Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког фон-
да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње, у де цем бру 2010. го ди не 
пен зи ју до 11.309,99 ди на ра (и тај 
из нос) при ми ло је 95.666 ко ри сни-
ка из ре до ва за по сле них и 5.785 
ко ри сни ка из ка те го ри је оси гу ра-
ни ка са мо ста ла ца. Исто вре ме но, 
пен зи ју до 8.552,20 ди на ра (и тај
из нос) при ми ло је 201.416 по љо-
при вред них пен зи о не ра.
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ва ње нај ни жег из но са ста ро сне, од но сно
ин ва лид ске пен зи је за све ка те го ри је
оси гу ра ни ка чи ни про сеч на ме сеч на за-
ра да на те ри то ри ји Ре пу бли ке у прет ход-
ној го ди ни, а нај ни жа ста ро сна, од но сно
ин ва лид ска пен зи ја из но си 20 од сто од
осно ва – об ја шња ва Иван Ми мић, ди рек-
тор Сек то ра за фи нан си је.

Да под се ти мо и ка ко су се
ускла ђи ва ле пен зи је за ове

ка те го ри је оси гу ра ни ка у пе ри о ду 
2003–2006. го ди на.

– За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу из апри ла 2003. го ди не
нај ни жа ста ро сна, од но сно ин ва лид ска
пен зи ја од ре ђи ва ла се у ви си ни из но са
ускла ђе не нај ни же пен зи је за те че них
ко ри сни ка у Ре пу блич ком фон ду за ПИО
за по сле них (нај ни жа пен зи ја утвр ђе на
по ме ну тим са ве зним за ко ном из 2002).
Нај ни же пен зи је ускла ђи ва не су као и
оста ле – 1. ја ну а ра, 1. апри ла, 1. ју ла и
1. ок то бра, са кре та њем тро шко ва жи во-
та и про сеч не за ра де за по сле них у Ре пу-
бли ци у прет ход ном квар та лу, у про цен-
ту ко ји је пред ста вљао збир по ло ви не
про цен та ра ста, од но сно па да тро шко ва
жи во та и по ло ви не про цен та ра ста, од-
но сно па да за ра да – ка же ди рек тор фи-
нан си ја Фон да ПИО.

Шта се, ка да је реч о нај ни-
жим пен зи ја ма, про ме ни ло по-

сле усва ја ња За ко на од 1. ја ну а ра
2006?

– Овај За кон је нај ни жи из нос ста ро сне,
од но сно ин ва лид ске пен зи је за за по сле-
не и са мо стал це утвр дио у ви си ни од 25
про це на та про сеч не за ра де у Ре пу бли ци
у прет ход ној го ди ни, а
оне су се да ље ускла-
ђи ва ле на исти
на чин као и оста-
ле пен зи је. 
Нај ни жи из-

нос за по љо при вред ни ке утвр ђен је у ви-
си ни ускла ђе ног нај ни жег из но са пен зи је
за те че них ко ри сни ка у овом оси гу ра њу.
Од 1. апри ла и 1. ок то бра 2006. пен зи-
је су ускла ђи ва не са тро шко ви ма жи во та
и про сеч ном за ра дом у по след њих шест
ме се ци, у про цен ту ко ји је пред ста вљао
збир 62,5 од сто ра ста, од но сно па да тро-
шко ва жи во та и 37,5 од сто ра ста, од но сно
па да за ра да. На исти на чин пен зи је су се
ускла ђи ва ле и у 2007. и 2008. го ди ни, с
тим што се уче шће про цен та ра ста, од но-
сно па да тро шко ва жи во та по ве ћа ва ло за
12,5 од сто по го ди ни, а про це нат ра ста,
од но сно па да за ра да се сма њи вао за исти
про це нат по го ди ни. У ја ну а ру 2008. го-
ди не усле ди ло је ван ред но ускла ђи ва ње
по За ко ну, а по сле ре дов ног ускла ђи ва ња
у апри лу, Уред бом Вла де Ср би је пен зи је
су од ок то бра по ве ћа не за 10 од сто што
је, уз ре дов но ускла ђи ва ње, укуп но из но-
си ло 14,13 про це на та – под се ћа Ми мић.

У пе ри о ду 2009–2010. пен зи је
су ми ро ва ле, а из ме на ма и до-

пу на ма За ко на о ПИО ко је су упра-
во сту пи ле на сна гу об у хва ће не су и
од ред бе ко је се од но се на ми ни мал-
ну пен зи ју. Пред ви ђе но је да из нос
нај ни же пен зи је не мо же би ти ма њи
од 27 од сто про сеч не за ра де у Ре пу-
бли ци Ср би ји. Шта то зна чи за пен-
зи о не ре ко ји при ма ју ове пен зи је?

– Нај ни жи из нос утвр ђен За ко ном
ускла ђу је се на исти на чин као и пен-
зи је али је, у ци љу за шти те ко ри сни ка
нај ни жих пен зи ја про пи са но и ван ред но
ускла ђи ва ње овог из но са, од 1. ја ну а ра
ове го ди не, за про це нат ко јим се обез бе-

ђу је да се нај ни жи из нос до ве де на ни во
од 27 од сто про сеч не за ра де без по ре за
и до при но са у прет ход ној го ди ни. Пре ма
ста ти стич ким по да ци ма, у пе ри о ду ја ну-
ар–де цем бар 2010. нај ни жи из нос пен зи-
је био је на ни воу 32,53 од сто про сеч не
за ра де, а у ја ну а ру ове го ди не, због из вр-
ше ног ускла ђи ва ња, тај про це нат је 33,53
од сто. У слу ча ју да, ако раст за ра да бу де
ве ћи од ра ста це на, нај ни жи из нос пен-
зи је пад не ис под 27 од сто про сеч не не то
за ра де у прет ход ној го ди ни, га ран то ва-
њем да ће се тај из нос до ве сти на ни во од
27 про це на та обез бе ђу је се да ко ри сни ци
нај ни жих пен зи ја „пра те” стан дард за по-
сле них. Ова ква за шти та ко ри сни ка нај ни-
жих пен зи ја пред ви ђе на је за кључ но са
31. де цем бром 2015. го ди не – на гла ша ва
Вла ди мир Стан ко вић, ди рек тор Сек то ра
за оства ри ва ње пра ва из ПИО.

По ред три ускла ђи ва ња ко ја
ове го ди не сле ду ју пен зи о не-

ри ма из све три ка те го ри је, нај ни-
же пен зи је су од 1. ја ну а ра уве ћа не
за је дан од сто. Ко ли ко, на кон тог
ускла ђи ва ња, из но си ви си на нај ни-
же пен зи је?

– Нај но ви јим За ко ном о из ме на ма и
до пу на ма За ко на о ПИО, од 1. ја ну а ра
ове го ди не, нај ни жи из нос пен зи је за ко-
ри сни ке из ка те го ри је оси гу ра ни ка за по-
сле них и са мо стал них де лат но сти из но си
11.447,81 ди нар – ван ред но ускла ђен за
про це нат ко јим се обез бе ђу је да уче шће
нај ни жег из но са пен зи је за ја ну ар 2011.
у про сеч ној за ра ди без по ре за и до при-
но са у 2010. го ди ни бу де ве ће за је дан

про цент ни по ен. За ко ри сни ке из ка-
те го ри је по љо при вред ни ка нај ни-
жи из нос пен зи је је 9.000 ди на ра

– ка же Иван Ми мић, ди рек-
тор Сек то ра за фи нан-
си је Фон да ПИО.

М. Јо ва но вић
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између два броја

Че твр ти са јам „Агро мар кет екс по”
На Шу ма ди ја сај му у

Кра гу јев цу одр жан је че-
твр ти са јам „Агро мар кет
екс по 2011”, ко ји је ове
го ди не оку пио ви ше од
две и по хи ља де по слов-
них парт не ра ове успе-
шне кра гу је вач ке фир ме,
ка ко из Ср би је, та ко и из
зе ма ља у окру же њу.
То ком че ти ри да на

тра ја ња сај ма пру же на
је при ли ка ве ли ком бро-
ју ком па ни ја из Ср би је и
су сед них зе ма ља да ус-
по ста ве по слов ну са рад-

њу, пре све га у обла сти по љо при вред не про из вод ње. На сај му је пред ста вље но око
де сет хи ља да раз ли чи тих про из во да, а ор га ни зо ва на су и број на струч на пре да ва ња
и се ми на ри.

Мла ди за ста ре
У д р у  же  ње 

гра ђа на „Зла-
ти бор ски круг” 
у Ча је ти ни 
успе шно је за-
вр ши ло јед но-
го ди шњи про-
је кат „Мла ди 
за ста ре”, чи ју 
су ре а ли за ци ју 
по мо гли Ин сти тут за одр жи ве за јед ни-
це (ИСЦ) и Аген ци ја САД за ме ђу на род-
ни раз вој (УСА ИД). На све ча но сти по-
во дом успе шног за вр шет ка при ка зан је
до ку мен тар ни филм о ак ци ја ма ко је су
ор га ни зо ва не, а ин сти ту ци ја ма, ор га ни-
за ци ја ма, удру же њи ма и ме ди ји ма уру-
че не су за хвал ни це за до при нос успе ху
про јек та.
Усва ја њем ло кал ног ак ци о ног пла на

пре го ди ну да на, ко ји је део про јек та
„Мла ди за ста ре”, Ча је ти на је по ста ла
пр ва оп шти на у Ср би ји у ко јој је усво-
јен ло кал ни до ку мент у скла ду са На ци о-
нал ном стра те ги јом о ста ре њу. Основ ни
циљ про јек та био је уна пре ђе ње ква ли-
те та жи во та ста рих ли ца у оп шти ни кроз
њи хо во ак тив но уче шће у жи во ту за-
јед ни це. На ро чи ти зна чај дат је раз во ју
ме ђу ге не ра циј ске са рад ње и ак тив ни јем
укљу чи ва њу мла дих у по бољ ша ње по-
ло жа ја ста ри јих осо ба и што успе шни јем
ре ша ва њу њи хо вих еко ло шких, еко ном-
ских и со ци јал них про бле ма.

По стиг нут до го вор
Ми си ја ММФ и Вла да Ср би је по сти гле су до го вор о сед мој и по след њој ре ви зи-

ји аран жма на ко ји би кра јем мар та тре ба ло да раз мо три Борд ди рек то ра, што ће 
Ср би ји омо гу ћи ти да по ву че 365 ми ли о на евра за ја ча ње де ви зних ре зер ви. Про-
це њу је се да је раст бру то до ма ћег про из во да у 2010. го ди ни био 1,8 од сто, док се 
у 2011. го ди ни оче ку је раст БДП од око три од сто, ре као је Ал берт Је гер, шеф ми-
си је. ММФ је за бри нут због ви со ке сто пе ин фла ци је, али је На род на бан ка Ср би је 
пра во вре ме но ре а го ва ла по ди за њем ре фе рент не ка мат не сто пе. Борд ди рек то ра 
ММФ не ће по твр ди ти ову ре ви зи ју аран жма на уко ли ко Вла да Ср би је не ис по шту је 
до го вор и пре по ру ке Фон да о по ди за њу пла та за по сле ни ма у јав ном сек то ру.
Ср би ја не ће по ву ћи свих 365 ми ли о на евра, ко ји су јој да ти овом ре ви зи јом, већ 

са мо око 50 ми ли о на.

Нај у спе шни ја
из во зна гра на
Бе о гра да 
На бе о град ској пи ја ци Зе ле ни ве нац

отво рен је из ло жбе ни про стор тра ди ци-
о нал них пи јач них про из во да – „До ма ћи
ду ћан на пи ја ци”. Ову не сва ки да шњу
из ло жбу отво ри ли су Дра ган Ђи лас,
гра до на чел ник Бе о гра да, и Са ша Дра-
гин, ми ни стар по љо при вре де, шу мар-
ства и во до при вре де, а на њој ће мо ћи
да из ла жу и пред ста ве сво је про из во де
у глав ном гра ду сви по љо при вред ни-
ци ко ји уче ству ју у ак ци ји „При род но
из Ср би је”. Гра до на чел ник Ђи лас је на
отва ра њу „До ма ћег ду ћа на” ре као да
ни је би ло те шко схва ти ти да је нај ве-
ћа из во зна гра на Бе о гра да упра во по-
љо при вре да и да је за то град по кре нуо
низ про је ка та ко ји ће љу ди ма ко ји жи ве
у де ло ви ма где мо гу да се ба ве по љо-
при вре дом олак ша ти тај по сао. Гра до-
на чел ник је по хва лио и ак тив но сти ЈКП
„Град ске пи ја це” озна чив ши га јед ним
од нај у спе шни јих град ских пред у зе ћа.

Ратари
рекордери у 
Фран цу ској
Гру па од 45 кра гу је вач-

ких по љо при вред ни ка, 
ре кор де ра у про из вод њи 
мле ка, ме са и во ћа, на-
гра ђе них на про шло го ди-
шњем Сај му по љо при вре-
де у овом гра ду, бо ра ви ла 
је у Па ри зу где су одр жа на 
два ве ли ка ме ђу на род на 
по љо при вред на сај ма ко ји 
оку пља ју пре ко 1.300 из-
ла га ча, са ви ше од 1.400 
брен до ва. Осим пре сто-
ни це Фран цу ске, кра гу је-
вач ки по љо при вред ни ци 
су об и шли и по кра ји ну 
Шам пањ и град Ремс, где 
су се упо зна ли са тех но ло-
ги јом про из вод ње чу ве ног 
фран цу ског ви на и шам-
пањ ца.
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Раст це на
У Ва ље ву и Гор њем Ми ла нов цу бе ли

хлеб је по ску пео и са да ко шта 50 ди на-
ра, а основ на на мир ни ца има ви шу це-
ну и у при ват ним пе ка ра ма у Срем ској
Ми тро ви ци. У глав ном гра ду це не хра не
по ка зу ју да су Бе о гра ђа ни си ро ма шни ји
чак 30 од сто ви ше не го ла не. Не ма пре-
храм бе ног про из во да ко ме це на ни је по-
ра сла, а ко зме ти ка и кућ на хе ми ја су још
дра стич ни је по ску пе ле. Но ви це нов ник 
за елек трич ну енер ги ју, ви ши за 13,5 од-
сто, ва жи ће од по чет ка апри ла. Др жа ва
је Елек тро при вре ди да ла пре по ру ку да
се ово по ве ћа ње не од но си на гра ђа не
ко ји ме сеч но по тро ше до 350 ки ло ват
ча со ва. По ред на ја вље них по ску пље ња
енер ге на та, на ре ду је и угаљ ко ји ће од
1. мар та има ти це ну ви шу за 20 од сто.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла ја ну ар ске пен зи је ко ри сни ци ма из ка те го ри је за по сле них по-

че ла је 23. фе бру а ра.
Бив шим по љо при вред ни ци ма дру ги део ја ну ар ских при на дле жно сти ис пла ћу је се

од 19. фе бру а ра.
Са мо стал ци ће це ле фе бру ар ске пен зи ји при ми ти 3. мар та.

У Цр вен ки по сао 
за 50 рад ни ка
Бо јан Пај тић, пред сед ник Вла де Вој во-

ди не, и Дра го слав Пе тро вић, по кра јин ски
се кре тар за на у ку и тех но ло шки раз вој,
отво ри ли су, 11. фе бру а ра, у Цр вен ки
85. вој во ђан ски по гон но вих тех но ло ги ја.
Реч је о по го ну за про из вод њу уре ђа ја за
пре чи шћа ва ње во де за пи ће ДОО „Сиг-
ма” из Ку ле, по вр ши не 1.200 ква драт них
ме та ра и ин ве сти ци о не вред но сти 70 ми-
ли о на ди на ра. За отва ра ње по го на у Цр-
вен ки Вла да Вој во ди не је из дво ји ла 20
ми ли о на ди на ра, а у ње му је по сао до-
би ло 20 рад ни ка у про из вод њи, и још 30
кроз раз не ви до ве ко о пе ра ци је.

Пре ма ре чи ма Дра го слава Пе тро ви ћа,
сре ди ном фе бру а ра би ће рас пи сан и јав-
ни по зив за на ста вак про гра ма об је ди-
ње ног ин ве сти ра ња др жа ве и при ват ног
ка пи та ла у Вој во ди ни. По кра ји на ће из-
дво ји ти 470 ми ли о на ди на ра, а оче ку је
се да ће укуп но уло же на су ма у по го не
но вих тех но ло ги ја би ти око 1,5 ми ли јар-
ди ди на ра, што ће обез бе ди ти усло ве за
отва ра ње из ме ђу се дам и осам хи ља да
но вих рад них ме ста. Вла да Вој во ди не
те жи да у ова кве про гра ме укљу чи и
стра не ком па ни је, по себ но из Аустри је
и Ита ли је јер је са њи ма и до сад има ла
до бру ре ги о нал ну са рад њу.

Еко ном ско осна жи ва ње Ро ма
Ром ски ин фор ма тив ни цен тар, у парт нер ској са рад њи са до на тор ском ор га ни за-

ци јом „Ca re In ter na ti o nal” и уз фи нан сиј ску по др шку Кра ље ви не Нор ве шке, успе шно
спро во ди про је кат еко ном ског осна жи ва ња Ро ма. У окви ру овог про гра ма Ром ски
ин фор ма тив ни цен тар је до де лио бес по врат не гран то ве за про ши ре ње по сто је ћег
би зни са у по је ди нач ном из но су од 250.000 ди на ра, од но сно 3.400 до ла ра, на ме ње-
них за на бав ку ма ши на и опре ме.
Про је кат осна жи ва ња Ро ма у Ср би ји осми шљен је као еко ном ска по др шка за за по-

чи ња ње соп стве ног по сла и про ши ре ња по сто је ће де лат но сти, док еду ка тив ни део
об у хва та обу ку за пре ква ли фи ка-
ци ју и до ква ли фи ка ци ју. Овај тро-
го ди шњи про је кат већ је дао до-
бре ре зул та те, на ро чи то на по љу
афир ма ци је же на у пред у зет ни-
штву. У пр вој го ди ни три на ест фир-
ми је за по че ло по сао, два де сет је
до би ло по моћ, а то ли ко је про шло
и кроз про грам пре ква ли фи ка ци је.
На обу ци за осни ва ње но вих фир-
ми тре нут но је њих два де сет пе то-
ро, док би за про ши ре ње по сла до
кра ја ове го ди не тре ба ло да бу де
по де ље но још де сет гран то ва.

Са јам ту ри зма
На Бе о град ском сај му, од 24. до 27. фе бру а ра, одр жан је 33. ме ђу на род ни са-

јам ту ри зма, Дру ги са јам ви на и ма ли Са јам су ве ни ра. Ово го ди шње ма ни фе ста-
ци је би ле су по све ће не Ду на ву и пу те ви ма ви на, јер у тим обла сти ма Ср би ја има 
ве ли ке мо гућ но сти, ре као је на отва ра њу др жав ни се кре тар за ту ри зам, Го ран 
Пет ко вић. На сај му је сво је по ну де пред ста ви ло око 900 из ла га ча из 43 зе мље, а 
ово го ди шња зе мља парт нер би ла је Хр ват ска. Ми ни стар ство еко но ми је и Ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја Ср би је про мо ви са ли су на шу ту ри стич ку по ну ду, на ро чи то 
зим ске цен тре и се о ски ту ри зам.
На Сај му ви на, на ко јем је пред ста вље на ма па вин ских пу те ва Ср би је, из ла га ло 

је 105 ви на ра из де сет зе ма ља, ме ђу ко ји ма су би ле Ита ли ја, Фран цу ска, Шпа ни-
ја, Сло ве ни ја, Хр ват ска, Ар ген ти на.
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актуелно

УМин хе ну ће, 15. и 16.
мар та, би ти одр жа ни
не мач ко-срп ски да ни

раз го во ра, на ко ји ма ће пред-
став ни ци но си ла ца пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња Ср-
би је и Не мач ке – Ре пу блич ког
фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње и De utsche
Ren ten ver sic he rung-а, у не по-
сред ном кон так ту са оси гу ра-
ни ци ма и ко ри сни ци ма пра ва
оства ре них при ме ном спо-
ра зу ма у обла сти со ци јал ног
оси гу ра ња за кљу че ног из ме-
ђу две др жа ве, да ва ти ин-
фор ма ци је у ве зи са кон крет-
ним пред ме ти ма и пру жа ти
бес плат ну прав ну по моћ. За-
ин те ре со ва ни мо гу да за ка жу
тер мин до ла ска те ле фо ном,
фак сом или и-меј лом ко ји су
об ја вље ни у сред стви ма јав-
ног ин фор ми са ња и на пла ка-
ти ма пре ко ко јих је не мач ки
но си лац огла сио одр жа ва ње
ових раз го во ра.

– Сва ка ко се мо же оче ки-
ва ти ве ли ко ин те ре со ва ње за
ове раз го во ре, с об зи ром на
то да у Не мач кој жи ви до ста
срп ских др жа вља на, од ко јих

не сум њи во зна тан број има 
пе ри о де ста жа на вр ше ног у 
Не мач кој или већ оства ре но 
не ко од пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња. Циљ 
је, на рав но, да се што ши рем 
кру гу за ин те ре со ва них ли ца 
омо гу ћи уче шће на раз го во-
ри ма, та ко да ће пла кат са 
оба ве ште њем би ти ди стри бу-
и ран и по ста вљен на вид ном 
ме сту у шал тер са ла ма свих 
фи ли ја ла, слу жби фи ли ја ла 
и ис по ста ва Фон да ПИО (њих 
170), а оба ве ште ња ће та ко ђе 

ићи и пре ко сред ста ва јав ног 
ин фор ми са ња. По зва ни су 
сви гра ђа ни ко ји има ју по зна-
ни ке, при ја те ље или ро ђа ке у 
Не мач кој, а ко ји има ју по тре-
бу да се ин фор ми шу о сво јим 
пра ви ма из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња при ме-
ном би ла те рал ног спо ра зу ма, 
да их оба ве сте о одр жа ва њу 
ових да на раз го во ра и упу те 
их да се при ја ве и за ка жу тер-
мин до ла ска. Ди пло мат ско-
кон зу лар но пред став ни штво 
Ср би је у Не мач кој, као и удру-
же ња на ших гра ђа на та ко ђе 
ће се укљу чи ти у ак тив но сти 
ве за не за по зи ва ње за ин те-
ре со ва них ли ца и по пу ла ри-
са ње да на раз го во ра – ка же 
Алек сан дра Ба нић, са вет ник 
ди рек то ра Фон да ПИО.
Не спор но је да одр жа ва ње 

ова квих да на раз го во ра у обла-
сти пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, тзв. са ве то дав них 
да на, у ве ли кој ме ри до при-
но си ефи ка сном спро во ђе њу 
би ла те рал ног уго во ра о со-
ци јал ном оси гу ра њу, од но сно 
оства ри ва њу пра ва при ме ном 
ње го вих од ре да ба.

– Они су је дин стве на при-
ли ка да за ин те ре со ва на ли ца 
бу ду ин фор ми са на о кре та њу 
свог пред ме та, од но сно фа зи 
у ко јој се по сту пак оства ри ва-
ња њи хо вог пра ва на ла зи, да 
оства ре увид у пред мет и до-
при не су ре ша ва њу кон крет-
них про бле ма, или да до би-
ју прав но ту ма че ње и са вет. 
По зна то је да прак са одр жа-
ва ња да на раз го во ра у обла-
сти пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња по сто ји у зе мља ма 
Европ ске уни је. Ка да је у пи-
та њу Ср би ја, по сле „па у зе” од
го то во три де сет го ди на, ова-
ква ак тив ност је по но во ус по-
ста вље на ок то бра про шле го-
ди не са Аустри јом. На ред ним 
са ве то дав ним да ни ма ко ји ће 
би ти одр жа ни у овој го ди ни 
до ма ћин ће, по до го во ру, би-
ти Бе о град, и то: раз го во ри-
ма на ко ји ма ће уче ство ва ти 
пред став ни ци аустриј ског за-
во да, 6. апри ла, а раз го во ри-
ма на ко ји ма ће уче шће узе ти 
ко ле ге из Не мач ке – од 20. до
22. сеп тем бра – ис ти че Алек-
сан дра Ба нић.

Г. О.

ФИЛИЈАЛА РФ ПИО КРУШЕВАЦ

Но ва ди рек тор ка
СУ БО ТИ ЦА

Пен зи о не ри у свом 
од ма ра ли шту
Град ско удру же ње пен зи о не ра Су бо ти-

це по че ло је већ у дру гом де лу фе бру а ра
да при ма ре зер ва ци је и скла па уго во ре са
сво јим чла но ви ма и сим па ти зе ри ма за од-
мор и опо ра вак у од ма ра ли шту Удру же ња
у Со ко ба њи.
Утвр ђе ни су и фи нан сиј ски усло ви за

де се то днев ни бо ра вак су бо тич ких ба ка и
де ка у од ма ра ли шту од 1. ма ја до 10. ок то-
бра ове го ди не. Це на сме шта ја ван се зо не
(мај, јун, сеп тем бар и ок то бар) из но си 300
ди на ра днев но по осо би, а у се зо ни (јул и
ав густ) 350 ди на ра.
Це на апарт ман ског сме шта ја – на рас-

по ла га њу су два апарт ма на са пет ле жа-
ја, чај ном ку хи њом и ку па ти лом, из но си-
ће 17.500 ди на ра по сме ни ван се зо не, а
у се зо ни 20.000 ди на ра. Ауто бу ски пре воз
обез бе ђен је ди рект но до од ма ра ли шта.

М. М.

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ПЕН ЗИЈ СКИХ ФОН ДО ВА НЕ МАЧ КЕ И СР БИ ЈЕ

Да ни раз го во ра у Мин хе ну

Фи ли ја ла Ре пу блич ког фон да ПИО у Кру шев цу до би ла је пре не ко ли ко да на
но ву ди рек тор ку, Зо ри цу Јо ва но вић. Ди рек тор ка је Кру ше вљан ка, шко ло ва ла
се у род ном гра ду, а ди пло ми ра ла је на Еко ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Пр-
во рад но ис ку ство сте кла је у Кор по ра ци ји Тра јал, у Сек то ру спољ не тр го ви не,
да би на кон две го ди не пре шла у кру ше вач ку фи ли ја лу РФ ПИО. У фи ли ја ли је

Зо ри ца Јо ва но вић нај пре ра ди ла у Слу жби
кон тро ле об ра чу на и упла те до при но са, где
је сте кла ве ли ко ис ку ство и упо зна ла све
по сло ве из де ло кру га ра да Фон да. Мно го-
број не еду ка ци је су са мо по мо гле да про-
фе си о нал но на пре ду је – нај пре је по ла га-
њем струч ног ис пи та 2000. го ди не сте кла
сер ти фи кат овла шће ног ра чу но во ђе, а кон-
ти ну и ра ном еду ка ци јом до би ја и ли цен цу
о про фе си о нал ној оспо со бље но сти за рад.
Да љи на пре дак у слу жби оства ри ла је 2002.
го ди не ка да је по ста ла са мо стал ни струч-
ни са рад ник за фи нан сиј ске по сло ве – ко-
ор ди на тор. На овим по сло ви ма успе шно је
ра ди ла све до фе бру а ра ове го ди не го ди не
ка да јој је по ве ре но да оба вља по сло ве ди-
рек то ра Фи ли ја ле Кру ше вац. Г. О.

Зо ри ца
Јо ва но вић
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Згра да „Со ци јал ног”, у ко јој свој по-
слов ни про стор има ју фи ли ја ле Фон-
да ПИО, РЗ ЗО и НСЗ, до бро је по зна та
гра ђа ни ма Су бо ти це и окол них оп шти-
на јер је то јед на од уста но ва где нај-
че шће до ла зе ра ди оства ри ва ња сво јих
пра ва. На жа лост, све до са да она ни је
би ла ар хи тек тон ски при сту пач на за су-
гра ђа не са те жим фи зич ким хен ди ке пом
ко ји се кре ћу уз по моћ ин ва лид ских ко-
ли ца или дру гих ор то пед ских по ма га ла.
Ме ђу тим, кра јем про шле го ди не, не ка ко
у исто вре ме, и Ре пу блич ки фонд ПИО и
Град ска упра ва Су бо ти це по кре ну ли су
ре ша ва ње овог про бле ма.
Гра до на чел ник Су бо ти це, Са ша Ву чи-

нић, ини ци рао је при ку пља ње фи нан сиј-
ских сред ста ва за по моћ ин ва лид ним ли-
ци ма на ху ма ни тар ном ба лу кра јем про-
шле го ди не, а Фонд ПИО је у де цем бру, у
скло пу ком плек сни јег пла на при ла го ђа-
ва ња це ле по слов не згра де осо ба ма ко-
је се оте жа но кре ћу, нај пре по ста вио на
ула зу у згра ду мон та жну рам пу за осо бе
са ин ва ли ди те том, а већ у дру гом де лу
фе бру а ра, ка ко је и на ја вље но, за ме нио

је нај са вре ме ни јом плат фор мом за кре-
та ње ин ва лид них ли ца.
Са ша Ву чи нић је тим по во дом по хва-

лио агил ност РФ ПИО у ре ша ва њу овог
про бле ма и на ја вио да ће при ку пље-
на сред ства са ху ма ни тар ног ба ла би ти
рас по де ље на су бо тич ким ин ва лид ским
ор га ни за ци ја ма. Слав ко Имрић, ди рек-
тор По кра јин ског фон да ПИО, упо знао
је јав ност са да љим пла но ви ма Фон да за
ре кон струк ци ју згра де да би би ла при-
сту пач ни ја осо ба ма са те жим ин ва ли ди-
те том:

– Наш план је да до кра ја го ди не у
згра ди све бу де до ступ но ли ци ма са ин-
ва ли ди те том. Кон крет но, ре кон стру и са-
ће мо лифт да би био при ла го ђен по тре-
ба ма ин ва лид них ли ца, а за тим и про-
сто ри је у ко ји ма се са да оба вља оце на
рад не спо соб но сти, ка ко за Фонд ПИО,
та ко и за НСЗ. По што су ове про сто ри-
је на ме ђу спра ту, по ста ви ће мо још јед-
ну плат фор му да би и ове ор ди на ци је
би ле до ступ ни је ин ва лид ним ли ци ма.
Та ко ђе, пре ма европ ским стан дар ди ма,
адап ти ра ће мо за ОСИ и са ни тар не чво-

ро ве. И на кра ју, на ко рист свих гра ђа-
на Су бо ти це и оста лих оп шти на, Фонд
ПИО је на ме нио и сред ства за об на вља-
ње фа са де ове по слов не згра де у цен-
тру гра да.
При сут ни пред став ни ци ин ва лид ских

ор га ни за ци ја јед но ду шно су по здра ви ли
и по др жа ли ову ак тив ност Фон да. Стан-
ко Ним че вић, пред сед ник Оп штин ског
СИР Су бо ти це и пот пред сед ник СИР Ср-
би је, ис та као је да је Фонд овим ге стом
по ка зао да до бро во ди бри гу и да има
раз у ме ва ња и за нај те же ин ва ли де – оне
у ко ли ци ма, као и да је Су бо ти ца по овом
пи та њу до бар при мер за оста ле сре ди не
у Ср би ји.
Пи ро шка Са бо, се кре тар Дру штва за

це ре брал ну и де чи ју па ра ли зу Се вер-
но бач ког окру га, ко ја је има ла при ли ку
да пр ва ко ри сти по ста вље ну плат фор му,
из ја ви ла је да ће она би ти од ве ли ке по-
мо ћи ин ва ли ди ма и исто вре ме но је пре-
не ла њи хо ву за хвал ност Фон ду ПИО ко ји
им је омо гу ћио лак ши при ступ по слов ној
згра ди Фи ли ја ле.

М. Мек те ро вић

У СУ БО ТИЧ КОЈ ФИ ЛИ ЈА ЛИ ФОН ДА ПИО

Олак ша но кре та ње ин ва лид них ли ца

Го ди ну ко ја је пред на ма у 
ра ду Фон да ПИО обе ле-
жи ће две основ не ак тив-

но сти: ин си сти ра ње на што 
ве ћој ажур но сти, да би се 
нај ве ћи број ре ше ња до но сио 
у за кон ском ро ку од два ме-
се ца, и ин те гри са ње си сте ма 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја 
Фон да у ци љу бр жег и ефи ка-
сни јег ра да.
Ово би у нај кра ћем би ла са-

др жи на про гра ма ра да Фон да 
ПИО усво је ног на по след њој 
сед ни ци Управ ног од бо ра 
одр жа ној кра јем фе бру а ра. 
Све ак тив но сти пред ви ђе не 
Про гра мом ра да за ову го-
ди ну под ра зу ме ва ју ус по ста-
вља ње по треб них усло ва за 
ефи ка сну при ме ну но вих за-
кон ских про пи са ко ји ва же од 
1. ја ну а ра. Исто вре ме но, би ће 
ус по ста вље ни но ви, мо дер-
ни зо ва ни по слов ни про це си 
и из вр ше на стан дар ди за ци ја 
упра вља ња да би био оства-

рен ко на чан циљ: ефи ка сни ји 
ко ри снич ки сер вис, до но ше-
ње ре ше ња из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња у за-
кон ским ро ко ви ма, отва ра ње 
но вих елек трон ских сер ви са 
за гра ђа не.
Због ускла ђи ва ња са но вим 

за кон ским про пи си ма усво јен 

је и Пред лог пра вил ни ка о из-
ме на ма и до пу на ма Пра вил ни-
ка о обра зо ва њу и на чи ну ра да
ор га на ве шта че ња РФ ПИО.
Су шти на ових из ме на је, пре-
ма ре чи ма Вла ди ми ра Стан-
ко ви ћа, ди рек то ра Сек то ра за
оства ри ва ње пра ва из ПИО, бр-
же, јед но став ни је и јеф ти ни је

ве шта че ње. У том ци љу уки ну-
те су прет ко ми си је у до мо ви ма
здра вља, зах те ви за те ле сно
оште ће ње и ту ђу по моћ и не-
гу ће се убу ду ће ве шта чи ти по
слу жбе ној ду жно сти уз зах тев
за ин ва лид ску пен зи ју, а те шко
по крет ним оси гу ра ни ци ма ко ји
оства ру ју пра во на пен зи ју по
ме ђу на род ним уго во ри ма би-
ће омо гу ћен пре глед ле ка ра у
њи хо вом гра ду уме сто да, као
до са да, бу ду при ну ђе ни да до-
ла зе у Бе о град.
Чла но ви Управ ног од бо-

ра Фон да до не ли су и од лу-
ку о из два ја њу сред ста ва за
ре ха би ли та ци ју ко ри сни ка
пен зи ја за ову го ди ну. За од-
мор и опо ра вак пен зи о не ра у
ба ња ма Ср би је из дво је но је
252 ми ли о на ди на ра, што ће
омо гу ћи ти бо ра вак у не кој од
ба ња за око 9.400 ко ри сни ка
свих ка те го ри ја чи ја при ма ња
не пре ла зе 20.372 ди на ра.

В. Анастасијевић

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

Поново бес плат но у ба ње

Са седнице Управног одбора



10 28. фебруар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

актуелно

Мо же се уште де ти на
из да ци ма за ко му на ли је,
стру ју, пре воз, а од мор
у ба њи мо же би ти
бес пла тан или на ра те

Ако се зна да и по сле ду го оче ки-
ва не по ви ши це ко ју су пен зи о не ри
до би ли по чет ком го ди не, про сеч наАА

пен зи ја је два пре ла зи 22.000 ди на ра за
бив ше за по сле не и са мо стал це, а нај ни-
жа је тек до сти гла 9.000 ди на ра ка да је о
по љо при вред ним пен зи о не ри ма реч, да
не ко ли ко сто ти на хи ља да ко ри сни ка има
при ма ња ис под про се ка, са вр ше но је ја-
сно да сва ки ди нар ко ји се уште ди зна чи
ја ко мно го.
Скло ни смо да ве ру је мо да су при-

пад ни ци ове, пен зи о нер ске по пу ла ци је,
дав но већ „уве жба ли” скок удаљ од 10.
до 25. у ме се цу, од но сно из ме ђу два де-
ла пен зи је и да до ста до бро зна ју ко је
све олак ши це по сто је и ка ко мо гу да их
обез бе де се би, али ипак ни је на од мет
под се ти ти ко је су мо гућ но сти за уште-
ду на ра чу ни ма или при ли ком ку по ви на
нео п ход них по треп шти на.
Да кре не мо ре дом, од Град ског са о бра-

ћај ног пред у зе ћа „Бе о град” ко је и да ље
омо гу ћа ва бес пла тан пре воз за све осо бе
ста ри је од 65 го ди на. Уко ли ко још не ма
ле ги ти ма ци ју, по пу лар ну по вла сти цу за
во жњу, но во пе че ни пен зи о нер (или осо-
ба ко ја је тек про сла ви ла 65. ро ђен дан)
тре ба да за ње ну из ра ду од не се сво ју
фо то гра фи ју, не ста ри ју од шест ме се-
ци, фо то ко пи ју лич не кар те (ори ги нал
на увид) и по пу њен зах тев за из да ва ње
ле ги ти ма ци је. Гра ђа ни ма ко ји спа да ју у
ову ка те го ри ју из ра да по вла сти це се не
на пла ћу је, али мо ра ју да ку пе мар ки цу
за во жњу ко ја ко шта 400 ди на ра и ва жи
це ле го ди не. Док не на пу не 65 го ди на
жи во та и не стек ну пра во на бес пла тан
пре воз, пен зи о не ри мо гу да ку пу ју пен-

зи о нер ску мар ки цу по по вла шће ној це ни
(тре нут но она ко шта 1.100 ди на ра, док 
је це на за за по сле не 2.680 ди на ра, на-
рав но за пр ву зо ну).
И пред у зе ће за об је ди ње ну на пла ту ко-

му нал них услу га „Ин фо стан” Бе о град ми-
сли на пен зи о не ре, су гра ђа не са нај ни жим
при ма њи ма и сво је ре дов не пла ти ше.
Пра во на 50 од сто по пу ста има ју пен-

зи о не ри ко ји при ма ју нај ни жу пен зи ју у
скла ду са про пи си ма о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу, под усло вом да
не ма ју дру гих при хо да у до ма ћин ству
или не по крет ну имо ви ну, осим ста на у
ко јем ста ну ју.
Пра во на 10 до 50 од сто по пу ста има-

ју до ма ћин ства чи ји ме сеч ни при хо ди не
пре ла зе из но се које можете погледати у
табели. 
Зах те ви за суб вен ци ју под но се се оп-

штин ским оде ље њи ма Град ског цен тра
за со ци јал ни рад на чи јој те ри то ри ји
се на ла зи стан. По ред то га, све уред не
пла ти ше ко ји оба ве зе из ми ру ју до од ре-
ђе ног да ту ма у ме се цу има ју пет од сто
по пу ста, а то ва жи и за суб вен ци о ни-
са не по тро ша че ко ји на вре ме пла ћа ју
ра чу не.

И у дру гим гра до ви ма Ср би је ло кал на
са мо у пра ва, сход но сво јим мо гућ но сти ма,
ми сли на су гра ђа не са нај ни жим при ма-
њи ма. По што у тим гра до ви ма углав ном
не по сто ји си стем об је ди ње не на пла те
ра чу на за ко му нал не услу ге, са вет на шим
чи та о ци ма је да се у свом гра ду рас пи та ју
ка кве су им мо гућ но сти за оства ри ва ње
по пу ста на по је ди не ра чу не.
Елек тро ди стри бу ци ја одо бра ва по пуст

ре дов ним пла ти ша ма, и то на нов на чин
ко ји се при ме њу је од апри ла про шле го-
ди не. Уме сто до та да шњег на чи на об ра-
чу на по пу ста од пет од сто на за ду же ње
за об ра чун ски пе ри од, по пуст се об ра чу-
на ва на тач ку 1 но вог обра сца, „Укуп но
енер ги ја, сна га и мер но ме сто”.
По тро шач тре ба да из ми ри укуп ну оба-

ве зу за те ку ћи ме сец у ро ку за пла ћа ње
да би у сле де ћем ме се цу имао ума ње ње
за пет од сто. У сва ком на ред ном ра чу ну,
за по тро ша че ко ји су из ми ри ли оба ве-
зу у ро ку за пла ћа ње, из нос одо бре ног
по пу ста из прет ход ног пе ри о да ума њу-
је осно ви цу за об ра чун ПДВ-а у те ку ћем
пе ри о ду. Овим на чи ном об ра чу на ку пац
се осло ба ђа пла ћа ња ПДВ-а на из нос
одо бре ног по пу ста.

ШТА ТРЕ БА ЗНА ТИ О ПО ПУ СТИ МА ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Ра чу ни мо гу би ти и ма ло
ма њи

ДОМАЋИНСТВО ПОПУСТ 50% ПОПУСТ 40% ПОПУСТ 30% ПОПУСТ 20% ПОПУСТ 10%
једночлано 8.000 13.000 15.000 19.000 23.000

двочлано 10.000 17.000 21.000 26.000 31.000

трочлано 12.000 21.000 26.000 33.000 40.000

четворочлано 13.000 22.000 28.000 35.000 43.000

пет и више чланова 15.000 24.000 30.000 38.000 46.000
Попусти које одобрава ЈКП Инфостан Београд
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Елек тро ди стри бу ци је одо бра ва ју по-
пуст од 35 од сто по ро ди ца ма ко је при-
ма ју ма те ри јал но обез бе ђе ње на по тро-
шњу до 450 ки ло ва та ме сеч но (ви ше
по тро ше них ки ло ва та пла ћа ју по пу ној
це ни), а они ма чи ји при хо ди не пре ла зе
дво стру ки из нос ма те ри јал ног обез бе-
ђе ња до 350 ки ло ва та (ви ше утро ше них
ки ло ва та и они пла ћа ју по пу ној це ни).
Ле че ње и здрав стве не услу ге ви со ко

су на ли сти при о ри те та ста ри јих осо ба,
па је мо гућ ност осло ба ђа ња од пла ћа ња
пар ти ци па ци је ве о ма за ни мљи ва за ове
на ше су гра ђа не. Пар ти ци па ци ју не пла-
ћа ју рат ни вој ни ин ва ли ди, ци вил ни ин-
ва ли ди ра та, сле па и трај но не по крет на
ли ца, осо бе ко је оства ру ју нов ча ну на-
кна ду за ту ђу по моћ и не гу, до бро вољ-
ни да ва о ци кр ви ко ји су крв да ли де сет
и ви ше пу та (осло бо ђе ни трај но), а они
ко ји су крв да ли ма ње од де сет пу та не
пла ћа ју пар ти ци па ци ју 12 ме се ци по сле
сва ког да ва ња кр ви. Ли ца ста ри ја од 65
го ди на без оства ре ног пра ва на пен зи ју

та ко ђе су осло бо ђе на пла ћа ња пар ти-
ци па ци је.
Осим ових ка те го ри ја, пла ћа ња пар ти-

ци па ци је осло бо ђе ни су и сви гра ђа ни и
чла но ви њи хо вих по ро ди ца чи ји ме сеч-
ни при хо ди не пре ла зе про пи са ни цен-
зус пред ви ђен за ову олак ши цу. Да би
оси гу ра ник ко ји жи ви сам оства рио пра-
во на осло ба ђа ње од пар ти ци па ци је, по-
треб но је да ње гов ме сеч ни при ход не
пре ла зи из нос ми ни мал не за ра де у Ре пу-
бли ци уве ћан за 30 од сто.
Уко ли ко оси гу ра ник жи ви са чла но ви-

ма по ро ди це, он и ње го ви уку ћа ни мо гу
би ти осло бо ђе ни пла ћа ња пар ти ци па ци-
је ако укуп ни ме сеч ни при ход по чла ну
по ро ди це не пре ла зи ми ни мал ну за ра ду
у Ре пу бли ци ко ја тре нут но из но си 15.840
ди на ра.
И Же ле зни ца већ го ди на ма уна зад ми-

сли на пен зи о не ре и омо гу ћа ва им во-
жњу по по вла шће ним це на ма, и то не са-
мо у зе мљи, већ и у бив шим ре пу бли ка ма
и ино стран ству. Да би оства ри ли пра во

на по пуст, пен зи о не ри, уко ли ко же ле да
пу ту ју са мо по Ср би ји, тре ба да на же ле-
знич кој ста ни ци уз пен зиј ски чек и лич ну
кар ту ку пе ле ги ти ма ци ју СРБ ПЛУС ко ју
ће пла ти ти 400 ди на ра. Уз њу ће има ти
по пуст од 30 од сто кад год ку пу ју во зну
кар ту за би ло ко ју де сти на ци ју у зе мљи.
Ле ги ти ма ци ја RAIL ПЛУС да је пра во на

30 од сто по пу ста на ре дов ну во зну це ну
код ку по ви не ка ра та у уну тра шњем са о-
бра ћа ју и за ре ла ци је до Ре пу бли ке Срп-
ске, Бо сне и Хер це го ви не, Цр не Го ре и
Ма ке до ни је, док се у ме ђу на род ном са о-
бра ћа ју са оста лим же ле зни ца ма одо бра-
ва по пуст од 25 од сто на ре дов ну це ну (не
при ме њу је се за во зне кар те из да те по по-
себ ним по ну да ма). Це на ле ги ти ма ци је за
ста ри је од 60 го ди на из но си 15 евра.
И, на рав но, да под се ти мо да Фонд ПИО

сва ке го ди не бес плат но ша ље у ба ње Ср-
би је око 10.000 пен зи о не ра са нај ни жим
при хо ди ма. Кон курс се об ја вљу је по чет-
ком про ле ћа, а мо гу да се при ја ве сви
чи ја при ма ње не пре ла зе од ре ђе ну гра-

ни цу (про шле го ди не је то би ло 19.825
ди на ра) и ко ји прет ход не три го ди не
ни су ко ри сти ли ову по год ност. Бес пла-
тан опо ра вак укљу чу је и ле кар ски пре-
глед, те ра пи ју, као и тро шко ве пре во за
у ви си ни це не ауто бу ске, од но сно во зне
кар те дру гог раз ре да. На ре до след на
ранг-ли сти ути чу ви си на пен зи је, ду жи-
на ста жа оси гу ра ња, ду жи на ко ри шће ња
пен зи је, док ко ри сни ци пра ва на ту ђу
не гу и по моћ до би ја ју до дат них 10 бо-
до ва. Под јед на ким усло ви ма, пред ност
има ста ри ји ко ри сник пен зи је.
Они ко ји не ис пу ња ва ју ове усло ве

тре ба да зна ју да Фонд ПИО има скло-
пље не уго во ре са ве ћи ном срп ских ба-
ња, што пен зи о не ри ма омо гу ћа ва од мор
и опо ра вак на не ко ли ко ра та уз лич ну
кар ту и пен зиј ски чек.

Ве сна Ана ста си је вић

Пра ти те ак ци је
Ве ли ки лан ци про дав ни ца, мар-
ке ти али и про дав ни це тех нич-
ке опре ме че сто има ју ак ци је са
по пу сти ма за пен зи о не ре ко ји 
ва же од ре ђе них да ту ма у ме се цу. 
Та ко ре ци мо у „Идеи” од ре ђе ним
да ни ма пре под не пен зи о не ри
има ју 10 од сто по пу ста, а и „Тех-
но ма ни ја” је про шле го ди не у 
не ко ли ко на вра та омо гу ћа ва ла да 
се уз пен зиј ски чек сва тех нич ка
ро ба па за ри јеф ти ни је. Та квих би 
ак ци ја тре ба ло да бу де и ове го-
ди не. Не ке при ват не апо те ке че-
сто има ју да не ка да су сви ле ко ви
јеф ти ни ји за 10 од сто, а мно ги
фри зер ски са ло ни има ју по себ не,
ни же це не за пен зи о не ре.
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актуелно

На ци о нал на слу жба за
за по шља ва ње отво ри-
ла је, од 3. фе бру а ра

ове го ди не, осам кон кур са
за за по шља ва ње ис кљу чи-
во осо ба са ин ва ли ди те том
(ОСИ). Ра ди се о кон кур си ма
за до де лу суб вен ци ја по сло-
дав ци ма за отва ра ње но вих
рад них ме ста за за по шља ва-
ње осо ба са ин ва ли ди те том;
за ор га ни зо ва ње спро во ђе-
ња јав них ра до ва на ко ји ма
се ан га жу ју ОСИ у 2011. го-
ди ни; за под но ше ње зах те ва
за ре фун да ци ју при ме ре них
тро шко ва при ла го ђа ва ња
рад ног ме ста за за по шља-
ва ње ОСИ; за уче шће у фи-
нан си ра њу про гра ма обу ке
за осо бе са ин ва ли ди те том
за по тре бе по сло да ва ца у
овој го ди ни; за ре фун да ци-
ју за ра де ли ца ан га жо ва них
на пру жа њу струч не по др-
шке ОСИ на рад ном ме сту; за
под но ше ње зах те ва за за по-
шља ва ње ОСИ без рад ног ис-
ку ства; за до де лу суб вен ци ја
за са мо за по шља ва ње не за-
по сле ним ОСИ у овој го ди ни,
и за ре а ли за ци ју ме ре струч-
не прак се.
Осим кон кур са за ор га ни-

зо ва ње спро во ђе ња јав них
ра до ва на ко ји ма се ан га жу-
ју осо бе са ин ва ли ди те том,
код ко јег је рок за под но ше-
ње при ја ве 60 да на од да на
об ја вљи ва ња, оста ли кон кур-
си отво ре ни су до утро шка
рас по ло жи вих фи нан сиј ских
сред ста ва. Сви за ин те ре со ва-
ни мо гу под не ти зах те ве над-
ле жној ор га ни за ци о ној је ди-
ни ци На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње, пре ма ме сту
ра да или се ди шту по сло дав-
ца, не по сред но или по штом,
на про пи са ном обра сцу ко-
ји мо гу до би ти у фи ли ја ла-
ма НСЗ или се, пак, обра зац
мо же пре у зе ти и са веб-сај та
www.nsz.gov.rs. На овом сај ту
се мо гу по тра жи ти и оста ле

ин фор ма ци је о кон кур си ма, а 
мо гу се са зна ти и пре ко По-
зив ног цен тра за осо бе са ин-
ва ли ди те том, на број те ле фо-
на 011/3026-228.
Пре ма ре чи ма Вла ди ми ра 

Ср ди ћа, ди рек то ра По кра јин-
ске слу жбе за за по шља ва ње 
у Но вом Са ду, по че так ове 
го ди не је и по че так ре ал не 
при ме не За ко на о про фе си-
о нал ној ре ха би ли та ци ји и 
за по шља ва њу осо ба са ин-
ва ли ди те том, јер су лањ ске 
го ди не фир ме ко је ни су би ле 
у мо гућ но сти да за по сле ин-
ва ли де упла ти ле 800 ми ли о на 
ди на ра у бу џет ски фонд, те се 
са да тим сред стви ма под сти-
че про фе си о нал на ре ха би ли-
та ци ја и за по шља ва ње ОСИ. 
Он је раз вр стао по ме ну тих 
осам про гра ма за по шља ва ња 
осо ба са ин ва ли ди те том у три 
ка те го ри је, за ви сно од ци ља 
ко ји се же ли по сти ћи. Пр-
ву ка те го ри ју пред ста вља ју 
па сив не ме ре за по шља ва ња 
кроз стан дард не ак тив но сти 
НСЗ, ко ји ма се прак тич но по-
ди жу ком пе тен ци ја и зна ње 
ОСИ у ци љу оспо со бља ва ња 
за од го ва ра ју ћи по сао и за по-
шља ва ње, и за то је из бу џе та 

одво је но 215 ми ли о на ди на-
ра. Да су ове ме ре нео п ход-
не, до вољ но го во ри и по да так 
да од око 20.400 осо ба са ин-
ва ли ди те том, ко ли ко их има 
на еви ден ци ји не за по сле них 
НСЗ у Ср би ји, са мо три од-
сто има за вр ше ну ви шу или 
ви со ку шко лу, сред њу шко лу 
је за вр ши ло 48 од сто, а 49 
про це на та ОСИ не ма струч не 
ква ли фи ка ци је.
Дру гу ка те го ри ју чи не ак-

тив не ме ре за под сти ца ње 
за по шља ва ња ин ва ли да, ко је 
су исто вет не као и код оста-
лих не за по сле них ли ца – кроз 
одо бра ва ње суб вен ци ја за 
про гра ме са мо за по шља ва-
ња, отва ра ње но вих рад них 
ме ста, ан га жо ва ње у јав ним 
ра до ви ма, за по шља ва ње ОСИ 
без рад ног ис ку ства, и за њих 
су одво је на сред ства у из но су 
од 450 ми ли о на ди на ра. 
Тре ћа гру па про гра ма од-

но си се на при ла го ђа ва ње 
рад ног про сто ра за ОСИ, где 
по сло дав ци до би ја ју но вац 
са мо за при ме ре но при ла-
го ђа ва ње рад ног ме ста, као 
и на ре фун да ци ју тро шко ва 
обез бе ђи ва ња струч не по мо-
ћи осо ба ма са ин ва ли ди те том 

ко је се за по шља ва ју под по-
себ ним усло ви ма. За ове ме ре
утро ши ће се укуп но 135 ми-
ли о на ди на ра.
При ме ном по ме ну тих про-

гра ма за по шља ва ња пла ни-
ра но је да у Ср би ји у 2011. 
го ди ни бу де за по сле но око 
8.000 осо ба са ин ва ли ди те-
том, а од тог бро ја око 2.000 у
Вој во ди ни, где се на еви ден-
ци ји НСЗ тре нут но на ла зи око
5.500 не за по сле них ОСИ.
Та ко ђе, и код за по шља ва-

ња осо ба са ин ва ли ди те том
ви си на суб вен ци је за отва ра-
ње рад них ме ста за ви си ће од
раз ви је но сти оп шти не у ко јој
се за по шља ва ју и, у скла ду
с тим, да ва ће се од 150.000
до 400.000 ди на ра по рад ном
ме сту.
За пред ло ге и ор га ни зо ва-

ње јав них ра до ва за осо бе са 
ин ва ли ди те том би ће ан га жо-
ва на и удру же ња ин ва ли да, а 
Вла ди мир Ср дић је из ја вио да
ће се за по сле ни у НСЗ ак тив-
ни је по ста ви ти пре ма овим 
удру же њи ма да би им по мо-
гли око под но ше ња по треб не 
до ку мен та ци је за ре а ли за ци ју
јав ног ра да.

Ми ро слав Мек те ро вић

НСЗ РАС ПИ СА ЛА КОН КУР СЕ ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

По сао за 8.000
ин ва ли да у Ср би ји

ВлВлВлВ а а адидид  м ми и р р СрСрС  дди ићћ
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БАЧ КИ ПЕ ТРО ВАЦ

Ху ма ни тар на по моћ
за со ци јал но угро же не

Дан др жав но сти, 15. фе бру ар, у
До му пен зи о не ра у Ва ље ву обе-
ле жен је рад но. Нај пре је одр жан

са ста нак пред сед ни ка Удру же ња пен зи-
ДД
о не ра и чел ни ка Пар ти је удру же них пен-
зи о не ра Ср би је свих шест оп шти на Ко лу-
бар ског окру га – Ва ље ва, Ми о ни це, Љи-
га, Лај ков ца, Уба и Осе чи не, а по том и
сед ни ца град ског од бо ра ПУПС-а. У ра ду
ску па су уче ство ва ли и Дра ги Ви до је вић,
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству ра да
и со ци јал не по ли ти ке и пот пред сед ник 
ИО ПУПС-а, Пе тар Мар ков, пред сед ник 
оп штин ске ор га ни за ци је ПУПС-а Ста ри
град, и Љу би ша Дам ња но вић, ди рек тор
фи ли ја ле Фон да ПИО у Ва ље ву. Цен-
трал на те ма раз го во ра би ла је имо ви на
Фон да на под руч ју Ко лу бар ског окру га и
на чин ка ко се њо ме упра вља.
По ре чи ма Љу би ше Дам ња но ви ћа,

имо ви на Фон да ПИО мо ра се бри жљи во
чу ва ти и са њом се мо ра ра ци о нал но по-
сту па ти јер је то у ин те ре су свих пен зи-
о не ра.

– На кон ра да на те ре ну до шли смо до за-
кључ ка да је до ста до бра си ту а ци ја у Ва ље-
ву, Љи гу и Осе чи ни. Пен зи о не ри Ва ље ва
има ју про стор од 350 ме та ра ква драт них,
где су сме ште не кан це ла ри је, здрав стве на
ам бу лан та, Клуб пен зи о не ра са би фе ом.
Љиг рас по ла же про сто ром од 120 ква дра-
та и има ју кан це ла ри је и би фе за пен зи о-
не ре, ко ји је и нај по се ће ни ји уго сти тељ ски
обје кат у овој ва ро ши. Пен зи о не ри Осе чи-
не та ко ђе има ју на рас по ла га њу ве ли ки
про стор за сво је ак тив но сти. На Убу би са-
рад ња из ме ђу оп штин ског од бо ра ПУПС-а
и Удру же ња пен зи о не ра мо ра ла би ти бо-
ља, а у Ми о ни ци пен зи о не ри рас по ла жу
про сто ром од 50 ме та ра ква драт них али је
он ван функ ци је. Не ма дру же ња и за јед-
нич ких ак ци ја. Нај не по вољ ни ја си ту а ци ја
је ипак у Лај ков цу где има тврд њи да се
по сто је ћа имо ви на раз но си – из ве стио је
Љу би ша Дам ња но вић при сут не, и на гла-
сио да се у свим по ме ну тим сре ди на ма мо-
ра од мах по че ти са ре ша ва њем ових про-
бле ма. За кљу че но је да је нео п ход но да

се на ви шим ин стан ца ма усво је прин ци пи
упра вља ња имо ви ном пен зи о не ра ко јих ће
се сви при др жа ва ти.
Дра ги Ви до је вић, пот пред сед ник 

ПУПС-а, ре као је да су ово пи та ња од
јав ног зна ча ја и са аспек та др жа ве и са
аспек та Пар ти је пен зи о не ра.

– У сре ди на ма где су Удру же ње и Пар-
ти ја пен зи о не ра у са гла сно сти ви ди мо да
углав ном не ма про бле ма ни са га здо ва-
њем и ко ри шће њем имо ви не, ни са ра дом.
Мо ра мо схва ти ти да и Удру же ње и ПУПС
има ју исти за да так – да по мог ну пен зи о не-
ри ма. Љу ди ко ји ма сме та ПУПС углав ном
су љу ди из дру гих пар ти ја и они при жељ-
ку ју раз дор из ме ђу Удру же ња и Пар ти је
пен зи о не ра. Пар ти ја је са мо про ду же на
ру ка Удру же ња у пар ла мен тар ној бор би за
њихова пра ва – ре као је Ви до је вић и до дао
да се раз ми ри це мо ра ју оста ви ти на стра ну
јер убр зо пред сто је из бо ри. – На озбиљ ном
пу ту бор бе за пра ва пен зи о не ра не сме мо
се спо ти ца ти о сит но ка ме ње – на гла сио је
Дра ги Ви до је вић у Ва ље ву. М. К.

АК ТИВ НО СТИ У ДО МУ ПЕН ЗИ О НЕ РА У ВА ЉЕ ВУ

На истом за дат ку
У су срет из бо ри ма
На са стан ку Град ског од бо ра Пар ти је 
удру же них пен зи о не ра Ва ље ва, у чи јем 
ра ду је уче ство вао и Дра ги Ви до је вић, 
усво јен је про грам ра да за 2011. го ди ну и
фор ми ран ак тив рад но ан га жо ва них, не-
за по сле них и мла дих чла но ва пар ти је, као
и ак тив же на. У про гра му ра да по се бан
ак це нат је ста вљен на ак тив но сти ко је се
од но се на при пре ме за пред сто је ће из-
бо ре. ПУПС у Ва ље ву тре нут но има 2.400 
чла но ва, а од по чет ка го ди не пар ти ји је 
при шло 100 но вих чла но ва, ме ђу ко ји ма 
и де се так мла дих ко ји су и пред ста вље ни 
на овом са стан ку.

Ана То ма но ва Ма ка но ва, пот пред сед ни ца
Вла де Вој во ди не, и То ма Ја но шев, ди рек тор
По кра јин ских роб них ре зер ви, ор га ни зо ва-
ли су, 11. фе бру а ра, до пре ма ње ху ма ни-
тар не по мо ћи по кра јин ске ад ми ни стра ци је
у оп штин ски Цр ве ни крст Бач ког Пе тров ца.
По моћ је на ме ње на со ци јал но угро же ним
по ро ди ца ма из ове оп шти не.
До пре мље но је 500 па ке та у вред но сти

око два ми ли о на ди на ра. По је ди нач но, сва-
ки па кет са др жи пре храм бе не ар ти кле и

сред ства за хи ги је ну. Пре храм бе ни део, у
вред но сти од три хи ља де ди на ра, те жак је
10 ки ло гра ма, а са ни тар ни део са др жи три
ки ло гра ма пра шка за веш и три ли тре теч-
но сти за пра ње по су ђа.
Од 45 оп шти на у Вој во ди ни, у 22 ра де на-

род не ку хи ње ко ји ма се до ни ра ју на мир ни-
це за при пре ма ње ку ва ног обро ка, а у оп-
шти на ма где их не ма, до пре ма ју се ова кви
ху ма ни тар ни па ке ти ра ди по мо ћи со ци јал но
угро же ном ста нов ни штву. М. М.

Са састанка у Ваљеву
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стари занати

Не ка да је за из ра ду
јед не ма три це
(два де сет пе ча та)
био по тре бан цео
дан, а да нас се је дан
пе чат ура ди за
два-три ми ну та

Иако се већ го ди на ма
пе ча ти не про из во де
руч но, сав алат, пре су,

ма три цу и си ћу шна сло ва, од
ко јих су број на оста ла сло-
же на и уокви ре на, То ми слав
Сто ја но вић и да нас чу ва с на-
ме ром да део ло ка ла пре тво-
ри у ма ли му зеј у Вра чар ском
за нат ском цен тру, по зна ти јем
као „Гра дић Пеј тон”. По сао
пе ча то ре сца учио је од оца,
а пе ча то ре зни ца је на истом
ме сту већ че ти ри де це ни је.

– Ми слим да је, на жа лост,
Бе о град град ко ји не уме да
це ни сво ју про шлост. Ни-
смо са чу ва ли Бал кан ску ули-
цу, То пли чин ве нац... па, ни
„Гра дић Пеј тон” од ко га мо-
же мо да на пра ви мо пра ву ту-
ри стич ку атрак ци ју. Мој отац,
Ср дан Сто ја но вић, у „ Гра ди-
ћу” је од пр вог да на ње го вог
отва ра ња ис тра ја вао у овом
за на ту. Обра зо вао сам се и
ба вио пот пу но дру гом стру-
ком, али сам ипак на сле дио
оца ко ји ме је и об у ча вао.
Руч но пра вље ње пе ча та је
из у зет но пи пав по сао, зах те-
ва по себ ну ве шти ну, пре ци-
зност, стр пље ње и ис ку ство.
Ов де је још ре гал ко ји је пр ви
уба чен у рад њу, а ту су и сва
слов ца ко ја су упо тре бља ва-
на за из ра ду пе ча та. До пре
не ку го ди ну смо ра ди ли исто
као и сви пе ча то ре сци сто-
ти на ма го ди на уна зад, али
је тех но ло ги ја ско ко ви то на-
пре до ва ла. Да нас се пе ча ти
пра ве по мо ћу ла се ра – ка же
То ми слав.
Ни је те шко за ми сли ти ка ко

је не ка да на ста ја ла сло во сла-
гач ка ми ни ја ту ра ка да пред
со бом има мо сва си ћу шна
сло ва, пр сте но ве у ко је су
ре ђа на, ма три цу... Слов ца су

од оло ва и ка ла ја, по ре ђа на 
у фи о ке, јер је сва ко сло во, 
на кон про це са ра да, вра ћа но 
уред но на сво је ме сто.

– Та та се ба вио ис кљу чи во 
пе ча ти ма, го во рио је да пра ви 
мај стор не сме да сва шта ри. 
Пе ча то ре сци су нај пре руч но 
сла га ли сло ва ре дом, уз дуж, 
јед но по јед но. Ра ди ло се ис-
кљу чи во пр сти ма и по ма га ло, 
тек ма ло, ши лом и пин це том. 
За тим се ста вља ла фо ли ја да 
би се на пра ви ла ме ђа из ме ђу 

пр вог и дру гог ре да, а та ко и 
да ље у за ви сно сти од тек ста 
ко ји тре ба да је са др жан на 
пе ча ту. Дру ги ко рак је са ви-
ја ње слов ца по мо ћу фо ли је у 
круг и ста вља ње у пр сте но ве. 
Већ тад пре по зна је мо не што 
што ли чи на пе чат. Ка да се 
из ра ди два де се так кру го ва, 
они се ста вља ју у ма три цу, 
јер у њу то ли ко оквир но и 
ста је. Пре ко та ко за гла вље-
них сло ва на но си се по себ на 
сме са. Све то се ста вља под 

пре су и ути сне се под фи ним 
осе ћа јем. Ка да се сме са об ра-
ди, он да мо ра да се и пе че. 
Ка да пе чат из и ску је и не ки 
знак, он да се из ра ђу је и цин-
ка ни кли ше. Пре ко ис пе че не 
ма се ста вља ла се осу ше на гу-
ма... – сли ко ви то об ја шња ва 
наш до ма ћин.
Ко ли ко се са вре ме ни на чин

из ра де раз ли ку је од ста рог 
за на та, ве ро ват но нај ви ше 
го во ри бр зи на ко јом да нас 
на ста ју пе ча ти.

– Не ка да је за из ра ду јед-
не ма три це (два де сет пе ча та) 
био по тре бан цео дан, а да-
нас се је дан пе чат ура ди за 
два, три ми ну та. Иако се до-
би ја исти про из вод, то ви ше 
и не мо же да се сма тра за на-
том. При зна јем да је та кав пе-
чат и ква ли тет ни ји за то што 
је стан дар ди зо ван. Ра ни је је 
би ло те шко би ти вешт пе ча-
то ре зац, за то их је и би ло ма-
ло. Они су мо ра ли да бу ду и 
пи сме ни, та лен то ва ни, бр зи, 
да има ју осе ћај за ле по – при-
ча наш са го вор ник. 
За на тли је су ра ни је, кад су

би ле број ни је, мно го ви ше 
би ле упу ће не јед ни на дру ге.

– По след њи гу мар у Бе о-
гра ду, мај стор Ри стић, про-
из во дио је за нас спе ци јал ну 
си ро ву гу му ко ју ви ше ни ко 
не из ра ђу је. На кон што сам 
пре у зео по сао, по ја ви ле су 
се но ве тех но ло ги је, па смо 
се стра, зет и ја на ба ви ли ла-
сер. Да нас из ра ђу је мо пе ча-
те гра ви ра њем. Ла сер зра-
ком ра за ра гу му, пре тва ра је 
у прах, исто та ко и на пла-
сти ци, на свим ма те ри ја ли-
ма, осим на ме та лу. Ме тал се 
ра ди дру гим ма ши на ма. Уве-
ли смо у по сао и оф сет и ди-
ги тал ну штам пу јер је не мо-
гу ће жи ве ти са мо од пе ча та. 
Али озбиљ но раз ми шља мо 
да вра ти мо пе ча то ре зач ки 
за нат кроз не ку дру гу фор му 
ко ја би не го ва ла пр во бит ну 
еги пат ску из ра ду па пи ру са, 
штам па ње на Гу тен бер го-
вој ма ши ни – ка же То ми слав 
Сто ја но вић.

Је ле на Оцић

ПЕ ЧА ТО РЕ ЗАЦ

Лич ни пе чат сло во сла га ња

Пр ве штам па ри је
Ви до ви штам пе ко ји се бе ле же као нај ста ри ји из во ди-
ли су се на руч ној штам пар ској пре си. У Евро пи је 1445. 
го ди не по че ло умно жа ва ње штам пом са по крет ним сло-
ви ма, па се ова го ди на обе ле жа ва као го ди на на стан ка 
штам пар ства. Пр ва штам па на књи га Ју жних Сло ве на је
Ок то их, на стао 1494. го ди не у штам па ри ји Цр но је ви ћа, 
пр вој ју жно сло вен ској ћи ри лич ној штам па ри ји.

ТоТТоТоТоТоТоТоооТоТТоТооТо мм м м м мммм ммммии и иии ии и иислслслслслсллслссслсллллавававаавававввааавввв 
ССтСтСтСтСтСтСССССССтСтССССтСССтССССССССттоо о ооо о о оооооооојајајајајајајајајајајајај н н н н нннннннннооо о оо оооооооовививвививвивииииивићћћћћћћћћћ
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Старт ме ни
Старт ме ни је глав ни улаз (ка пи ја) ка

ком пју тер ским про гра ми ма, фај ло ви ма
и по де ша ва њи ма. Ка да ле вим та сте ром
ми ша клик не мо на дуг ме Старт, у ле вом
до њем углу екра на до би ја мо Старт ме ни.
У опе ра тив ном си сте му Win dows 7 ко ри-
шће њем старт ног ме ни ја мо же мо вр ло
јед но став но да до ђе мо до сва ког про гра-
ма ко ји по сто ји на на шем ра чу на ру, то
јест мо же мо да га при ла го ђа ва мо на шим
же ља ма и на ви ка ма.

Из глед старт ног ме ни ја у опе ра тив ном
си сте му Win dows 7 мо же мо по де ли ти на
три це ли не:

1. Дуг ме Старт;
2. Про зор за пре тра жи ва ње;
3. Старт ме ни.
Из над дуг ме та Старт на ла зи се про зор

за пре тра жи ва ње (Se arch pro grams and
fi  les) ко ји нам омо гу ћа ва да уку ца ва њем
на зи ва или де ла на зи ва на нај јед но став-
ни ји на чин про на ђе мо же ље не по дат ке
на на шем ком пју те ру.

Из глед Старт ме ни ја
На ле вој по ло ви ни старт ног ме ни ја су

три ли сте про гра ма ко је че сто ко ри сти-
мо:

1. All Pro grams List – на ла зи се у дну
старт ног ме ни ја и пред ста вља ли сту
свих про гра ма ко ја нам омо гу ћа ва да
по кре не мо про гра ме ин ста ли ра не на на-
шем ра чу на ру.

2. Most Fre qu ently Used Pro grams List – 
на ла зи се из над All Pro grams List, одво је-
на је од ње тан ком ли ни јом и пред ста вља
ли сту нај че шће ко ри шће них про гра ма.
Ова ли ста има од ре ђе ни број про гра ма
ко ји се у њој мо гу на ћи, а то су про гра-
ми ко је смо по след ње ко ри сти ли. Њен
са др жај се ме ња стар то ва њем но вих
про гра ма. Стар то ва њем но вог про гра ма

пр ви ко ји је ушао у ли сту се из ба цу је.
Та ко смо оси гу ра ни да се про гра ми ко је
смо по след ње ко ри сти ли за и ста на ла зе
у ли сти.

3. Pin ned 
Items List – 
на ла зи се из-
над Most Fre-
qu ently Used 
Pro grams List, 
одво је на је од 
ње тан ком ли-
ни јом и пред-
ста вља ли сту 
стал но при чвр шће них про гра ма. У ову
ли сту мо же мо по ста ви ти про гра ме ко је
че сто ко ри сти мо да би нам увек би ли на
до хват ру ке. Ова ли ста се не ме ња стар-
то ва њем но вих про гра ма.
Про гра ме у ову ли сту до да је мо на јед-

но ста ван на чин:
а) клик не мо де сним та сте ром ми ша на

же ље ни про грам на старт ме ни ју;
б) клик не мо на оп ци ју Pin to Start Me-

nu.
Уко ли ко же ли мо да не ки про грам укло-

ни мо из Most Fre qu ently Used Pro grams
List и Pin ned Items List, по сту пак је:
а) клик не мо на дуг ме Старт;
б) про на ђе мо же ље ни про грам у не кој

од ли ста и клик не мо де сним та сте ром
ми ша на ње га;
ц) клик не мо на оп ци ју Re mo ve from

this list.

На по ме на: Обр ну ти по сту пак, то јест
из ба ци ва ње про гра ма из Pin ned Items
List и ње гов по вра так у Most Fre qu ently
Used Pro grams List под ра зу ме ва да клик-
не мо де сним та сте ром ми ша на од го ва-
ра ју ћи про грам, па иза бе ре мо оп ци ју Un-
pin from Start Me nu.

На по ме на: Ли сте су раз дво је не тан ким
ли ни ја ма.
Са де сне стра не у гру па ма раз дво је ним

ли ни ја ма на ла зе се сле де ће оп ци је:
Пр ва гру па са др жи фол де ре ко је че сто

ко ри сти мо:
1. Пре драг – у овом фол де ру по сто је

већ кре и ра ни фол де ри, али мо же мо да
кре и ра мо и но ве фол де ре у ко ји ма ће мо
да чу ва мо по дат ке;

2. Do cu ments – у овом фол де ру чу ва мо
сво је тек сту ал не фај ло ве;

3. Pic tu res – у овом фол де ру чу ва мо
сли ке ко је смо ске ни ра ли или ски ну ли са
ин тер не та;

4. Mu sic – у овом фол де ру чу ва мо му-
зич ке за пи се.
Ис под ли ни је на ла зи се дру га гру па

ко ја нам омо гу ћа ва да бр же при сту пи мо
оп ци ја ма као што су:

1. Ga mes – у овом фол де ру чу ва мо
оми ље не игре;

2. Com pu ter – ко ри сти мо је за при каз
спољ них ме мо ри ја (хард диск, ди ске та,
CD-rom) и њи хо вог са др жа ја.
Ис под ли ни је на ла зи се тре ћа гру па

ко ја са др жи сле де ће оп ци је:
1. Con trol Pa nel – ко ри сти мо је за ра зна

по де ша ва ња на на шем ра чу на ру;
2. De vi ces and Prin ters – ко ри сти мо је

за при ка зи ва ње свих хар двер ских уре ђа-
ја и по де ша ва ње њи хо вих ка рак те ри сти-
ка, као и за ин ста ла ци ју штам па ча, ње-
го во по де ша ва ње и из бор па ра ме та ра за
штам пу;

3. De fa ult Pro grams – ко ри сти мо је за
по ста вља ње утвр ђе-
них стан дар да опе ра-
тив ног си сте ма 7 за
све ње го ве про гра ме;

4. Help and Sup-
port – ко ри сти мо је
као по моћ јер нам да-
је упут ства о ра ду у
опе ра тив ном си сте му
Win dows 7.
На са мом дну ли сте

са де сне стра не ви ди-
мо:

1. Shut Down – дуг-
ме за пот пу но ис кљу-
че ње ра чу на ра;

2. Shut Down op ti-
ons – стре ли ца ко ја
нам отва ра оп ци је за
пре кид ра да са ра чу-
на ром.

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Windows Explorer (6)

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић
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Шпа ге те са сла ни ном 
и па вла ком

(за три осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 400 г шпа ге та, 100 г ди-

мље не сла ни не, 100 г шун ке, гла ви ца
цр ног лу ка, чен бе лог лу ка, ка ши ка за-
чи на, че ти ри ја ја, јед на па вла ка, ма ло
ма сли но вог уља, со, би бер, пер шу нов
лист и пар ме зан по же љи.
При пре ма: На ма сли но вом уљу про-

пр жи ти исец кан лук, до да ти исец ка ну
сла ни ну и шун ку и бе ли лук, па све ма-
ло про дин ста ти на ти хој ва три. Шпа-
ге те ску ва ти и ка да су го то ве, оце ди ти
их, до да ти пр же ној сла ни ни и шун ки и
све за јед но ма ло про пр жи ти. Уму ти ти
па вла ку са ја ји ма, до да ти со, би бер и
за чи не, а по по тре би и ма ло на рен да-
ног си ра. Том сме сом пре ли ти шпа ге те, ла га но про ме ша ти и си па ти у од го ва ра ју ћу по су ду. По 
же љи по су ти пар ме за ном, пер шу но вим ли стом и слу жи ти док је то пло.

Ла за ње са ло со сом
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 600 г фи ле та ло со са, 400 г бро ко ла, 250 г кок-

тел (че ри) па ра дај за, 40 г пу те ра, 40 г бра шна, 12 ли сто ва 
ла за ње, 250 мл су пе (ин стант), 250 мл па вла ке, ка ши чи ца 
ми ро ђи је, три ка ши ке ани са, би бер и со.
При пре ма: ри бље фи ле те до бро опра ти, очи сти ти, осу-

ши ти на ку хињ ском па пи ру и па жљи во из ва ди ти ри бљу кост 
(нај бо ље пин це том). Бро ко ле очи сти ти, опра ти, по де ли ти на 
ру жи це и блан ши ра ти у сла ној ки пу ћој во ди два ми ну та. По-
том их из ва ди ти и оста ви ти не ко вре ме да се оце де у це диљ-
ки. Па ра дајз опра ти хлад ном во дом и сва ки плод пре по ло ви-
ти. Рер ну за гре ја ти на 200 сте пе ни. Рас то пи ти пу тер у ти га-

њу и на ње му про пр жи ти бра шно да до би је злат но жу ту бо ју. 
До ли ти су пу и па вла ку и уз по вре ме но ме ша ње ку ва ти око 
пет ми ну та. Па вла ку по со ли ти и по би бе ри ти. На кра ју до да ти 
сец ка ну ми ро ђи ју. По ли сто ви ма ла за ње рав но мер но рас по-
ре ди ти фил од ри бе, ску ва них бро ко ла и исе че ног па ра дај за, 
у ви ше сло је ва. На кра ју ста ви ти лист ла за ње и пре ли ти со-
сом од па вла ке. Ла за ње пе ћи око 45 ми ну та у прет ход но за-
гре ја ној рер ни. Из ва ди ти и оста ви ти да се охла ди. По же љи 
до да ти ми ро ђи ју и гар ни ра ти ани сом.

Al la car bo na ra
(за три осо бе)
Вре ме при пре ме: 30

ми ну та
Са стој ци: 50 г ки се ле па-

вла ке, 400 г шпа ге та, 100 г
пан че те, две ка ши ке ма сли-
но вог уља, 100 г пар ме за на,
чен бе лог лу ка, со ли и би-
бе ра по уку су.
При пре ма со са: Исец-

кај те сла ни ну на тан ке тра-
ке. Сит но исец кај те бе ли
лук или га из гње чи те. У од-
го ва ра ју ћу по су ду си пај те
уље. Ка да се уље за гре је,
до дај те сла ни ну и пр жи те
док не по ста не реш. Пу сти-
те да се сла ни на ма ло про-
хла ди па до дај те бе ли лук,
би бер и ве ге ту, а за тим и
ру зма рин, на рен дан сир
и па вла ку. Во ди те ра чу на
да бе ли лук и сир не тре ба
ста вља ти у пре ви ше за гре-Па лен та

по га ча
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60

ми ну та
Са стој ци: два ја је та,

150 г па лен те (ку ку ру зног
гри за), 50 г гу сти на, 200
мл мле ка, две зе ле не фе-
фе ро не, 1/2 цр ве не и 1/2
жу те па при ке, 100 г па ра-
дај за, два че на бе лог лу-
ка, 1/2 ве зи це пер шу на,
ка ши ка зе ле них и ка ши ка
цр них ма сли на, 100 г ра-
чи ћа и ма ло со ли.
При пре ма: Од вој те бе-

лан ца од жу ма на ца, па бе-
лан ца чвр сто улу пај те. По-
ме шај те жу ман ца, па лен-
ту, гу стин, ка ши чи цу со ли
и мле ко. У ту сме су до дај те
и снег од бе ла на ца. Опе-
ри те фе фе ро не, па при ку,
па ра дајз, па их исе ци те на
тан ке кри шке. Исец кај те
бе ли лук и пер шун. Све то,
као и ра чи ће и ма сли не из
ко јих сте прет ход но из ва-
ди ли ко шти це, по ме шај те
са сме сом од па лен те. Пе-
ци те че ти ри по га че на уљу
док не по при ме злат ну бо-
ју са обе стра не.

ја ну по су ду. Та ко до би ја ју
го рак укус што би сва ка ко
на ру ши ло аро му со са. До-
дај те са стој ке и по ла ко из-
ме шај те.
При пре ма шпа ге та: У 

ве ћу по су ду си пај те во ду,
со и уље. Ка да во да про-
кљу ча, ста ви те те сте ни ну.
Вре ме ку ва ња те сте ни не је
обич но на зна че но на ам ба-
ла жи али ако ни сте си гур-
ни, не ће те по гре ши ти уко-
ли ко је скло ни те са ва тре,
по кло пи те и пу сти те да по-
ла ко омек ша. Не до зво ли те
да се те сте ни на пре ку ва,
сва ка ко је бо ље за ва ре ње
уко ли ко је твр ђа. Про це ди-
те шпа ге те кроз ре шет ка-
сту по су ду или це диљ ку и
пре лиј те их при пре мље ним
со сом.

При пре ми ла: Р. Г.
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кулирање

Да је Кла ра Цет кин мо гла да на слу ти ка кви ће 
би ти ре зул та ти ње не бор бе за еман ци па ци ју 
же на, ве ро ват но ни кад не би иза шла
на ули цу да тра жи жен ска пра ва 

Је си ли ти ма ло љу та на ме не, ба ка си це, што ме ни је би ло 
ско ро две не де ље. Из ви ни, ствар но сам би ла у не кој фр ци 
не пре ста но. Ви диш ка ко си ти за пам ти ла шта је то фр ка 

па ни не пи таш, а не као она ба ка из ви ца што је ну ди ла ка фу 
уну ку и ње го вим дру га ри ма, а они јој пар пу та од го ва ра ли да 
не ма фр ке, ка сни је ће. Она им на кра ју до не ла ка фу и об ја-
сни ла де ће она ску ва ти и Фр ки, кад до ђе. Та ко ти је то кад 
уну ци не об ја сне ба ка си ца ма но ве ре чи и из ра зе, па оне јад не 
ни бла ге ве зе не ма ју о че му они при ча ју. А ти све знаш, ја те би 
све ле по об ја сним, па не мој да се љу тиш кад ме не ма, про сто 
не сти жем све што за пла ни рам.
Али ни сам до шла да ти при чам ви це ве не го да ви ди мо шта 

ће мо с тим пра зни ком ко ји се бли жи (про ба ћу и те но ве ко ла че, 
сва ка ко, кад сам већ ту). Ка ко ко ји, па 8. март, Дан же на, па да 
ви дим хо ћеш ли ти да из ла зиш и да тра жиш или да ти ја ку пим 
не што за ма му, тет ку, тво је дру га ри це... Ако ми слиш да не мо-
жеш да ше таш и тра жиш по кло не по овом сне гу и хлад но ћи, 
ко ји ко зна хо ће ли пре ста ти до та да, отво ри се за не ку кин ту 
и ка жи шта си сми сли ла па ћу ја то на вре ме да по ку пу јем. И 
да знаш ствар но не ви дим по тре бу да и се би ку пу јем по клон од 
те бе, а још мо рам да сми шљам и шта ћу ја те би, ма ми, тет ки... 
Па, ај де, ка жи, је л те не сма ра да сва ке го ди не јед на дру гој 
ку пу је мо раз не глу по сти за тај на вод ни пра зник и по сле ува љу-
је мо му шки ма да нам их као по кло не. Глу по је за све па ре ко је 
по тро ши мо на то да ми јед на дру гој ку пу је мо и че сти та мо Дан 
же на. Не го, кад по ми слим шта би би ло кад би смо му шке пу сти-
ле да нам они ку пу ју по кло не, кад схва тим шта би тек он да би ло 
на ре пер то а ру, не же лим да ме ња мо уста ље ну прак су. Они би 
се на ку по ва ли оног цве ћа што жи ви пет ми ну та по што се ста ви 
у ва зу, или сак си ја ко је цве та ју дан и по и (или) сва ко ја ких без-
ве за ри ја ко је се ни јед ној же ни не би мо гле до па сти па та ман да 
има и 150 го ди на (ов де се из ви ња вам ча сним из у зе ци ма му шког 
ро да ко ји уме ју да ку пе су ви сле по кло не по што же не из на ше 
фа ми ли је ни су има ле сре ћу да на та кве на ле те). До бро, он да 
смо то ре ши ле, ја ћу ових да на, кад сам по гра ду, по твом спи ску 
да на ба вим по клон чи ће, а ти по сле па куј и ле пи име на по што 
ти ме во лиш да се за ба вљаш.
Не го знаш, ба ка си це, све че шће не што раз ми шљам, ми слим 

из го ди не у го ди ну пред овај на бе ђе ни жен ски пра зник че му 
он уоп ште слу жи и шта ће нам је дан дан го ди шње да нам глу-
ми дан же на. Се ћам се ка ко је ма ма при ча ла да је, кад смо ми 
би ли клин ци, она на пу шта ла про сла ву у сво јој фир ми да нас 
узме из об да ни шта јер та та и де да ни су мо гли од сла вља!!! Па 
чи ји је то он да дан, пи там се ја. Сад не знам, ја баш још не мам 
не ки стал ни по сао да бих зна ла ка ко то по фир ма ма сад ра де, 
али ко ли ко чу јем и ви дим и да ље се сла ви и сва ког 8. мар та 
ви ђам по пре во зу жен ски свет са по не ким ко ма дом ка ран фи ла 
умо та ног у це ло фан, до ду ше у при лич но ви се ћем ста њу, тај 
цвет ми слим. Ми из на ше ге не ра ци је не по ла же мо баш мно го 

Очајне 
домаћице или 
равноправност

ККАААА ЖЖЖЕ МММИИИИ ММММОО ЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККАА

на тај као пра зник, али ми се чи ни да што смо ста ри је, све се
ви ше при ма мо и са ме. Нај ви ше због по кло на, на рав но, по што
мом ци ма и дру га ри ма ме се ци ма пре то га на ба цу је мо иде је о
то ме шта нам је по треб но.
А опет, не што ми слим, мо жда су у пра ву ма ма и ње не дру га-

ри це ко је сам то ли ко пу та чу ла да ого ва ра ју Кла ру Цет кин и да
се пи та ју шта јој је уоп ште тре ба ло да се бо ри за жен ска пра ва и
рав но прав ност. Шта би им, ка жу, фа ли ло да се де код ку ће, ра де
руч не ра до ве (ко ја уме и во ли), иду у на бав ку све ла га ни ца, без
жур бе, па се на ђу на ка фи ци кад то оба ве, па на ми ру у фри зе рај,
код ма ни ки ра, па до по сле под не за вр ше ми ли он сит ни ца и стиг-
ну и ру чак да спре ме. Или оне мно го гле да ју „Очај не до ма ћи це” 
па им аме рич ке же не по му ти ле нор мал но ра су ђи ва ње, или су се
ствар но умо ри ле од јур ња ве на по сао и с по сла ку ћи да на ста ве
да ра де, док им „умор ни” му же ви мо ра ју да при лег ну да од мо ре
од на пор ног рад ног да на. Знаш, ба ка си це, и по ред свег на прет ка
и ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа те еман ци па ци је и жен ске рав но-
прав но сти, ја све ви ше имам ути сак да баш и ни смо ни шта дру го
до би ле сем ви ше оба ве за. А ако ја са два де сет и не што то уви-
ђам и осе ћам, он да мо гу са мо да за ми слим ко ли ко су то осе ти ле
тво ја, ма ми на и оста ле ге не ра ци је пре ме не. И све ми је ја сни је
оно ого ва ра ње Кла ре Цет кин. Да мо же да ви ди у шта се све то
пре тво ри ло, ве ро ват но би се би са ма но гу сло ми ла пре не го што
би иза шла на ули цу да тра жи жен ска пра ва.
Али, сад шта је, ту је. Па, сре ћан нам сви ма 8. март! Уоста-

лом, то нам је је ди ни дан же на го ди шње, ис ко ри сти мо га за то
на нај бо љи мо гу ћи на чин. А ако не ка још не зна ка ко, не ка учи
од оних што зна ју, јер има и та квих, ве руј ми, на ро чи то ме ђу
на ма мла ђи ма, па има и од нас шта да се на у чи.

Ба ка Ма ра
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погледи са стране

На За па ду су пен зи о не ри
ва жни по тро ша чи, чак
и за про дав це лук су зних
ауто мо би ла, ко зме ти ке,
на ки та и ску пље мо де,
а по себ но за спе ци ја ли зо ва не 
ту ри стич ке аран жма не, где
у укуп ном обр ту чи не и до
30 про це на та свих ку па ца

Као што су пред ви ђа ли де мо гра фи,ККсе ни о ри све ви ше ме ња ју Евро пу. А ККто ме се и би знис у сва ком по гле дуКК
мо ра при ла го ди ти... Про ме ње ним зах те-
ви ма, ко ји про ис ти чу из све ве ћег уде-
ла ста ри јих љу ду у укуп ној по пу ла ци ји,
мо ра ју се адап ти ра ти фир ме, тр го ви не,
мар ке тин шка по ли ти ка и стра те ги ја.
У ве ћи ни зе ма ља Европ ске уни је удео

ста ри јих од 60 го ди на је око че твр ти не,
а до 2030. из но си ће ско ро јед ну тре ћи ну
укуп ног бро ја ста нов ни ка. То не ми нов но
иза зи ва круп не про ме не у би зни су – од
фи нан си ја пре ко ре кла ма, до ма ло про да-
је и по тро шне ро бе. На пен зи о не ре са да
ци ља ју сво јим це на ма и ак ци ја ма ве ли ки
про дај ни лан ци, а на те ле ви зиј ским про-
гра ми ма је све ве ћи број се ри ја и фил мо-
ва из про шло сти, тј. из вре ме на ка да су
са да шњи се ни о ри би ли мла ди... Отва ра ју
се са свим но ве мо гућ ности и за раз не ре-
клам не и про мо тив не кам па ње: нај ви ше
је, на рав но, про из во да „здрав стве не по-
др шке” – ви та ми на, сред ста ва за мр ша-
вље ње, здра ве хра не, ма кро би о ти ке, ко ји
по ма жу ле че њу и очу ва њу ду го веч но сти.
На све стра не се про мо ви ше здрав на-

чин жи во та, а глав ни по тро ша чи то га су
упра во се ни о ри. Исто вре ме но, све ви ше
је спе ци ја ли зо ва них ка та ло га, ре клам них
ле та ка и веб-стра на упра во за пен зи о не-
ре. Они су углав ном при ла го ђе ни за ла ко
ко ри шће ње и има ју јед но став не про це ду-
ре ку по ви не и пла ћа ња.
Са да у се ни ор ски век ула зе ге не ра ци је

ко је већ има ју до ста ис ку ства с ра чу на-
ри ма и ин тер не том и не мо ра ју да иду
ни на ка кве по чет нич ке кур се ве. То су,
та ко ђе, и куп ци ко ји већ има ју на ви ку
пла ћа ња пре ко ин тер не та.

– По ја ча на кон ку рен ци ја на тр жи шту
хи по те ка на те ра ла је још пре не ко ли ко
го ди на бан кар ске ку ће да про ме не став
пре ма одо бра ва њу кре ди та ста ри јим ин-
те ре сен ти ма и по ви се ста ро сну гра ни цу
за от пла ту хи по те ка на 70, па чак и на
75 го ди на – ис ти че че шки мар ке тин шки
струч њак и пу бли ци ста, Ла ди слав Копл.
А до ско ро ни ко ни је хтео да чу је да се
одо бри би ло ка кав кре дит не ко ме ко је
ста ри ји од 60 го ди на.
На За па ду су пен зи о не ри ва жни по-

тро ша чи чак и за про дав це лук су зних
ауто мо би ла, за тим ко зме ти ке, на ки та,
ску пље мо де, а по себ но за спе ци ја ли зо-
ва не ту ри стич ке аран жма не, где у укуп-
ном обр ту чи не и до 30 про це на та свих
ку па ца.
На при мер, по ана ли за ма фран цу ских

мар ке тин шких струч ња ка, до 2020. че-
твр ти на њи хо вих по тро ша ча би ће ста-
ри ја од 55 го ди на, тј. би ће их у укуп ној
по пу ла ци ји ви ше од 21 ми ли он. То је
по раст од 30 од сто за са мо 15 го ди на.
За то је ова гру па ци ја по себ но за ни мљи-
ва за про па ганд не ак ци је јер Фран цу зи
у до бу из ме ђу 55 и 64 го ди не углав ном

до сти жу со лид ну ви си ну при ма ња, ви ше
пу ту ју, ви ше тро ше, има ју ве ће по тре бе
и зах те ве, и ре ла тив но ма ло за јед нич ког
са кла сич ним пен зи о не ри ма од 75 и ви-
ше го ди на.
Због то га што се про ду жу ју про фе си о-

нал не ка ри је ре, по ја вљу је се гру па ци ја
тзв. но вих се ни о ра ко ји се мно го ви ше
ин те ре су ју и бри ну за свој фи зич ки из-
глед и фор му и, за јед но с нај мла ђим ге-
не ра ци ја ма, чи не глав ни дру штве ни слој
по др шке еко ло ги ји и здра вом сти лу жи-
во та. С дру ге стра не, за хва љу ју ћи бо љој
со ци јал ној ин фра струк ту ри, ба бе и де де
све ре ђе чу ва ју сво је уну ке.
Оја ча ла на ци о нал на ва лу та омо гу ћа ва

и Че си ма да ви ше не го ра ни је пу ту ју у
ино стран ство. Про це њу је се да нај ма ње
не ко ли ко де се ти на хи ља да Че ха жи ви
бар по ла го ди не на Тај лан ду – из да ли су
ста но ве у Пра гу од че га мо гу да пла те
тро шко ве ста но ва ња на Тај лан ду и да
за до во ље же љу да ма кар у ста ро сти жи-
ве на то плим мо ри ма.
Да кле, пен зи о не ри, ко ји има ју ви ше

вре ме на од сво је де це да тра га ју за јеф-
ти ном а до бром ро бом, по ста ју ве о ма
за ни мљи ви као куп ци. Они нај ви ше чи-
та ју ре клам не по ру ке и глав на су циљ на
гру па ве ли ких про дај них ла на ца. Де ша-
ва се, ме ђу тим, да се на ђу и на уда ру
пре ва ра и при ти са ка тр го ва ца ко ји им,
на при мер, по ну де јеф ти но не ку услу гу
или ро бу а не оба ве сте их о усло ви ма и
оба ве зи ку по ви не, или им да ју на пот пис
уго вор на ко јем су нај сит ни јим сло ви ма
за пи са не све глав не кла у зу ле ко ји ма се
че сто де ро ги ра или ме ња оно што се ре-
кла ми ра.

Ми лан Ла за ре вић

И БИ ЗНИС СЕ ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ДЕ МО ГРАФ СКИМ ПРО МЕ НА МА

Све за се ни о ре
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У цен тра ли ЕУ ра сте 
при ти сак да се
у ве ћој ме ри
ко ор ди ни ра ју 
на ци о нал не
пен зиј ске по ли ти ке

При ти сак на пен зиј ске 
си сте ме 27 зе ма ља 
чла ни ца Европ ске уни-

је ра сте. Сву да се, у скла ду 
са но вим фи скал ним (рас ту-
ћи бу џет ски де фи ци ти) и де-
мо граф ским (све ма ње рад но 
ак тив них из др жа ва све ви ше 
оних чи ји је рад ни век про-
шао) ре ал но сти ма, вр ше ко-
рек ци је: по ди жу се гра ни це 
за од ла зак у пен зи ју, ре мон-
ту ју „сту бо ви” пен зиј ских си-
сте ма и – ус кра ћу је оно што 
је не кад за „је сен жи во та” би-
ло за га ран то ва но.
От ка ко је, про шлог ју ла, 

„вла да ЕУ”, од но сно Европ ска 
ко ми си ја обе ло да ни ла свој 
ду го оче ки ва ни „зе ле ни па-
пир” о пен зиј ским ре фор ма-
ма, са ци љем да „опи па пулс” 
свих за ин те ре со ва них ак те ра 
у овој де ли кат ној обла сти, у 
Бри се лу по ла ко, али све очи-
глед ни је ра сте и при ти сак да 
се у ве ћој ме ри ускла ђу ју и 
на ци о нал не пен зиј ске по ли-
ти ке.
То је са да у ис кљу чи вој 

над ле жно сти др жа ва чла ни ца 
што за ре зул тат има ша ро ли-
ка ре ше ња, ко ја су, исти на, 
ускла ђе на са кон крет ним на-
ци о нал ним при ли ка ма у овој 
обла сти. Под ра зу ме ва се, на-
и ме, да ни је исто би ти пен-
зи о нер у Не мач кој и Фран цу-
ској, или у Пољ ској и Ма ђар-
ској. Још ве ћи кон траст је са 
нај мла ђим чла ни ца ма, Ру му-
ни јом и Бу гар ском, ко је су у 
бри сел ски клуб при мље не са 
не баш од лич но ура ђе ним за-
да ци ма на при јем ном ис пи ту.
Упр кос то ме што ни са да-

шњи ни бу ду ћи пен зи о не ри 
ни у јед ној од зе ма ља ЕУ не 
ми сле та ко, пре о вла ђу ју-
ћа оце на екс пе ра та је да су 
европ ски пен зиј ски си сте ми 

још ве о ма да ре жљи ви, што 
на ду жи рок ни је одр жи во.
Пре све га због де мо гра фи-

је. Про јек ци је по ка зу ју да ће 
Евро па у де це ни ја ма ко је до-
ла зе при лич но осе де ти: про-
се чан жи вот ни век за му шкар-
це ће са 76 го ди на, ко ли ко је 
из но сио 2008, по ра сти на 84 
до 2060, а за же не са 82 на 
89. По сле ди ца то га би ће про-
ме на са да шњег од но са по ко-
ме је струк ту ра ста нов ни штва 
та ква да на сва ких че тво ро у 
рад ном до бу до ла зи је дан жи-
тељ ста ри ји од 65 го ди на. До 
по ме ну те 2060, тај од нос ће 
би ти дво је на јед но га.
Иде ја лан си ра на у Европ-

ској ко ми си ји је да се ус по-
ста ви не ка вр ста ме ха ни зма 
ко јим ће се гра ни ца за од-
ла зак у пен зи ју ауто мат ски 
ускла ђи ва ти са ра стом ду го-
веч но сти. Што зна чи да ће се 
у пен зи ју од ла зи ти све ка сни-
је и ка сни је.
Ова иде ја се за сад на ла зи 

са мо у јед ном ин тер ном до-
ку мен ту чи ји је са др жај „про-
цу рео”, по све му су де ћи не 
слу чај но, да би се сон ди ра ле 
ре ак ци је.
За ми сао је да се пен зиј ске 

ре фор ме и да ље об ли ку ју на 
на ци о нал ном ни воу али уз 
знат но ве ћу до зу отво ре не 
ко ор ди на ци је, с ци љем да се 
те ре фор ме по др же, над гле-
да ју и оце њу ју.
Са овим ауто мат ским ускла-

ђи ва њем би тре ба ло да се 
са гла се све чла ни це, што је 
го то во не мо гу ћа ми си ја, али 
пре не го што до тог кон сен-
зу са јед ног да на евен ту ал но 
(не) до ђе, очи глед но је да ће 
ЕК би ти све ак тив ни ја у об ли-
ко ва њу за јед нич ке по ли ти ке 
о пен зи ја ма, бар о прин ци пи-
ма, ако не о де та љи ма, ка ко 
би се ре фор ме не са мо охра-
бри ва ле, већ и усме ра ва ле.
За сад су на овом по слу три 

ЕУ „ми ни стра”: Ла сло Ан дор, 
ко ме сар за за по сле ност и со-
ци јал на пи та ња, Мајкл Бар-
ни је, за ду жен за уну тра шња 
тр жи шта, и по зна ти нам Оли 
Рен, ко ји од го ва ра за еко ном-

ска пи та ња. Њих тро ји ца се
ре дов но са ста ју и до го ва ра-
ју о прак тич ним ак ци ја ма у
обла сти ЕУ пен зи ја, а на нај-
но ви јем са стан ку, одр жа ном
9. фе бру а ра, на днев ном ре ду
је упра во би ла те ма ка ко да
Ко ми си ја обез бе ди да др жа-
ве чла ни це ускла ђу ју до ба за
пен зи о ни са ње и по ве зу ју га
са оче ки ва ним жи вот ним до-
бом, и ка ко да се ели ми ни шу
по сто је ћи про пи си о пре вре-
ме ном пен зи о ни са њу. Већ у
мар ту ЕК пла ни ра да ор га ни-
зу је та ко зва ну ори јен та ци о ну
де ба ту о де мо гра фи ји, што
би, пре ма јед ном до ку мен ту,
мо гло да има ути ца ја на пен-
зиј ску по ли ти ку Ко ми си је.
Оче ку је се да би пи та ње

пен зи ја мо гло да бу де јед на
од те ма и на са ми ту др жав ни-
ка ЕУ кра јем мар та, у окви ру
фран цу ско-не мач ког пред ло-
га да се об ли ку је та ко зва ни

пакт о кон ку рент но сти, ко ји
би учвр стио по зи ци је Уни је
у гло бал ној еко ном ској утак-
ми ци ти ме што би ви ше не го
до сад би ле ускла ђе не на ци о-
нал не еко ном ске и фи скал не
по ли ти ке.
Европ ски пар ла мент је у

овом мо мен ту при лич но по-
де љен пре ма иде ји да се
гра ни ца за пен зи о ни са ње
ауто мат ски ускла ђу је са де-
мо граф ским кре та њи ма, са
обра зло же њем да то ни је ни
нео п ход но ни свр сис ход но.
Пре то га, на и ме, тре ба ре ши-
ти не ка прак тич на пен зиј ска
пи та ња ко ја су у не скла ду са
до стиг ну тим сте пе ном ЕУ ин-
те гра ци ја, по пут „пре но си во-
сти” пен зи ја из јед не чла ни-
це у дру гу, за оне ко ји су свој
рад ни век про ве ли у не ко ли-
ко зе ма ља Европ ске уни је. А 
та квих је све ви ше.

М. Бе кин

ДА ЛИ ЋЕ СЕ ГРА НИ ЦА ЗА ПЕН ЗИ ЈУ УСКЛА ЂИ ВА ТИ СА РА СТОМ ДУ ГО ВЕЧ НО СТИ

Бри сел уре ђу је и пен зи је
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Ру ко вод ство оп штин ске ор га ни за ци је
пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке већ је
уве ли ко по че ло са на бав ком огре ва за
сле де ћу зи му, као и па ке та са су хо ме сна-
тим про из во ди ма за ви ше од три хи ља де
сво јих чла но ва. Пред сед ник па ла нач ких
пен зи о не ра, Сло бо дан Б. Пан тић, на по-
ми ње да је за чла но ве на ба вљен угаљ
„ко сто лац”, „ко лу ба ра”, „ба но вић” и су-
ше на „ко лу ба ра” и до да је:

– Пен зи о не ри се уве ли ко упи су ју
за угаљ, ко ји ће от пла ти ти у шест ра-
та, као и за огрев но др во це ро ви ну и
бу ко ви ну. По ред то га, на ба ви ли смо и
ис по ру чи ли (што ће мо ра ди ти и то ком
це ле го ди не) и па ке те са су хо ме сна тим
про из во ди ма. Ни у овој го ди ни не ће мо
за бо ра ви ти бо ле сне, не по крет не и со-
ци јал но нај у гро же ни је пен зи о не ре, а
по ред по мо ћи за на ше чла но ве ре дов но
ће мо ор га ни зо ва ти за ба ве и дру же ња – 
на гла ша ва Пан тић.
Од пред сед ни ка па ла нач ких пен зи-

о не ра са зна ли смо да ће се у про сто-
ри ја ма ор га ни за ци је, као и у се о ским
ме сним од бо ри ма, и убу ду ће чла но-

вима бес плат но ме ри ти крв ни при ти-
сак и ни во ше ће ра у кр ви. У пла ну су
и јед но днев ни из ле ти, екс кур зи је и по-

се те дру гим пен зи о нер ским ор га ни за-
ци ја ма у око ли ни и ши ре. Пен зи о не ри,
чла но ви ко ми си је за кул тур но-за бав ни
жи вот ове оп штин ске ор га ни за ци је, а
то су игра чи, пе ва чи, глум ци, ре ци та-
то ри, при ре ђи ва ће за бав не про гра ме,
пе снич ке ве че ри и дру ге са др жа је не
са мо за сво је „ко ле ге”, већ и за све гра-
ђа не Сме де рев ске Па лан ке.
Па ла нач ки пен зи о не ри би ће у овој

го ди ни ак тив ни и на спорт ском по љу,
по го то во у ша ху, а по сто ји иде ја да се
на пра ви пен зи о нер ска ли га у ша ху и
фуд ба лу.
То су са мо не ке од ак тив но сти ко ји ма

ће се ба ви ти оп штин ска ор га ни за ци ја
пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке, ко ја
пла ни ра да то ком го ди не по зо ве и уго-
сти и пен зи о не ре из дру гих ме ста. Рад но
вре ме оп штин ске ор га ни за ци је у гра ду
на Ја се ни ци је сва ког да на од 8 до 14
ча со ва, а го то во сви ме сни од бо ри ре-
дов но одр жа ва ју са стан ке на ко ји ма се
члан ство упо зна је са пла но ви ма и ак тив-
но сти ма.

Сл. Ко стан ти но вић

При ча о не срећ ној љу-
ба ви мла де учи те љи це
На де ко ја је умр ла од

ту ге ка да је на пу стио офи цир
Ре ља учи ни ла је од ме ста њи-
хо вог са стан ка је дан од сим-
бо ла Вр њач ке Ба ње – Мост
љу ба ви. Ге не ра ци је де во ја-
ка, у же љи да са чу ва ју сво ју
љу бав, на ка тан це су ис пи си-
ва ле име на сво јих дра га на и
ве зи ва ле их на огра ду мо ста.
Да нас је овај мост по зна ти ји
по то ме што на ње му сва ког
14. фе бру а ра за и скри мно го
сре ће и ра до сти.
На и ме, на ње му се сва ке го-

ди не одр жа ва ле по и за бав но
так ми че ње под на зи вом „По-
љу би ме”, у ко јем сви так ми-
ча ри на кра ју бу ду на гра ђе ни.
За ово го ди шњу, че твр ту по
ре ду ма ни фе ста ци ју при ја ви-
ло се 10 па ро ва ко ји су же-
ле ли да се над ме ћу у ду жи ни
по љуп ца, али је по ло ви на од-

у ста ла због ве ли ког ин те ре-
со ва ња ме ди ја.

– Так ми че ње се од ви ја ло у 
три ка те го ри је. У ка те го ри ји 
нај ста ри ји пар по бе ди ли су 
Ра да и Сло бо дан Ши бак (77) 
из Вр њач ке Ба ње, ко ји су и 
про шле го ди не пре ма оце ни 

жи ри ја би ли нај бо љи. Бе о-
гра ђа ни Би ља на Мла ђе вић и 
Ни ко ла Гру бић по бе ди ли су у 
две ка те го ри је: као нај а трак-
тив ни ји пар и у так ми че њу за 
глав ну на гра ду, по што је њи-
хов по љу бац тра јао 44 ми ну та 
и 32 се кун де. Пре ма про по зи-

ци ја ма, од 15. ми ну та так ми-
ча ри су мо ра ли да на ста ве 
так ми че ње са мо на јед ној 
но зи, а од 30. ми ну та мо ра-
ли су по диг ну ту но гу да др же 
под углом од 90 сте пе ни. Ни је
обо рен про шло го ди шњи ре-
корд у нај ду жем по љуп цу – 68 
ми ну та и 44 се кун де – ре као 
је на кра ју ма ни фе ста ци је Го-
ран Ка ра ве со вић из вр њач ке 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је ко ја 
је би ла ор га ни за тор так ми че-
ња, под по кро ви тељ ством СО 
Тр сте ник.
Сви так ми ча ри су до би-

ли не ку од вред них на гра да 
– на кит, веб-ка ме ру, вел нес 
трет ман, ве че ру у вр њач ким 
ре сто ра ни ма и ви кенд за две 
осо бе у Вр њач кој Ба њи. Ипак,
глав ни мо тив овог оку пља ња 
био је да се одав де све ту по-
ша ље по ру ка љу ба ви, јер је 
тај је зик сви ма ра зу мљив.

Дра ган Ива но вић

НА МО СТУ У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ЗА ЉУ БЉЕ НИХ

По љуп ци и по ру ке љу ба ви

ОП ШТИН СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ

Огрев, по моћ, дру же ња...

Сло бо дан Б. Пан тић
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По знан ство
Вр шча ни на Ни ко ле 
Бо жи ћа (77)
и Ки кин ђа ни на Са ве 
Су да ро ва (82) тра је
од 1957. го ди не,
от ка да сле де мо то
„Упо знај сво ју 
до мо ви ну да би
је во лео”

Фе ри јал ни са вез Ју го-
сла ви је (ФСЈ) осно ван 
је ше зде се тих го ди на 

про шлог ве ка и имао је, сво је-
вре ме но, 29 сво јих и око 40 за-
ку пље них од ма ра ли шта у свих 
шест ре пу бли ка та да шње др-
жа ве. Мо то те ма сов не омла-
дин ске ор га ни за ци је гла сио је 
„Упо знај сво ју до мо ви ну да би 
је во лео”. Је дан од при пад ни-

ка ФСЈ, ко ји се бе и са да сма-
тра фе ри јал цем, је сте Ни ко ла 
Бо жић, са да 77-го ди шњак.

– По чео сам у Од ре ду из-
вид ни ка „Жи ва Јо ва но вић” у 
Вр шцу, да бих се ка сни је са-
свим по све тио ра ду у оформ-
ље ној фе ри јал ној ор га ни за ци-
ји – се ћа се он. – У та да шњем 
вр шач ком сре зу би ло је око 60 
дру жи на са про сеч но 15 до 20 
чла но ва. Че сти су би ли из ле ти, 
у по чет ку је то би ло упо зна ва-
ње бли же око ли не, а по сле и 
уда ље них кра је ва у ко је се пу-
то ва ло уз кар те са ве ли ким по-
пу стом. Та мо се бо ра ви ло по 
по вла шће ној це ни, до ступ ној 
џе пу мла дих. Би ле су по пу лар-
не „пла ве ве че ри” на ко ји ма 
су на сту па ли нај по зна ти ји пе-
ва чи та да шње Ју го сла ви је. У 
тим про гра ми ма шан су су до-
би ја ли и мла ди не а фир ми са ни 
пе ва чи и му зи ча ри из ло кал не 

сре ди не. Мно ги су ту по че ли
и ка сни је по ста ли по зна ти на
естра ди.
Наш са го вор ник по но сно ис-

ти че да је Вр шац 1957. го ди не
био до ма ћин Са бо ра фе ри ја-
ла ца Ср би је, ка да се та мо оку-
пи ло ви ше од 1.200 уче сни ка.
При ја тељ ства су ус по ста вља на
и на се ми на ри ма и омла дин-
ским рад ним ак ци ја ма. Та ко су,
под се ћа он, фе ри јал ци има ли
и сво ју бри га ду на из град њи
ауто пу та Ниш–Па ра ћин.
Те, 1957. го ди не, Ни ко ла Бо-

жић упо знао је Ки кин ђа ни на
Са ву Су да ро ва, али је њи хо во
ин тен зив но дру же ње усле ди-
ло по сле са ве то ва ња омла-
дин ских ру ко во ди ла ца ко је је
одр жа но у бе о град ском До му
син ди ка та.

– Раз ме ни ли смо ис ку ства
и ота да смо се че сто сре та ли.
Са ва ми је чак по мо гао и при
из бо ру гра ђе вин ског ма те ри-
ја ла ка да сам гра дио по ро дич-
ну ку ћу – ка же Ни ко ла, ина че
тех но лог ко жар ства и ду го го-
ди шњи ди рек тор Ин ду стри је
мод не обу ће ИМО у Вр шцу.
Са ва Су да ров, са да 82-го ди-

шњак, до да је:
– У ду ши смо оста ли фе ри-

јал ци. И ја сам на ста вио, по сле
за сни ва ња по ро ди це, да са
уку ћа ни ма пу ту јем ши ром он-
да шње Ју го сла ви је. Има ли смо
по ро дич ни ауто са при ко ли-
цом и кам по ва ли смо на мно-
гим ме сти ма. На Кор чу ли смо
ка сни је ку пи ли ви кен ди цу, али
ни смо про пу шта ли да се ус пут
за др жи мо по не ко ли ко да на у
за ни мљи вим пре де ли ма.
Ин те ре сант но је да је Са ва

и сво ју су пру гу Да ру упо знао
у Фе ри јал ном са ве зу ки кинд-
ског сре за. Го ди на ма је био
пред сед ник сре ског ФС, а био
је би ран и у по кра јин ски са вез.
Ве ли ку част му је пред ста вља-
ло и то што је био де ле гат
кон гре са Фе ри јал ног са ве за
Ју го сла ви је. Нај у пе ча тљи ви ју
успо ме ну но си са Тјен ти шта

где су фе ри јал ци уче ство ва-
ли на про сла ви ко јој је при су-
ство вао друг Ти то и ње гов гост
из Егип та, На сер.
Са ва Су да ров је цео свој

рад ни век про вео у Ин ду стри-
ји гра ђе вин ског ма те ри ја ла
„То за Мар ко вић”, по чев ши од
ци глар ског рад ни ка, па пре ко
струч ног уса вр ша ва ња, до ди-
рек то ра јед ног по го на. Био је
и пред сед ник фа брич ког син-
ди ка та и члан са мо у прав них
ор га на. Са да је члан Из вр шног
од бо ра Ме сне ор га ни за ци је
пен зи о не ра у ки кинд ској МЗ
„Угље ша Тер зин”. Не из о ста је
са екс кур зи ја ко је ор га ни зу је
Оп штин ско удру же ње пен зи о-
не ра, а го сту је и на они ма ко је
упри ли ча ва Оп штин ска ор га-
ни за ци ја ин ва ли да ра да.
Ни ко ла је, пак, био до ско ра

у Из вр шном од бо ру Оп штин-
ског удру же ња пен зи о не ра, у
три уза стоп на са зи ва.

– Пре пу стио сам ме сто мла-
ђи ма, а са да имам ви ше вре-
ме на да ско ро сва ко днев но
пре пе ша чим, пре бих ре као
пла ни на рим, по об рон ци ма
Вр шач ких пла ни на по де се так 
ки ло ме та ра – опи су је Бо жић
сво је са да шње ре кре а тив не
ак тив но сти.

С. За ви шић

ПО ЛУ ВЕ КОВ НО ПРИ ЈА ТЕЉ СТВО ВЕ ЧИ ТИХ ФЕ РИ ЈА ЛА ЦА

За јед нич ка па си ја
их збли жи ла

Не дав ни су срет Ни ко ле и ње го ве су пру ге Ве ре
са Са вом у Ки кин ди

Ни ко ла Бо жић и Са ва
Су да ров 1957. го ди не
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пензионерски кутак

БЕ О ГРАД

Траг(ом) љу ба ви
У ор га ни за ци ји Днев ног цен тра и клу ба за ста ри је „Чу-

ка ри ца” одр жа на је, 14. фе бру а ра, ма ни фе ста ци ја „Ста ри
+ де ца = љу бав”. Ко ри сни ци овог клу ба и уче ни ци Спе-

ци јал не шко ле за основ но и сред ње обра зо ва ње „Све ти
Са ва” из Ум ке раз ме ни ли су том при ли ком књи ге о љу ба ви
на ста ле то ком јед но днев не ра ди о ни це „Траг(ом) љу ба ви”.
На стра ни ца ма ових књи га оста ле су по ру ке, ми сли и осе-
ћа ња нај ста ри јих и нај мла ђих ис пи са на ср цем. За хва љу-
ју ћи по мо ћи у ма те ри ја лу и иде ји Га ле ри је При род њач ког
му зе ја, у ме ђу ге не ра циј ским па ро ви ма, са ста вље но је је-
да на ест ср ца ко ја ће би ти од не та у кућ не по се те бо ле сним
и уса мље ним ко ри сни ци ма Клу ба. На кра ју ма ни фе ста ци је
ди за њем за ста ве „Удру же них за јед ни ца љу ба ви” про гла-
ше на је те ри то ри ја на ко јој вла да „нај ја ча сна га, а исто-
вре ме но нај скром ни ја” и где жи ве „ча роб на ба ка и ча роб-
ни де ка”. В. В.

ПО ЖЕ ГА

Ре кор де ри
ху ма но сти
Оп штин ска ор га ни за ци ја у По же ги де це ни ја ма је у са-

мом вр ху на ше зе мље по успе шном ор га ни зо ва њу при-
ку пља ња кр ви од до бро вољ них да ва ла ца и по бро ју ви-
ше стру ких уче сни ка у тим ху ма ни тар ним ак ци ја ма. Овај
град је по знат и по ху ма ни сти ма ко ји су нај дра го це ни ју
теч ност да ли ви ше од сто пу та, ме ђу ко ји ма су и ре кор де-
ри, пен зи о не ри Ми ло рад Стар че вић (75) и Ми ло је Мар ја-
но вић (74). Стар че вић је дао крв 136 пу та, а Мар ја но вић
два пу та ма ње.
Раз вио се ме ђу њи ма и так ми чар ски дух, па је го ди ну

да на мла ђи Мар ја но вић на сто јао да пре у зме при мат. Од-
у стао је јер Ми ло рад Стар че вић из здрав стве них раз ло-
га ви ше ни је мо гао да уче ству је у ак ци ја ма. Ху ма ност је
опет по бе ди ла.
Осим Стар че ви ћа и Мар ја но ви ћа, ви ше од сто пу та крв

су да ли Ми лан Стар че вић, Ра де Ву чи ће вић, Јо ван Кра го-
вић, Сре тен Ђо ко вић и Вла ди мир Дра шко вић. М. П.

РЕ КО ВАЦ

Мо ли тва за
бе ри ћет ну го ди ну

Пра во слав ни вер ни ци и ви но гра да ри про сла ви ли су
Све тог Три фу на, сла ву ви на ра и го сти о ни ча ра и нај ве ћи
ви нар ско-ви но гра дар ски пра зник у Вој во ди ни, Шу ма ди ји
и По мо ра вљу.
По ред то га што је за штит ник ви но гра да ра и ви на ра, ве ру-

је се да све ти Три фун на свој пра зник по бо де у зе мљу уга-
рак и од тог да на снег поч не да се то пи и до ла зи про ле ће.
Све тог Три фу на обе ле жи ли су и ви но гра да ри ле вач ког

кра ја. Они су, по тра ди ци ји, оре за ли чо ко те ви но ве ло зе
уз мо ли тву за бе ри ћет ну го ди ну. М. С.

ВРА ЊЕ

Ша хов ски пре га лац
Иако је на пра гу де ве те де це ни је, пен зи о нер Ми ли во је 

Ва си ље вић и да нас су ди ша хов ске ме че ве. Је ди ни је ре-
пу блич ки су ди ја у Ср би ји. По ла гао је и за са ве зног су ди ју 
код ве ле мај сто ра Дра гу ти на Џа ји ћа, и по ло жио. Ли цен цу 
ни је мо гао да до би је без зна ња стра ног је зи ка.
Са се дам на ест го ди на по стао је пр вак Вра ња, и још се-

дам пу та се за ки тио том ла ска вом ти ту лом. Игра ју ћи за 
ШК „Вра ње” оства рио је се дам сто по бе да. На тур ни ру у 
Бу дви по сти гао је ве ли ки успех и осво јио бал за ин тер на-
ци о нал ног мај сто ра.

– На тур ни ри ма у Ни шу, Ле сков цу, Про ку пљу и Пи ро ту 
осво јио сам тре ће ме сто – ка же Ми ли во је зва ни Ђер ко.

Р. С.
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РУ МА

За љу бље ни
Дан за љу бље них обе ле жен је на мно го ме ста у Ру ми, 

али ниг де ни је би ло та ко за ни мљи во као у Ге рон то ло-
шком цен тру „Срем”, јер та мо, као и у дру гим до мо ви ма 
за ста ре, има за љу бље них па ро ва.
У про гра му ко ји је из ве ден у хо лу Уста но ве уче ство ва-

ли су хор Ге рон то ло шког цен тра са ди ри ген том Дар ком 
Ђо ки ћем, рад ни те ра пе ут Сне жа на Сто шић, ко ри сни ци 

Ве сна Мић ко вић и Ми лош Ми ју шко вић, а свој до при нос 
да ли су и Љи ља на Ву ков и Са ва Не шко вић.
Ко ри сни ци и за по сле ни у ГЦ „Срем” мо гли су да чу ју 

при че о све том Три фу ну и све том Ва лен ти ну, „Мо стар ске 
ки ше” Пе ре Зуп ца и ви ше пе са ма ко је го во ре о љу ба ви. 
Пе ва ли су и оку пље ни ко ри сни ци ко је је про грам по во-
дом Да на за љу бље них под се тио на мла дост.  Д. Р.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

„Рад ни ку” пе хар
По во дом обе ле жа ва ња Све тог Са ве, Оп штин ска ор га-

ни за ци ја пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке, у са рад њи
са Оп штин ском ор га ни за ци јом глу вих и на глу вих, ор га ни-
зо ва ла је тра ди ци о нал ни Све то сав ски ша хов ски тур нир.
По ред до ма ћи на на тур ни ру су уче ство ва ли и чла но ви
Оп штин ске ор га ни за ци је глу вих и на глу вих Ве ли ке Пла не
и ша хи сти ШК „Рад ник” из Сме де рев ске Па лан ке. Пр во
ме сто при па ло је ШК „Рад ник”, дру го ООГН Ве ли ке Пла-
не, тре ће Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра, а че твр то
ООГН Сме де рев ске Па лан ке.

Ка пи те ни ма по бед нич ких еки па на гра де је уру чио Сло-
бо дан Б. Пан тић, пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра, а
по за вр шет ку тур ни ра је од лу че но да од сле де ће го ди не
по бед нич ка еки па по не се и пре ла зни пе хар. Сл. К.

ТР СТЕ НИК

Ви но гра да ри
про сла ви ли
Све тог Три фу на
У хо лу До ма кул ту ре у Тр сте ни ку, у при су ству до ма ћи-

на и број них зва ни ца, све ча но је обе ле жен Све ти Три-
фун, дан ви но гра да ра и ви на ра. Све ча ност је уз при го-
дан го вор отво рио пред сед ник оп шти не Тр сте ник, Сте ван
Ђа ко вић. Па рох тр сте нич ки Вла ди мир Тро шић је за тим
са до ма ћи ном Зо ра ном Миљ ко ви ћем из Риљ ца пре се као
слав ски ко лач уз мо ли тву, а пред сед ник СО Тр сте ник, Ра-
де Ле пе нац, уру чио је при зна ња за до при нос уна пре ђе њу
ви но гра дар ства у овом кра ју.
Свој део про гра ма има ли су и чла но ви КУД „За пис” и

„Учи тељ Мо мир” из Риљ ца, као и пе вач ко дру штво из
Ле ка ша. При ре ђе на је и из ло жба ви на уз де гу ста ци ју и
по слу же ње. Ор га ни за тор је би ла оп штин ска ту ри стич ка
ор га ни за ци ја, а су ор га ни за то ри Од сек за при вре ду, Под-
руч ни цен тар за ру рал ни раз вој, Кул тур но-про свет на за-
јед ни ца и Удру же ње ви но гра да ра и ви на ра из Риљ ца.
Ве ћи на де гу ста то ра да ла је ви со ку оце ну ви ни ма про-

из ве де ним у тр сте нич ком ви но гор ју, а мно га од њих су
већ на шла куп це не са мо на на шем не го и на ино стра ном
тр жи шту.

Д. И.
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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

Мо ли мо вас да у „Гла су оси гу ра ни ка”, ко ји 
уред но при ма мо и са за до вољ ством чи та мо, 
об ја ви те не што и о на шем Удру же њу пен зи-
о не ра у До њем Ми ла нов цу.
На ше Град ско удру же ње пен зи о не ра оку-

пља ви ше од 400 ак тив них чла но ва ко ји ма 
пру жа ра зно вр сну по моћ, у пр вом ре ду у 
снаб де ва њу огре вом и жи вот ним на мир-
ни ца ма под нај по вољ ни јим усло ви ма и на 
ви ше ра та. За тим, Удру же ње у свом До му 
пен зи о не ра ор га ни зу је пру жа ње не ко ли-
ко вр ста здрав стве не за шти те и пре гле да, 
углав ном за хва љу ју ћи до број са рад њи са 
Здрав стве ним цен тром „Др Ве ро љуб Ца кић” 
Мај дан пек – Здрав стве на ста ни ца До њи Ми-
ла но вац и оч ном ор ди на ци јом „Све тлост” 
из За је ча ра.

Град ско удру же ње пен зи о не ра До њи Ми ла-
но вац сво јим бо ле сним и си ро ма шним чла но-
ви ма пру жа и нов ча ну по моћ за на бав ку ле ко-
ва, а на ба вља и при год не па ке те за но во го ди-
шње и бо жић не пра зни ке. У по гле ду за бав ног
жи во та, ор га ни зу ју се раз не екс кур зи је, а зна-
чај ни је ме сто за у зи ма дру же ње пен зи о не ра
на тра ди ци о нал ној за ба ви по во дом 8. мар та,
као и Ви дов дан ско дру же ње 28. ју на.
Све ове ак тив но сти зна чај но по ма жу број-

ни спон зо ри а на ро чи то оп шти на Мај дан пек.
Град ско удру же ње пен зи о не ра До њи Ми ла-
но вац има и дру ге ва жне ак тив но сти ко је су
од ин те ре са за чла но ве, али о њи ма ће мо
дру гом при ли ком.

Ви то мир Мар ко вић,
До њи Ми ла но вац

Разноврсна помоћ
и забава

Про ши ре ње
пен зиј ског оси гу ра ња

На ша зе мља 
до ла зи у ред др-
жа ва ко је су од-
мах по сле ве ли-
ког ра та од 1914. 
до 1918, до не ле 
пот пу но мо дер но 
со ци јал но за ко-
но дав ство. Код 
нас су још у пр-
вим иза рат ним 
го ди на ма про пи-
са не све по треб-
не за кон ске ме ре 
у уре ђе њу усло-
ва ра да у пред у-
зе ћи ма, уве де но 
је оси гу ра ње за 
бо лест и не сре-
ћу при ра ду и 
осно ва не број не 
со ци јал не уста-
но ве за за шти ту 

и уна пре ђе ње рад нич ких про фе си о нал них ин те ре са. Не што 
пре две го ди не ми смо упот пу ни ли већ по сто је ћу со ци јал-
ну за шти ту уво ђе њем оси гу ра ња за из не мо глост, ста рост и 
смрт. Ти ме смо ста ли у ред ма лог бро ја зе ма ља ко је су за 
ре ла тив но крат ко вре ме учи ни ле огром не на по ре у по гле ду 
со ци јал ног обез бе ђе ња рад нич ког и на ме ште нич ког ста ле-
жа. Наш основ ни про блем оста ће у бу дућ но сти, да се што 
пра вил ни јом при ме ном да де су шти на том за ко но дав ству.

(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)

На ста вак ре фор ме
Де мо граф ски и еко ном ски про бле ми, на ста ли сре ди ном

осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, усло жња ва ли су се и
зах те ва ли стал на при ла го ђа ва ња си сте ма пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња. Од де ве де се тих го ди на ти про бле ми
се огле да ју и у фи нан си ра њу оба ве за и де фи ци ту у РФ ПИО.
Ре фор ма пен зиј ског си сте ма за по че та је 2001. го ди не. Од
при ме не прет ход них из ме на и до пу на За ко на о пен зиј ском и
ин ва лид ском оси гу ра њу, 2006. го ди не, по ја ви ла су се но ва
пи та ња од зна ча ја за функ ци о ни са ње си сте ма на ко ји се За-
кон од но си. Но ви за кон ски про пи си, ко ји су усво је ни кра јем
про шле го ди не, про и за шли су из нео п ход но сти да љег спро-
во ђе ња ре фор ме. Из ме не и до пу не За ко на ти чу се усло ва за
сти ца ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, ста-
жа оси гу ра ња ко ји се ра чу на с уве ћа ним тра ја њем, ускла-
ђи ва ња пен зи ја, ста ту са оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка,
утвр ђи ва ња ви си не пра ва из ПИО и уво ђе ња вој них оси гу-
ра ни ка у ци вил ни си стем ПИО.

Ј. О.
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Без по ве ћа ња због оп штег бо да

Зах тев за ин ва лид ску пен зи ју

Не ма усло ва за по ро дич ну
пен зи ју

Бе не фи ци ра ни стаж

?М. Па вло вић − Кру ше вац: Оства рио сам пен зи ју од
1. 12. 2010. го ди не са 43 го ди не рад ног ста жа и
пре ко 65 го ди на жи во та. У ре ше њу ко је сам до био

сто ји да ми по ве ћа ње сле ду је од апри ла 2011. го ди не.
За што ме ни не при па да и по ве ћа ње од два по сто ко је
се ис пла ћу је од ја ну а ра 2011. го ди не?

?Ми ле З. − Ја го ди на: Ро ђен сам 1950. го ди не и
имам 32,5 го ди не ста жа, од то га у Хр ват ској 18 и у 
Ср би ји 14,5 го ди на ста жа. Под но сио сам зах тев за

ин ва лид ску пен зи ју 2008. го ди не јер сам то ком ра та у 
Хр ват ској озбиљ но обо лео од пре тр пље них по вре да у 
за ро бље ни штву. Из ла зио сам на ко ми си ју ра ди оце не
сте пе на ин ва лид но сти али сам од би јен са на по ме ном
да мо гу ка сни је по но во да под не сем зах тев за утвр ђи-
ва ње ин ва лид но сти. Ме ђу тим, ме ни је то због бо ле сти
и ма те ри јал не си ту а ци је ком пли ко ва на про це ду ра ко ја
тра је и по три, че ти ри го ди не. Да ли ја ика ко мо гу да
оства рим пра во на ин ва лид ску пен зи ју?

? На да Мар ко вић – Вра ње: Мој муж је стра дао 2004.
го ди не. У тре нут ку ње го ве смр ти ја сам има ла 43
го ди не и се дам ме се ци жи во та. Ро ђе на сам 17. 8.

1960. го ди не и тре нут но сам у рад ном од но су. За ни ма
ме да ли ћу ја има ти не ка да пра во на по ро дич ну пен-
зи ју и ка да сти чем то пра во. Пр ви зах тев сам под не ла у 
де цем бру 2008. го ди не, а дру ги у ав гу сту 2009. го ди не
ка да сам на пу ни ла 49 го ди на жи во та. На дру го ре ше-
ње сам уло жи ла жал бу али сам опет до би ла не га ти ван
од го вор. Да ли је је дан од раз ло га што не мам пра во на
по ро дич ну пен зи ју то што сам у рад ном од но су?

?З. Јо си фов − Бо сиљ град: Ра дим у руд ни ку 25 го ди-
на без пре ки да. Стаж ми је бе не фи ци ран, и то пет
го ди на 12/16, а 20 го ди на 12/18. Ин те ре су је ме са

ко ли ко го ди на ста ро сти сти чем пра во на пен зи ју ако
рас ки нем рад ни од нос ове го ди не?

Од го вор: С об зи ром на 
то да сте пра во на пен зи ју 
оства ри ли 1. 12. 2010. го ди-
не Ва ма је уз при ме ну уве ћа-
ног оп штег бо да ко ји из но си 
616,60, а ко ји је до 30. 11. 
2010. из но сио 604,51 од ре ђен 
из нос Ва ше пен зи је. То зна чи 

да у ре ше њу не сто ји да се
пен зи ја од 1. 12. 2010. го ди не
уве ћа ва за два од сто јер пра-
во ни сте оства ри ли пре 1. 12.
2010, већ је Ва ма пра во при-
зна то 1. 12. 2010, те Вам је
по ве ћа ње да то кроз при ме ну
уве ћа ног оп штег бо да.

Од го вор: Прет по став ка 
је да ре ше ње ко је сте до-
би ли од Фон да ПИО са др жи 
кон ста та ци ју да ле че ње ни је 
за вр ше но, те да по за вр шет-
ку ле че ња по но во по кре не-
те по сту пак за оце ну рад не 
спо соб но сти. На жа лост, не ма 
дру гог на чи на за по кре та ње 
по ступ ка, уко ли ко се по но во 
не под не се зах тев за ин ва-
лид ску пен зи ју са од го ва ра ју-
ћом ме ди цин ском до ку мен та-

ци јом. При ку пља ње ме ди цин-
ске до ку мен та ци је си гур но не
тра је не ко ли ко го ди на, нај-
ве ро ват ни је је мо гу ће за не-
ко ли ко ме се ци ком пле ти ра ти
ме ди цин ску до ку мен та ци ју
ко ја ће са већ по сто је ћом до-
ку мен та ци јом по слу жи ти за
по нов ну оце ну рад не спо соб-
но сти. У су прот ном вам оста је
да са че ка те 65 го ди на жи во та
за оства ри ва ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју.

Од го вор: На жа лост, Ви ни-
ка да не ће те ис пу ни ти услов 
за по ро дич ну пен зи ју. Ка-
да сте 2008. го ди не под не ли 
зах тев, ис пу ња ва ли сте услов 
по пи та њу го ди на жи во та у 
мо мен ту смр ти су пру га, али 
ни сте ис пу ни ли услов по пи-
та њу го ди на жи во та за оства-
ри ва ње пра ва, тј. би ло је по-
треб но да 2008. го ди не има те 
48 го ди на и шест ме се ци жи-
во та. У 2009. го ди ни ка да сте 
на вр ши ли 49 го ди на жи во та, 
услов за сти ца ње пра ва би-
ло је 44 го ди не жи во та у мо-
мен ту смр ти су пру га. Са да, у 

2011. го ди ни услов је 45 го ди-
на за удо ву у мо мен ту смр ти
су пру га и 50 го ди на жи во та
за сти ца ње пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју. Из ме на ма За-
ко на о ПИО, од 1. 1. 2011. го-
ди не се ви ше не ће по ди за ти
ста ро сна гра ни ца у мо мен ту
смр ти су пру га, те кон стант но
оста је 45 го ди на, а ста ро сна
гра ни ца за сти ца ње пра ва го-
ди шње ра сте за по шест ме се-
ци од 2012. до 2017. го ди не,
ка да ће ко нач но би ти по треб-
но 53 го ди не жи во та за удо ву
у мо мен ту сти ца ња пра ва на
по ро дич ну пен зи ју.

Од го вор: За ко ном о ПИО, 
за раз ли чит сте пен уве ћа ња 
ста жа, уве де но је да се ста ро-
сна гра ни ца сни жа ва до раз ли-
чи тих го ди на жи во та. Тач ни је 
ре че но, за не ко га ко је ра дио 
на по сло ви ма где се стаж ра-
чу на за сва ких 12 ме се ци ра да 
као 18 ме се ци, ста ро сна гра-
ни ца не мо же да се сни жа ва 
пре 50. го ди не жи во та. Ова-
ква за кон ска ре ше ња су би ла 
и до нај но ви јих из ме на од 1. 
1. 2011. го ди не. За сав оста ли 
стаж са уве ћа ним тра ја њем до 
31. 12. 2010. го ди не, ста ро сна 
гра ни ца се сни жа ва ла до 53. 
го ди не жи во та.
Од 1. 1. 2011. го ди не ова 

гра ни ца се по ме ра по сте пе но 
за по че ти ри ме се ца го ди шње 
до 2016. го ди не ка да ће из-
но си ти 55 го ди на жи во та. С 
об зи ром на то да сте ве ћи ну 

рад ног ве ка про ве ли ра де ћи
са нај ви шим сте пе ном уве ћа-
ња 12/18, би ло би ло гич но да
у пен зи ју мо же те да иде те са
по вољ ни јим сни же њем ста ро-
сне гра ни це.
Ка ко је ово пи та ње оста-

ло не ре ше но, али већ уоче-
но као про блем, на да мо се
да ће мо убр зо до би ти и пре-
ци зан од го вор на Ва ше и на-
ше пи та ње. Пре ма ста њу ко је
на во ди те, бу ду ћи да не ма те
пун пен зиј ски стаж, ста ро сна
гра ни ца мо же да Вам се сни-
зи за 14 го ди на, а зах тев за
пен зи ју мо же те да под не се те
ка да на вр ши те 51 го ди ну жи-
во та. Ово све под усло вом да
се сни же ње ста ро сне гра ни це
ра чу на пре ма ве ћин ском ста-
жу са уве ћа ним тра ја њем, а
не пре ма по след њем ста жу са
уве ћа ним тра ја њем.

Чи ње ни ца да сте у рад ном
од но су не ути че на при зна ва-
ње пра ва на по ро дич ну пен-
зи ју. Ис пла та по ро дич не пен-

зи је се усло вља ва пре стан ком
рад ног од но са, али о ис пла ти
се не мо же ни го во ри ти без
при зна тог пра ва.
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(Х)умор не ми сли
Имам рђав слух, али чу јем сва шта.
Ми ко ри сти мо вре ме као ни ко. Сва ког да на ме ња мо

пла но ве.
На ма ни кад до ста! Ма ло нам је 700 ауто бу са, а не кад

ни смо има ли ни је дан.
На ша кли ма не мо же да ома не. Ако нас сна ђу по пла ве,

не ће би ти су ше.
Цео свет је се би чан – гле да сво је ин те ре се. Да ни је

нас, ни ко не би бри нуо ту ђе бри ге.
Ми смо злат на сре ди на. Сто др жа ва је ис пред, а сто

иза нас.
Са да шње вре ме гла го ла има ти: ја не мам, ти не маш, он

има; ми не ма мо, ви не ма те, они има ју.
Оде ло чи ни чо ве ка – ка жу они са ви ше оде ла.
Про бле ма има мо још са мо ту и та мо.
По ста ли смо са вр ше но дру штво. Има нас сва ка квих.

Ви то мир Те о фи ло вић

До ско ци
У ко му ни зму смо сви во ле ли јед ног чо ве ка. Де мо кра ти-

ја нам пру жа мно го ве ћи из бор.
Мо же мо пла ка ти сва ки дан. Мо сква су за ма не ве ру је.
Сва ки ма га рац би во лео да му је отац коњ.
Чи там до ма ће на гра ђе не књи жев ни ке. Во лим ла ку ли-

те ра ту ру.
Ми ни стри да ју све од се бе. Осим остав ке.
Док жу ти жу ту ју, цр ве ни им да ју по др шку у вла сти.
Ин цест је кад ско чи те се би у уста.
Вре ме је мој ода бра ни ле кар. Оно ле чи све.
За вре ме ко му ни ста об и шао сам цео свет. У де мо кра ти-

ји сам по стао ло кал па три о та.
Дао сам им реч. Зло у по тре би ли су је!

Ра де Ђер го вић


