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Пр вог да на про ле ћа у Бе о гра ду је осно ван
нео би чан клуб бо дрог на зи ва „Оп ти ми-
зам”. У про гра му пи ше да клуб оку пља

ра зум не оп ти ми сте ко ји су све сни про бле ма са
ко ји ма се су о ча ва мо, али су до вољ но хра бри
и ре ше ни да не што пре ду зму. У те шким жи-
вот ним окол но сти ма мно ги ква ли тет ни љу ди
ко ји чи не на по ре да не што по бољ ша ју по вла-
че се и у стал ном су ис ку ше њу да од у ста ну.
Све сни то га, чла но ви клу ба на гла ша ва ју да не
за сту па ју ла жни већ истин ски оп ти ми зам и ак-
тив но де ло ва ње свих ко ји ве ру ју у мо гућ ност
ре ше ња ма ка ко си ту а ци ја би ла сло же на. Ме-
ђу соб на по др шка би тре ба ло да да сна гу да се
из вла да ју ћег пе си ми зма трг не мо и схва ти мо
да мно го до брог и ле пог има у на ма, у на шем
нај бли жем окру же њу и у јед ном обич ном да ну
у Ср би ји.
Реч оп ти ми зам по ти че од су пер ла ти ва гла-

го ла ко ји зна чи до бро, па се ова по ја ва и
де фи ни ше као на да и ве ра у бу дућ ност, од-
но сно као оче ки ва ње да ће од ре ђе на си ту а-
ци ја има ти нај бо љи од мо гу ћих ис хо да. Иако
се чи ни да су код нас, сма тра ју ћи си ту а ци ју
без на де жном, чак и нај ве ћи оп ти ми сти одав-
но по су ста ли, а они ма ло број ни се сма тра ју
ла ко ми сле ним и нео д го вор ним, тре ба ре ћи да
по зи ти ван став пре ма жи во ту има мно го ве-

ћи зна чај не го што му се уоби ча је но при да је.
Оп ти ми зам је нај сна жни ји од брам бе ни ме ха-
ни зам, сла жу се сви ле ка ри, и са свим си гур но
до при но си до бром здра вљу. Иде ја о са мо о-
здра вље њу под сти ца ном по зи тив ним ста вом
пре ма жи во ту за о ку пља струч ња ке већ ду го и
за сни ва се на кон крет ним на уч ним до ка зи ма,
ве за ним за ве ће лу че ње хор мо на сре ће и ма-
њу про дук ци ја хор мо на стре са. Јед но од нај-
све о бу хват ни јих ис тра жи ва ња, вр ше но у САД
од 1970. до кра ја де ве де се тих го ди на про шлог
ве ка, по ка за ло је да оп ти ми сти жи ве ду же,
од но сно да став пре ма жи во ту мо же зна чај но
ути ца ти и на ње го во ду жи ну.
Ако, да кле, ве ру је те да је мо гућ ност кон-

тро ле у ва ма, од но сно да мо же те вла сти тим
спо соб но сти ма и тру дом ути ца ти на зби ва ња
и си ту а ци је, та ве ра ће вам по мо ћи да ис тра-
је те и пре ва зи ђе те кри зу. Због то га оп ти ми сти
бо ље про ла зе у жи во ту, при вла че по зи тив не
љу де и енер ги ју и лак ше ре ша ва ју жи вот не
те го бе. Имај те то у ви ду кад вас об у зме осе-
ћај без на ђа – оп ти ми зам се га ји, а по зи тив не
ми сли се мо ра ју чу ва ти, као не ка ре зер ва, за
цр не да не. За то се стал но тре ба под се ћа ти да
ни је сва ки облак знак на до ла зе ће олу је и да
оп ти ми сти жи ве леп ше, а бо га ми и ду же.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Београђани дочекали пролеће
У су бо ту, 26. мар та, ве ли ким 

кар не ва лом у Кнез Ми ха и ло-
вој ули ци по че ла је мар тов ска 
„Бе о гра ди за ци ја Бе о гра да”, 
ко јом је сим бо лич но про сла-
вљен до ла зак про ле ћа. Сви 
ше та чи ко ји су се око по дне ва 
ту за те кли има ли су при ли ку 
да ужи ва ју у ша ре ној и ве се-
лој по вор ци ко ја се од угла 
Ра ји ће ве и Кнез Ми ха и ло ве 
кре та ла до „Ру ског ца ра”, где 
је по том на сту пио ор ке стар 
Гар де. У по вор ци су ко ра ча ла 
де ца из бе о град ских вр ти ћа, 
во лон те ри „Да до ва” и Но во-
бе о град ске кул тур не мре же, 
ар ти сти на шту ла ма и клов но-
ви, а пред во дио их је ор ке стар 
по ли ци је и ко њич ке па тро ле. 
На три ме ста у нај по зна ти јој 
бе о град ској ули ци сви ра ли су 
и ор ке стри сред њих му зич ких 
шко ла „Др Во ји слав Вуч ко вић” 
и „Ама де ус”, као и Основ не му-
зич ке шко ле „Вла ди мир Ђор-
ђе вић”. Од 10 ча со ва ују тру на 
Бај ло ни је вој, Па ли лул ској, Ка-
ле нић пи ја ци и Зе ле ном вен цу 
во лон те ри су чи ни ли леп гест 
за ста ри је су гра ђа не и по ма га-

ли им да од не су во ће и по вр ће
до ку ће. На Глав ној же ле знич-
кој ста ни ци у под не во лон те-
ри су са че ка ли ме ђу на род ни
воз из За гре ба, уз ор ке стар 30
му зи ча ра шко ле „Др Во ји слав
Вуч ко вић”, под ди ри гент ском
па ли цом Сте ва на Ко ва че ви ћа.

„Бе о гра ди за ци ја Бе о гра да” 
је ак ци ја ожи вља ва ња кул-
тур не сце не гра да и очу ва ња
тра ди ци о нал них вред но сти
ко ја се, у из вр шној про дук ци ји
„Да до ва”, спро во ди већ осам

ме се ци сва ке по след ње су бо-
те у ме се цу. Ак ци ја је дан ка да
би сва ко у Бе о гра ду тре ба ло
да оба ве зно ура ди бар јед ну
ствар због ко је ће се осе ћа ти
бо ље, а ко ја је ни шта дру го
до од раз ле пог вас пи та ња – 
да по мог не ком ши ја ма, да се
на ђе ста ри ма на ули ци или
мај ка ма са де цом, да се оба-
ве зно за у ста ви пред пе шач ким
пре ла зом, или да усту пи ме сто
ста ри ји ма у ауто бу су.

Ј. Оцић



Држава гарант
за пензије
Пред сед ни ка Управ ног

од бо ра РФ ПИО, Дра го-
сла ва Ђу ка но ви ћа, пи та-
ли смо шта ми сли о ак ту-
ел ним де ша ва њи ма:

– Очи глед на је на ме-
ра по је ди них ме ди ја да
на ру ше углед Фон да, да
нам оте жа ју рад и нор-
мал но функ ци о ни са ње.
Ме диј ске спе ку ла ци је и
тен ден ци о зне ра чу ни це су у јед ном мо мен ту до ве ле 
до то га да се ство ри сум ња у си стем ис пла те пен зи-
ја. Та кво уз не ми ра ва ње јав но сти и из но ше ње алар-
мант них на ја ва без осно ва, нео д го вор но и не тач но, 
ап со лут но је не до пу сти во. Као пред сед ник Управ ног 
од бо ра Фон да по ста вљам пи та ње ода кле пра во би-
ло ко ме да пла си ра у јав ност ин фор ма ци је и оце-
не ко је не ма ју по кри ћа у фи нан сиј ским пла но ви ма 
РФ ПИО за 2011. го ди ну, ни ти у бу џе ту Ре пу бли ке 
Ср би је за 2011, јер не тре ба за бо ра ви ти да Фи нан-
сиј ски план Фон да до но си ње гов УО, уз са гла сност 
На род не скуп шти не, и да он пред ста вља део бу џе-
та Ре пу бли ке Ср би је, као и део бу џет ског си сте ма. 
Исто вре ме но, у скла ду са ак ти ма Фон да, Управ ни 
од бор РФ ПИО је на сед ни ци од 13. 12. 2010. до-
нео и про јек ци је Фи нан сиј ског пла на Фон да за 2012. 
и 2013. го ди ну. За то се по ста вља пи та ње на ко ји 
дру ги на чин би се „чвр шће” обез бе ди ла га ран ци ја 
др жа ве за ис пла ту пен зи ја. Од но сно, има ли ве ће 
га ран ци је за ре дов ну ис пла ту пен зи ја? Пен зи је се 
ис пла ћу ју ре дов но, сва ком пен зи о не ру оно ли ко ко-
ли ко му за кон ски при па да пре ма упла ће ним до при-
но си ма то ком рад ног ве ка, и та ко ће и оста ти. Пра ва 
из обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња увек 
је утвр ђи ва ла и уре ђи ва ла др жа ва, у за ви сно сти од 
сво је еко ном ске мо ћи у мо мен ту ка да су та пра ва 
за ко ном утвр ђи ва на. Уоста лом, др жа ва је по за ко ну 
га рант за ис пла ту пен зи ја. А та сред ства за ис пла ту 
пен зи ја и на кна да за ви ше од 1,65 ми ли о на пен зи о-
не ра обез бе ђу ју се јед ним де лом из до при но са ко је 
по сло дав ци упла ћу ју за за по сле не (у ви си ни од 52 
од сто), а дру гим де лом из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. 
Што се ме не ти че, ин те ре сант на је те ма за што је од-
нос при хо да Фон да и до ти ра них сред ста ва та кав ка-
кав је сте, од но сно за што до при но си ни су зна чај ни је 
за сту пље ни. Уоста лом, и Управ ни од бор по ста вља 
иста пи та ња: за што уче шће до при но са ни је у ве ћем 
про цен ту и за што је око 200 ми ли јар ди не у пла ће них 
до при но са на име пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња, за што је од у зе то овла шће ње Ре пу блич ком фон-
ду да са мо стал но утвр ђу је сто пу до при но са, за тим 
пи та ње по ве зи ва ња ста жа и да не на бра јам да ље. 
Ме ђу тим, сва ова пи та ња не би тре ба ло на сло вља-
ва ти на Фонд. Фонд не тре ба да сно си по сле ди це 
ви со ке сто пе не за по сле но сти и по на ша ња по је ди-
них по сло да ва ца ко ји из ра зних раз ло га не упла ћу-
ју до при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. 
Под се тио бих са мо да је у го ди на ма ка да је сто па 
до при но са би ла пре ко 30 од сто, од нос пен зи о не ра 
и за по сле них био 1:5,8. Као пред сед ник Управ ног 
од бо ра Фон да, зна чи као не ко ко је до бро упо знат 
са на чи ном ра да ове ин сти ту ци је, твр дим да су све 
од лу ке до не те јед но гла сно од стра не УО, да су оне 
за ко ни те и да Управ ни од бор да је мак си мал ну по др-
шку тре нут ном ру ко вод ству – ре као је за „Глас оси-
гу ра ни ка” Дра го слав Ђу ка но вић, пред сед ник Управ-
ног од бо ра РФ ПИО. Г. О.

ДРА ГА НА КА ЛИ НО ВИЋ, ДИ РЕК ТОРКА РФ ПИО

Фонд је
ве ли ко

пред у зе ће

По след њих не де ља Ре пу-
блич ки Фонд ПИО био је 
вр ло при су тан у на шим ме-

ди ји ма. Ин те ре со ва ња но ви на ра 
би ла су раз ли чи та и од но си ла су 
се на евен ту ал ни ри зик у ре дов-
ној ис пла ти пен зи ја, на ин ва лид ске 
пен зи је, за тим на ви со ке тро шко ве 
об ра де до ку мен та ци је у Фон ду, јав-
не на бав ке, пла те за по сле них, као и 
на број чла но ва УО и њи хо ве на кна-
де. То је био и по вод за раз го вор са 
ди рек то рком Фон да ПИО, Дра га ном 
Ка ли но вић.
Да ли мо же те на шим чи та о-

ци ма да об ја сни те на чин на ко-
ји је ор га ни зо ва но фи нан си ра-
ње и ис пла та пен зи ја и ка ко је 
то по ве за но са ре дов ним функ-
ци о ни са њем и фи нан си ра њем 
Фон да?
Основ на де лат ност Фон да за пен-

зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње је да 
омо гу ћи оси гу ра ни ци ма да оства ре 
не ко од пра ва из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња и да омо гу ћи 
ко ри сни ци ма ис пла ту тих пра ва. Ни 
у јед ном мо мен ту ис пла та пен зи ја и 
оста лих пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња ни је до шла у пи-
та ње. По зна то је да се сред ства за 
ис пла ту пен зи ја обез бе ђу ју пр вен-
стве но из при хо да Фон да, од но сно 
из на пла ће них до при но са, а оста-

так обез бе ђу је мо кроз
до та ци је из бу џе та, јер
је др жа ва га рант за ре-
дов ну ис пла ту пен зи ја.
И по сто је ћи и бу ду ћи
пен зи о не ри мо гу би ти
са свим мир ни, јер ни ко
не ће и не мо же до ве сти
у опа сност ис пла ту њи-
хо вих при на дле жно сти.
На рав но, да би смо мо-

гли да оба вља мо основ-
ну де лат ност мо ра мо
обез бе ди ти аде кват не
пред у сло ве за до бро
функ ци о ни са ње Фон да
и ис пла ту пла та за по-
сле ни ма. Сред ства за

ове на ме не де фи ни са на су Фи нан-
сиј ским пла ном и ни су ни од ка квог
ути ца ја на ис пла ту пен зи ја. Ефи ка-
сан рад и до бар углед Фон да је мој
за да так. По ка за те љи успе шно сти,
као што је по зна то, је су ефи ка сност,
еко но мич ност, рен та бил ност, про-
дук тив ност и јав ност ра да. Све су
то вр ло мер љи ви по ка за те љи, и у
ру ко во ђе њу и упра вља њу Фон дом
их спро во дим на нај и справ ни ји на-
чин. Да кле, у функ ци о ни са њу Фон-
да пред ност има стру ка, а то зна чи
да не ма про сто ра спе ку ла ци ја ма о
угро же но сти ис пла те пен зи ја.
Би ло је до ста ре чи и о ин ва-

лид ским пен зи ја ма. Да ли по-
сто ји ика ква мо гућ ност да ове
пен зи је бу ду до де ље не на не за-
ко нит на чин?
Да би се мо гућ но сти за евен ту ал не

не ре гу лар но сти све ле на ми ни мум, у
Фон ду ПИО по сто је кон трол не ме ре
ко је спре ча ва ју та кве по ја ве. Јед на
од ме ра је и та да је по зи ва ње оси гу-
ра ни ка на ле кар ски пре глед цен тра-
ли зо ва но, од но сно да се сви по зи ви
ша љу из Бе о гра да. За тим, ни оси гу-
ра ник ни ле кар до са мог пре гле да не
зна ју ко је ко ме до де љен, а и ле кар
ре ви зор се та ко ђе од ре ђу је ме то дом
слу чај ног из бо ра (цен тра ли зо ва на
ре ви зи ја). Уз ре дов не ме ха ни зме ко-
је и за кон про пи су је (оба ве зан кон-
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актуелно

трол ни пре глед у ро ку до три
го ди не, ко ји ре а ли зу је ле кар
ко ји ни је ве шта чио при ли ком
до де ле пен зи је), ово су на ши
пре вен тив ни ме ха ни зми ко ји
би тре ба ло да оне мо гу ће би ло
ко ју вр сту зло у по тре бе. Чак и
ако се до го ди не ки та кав слу-
чај, као што је би ло не дав но,
то је са мо на ни воу лич не од-
го вор но сти и не за ко ни тог де-
ло ва ња, а ни ка ко си стем ски
про пуст, јер смо та кве мо-
гућ но сти све ли на ми ни мум.
У нај ско ри јем пе ри о ду оце не
рад не спо соб но сти ће се ком-
плет но цен тра ли зо ва ти, та ко
да ће пре гле ди би ти оба вља-
ни у три ве ли ка цен тра – Бе-
о гра ду, Ни шу и Но вом Са ду,
што ће до дат но оне мо гу ћи ти
би ло ка кве зло у по тре бе.
Да ли по да ци о об ра ди

до ку мен та ци је у Фон ду 
за и ста за слу жу ју то ли ко
ин те ре со ва ње ме ди ја?
Фонд је нај ве ће пред у зе ће

у Ср би ји, са нај ве ћим бро јем
ко ри сни ка услу га, од но сно
са 4,5 ми ли о на оси гу ра ни ка,
ко ри сни ка и по сло да ва ца. На
го ди шњем ни воу „про из ве де-
мо” из ме ђу 22 и 25 ми ли о на
но вих до ку ме на та. За кон нас
оба ве зу је да ком плет ну до-
ку мен та ци ју чу ва мо трај но и
ва ља но, а пред у слов за то су
ар хив ски ка па ци те ти ко је не-
ма мо, као и по тре ба да нам ти
по да ци бу ду стал но до ступ-
ни. То је мо гу ће са мо ако су
пре ве де ни у ди ги тал ну фор-
му. Да нас Фонд рас по ла же са
150 ми ли о на ди ги тал них сли-
ка и ви ше од 40.000 ми кро-
филм ских рол ни, од но сно са
око 200 ми ли о на ана лог них
сли ка. У елек трон ски фор мат
по треб но је пре ве сти још 400
ми ли о на па пир не до ку мен та-
ци је, од но сно 40 ки ло ме та ра
пра вил но по ре ђа них до си јеа.
За ове по сло ве Фон ду је ис-
пла ти ви је да ко ри сти екс тер-
не услу ге, ма да се до са да
већ до ста ура ди ло на то ме да
ове услу ге Фонд оба вља соп-
стве ним ка па ци те ти ма. На-
и ме, због тен ден ци је да љег
сма ње ња бро ја за по сле них
у др жав ној упра ви, про јек-
то ва них тро шко ва, не до стат-
ка од го ва ра ју ћег про сто ра и
оби ма ин ве сти ци је у опре му,
софт вер, ре про ма те ри јал и
одр жа ва ње си сте ма, ни је

са свим ра ци о нал но по сло ве 
ми кро фил мо ва ња и ске ни-
ра ња ор га ни зо ва ти у окви ру 
Фон да. На ро чи то ка да се има 
у ви ду да ће се због усва ја-
ња европ ских стан дар да у 
ду го роч ном чу ва њу до ку мен-
та ци је ис кљу чи ти ми кро фил-

мо ва ње као је дан од об ли ка 
чу ва ња до ку мен та ци је. Фонд 
мо ра да по све ти по себ ну па-
жњу то ме да све до са да ура-
ђе но бу де ком па ти бил но и 
упо тре бљи во, ка ко се не би 
угро зио кон ти ну и тет ра да 
ин сти ту ци је у ко јој се ве ћи на 
до ку ме на та од но си на пра ва 
гра ђа на и ак тив но се ко ри сти 
ви ше од 40 го ди на. По сло ви 
об ра де до ку мен та ци је су спо-
ред ни по сло ви у Фон ду, али 
усло вља ва ју бр зи ну и ква ли-
тет оба вља ња на ше основ не 
де лат но сти – оства ри ва ње 

пра ва и ис пла та тих пра ва.
Да ли Фонд обез бе ђу је 

тран спа рент ност у по ступ-
ци ма јав них на бав ки?
По ступ ци јав них на бав ки у 

Фон ду спро во де се по за ко-
ну, а ис кљу чи во у скла ду са 
усво је ним Пла ном јав них на-

бав ки за те ку ћу го ди ну и Фи-
нан сиј ским пла ном. Оба ова 
ак та усва ја Управ ни од бор 
Фон да, и то ком го ди не пра ти 
њи хо ву ре а ли за ци ју. У Пла ну 
јав них на бав ки ана ли тич ки је 
пред ви ђе на сва ка кон крет на 
на бав ка, за тим де фи ни са на је 
по зи ци ја сва ке на бав ке у Фи-
нан сиј ском пла ну за те ку ћу 
го ди ну и укуп на вред ност те 
по зи ци је. Та ко ђе, сва ке го ди-
не Управ ни од бор усва ја наш 
Из ве штај о ра ду и Из ве штај 
о фи нан сиј ском по сло ва њу, 
из ко јих се мо же има ти увид 

у сва ку по зи ци ју од мо мен та 
пла ни ра ња до учи ње ног рас-
хо да. Ор га ни упра вља ња су 
увек и у це ли ни упо зна ти са 
по сло ва њем Фон да, па да кле 
и са Пла ном јав них на бав ки. 
Овим ак ти ма је обез бе ђе но 
на мен ско тро ше ње сред ста-
ва, ко је је, мо рам при зна ти, 
вр ло ре стрик тив но и у скла ду 
са еко ном ским окру же њем, и, 
с дру ге стра не, пу на тран спа-
рент ност у спро во ђе њу на-
бав ки.
Пла те за по сле них та ко-

ђе су би ле пред мет ме диј-
ског ин те ре со ва ња. Мо-
же те ли нам да ти тач не 
по дат ке о пла та ма?
Не ко ли ко за ко на нас оба-

ве зу је на јав ност по да та ка 
о пла та ма у Фон ду, та ко да 
су на ше пла те, по је ди нач-
но и збир но, у сва ком мо-
мен ту пре зен то ва не на сај ту 
РФ ПИО. Опре де ље не су на 
осно ву уред бе Вла де и у ни-
воу су пла та оста лих др жав-
них ор га на. Про сеч на не то 
пла та у Фон ду је 46.662,00 
ди на ра, од но сно у бру то из-
но су 65.313,00 ди на ра. Тре-
ба ло би има ти у ви ду по да-
так да 56 од сто за по сле них у 
Фон ду има ви со ку или ви шу 
шко лу. У укуп ним рас хо ди-
ма Фон да пла те за пре ко три 
хи ља де за по сле них у Фон ду 
уче ству ју са 0,75 од сто, тро-
шко ви по сло ва ња Фон да са 
0,54 од сто, а ин ве сти ци је са 
0,06 од сто. Да кле, сви тро-
шко ви нео п ход ни за по сло-
ва ње Фон да чи не 1,35 од сто 
укуп них рас хо да. По ре ђе ња 
ра ду, у зе мља ма Европ ске 
уни је овај од нос је око три 
од сто.
Ме ди ји су че сто по ста-

вља ли пи та ње бро ја чла-
но ва Управ ног од бо ра 
Фон да и ви си не њи хо вих 
на кна да. Има те ли ко мен-
тар?
Број и струк ту ру чла но ва

Управ ног од бо ра Фон да де-
фи ни ше За кон о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу. 
Управ ни од бор функ ци о ни ше 
као три пар тит но те ло, ко је 
чи не пред став ни ци ко ри сни-
ка, оси гу ра ни ка и по сло да-
ва ца – со ци јал них парт не ра 
Фон да. До ства ра ња је дин-
стве ног и кон со ли до ва ног РФ 
ПИО, 2008. го ди не, по сто ја ла 

Ефи ка сност
У 2010. је укуп но при мље но ви ше од 500.000 зах те-
ва за оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, с тим што је за ре ша ва ње би ло још 123.000
зах те ва пре не тих из 2009. го ди не. Од укуп ног бро ја
зах те ва ре ше но је ви ше од 558.000 (89 од сто), а оста-
ло је не ре ше но 68.850 зах те ва ко је смо пре не ли у ову 
го ди ну. Ово по ка зу је да је ефи ка сност у пр во сте пе ном 
ре ша ва њу по свим пра ви ма би ла го то во ду пли ра на у 
од но су на 2009.
Од укуп ног бро ја ре ше них зах те ва у 2010. го ди ни, у 
за кон ском ро ку до 60 да на ре ше но је 66 од сто, што је
знат но по бољ ша ње у од но су на 2009, ка да је овај про-
це нат из но сио 61 од сто.
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За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
ПИО из и ски вао је и про ме ну у про грам-
ским ре ше њи ма у Фон ду да би но ве за-

кон ске од ред бе мо гле да се спро во де у прак-
си, ка же за наш лист Ђор ђе Тан ко сић, по моћ-
ник ди рек то ра за ИТ у Сек то ру за оства ри ва-
ње пра ва из ПИО.

– Ура ђе на је до пу на упут ства о на чи ну уно-
ше ња по да та ка у ма тич ну еви ден ци ју о ко ри-
сни ци ма пра ва из ПИО. Био је то ком плек сан 
по сао на ко ме су са ра ђи ва ле ко ле ге не са мо 
из Ди рек ци је, не го и из По кра јин ског фон да. 
Да би смо мо гућ ност гре шке све ли на ми ни мум, 
на пра вље не су из ме не у са мом про гра му та ко 
што су у ње га „угра ђе ни” ин стру мен ти фор-
мал не и ло гич ке кон тро ле ко ји оне мо гу ћа ва ју 
да ре фе рен ти при ли ком ра да, од но сно уно са 
по да та ка, по гре ше. Јед но став но, ако се уку ца 
не та чан по да так, про грам сиг на ли зи ра да је у 
пи та њу гре шка, та ко да ре фе рент од мах мо же 
да је уочи и ис пра ви. Та ко ђе, с об зи ром на то 
да ће и про фе си о нал на вој на ли ца спа да ти у 
ци вил но оси гу ра ње од 2012, мо ра ли смо да 
уве де мо и ши фре за ове оси гу ра ни ке, та ко да 
ће мо убу ду ће има ти че ти ри ка те го ри је оси гу-
ра ни ка – за по сле не, оси гу ра ни ке са мо стал них 
де лат но сти, по љо при вред ни ке и про фе си о-
нал на вој на ли ца – на во ди наш са го вор ник.
И про ме ње ни усло ви за оства ри ва ње пра ва 

на пен зи ју зах те ва ли су да се од ра ди оби ман 
по сао у обла сти ин фор ма тич ке по др шке да би 
мо гла да се до но се ре ше ња пре ма но вим про-
пи си ма.

– Је дан део тог по сла се од но сио и на про-
ме не у ве зи са оси гу ра ни ци ма из чла на 42 ко-
ји оства ру ју пра во на пен зи ју под по себ ним 
усло ви ма, од но сно на по ли циј ске слу жбе ни ке 
(уни фор ми са на овла шће на слу жбе на ли ца, 
слу жбе ни ци ко ји оба вља ју сло же не, спе ци-
фич не по сло ве), за по сле не у Ми ни стар ству 
спољ них по сло ва, при пад ни ке БИА, Вој но бе-
збед но сне аген ци је и Вој но о ба ве штај не аген-
ци је, за по сле не у Упра ви за из вр ше ње кри вич-
них санк ци ја, овла шће на слу жбе на ли ца По ре-
ске по ли ци је, про фе си о нал на вој на ли ца... Ти 
оси гу ра ни ци оства ру ју пра во под раз ли чи тим 
усло ви ма, да кле за њих не ва же исти усло ви 
као за оста ле оси гу ра ни ке па је и то, та ко ђе, 
мо ра ло да се про грам ски ре ши, то јест да се 
угра де но ве ши фре за по пу ња ва ње П-при ја ва, 
као и фор мал не и ло гич ке кон тро ле овим оси-
гу ра ни ци ма – ка же Ђор ђе Тан ко сић.
Про ме на од ре ђе них чла но ва у За ко ну усло-

ви ла је и из ра ду но вог на цр та ре ше ња.
– До бар при мер је из ра да ре ше ња ко ји ма се 

са мо утвр ђу је пот пу ни гу би так рад не спо соб-
но сти без утвр ђи ва ња пра ва на ин ва лид ску 
пен зи ју и од ре ђи ва ња ње не ви си не. Про грам-
ски су из вр ше не и ве ли ке из ме не у об ра чу ну 
ви си не пен зи је. До да ти стаж за ин ва лид ност 
од 1. 1. 2011. го ди не ра чу на се од да на пре-

стан ка оси гу ра ња уко ли ко је тај дан ве ћи од
да на утвр ђе не ин ва лид но сти; нај ви ши из нос
пен зи је од ре ђен је та ко што је лич ни ко е фи-
ци јент сма њен са 4 на 3,8, а уне те су и га ран-
то ва не за ра де и нај ни же осно ви це оси гу ра ни-
ци ма ко ји од 1. 1. 1994. го ди не не ма ју утвр ђе-
ну за ра ду – об ја шња ва Тан ко сић.
Та ко ђе, и сва ко но во ускла ђи ва ње пен зи ја

(од 1. 12. 2010. од два од сто) зна чи и до дат-
ни по сао за ИТ струч ња ке ко ји то мо ра ју про-
грам ски да ре ше да би сви ко ри сни ци пра во-
вре ме но при ми ли но ве из но се пен зи ја.
Од 1. ја ну а ра ове го ди не утвр ђе ни су но ви

нај ни жи из но си пен зи ја, од но сно 9.000 ди на-
ра (за по љо при вред ни ке) и 11.487 ди на ра (за
за по сле не и оси гу ра ни ке са мо стал них де лат-
но сти). Ко ри сни ци ма ко ји већ при ма ју нај ни-
жи из нос пен зи је не ће се до но си ти но ва ре ше-
ња са но вим из но сом од 1. ја ну а ра ове го ди не.
Ис плат на слу жба ће им од ре ди ти нов нај ни жи
из нос пен зи је без до но ше ња ре ше ња, са зна је-
мо од на шег са го вор ни ка.

– Ре ше ња ће се до но си ти са мо ко ри сни ци-
ма ко ји до са да ни су при ма ли нај ни жи из нос
пен зи је, па им се он са да пр ви пут од ре ђу-
је. Ова квих ко ри сни ка из ка те го ри је по љо-
при вред ни ка има око 2.800, а из ка те го ри је
за по сле них и са мо стал них де лат но сти 4.800.
При пре ми ли смо но ве на цр те за утвр ђи ва ње
нај ни же пен зи је код ових пен зи о не ра и њи ма
ће рад ни ци фи ли ја ла ура ди ти ре ше ња. Реч је
о по љо при вред ни ци ма ко ји су до са да има ли
пен зи ју ви шу од 8.552 ди на ра а ни жу од 9.000,
као и о ко ри сни ци ма из ка те го ри је за по сле-
них и са мо стал них де лат но сти чи ји је из нос
пен зи је пре ла зио 11.309,99, а био је ни жи од
11.447,81 ди на ра. Про грам ски је ре ше но и но-
во сни жа ва ње ста ро сне гра ни це по чла ну 20
За ко на о ПИО – ре као нам је на кра ју по моћ-
ник ди рек то ра за ИТ у Сек то ру за оства ри ва-
ње пра ва из ПИО, Ђор ђе Тан ко сић, и на гла сио
да су све ове из ме не плод са рад ње са ко ле га-
ма из Сек то ра за ин фор ма ци о не тех но ло ги је:
Вла дом Ми ло ше ви ћем, Ђор ђем Љу би чи ћем,
Ве ром Кр гу шић, Гра дом Ми ло ва но ви ћем и
Дра го љу бом Пе тро ви ћем.

Је ле на Оцић

су три управ на од бо ра (Фон-
да са мо стал них де лат но сти, 
Фон да по љо при вред ни ка и 
Фон да за по сле них) са укуп но 
33 чла на. У сва три фон да су 
би ле за сту пље не исте асо ци-
ја ци је. Ако се не ко ме учи ни ло 
да је број од 21 чла на у УО 
Фон да мно го, имао је при ли ку 
у ви ше ме сеч ним при пре ма ма 
и из ра ди пред ло га из ме не и 
до пу не За ко на о ПИО да то 
пи та ње кан ди ду је за ко но-
дав цу. Због то га је на ро чи то 
не це лис ход но та кво пи та ње 
са да упу ћи ва ти на ма.
На кна де за члан ство у 

Управ ном и Над зор ном од-
бо ру об ра чу на ва ју се и ис-
пла ћу ју по Од лу ци Управ ног 
од бо ра о утвр ђи ва њу на кна-
де за рад чла но ва Управ ног и 
Над зор ног од бо ра, од 5. 12. 
2008. го ди не. По тој Од лу ци, 
на кна да за чла на УО јед на ка 
је про сеч ној за ра ди на ни воу 
Ре пу бли ке, а за пред сед ни ка 
уве ћа на за 50 од сто.
Да ли би сте не што ис та-

кли на кра ју на шег раз го-
во ра?
По но во ин си сти рам на то ме 

да се зна чај Фон да са гле да ва 
кроз број ну по пу ла ци ју ко јој 
пру жа мо услу ге, од но сно 4,5 
ми ли о на оси гу ра ни ка, ко ри-
сни ка и по сло да ва ца, и обим 
сред ста ва за ис пла ту пен зи ја 
и оста лих на кна да, ко ји у овој 
го ди ни из но си ви ше од 490 
ми ли јар ди ди на ра. Нео п ход-
но је да рад та кве ин сти ту-
ци је бу де ја ван, а за да так ру-
ко вод ства је да то и омо гу ћи. 
Јав ност ра да обез бе ђу је мо и 
у ко му ни ка ци ји с но ви на ри ма, 
та ко што на сва ко но ви нар ско 
пи та ње упу ће но Фон ду од го-
ва ра мо бр зо, тач но и пре ци-
зно. Чак и на пи та ња ко ја већ 
по фор му ла ци ји упу ћу ју на 
на ме ру из во ђе ња по гре шних 
за кљу ча ка. Не по сто је по да-
ци ни ти ин фор ма ци је из ра да 
Фон да ко је при кри ва мо, ни ти 
из основ не де лат но сти, а ни 
по пи та њи ма на мен ског тро-
ше ња сред ста ва, као што су 
јав не на бав ке утвр ђе не Пла-
ном. Ка да је Фонд у пи та њу – 
не ма ме ста за про из вољ ност 
и од го вор но твр дим да се све 
ра ди по за ко ну и усво је ним 
про це ду ра ма.

Ре дак ци ја Гла са 
осигураникa

ЗА КОН СКЕ ПРО МЕ НЕ УСЛО ВИ ЛЕ ИЗ МЕ НЕ И У ПРО ГРАМ СКИМ РЕ ШЕ ЊИ МА

Тим ски рад уро дио пло дом
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између два броја

По моћ бе ба ма у Ср би ји
Кроз про је кат глав ног гра да „Бе о град ски бе би клуб” пет хи ља да по ро ди-

ца ши ром Ср би је до би ће до кра ја го ди не бе би па ке те на по клон. До са да су
ове па ке те, ко ји са др же све што је нео п ход но за пр ве бе би не да не, при ми ле
3.173 но во пе че не ма ме у Бе о гра ду, а пр ве по ро ди ље из ван Бе о гра да ко ји ма
су по де ље ни ови по кло ни су из Ра че.
До кра ја го ди не бе би па ке те ће до би ти и по ро ди це у Цр ној Тра ви, Бла цу,

Вла со тин цу и дру гим нај си ро ма шни јим оп шти на ма у Ср би ји, а по ре чи ма
Та тја не Па шић, по моћ ни це гра до на чел ни ка Бе о гра да, бор ба за на та ли тет и
бри га о нај мла ђи ма је дан је од нај ва жни јих сег ме на та со ци јал не по ли ти ке
ко ју град да нас спро во ди.

Бе о град са 12 зве зди ца
Пре не ко ли ко да на Бе о град се, као но си лац спе ци јал ног при зна ња „Град

са 12 зве зди ца”, при дру жио „ода бра ном” дру штву до са да шњих до бит ни ка – 
Бри се лу, Па ри зу, Стра збу ру и Ло за ни. Ово при зна ње, ко је до де љу је Са вет
Евро пе, на ша пре сто ни ца је до би ла за ре зул та те по стиг ну те то ком обе ле жа-
ва ња Европ ске не де ље ло кал не де мо кра ти је.

Кејт Вит мор, пред сед ник Кон гре са ло кал них и ре ги о нал них вла сти Са ве та
Евро пе, уру чио је на све ча но сти у Стра збу ру ово пре сти жно при зна ње Дан-
ку Ру ни ћу, ди рек то ру Аген ци је за европ ске ин те гра ци је, и том при ли ком је
на гла сио да је глав ни град Ср би је по ка зао ве ли ку по све ће ност у про мо ци ји
ло кал не де мо кра ти је.
Ру нић је ре као да је при зна ње ре зул тат ви ше ме сеч ног тру да за по сле них у

Град ској упра ви гра да Бе о гра да, али и ан га жо ва ња ве ли ког бро ја ор га ни за-
ци ја ци вил ног дру штва, и ис та као да вред на на гра да пред ста вља под стрек 
и мо ти ва ци ју за да ље уче шће глав ног гра да у овој ини ци ја ти ви.

Фе сти вал „Де ца
да ру ју шу му”
По во дом Свет ског да на шу ма, 21. мар та, у 

Бе о гра ду је, на вр ху Зве здар ске шу ме, одр жан 
нео би чан фе сти вал де чи јег ства ра ла штва „Де-
ца да ру ју шу му”. 
Фе сти вал под сло га ном „Пу сти ма шти на 

во љу” по све ћен је 
по чет ку про ле ћа, 
Свет ском да ну шу-
ма и Ме ђу на род ној 
го ди ни шу ма.
Ова смо тра де чи-

јег ства ра ла штва ни-
је би ла так ми чар ског 
ка рак те ра, а по се ти-
о ци су мо гли да по-
гле да ју из ло жбу цр-
те жа, ру ко тво ри на, 
ку ћи ца за пти це, фо-
то гра фи је и ра до ве 
на те му за шти те жи-

вот не сре ди не. При сут не је за ба вља ло фол клор-
но дру штво Основ не шко ле „Вељ ко Ду го ше вић”, 
фла у ти сти Му зич ке шко ле „Јо сип Сла вен ски” 
и уче ни ци Основ не му зич ке шко ле „Вла ди мир 
Ђор ђе вић”, а нај мла ђи су из ве ли пред ста ву под 
на зи вом „До бро др во”. Сви уче сни ци су до би ли 
и еко ло шки стрип, по све ћен Зве здар ској шу ми, 
еду ка тив ну бро шу ру „Све(т) је у на шим ру ка ма”, 
као и ча со пис „Та лен ти”.

Шест стотина обро ка днев но
У на род ној ку хи њи Град ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста Кра гу јев ца и ове го ди не

при пре ма се 600 обро ка днев но за 276 углав ном ви шеч ла них по ро ди ца. Иако је
зах тев за бес пла тан оброк пре да ло још 150 по ро ди ца, у Град ској упра ви Кра гу јев-
ца ка жу да су сред ства огра ни че на и да не ће мо ћи сви ма да иза ђу у су срет.
За функ ци о ни са ње на род не ку хи ње у Кра гу јев цу ове го ди не је из дво је но де сет

ми ли о на ди на ра, а стал на по ску пље ња основ них на мир ни ца до дат но оте жа ва ју
на бав ку до вољ них ко ли чи на хра не. По се бан про блем пред ста вља и ис хра на 23
бе бе из по ро ди ца ко је се хра не у на род ној ку хи њи, ко ји ма су по треб не ка ши це
и мле ко у пра ху.
По ред на род не ку хи ње, Град ска упра ва Кра гу јев ца фи нан си ра и ђач ке ку хи ње

са три хи ља де обро ка, а за те на ме не ће ове го ди не би ти из дво је но два на ест
ми ли о на ди на ра.

По моћ
бе о град ским
пен зи о не ри ма
По моћ нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма у Бе о-

гра ду од 4.000 ди на ра до би ли су ових да на ко-
ри сни ци чи ја при ма ња из но се 15.133 ди на ра 
или су ни жа од то га.
Ово је, ина че, укуп но де се та ра та ко ја се ис-

пла ћу је бе о град ским пен зи о не ри ма са ни ским 
при ма њи ма, а пр ва у 2011. го ди ни и до би ће је 
65.248 ко ри сни ка.
За ис пла ту пр ве ра те по мо ћи из град ског бу-

џе та из дво јен је 261 ми ли он ди на ра.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла фе бру ар ске

пен зи је ко ри сни ци ма из ка те го ри је
за по сле них по че ла је 25. мар та.
Бив шим по љо при вред ни ци ма

дру ги део фе бру ар ских при на-
дле жно сти ис пла ћу је се од 19.
мар та.
Са мо стал ци ће сво је це ле мар-

тов ске пен зи је при ми ти 2. апри ла.

Ин фор ма тив на аген ци ја
за по љо при вред ни ке
Ана То ма но ва Ма ка но ва, пот пред сед ни ца Вла де Вој во ди не и по кра јин-

ска се кре тар ка за ин фор ма ци је, 17. мар та, у Ма стер цен тру Но во сад ског
сај ма зва нич но је пу сти ла у рад но ву ин фор ма тив ну аген ци ју „Агро сер вис” 
ко ја ће се ба ви ти ин фор ми са њем јав но сти из обла сти по љо при вре де.

– Вр ло ма ло ин фор ма ци ја је до ла зи ло крај њем ко ри сни ку и про из во ђа-
чу о ста њу по љо при вред них про из во да на бер зи, от ку пу, це на ма и све му
оно ме што је ве за но за аграр. Са да се та си ту а ци ја ме ња јер ће сви они
сва ко днев но на сај ту www.agro ser vis.rs би ти оба ве ште ни о све му што их
за ни ма – ре кла је пот пред сед ни ца вој во ђан ске вла де.
Ана То ма но ва Ма ка но ва је овом при ли ком пот пи са ла и про то кол о са-

рад њи са пред став ни ци ма „Агро сер ви са”, За дру жног са ве за Ср би је, Про-
дукт не бер зе из Но вог Са да и са Асо ци ја ци јом по љо при вред ни ка.

Са јам ауто мо би ла
Ме ђу на род ни са лон ауто мо би ла, за јед но са Ме-

ђу на род ним сај мом мо то ци ка ла и би ци ка ла „Mo to-
pas sion”, отво рен је на Бе о град ском сај му 25. мар та
и тра ја ће до 3. апри ла. На про сто ру од 35.000 ква-
драт них ме та ра пред ста ви ло се 450 из ла га ча са 37
ауто мо бил ских брен до ва, а пр ви пут су се по ја ви ле
ком па ни је Фи јат Ауто мо би ли Ср би ја, Ин фи ни ти и
Че ри.
На 49. Ме ђу на род ном са ло ну ауто мо би ла по се ти-

о ци су има ли при ли ку да се упо зна ју са ши ро ком
па ле том но вих мо де ла, чак 85, нај по зна ти јих свет-
ских ауто мо бил ских ком па ни ја, а нај ве ћу па жњу су
при ву кли они ко ји су при ка за ни пре ми јер но.

Фе бру ар ска пла та не што ви ша
Про сеч на не то пла та за по сле них у Ср би ји у фе бру а ру је из но си ла 35.538 ди на ра и 

но ми нал но је ви ша за че ти ри од сто не го у ја ну а ру, са оп штио је Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку. Ка да се ура чу на ме сеч на ин фла ци ја, пла те су у фе бру а ру ре ал но би ле ви ше 
за три од сто не го у прет ход ном ме се цу.
За ра де са по ре зи ма и до при но си ма у фе бру а ру су у про се ку из но си ле 49.394 ди на ра, 

што је за 4,2 од сто но ми нал но ви ше не го у ја ну а ру, а ре ал но за 2,7 од сто.
У фе бру а ру је про сеч на бру то за ра да, у по ре ђе њу са истим ме се цом про шле го ди не, 

но ми нал но би ла ви ша за 10,1 од сто, а ре ал но ни жа за 2,2 од сто. Про сеч на не то за ра да 
је но ми нал но би ла ви ша за 9,9 од сто, а ре ал но ни жа за 2,4 про цен та.

По љо при вред ни ци
до би ли кре ди те
Кон курс за шест по вољ них кре дит них ли ни ја

за ку по ви ну но ве по љо при вред не ме ха ни за ци-
је, на бав ку но вих си сте ма и опре ме за на вод-
ња ва ње, на бав ку за шти ће них ба шта и опре ме
у њи ма, по ди за ње ви ше го ди шњих за са да во-
ћа, на бав ку пче ли њих ро је ва, но вих ко шни ца и
опре ме у пче лар ству, као и за по ди за ње ви ше-
го ди шњих за са да ви но ве ло зе и опре му у ви но-
гра дар ству, о че му је наш лист већ пи сао, успе-
шно је окон чан. Две ста де вет вој во ђан ских по-
љо при вред ни ка је, 18. мар та, у пре пу ној са ли
по кра јин ске Скуп шти не пот пи са ло уго во ре са
пред став ни ци ма Фон да за раз вој по љо при вре-
де Вој во ди не о ко ри шће њу ових кре ди та. До-
де ље но им је укуп но 1,5 ми ли о на евра, а Фонд
при пре ма отва ра ње још че ти ри кред не ли ни је,
та ко ђе са ни ским ка ма та ма и по вољ ним грејс-
пе ри о дом.
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Око 30.000 жи те ља из
осам на се ље них ме-
ста оп шти не Ко ва чи ца

има ју мо гућ ност да, од 16.
мар та ове го ди не, оства ре
пра ва из пен зиј ско-ин ва лид-
ског оси гу ра ња у свом ме сту,
по што је пан че вач ка Фи ли ја-
ла Ре пу блич ког фон да ПИО
отво ри ла ис по ста ву у згра ди
дру штве но-по ли тич ких ор га-
ни за ци ја.
Пре ма ре чи ма Слав ка Имри-

ћа, ди рек то ра По кра јин ског
фон да ПИО, уме сто да пу ту-
ју три де се так ки ло ме та ра у
ма тич ну фи ли ја лу у Пан че ву,
око 6.000 оси гу ра ни ка и ви-
ше од 4.000 пен зи о не ра из
оп шти не Ко ва чи ца са да мо гу
да ско ро 90 по сто по сло ва из
де ло кру га ра да Фон да оба ве
у ло кал ној кан це ла ри ји. У ис-
по ста ви ће има ти мо гућ ност
да сва ког утор ка и сре де, од
8 до 14 ча со ва, про ве ре да ли
су при ја вље ни на оси гу ра ње,
ко ли ко има ју рад ног ста жа и
да ли су им упла ће ни до при-
но си за ПИО. За тим, мо ћи ће
да под не су зах те ве за оства-
ри ва ње пра ва, да се при ја ве
и од ја ве са оси гу ра ња, као и
да по тра жу ју раз ли чи те по-
твр де о оси гу ра њу и ви си ни
пен зи ја. 
Пен зи о не ри ће мо ћи да

про ве ра ва ју и оста ле по дат-
ке ве за не за ис пла ту пен зи-
ја, као и да при ја ве про ме ну
адре се, про ме ну бан ке итд. У 
ис по ста ви се је ди но не ће до-
но си ти ре ше ња о пра ви ма из
ПИО. Ме ђу тим, сва ке по след-
ње сре де у ме се цу би ће обез-
бе ђе на струч на по моћ ди пло-
ми ра ног прав ни ка за све ко ји
же ле да се ви ше ин фор ми шу
о сво јим пра ви ма из де ло кру-
га ра да Фон да.

– На рав но, уко ли ко се, на
осно ву пра ће ња ра да по ка же
да по сто ји по тре ба за ве ћим
бро јем рад них да на за оба-
вља ње на ше де лат но сти, ми

ће мо се ор га ни за ци о но то-
ме и при ла го ди ти – на гла сио 
је Слав ко Имрић при ли ком 
отва ра ња кан це ла ри је у Ко-
ва чи ци.
Мр Сло бо дан Гам бер, по-

моћ ник ди рек то ра По кра јин-
ског фон да, на по ме нуо је да 
је ова ис по ста ва по ве за на са 
цен трал ним ра чу на ром у Но-
вом Са ду, та ко да се из ње, 
осим ди рект ног при сту па 
свим ба за ма по да та ка, мо гу, 
ре ци мо за по тре бе пен зи о-
нер ских и ин ва лид ских ор-
га ни за ци ја, ура ди ти и не ки 
ста ти стич ки из ве шта ји и та-
бе ле.

– Ло кал на са мо у пра ва 
усту пи ла је Фон ду ПИО сво-
ју кан це ла ри ју на бес плат но 
пе то го ди шње ко ри шће ње, уз 
оба ве зу Фи ли ја ле Пан че во да 
из ми ру је ре жиј ске тро шко-
ве. По год ност за ме шта не је 
и та што се у ужем кру гу на-
ше ис по ста ве на ла зе и дру ге 
др жав не ин сти ту ци је ко је су 
им ва жне при ли ком оства ри-
ва ња од ре ђе них пра ва. Же-
лим да ка жем и то да на рад 

у ис по ста ва ма увек рас по ре-
ђу је мо ква ли тет не, ис ку сне и 
све стра не рад ни ке. Та ко смо 
по сту пи ли и у Ко ва чи ци, где 
ће гра ђа ни ма услу ге из пен-
зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра-
ња пру жа ти Су за на Ђо ко вић, 
ви ши ре фе рент ма тич не еви-
ден ци је, ко ја је у Фи ли ја ли 
Пан че во већ ра ди ла на по-
сло ви ма ко је ће са да оба вља-
ти у ис по ста ви – оба ве сти ла 
је при сут не Са ша Др че лић, 
ди рек тор ка Пан че вач ке фи-
ли ја ле.
Пре ма ре чи ма Су за не Ђо ко-

вић, усло ви ра да у Ко ва чи ци 
су до бри, а кроз кон так те са 
кли јен ти ма Фон да из ове оп-
шти не за кљу чи ла је да су и 
они за до вољ ни отва ра њем 
ис по ста ве и рад ним ам би јен-
том у њој.
Ве сна Ве лич ков, ко ор ди на-

тор МЕ у Фи ли ја ли Пан че во, 
на ја ви ла је да ће оси гу ра ни-
ци ов де мо ћи да пре да ју и 
М-4 обра сце, а пе ри о дич но 
ће је дан или ви ше прав ни ка 
до ла зи ти да их на ли цу ме ста 
и ис кон тро ли шу.

С дру ге стра не, и пред-
сед ник оп шти не Ко ва чи ца, 
Ми ро слав Кри шан, по зи тив-
но је оце нио овај ис ко рак 
Фон да ПИО пре ма гра ђа ни ма 
ње го ве оп шти не. Кри шан, 
та ко ђе, сма тра да се кан це-
ла ри ја ис по ста ве на ла зи у 
аде кват ној згра ди у ко јој су, 
из ме ђу оста лих, и про сто-
ри је Оп штин ског удру же ња 
пен зи о не ра Ко ва чи ца. Они 
су се нај ви ше за ла га ли и ан-
га жо ва ли да се ис по ста ва 
отво ри.
Сло бо дан Па ви ће вић, пред-

сед ник овог удру же ња, ка же 
да су се пен зи о не ри нај ви ше 
об ра до ва ли по што ће са да 
уште де ти и вре ме, а и но вац 
ко ји су тро ши ли на пу то ва ње 
у Пан че во да би оба ви ли сво-
је по сло ве у Фон ду ПИО. Исто
ми сле и при вред ни ци из Ко-
ва чи це, Шан дор Ма та но вић, 
Кла ра Бап ка и Ја ро слав Хру-
бик, ко ји су на гла си ли да ће 
на кон отва ра ња ис по ста ве и 
они би ти ефи ка сни ји у свом 
по слу.

Ми ро слав Мек те ро вић

у жижи

ПО ЧЕ ЛА СА РА ДОМ ЈОШ ЈЕД НА ИС ПО СТА ВА ФИ ЛИ ЈА ЛЕ ПАН ЧЕ ВО

Услу ге Фон да при сту пач ни је
и гра ђа ни ма Ко ва чи це

Са отварања 
испоставе
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Про сеч на срп ска
по ро ди ца се са да
ра чу на као тро чла на, 
али из да ци за
основ не на мир ни це
и да ље су ве ћи 
од при хо да

Да ни по тро шач ка кор па 
ни је ви ше оно што је 
би ла, ни ти мо же оста-

ти по ста ром ка да се све у зе-
ДД
мљи ме ња у скла ду са про пи-
си ма Европ ске уни је, све до че 
про ме не из вр ше не у из бо ру 
основ них на мир ни ца ко је су 
по ро ди ци по треб не за ме сец 
да на. Од про шлог ме се ца, на-
и ме, по тро шач ка кор па је про-
ме ни ла са др жај та ко да се у 
њој са да на ла зи ви ше ра зно-
вр сни јих ар ти ка ла. И да ље се 
из ра чу на ва ми ни мал на по тро-
шач ка кор па ко ја уме сто 39 са-
др жи 63 ар ти кла, и про сеч на, 
пу ни ја за 26 про из во да – она, 

на и ме, уме сто до са да шњих 49 
бро ји 75 ар ти ка ла. Уба че ни су 
не ки но ви про из во ди, по пут 
пе ци ва, ку ку ру зног бра шна, 
спа на ћа, зе ле не са ла те, па ра-
дај за, смр зну тог по вр ћа, по-
мо ран џи... Струк ту ра кор пе је 
по ве ћа на, што је на рав но ре-
зул ти ра ло и по ве ћа њем ње не 
вред но сти, па је но ва за 32,49 
од сто вред ни ја, од но сно ску-
пља у од но су на ста ру.
Пре ма по след њим по да ци-

ма, про сеч на пла та у Ср би ји у 

фе бру а ру је из но си ла 35.538 
ди на ра. Ме ђу тим, ни пре ма 
нај но ви јој ме то до ло ги ји ко ја 
про сеч ну срп ску по ро ди цу са-
да тре ти ра као тро чла ну (не 
ви ше као че тво ро чла ну), што 
са мим тим тре ба да зна чи и 
„јеф ти ни ју за одр жа ва ње”, 
про сеч на пла та не мо же да 
под ми ри ра чун за по тро шач-
ку кор пу ко ји из но си 52.000 
ди на ра.
Пре ма по да ци ма Ре пу блич-

ког за во да за ста ти сти ку, по-
тро шач ке це не су у ја ну а ру 
2011. го ди не би ле ви ше за се-
дам од сто у од но су на ав густ 
2010, док је хра на по ску пе ла 
за 10,8 од сто. Ве ћи на по тро-
ша ча твр ди да за хра ну из-
два ја чак тре ћи ну нов ца ви ше 
не го пре по ла го ди не, а кад 
се то ме до да ју и дру ге оба ве-
зе ко је су та ко ђе по ску пе ле, 
он да не чу ди што се из ис та-
ње ног кућ ног бу џе та све те же 
под ми ру ју и нај о снов ни је по-
тре бе. У удру же њи ма по тро-

ша ча ука зу ју на то да је, по-
себ но у по след ња два ме се ца, 
до шло до на глог ско ка це на, а 
је дан од си гур них по ка за те ља 
то га је и по тро шач ка кор па: 
че тво ро чла на по ро ди ца (ка ко 
се до не дав но ра чу на ло) сре-
ди ном про шле го ди не мо гла је 
да се „по кри је” са око 30.000, 
а са да је за под ми ри ва ње по-
тре ба тро чла не по ро ди це (но-
ва ме то до ло ги ја об ра чу на), 
као што смо ре кли, нео п ход но 
52.000 ди на ра.

Про стим упо ре ђи ва њем це-
на не ких основ них на мир ни ца
по ста је са вр ше но ја сно да је
за гим на сти ку зва ну „са ста-
ви ти крај са кра јем”, од но сно
спо ји ти да не из ме ђу два при-
ма ња и за то вре ме има ти ако
не пун фри жи дер, а оно бар
нео п ход не на мир ни це у ње му
(мле ко, ја ја, сир, тек по не што
од су хо ме сна тог), хлеб сва ки
дан и не што по вр ћа и ме са
за ру чак, у мар ту ове го ди не

по треб на за тре ћи ну ве ћа су-
ма од оне ко ју је за то тре ба-
ло из дво ји ти про шле је се ни.
При ме ра ра ди, за ме сеч ну
по тро шњу хле ба у сеп тем-
бру про шле го ди не тре ба ло
је из дво ји ти 2.640 ди на ра, а
већ са да иста ко ли чи на ове
на мир ни це ко шта 3.300 ди на-
ра. Ме сеч но се за мле ко са да
из два ја око 300 ди на ра ви ше
(јо гурт, па вла ку, кач ка ваљ да
и не по ми ње мо), те се та ко
са мо за хлеб и мле ко тро ши
ско ро хи ља ду ди на ра ви ше
не го пре не ко ли ко ме се ци. За
ме со, ако је ве ро ва ти ста ти-
сти ци про сеч на по ро ди ца тро-
ши око 15 ки ло гра ма ме сеч но
(по пет ки ло гра ма ју не ти не,
пи ле ћег и свињ ског ме са), у
мар ту ове го ди не у од но су на
сеп тем бар про шле тре ба ло је
из дво ји ти око хи ља ду ди на ра
ви ше (ура чу на те су нај ни же
це не нај јеф ти ни јих ка те го ри-
ја ме са). Убе дљи во нај ве ће
по ску пље ње у овом пе ри о ду
за бе ле жи ли су по љо при вред-

ни про из во ди: кром пир је на
пи јач ним те зга ма ду пло ску-
пљи не го у сеп тем бру про шле
го ди не (за 12 кг кром пи ра та-
да је тре ба ло пла ти ти 420, а
са да 840 ди на ра), цр ни лук 
ни ма ло не за о ста је (два и по
ки ло гра ма у сеп тем бру је ко-
шта ло око 60, а са да ви ше од
130 ди на ра), а це не се зон-
ских про из во да ко ји се тек 
по ја вљу ју на пи ја ца ма бо ље
је и не по ми ња ти.

Раст це на, ка ко то обич но
би ва, ни су пра ти ле за ра де,
јер је про сеч на не то пла-
та по ра сла са ав гу стов ских
33.955 на са мо 35.538 ди на-
ра у фебруару ове го ди не, а
исто вре ме но је до дат но па ла
и ина че ни ска сто па за по сле-
но сти. То што још сви жи ви-
мо и је де мо ни јед на на у ка на
све ту не мо же да об ја сни, па
ни ста ти сти ка. Јер број ке су
јед но, а ис под њих те че жи-
вот наш на су шни у ко ме се
до ви ја мо ка ко зна мо и уме мо
пре та чу ћи „из шу пљег у пра-
зно”. При том су и „шу пље” и
„ пра зно” углав ном кре дит не
кар ти це раз ли чи тих ба на ка
ко јих у нов ча ни ци ма има мо
то ли ко да и „та бла нет мо же-
мо да игра мо”. Ова ко, ду хо ви-
то, ре че го спо дин у ре ду на
ка си отва ра ју ћи нов ча ник и
би ра ју ћи кар ти цу на ко јој још
има не ки ди нар да пла ти ра-
чун од две хи ља де за от при-
ли ке пет ар ти ка ла у кор пи.

Ве сна Ана ста си је вић

И ПО ТРО ШАЧ КА КОР ПА УСКЛА ЂЕ НА СА ПРО ПИ СИ МА ЕУ

Члан ма ње, тро шак ве ћи
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Уор га ни за ци ји Са ве за са мо стал них
син ди ка та Вој во ди не и уз фи нан-
сиј ску по др шку Фон да ци је Фри дрих

Еберт Штиф тунг одр жа на је, 11. мар та,
на Ан дре вљу на Фру шкој го ри, ме ђу на-
род на кон фе рен ци ја под на зи вом „Ис-
ку ства син ди ка та, оста лих со ци јал них
парт не ра и дру гих ин сти ту ци ја у си стем-
ском уре ђи ва њу оси гу ра ња од по вре да
на ра ду, про фе си о нал них обо ље ња и
обо ље ња у ве зи са ра дом”.
Осим до ма ћи на, ко је су за сту па ли нај-

ви ши ру ко во ди о ци по кра јин ског Са мо-
стал ног син ди ка та на че лу са др Ми ло-
ра дом Ми ја то ви ћем, на Кон фе рен ци ји
су уче ство ва ли и број ни пред став ни ци

ин сти ту ци ја ко је се ба ве овом про бле ма-
ти ком. Из ме ђу оста лих, ску пу су при су-
ство ва ли и Ми ро слав Ва син, по кра јин ски
се кре тар за рад, Ве ра Бо жић Тре фалт,
ди рек тор ка Упра ве за без бед ност и здра-
вље на ра ду, Пре драг Пе ру ни чић, ди рек-
тор Ин спек то ра та за рад у Ми ни стар ству
за рад и со ци јал ну по ли ти ку Ре пу бли ке
Ср би је, за тим Слав ко Имрић, ди рек тор
По кра јин ског фон да ПИО, мр Сло бо дан
Гам бер, по моћ ник ди рек то ра ПФ ПИО,
Че до мир Фран цу ски, ди рек тор Сек то ра
за оства ри ва ње пра ва из ПИО у ПФ ПИО,
Слав ко Но ва ко вић, пот пред сед ник Уни-
је по сло дав ца Вој во ди не, Ро ланд Фајхт,
ди рек тор Ре ги о нал не кан це ла ри је за ју-
го и сточ ну Евро пу Фон да ци је Фри дрих

Еберт Штиф тунг, и син ди кал ни ак ти ви-
сти из Ма ђар ске и Сло ве ни је.
Циљ ове кон фе рен ци је био је да, у

при пре ми за кон ског уре ђи ва ња оси гу ра-
ња од по вре да на ра ду, про фе си о нал них
обо ље ња и обо ље ња у ве зи са ра дом у
на шој зе мљи, сви за ин те ре со ва ни ак те-
ри раз ме не ис ку ства и ин фор ма ци је о
на чи ни ма на ко ји су ре ше на пи та ња из
ове обла сти и пра ви ма за по сле них у ве-
зи са тим, као и да се утвр ди ка ко се на-
док на ђу је ште та због по вре да на ра ду и
обо ље ња у ве зи са ра дом. Го во ри ло се и
о уло зи син ди ка та, удру же ња по сло да-
ва ца и ор га на вла сти, као и дру гих над-
ле жних ин сти ту ци ја у ре ша ва њу ових

пи та ња, као и о пред но сти ма и ма на ма
до но ше ња по себ ног За ко на о оси гу ра-
њу од по вре да на ра ду, про фе си о нал них
обо ље ња и обо ље ња у ве зи са ра дом.
Ми ро слав Ва син је ис та као да је Вла-

да Вој во ди не спрем на да по др жи ме ре за
по бољ ша ње ста ња у овој обла сти јер је
код мно гих по сло дав ца она до сад би ла
„спо ред на” оба ве за.

– Без бед ност и здра вље на ра ду је јед-
на од глав них обла сти де ло ва ња син ди-
ка та где се ми бо ри мо и за ла же мо да се
ус по ста ви но ва кул ту ра у по сло ва њу, и
да за шти та на ра ду бу де на европ ском
ни воу ка ко би смо има ли ма ње по вре да
на по слу. У том кон тек сту по себ но бих
ис та као Бе о чин ску фа бри ку це мен та, као

фир му ко ја се на овом пла ну од го вор но
по на ша и ко ја по слу је ви ше од 260 да-
на без ијед не по вре де на ра ду. На рав но,
ова кав успех из и ску је и из два ја ње зна-
чај них сред ста ва за обез бе ђи ва ње рад-
них ме ста – по ја снио је ста во ве Са мо-
стал ног син ди ка та Ми ло рад Ми ја то вић.
Под се ћа ју ћи при сут не на чи ње ни цу да

се у све ту, пре ма по да ци ма Ме ђу на род не
ор га ни за ци је ра да, тро ши 1,25 три ли о на
до ла ра (че ти ри од сто свет ског бру то дру-
штве ног про из во да) за не сре ће и обо ље-
ња на ра ду, Ве ра Бо жић Тре фалт је до да ла
да код нас тре нут но има до ста им про ви за-
ци је при ли ком при ме на ме ра о без бед но-
сти на ра ду, јер се на те ре ну не по шту је
За кон, а нај че шће га кр ше по сло дав ци из
сред њих и ма лих фир ми. Пре ма ње ним
ре чи ма, нај те же је рад ни ци ма ко ји ра де
„на цр но” јер не ма ју ни ка кву за шти ту, а у
Ср би ји има око 600.000 та квих пре га ла ца.
Као ве ли ки про блем у овој обла сти ди рек-
тор ка Бо жић Тре фалт је апо стро фи ра ла и
не до ста так је дин стве ног ре ги стра по вре-
да на ра ду на ре пу блич ком ни воу. Та ко ђе
је ис та кла да код нас не по сто ји ја сна де-
фи ни ци ја по вре де на ра ду и за ко но дав на
уре ђе ност по пи та њу на кна де ште те од
ових по вре де и од про фе си о нал них обо-
ље ња за по сле них. Она сма тра да је да нас
у Евро пи ова област нај бо ље уре ђе на у
СР Не мач кој и Аустри ји где ско ро да не ма
суд ских спо ро ва због не ис пу ња ва ња оба-
ве за по сло да ва ца, и за ло жи ла се да се у
Ср би ји из дво ји ви ше фи нан сиј ских сред-
ста ва у пре вен тив ни при ступ здра вљу и
без бед но сти на ра ду.
Слав ко Имрић је под се тио при сут не

да оси гу ра ни ци у Ре пу блич ком фон ду
ПИО оства ру ју сво ја пра ва на кон што
им се већ де си не ка не сре ћа или про-
фе си о нал но обо ље ње на ра ду. Сто га је
ин те рес, ка ко Фон да, та ко и са мих оси-
гу ра ни ка да та квих слу ча је ва бу де што
ма ње, а то се мо же по бољ ша ти кроз уна-
пре ђе ње обла сти без бед но сти и за шти те
здра вља на ра ду. Че до мир Фран цу ски је
на гла сио да РФ ПИО у ра ду по сту па по
од ред ба ма За ко на о ПИО и Пра вил ни ка
о про фе си о нал ним обо ље њи ма у ко ји ма
су ови пој мо ви са свим ја сно де фи ни са ни,
а пре ци зи ра на су и пра ва ко ја оси гу ра-
ни ци ма при па да ју на кон да те по зи тив не
оце не ор га на ве шта че ња Фон да.

Ми ро слав Мек те ро вић

актуелно

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О ОСИ ГУ РА ЊУ ОД ПО ВРЕ ДА НА РА ДУ И ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИХ ОБО ЉЕ ЊА

Нај те же рад ни ци ма
„на цр но”
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Пред сед ник Вла де Вој во-
ди не, Бо јан Пај тић, при-
су ство вао је, 22. мар та, 

у про сто ри ја ма Раз вој не бан ке 
Вој во ди не у Но вом Са ду, пот-
пи си ва њу уго во ра из ме ђу ове 
бан ке и по кра јин ског Фон да за 
раз вој о по кре та њу че ти ри но-
ве кре дит не ли ни је, у вред но-
сти око 5,4 ми ли јар де ди на ра. 
Циљ ова квог ви да кре ди ти ра-
ња је под сти ца ње при вред ног 
раз во ја, по ве ћа ње за по сле но-
сти, кон ку рент но сти и ли квид-
но сти при вре де и по љо при-
вре де, као и по ве ћа ње вој во-
ђан ског из во за.
Ова сред ства ће би ти пла-

си ра на кроз ду го роч но и 
крат ко роч но кре ди ти ра ње 
прав них ли ца, пред у зет ни ка 
и фи зич ких ли ца – но си ла ца 
ре ги стро ва них по љо при вред-

них га здин ста ва у По кра ји ни, 
по ка мат ним сто па ма од 6,8 
до 7,8 по сто, са грејс-пе ри о-
дом од го ди ну да на и ро ком 
от пла те од пет го ди на за ду-
го роч ни и 12 ме се ци за крат-
ко роч ни про грам.

Та ко ће 1,5 ми ли јар ди ди-
на ра би ти усме ре но за ду го-
роч но кре ди ти ра ње раз вој-
них про је ка та прав них ли ца
и пред у зет ни ка у ци љу по др-
шке ства ра њу усло ва за отва-
ра ње но вих рад них ме ста.

Укуп но 500 ми ли о на ди на ра
одо бри ће се за ду го роч но
кре ди ти ра ње фи зич ких ли ца
– но си ла ца ре ги стро ва них по-
љо при вред них га здин ста ва,
за ку по ви ну зе мљи шта до 10
хек та ра, с ци љем укруп ња ва-
ња по ро дич них по љо при вред-
них га здин ста ва. Шестсто ми-
ли о на ди на ра за ду го роч не
кре ди те ли ни је до де ли ће се
прав ним ли ци ма и пред у зет-
ни ци ма за про јек те из град ње,
адап та ци је и опре ма ња скла-
ди шних ка па ци те та ра ди по-
др шке раз вој ним про гра ми ма
у обла сти по љо при вре де. На
кра ју, за крат ко роч но фи нан-
си ра ње под сти ца ја вој во ђан-
ског из во за из ових сред ста ва
пред ви ђе но је укуп но око 2,8
ми ли јар ди ди на ра.

М. Мек те ро вић

РАЗ ВОЈ НА БАН КА И ФОНД ЗА РАЗ ВОЈ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кре ди ти за под сти цај
раз во ја и из во за

Око 250 из ла га ча из Вој во ди не је, од
15. до 19. мар та, на тра ди ци о нал ној ма-
ни фе ста ци ји „Но во сад ско про ле ће”, на
пр вом спра ту СПЕНС-а, по ну ди ло по се-
ти о ци ма раз ли чи тих ге не ра ци ја па ле ту
сво јих про из во да и за ни мљи ве са др жа је
из обла сти хор ти кул ту ре, за шти те жи-
вот не сре ди не, пеј за жне ар хи тек ту ре,

здра ве хра не и ста рих за на та – на ја вљу-
ју ћи та ко, кроз оби ље ве се лих и жи во пи-
сних бо ја, и ка лен дар ско про ле ће.
Јед на од уче сни ца ове по став ке, Ви-

до са ва Авра мо вић из Не ра ди на, из ло жи-
ла је, из ме ђу оста лог, сво је про из во де
(тор би це и кр па ре) ко је је ства ра ла на
раз бо ју то ком хлад них зим ских ме се-

ци дру же ћи се са де се так ком ши ни ца – 
вред них Сре ми ца из ло кал ног удру же ња
се о ских же на „Ср це Сре ма”. На рав но, уз
ка фу, по га чи це и пе че ну бун де ву из рер-
не. Ка ко Ви до са ва ка же, за до вољ на је
про да јом сво јих ру ко тво ри на, али и по-
тра жњом здра ве хра не са па ди на Фру-
шке го ре. М. М.

ИЗЛОЖБА У СПЕНСУ

„Но во сад ско про ле ће” ис пра ти ло зи му

Видосава Аврамовић са својим производима На све стране боје и мириси
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актуелно

Ове, 2011. го ди не, Град ска ор га ни за-
ци ја ин ва ли да ра да Шап ца обе ле жа ва
50 го ди на по сто ја ња. Ка ко је до го во ре но
на са стан ку Из вр шног од бо ра, по во дом

овог ју би ле ја би ће ура ђе на мо но гра фи ја
ор га ни за ци је, чи ја се про мо ци ја пла ни ра
за 3. де цем бар, Свет ски дан ин ва ли да.

– Из по сто је ће до ку мен та ци је до ла зи се
до по да тка да је ова ор га ни за ци ја ре ги-
стро ва на пре 50 го ди на као оп штин ска,
па као Са вез ин ва ли да, а да нас ра ди под
на зи вом Град ска ор га ни за ци ја ин ва ли да
ра да Шап ца. Ово је по вод да ура ди мо и
мо но гра фи ју о љу ди ма ко ји су утка ли свој
рад, во љу и љу бав у жи вот ор га ни за ци је.
На рав но, фор ми ра ће мо и рад ну гру пу ко-
ја ће би ти за ду же на да ура ди овај по сао,
а ме ђу њи ма ће би ти и нај ста ри ји, они
ко ји су у ор га ни за ци ји ра ди ли и пре че-
тр де се так го ди на. Ми сли мо да ће се та ко
за бе ле жи ти све што је ра ђе но и ура ђе-
но у про те клих по ла ве ка и да ни шта не-
ће би ти за бо ра вље но – ка же Ми ро сла ва

Сав ко вић, пред сед ни ца Град ске ор га ни-
за ци је ин ва ли да ра да Шап ца.
По ред ових при пре ма, у ша бач кој ор-

га ни за ци ји ин ва ли да ра да од ви ја ју се
ре дов не ак тив но сти, а у то ку је и при јем
зах те ва за огрев за на ред ну зи му. У од-
но су на почетак про шле го ди не, ин те ре-
со ва ње за на бав ку огре ва са да је за око
20 од сто ве ће – за ме сец да на упи са но је
не што ви ше од 300 то на угља. Ка да је у
пи та њу огрев но др во, би ло је пла ни ра но
1.200 куб них ме та ра, али је због ве ли ког
ин те ре со ва ња обез бе ђе но још око 300
ме та ра др ва.
И ове го ди не за сво је чла но ве ша бач ка

ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да омо гу ћи ла
је пла ћа ње огре ва на шест ра та, од но-
сно, 12 „пор ци ја” – од пр вог и дру гог де-
ла пен зи је. Б. Радовановић

Де се то днев ни од мор
обез бе ђен за 173
пен зи о не ра из ове
оп шти не, а нај ве ћи 
број њих ће бо ра ви ти 
у Си ја рин ској ба њи

До кра ја мар та пен зи о-
не ри из оп шти не Ле-
ско вац, као и из дру гих

де ло ва Ср би је, под но си ли су
ДД

зах те ве за де се то днев ни бес-
плат ни од мор и опо ра вак у
не кој од ба ња или ле чи ли шта

Ср би је. Ово пра во ће мо ћи да 
ис ко ри сти 173 пен зи о не ра из 
ове оп шти не, а нај ва жни ји 
услов био је да ви си на пен-
зи је не пре ла зи ме сеч ни из-
нос од 20.372 ди на ра, као и 
да ово пра во ни је ко ри шће но 
прет ход не три го ди не.
Бра ти слав Здрав ко вић, 

пред сед ник ле ско вач ког Удру-
же ња пен зи о не ра, ка же да ће 
пен зи о не ри ко ји оства ре пра-
во на бес плат ни де се то днев ни 

опо ра вак углав ном бо ра ви ти у 
Си ја рин ској, Ни шкој, Про лом и 
дру гим ба ња ма на ју гу Ср би је.

– То је ви ше го ди шња тра-
ди ци ја, а иза бра ли смо ове 
бањ ске цен тре због бли зи не 
јер тро шко ве од мо ра, укљу-
чу ју ћи и пре воз, пла ћа Фонд 
ПИО. Нај ви ше на ших чла но ва 
ће бо ра ви ти у Си ја рин ској ба-
њи, јер је нај бли жа Ле сков цу, 
а ве ћи на пен зи о не ра во ли да 
се од ма ра у том кра ју окру же-
ном при род ним ле по та ма, ко-
ји ну ди мир дра го цен за љу де 

тре ћег до ба – ка же Бра ти слав
Здрав ко вић.
Ин те ре со ва ње пен зи о не-

ра за бес плат ни опо ра вак у
ба ња ма је би ло ве ли ко, а у
Удру же њу пен зи о не ра Ле-
сков ца оце њу ју да је при ја-
вљи ва ње про те кло у нај бо-
љем ре ду и да ће би ти иза-
бра ни кан ди да ти ко ји ис пу-
ња ва ју све усло ве.

Д. Ко цић

УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЛЕ СКОВ ЦА

При ја вљи ва ње за вр ше но
– ба ње че ка ју го сте

Си ја рин ска ба ња

ША БАЦ

По ла ве ка ор га ни зо ва но сти

Се ди ште Удру же ња пен зи о не ра Ле сков ца
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Ге рон то ло шки цен тар у 
Бач кој Па лан ци обе ле-
жио је, по чет ком мар та, 

два де сет го ди на раз во ја ко ји 
је у сва ком тре нут ку био уте-
ме љен на ква ли те ту и ра зно-
вр сно сти услу га ко је се пру-
жа ју ко ри сни ци ма.
Цен тар, ко ји по се ти о це и 

ина че на дах њу је то пли ном, 
за ову при ли ку је по себ но 
бри жљи во уре ђен, а за јед-
нич ки про сто ри опле ме ње ни 
по став ка ма на род них но шњи. 
Број ни го сти из уста но ва со-
ци јал не за шти те, ме ђу ко ји ма 
и не ко ли ко из Ре пу бли ке Срп-
ске, пред став ни ци оп штин-
ске и по кра јин ске вла сти, 
ин сти ту ци ја, ор га ни за ци ја и 
удру же ња ис ка за ли су сво-
јим при су ством на све ча ној 
ака де ми ји по што ва ње за рад 
свих чла но ва овог вред ног 
ко лек ти ва ко ји пред во ди ди-
рек тор ка, На да Ју ли нац.
О исто ри ја ту ове уста но-

ве ни је би ло по треб но мно го 
го во ри ти по што је у мо но гра-
фи ји „Два де сет го ди на упор-
но сти, ен ту зи ја зма...”, ко ју су 
сви го сти до би ли на по клон, 
за бе ле же но мно штво чи ње-
ни ца о пре о бра жа ју Дом ског 
оде ље ња са два де се так ме ста 
у Ге рон то ло шки цен тар ка па-
ци те та 110 ко ри сни ка, и са 
отво ре ним об ли ци ма за шти те.
На по хва ле ко ри сни ка, сли-

ка ра, пе сни ка и свих ко ји су 
као го сти до ла зи ли у овај дом 
удоб ног жи во та за ста ре, као 
што је би ло и на све ча но сти, 
ди рек тор ка ка же:

– Ово је од ра ста ње, по што 
смо још мла ди, још учи мо, још 
нам тре ба мно го зна ња!
Оно што за сад зна ју је да не-

ће про ши ри ва ти ка па ци те те, 
ма да ће ин сти ту ци ју при ла го-
ђа ва ти по тре ба ма ко ри сни ка. 
Што ви ше ста рих бу де об у-
хва ће но отво ре ним об ли ци ма 
за шти те, од га ђа ће се њи хов 
до ла зак у дом. Али та да ће, 
ве ро ват но, би ти по треб но ви-
ше по сте ља за не по крет не.
Ква ли тет ни јем жи во ту ко-

ри сни ка сва ка ко до при но си 
и фи зи кал на те ра пи ја ко ја 
се од ви ја у са ли опре мље ној 
пре три го ди не за хва љу ју-
ћи ре а ли зо ва ном про јек ту и 
сред стви ма Се кре та ри ја та за 
со ци јал ну по ли ти ку и де мо-
гра фи ју.

– Че сти там вам овај и же-
лим још мно го ју би ле ја! А ми
ће мо се и на да ље тру ди ти да
по мог не мо ову ле пу уста но-
ву – обе ћа ла је Нов ка Мо јић,
по кра јин ска се кре тар ка, по-
зи ва ју ћи до ма ћи не да већ у
апри лу кон ку ри шу за на бав ку
до дат них апа ра та за ком пле-
ти ра ње фи зи кал не те ра пи је.
Ди рек тор ка На да Ју ли нац

је од го во ри ла да жељ но че ка-
ју кон курс, по што је про је кат
већ спре ман, и на гла си ла:

– Ми те жи мо да услу ге фи зи-
кал не те ра пи је пру жа мо и на-
шим ста рим су гра ђа ни ма ко ји
жи ве у сво јим ку ћа ма. И упра-
во смо на пра ви ли та кав при лаз
да се и ко ли ци ма мо же до ћи.
Кад бу де мо на ба ви ли још не ке
апа ра те, на ша фи зи кал на те-

ра пи ја мо ћи ће да ра ди и пре и
по сле под не за на ше ко ри сни-
ке и за гра ђан ство.
Ме ђу пла но ви ма Ге рон то ло-

шког цен тра у Бач кој Па лан ци
је и фор ми ра ње днев ног цен-
тра са при хват ном ста ни цом
и при хва ти ли штем, где би
ба ке и де ке би ли на днев ном
бо рав ку, а дру ги ка па ци те ти
би по слу жи ли за при хват у
хит ним слу ча је ви ма. Обез бе-
ђе на је до зво ла за град њу,
очи шћен те рен и чим стиг ну
сред ства, по че ће да се гра ди.
Пла ни ра на је укуп на по вр-
ши на од око 800 ква дра та, а
при хват на ста ни ца и при хва-
ти ли ште би има ли 15 кре ве-
та, што је са свим до вољ но за
ову сре ди ну.

Ика Ми тро вић

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР У БАЧ КОЈ ПА ЛАН ЦИ

Два де сет го ди на од ра ста ња

Нов ка Мо јић и На да Ју ли нац са ко ри сни ци ма

на лицу места

Го сти на све ча но стиЋа ска ње у ле пом ам би јен ту
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Кон цепт пи сме но сти је до сре ди неККше зде се тих го ди на про шлог ве ка
под ра зу ме вао основ ну анал фа бет-

ско-је зич ку и ма те ма тич ку ори јен та ци ју,
од но сно ба зич но овла да ва ње чи та њем и
пи са њем. У но ви је вре ме при хва ћен је
и но ви при ступ ко ји под ра зу ме ва функ-
ци о нал но опи сме ња ва ње и пи сме ност, а
ње го ву осно ву чи ни по ве за ност пи сме-
но сти и при вред ног раз во ја.

Пи сме ност и но ви то ко ви
Про је кат ме ђу на род не пи сме но сти

од ра слих (ИАЛС) де фи ни ше овај по јам
као про зну пи сме ност (раз у ме ва ње и
ко ри шће ње ин фор ма ци ја до би је них из
тек сто ва), до ку мен та ци о ну пи сме ност
(ин фор ма ци је ко је се на-
ла зе у раз ли чи тим фор му-
ла ри ма) и кван ти та тив ну
пи сме ност (раз у ме ва ње
из ве шта ја о ста њу на ра-
чу ну у бан ци, од ре ђи ва ње
по ре за, ка ма та и слич но). 
У ери ком пју те ри за ци је
по ја вљу је се и та ко зва на
но ва пи сме ност, од но сно
ин фор ма тич ко опи сме ња-
ва ње, усло вље но на глом
и ско ко ви том по ја вом но-
вих об ли ка ко му ни ка ци ја.
Ту је, на пр вом ме сту, реч
о раз во ју оно га што се
на зи ва Мас селф ко му ни-
кејшн (MSC), од но сно ма-
сов на ин ди ви ду ал на ко-
му ни ка ци ја ко ју, тех нич ки
по сма тра но, пред ста вља
ин тер нет, као и ко му ни ка ци ја мо бил ним
те ле фо ни ма.
Пе ри од од 2003. до 2012. је, пре ма од-

лу ци Ге не рал не скуп шти не УН, про гла-
шен за де це ни ју пи сме но сти, а пре ма по-
да ци ма УНЕ СКО-а и дру гих ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја, по пут Ор га ни за ци је за
еко ном ску са рад њу и раз вој (ОЕЦД), од
укуп ног бро ја не пи сме них на гло бал ном
ни воу две тре ћи не чи не же не. Европ ска
ко ми си ја је у Из ве шта ју о на прет ку Ср-
би је у про це су евро ин те гра ци ја за про-
шлу го ди ну на ве ла као про блем раз ли ку
из ме ђу по ну де и по тра жње за ква ли фи-
ко ва ном рад ном сна гом на тр жи шту, што
пред ста вља пре пре ку раз во ју при вре де
и при ли ву стра них ин ве сти ци ја. Обра-
зо ва ње од ра слих је је дан од при сту па
у ре ша ва њу овог про бле ма. У тек сту
„Стра те шки прав ци раз во ја обра зо ва ња
од ра слих”, ко ји су 2001. са чи ни ли чла-

но ви Ко ми си је за обра зо ва ње од ра слих
и до жи вот но обра зо ва ње, ис ти че се да
оно пред ста вља услов оп стан ка и на-
прет ка са вре ме них дру шта ва. Стра те-
ги ја за обра зо ва ње од ра слих у Ср би ји
усво је на је још 2006. го ди не, али за кон
још ни је. На црт За ко на о обра зо ва њу од-
ра слих прак тич но је го тов и он ће омо-
гу ћи ти раз вој и при зна ва ње обра зо ва ња
од ра слих као де ла си сте ма це ло жи вот-
ног обра зо ва ња и уче ња, а слич не за-
ко не већ је усво ји ла ве ћи на зе ма ља у
ре ги о ну.
У Стра те ги ји се на во ди да је је дан од

кључ них про бле ма не до ста так си стем-
ског при сту па у раз во ју обра зо ва ња
од ра слих (стра те ги је, ле ги сла ти ве, ин-

сти ту ци ја, ка дро ва и фи нан сиј ских сред-
ста ва) и она по зи ва на ства ра ње кул ту ре
уче ња за сно ва не на зна њу и уна пре ђе-
њу спо соб но сти и по стиг ну ћа од ра слих.
Уче ње, пак, ни је ствар са мо прав ног
окви ра. Оно је, пре све га, лич но пи та ње,
пи та ње во ље, тру да и на по ра.

Дру га шан са
Се дам де се тих го ди на про шлог ве ка

у Ср би ји је ра ди ло не ко ли ко де се ти на
шко ла ко је су пру жа ле основ но обра-
зо ва ње од ра сли ма. Пре ви ше од две
де це ни је у Ју го сла ви ји је би ло 200 ин-
сти ту ци ја по пут рад нич ких, отво ре них
уни вер зи те та, а по чет ком овог ве ка би ло
је све га 19 шко ла за основ но обра зо ва-
ње од ра слих, ко је су пре те жно по ха ђа ли
адо ле сцен ти са про бле ми ма у уче њу и
по на ша њу. Не фор мал ни сек тор обра зо-
ва ња ко ји под ра зу ме ва овла да ва ње ве-

шти на ма (на при мер, рад на ра чу на ру),
кур се ве кро је ња или стра них је зи ка ни је
стан дар ди зо ван.
Европ ска асо ци ја ци ја за обра зо ва ње

од ра слих пре ко сво ја два сло га на по ру-
чу је да „ни ка да ни је ка сно за уче ње” и
да је „увек пра во вре ме за уче ње”. Раз-
вој и при ме на но вих тех но ло ги ја и раст
за по сле но сти мо же да се оства ри са мо
ако ста нов ни штво по се ду је нео п ход на
зна ња и ако се по ве ћа ни во обра зо ва-
ња. За то је ве о ма зна ча јан не дав ни по-
че так при ме не про јек та Европ ске уни је
„Дру га шан са” – Раз вој си сте ма функ ци-
о нал ног основ ног обра зо ва ња од ра слих
у Ср би ји. Циљ про јек та „Дру га шан са”,
као раз вој ног про јек та Ми ни стар ства

про све те, је сте да се
ус по ста ви си стем за
основ но школ ско обра-
зо ва ње од ра слих ко ји
су на пу сти ли шко ло ва-
ње. Они ко ји су ста са-
ли да ра де а ни су има-
ли ни основ но обра-
зо ва ње, по но во ће
се де ти у учи о ни ца ма
у школ ској 2011/2012.
и та ко до би ти шан су
да за вр ше за по че то,
али и да на ста ве да-
ље шко ло ва ње. Они
ко ји за вр ше сед ми и
осми раз ред по ха ђа ће
и струч ну обу ку и до-
би ти сер ти фи кат ко ји
им кр чи да љи пут.
У про јек ту ће уче-

ство ва ти 4.000 по ла зни ка, 80 основ них
и 75 сред њих струч них шко ла из це ле
Ср би је. Про грам за од ра сле ре а ли зо ва-
ће 1.300 на став ни ка у 240 оде ље ња, а
ви ше од 2.000 по ла зни ка ће уз основ но
обра зо ва ње по ха ђа ти и струч ну обу ку
за не ки по сао за ко јим по сто ји по тре ба
на тр жи шту ра да. Циљ на гру па про јек-
та су од ра сли ста ри ји од 15 го ди на са
не за вр ше ном осмо го ди шњом шко лом
и без ква ли фи ка ци ја, а при о ри тет ће
има ти не за по сле ни, при пад ни ци ет нич-
ких ма њи на, по себ но Ро ми, као и же не,
ру рал но ста нов ни штво, рад ни ци ко ји су
по ста ли тех но ло шки ви шак или су не-
до вољ но упо сле ни, а по себ но они ко-
ји ма пре ти гу би так по сла. Фи нан сиј ска
по др шка за овај про је кат обез бе ђе на
је из сред ства за прет при ступ ну по моћ
Европ ске уни је.

Је ле на Оцић

ОБРА ЗО ВА ЊЕ ОД РА СЛИХ

Кул ту ра уче ња

трендови
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информатика

Short cut – пре чи ца до 
про грам ских фај ло ва
При ли ком ин ста ла ци је опе-

ра тив ни си стем Win dows 7 
сам кре и ра сво је фол де ре и 
рас по ре ђу је про гра ме (фај ло-
ве) у те фол де ре. Про грам ски 
Short cut из вла чи мо на сле де-
ћи на чин:

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

2. клик не мо на оп ци ју 
New;

3. клик не мо на Short cut;
4. клик не мо на дуг ме Brow-

se да би смо пре тра жи ли где 
се фајл на ла зи;

5. клик не мо на Com pu ter, 
па на ђе мо уре ђај (спољ ну 
ме мо ри ју) са ко га же ли мо да 
из ву че мо Short cut (углав ном 
C-диск);

6. клик не мо на фол дер у 
ко јем се на ла зи фајл до ко га 
же ли мо да на пра ви мо Short-
cut;

7. клик не мо на же ље ни 
фајл;

8. клик не мо на дуг ме ОК;
9. клик не мо на дуг ме Next;
10. уко ли ко же ли мо да про-

ме ни мо по ну ђе но (мар ки ра-
но) име за пре чи цу ко ју кре и-
ра мо, мо же мо пре ку ца ва њем 
пре ко тек ста да уне се мо но-
во;

11. клик не мо на дуг ме Fi-
nish.
На екра ну ће се по ја ви ти 

ико на – Short cut или пре чи ца 
до фај ла ко ји смо из ву кли на 
деск топ.

Про грам ске фај ло ве из вла-
чи мо на деск топ на још је дан 
на чин:

1. клик не мо на Старт ме ни
у ле вом до њем углу екра на;

2. клик не мо на All Pro-
grams (уко ли ко же ли мо уђе-
мо у фол дер Ac ces so ri es);

3. клик не мо де сним та сте-
ром ми ша на про грам ко ји же-
ли мо да из ву че мо на деск топ 
(Snip ping Tool, So und re cor der, 
Cal cu la tor, No te pad, Win dows 
Ex plo rer, Word Pad);

4. клик не мо на оп ци ју Send 
To;

5. клик не мо на Деск топ 
(cre a te Short cut).

Short cut до про грам ског 
фај ла ће се по ја ви ти на деск-
то пу.

Short cut до про грам ских 
фај ло ва мо же мо кре и ра ти и 
по ступ ком пре вла че ња:

1. клик не мо де сним та сте-
ром ми ша на дуг ме Старт;

2. клик не мо на Ex plo re;
3. клик не мо на Com pu ter, 

па на ђе мо уре ђај (спољ ну 
ме мо ри ју) са ко га же ли мо да 
из ву че мо Short cut (углав ном 
C-диск);

4. клик не мо на фол дер у 
ко ме се на ла зи фајл до ко га 
же ли мо на пра ви ти Short cut;

5. др жа њем ле вог та сте-
ра ми ша по вла чи мо фајл на 
деск топ;

6. пу сти мо ле ви та стер ми-
ша и на деск то пу ће се по ја-
ви ти Short cut до про грам ског 
фај ла.

Short cut до фај ло ва ко-
је смо са ми на пра ви ли
Уко ли ко је не ки фајл мно го

би тан, мо же мо га из ву ћи на
деск топ као Short cut, а по сту-
пак је:

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

2. клик не мо на оп ци ју
New;

3. клик не мо на Short cut;
4. клик не мо на дуг ме Brow-

se;
5. клик не мо на Do cu ments

или Com pu ter, па на C-диск;
6. клик не мо да би смо ушли

у фол дер у ко ме се на ла зи
фајл ко ји же ли мо да из ву че-
мо на деск топ као Short cut;

7. клик не мо на же ље ни
фајл;

8. клик не мо на дуг ме ОК;
9. клик не мо на дуг ме Next;
10. уко ли ко же ли мо да про-

ме ни мо по ну ђе но (мар ки ра-
но) име за пре чи цу ко ју кре и-
ра мо, мо же мо пре ку ца ва њем
пре ко тек ста да уне се мо но-
во;

11. клик не мо на дуг ме Fi-
nish.

Фај ло ве ко је смо са ми на-
пра ви ли из вла чи мо на деск-
топ на још је дан на чин:

1. уђе мо у про грам Win-
dows Ex plo rer;

2. клик не мо де сним та сте-
ром ми ша на фајл ко ји же ли-
мо да из ву че мо на деск топ;

3. клик не мо на оп ци ју Send
To;

4. иза бе ре мо оп ци ју Desk-
top (cre a te Short cut).
На деск то пу ће се по ја ви ти

Short cut – пре чи ца до фај ла
ко ји смо са ми на пра ви ли.

Функ ци је де сног та сте-
ра ми ша на деск то пу

Ка да клик-
не мо де сним
та сте ром ми-
ша на не ку
ико ну ко ја
се на ла зи на
деск то пу, а
ко ја је пре чи-

ца за фајл ко ји смо са ми кре-
и ра ли, по ја ви ће се сле де ће
оп ци је:

1. Open – ко ри сти мо је за
отва ра ње же ље ног фај ла или
фол де ра;

2. Open fi  le lo ca tion − ко-
ри сти мо је за отва ра ње же-
ље ног фај ла или фол де ра у
про зо ру Win dows Ex plo rer;

3. Print – ко ри сти мо је за
штам па ње же ље ног фај ла
или фол де ра;

4. Open With... – ко ри сти-
мо је за отва ра ње же ље ног
фај ла или фол де ра ко ри шће-
њем од ре ђе ног про гра ма;

5. Re sto re pre vi o us ver si-
ons – ко ри сти мо је за при ка-
зи ва ње ра ни јих ко пи ја фол-
де ра или фај ло ва ко је је ра-
чу нар ауто мат ски сни мао;

6. Send To – ко ри сти мо је
ка да же ли мо да по ша ље мо
мар ки ра ни фајл или фол дер:
а) на ком пре со ва ње;
б) на деск топ;
ц) у фол дер Do cu ments;
д) као факс по ру ку;
е) као и-мејл по ру ку;
ф) на ре зач уко ли ко га има-

мо;
7. Cut – ко ри сти мо је за

пре ме шта ње фај ло ва или
фол де ра;

8. Copy – ко ри сти мо је заy
ко пи ра ње фај ло ва или фол-
де ра;

9. Cre a te Short cut – ко ри-
сти мо је за кре и ра ње Short-
cut-а од же ље ног фај ла или
фол де ра;

10. De le te – ко ри сти мо је
за бри са ње же ље ног фај ла
или фол де ра;

11. Re na me – ко ри сти мо
је за про ме ну име на же ље ног
фај ла или фол де ра;

12. Pro per ti es – ко ри сти мо
је за пре глед оп штих ка рак-
те ри сти ка же ље ног фај ла или
фол де ра.
На по ме на: у за ви сно сти

од ти па ико не по ја вљи ва ће
се и до дат не оп ци је ко је при-
ла го ђа ва ју и уна пре ђу ју рад
са њом.

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Десктоп (2)

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић
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здрав живот

За сва чулаЗа сва чула
Апо те ка

из при ро де
СИ РУП ОД ШАР ГА РЕ ПЕ
Од дав ни на је овај уку сни си-

руп кућ но сред ство про тив ка-
шља и обо ље ња брон хи ја.

Са стој ци и на чин при пре-
ме: 1/4 л со ка од шар га ре пе
(ако не ма те со ков ник, шар га-
ре па се мо же из рен да ти па он-
да ис це ди ти сок), две су пе не
ка ши ке ме да, ма ло во де.
Све за јед но ку ва ти уз стал но

ме ша ње 15 мин. Пи ти 4-5 ка-
фе них ка ши чи ца на дан.

ЧАЈ ПРО ТИВ АСТ МЕ
Мај чи на ду ши ца са др жи

ете рич на уља ко ја от кла ња ју
слуз и дез ин фикују ор га не за
ди са ње.

Са стој ци и на чин при пре-
ме: 50 гр мај чи не ду ши це, 20
гр окру гла сте ро си ке, 30 гр ма-
јо ра на и 50 гр ца ро бај ке.
Биљ ке по ме ша ти. Во ду ста-

ви ти да про ври. На јед ну шо љу
ста ви ти две ка фе не ка ши чи це
биљ не ме ша ви не. Пре ли ти и
кад од сто ји про це ди ти и пи ти
шест шо ља на дан.

При пре ми ла: С. Д.

Ро лат са јо гур том и ме сом (или пе чур ка ма)
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 40 ми ну-

та
Са стој ци: па ко ва ње ко ра за 

ги ба ни цу (500 гр), че ти ри ја је та, 
по ла ча ше јо гур та, ча ша гри за, 
ча ша уља, гла ви ца цр ног лу ка, 
300 гр мле ве ног ме са или пе чу-
ра ка, ма ло су са ма.
При пре ма: Па ко ва ње ко ра 

по де ли ти на два де ла, ка ко би се 
на пра ви ла два ро ла та. Уму ти ти 
ја ја, до да ти по ла ча ше јо гур та, 
ча шу гри за, не пу ну ча шу уља. 
Ти ме пре ма за ти ко ре (по че ти од 
дру ге и ма за ти сва ку). По след њу на ма за ти и по су ти фи лом дуж иви це. Та ко по но ви ти и
са дру гом по ло ви ном ко ра.
Фил: Мо же се пра ви ти од мле ве ног ме са или пе чу ра ка или чак за јед но, у ком би на ци-

ји. Ме со и пе чур ке из дин ста ти на лу ку и до да ти за чи не. 
Уви ти у ро лат, пре ма за ти остат ком ма се, по су ти су са мом и пе ћи. Се ћи кад се охла ди.
На по ме на: Ро лат оста ви ти да се охла ди јер се та да лак ше се че. Ве о ма је уку сан и

ако оста не за су тра дан.

Пи кант не по га чи це са па ште том
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 90 ми ну та
Са стој ци: 150 гр мар га ри на, 150 гр па ште те, 200 гр си ра, 300 гр бра шна, со, би бер,

ја је, ка ши ка су са ма, ма ка, ки ма.
При пре ма: За ме си ти те сто од мар га ри на, па ште те (чај не, је тре не), си ра и бра шна,

па до да ти со и би-
бер. Та ко уме ше-
но те сто оста ви ти
да сто ји у фри жи-
де ру нај ма ње сат
вре ме на. За тим га
пре ме си ти, раз ву-
ћи окла ги јом и мо-
длом ва ди ти по га-
чи це. Сва ку пре ма-
за ти ја је том, по су-
ти су са мом, ма ком
и ки мом и пе ћи.

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци. Те сто: 100 гр во де, 100 гр уља,

ма ло со ли, 80 гр бра шна, 3-4 ја је та. Фил: 250
гр си ра, 200 гр па вла ке, три ки се ла кра став-
чи ћа, 100 гр сит но се че не шун ке. Пре маз: 50
гр рен да ног кач ка ва ља, ма ло ма јо не за.
При пре ма: Во ду ста ви ти да про ври, до-

да ти уље и ма ло со ли. Ски ну ти са ва тре, до-

да ти бра шно и ме ша ти да се не згру два. Кад
се ма ло про хла ди, до да ти 3-4 ја је та (јед но
по јед но). Пе ћи на па пи ру за пе че ње око
10 ми ну та на 200 сте пе ни. Пе че но уви ти у
мо кру кр пу и оста ви ти да се ма ло про хла ди.
Ро лат на фи ло ва ти, а од о зго пре ма за ти ма-
јо не зом и по су ти рен да ним кач ка ва љем.
На по ме на: Ро лат тре ба се ћи оштрим но-

жем. Као пред је ло вр ло је де ко ра ти ван.

Еклер ро лат
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кулирање

Ни ко ни шта да опљач ка, укра де
из раз ру ше них рад њи, ни ко ни да
по ми сли да још пра ви до дат ни не ред
и па ни ку кад је си ту а ци ја са ма по се би
већ до вољ но те шка. Е, сва ка им част

Знаш шта, ба ка си це, ни си сад са мо ти та ко ја не пре кид-
но при ча о Ја пан ци ма и ка та стро фи ко ја их је за де си-
ла. Ми слим, обич но кад се та ква не сре ће об ру ши на не ки 

на род, ми сви то ви ди мо али не ка ко од мах и за бо ра ви мо у 
сва ко днев ној тр ци, а ти нас сва ки час под се ћаш шта је би ло 
и из ве шта ваш о раз во ју до га ђа ја на за да ту те му. (Што нас при-
лич но сма ра и све гле да мо ка ко да пре ба ци мо лоп ту на не ки 
дру ги те рен.)
Али са да, не ка ко, сви смо да ни ма у то ме и рет ко ко мо же да 

се от ме ути ску да тај на род пре жи вља ва нај стра шни ју ка та-
кли зму још од Хи ро ши ме и На га са ки ја, а да при том ни ко ни су-
зу њи хо ву ви део ни је, а још ма ње чуо жал бу и кук ња ву. Знаш, 
чи та ла сам ја по не што, на шла код ма ме, о тој ис точ њач кој фи-
ло зо фи ји, о њи хо вом на чи ну раз ми шља ња и по гле ду на жи вот 
и свет, али сам све не ка ко ми сли ла да је то, ако је уоп ште тач-
но, по си сте му „не кад би ло, сад се при по ве да”. То јест, би ли су 
њи хо ви ма тор ци та ко не ка ко на стро је ни да „чу ва ју образ та ко 
што не по ка зу ју сво ја осе ћа ња”, а ове су сад мла де ге не ра ци је 
исте као и сву да у све ту. Во ле да се про во де, лу ди ра ју и та ко 
то. Е сад, кад све ово гле дам, све ви ше им се и ди вим и чу дим. 
Оно ли ко им све ра зо ре но, раз ру ше но, не ма хра не ни во де до-
вољ но, о оста лом да и не го во рим, не ма ју где да жи ве и као 
вр ху нац, као да им зе мљо трес и цу на ми ни су би ли до вољ ни, 
још плус им пре ти и ну кле ар на ка та стро фа. А они... не знам ни 
ка ко то да на зо вем. Мир ни, до сто јан стве ни, ди сци пли но ва но у 
ре до ви ма че ка ју да узму де лић оног што још има да се на ба ви, 
све тру де ћи се да узму је два ко ли ко им тре ба да би и за дру ге 
оста ло, да се не де си да они ко ји до ђу по сле њих ни то ма ло 
не мо гу да до би ју. За ми сли са мо! Бо ље да и не раз ми шљам о 
по ре ђе њу са на ма, и то не у слич ној, не го у не кој сва ко днев ној 
си ту а ци ји кад има не што на ак ци ји па се за ма ло по би је мо да 
то узме мо дру гом ис пред но са.
А код њих... Ни ко ни шта да опљач ка, укра де из раз ру ше них 

рад њи, ни ко ни да по ми сли да још пра ви до дат ни не ред и па-
ни ку кад је си ту а ци ја са ма по се би већ до вољ но те шка. Е, сва-
ка им част. До ђе ми да их из љу бим и да им не ка ко по ру чим да 
ће се све сре ди ти и да ће им би ти још бо ље и леп ше не го што 
је би ло кад раш чи сте ру ше ви не, ста ну на но ге и кре ну да ље. 
Јер ствар но ве ру јем да хо ће. Про сто за то што су та кви ка кви 
су, и што и на не сре ћу ко ја их је сна шла гле да ју на исти му дар 
и по но сит на чин као и да их је не ка сре ћа за де си ла. Ма да, ко-
ли ко сам сад не што про на шла и ма ло чи туц ка ла о Ја пан ци ма, 
по што су ме искре но за па њи ли и оду ше ви ли сво јим по на ша-
њем у овој тра ге ди ји, чи ни ми се да они на не ку из не над ну 
сре ћу ко ја ће их спа си ти ни кад озбиљ но и не ра чу на ју, не го се 
узда ју у свој рад, ди сци пли ну, од го вор ност...
А од ле пи ла сам на чи сто за њи ма тек кад сам про чи та ла да 

не зо ву и не тра же по моћ од љу ди из дру гих др жа ва јер им је 
скроз без ве зе да свет до ђе да по ма же а они не ма ју где да их 

И дивим им се 
и чудим

КККАААА ЖЖЕ МММИИИИ МММО ЈЈАААА УУУУННННУУУУУ КККККААААА

сме сте, не мо гу да их уго сте ка ко би тре ба ло, а још ти стран-
ци не зна ју њи хов је зик па би им би ло те шко да се при ла го де.
Мо жеш ми сли ти о че му они усред сво је тра ге ди је мо гу да раз-
ми шља ју. Не бих да по ре дим, али дру ги би са мо ку ка ли ко ли ко
је њи ма те шко и зва ли у по моћ, ни на па мет им па да ло не би
да ми сле о то ме ка ко ће се осе ћа ти љу ди ко ји до ла зе да им
по мог ну.
Има још јед на ствар ко ја је на ме не оста ви ла ути сак у це лој

овој при чи о ја пан ској не сре ћи: вест да су клин ци из Ме две ђе
у пи сму ја пан ском ам ба са до ру у Бе о гра ду по ру чи ли да па ра
за по моћ баш и не ма ју, али по зи ва ју ја пан ске дру га ре ко ји су
оста ли са ми и без до мо ва да до ђу и бо ра ве код њих, у Ме две-
ђи. Ни бо га ти ји и бо ље сто је ћи се ни су се ти ли да зо ву у го сте
уне сре ће ну де цу, али је су они ко ји су и са ми си ро ма шни. Па
ти сад ви ди. Сит глад но ме не ве ру је, учи ли смо ту по сло ви цу
у шко ли, али онај ко ји је сам „гла дан” зна ка ко то из гле да и
од мах се по ну ди да по мог не дру го ме ко се ни крив ни ду жан
на шао у слич ној или го рој си ту а ци ји. Знаш, ба ка си це, мо жда
ипак има на де за ову на шу зе мљу ка да у њој ра сту та кви клин-
ци. Е, сад ствар но мо рам да ју рим јер већ ка сним, уби ће ме
дру штво, са мо да те цмок нем и ту тањ!

Ба ка Ма ра
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здрав живот

Из ла зак на про лећ но
сун це из зим ске тми не
код ве ли ког бро ја љу ди

пра ћен је хор мон ском по мет-
њом у ор га ни зму и ни зом пси-
хо фи зи о ло шких про ме на.

„Не знам шта је то са мном.
Не мам во ље ни за шта. Умо-
ран ле жем, умо ран уста јем”,
ка же вам при ја тељ, а за пра во
вас је са мо пред у хи трио, јер
сте и ви ње му хте ли да се по-
жа ли те због исте ства ри.
Про ле ће је, а као да ни је,

ако би се су ди ло по од су ству
енер ги је и рас по ло же ња при-
мет ном код ве ли ког бро ја
љу ди, и то не са мо ста ри јих.
До ду ше, ово го ди шње про ле-
ће и код нас и у све ту баш
се ни је по ка за ло из да шним

у при ли ка ма за ра дост и ве-
се ље. На про тив, чи ни се да
одав но ни је би ло ви ше раз ло-
га за стреп њу и по ти ште ност
и на гло бал ном и на ло кал ном
ни воу.
С јед не стра не ка та кли зма

у Ја па ну, стра да ња и пат ње
не по јам них раз ме ра, са не-
са гле ди вим по сле ди ца ма ра-
ди ја ци је на ко зна ко ли ко ге-

не ра ци ја, а он да и опа сно по-
ме ра ње тла у арап ском све ту, 
па бом бар до ва ње Ли би је, ко-
је се го то во у дан по го ди ло са 
го ди шњи цом по чет ка слич не 
не сре ће сру че не на нас два-
на ест го ди на ра ни је.
С дру ге стра не, ов да шња 

си ту а ци ја – кри за, не за по сле-
ност, све дра стич ни ја бес па-
ри ца – љу ди све де ни на ег зи-
стен ци јал ни ми ни мум сва ко-
днев но су из ло же ни стре су, 
а у са мо по слу гу ула зе као у 
ку ћу стра ха због шо кант них 
це на ко је их та мо че ка ју.
Искре но, те шко је да нас би-

ти ве дар и по ле тан, али не са-
мо због овог прет ход но на ве-
де ног. Про ле ће је, са мо по се-
би, пе ри од бур них про ме на, и 

ат мос фер ских и уну тра шњих, 
на ко је чо век раз ли чи то ре а-
гу је. Шта ви ше, сма тра се да 
је, што се људ ског ор га ни зма 
ти че, то нај те же и нај и за зов-
ни је го ди шње до ба.
Ток си ни на го ми ла ни то ком 

зим ских ме се ци, про ме њен 
ри там жи во та и ис хра не, мно-
го се де ња и мно го је ла (са 
сла ве на сла ву, па пра зни ци), 

по ве ћан унос ма сно ћа, не до-
ста так ви та ми на, по тро ше не 
за ли хе се ро то ни на (зна ног 
као хор мон сре ће), јер је за 
ње го во ак ти ви ра ње нео п ход-
на сун че ва све тлост, све то 
по ка зу је да из ла зи мо из зи ме 
са зна чај ним енер гет ским де-
фи ци том.
Осве же ње ор га ни зма је 

нео п ход но, ме ђу тим на бр зе 
про ме не – од ат мос фер ског 
при ти ска и ско ка тем пе ра ту-
ре до фи зи о ло шких, те ло не 
мо же од мах да се адап ти ра, 
та ко да се кад до ђе до по ја-
ча ног лу че ња хор мо на, го то-
во као не из бе жна по сле ди ца 
ја вља хор мон ски дис ба ланс.
И сто га, ако је до ју че био 

бла го де пре си ван (због зим-

ског мањ ка се ро то ни на), 
чо век је са да, услед уну тра-
шњег „тум ба ња”, по ма ло и 
уз не ми рен, осе ћа оп шту сла-
бост, по спа ност, но ге су му 
као од оло ва, те шко се кон-
цен три ше, без во љан је, не 
же ли ни шта дру го не го да 
спа ва по цео дан, а он да још 
го ре, де ша ва се да ка да лег-
не, не мо же да за спи...

Ове и слич не смет ње не из-
и ску ју кла си чан ме ди цин ски 
трет ман, али не би их тре ба ло 
ни иг но ри са ти, без об зи ра на 
то што су нај че шће про ла зног
ка рак те ра. Ле ка ри обич но са-
ве ту ју да се про ве ри крв на 
сли ка и да се евен ту ал на ане-
ми ја или про блем по ви ше ног 
хо ле сте ро ла ре гу ли ше ис хра-
ном, од но сно ди је том.
Не за ви сно од ла бо ра то риј-

ских ре зул та та, сви ма се без 
раз ли ке са ве ту је ви та мин ска 
до пу на, али не гу та њем та-
бле та, не го узи ма њем све жег 
во ћа и по вр ћа. Обич на, не га-
зи ра на во да оста је нај здра ви-
ји и нај јев ти ни ји на пи так, а 
још бо ље је ако се узме као 
не за сла ђе на ли му на да.
А он да, ста ро пра ви ло: чо-

век мо ра да тро ши енер ги ју 
да би је имао. Утро шак енер-
ги је је и обич но пе ша че ње, 
ако не иде мо на не што ам-
би ци о зни је по пут во жње би-
ци кла или не ког дру гог ви да 
ре кре а ци је. На ро чи то су бла-
го твор не шет ње по ред ре ке, 
јер бли зи на во де по ма же сма-
ње њу нер во зе и на го ми ла ног 
стре са.
Фи зич ка ак тив ност се по-

себ но са ве ту је у слу ча је ви ма 
та ко зва не про лећ не анк си о-
зно сти. Она се обич но ја вља 
код љу ди ина че скло них бри-
га ма и ра зним стра хо ви ма, 
али се ти не при јат ни осе ћа ји 
по ја ча ва ју у про ле ће, не кад у 
то ли кој ме ри да им је нео п-
ход на и струч на по моћ. Про-
ле ће но си осе ћај иш че ки ва ња
не чег но вог, али код љу ди ко-
ји па те од анк си о зно сти сва ка
про ме на се до жи вља ва као 
опа сност јер до но си не по зна-
то. Оту да и страх. Аде ква тан 
са вет струч ња ка, шет ње, ис-
хра на и низ ма лих упут ста ва 
за са вла да ва ње без раз ло жне 
уз не ми ре но сти тре ба да им 
по мог ну да ту про лећ ну енер-
ги ју но вог при хва те као до бар
на го ве штај, раз лог за на ду. А 
чи ни се да је и сви ма на ма то 
да нас нај по треб ни је.

Д. Дра гић

УМОР НИ И БЕЗ ВОЉ НИ У ДО БА КА ДА СЕ ТО НАЈ МА ЊЕ ОЧЕ КУ ЈЕ

Апа ти ја уме сто по ле та
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Пен зи о не ри ов де те шко жи ве, по жа-
ли ће се они ко ји су од ра ди ли свој
рад ни век у Ру си ји. РИА Но во сти

– но вин ска аген ци ја у вла сни штву др жа-
ве, не дав но je об ја ви ла јед ну ана ли зу на
ову те му у ко јој на во ди при мер Ва лен-
ти не Че бо ро то ве, пен зи о ни са не про фе-
сор ке исто ри је пре сти жног Мо сков ског
уни вер зи те та, чи ји пен зиј ски чек, кад се
пре ра чу на, из но си са мо не што ви ше од
20.000 ди на ра. То, ка ко ка же Че бо ро то-
ва, је два по кри ва хра ну и ко му на ли је, а
ни ка ко и то плу оде ћу за зи му и дру ге из-
дат ке. Про фе сор ка се, ме ђу тим, сна ла зи,
још пи ше књи ге и по пу ња ва свој бу џет,
а ве ро ват но има и не што уште ђе ви не.
Иако Че бо ро то ва ни је је ди на ме ђу ру-

ским пен зи о не ри ма ко ја се жа ли, по ми-
шље њу ко мен та то ра по ме ну те аген ци је
по мо ћи не ма, јер је др жав ни пен зиј ски
фонд у де фи ци ту од 1.300 ми ли јар ди ру ба-
ља (не што ви ше од 30 ми ли јар ди евра).
Број пен зи о не ра у Ру си ји да нас чи ни

ско ро тре ћи ну ње ног рад но ак тив ног
ста нов ни штва, по че му се она не раз-
ли ку је од не ких зе ма ља Европ ске уни је.
Али, јед на зна чај на раз ли ка ипак по сто-
ји: док се у ЕУ уз ве ли ке бор бе, син ди-
кал не штрај ко ве и по ли тич ка на те за ња,
го то во сву да про ду жа ва рад ни век и по-
ме ра гра ни ца за пен зи о ни са ње, у Ру си ји
се то за сад не де ша ва. У пен зи ју се од-
ла зи ре ла тив но ра но: му шкар ци са 60, а
же не са 55 го ди на. Др жа ва при том не

на ме ра ва да у том по гле ду у до глед но
вре ме не што ме ња.

– Пр во мо ра мо да при пре ми мо си стем,
пре не го што поч не мо да ре ша ва мо про-
блем – об ја шња ва Ју риј Во ро њин, за ме-
ник ми ни стра здра вља.
Овај ви со ки функ ци о нер сма тра да би

и са мо ста вља ње пи та ња по ме ра ња ста-
ро сне гра ни це за пен зи ју на днев ни ред
би ло пре у ра ње но, бар до 2030. Та да ће,
пре ма де мо граф ским про јек ци ја ма, број
пен зи о не ра би ти под јед нак бро ју за по-
сле них. Аген ци ја за ме ђу на род ни кре-
дит ни реј тинг „Стан дард и Пур” је, пак,
из ра чу на ла да ће из да ци за со ци јал но
збри ња ва ње ста рих, ко ји су у 2010. из-
но си ли 13 од сто бру то на ци о нал ног про-
из во да Ру си је, до сре ди не ве ка на ра сти
на 25 од сто.
За што је он да ру ска др жа ва, од но сно

ње на вла да, та ко спо кој на и не пред у зи-
ма ни шта да по ди за њем гра ни це за пен-
зи о ни са ње про блем ипак ма ло убла жи и
пред у пре ди на на чин на ко ји то већ чи не
мно ге дру ге зе мље?
Не ки од раз ло га су по ли тич ки – пред-

сто је пар ла мен тар ни и пред сед нич ки
из бо ри (2012) а про ду жа ва ње рад ног
ве ка ниг де ни је по пу лар на ме ра. С дру-
ге стра не, про се чан оче ки ва ни жи вот ни
век у Ру си ји је, у по ре ђе њу са за пад ним
зе мља ма, ве о ма ни зак: тек пре ко 60 го-
ди на за му шкар це, али 73 за же не. То
зна чи да би му шкар ци, бар кад је реч о

ста ти стич ком про се ку, ве о ма ма ло ужи-
ва ли у пен зи ји, па би ње но од ла га ње по-
ли тич ки за и ста би ло те шко об ја сни ти и
оправ да ти.
Ме ђу тим, они ко ји на про блем са пен-

зи ја ма у Ру си ји гле да ју кроз не по ли тич-
ке на о ча ре, има ју дру ге ар гу мен те. РИА 
Но во сти та ко ци ти ра ју еко но ми сту Ан то-
на Ни ки ти на, ана ли ти ча ра ин ве сти ци о не
бан ке „Ре не санс ка пи тал”, ко ји сма тра да
ће по ме ра ње гра ни це за пен зи о ни са ње
би ти по кре ну то чим про ђу из бо ри, што
зна чи за око две го ди не.
Као при мер за то на во ди се Укра ји на

где су при ли ке, де мо граф ске и еко ном-
ске, слич не и где се у пен зи ју од ла зи по
истим пра ви ли ма као и у Ру си ји. Taмo je,
под при ти ском Ме ђу на род ног мо не тар-
ног фон да, од лу че но да се рад ни век за
му шкар це за вр ша ва са 65 го ди на, а са 60
за же не. Рок да се ово при ме ни је на ред-
них де сет го ди на. Про ме на пен зиј ског
си сте ма је ина че је дан од усло ва ко јим
је ММФ усло вио за јам од 15 ми ли јар ди
до ла ра за ста би ли за ци ју укра јин ских
фи нан си ја.
Ру си ја, ипак, има је дан зна ча јан амор-

ти зер: це на наф те ко ја је, уз гас, њен
глав ни из во зни про из вод, по но во је ви-
ша од 100 до ла ра за ба рел. Све док бу де
би ло та ко – а по све му су де ћи би ће бар
још не ко ли ко го ди на – су о ча ва ње са не-
из бе жним у ре фор ми пен зиј ског си сте ма
мо же да се од ла же. М. Бе кин

СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПРИ ЛИ КЕ У РУ СИ ЈИ

Наф та од ла же реформе
У Ру си ју 
се у пен зи ју
и да ље
од ла зи
ре ла тив но
ра но:
му шкар ци
са 60 а же не
са 55 го ди на, 
и вла да још
не ма не ме ру
да то ме ња
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Оно што жен ска ру ка
ство ри, то не бле ди. То
не по су ста је пред зу-

бом вре ме на, пред не да ћа ма,
пред бо ле сти ма или еко ном-
ским кри за ма. Чак и по сле сто
го ди на ру ко тво ри на ко ја је од
чу кун ба ке на шла пут до уну-
ке сја ји још леп шим сја јем,
још је вред ни ја. Ба ка уну-
ци, мај ка кће ри... же на же ни
на дар. И у том ма ни ру ко ји
сла ви же ну, ње ну по жр тво-
ва ност и по све ће ност, али и
кре а тив ност и љу бав, Ме сни
од бор пен зи о не ра МЗ „Ба кар” 
у Бо ру, у са рад њи са Ко ми си-
јом за ту ри зам, по во дом Да на
же на, у про сто ри ја ма ове ме-
сне за јед ни це ор га ни зо вао је
из ло жбу под на зи вом „Же ни
на дар”.
По се ти о ци из ло жбе мо гли

су да се уве ре у до бро по-
зна ту чи ње ни цу: о кул тур ном
бла гу бри ну да нас са мо ста ри-
је гра ђан ке. Мо гли су и да се,
ма кар на трен, вра те у не ко

без бри жни је, срећ ни је до ба, 
до ба на ших ба ка, пра ба ка и 
њи хо вих ба ка и да ужи ва ју у 
бла гу ко је су оста ви ле. Мо гли 
су да осе те ат мос фе ру и шарм 
про шлих да на ка да је вре ме 

те кло спо ри је и да ужи ва ју у 
не по но вљи вом ве зу, по ен тле-
су, го бле ни ма и стољ ња ци ма, 
џем пе ри ма и ке ра мич ким фи-
гу ра ма. Оно што је за јед нич ко 
свим овим пред ме ти ма је сте 

да је у сва ки од њих утка но
вре ме и љу бав.
Због то га су сви по се ти о ци

са ди вље њем по сма тра ли ма-
ла умет нич ка де ла. Гле да ју ћи
ова кву из ло жбу ла ко је схва-
ти ти да пра во бо гат ство ни је
но вац већ уме ће да ство ри те
пра ву умет ност сво јим ру ка ма.
Би ло је ле по ви де ти све ге-

не ра ци је на јед ном ме сту −
уну ке, мај ке и ба ке. Би ло је
ча роб но по сма тра ти да ро ве
ко је су на ше ста ри је су гра-
ђан ке та ко ле по очу ва ле, и
зна ти да они ни су ин спи ри са-
ни са мо тим јед ним да ном у
го ди ни, Осмим мар том. Ти да-
ро ви зна че мно го ви ше и тра-
ју мно го ду же, као што тра је
и љу бав пре ма же ни. А пле-
ме ни те и вред не да ме су са мо
ис ко ри сти ле овај дан да то и
по ка жу. Уна пред се ра ду је мо
још јед ној та квој из ло жби и
на да мо се да не ће мо ду го че-
ка ти да је ви ди мо.

М. Мла де но вић

ИЗ ЛО ЖБА „ЖЕ НИ НА ДАР” У БО РУ

Не про ла зан шарм по ен тле са

Ма ја Мла де но вић, пред сед ник Ко ми си је за ту ри зам, и 
Див на Илић, пред сед ник Ме сног од бо ра пен зи о не ра

Кра јем про шле го ди не По-
кра јин ски за вод, Слу жба за
ка та стар не по крет но сти у
Ки кин ди, до не ла је у ко рист
Оп штин ског удру же ња пен зи-
о не ра ре ше ње за упис пра ва

ко ри шће ња про сто ра у Ули-
ци вој во де Пут ни ка, број 37. 
Ти ме је зва нич но део овог 
објек та, при зе мље по вр ши не 
ве ће од 300 ме та ра ква драт-
них, укњи же но на Оп штин ско 
удру же ње пен зи о не ра. Тек 
са да је прав но спро ве де но 
оно што је 1974. го ди не, ка да 
је стро го на мен ски из гра ђе но, 
уго во ре но са та да шњим пред-
у зе ћем за га здо ва ње стам бе-
ним згра да ма.

– Овим је ко нач но прав-
но ре гу ли са но са ста ја ли ште 
пен зи о не ра у гра ду, као и се-
ди ште слу жби ко је пру жа ју 
услу ге и чла но ви ма са се ла. 
До ду ше, ни свих ових го ди-
на до са да ни смо има ли ве-
ћих про бле ма – ка же Ве ли зар 
Сил ве стер, пред сед ник Удру-
же ња пен зи о не ра ки кинд ске 
оп шти не.

Сил ве стер ис ти че да Клуб 
за днев ни бо ра вак мно го зна-
чи за оку пља ње ста ри јих жи-
те ља, а са ла слу жи и за про-
бе и на сту пе Кул тур но-умет-
нич ког дру штва пен зи о не ра 
„Сун ча на је сен”. Ту се че сто 
ор га ни зу ју дру же ња и одр жа-
ва ју кул тур но-за бав не ма ни-
фе ста ци је.

По год ност за ко ри сни ке свих
про сто ри ја у ки кинд ском До-
му пен зи о не ра пред ста вља и
чи ње ни ца да је пен зи о нер ско
Удру же ње увр шће но међу по-
вла шћене  по тро ша че енер ги је
да љин ског гре ја ња. ЈП „То пла-
на” је то омо гу ћи ло свим ху-
ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма у
гра ду. С. За ви шић

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА У КИ КИН ДИ

Озва ни че но – сво је на сво ме

В. Сил ве стер ис пред згра де
у којој је Дом пен зи о не ра

Клуб за днев ни бо ра вак
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Сед ми Ет но-фе сти вал жен ског ства-
ра ла штва „Срем ски ко лач”, одр жан
не дав но у Ру ми, оку пио је ви ше од

30 ак ти ва же на и по је ди на ца, а сво је
уме ће по ка за ли су и пе ка ри. Они су се и
ово га пу та так ми чи ли у пра вље њу сла-
них, слат ких и слав ског ко ла ча под ге-
слом „И кад про ђу сла ве, оста је ко лач”.
Ро ла ти, пи те, штан гли це, ку гли це, ша пи-
це, ва ни ли це, штру дле, ги ба ни це, ки фле
са шун ком, по га чи це са дро жди ном, пи та
са кром пи ром и ме сом... Све те слат ке и
сла не ђа ко ни је са ма што ви то аран жи ра-
них сто ло ва ма ми ле су по се ти о це и под-
се ћа ле на ко ла че ко ји су не ка да ми ри са-
ли у срем ским до ма ћин стви ма.
Же не из Ру ме, Мо ро ви ћа, Па вло ва ца,

Мар ти на ца, Вог ња, Ша ши на ца и дру-
гих ме ста да ле су и овог пу та до при нос
очу ва њу тра ди ци је, тру де ћи се да ста ре
ре цеп те отрг ну од за бо ра ва. По ред ко-
ла ча, би ли су из ло же ни ве зе ни пе шки-
ри, хе кла ни и шлин га ни стол ња ци, као и
број ни пред ме ти ко ји су се не ка да ко ри-
сти ли у до ма ћин ству. Го то во за сва ким
штан дом мо гле су се ви де ти же не у на-
род ним но шња ма, ко је су мно ге од њих
са ме и са ши ле. Пр ви пут на фе сти ва лу
су уче ство ва ле и же не из Об ров ца, за-
тим, „Мај ки на ра ди о ни ца” из Ба но штра,
Ет но-ку ћа „Гр гу рев ци”, као и фир ма
„Сер дар ски” из Но вог Са да. Спе ци јал ни
го сти би ли су ру ко ме та ши и ру ко вод ство
„Треп че” из Ко сов ске Ми тро ви це.
Уче сни ке, го сте и по се ти о це нај пре

је по здра вио Го ран Ву ко вић, пред сед-
ник оп шти не Ру ма, а фе сти вал је по том
отво рио Са ва Али шић, на чел ник Срем-
ског окру га.

– Ово је јед на од основ них ма ни фе ста-
ци ја у ту ри стич кој по ну ди Сре ма. Ка да
Сре ми це пра ве ко ла че, оне у њих до да ју

по се бан за чин, а то је део њи хо ве ду ше.
За хва љу јем свим уче сни ца ма ко је су нам
сво јим уме ћем овај тмур ни дан осве жи ле
ве дрим бо ја ма – ре као је Са ва Али шић.
Сед ми фе сти вал здра ве хра не ор га ни-

зо ва ли су и ово га пу та Ту ри стич ка аген-
ци ја „Па но ни ја турс” из Ру ме и За ви чај но
дру штво „Те о чин” из Ја ска.

– Мно ги сма тра ју да је сед ма го ди на
кри зна, ме ђу тим, по бро ју оку пље них
уче сни ца и оно ме што су по ка за ле, то
на сре ћу ни је слу чај са „Срем ским ко ла-
чем”. Ако хо ће мо да гра ди мо бу дућ ност,
мо ра мо да чу ва мо тра ди ци ју – ис та као
је Пе тар Ди ми три је вић, пред сед ник За-
ви чај ног дру штва „Те о чин”, за хва лив ши
же на ма на уло же ном тру ду и же љи да
при ка жу сво је уме ће.
Пре ма оце ни жи ри ја, нај бо ље слат ки-

ше уме си ле су чла ни це Ак ти ва же на из
Вог ња на чи јем је штан ду би ло 36 вр ста
ко ла ча; пр ва на гра да за сла не ко ла че
при па ла је удру же њу же на „Мај ка Ан-
ге ли на” из Гр гу ре ва ца, док су нај бо љи
слав ски ко лач на пра ви ле Па влов чан-
ке. Пла ке ту за ет но-по став ку до би ло је
удру же ње же на „Де сан ка Мак си мо вић” 
из Ша ши на ца. При зна ња нај бо љим еки-
па ма уру чио је Ми ро слав Ва син, по кра-
јин ски се кре тар за рад, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва, ко ји је ис та као
да све же не ко је су до шле на овај фе сти-
вал хра не за слу жу ју да бу ду на гра ђе не.
Ве ли ко ин те ре со ва ње у Ру ми иза зва ла

је и Ка та ри на Ју ри шић ко ја је на пра ви ла
„сал чић” за Ги ни со ву књи гу ре кор да те-
жи од 12 ки ло гра ма.

– За све прет ход не ма ни фе ста ци је
пра ви ла сам „сал чић” и сва ке го ди не по-
ве ћа ва ла ње го ву те жи ну. Он увек сто ји
крај ула за и за штит ни је знак фе сти ва ла
– ка же Ка та ри на.

Овај ко лач, ко ји се у Сре му нај че шће
ме си за вре ме сви њо ко ља, по се ти о ци су
по је ли у сласт, као и мно ге дру ге из ло-
же не слат ки ше и сла на пе ци ва.
То ком ет но-фе сти ва ла уче сни ке и го-

сте у ха ли спор то ва за ба вља ли су там-
бу ра ши. Му зи ча ри ни су ште де ли жи це,
а по је ди не Сре ми це због њи хо ве пе сме
и свир ке ни су ма ри ле за па ре. У при год-
ном про гра му уче ство ва ли су игра чи Ан-
сам бла на род них ига ра и пе са ма „Бран-
ко Ра ди че вић”, а сво је сти хо ве о Сре му
ка зи вао је пе сник Ра ди вој Про ко пље вић
Про ка из Пе тров чи ћа. По се ти о це је раз-
га ли ла и Ја сми на Вук ма но вић са срем-
ским бе ћар ци ма ко је са ку пља.
Уче сни ци и ор га ни за то ри ма ни фе ста-

ци је на кра ју су би ли за до вољ ни, а на-
ро чи то су би ли срећ ни по се ти о ци, ко ји
су ко ла че мо гли да по не су и ку ћи. Осми
„Срем ски ко лач”, ет но-фе сти вал ко ји се
ор га ни зу је у свр ху ту ри стич ке про па ган-
де овог де ла Вој во ди не, за ка зан је за
фе бру ар 2012.

Д. Р.

У РУ МИ ОДР ЖАН 7. ЕТ НО-ФЕ СТИ ВАЛ

У част ко ла ча

Жене из Шашинаца – најбоља етно
поставка

Актив жена Вогањ Награђени такмичари



22 31. март 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

пензионерски кутак

ПРИ ЈЕ ПО ЉЕ

Удру же ње по ма же
ко ли ко мо же
Од 43.000 жи те ља оп шти не При је по ље сва ки ше сти је

пен зи о нер. Ин ва лид ских је нај ви ше, за то Удру же ње пен-
зи о не ра чи ни све што мо же да убла жи њи хов те жак по ло-
жај. О то ме Ми лан Пу зо вић, пре сед ник Удру же ња, ка же:

– Про шле го ди не смо за члан ство на ба ви ли бли зу 2.500
то на огре ва и до ста на мир ни ца, и то по знат но ни жим
це на ма и по вољ ни јим усло ви ма пла ћа ња од оних у ло кал-
ној тр го ви ни. За два де се так нај си ро ма шни јих Удру же ње
је обез бе ди ло скром ну по моћ. О тро шку Фон да ПИО око
60 чла но ва ове ор га ни за ци је ко ри сти ло је де се то днев ни
бањ ски опо ра вак. По ред то га, Удру же ње је са упра вом
При бој ске ба ње уго во ри ло де се то днев но ко ри шће ње ку-
па ли шних ба зе на за 120 сво јих чла но ва. Они су за пре воз
ауто бу си ма пла ћа ли са мо по 200 ди на ра днев но, а оста ле
тро шко ве сно си ло је Удру же ње.

По Пу зо ви ће вим ре чи ма, при оп штин ској ор га ни за ци ји
пен зи о не ра ак тив но ра ди Дру штво за спорт и ре кре а ци ју
ин ва лид них ли ца. На так ми че њу у Со ко ба њи ово дру штво
је у екип ном пла сма ну за у зе ло дру го ме сто.
За хва љу ју ћи по мо ћи оп шти не При је по ље, пен зи о не ри

у ло кал ном при град ском са о бра ћа ју ужи ва ју по пуст од 20
од сто, а за ман да та са да шњег пред сед ни ка Удру же ње је
по вра ти ло у сво је вла сни штво и ре но ви ра ло ре сто ран „Ја-
бу ка”. Ђ. М.

ЖИ ТО РА ЂА

Обез бе ђу ју угаљ
Зи ма тек што је про шла, а пен зи о не ри у Жи то ра ђи већ

раз ми шља ју о на ред ној. У пи та њу је обез бе ђе ње огре ва.
У Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра у овој то плич-

кој оп шти ни увелико уго ва ра ју угаљ за зи му 2011/12. Да
ли због ово го ди шње хлад не зи ме или не, тек ин те ре со ва-
ње пен зи о не ра да на вре ме обез бе де по треб не ко ли чи не
угља је ве ли ко.

– На осно ву ин те ре со ва ња на ших чла но ва би ће по треб-
но да обез бе ди мо око 1.200 то на угља. Са руд ни ком Ко лу-
ба ра има мо ду го го ди шњу и успе шну са рад њу, па оче ку је-
мо да ће мо мо ћи да иза ђе мо у су срет свим пен зи о не ри ма
– ка же пред сед ник Удру же ња, То ми слав Ри стић.
Ако се оства ре прог но зе, би ће то ду пло ви ше угља не-

го ове зи ме ка да је на ба вље но 662 то не. Ж. Д.

ТР ГО ВИ ШТЕ

Дру же ње по бра ти ма
Не дав но су се у Тр го ви шту дру жи ли чла но ви Оп штин ске

ор га ни за ци је ин ва ли да ра да из овог ме ста и из Вра ња и
Ле сков ца. Ор га ни зо ван је и тур нир у ша ху, екип но и по-
је ди нач но. По бе ди ла је еки па Вра ња у обе кон ку рен ци је
а дру го ме сто је осво ји ла еки па Тр го ви шта. Нај у спе шни ји
так ми чар био је Мом чи ло Трај ко вић из Вра ња.
Дру же ње је на ста вље но оби ла ском Фа бри ке деч јих кре-

ве ти ћа у Ра дов ни ци, Фа бри ке те пи ха у До њем Ста јев цу,
као и цр кве Све та тро ји ца у До њој Тр ни ци, ко ја је под
за шти том др жа ве.

– У овој го ди ни су сре ти ће би ти че шћи, ма сов ни ји, и у
са рад њи са су сед ним удру же њи ма из Ма ке до ни је – ре као
је на ра стан ку до ма ћин Ста но је Ста ној ко вић.

Р. С.

За јед нич ко дру же ње ин ва ли да ра да Пи ро та и Про ку пља
и пен зи о не ра „Ти гра” ор га ни зо ва но је ове го ди не у ви ли
„Ди ја на” у Пи ро ту. Го сти ма из Про ку пља омо гу ће на је по-
се та фа бри ка ма „Ти гар Обу ћа” и „Ти гар Тех нич ка гу ма”,
а на кон оби ла ска про из вод ње дру же ње је на ста вље но уз
му зи ку и за јед нич ки ру чак. Про куп ча ни су уз пу но по хва ла
и ле пих ути са ка оти шли из Пи ро та, до сле де ћег су сре та.

М. А.

ПИ РОТ

Осмо мар тов ско
дру же ње пен зи о не ра

МиМиМиММ  л лллллланананан
ПуПуПуууПуПу з зз ззо о о оооовивививићћћ
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СВР ЉИГ

Мно го по сла за
сто ма то ло ге
За по сле ни у сто ма то ло шкој слу жби До ма здра вља

„Док тор Љу бин ко Ђор ђе вић” у Свр љи гу ових да на су ан-
га жо ва ни на из ра ди бес плат них зуб них про те за за па-
ци јен те ста ри је од 65 го ди на и са при ма њи ма ни жим од
13.000 ди на ра. Ин те ре со ва ње је ве ли ко па свр љи шки
зу ба ри има ју пу не ру ке по сла. Илу стра ци је ра ди, у ок то-
бру про шле го ди не ура ђе но је са мо пет зуб них про те за,
а у ја ну а ру ове го ди не чак де сет пу та ви ше – пе де сет.

– За ова ко ве ли ки по сао има мо сва ко днев не на бав-
ке ма те ри ја ла – ка же ди рек тор овог До ма здра вља, др
Алек сан дар Иг ња то вић.
Па ци је на та ће и да ље би ти јер је у оп шти ни Свр љиг

бли зу 70 од сто ста нов ни штва ста ри је од 65 го ди на, по-
ло ви на пен зи о не ра при ма нај ни же пен зи је, а ни же ља за
есте ти ком и функ ци о нал но шћу ни је ма ла. Ин те ре со ва ње
и да ље ра сте, а ја вља ју се и па ци јен ти из су сед них сре-
ди на. Не тре ба под се ћа ти ко ли ко је ва жно да зу би бу ду
здра ви, па је ова ак ци ја свр љи шког До ма здра вља зна чај-
на и за раз вој здрав стве не кул ту ре па ци је на та. 

Ку хи ња Цр ве ног
кр ста
У ку хи њи Цр ве ног кр ста у Свр љи гу днев но се спре ма

260 обро ка, а пу ни ка па ци тет би ће 450 пор ци ја. По тре бе
су ве ће и од то га јер се 700-800 љу ди већ при ја ви ло за
ову вр сту по мо ћи, а сва ке го ди не их је све ви ше. Ка да се
вра ти мо де це ни ју уна зад, на по че так ра да ку хи ње, ви ди-
мо ко ли ко смо са да си ро ма шни ји јер се та да сти дљи во
ја вља ло до 20 осо ба. Ко ри сни ци ку хи ње су ли ца у ста ту-
су со ци јал не по мо ћи, она нај си ро ма шни ја, са нај ни жом
пен зи јом, као и ста ре из не мо гле осо бе у уда ље ним пла-
нин ским се ли ма ове сре ди не.
Сред ства за рад ку хи ње ЦК Свр љи га обез бе до је Цр-

ве ни крст Ср би је са до на то ри ма и ло кал на са мо у пра ва,
па ће та ко „ка зан” ра ди ти до кра ја ове го ди не. Про блем,
ка ко ис ти че се кре тар ЦК Свр љи га, Сте ван Сто ја но вић,
је сте и са ма по де ла обро ка. Раз у ђе ност оп шти не и уда-
ље ност ко ри сни ка и до 20 ки ло ме та ра на во ди на раз ми-
шља ње да се уме сто то плог обро ка у тим ме сти ма де ле
па ке ти хра не. По са да шњим спи ско ви ма ис ка за не су по-
тре бе за 1.700 па ке та. С. Ђ.

ВО ЖДО ВАЦ 

Рав но прав ност
по ло ва
Кра јем фе бру а ра одр жа на је Го ди шња скуп шти на Удру-

же ња пен зи о не ра бе о град ске оп шти не Во ждо вац на ко јој
су ана ли зи ра не ак тив но сти у про шлој го ди ни и ис так ну ти
при ме ри успе шног ра да и до бре прак се.
По себ но је раз ма тран рад Ак ти ва же на ко ји је у овом

удру же њу осно ван 31. 3. 2010. го ди не. Ак тив же на с пра-
вом но си на зив ак тив јер ве о ма вред но ра ди. Чла ни це
ко је су до бро вољ но при сту пи ле Ак ти ву не про пу шта ју
при ли ку да сва ке сре де до ђу на са ста нак иако ра де у ве-
о ма те шким усло ви ма. Су сре ти су обе ле же ни по зи тив ном
кли мом, те ме ко је се об ра ђу ју су вр ло за ни мљи ве, па су
и Про грам и План ра да успе шно ре а ли зо ва ни. За по че ти
про је кат „Ми има мо нас”, ко ји се за сни ва на пси хо со ци-
јал ној по др шци свим чла ни ца ма и омо гу ћа ва да сва ка по-
је ди нач но ис по љи сво је кре а тив не и дру ге спо соб но сти,
успе шно се на ста вља.
Зна чај но је ис та ћи да је Ак тив же на сво јим де ло ва њем

обез бе дио аде кват ну при ме ну За ко на о рав но прав но сти
по ло ва – при из бо ри ма је обез бе ђе но да же не са 60 од сто
уче ству ју у ор га ни ма Удру же ња оп шти не Во ждо вац пре ма
струк ту ри члан ства, што је не сум њи во је дин ствен слу чај
на под руч ју Бе о гра да.

Д. В.
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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

У под ра јач ком се лу 
Слав ко ви ца, код Љи га, 
жи ви око две сто ти не 
пен зи о не ра. Ве ћи на њих 
је пен зи ју оства ри ла из 
рад ног од но са, а ма њи 
број из дру гих де лат но-
сти. Иако је, по сле Љи га, 
ово нај број ни ја ор га ни за-
ци ја у љи шкој оп шти ни, 
она у свом се лу не ма про-
сто ри је за дру же ње, што 
им ја ко не до ста је.
У овом се лу је до не дав-

но по сто јао Пен зи о нер ски 
клуб где су се ов да шњи 
тре ће до ба ши са ста ја ли и про во ди ли сво је 
пен зи о нер ске да не, али је он за тво рен због 
не до стат ка нов ча них сред ста ва за ње го во 

одр жа ва ње. Тру ди ли су се
ов да шњи пен зи о не ри да
свој клуб не ка ко одр же,
али у то ме ни су ус пе ли.
По ред то га, у овом се лу

мањ ка и рад Ме сне ор га-
ни за ци је, ко ја ни ка ко да
ожи ви сво ју ак тив ност.
Баш због то га се мно-
ги ов да шњи пен зи о не ри
учла њу ју у љи шку ор га-
ни за ци ју.
Ипак, Дра го слав Илић,

пред сед ник љи шких пен-
зи о не ра, ка же да они
стал но на сто је да по бољ-

ша ју рад Ме сне ор га ни за ци је пен зи о не ра у
Слав ко ви ци и ве ру ју да ће у то ме убр зо и
ус пе ти. Све то лик Ми нић

Без просторије за дружење

Са на то риј ско и 
бањ ско ле че ње
За са на то риј ско и бањ ско ле че ње утро ше но је у 

1936. го ди ни 19.122,635 ди на ра или 6,55 од сто од 
при хо да или по чла ну 31,03 ди на ра. Број упу ће них у 
ле чи ли шта и опо ра ви ли шта из но сио је у 1936. го ди ни 
3.772, и то 2.479 му шких, 1.277 жен ских и 16 по ро-
дич них чла но ва. У бањ ска ле чи ли шта би ло је упу ће но 
1.430 бо ле сни ка, и то 1.077 му шких, 351 жен ских и два 
по ро дич на чла на. Мо же се оправ да но ре ћи да су на ша 
ле чи ли шта, опо ра ви ли шта и бањ ска ле чи ли шта бол-
ни це сво је вр сте, то јест бол ни це за спе ци ја ли стич ко 
ле че ње оних бо ле сни ка ко ји ма је та ко во ле че ње ме ди цин ски ин ди ци ра но.

(Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка, За греб, 1936)

Бес плат но у ба ње и ове године
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње

и ове, као и прет ход них го ди на, омо гу ћио је пен зи о не ри-
ма од ла зак на бес пла тан де се то днев ни од мор у не ку од
25 ба ња и ле чи ли шта у Ср би ји. Од лу ком Управ ног од бо ра
Фон да за ову свр ху из дво је но је 252 ми ли о на ди на ра, што
је 0,1 од сто при хо да оства ре них од до при но са (по За ко ну
о ПИО), а сред ства ће се рас по де ли ти фи ли ја ла ма пре ма
бро ју ко ри сни ка. На опо ра вак ће оти ћи око 9.500 ста ро-
сних, ин ва лид ских и по ро дич них пен зи о не ра свих ка те-
го ри ја чи је су пен зи је ни же од 20.372 ди на ра. Бес пла тан
опо ра вак под ра зу ме ва 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-
ца ће 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, a ко ри сни ци пра ва на не гу и по моћ
до би ја ју и до дат них 10 бо до ва. Под јед на ким усло ви ма,
пред ност ће има ти ста ри ји ко ри сник пен зи је. Ј. О.
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Не ма усло ва за пен зи ју

Осни вач при вред ног дру штва

Стаж на се стру

Ко ли ко до пен зи је

Стаж по ви ше осно ва

?Гра ди мир Здрав ко вић – Вуч је: Ро ђен сам 8. 10.
1952. го ди не и имам 33 го ди не и де вет ме се ци рад-
ног ста жа у Ср би ји, а у Сло ве ни ји сам оства рио три

го ди не и три ме се ца ста жа. Ка да и ка ко мо гу да оства-
рим пра во на пен зи ју јер ћу те шко на ћи по сао у овим
го ди на ма, а и здра вље ми је на ру ше но?

?З. С. – Бе о град: Оти шао сам у ста ро сну пен зи ју у 
де цем бру 2001. го ди не са 37,5 го ди на рад ног ста-
жа. Од 1. 1. 2005. до 31. 8. 2007. го ди не упла ћи вао

сам до при но се по ре ше њу По ре ске упра ве као осни вач
при вред ног дру штва, а од 1. 9. 2007. го ди не за сно вао
сам рад ни од нос у истом дру штву. У де цем бру 2010. го-
ди не сам под нео зах тев за од ре ђи ва ње но вог из но са
пен зи је по осно ву пла ћа ња до при но са као осни ва ча
при вред ног дру штва. Ме ђу тим, до био сам ре ше ње ко-
јим се мој зах тев од би ја на осно ву чл. 121, ст. 1 За ко на
о ПИО. Да ли из ме на ма За ко на о ПИО, чл. 82а, по сто ји
мо гућ ност од ре ђи ва ња но вог из но са пен зи је за кључ но
са 31. 8. 2007. го ди не, тј. са да ном ка да ми је пре ста ло
оси гу ра ње као осни ва чу при вред ног дру штва?

?Ми лан В. – Бе о град: Упла ћи вао сам до при но се по
чла ну 15 За ко на о ПИО из ве сно вре ме док се ни-
сам за по слио. На кон то га сам до био ре ше ње о пре-

стан ку свој ства оси гу ра ни ка по чл. 15 За ко на о ПИО, у 
ко ме је тач но на ве ден пе ри од за ко ји сам упла ћи вао
до при но се. Да ли мо гу, и под ко јим усло вом, да по ме-
ну ти стаж оси гу ра ња усту пим се стри, тим пре што је
ло шег здрав стве ног ста ња и по сто је на го ве шта ји ње-
ног пре вре ме ног пен зи о ни са ња? На по ми њем да по ме-
ну ти стаж ни сам упи сао у рад ну књи жи цу.

?Ми ли ца Бе лић – Ку ла: Ро ђе на сам 27. 12. 1955. го-
ди не. Рад ни од нос ми је пре стао због сте ча ја фир-
ме. Имам 30 го ди на рад ног ста жа, од то га 13 го ди-

на на бе не фи ци ра ном ме сту 12/14. Мо лим да ми од го-
во ри те ка да ис пу ња вам услов за ста ро сну пен зи ју?

?В. З. – Ло зни ца: Ро ђе на сам 1959. го ди не. Отац
ми је пла ћао до при но се за ПИО по осно ву по љо-
при вре де 13 го ди на, и то од 1986. до 1999. го ди-

не. По дру гом осно ву оси гу ра ња имам још 10 ме се ци
ста жа ко ји ми је упи сан у рад ну књи жи цу. Са да жи вим
у Фран цу ској где сам јед но вре ме ра ди ла, а тре нут но
при мам ма те ри јал но обез бе ђе ње по њи хо вом за ко ну.
Да ли ћу има ти пра во на пен зи ју са од ре ђе ним го ди на-
ма жи во та на осно ву ста жа ко ји је упла ћи вао мој отац
и ста жа ко ји ми је упи сан у рад ну књи жи цу?

Од го вор: Пра во на ста ро-
сну пен зи ју са овим ста жом 
ко ји на во ди те мо же те оства-
ри ти тек ка да на вр ши те 65 
го ди на жи во та. Уко ли ко на-
ста ви те да ра ди те, мо ра те ра-
ди ти још нај ма ње три го ди не, 
тј. док не на вр ши те 40 го ди на 
ста жа оси гу ра ња. Не за ви сно 
од то га за ко ју ва ри јан ту ће-
те се опре де ли ти, са ве ту је-
мо Вам сва ка ко да под не се те 
зах тев за по твр ђи ва ње ста жа 
у Сло ве ни ји да би сте скра ти-
ли по сту пак за оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју ка да за то 

до ђе вре ме. Та ко ђе, стаж на-
вр шен у Ср би ји про ве ри те, да
ли је по кри вен упла ће ним до-
при но си ма у це ло сти. Уко ли-
ко има те мо гућ но сти, мо же те
се од лу чи ти и за упла ту до-
при но са по чла ну 15 За ко на о
ПИО и на тај на чин на до ме-
сти ти не до ста ју ћи стаж до 40
го ди на. Ово уз на по ме ну да се
ов де ра ди са мо о до при но си-
ма за ПИО, док би сте здрав-
стве но мо гли да се оси гу ра те
пре ко чла на по ро ди це или
пре ко На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње.

Од го вор: Ва ма је сва ка ко 
по зна то да чл. 82а За ко на о 
ПИО го во ри о оства ри ва њу 
пра ва на ста ро сну пен зи ју, а 
не о ко ри сни ци ма ста ро сне 
пен зи је из чл. 121 За ко на о 
ПИО. Са мим тим, чл. 82а се 
мо же при ме ни ти са мо на оне 
ко ји оства ру ју пра во на ста-
ро сну пен зи ју, а не и на ко-
ри сни ке пен зи је. У слу ча ју да 
прет по ста ви мо да ипак чл. 
82а мо же да се при ме ни и на 
ко ри сни ке пен зи је ко ји ма тре-

ба од ре ди ти нов из нос пен зи-
је у сми слу чл. 121 За ко на о
ПИО, Ви сте до 2007. го ди не
би ли оси гу ра ник са мо стал них
де лат но сти, а од 2007. го ди не
сте и оси гу ра ник за по сле ни у
истом при вред ном дру штву.
Мо ра мо да Вам ка же мо да је
за по сле ње при о ри тет но оси-
гу ра ње по чл. 10 За ко на о
ПИО у од но су на са мо стал ну
де лат ност, та ко да ни по том
осно ву не би мо гао да се при-
ме ни члан 82а на Ваш слу чај.

Од го вор: Упла та до при-
но са по чла ну 15 За ко на 
о ПИО је лич но пра во и не 
мо же се пре но си ти на дру гу 
осо бу, ни ти мо же те да се од-
рек не те упла ће ног и при зна-

тог ста жа. То што на ве де ни
стаж ни сте упи са ли у рад ну
књи жи цу не ме ња чи ње ни цу
да сте овај стаж упла ћи ва ли
за се бе, по ре ше њу Фон да
ПИО.

Од го вор: Под прет по став-
ком да су по да ци о ефек тив-
ном и бе не фи ци ра ном ста жу 
пот пу но тач ни, тј. да је све 
по кри ве но упла ће ним до при-
но си ма за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, Ви има те 
укуп но 32 го ди не и два ме се-
ца ста жа оси гу ра ња, а ста ро-
сна гра ни ца мо же да Вам се 
сни зи за две го ди не по осно ву 

ста жа са уве ћа ним тра ја њем.
Уко ли ко се ни шта не про ме ни
у Ва шем ста жу, зах тев за пен-
зи ју мо же те под не ти ка да на-
вр ши те 58 го ди на жи во та јер
ће те са сни же њем ста ро сне
гра ни це у том тре нут ку има ти
60 го ди на жи во та, што је по
ва же ћим про пи си ма до вољ но
за оси гу ра ни ка же ну да оде у
ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: За оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју за 
же ну ми ни мал ни услов је 60 
го ди на жи во та и 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња. Ви у Ср би ји 
има те бли зу 14 го ди на ста жа 
оси гу ра ња, што ни је до вољ-
но за оства ри ва ње пра ва, али 
ако има те стаж у Фран цу ској 
и са тим ста жом има те 15 и 
ви ше го ди на ста жа, мо ћи ће-

те да оства ри те јед ног да на
пра во на пен зи ју, јер Ср би ја
има пот пи сан спо ра зум о со-
ци јал ном оси гу ра њу са Фран-
цу ском. Са вет Вам је да ре гу-
ли ше те све фор мал но сти око
ста жа у Фран цу ској, па ка да
ис пу ни те услов за пен зи ју,
зах тев под не си те у др жа ви у
ко јој та да бу де те има ли пре-
би ва ли ште.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ОМЕТАЊЕ 
НЕЧИЈЕГ
РАДА

ГРАД У 
ИТАЛИЈИ

МУШКО ИМЕ БОРИЛИШТЕ
УСИЈАНА 
ВУЛКАНСКА 

МАСА

РЕЧНО 
ОСТРВО

КУХИЊСКИ 
ПРИБОР, 
СЛИЧАН
ТАЊИРУ

СО ОКСАЛНЕ 
КИСЕЛИНЕ

ПРЕРАЂИ-
ВАЊЕ

МЕСТО У 
СРБИЈИ

МРАК, ТАМА

СИМБОЛ
АЗОТА

КОМПОЗИ-
ТОР, ГАЕТАНО

ИТАЛИЈАН-
СКИ ФУДБАЛ-
СКИ КЛУБ

ПОТВРДНА 
РЕЧ
ЈЕДНА 

ДИМЕНЗИЈА

СТАРО 
ЕТРУРСКО
БОЖАНСТВО

ПИСАЦ, 
БЕРНАРД

ПОДМЕТАТИ 
МИНЕ

ИМЕ 
НАУЧНИКА 
ЊУТНА

РУЖ ЗА УСНЕ 
(МН.)

ОЗНАКА ЗА 
ЦЕНТ

ИМЕ РАНИЈЕ
ГЛУМИЦЕ
МОНРО

ПЕРУНИКА
ДЕТАЉНО 
ОБРАЂЕН 
ПРЕДМЕТ

ВРСТА РЕЧИ

АУСТРИЈСКА 
КЊИЖЕВНИ-
ЦА, ЕЛФРИДЕ

РОМАН
ЛАЈОША 
ЗИЛАХИЈА

ИЗОЛАЦИЈА 
БОЛЕСНИКА

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ИНД.
БРУСНОГ
АЛАТА

ИВАН
КРИЛОВ
АРАПСКО 
ЖДРЕБЕ

СКУП БРО-
ДОВА ЈЕДНЕ
ДРЖАВЕ

ОЗНАКА ЗА 
АЛТ

ПОРЕЗ НА 
ПОТРОШЊУ

ЛИРСКИ 
ПЕСНИК

ИМЕ
ПЕВАЧИЦЕ
БЕКУТЕ

ГРАД У 
АПУЛИЈИ

ЛЕТЊИКОВАЦ

ОЗНАКА 
СЕВЕРА

ТЕЛЕВИЗИЈА 
(СКР.)
ЛИЧНА 

ЗАМЕНИЦА

ОЗНАКА 
КАНАДЕ
ЗАСЕК 
НОЖЕМ

ПОКАЗНА 
ЗАМЕНИЦА

ВРСТА 
РУДЕ
ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ

СТАНОВНИЦИ 
ЕНГЛЕСКЕ

ПОСТ КОД
МУСЛИМАНА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: часност, артикал, Јерко, конопац,
омалати, ведета, ст, тила, капи, им, иронија, татар, его, а, а, капелан, 
стилист, Патаја, елиса, с, ри, т, кт, тн, Ибар, какаду, задатак
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Мо лим за реч
Игра ли би смо ми ка ко они сви ра ју, али им је ор ке стар

то тал но ра шти мо ван.
Ис пред Скуп шти не се у апри лу оче ку је ве ли ки дер би:

сти ро пор про тив цр ве ног те пи ха.
Гу вер нер је из ја вио: „Не ће мо штам па ти па ре”! Па, шта

је то оста ло од на ше сло бо де штам пе?
Тек што је про шао Све ти Са ва, по ску пео је хлеб „са ва”.
Пр ви април је до сад био Дан ша ле, а од сад ће би ти Дан

по ску пље ња стру је.
Од агра ра би смо на ред них го ди на мо гли да за ра ди мо

и до 10 ми ли јар ди евра, али не ће мо. То је наш чу ве ни
срп ски инат.
Пре ми јер је на ја вио осве же ње у Вла ди Ср би је, па ће

убу ду ће на са стан ци ма би ти отво рен про зор.
Ма да ка жу да је спа наћ до бар лек про тив гла во бо ље,

да ме се ра ди је од лу чу ју за По па ја.
Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
Они ко ји је ду јед но лич ну хра ну сва ка ко не би тре ба ло

да бу ду – дво лич ни.
Кад вас не ко др жи у ша ци, мо ра те да му гле да те кроз

пр сте.
Су де ћи по це на ма, одав но смо у Евро пи.
Мла ди брач ни па ро ви, као и шум ско цве ће, рет ко стек-

ну кров над гла вом.
Где про из вод ња ше па, пла та је ве чи ти ин ва лид.
Жи вот је као до бош тор та. Да би се до шло до слат ког

де ла, че сто се по ло ме зу би.
На ша по ли тич ка си ту а ци ја је као филм. Све за ви си од

мон та же.
Ка ко да кре нем у Евро пу кад са овом сит ни ном не мо гу

ни до пи ја це?!
Ду шан Стар че вић


