
ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

ГОДИНА XLII  БРОЈ 8  БЕОГРАД, 30. АПРИЛ 2011.  ИЗЛАЗИ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО  БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

0700/017-0170
ПО ЦЕНИ ЛОКАЛНОГП

ПОЗИВА

011/30-60-680
0 – 24h

ГОВОРНИ   АУТОМАТГОВОРНИ   Измене и допуне Закона о ПИО

У ПЕНЗИЈУ
БЕЗ ОДЈАВЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

Геронтолошки
центри и клубови

ВОЉА ЈАЧА 
ОД ГОДИНА



2 30. април 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички 
фонд за пензијско и
инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК:
Милена Јовановић

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

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

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

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

ШТАМПА:
Д.О.О. Комазец, Инђија

ОГЛАШАВАЊЕ:
011/2017-437

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

       

 XLII   8  , 30.  2011.      

0700/017-0170

011/30-60-680
0 – 24h

Пре не ко ли ко да на, 22. апри ла, пла не-
та је још јед ном обе ле жи ла свој дан,
свој гло бал ни пра зник, уста но вљен да

би нас стал но опо ми њао на опа сно сти ко је јој
пре те и под се ћао на на шу од го вор ност за то.
Па ипак, од 1970. ка да је овај да тум по чео да
се обе ле жа ва у САД, па и од 1992. и Кон фе-
рен ци је УН у Рио де Жа не и ру од ка да се слу-
жбе но обе ле жа ва у све ту, пла не та на жа лост
све ви ше гу би бит ку са сво јом нај ин те ли гент-
ни јом вр стом.

„Ожиљ ци” су сву да ви дљи ви, го ми ле сме ћа
и штет них ма те ри ја пре кри ва ју тло, пли ва ју
ре ка ма и оке а ни ма, тру ју ат мос фе ру, а Зе мља
на свој на чин уз вра ћа уда рац. Зе мљо тре си,
вру ћи не, по пла ве, вул ка ни, тај фу ни, сне жне
ме ћа ве, кли зи шта и су ше усмр ти ли су нај ма-
ње че тврт ми ли о на љу ди у 2010, нај по губ ни-
јој го ди ни у но ви јој исто ри ји. Про шла го ди на
ушла је у ана ле и као јед на од три нај то пли је
у исто ри ји ме ре ња, а де це ни ја ко ја се за вр ши-
ла као нај то пли ја, са оп шти ла је Свет ска ме-
те о ро ло шка ор га ни за ци ја. А овај Дан пла не те
Зе мље свет је до че као са по ме ре ним тлом,
мо гу ћом ну кле ар ном ка та стро фом и об но вље-

ним стра хом од не кон тро ли са но сти атом ске
енер ги је.
За то је Дан „пла ве” пла не те 22. апри ла обе-

ле жи ло ви ше од 500 ми ли о на љу ди у 175 др-
жа ва укљу чу ју ћи и на шу, ко ји ви ше не же ле да
се са зеб њом пи та ју хо ће ли она из др жа ти све
по сле ди це на шег хи ро ви тог раз во ја. На слов ни
мо то ово го ди шњих ма ни фе ста ци ја – „Ми ли јар-
да зе ле них де ла”, зах те ва лич ни до при нос сва-
ког по је дин ца јер ће мо са мо та ко по мо ћи се би,
сви ма ко ји на овој пла не ти жи ве и они ма ко ји
ће тек жи ве ти. Мо же то да бу де сад ња др ве ћа,
за ме на ста рих си ја ли ца ште дљи вим, од ла зак 
на по сао би ци клом, или би ло ко ји дру ги лич ни
„зе ле ни акт” ко ји ће по спе ши ти опо ра вак на ше
при род не сре ди не. Сле де ће го ди не одр жа ће се
но ва Кон фе рен ци ја УН о одр жи вом раз во ју, и
циљ је да се до та да, кроз ве ли ку кам па њу,
на пра ви ми ли јар ду лич них зе ле них по ду хва-
та ко ји ће ути ца ти на здра вље на ше пла не те.
Ако сва ко од нас за поч не сво ју бор бу за очу ва-
ње жи вот не сре ди не, то ће би ти нај ма сов ни ји
свет ски из раз по зи тив не енер ги је. Јер, пла ва
тач ки ца у све ми ру још увек нам је је ди но ме сто
за жи вот. М. Јо ва но вић

Реч уредника

Дан радничке солидарности
Ме ђу на род ни пра зник ра да, сим бол ин-

тер на ци о нал не рад нич ке со ли дар но сти,
обе ле жа ва се и ове го ди не ши ром све та
на раз ли чи те на чи не – не где син ди кал-
ним про те сти ма и по вор ка ма, а не где из-
лет нич ко-ро штиљ ским оку пља њи ма. Али,
ка ко год – и они ко ји „иза ђу на ба ри ка-
де” и они ко ји дан про ве ду у при јат ној и
опу ште ној ат мос фе ри си гур но зна ју пра во
зна че ње овог пра зни ка. Пр ви мај је дан
се ћа ња на по ги би ју љу ди ко ји су се бо ри-
ли да нам рад ни дан тра је осам са ти и на
све дру ге жр тве ду гач ке бор бе за до стој не
рад не и жи вот не усло ве.
А све је по че ло та ко што је, на кон бур не

пред и сто ри је рад нич ких про те ста у бор-
би за осмо ча сов но рад но вре ме, аме рич-
ка Фе де ра ци ја тр го вач ких и рад нич ких
син ди ка та, у ок то бру 1884, до не ла од лу ку
да се од ре ди да тум ка да ће осмо ча сов ни
рад ни дан по ста ти стан дард и по сле ко га
око тог пи та ња не ће ви ше би ти ком про-
ми са са по сло дав ци ма. За тај дан је иза бран
1. мај 1886. го ди не ка да се, на чи ка шком тр-
гу Хеј мар кет, на де мон стра ци ја ма оку пи ло
ви ше од 80.000 рад ни ка ко ји су се бо ри ли за
основ на људ ска и рад нич ка пра ва. Рад ни ци су
тра жи ли чу ве не три осми це – осам са ти ра да,
осам са ти од мо ра и осам са ти за сво је сло бод-
но вре ме. У су ко би ма с по ли ци јом по ги ну ло је
ви ше од 200 де мон стра на та, а због уче ство ва-
ња у овим про те сти ма осмо ри ца су осу ђе на на
смрт ве ша њем.

Три го ди не ка сни је, на Пр вом кон гре су Дру ге
ин тер на ци о на ле, у Па ри зу, до не та је од лу ка да
се овај дан обе ле жа ва као Ме ђу на род ни пра-
зник ра да и он је већ по чет ком два де се тог ве ка
по стао не сум њи ви сим бол бор бе за ху ма ни је
усло ве жи во та и ра да. Од та да се овај пра зник,
као ода рад нич кој со ли дар но сти, обе ле жа ва у
ви ше од 150 зе ма ља све та. У Ср би ји је пр ви
пут ор га ни зо ва но про сла вљен 1894. го ди не, а
у не ка да шњој Ју го сла ви ји је као зва нич ни др-
жав ни пра зник по чео да се сла ви од мах по сле
Дру гог свет ског ра та. М. Ј.
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При ват ни пред у зет ни ци
од ре ђе них за ни ма ња
не мо ра ју да од ја ве фир му
да би пре да ли зах тев
за ста ро сну пен зи ју ка да
за то ис пу не услов

Зна чај на но ви на код оства ри ва ња
пра ва на ста ро сну пен зи ју, пре ма
по след њим из ме на ма и до пу на-

ма За ко на о ПИО, упра во се од но си на
пред у зет ни ке ко ји оба вља ју де лат ност у
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је њи-
хов рад.

– Овом из ме ном тим пред у зет ни ци ма
је омо гу ће но да пра во на ста ро сну пен-
зи ју мо гу да оства ре ис пу ње њем усло ва
за сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју
без до ка за о пре стан ку оси гу ра ња. То
прак тич но зна чи да пред у зет ни ци мо-
гу оства ри ти пра во на ста ро сну пен зи ју
без оба ве зе прет ход ног бри са ња из ре-
ги стра над ле жног ор га на. У том слу ча ју
Фонд ће, по слу жбе ној ду жно сти, од ра-
ди ти све што је нео п ход но ра ди сти ца ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју. Ова про ме на
им мно го зна чи јер не ће мо ра ти да пре-
ста ну да оба вља ју сво ју де лат ност да би
оти шли у пен зи ју, каo што је то до са-
да био слу чај – об ја шња ва за наш лист

Ол ги ца Ка ра ве лић, за ме ник ди рек то ра
Сек то ра за оства ри ва ње пра ва из ПИО у
Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње.
Оси гу ра ни ци са мо стал них де лат но-

сти су ли ца ко ја, у скла ду са за ко ном,
са мо стал но оба вља ју при вред ну и дру гу
де лат ност, под усло вом да ни су не где у
стал ном рад ном од но су, од но сно да ни су
оси гу ра ни по том осно ву (у том слу ча-
ју су оси гу ра ни ци за по сле ни, а не са мо-
стал ци).

– Овим ли ци ма се сма тра ју углав ном
за на тли је, уго сти те љи, осо бе ко је са мо-
стал но оба вља ју умет нич ку или кул тур ну
де лат ност, адво ка ти и дру га ли ца ко ја са-
мо стал но оба вља ју дру ге про фе си о нал не
де лат но сти. Основ ни услов да ова ли ца
бу ду оси гу ра на на оба ве зно пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње је да са мо стал ну
де лат ност оба вља ју у скла ду са од го ва-
ра ју ћим за ко ном. При ме ра ра ди, ка да је
реч о при вред ној де лат но сти, та де лат-
ност мо ра да се оба вља у скла ду са про-
пи си ма о при ват ним пред у зет ни ци ма, а у
дру гим слу ча је ви ма ра ди се о за ко ни ма
ко ји ма је уре ђе но оба вља ње од ре ђе не
про фе си о нал не де лат но сти (умет нич ке,
спорт ске, адво кат ске и др.). Дру ги услов
за ову ка те го ри ју оси гу ра ни ка је да ни-
су оси гу ра ни по осно ву за по сле ња, јер би

у том слу ча ју, по при о ри те ту оси гу ра ња,
би ли оси гу ра ни ци за по сле ни. То зна чи
да је пред у зет ник (на при мер, вла сник 
са мо стал не тр го вин ске рад ње) ко ји је
исто вре ме но за по слен у пред у зе ћу, оси-
гу ра ник за по сле ни, а онај пред у зет ник 
ко ји ни је за по слен у дру гом пред у зе ћу је
оси гу ра ник са мо стал них де лат но сти – по-
ја шња ва Ол ги ца Ка ра ве лић.
То прак тич но зна чи да су пред у зет-

ни ци ко ји мо гу оства ри ти пра во на ста-
ро сну пен зи ју без бри са ња из ре ги стра,
то јест без од ја ве де лат но сти: вла сни ци
уго сти тељ ских и тр го вин ских обје ка та,
апо те кар ских, ле кар ских и сто ма то ло-
шких ор ди на ци ја, као и они ко ји има ју
ре ги стро ва не пре во знич ке, адво кат ске,
за нат ске де лат но сти и де лат но сти слич-
не за нат ској.
Оста ле ка те го ри је оси гу ра ни ка са мо-

стал них де лат но сти (све ште ни ци, вер ски
слу жбе ни ци, но ви на ри, пре во ди о ци, спор-
ти сти, ма не ке ни, умет ни ци, дру ги рад ни-
ци у кул ту ри) пра во на ста ро сну пен зи ју
мо гу оства ри ти на исти на чин као и до 31.
12. 2010. го ди не, што зна чи са мо уко ли ко
пре под но ше ња зах те ва за од ла зак у ста-
ро сну пен зи ју по сто ји до каз о бри са њу из
ре ги стра над ле жног удру же ња, од но сно
са ве за, то јест о пре стан ку ра да.

В. Ана ста си је вић

ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ЗА КО НА О ПИО

У пен зи ју без од ја ве
де лат но сти

Нај ма ње 
пен зи о не ра
са мо ста ла ца
Од укуп но око 1,62 ми ли о на пен зи-
о не ра у Ср би ји нај ма ње ко ри сни ка
је упра во из ка те го ри је са мо стал-
них де лат но сти. Пре ма по след њим
по да ци ма, из фе бру а ра ове го ди не,
ста ро сних, ин ва лид ских и по ро-
дич них пен зи о не ра са мо стал них 
де лат но сти има укуп но 58.973, са
про сеч ним при ма њи ма од 21.739 
ди на ра. По ре ђе ња ра ди, по љо-
при вред них пен зи о не ра у Ср би ји
има 221.795, а њи хо ва про сеч на 
пен зи ја у фе бру а ру ове го ди не је 
из но си ла 8.743 ди на ра. Нај број ни-
ји ко ри сни ци пен зи ја су из ка те-
го ри је бив ших за по сле них: њих је
1.349.361, са про сеч ном пен зи јом
од 22.224 ди на ра.
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У За гре бу ће, 24. и 25. ма-
ја 2011. го ди не, би ти одр жа ни
Ме ђу на род ни да ни раз го во ра
у обла сти пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, на ко ји ма
ће пред став ни ци Ре пу блич-
ког фон да за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње Ср би је и
Хр ват ског за во да за ми ро вин-
ско оси гу ра ње, у не по сред ном
кон так ту са оси гу ра ни ци ма
и ко ри сни ци ма пра ва оства-
ре них при ме ном спо ра зу ма у
обла сти со ци јал ног оси гу ра ња
за кљу че ног из ме ђу две др жа-
ве, да ва ти ин фор ма ци је у ве-
зи са кон крет ним пред ме ти ма
и пру жа ти бес плат ну прав ну
по моћ у ве зи са оства ри ва њем
и ко ри шће њем пра ва.
Сви за ин те ре со ва ни гра ђа-

ни мо гу да за ка жу тер мин до-
ла ска пу тем те ле фо на, фак са
и и-меј ла об ја вље них на пла-
ка ти ма и у сред стви ма јав ног
ин фор ми са ња, пре ко ко јих
је хр ват ски но си лац огла сио
одр жа ва ње ових раз го во ра.

С об зи ром на то да је пре вас-
ход ни циљ да на раз го во ра да 
се што ши рем кру гу ли ца омо-
гу ћи да до ђу и до би ју ко ри сне 
ин фор ма ци је (о кре та њу свог 
пред ме та, од но сно фа зи у ко-
јој се по сту пак оства ри ва ња 
њи хо вог пра ва на ла зи, увид у 
пред мет, са ве те за ре ша ва ње 
кон крет них про бле ма, прав но 
ту ма че ње итд.), оба ве ште ње 
о њи хо вом одр жа ва њу је ис-
так ну то у шал тер са ла ма свих 

ди рек ци ја, фи ли ја ла, слу жби 
фи ли ја ла и ис по ста ва Ре пу-
блич ког фон да ПИО. Пу тем 
овог оба ве ште ња по зва ни су 
сви гра ђа ни ко ји има ју по зна-
ни ке, при ја те ље или ро ђа ке 
у Хр ват ској, ко ји же ле да се 
ин фор ми шу о сво јим пра ви ма 
из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња при ме ном би ла те-
рал ног спо ра зу ма за кљу че ног 
са Ре пу бли ком Хр ват ском, да 
их оба ве сте о одр жа ва њу да-

на раз го во ра и упу те их да се 
при ја ве и за ка жу тер мин до-
ла ска.
Да ни раз го во ра у обла-

сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, та ко зва ни 
са ве то дав ни да ни, у ве ли кој 
ме ри до при но се ефи ка сном 
спро во ђе њу спо ра зу ма о со-
ци јал ном оси гу ра њу, од но сно 
оства ри ва њу пра ва при ме ном 
ње го вих од ре да ба. Уста љи-
ва ње прак се њи хо вог одр жа-
ва ња, на рав но у за ви сно сти 
од од зи ва за ин те ре со ва них 
у За гре бу, би ло би ко ри сно с 
об зи ром на то да се на на ред-
ним да ни ма раз го во ри ма, ко ји 
би би ли одр жа ни у Бе о гра ду, 
мо же оче ки ва ти ве ли ко ин те-
ре со ва ње гра ђа на ко ји жи ве 
у Ре пу бли ци Ср би ји, а има-
ју пе ри о де ста жа на вр ше не 
у Хр ват ској или не ко пра во 
оства ре но при ме ном спо ра зу-
ма са том др жа вом.

Алек сан дра Ба нић,
са вет ник ди рек то ра РФ ПИО

Управ ни од бор Ре пу блич ког
фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, на сед ни-
ци одр жа ној 20. апри ла, усво-
јио је пред лог од лу ке о за вр-
шном ра чу ну Фон да за 2010.
го ди ну, по ко ме су оства ре ни
при хо ди на го ди шњем ни воу
од 466,47 ми ли јар ди, а рас хо-
ди 466,5 ми ли јар ди ди на ра.
Бу џет ски де фи цит на ми рен је
из не рас по ре ђе них при ва ти-
за ци о них при ма ња из 2009. и
ра ни јих го ди на.
Исто вре ме но, УО је усво јио

Из ве штај о ре дов ном по пи су
имо ви не и оба ве за Фон да на
дан 31. 12. 2010. го ди не.
С об зи ром на то да је основ-

на функ ци ја Фон да оства ри-
ва ње пра ва из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња за око
4,5 ми ли о на оси гу ра ни ка и ко-
ри сни ка прав них ли ца, затим
ис пла та пен зи је и оста лих нов-
ча них на кна да за око 1,62 ми-

ли о на пен зи о не ра, да се го ди-
шње у 170 по слов них пунк то-
ва про сеч но „про из ве де” и до 
25 ми ли о на но вих до ку ме на та 
ко ји се трај но чу ва ју и ко ри-

сте, а сва ке го ди не „ре гру ту је” 
још око 100.000 но вих пен зи о-
не ра, ре ал но је да се пот кра де 
и по не ка гре шка у ра ду, чу ло 
се у ди ску си ји чла но ва Управ-

ног од бо ра. На гла ше но је да 
се у на ред ном пе ри о ду на то 
мо ра обра ти ти ви ше па жње и 
да гре шке мо ра ју би ти све де-
не на ми ни мум. В. А.

УПРАВ НИ ОД БОР РФ ПИО

Усво јен пред лог за вр шног ра чу на

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ ИЗ ОБЛА СТИ ПЕН ЗИЈ СКОГ И ИН ВА ЛИД СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА

Да ни раз го во ра у За гре бу

СССССССаСаССааСССаССа с ссссседедедедедниницецее
УУппппУУ рарараравнвнвнвногогого
ододододдбобобоборарарара
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Ранг ли сте ће би ти
об ја вље не по ка те го ри ја ма 
пен зи о не ра – за ста ро сне,
по ро дич не и ин ва лид ске

Ко ће би ти ме ђу 2.423 ко ри сни ка пен-
зи ја са под руч ја 16 бе о град ских оп шти на
ко ји ће ове го ди не ићи у ба њу о тро шку
Фон да, са зна ће се по сле пр во мај ских
пра зни ка. Ко ми си ја у Фон ду ће, на и ме,
та да удру же њи ма пен зи о не ра до ста ви ти
ранг ли сте са име ни ма пен зи о не ра ко ји
су ове го ди не оства ри ли пра во на бес пла-
тан опра вак у ба ња ма Ср би је. Они ко ји су
кон ку ри са ли, а ове го ди не је би ло 6.969
пен зи о не ра са те ри то ри је гра да Бе о гра-

да ко ји су под не ли зах тев, мо ћи ће та да
у свом удру же њу где су се и при ја ви ли
да про ве ре да ли им се име на ла зи на
спи ску оних ко ји ће бес плат но на од мор.
Ранг ли сте ће би ти об ја вље не по ка те го-
ри ја ма пен зи о не ра: за ста ро сне, по ро-
дич не и ин ва лид ске. По сле об ја вљи ва ња
ли ста, ко ри сни ци ће има ти 15 да на за
жал бу уко ли ко сма тра ју да су на не ки на-
чин оште ће ни, а по ис те ку тог ро ка они ма
ко ји су „до би ли ба њу” по че ће да сти жу
оба ве ште ња о тер ми ну пу то ва ња. 
Да под се ти мо, тро шко ве пре во за до

ба ње у ко ју ко ри сник пу ту је та ко ђе сно-
си Фонд, и то у ви си ни це не ауто бу ске
кар те (у оба сме ра) или по врат не во зне
кар те дру гог раз ре да.  В. А.

Со ци јал ни спо ра зум ко ји су 
усво ји ли Вла да Ср би је, син-
ди ка ти и по сло дав ци пред ви-
ђа још јед но по ве зи ва ње пен-
зиј ског ста жа. На и ме, усво је-
на је од лу ка на осно ву ко је ће 
про блем ста жа би ти ре шен за 
око 100.000 рад ни ка у пред-
у зе ћи ма ко ја још ни су при-
ва ти зо ва на (331 пред у зе ће), 
или су по сле ло ше при ва ти-
за ци је по но во вра ће на у др-
жав но вла сни штво. Реч је о 
по пу ња ва њу пра зни на у ста-
жу од 1. ја ну а ра 2004. до 31. 
де цем бра 2010. го ди не. У ту 
свр ху из бу џе та је обез бе ђе-
но 25,5 ми ли јар ди ди на ра, а 
на осно ву Вла ди ног за кључ-
ка, Ми ни стар ство фи нан си-
ја, од но сно Упра ва за тре зор 
ће пре ци зно зна ти о ко јим је 
тач но пред у зе ћи ма реч.
Тре ће и, ка ко се про це њу-

је, по след ње „пе гла ње” ста-
жа о тро шку др жа ве од но си 
се на не у пла ће не до при но се 
то ком 2010. го ди не, уз мо гућ-
ност да они ко ји ни су ис ко ри-
сти ли прет ход но по ве зи ва ње 
ста жа, то учи не и за пе ри од 
од 2004. до 2009. го ди не.
Но ви на у овом за кључ ку је 

што је омо гу ће но по ве зи ва-
ње ста жа и дру гим об ли ци-
ма ор га ни зо ва ња, као што су 

НО ВА ШАН СА ЗА РАД НИ КЕ КО ЈИ МА НИ СУ УПЛА ЋИ ВА НИ ДО ПРИ НО СИ

Др жа ва још јед ном по ве зу је стаж
Тре ћи круг
У пр вом кру гу, по по пу лар но на-
зва ном За ко ну о ве зи ва њу ста жа,
за рад ни ке ко ји ма ни су пла ћа ни 
до при но си од по чет ка 1991. до 
краjа 2003. го ди не, зах те ве jе
под не ло 354.999 за по сле них и
пен зи о не ра, с тим што су мно ги 
зах те ви би ли нео сно ва ни. Ре ше-
но је пи та ње 244.589 за по сле-
них из око 51.000 пред у зе ћа. За
њих jе из бу џе та пла ће но укуп но 
17,638 ми ли јар ди ди на ра, а при-
зна то им jе ви ше од по ла ми ли о-
на го ди на рад ног ста жа.
У сле де ћем кру гу др жа ва је про-
блем ру па у ста жу ре ши ла за око 
28.000 за по сле них.

И ОВЕ ГО ДИ НЕ ОПО РА ВАК О ТРО ШКУ ФОН ДА ПИО

Уско ро спи ско ви за ба ње

уста но ве, ре ха би ли та ци о ни 
цен три и за дру ге, с тим да 
је нео п хо дан услов да су те 
уста но ве у вла сни штву др жа-
ве пре ко 50 од сто.
Пр ви пут је рад ни ци ма код 

нас стаж по ве зи ван за пе ри-
од од 1991. до 2003. го ди не. У 
ме ђу вре ме ну по сло дав ци ни су 
по ста ли са ве сни ји, па се кре-
ну ло у но во по ве зи ва ње ста-
жа до 2009. го ди не. Про блем 
је та да ре ши ло 331 пред у зе ће, 
за шта је из бу џе та из дво је но 
25 ми ли јар ди ди на ра. Зах те ве 
је под не ло још око 200 пред-

у зе ћа, чи јим рад ни ци ма ће
стаж би ти по ве зан у овој го-
ди ни, за јед но са фир ма ма ко је
ће та кав зах тев Упра ви за тре-
зор тек под не ти.
По сту пак за по ве зи ва ње

ста жа исти је као и прет ход ног
пу та: од Ми ни стар ства еко но-
ми је (од но сно од Аген ци је за
при ва ти за ци ју) тре ба да се
до би је са гла сност за ис пу ња-
ва ње усло ва и да се при пре ми
за пи сник о не из ми ре ним оба-
ве за ма. То зна чи да ће, као
и прет ход ни пут, зах те ве за
по ве зи ва ње ста жа пре да ва ти

са мо пред у зе ћа, а не рад ни ци
по је ди нач но (што је био слу-
чај са мо у пр вом кру гу по пу-
ња ва ња „ру па” у ста жу).
За раз ли ку од фир ми ко је су

са да у ве ћин ском вла сни штву
др жа ве и ко је но вац за по ве-
зи ва ње ста жа не ће мо ра ти да
вра ћа ју, при ва ти зо ва на пред-
у зе ћа за ту на ме ну од др жа ве
мо гу до би ти је ди но кре дит са
по вољ ном ка ма том и пе то го-
ди шњим ро ком от пла те. За
то је у овој го ди ни пла ни ра но
500 ми ли о на ди на ра.

В. Ана ста си је вић
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између два броја

Кра гу је вац:
по рез на
имо ви ну
оста је исти
Град Кра гу је вац не ће по ве ћа ти

по рез на имо ви ну гра ђа на. И по ред
фи нан сиј ских про бле ма ко је у бу-
џе ту гра да узро ку је ума ње ње тран-
сфер них сред ста ва и мо гућ но сти
ко ју пру жа За кон о по ре зу на имо-
ви ну, од лу ка Скуп шти не гра да не ће
се ме ња ти.
Ума ње њем тран сфер них сред ста-

ва ло кал ним са мо у пра ва ма бу џет
гра да Кра гу јев ца ус кра ћен је за де-
сет ми ли о на евра. У ло кал ној са мо-
у пра ви сма тра ју да је не ко рект но да
се не до ста так сред ста ва на до ме сти
гло бом пре ма гра ђа ни ма кроз по ве-
ћа ње по ре ске сто пе на имо ви ну.

Ви ше под руч ја под
за шти том др жа ве
У на шој зе мљи под не ким ви дом за шти-

те се тре нут но на ла зе 463 при род на до бра,
а по вр ши на за шти ће них под руч ја из но си
518.003 хек та ра, од но сно 5,86 од сто те ри-
то ри је Ср би је. Про стор ним пла ном је пред-
ви ђе но да до 2015. го ди не под за шти том
др жа ве бу де око 10 од сто, а до 2021. око 12
про це на та те ри то ри је.
Ме ђу за шти ће ним обла сти ма је пет на-

ци о нал них пар ко ва: Ђер дап, Та ра, Фру шка
го ра, Ко па о ник, Шар-пла ни на, али и 16
пар ко ва при ро де, 16 пре де ла из у зет них од-
ли ка, 67 ре зер ва та при ро де, 42 за шти ће на
про сто ра кул тур но-исто риј ских вред но сти и
317 спо ме ни ка при ро де.

Осим при род них до ба ра, под за шти том др-
жа ве је 1.760 стро го за шти ће них и 868 за-
шти ће них ди вљих вр ста би ља ка и жи во ти ња,
а да би се спре чи ла мо гућ ност да по ста ну
угро же не у бу дућ но сти, по себ ном уред бом је
ре гу ли са но са ку пља ње из при род них ста ни-
шта, ко ри шће ње и про мет 105 вр ста би ља ка,
жи во ти ња и гљи ва. Ме ђу за шти ће ним жи во-
ти ња ма су по је ди не вр сте пе ли ка на, ро да,
бе ло гла ви суп, реч ни рак, бу ба ма ра, жа бе,
бе ло у шке, шар ке, а ка да је реч о биљ ка ма,
под за шти том су Пан чи ће ва омо ри ка, мо ли-
ка, степ ски бо жур, ро су ља, го ро цвет, го спи на
па пу чи ца, ру но лист и ти са.

Уру че не на гра де Бе о гра да за 2010.
На гра де гра да Бе о гра да за 2010. у 19 обла сти ла у ре а ти ма су, 19. апри ла, у

Ста ром дво ру, уру чи ли гра до на чел ник, Дра ган Ђи лас, и пред сед ник Скуп шти не
гра да, Алек сан дар Ан тић. Нај ви ше при зна ње гра да до би ли су: Ве се лин Мар ко-
вић (књи жев ност), Бо рис Ком не нић (по зо ри ште), Ни ко ла Ле жа ић и Ми лош Ја-
ћи мо вић (филм и ТВ), Ни ко ла – Ко ка Јан ко вић (ли ков но ства ра ла штво), Ане та
Илић (му зи ка), Дра го љуб Ми ћу но вић (ху ма ни стич ке на у ке), Вла ди мир Дра го-
вић и Ми ле на Рад но вић (при род не на у ке), проф. др На да По по вић (ме ди ци на),
Сло бо дан – Ми ћа Ра јо вић, Зо ран Ни ке зић и Ва си ли је Ми лу но вић (ар хи тек ту ра и
ур ба ни зам), Де јан Бо жић (по љо при вре да), Бран ки ца Стан ко вић (но ви нар ство),
На да Триф ко вић (обра зо ва ње), Зо ра на Ару но вић (спорт), Сло бо дан ка Алек сић
и Бра ни слав – Бран ко Ми ли ће вић (тра јан до при нос раз во ју Бе о гра да), „Ноћ
му зе ја” (до га ђај од зна ча ја за Бе о град), Вла ди мир Трм чић и Ни ко ла Ле жа ић
(ства ра ла штво мла дих, умет ност), ва тро га сац Зо ран Ђор ђе вић и Ва тро га сно-
спа си лач ка је ди ни ца Ко шут њак (на гра да „Све ти слав Сто ја но вић”). На гра да за
хе рој ско де ло, до де ље на пр ви пут, при па ла је Ре на ту Гр би ћу, ри ба ру ко ји из
Ду на ва спа са ва љу де ко ји ско че са мо ста, а при зна ње у ка те го ри ји „ства ра ла-
штво мла дих, на у ка” до био је сту дент ски тим „Straw be rry Energy” – осва ја чи
пр ве на гра де Европ ске ко ми си је за про је кат јав ног со лар ног пу ња ча за мо бил-
не те ле фо не.

Ва ље во Ја па ну
Под овим на зи вом је, на ини ци ја-

ти ву Ва љев ца др Бо шка Ђу ка но ви ћа,
ди рек то ра Кли ни ке за кар ди о ло ги ју
„Де ди ње”, у овом гра ду кра јем апри ла
одр жан кон церт на ко ме су на сту пи ли
Жељ ко Јок си мо вић, Вла до Ге ор ги ев,
Је ле на То ма ше вић, Оли вер Ман дић,
Ха рис Џи но вић и гру пе „Га ли ја” и „Не-
вер не бе бе”. Про грам су во ди ли Јо ва на
Јан ко вић и Ср ђан Пре до је вић, а до ма ћи ни су би ли Ми ћа Ор ло вић и Пре драг – Цу не
Гој ко вић. По ред ру ко вод ства гра да, кон цер ту су при су ство ва ли и пред став ни ци ја-
пан ске ам ба са де, a oвај му зич ки до га ђај је пра ти ло и не ко ли ко хи ља да мла дих из
Ва ље ва, Лај ков ца, Ла за рев ца, Ми о ни це, Уба, Осе чи не и дру гих окол них ме ста.
У ис тој не де љи Мо дер на га ле ри ја у Ва ље ву ор га ни зо ва ла је из ло жбу мла дог ауто-

ра Слав ка Кру ни ћа ко ји се га ле риј ској пу бли ци пред ста вио пор тре ти ма. Исто ри-
чар ка умет но сти, На та ша Кри стић, ко ја је отво ри ла из ло жбу, ре кла је да се чи тав
рад, хер ме ти зо ван уну тар јед не те ме ка кав је пор трет, за мла дог ства ра о ца мо же
сма тра ти из у зет но хра брим.
Из ло жба пор тре та Слав ка Кру ни ћа у ва љев ској Мо дер ној га ле ри ји би ће отво ре на

до 18. ју на.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла мар тов ске пен зи-

је ко ри сни ци ма из ка те го ри је за по сле-
них по че ла је 26. апри ла.
Бив шим по љо при вред ни ци ма дру ги

део мар тов ских при на дле жно сти ис пла-
ћу је се од 20. апри ла.
Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти

ће це ле април ске пен зи је са по ви ши цом
од 5,5 од сто, ко ју ће они пр ви и до би ти,
при ми ти 5. ма ја.

Срп ске фре ске
у Фи рен ци
У про сто ру фра ње-

вач ке ба зи ли ке Сан-
та Кро ће, у Фи рен ци,
15. апри ла, отво ре на
је из ло жба под на зи-
вом „Ср би ја, зе мља
фре са ка”. На из ло-
жби, ко ју за јед но ор-
га ни зу ју Ту ри стич ка
ор га ни за ци ја Ср би је,
Ми ни стар ство кул ту-
ре, ин фор ми са ња и
ин фор ма ци о ног дру штва и На род ни му зеј,
при ка за не су ре про дук ци је фре са ка на ших
сред њо ве ков них ма на сти ра под за шти том
УНЕ СКО-а, ко је чи не део стал не по став ке
Га ле ри је фре са ка у Бе о гра ду.
Из ло жба пред ста вља зна ча јан увид у

кул ту ру, умет ност и ду хов ност Ср би је и
срп ских вла дар ских ди на сти ја у пе ри о ду
од 12. до сре ди не 14. ве ка, а ме ђу екс-
по на ти ма су не ке од нај зна чај ни јих фре-
са ка, као што су Ми ро но си це на гро бу
Хри сто вом, Смрт Ане Дан до ло, пор тре ти
кра љи це Си мо ни де и кра ља Ми лу ти на.

У Ужи цу ра ди
на род на ку хи ња
Со ци јал на ку хи ња, ко ја по слу је у окви-

ру ужич ког Цен тра за со ци јал ни рад и
Оп штин ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста,
сва ко днев но обез бе ђу је 250 обро ка, од
ко јих 180 за ко ри сни ке из гра да и 70 из
при град ског на се ља Се вој но.
У то ку про шле го ди не ку хи ња је ис по-

ру чи ла 78.250 обро ка и 1.850 ланч па ке-
та, а сред ства за ове по тре бе обез бе ђу ју
Вла да и Цр ве ни крст Ср би је.
Ко ри сни ци со ци јал не ку хи ње су за-

до вољ ни, а у Цр ве ном кр сту ка жу да се
мак си мал но тру де да ква ли тет бу де на
ви си ни. Са мо јед ног да на у не де љи оброк 
је без ме са. У Цр ве ном кр сту раз ма тра ју
мо гућ ност да се обро ци ис по ру чу ју у још
не ком де лу гра да, а да се за си ро ма шна
се о ска до ма ћин ства ди стри бу ци ја оба вља
у не ким ме сним за јед ни ца ма.

У То по ли ста но ви за из бе гле
и ра се ље не
У То по ли се при во ди кра ју из град ња стам бе ног објек та са де сет ста но ва ко ји

ће би ти до де ље ни из бе глим и ра се ље ним ли ци ма, као и со ци јал но угро же ним
по ро ди ца ма. Укуп на вред ност објек та од 400 ква драт них ме та ра је 156.000 евра,
а сред ства за из град њу обез бе ди ло је Ми ни стар ство спољ них по сло ва Не мач ке.
Оп шти на То по ла оба ве за ла се да обез бе ди де сет хи ља да евра за све нео п ход не
при кључ ке, као и на ме штај за опре ма ње ста но ва.
Из град ња згра де за угро же не по ро ди це де фи ни са на је Ме мо ран ду мом о раз у-

ме ва њу чи ји су пот пи сни ци ло кал на са мо у пра ва, пред став ни ци Ко ме са ри ја та за
из бе гли це и Цен тар за со ци јал ни рад. Но во и згра ђе ни обје кат омо гу ћи ће угро же-
ним ли ци ма та ко зва но со ци јал но ста но ва ње у за шти ће ним усло ви ма. Од де сет
стам бе них је ди ни ца, по вр ши не од 25 до 55 ква драт них ме та ра, осам ће би ти до-
де ље но из бе глим и ра се ље ним, а два со ци јал но угро же ним ли ци ма из То по ле.

Про сеч на не то пла та 35.777 ди на ра
Про сеч на не то за ра да у мар ту ове го ди не из но си ла је 35.777 ди на ра и ка да се упо-

ре ди са про сеч ном за ра дом без по ре за и до при но са у фе бру а ру но ми нал но је би ла
ви ша за 0,7, а ре ал но ни жа за 1,9 од сто.
Про сеч на бру то за ра да у Ср би ји ис пла ће на у мар ту 2011. го ди не из но си ла је 49.633

ди на ра. Про сеч на бру то за ра да у мар ту у од но су на про сеч ну за ра ду ис пла ће ну у
фе бру а ру но ми нал но је би ла ви ша за 0,5 од сто, а ре ал но ни жа за два од сто.
Про сеч на за ра да без по ре за и до при но са у мар ту 2011. у од но су на про сеч ну за-

ра ду без по ре за и до при но са у мар ту про шле го ди не но ми нал но је би ла ви ша за 6,8
од сто, а ре ал но ни жа за 6,4 од сто.
Про сеч на бру то за ра да у мар ту ове го ди не у по ре ђе њу са про сеч ном бру то за ра-

дом ис пла ће ном у мар ту 2010. но ми нал но је би ла ви ша за 6,8 од сто, а ре ал но ни жа
за 6,4 од сто.

Три де се ти ро ђен дан СПЕНС-а
По во дом одр жа ва ња 36. Свет ског пр вен ства у сто ном те ни су у Но вом Са ду, апри-

ла 1981. го ди не из гра ђен је мо дер ни СПЕНС, а при ли ком обе ле жа ва ња ње го вог
три де се тог ро ђен да на, сре ди ном апри ла ове го ди не, отво рен је и Цен тар за ма ле

спор то ве. Но ве те ре-
не за хо кеј на тра ви
и ма ли фуд бал, где
ће убу ду ће мо ћи да
се ре кре и ра ју и ба ве
спор том Но во са ђа ни
свих до ба, отво рио
је Ми о драг Пан те лић,
не ка да шњи играч ФК 
Вој во ди на. Тим по во-
дом је на но вим те ре-
ни ма одр жан и ме ђу-
на род ни тур нир у ма-
лом фуд ба лу на ко јем
су, по ред до ма ћи на,
уче ство ва ли и ма ли-
ша ни из Ре пу бли ке
Срп ске и Хр ват ске.
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у жижи

Удру же ње по сло да ва цаУУуста но ва со ци јал не за-УУшти те ста рих и од ра-
слих ли ца Вој во ди не (УПСЗВ)
ор га ни зо ва ло је, у окви ру ма-
ни фе ста ци је „Но во сад ски да-
ни”, јед но днев но са ве то ва ње
чи ја је глав на те ма био За кон
о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу и под за кон ски ак-
ти ко ји пра те ње го ву при ме-
ну. По зна ва ње ове обла сти
ва жно је ка ко ди рек то ри ма,
та ко и со ци јал ним рад ни ци-
ма, пси хо ло зи ма, ле ка ри ма,
прав ни ци ма и дру гим струч-
ним са рад ни ци ма и за по сле-
ни ма у уста но ва ма со ци јал не
за шти те. Са ве то ва ње је отво-
рио доц. др Вла ди мир Пе тро-
вић, по моћ ник се кре та ра за
здрав ство Вој во ди не, а пре-
да ва чи су би ли чел ни љу ди
По кра јин ског фон да ПИО.

„Пен зиј ски си стем у Ср би ји
– ста ње и мо гу ћи прав ци раз-
во ја – чи ње ни це и за блу де”,
на зив је пре зен та ци је ко ју је
уче сни ци ма ску па пред ста вио
Слав ко Имрић, ди рек тор По-
кра јин ског фон да ПИО, под-
се ћа ју ћи их на до са да шње
ре фор ме и из ме ну за кон ског
окви ра ка да је реч о оства ри-
ва њу од ре ђе них пра ва.

– Си стем је у про шлом ве-
ку био из у зет но ли бе ра лан у
до ме ну сти ца ња пра ва и њи-
хо вог ко ри шће ња – ре као је
Имрић – те су но ви јим за кон-

ским ре ше њи ма не ка пра ва 
уки ну та, а за сти ца ње не ких 
су по о штре ни усло ви. Ефек ти 
су у зна чај но успо ре ној сто-
пи ра ста бро ја пен зи о не ра, у 
сма ње ном уче шћу бро ја ин ва-
лид ских пен зи о не ра, у ма њим 
рас хо ди ма због про ме не на-
чи на ускла ђи ва ња пен зи ја и 
уки да ња не ких пра ва, а оче-
ку је се да пен зи је и да ље бу-
ду ре дов не а до стиг ну ти ни во 
стан дар да очу ван – на гла сио 
је он. Ди рек тор По кра јин ског 
фон да го во рио је и о бу дућ-

но сти си сте ма и мо гу ћим 
прав ци ма ре фор ми, али и од-
го ва рао на пи та ња у ве зи са 
ре ха би ли та ци о ним цен три ма 
и до мо ви ма пен зи о не ра ко ји 
су ве ћим де лом или у пот пу-
но сти гра ђе ни из сред ста ва 
Пен зиј ског фон да.
Че до мир Фран цу ски је, као 

ди рек тор Сек то ра за оства ри-
ва ње пра ва из ПИО, на овом 
ску пу из ло жио те му „При ме на 
За ко на о ПИО – си стем ска пи-
та ња”, под се тив ши при сут не 
да је са да шњи За кон о ПИО у 

при ме ни од 10. 4. 2003, с тим 
да је у знат ној ме ри ме њан и 
до пу ња ван у два на вра та – од
1. ја ну а ра 2006. и 1. ја ну а ра 
2011. го ди не.
Уче сни ке са ве то ва ња по-

себ но су ин те ре со ва ли но ви 
усло ви за све три вр сте пен-
зи је (го ди не жи во та и стаж 
оси гу ра ња), али је нај ве ће 
ин те ре со ва ње би ло за вра ћа-
ње пра ва на нов ча ну на кна ду 
за по моћ и не гу дру гог ли ца 
ко ри сни ци ма сме ште ним у 
уста но ве за бри гу о ста ри ма. 
С тим у ве зи, Фран цу ски је ре-
као:

– Ко ри шће ње тог пра ва од
пр вог ја ну а ра ове го ди не ни-
је ви ше ус кра ће но у слу ча ју 
сме шта ја ко ри сни ка у уста-
но ву со ци јал не за шти те, те 
би сви они ко ји су то пра во 
ра ни је оства ри ли тре ба ло да 
под не су над ле жним фи ли ја-
ла ма ПИО пи са ни зах тев за 
на ста вак ис пла те ра ни је утвр-
ђе ног пра ва (то мо гу учи ни ти 
чла но ви њи хо вих по ро ди ца) 
нај ка сни је до ју на, у ком ро-
ку је мо гу ћа ис пла та ре тро ак-
тив но. Они ко ји су већ у до-
мо ви ма, а ни су ни под но си ли 
зах тев за ово пра во по што у 
прет ход ном пе ри о ду ни је ни 

ЗА УСТА НО ВЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У НО ВОМ СА ДУ

Са ве то ва ње из обла сти ПИО
Уче сни ци

Са ве то ва ња

Слав ко 
Имрић

Че до мир 
Фран цу ски
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по сто ја ло, мо гу са да над ле-
жној фи ли ја ли под не ти зах-
тев за ве шта че ње са пра те-
ћом до ку мен та ци јом.
На чел ник Оде ље ња за ме-

ди цин ско ве шта че ње, др Ми-
ло рад Ор ло вић, го во рио је о 
оства ри ва њу пра ва из ПИО 
по осно ву ме ди цин ског ве-
шта че ња. Др Ор ло вић је об-
ја снио ка ко у прак си из гле да 
рад ле ка ра ве шта ка ко ји се 
че сто су сре ћу са не до вољ ном 
или нео д го ва ра ју ћом ме ди-
цин ском до ку мен та ци јом на 
осно ву ко је не мо гу да од-
лу чу ју на За ко ном про пи сан 
на чин. Од број них пи та ња на 
ко ја је од го во рио, за по ро ди-
це ко ри сни ка и уста но ве за 
сме штај ста рих нај ва жни је је 
би ло ка ко са што ма ње не у-
год но сти оба ви ти ве шта че-
ње ста рих љу ди ко ји углав-
ном ле же у ста ци о нар ним 
де ло ви ма уста но ва, и да ли 
би би ло мо гу ће да срод ни ци 
оба ве прет ход ну прав ну про-
це ду ру под но ше њем зах те ва 
и ва лид не до ку мен та ци је, да 
уста но ве при пре ме ви ше ко-
ри сни ка, а да ле ка ри ве шта ци 
до ђу и на ли цу ме ста оба ве 
свој део по сла.

– За нас је овај пред лог 
при хва тљив јер је еко но ми-
чан и прак ти чан – ре као је др 
Ор ло вић, на гла ша ва ју ћи да 
ће та кав на чин би ти по го дан 
и за ко ри сни ке.
О ста ти стич ким по да ци ма 

ко ји се во де у Фон ду и њи хо-
вој ва жно сти, са освр том на 
број не ба зе по да та ка и за ни-
мљи во сти, го во рио је по моћ-
ник ди рек то ра По кра јин ског 
фон да ПИО, мр Сло бо дан 
Гам бер.
За хва љу ју ћи ру ко во ди о ци ма 

ПФ ПИО на од лич ним пре зен-
та ци ја ма и од го во ри ма ко је су 
да ли, се кре тар Удру же ња по-
сло да ва ца уста но ва со ци јал не 
за шти те ста рих и од ра слих ли-
ца Вој во ди не, Ми тар Кре сић, 
ока рак те ри сао је ово са ве то-
ва ње као јед но од нај бо љих 
до са да јер је има ло прак тич-
ну упо треб ну вред ност и од-
лич не пре да ва че. Пред сед ник 
Скуп шти не УПСЗВ, Иштван 
На ча, на гла сио је зна чај до-
бре са рад ње са Фон дом ПИО 
ко ја ће у ин те ре су ко ри сни ка 
би ти на ста вље на.

Ика Ми тро вић

По тре ба љу ди да у и тре ћем до бу во де ак-
ти ван дру штве ни жи вот из и ски ва ла је да се 
офор ме по себ ни ви до ви со ци јал ног укљу чи-
ва ња и по мо ћи јер је ква ли тет жи во та у ста-
ро сти, као уоста лом и у би ло ком жи вот ном 
до бу, ве о ма сло жен. Та ко зва ни ва нин сти ту-
ци о нал ни об лик за шти те ста рих те жи да уз 
кла сич не об ли ке (пен зи ја, сме штај у уста но ву 
и слич но) пру жи и нео п ход не услу ге и зна чај-
ну по моћ осо ба ма тре ћег жи вот ног до ба ко ја 
под ра зу ме ва со ци јал ну, еко ном ску, здрав-
стве ну, пси хо ло шко-емо тив ну и ху ма ни тар ну 
по др шку. Днев ни цен три и клу бо ви у окви-
ру „Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар Бе о град” 
(УГЦБ) при цен три ма за со ци јал ни рад осно-
ва ни су још 1982. го ди не, а 1987. је, услед 
по тре бе ста рих осо ба за по мо ћи у њи хо вим 
до мо ви ма, оформ ље на и Слу жба по мо ћи у ку-
ћи. Да нас „Днев ни цен три и клу бо ви” об је ди-
њу ју 20 днев них цен та ра и клу бо ва за ста ри је 
у 13 бе о град ских оп шти на (Зе мун, Но ви Бе-
о град, Ста ри град, Сав ски ве нац, Па ли лу ла, 
Во ждо вац, Ра ко ви ца, Чу ка ри ца, Мла де но вац, 
Со пот, Гроц ка, Обре но вац и Ла за ре вац), а 
пунк то ви Слу жбе по мо ћи у ку ћи на ла зе се на 
те ри то ри ји 14 бе о град ских оп шти на (Вра чар, 
Сав ски ве нац, Зве зда ра, Зе мун, Ста ри град, 
Па ли лу ла, Но ви Бе о град, Во ждо вац, Ра ко ви-
ца, Зе мун, Мла де но вац, Со пот, Обре но вац и 
Ла за ре вац), на во ди Ми о драг Та сић, управ ник 
„Днев них цен та ра и клу бо ва”, и на гла ша ва да 
око 750 за по сле них, ко је чи не со ци јал ни рад-
ни ци, ле ка ри и ор га ни за то ри по мо ћи у ку ћи, 
у за ви сно сти од вр сте за шти те, пру жа услу ге 
за око 12.000 ко ри сни ка.

– Клуп ска мре жа под ра зу ме ва днев ни бо-
ра вак, ис хра ну или до ста вља ње хра не у ста-
но ве ко ри сни ка, пра ње и пе гла ње, слу же ње 
ко ри сни ка без ал ко хол ним на пи ци ма по за-
штит ним це на ма и оста ле сер ви сне услу ге, 
као и дру же ње са ста рим осо ба ма. По моћ у 
ку ћи, пак, с об зи ром на то да је реч о из не-
мо гли ма, од но си се на за до во ље ње основ них 

жи вот них по тре ба – обез бе ђи ва ње ис хра не,
по моћ у одр жа ва њу лич не хи ги је не, чи шће-
ње одев них пред ме та и по сте љи не, по моћ
при кре та њу, до ста вља ње и на бав ка књи га
и но ви на, као и чи та ње и дру ге услу ге. По-
моћ тра је два са та рад ним да ном. Пра во на
по моћ у ку ћи има ју ста ри и бо ле сни ко ји ма
нај бли жи не мо гу да пру же по треб ну бри гу.
Зах тев за ову вр сту по мо ћи под но си се цен-
тру за со ци јал ни рад на оп шти ни ста но ва ња
ко ри сни ка – ка же Та сић.
Пра ви по ка за тељ ан га жо ва но сти по пу ла-

ци је ста рих је жи во пи сни рад клу бо ва ко ји су
за сно ва ни на ин те ре си ма, же ља ма и по тре-
ба ма ко ри сни ка. Све ак тив но сти се оства ру ју
кроз ко ми си је, сек ци је и гру пе.

– Дру же ња и кон ти ну и ра на оку пља ња омо-
гу ћа ва ју и да се ко ри сни ци ме ђу соб но по ма жу
и да ор га ни зу ју ак тив но сти по пут књи жев них
ве че ри, про сла ва, игран ки, из ле та, из ра де и
из ло жби руч них ра до ва, а на ни воу свих клу-
бо ва ра ди и ПА КУД (Пен зи о нер ско ама тер ско
кул тур но-умет нич ко дру штво), у окви ру ког
по сто ји хор ско пе ва ње, груп но пе ва ње, во-
кал ни со ли сти и ин стру мен та ли сти, фол клор,
плес и мод ни сту дио, за тим драм ско из во ђе-
ње, ли ков но ства ра ла штво и књи жев но ства-
ра ла штво кроз Књи жев ни клуб „Ми ро слав
Ми ка Ан тић”. Те шко је на пра ви ти пр ви ко рак,
као и увек у жи во ту, али кад не ко јед ном пре-
ђе праг клу ба, ту се из но ва ра до вра ћа јер је
дру же ње про фе си о нал но ор га ни зо ва но и бу-
ди оно нај бо ље у љу ди ма – ка же за наш лист
управ ник Ми о драг Та сић.
Мо ти ви са ност ста рих да во де ша ро лик и

бо гат дру штве ни и кул тур ни жи вот огле да се
и кроз број на де ша ва ња ко ја се одр жа ва ју у
до мо ви ма УГЦБ. Са мо у мар ту је ор га ни зо ва-
но 12 до га ђа ја, ме ђу ко ји ма је и пре да ва ње
Ми ло ша Не ма њи ћа, пред сед ни ка Ге рон то ло-
шког дру штва Ср би је, на те му „Кул ту ра чи-
та ња”.

Је ле на Оцић

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ КЛУ БО ВИ У БЕ О ГРА ДУ

Во ља ја ча од го ди на
Кад не ко

јед ном пре ђе 
праг клу ба

ту се из но ва
ра до вра ћа

јер је
дру же ње
до бро и

про фе си о нал но
ор га ни зо ва но
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актуелно

Сај мо ви ма
у Зре ња ни ну,
Су бо ти ци и Но вом
Са ду при су ство ва ли
пред став ни ци
ло кал них са мо у пра ва,
НСЗ, Фон да ПИО,
за штит них ра ди о ни ца
и син ди ка та

Сек тор за за шти ту осо-
ба са ин ва ли ди те том у
Ми ни стар ству ра да и

со ци јал не по ли ти ке одо брио
је Са ве зу ин ва ли да ра да Вој-
во ди не фи нан сиј ска сред ства
за ор га ни зо ва ње сај мо ва за-
по шља ва ња за ОСИ у окви ру
ши рег про јек та под на зи вом
„Пру жа ње уна пре ђе них услу-
га на ло кал ном ни воу – Дилс”.
Про је кат је ре а ли зо ва ла Вла-
да Ре пу бли ке Ср би је уз по моћ
зај ма Свет ске бан ке, а по ред
овог ми ни стар ства, у про јек ту
„Дилс” уче ству ју и Ми ни стар-
ство здра вља и Ми ни стар ство
про све те.
Ка ко се у Ср би ји на еви-

ден ци ји На ци о нал не слу жбе
за за по шља ва ње на ла зи око
20.400 осо ба са ин ва ли ди те-
том, а од тог бро ја 49 од сто је
без струч ног обра зо ва ња, 48
од сто са сред њом шко лом и
све га три про цен та са ви шим
или ви со ким обра зо ва њем,
СИР Вој во ди не се опре де лио
да кроз свој про је кат упо зна
ин ва ли де ра да, као и оста ле
осо бе са ин ва ли ди те том, ка ко
се од ви ја при ме на За ко на о
ре ха би ли та ци ји и за по шља ва-
њу ОСИ, и да им по мог не око
лак шег пред ста вља ња њи хо-
вих ква ли фи ка ци ја и рад них
спо соб но сти по сло дав ци ма на
сај мо ви ма за по шља ва ња.
Пре ма ре чи ма Ста не Сви ла-

ров, пред сед ни це СИР Вој во-
ди не, ко ја пред ста вља ви ше
од 20.000 чла но ва из 33 оп-
штин ске ор га ни за ци је у се-
вер ној по кра ји ни, на од лу ку
о ор га ни зо ва њу сај мо ва за-
по шља ва ња сре ди ном апри ла

у Зре ња ни ну, Су бо ти ци и Но-
вом Са ду нај ви ше је ути ца ла 
чи ње ни ца да у овим гра до-
ви ма де лу ју три нај ма сов ни је 
ор га ни за ци је ин ва ли да ра да 
у Вој во ди ни. Исто вре ме но, у 
по ме ну тим ор га ни за ци ја ма 
има и нај ви ше ин ва ли да ра да 
ко ји се на ла зе на еви ден ци ји 
НСЗ, као и ко ри сни ка „50 од-
сто” – де ли мич не ин ва лид ске 
пен зи је, ко ји су си гур но и јед-
на од со ци јал но нај у гро же ни-
јих ка те го ри ја гра ђа на у Ср-
би ји. На и ме, за по сле ни ко ји 
су сте кли ин ва ли ди тет то ком 
рад ног од но са, и ко ји ма је 
Фонд ПИО ре ше њи ма кон ста-
то вао гу би так рад не спо соб-
но сти, у по ступ ку тран зи ци је 
у Ср би ји нај че шће су про гла-
ша ва ни тех но ло шким ви шком 
и нај че шће су и оста ја ли без 
по сла. На кон то га по сло дав ци 
су их сла би је за по шља ва ли, 
ве ро ват но сум ња ју ћи у њи-
хо ву про дук тив ност, а то је 
угро зи ло њи хо ву ег зи стен ци-
ју као и ег зи стен ци ју њи хо вих 
по ро ди ца. Та ко је са мо ма њи 
број ин ва ли да ра да остао на 
по слу у сво јим пред у зе ћи ма, 
а и они че сто на рад ним ме-
сти ма ко ја не од го ва ра ју њи-
хо вим рад ним спо соб но сти ма. 
Ре зул тат то га је да је ве ли ки 
део ове по пу ла ци је оства рио 
по ме ну ту де ли мич ну ин ва-
лид ску пен зи ју, а је дан део 
се на шао на еви ден ци ји НСЗ 
тра же ћи но во ухле бље. Ови 
љу ди су, због све га на ве де-

ног, и основ на циљ на гру па 
про јек та Са јам за по шља ва-
ња, тим пре што су, на кон 
усва ја ња и при ме не За ко на 
о про фе си о нал ној ре ха би ли-
та ци ји и за по шља ва њу ОСИ, 
ин ва ли ди ма ра да у Ср би ји 
ипак по бољ ша не шан се за 
про на ла же ње но вог по сла.
Да кле, ак тив но сти СИР Вој-

во ди не на сај мо ви ма за по-
шља ва ња одр жа ним у Зре ња-
ни ну, Су бо ти ци и Но вом Са ду 
би ле су нај ви ше усме ре не на 
то да се ин ва ли ди ма ра да и 
оста лим осо ба ма са ин ва ли-
ди те том пред ста ве од ред бе 
но вог За ко на о ре ха би ли та-
ци ји и за по шља ва њу ОСИ, са 
ак цен том на квот ни си стем 
за по шља ва ња ко ји је по стао 
оба ве за по сло да ва ца. Мо тив 
ор га ни за то ра био је и да се 
сви за ин те ре со ва ни об у че за 
пи са ње рад не би о гра фи је, 
као и њи хо во пред ста вља ње 

по сло дав ци ма кроз ди рек тан 
кон такт на сај мо ви ма за по-
шља ва ња. Циљ ове обу ке је 
да осо бе ко је тра же по сао 
стек ну од ре ђе ну си гур ност у 
пред ста вља њу сво јих рад них 
спо соб но сти, ква ли фи ка ци-
ја и уме шно сти, што на кра ју 
тре ба да ре зул ти ра но вим за-
по сле њем и укуп ним по бољ-
ша њем њи хо вог по ло жа ја у 
дру штву.
На рав но, ве ли ку по моћ вој-

во ђан ским ин ва ли ди ма ра да 
у спро во ђе њу овог про јек та 
пру жи ла је На ци о нал на слу-
жба за за по шља ва ње, а Не-
ве на Жив ко вић из НСЗ би ла 
је струч ни са рад ник то ком 
пи са ња овог про јек та. Зна-
ча јан до при нос пру жи ли су 
и за по сле ни из Фон да ПИО, 
пред став ни ци ло кал них са-
мо у пра ва, Са мо стал ног син-
ди ка та, при вред них ко мо ра 
и Удру же ња за штит них ра ди-
о ни ца Ср би је – УИПС, као и 
по сло дав ци.
Пр ве по зи тив не ре зул та те

про јек та осе ти ли су зре ња-
нин ски ин ва ли ди ра да јер је 
на ве о ма по се ће ном „спе ци-
ја ли зо ва ном” Сај му за по шља-
ва ња за ОСИ, ор га ни зо ва ном 
уз струч ну и тех нич ку по моћ 
фи ли ја ле НСЗ у Зре ња ни ну, 
у хо те лу „Вој во ди на”, при су-
ство ва ло де вет по сло да ва ца 
ко ји су по ну ди ли 15 сло бод-
них рад них ме ста.

– У на шем пред у зе ћу већ
има мо за по сле не три осо бе 
са ин ва ли ди те том и из до-

САЈ МО ВИ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Про је кат „Дилс” за бо љи  

Сајам запошљавања у Суботици

СаСа с скукупапа у у З Зререњањанининунуну
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  по ло жај ин ва ли да

са да шњег ис ку ства мо гу да 
ка жем да они мо гу да ра де 
мо жда и бо ље од пот пу но 
здра вих осо ба. По ка за ли су 
код нас до бре ре зул та те јер 
смо та рад на ме ста ис ком би-
но ва ли у скла ду са њи хо вим 
мо гућ но сти ма. Раз ми шљам да 
за по слим још не ко ли ко осо ба 
са ин ва ли ди те том и за то сам 
до шао на овај са јам – ре као 
је Жељ ко Ми ло шев из зре ња-
нин ског ДОО „Хи гум”.
Бо ра Гру јин, ко ји је не дав-

но ре ше њем НСЗ до био тре ћи 
сте пен ин ва лид но сти, ис та-
као је да је овај са јам до бро 
ис ку ство за све осо бе са ин-
ва ли ди те том ко је ни су у рад-
ном од но су.
Сте ван Ра ди шић, пред сед-

ник Оп штин ске ор га ни за ци је 
ин ва ли да ра да Зре ња нин и 
пот пред сед ник СИР Вој во ди-
не, на гла сио је да још око 380 
чла но ва ње го ве оп штин ске 
ор га ни за ци је тра жи по сао, и 
да оче ку је да и ло кал на са-
мо у пра ва за по сли од ре ђе ни 
број ин ва ли да ра да. Ис та као 
је да ће до кра ја го ди не ње-
го во удру же ње ор га ни зо ва ти 
још је дан са јам за по шља ва ња 
у Зре ња ни ну.
Ми ли ја на Жи ва но вић, на-

чел ни ца Оде ље ња за оп ште и 
фи нан сиј ске по сло ве у Фи ли-
ја ли РФ ПИО Зре ња нин, од го-
ва ра ла је на мно го број на пи-
та ња ко ри сни ка де ли мич них 
ин ва лид ских пен зи ја и по др-
жа ла их у на сто ја њу да на 
ова квим сај мо ви ма про на ђу 

но ви од го ва ра ју ћи по сао. Она 
им је том при ли ком об ја сни ла 
да ће у слу ча ју от ка за мо ћи 
по но во да се укљу че у пра во 
ко је су пре за по сле ња оства-
ри ли код Фон да ПИО.
Зре ња нин ском сај му за по-

шља ва ња су, осим пред став-
ни ка но си ла ца про јек та, Ста-
не Сви ла ров и Не ве не Жив ко-
вић, при су ство ва ли и Зо ри ца 
Ден да, по моћ ник гра до на чел-
ни ка Зре ња ни на, и Пе ро Кне-
же вић, ди рек тор Фи ли ја ле 
НСЗ у овом ме сту.
Стан ко Ним че вић, пред сед-

ник су бо тич ког Са ве за ин ва-
ли да ра да и пот пред сед ник 
Ре пу блич ког СИР, при ли ком 
одр жа ва ња од лич но ор га ни-
зо ва ног Сај ма за по шља ва ња 
за осо бе са ин ва ли ди те том 
у овом гра ду, ре као је да је 
ре а ли за ци ја овог про јек та ве-
о ма ва жна за 295 ин ва ли да 
ра да из ње го ве ор га ни за ци је, 

ко ри сни ка де ли мич них ин ва-
лид ских пен зи ја.

– Они има ју не ки при ход,
али им не иде стаж оси гу-
ра ња и наш циљ да нас је да
про на ђе мо мо дел ка ко да их
за по сли мо, као и ин ва ли де
ра да ко ји су оста ли без по сла,
и осо бе са ин ва ли ди те том ко-
је ни ка да ни су би ле у рад ном
од но су. За то смо на овај скуп
по зва ли и су бо тич ке за штит-
не ра ди о ни це, ме ђу њи ма и
нај ста ри ју – „Же ле зни чар”,
ко ја је не дав но сте кла и акре-
ди та ци ју за про гра ме обу ке
за ОСИ за од ре ђе на за ни ма-
ња – на гла сио је Ним че вић.
Сте ван Ињац, ди рек тор За-

штит не ра ди о ни це „Же ле зни-
чар”, оба ве стио је уче сни ке
ску па да оче ку је да се већ у
ма ју при пад ни ци су бо тич ке
Ко му нал не по ли ци је по ја ве
на ули ца ма у уни фор ма ма ко-
је су са ши ли ин ва ли ди из ове
за штит не ра ди о ни це.
Ибо ја Осар из Фи ли ја ле НСЗ

Су бо ти ца кон ста то ва ла је да
има по ма ка у за по шља ва њу
ин ва ли да у Се вер но бач ком
окру гу од ка да се при ме њу је
но ви За кон о за по шља ва њу
ОСИ, јер је лањ ске го ди не у
овом окру гу за по сле но осо-
ба са ин ва ли ди те том као и
за прет ход не две-три го ди не
укуп но. Ибо ја Осар је на по-
ме ну ла да се у Су бо ти ци про-
шле го ди не за по сли ло 80 ОСИ
свих ка те го ри ја, а да су са мо
две осо бе у ме ђу вре ме ну из-

гу би ле по сао. При ме да ба има
са мо на то да се ско ро 95 по-
сто ин ва ли да за по шља ва у
при ват ном сек то ру а све га
пет од сто у јав ном.
Осим но си ла ца про јек та,

сај му у Су бо ти ци су, из ме-
ђу оста лих, при су ство ва ли
и Слав ко Па раћ, пред сед ник 
Скуп шти не гра да, Ма ри ја
Би а чи, члан Град ског ве ћа,
Ми ло рад По по вић, пред сед-
ник Оп штин ског ве ћа Са мо-
стал ног син ди ка та, и Мир ја на
Пан те лић, се кре тар УИПС-а.
На Сај му за по шља ва ња за

осо бе са ин ва ли ди те том ко ји
је одр жан у про сто ри ја ма но-
во сад ске ор га ни за ци је СИР,
у Ули ци Бе ри сла ва Бе ри ћа,
Или ја Ша кић, ди рек тор Фи-
ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад, ис-
та као је да при ме на За ко на о
ре ха би ли та ци ји и за по шља-
ва њу ОСИ мо жда још не да је
оче ки ва не ре зул та те, али да
је то и ра зу мљи во по што су
у на шој зе мљи у прет ход ном
пе ри о ду и ина че би ли оте жа-
ни усло ви за за по шља ва ње,
па се то де лом од ра зи ло и на
за по шља ва ње љу ди чи ја је
рад на спо соб ност на ру ше на.
Ша кић је том при ли ком по-
звао при сут не да се и у име
ор га ни за ци ја, и по је ди нач но
увек сло бод но обра те и ње му
лич но или ње го вим са рад ни-
ци ма ако има ју не ки про блем
око при ме не овог за ко на јер у
Фон ду ПИО увек по сто ји до-
бра во ља да им се по мог не.
Бо ра Па вло вић, ру ко во ди-

лац у но во сад ској Фи ли ја ли
НСЗ, ин фор ми сао је при сут не
да је на април ском Сај му за-
по шља ва ња у СПЕНС-у би ло
по ну ђе но чак 108 сло бод них
рад них ме ста за ОСИ.
Оп ште за па жа ње, на кон

не ко ли ко одр жа них сај мо ва
за по шља ва ња за осо бе са ин-
ва ли ди те том, је сте да ин ва-
ли ди ра да ви ше же ле да им
се по ну де но ва рад на ме ста и
пру жи шан са за рад, не го да
по сло дав ци пла ћа ју пе на ле
ако их не за по сле.

Ми ро слав Мек те ро вићСајам запошљавања у Зрењанину

УчУУчУчУУчУчУчУчУУчУчУУчУчччУчУчУУУУ есесесесесссесессссесессессссснинининининиинининининининииииициццицицицицицицициициццицииицицицицицицицицициццициццицициициццццц сссссссссссссссс с с сс сс сс сс сс кукукукукукукукукукукукукукууукуккукукукккукукууууупапапапапапапапапапапаппаапапапаапапапапапапаппаппп ууу у у у уууу НННННННН НН НННН НННННовововововвововвововововвоввввввововововововововоовововввововво омомомомомомоммоммоммоммомомммммоммооммммомомомомомомоомомооомоммм ССССССС С С ССССССССССС ССССС С С СССС ССССС С    ададаааадададаададададаададададаададаадададдададаададададааддуууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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кроз Србију

Сер вис пер со нал них аси-
сте на та у Чач ку је био не по-
зна ни ца све до про шле го-
ди не ка да су, кроз про јект не
ак тив но сти Цен тра за са мо-
стал ни жи вот осо ба са ин ва-
ли ди те том Ср би је, и у овом
гра ду, по угле ду на ве ће цен-
тре, по ста вље ни ње го ви те-
ме љи. Та да је кроз јав не ра-
до ве је дан број не за по сле них
са би роа ра да на шест ме се ци
ан га жо ван за овај спе ци фи-
чан по сао.
У ци љу да љег раз ви ја ња

слу жбе, ко ја одав но по сто ји
у раз ви је ним зе мља ма и има
ви со ку оце ну ко ри сни ка, хен-
ди ке пи ра на ли ца ко ја су ла не
има ла пер со нал не аси стен те
по чет ком ове го ди не осно ва-
ла су по дру жни цу Цен тра за
са мо ста лан жи вот осо ба са
ин ва ли ди те том, ко ји је про-
јек том „Сер вис пер со нал них
аси сте на та”, кон ку ри сао за
фи нан сиј ска сред ства ло кал-
не за јед ни це. За хва љу ју ћи
нов цу од 2.300.000 ди на ра,
ко ли ко је град до де лио овом
про јек ту, Цен тар је на го ди ну
да на (до кра ја 2011) за по слио
осам ли ца, ма хом же на са
сред њом струч ном спре мом.

По сто ја ње ова кве слу жбе, ка-
же пред сед ни ца Цен тра, Дра-
га на Ми шо вић, од ви ше стру ке 
је ко ри сти за сва ку сре ди ну.

– Уз по моћ пер со нал них 
аси сте на та осо ба са ин ва ли-
ди те том лак ше оба вља сва ко-
днев не ак тив но сти и жи ви са-
мо стал ни је, чла но ви по ро ди-
це су рас те ре ће ни ји, а гра ђа-
ни ко је се на ла зе на тр жи шту 
ра да до би ја ју мо гућ ност да се 
за по сле, од но сно опро ба ју у 
но вој вр сти по сла – ка же Ми-
шо ви ће ва, ко ја има 32 го ди не 
и ро ђе на је са ми шић ном дис-
тро фи јом.

О зна ча ју сер ви са пер со-
нал не аси стен ци је она го во-
ри и из лич ног ис ку ства јер 
је то ком прет ход не го ди не 
ко ри сти ла услу ге аси стент-
ки ње Ве сне Пе трић, ко ја ће 
јој би ти од по мо ћи и ове го-
ди не. Ве сна је за вр ши ла гим-
на зи ју, го ди на ма је би ла за-
по сле на, а он да су је те шка 
вре ме на од ве ла на тр жи ште 
ра да. Са мо са јед ном пла том 
Пе три ћи су те шко оп ста ја ли, 
па јој је овај по сао уз ме сеч-
ну за ра ду од 20.000 ди на-
ра, ка ко ка же, до нео ве ли ко 
олак ша ње.

– Мој жи вот је уз Ве сну
мно го ква ли тет ни ји – про це-
њу је Дра га на, ко ја је ин ва лид
пр ве ка те го ри је и са мо хра ни 
ро ди тељ.
Пер со нал ни аси стен ти, а у

Чач ку њи хо ве услу ге ко ри сте 
углав ном осо бе са те ле сним 
оште ће њем, по ре чи ма Дра-
га не Ми шо вић, пру жа ју ин-
ва ли ди ма по моћ у оба вља њу 
лич них по тре ба (уста ја ње из 
кре ве та, обла че ње, то а лет, 
кре та ње, да ва ње ле ко ва), 
за до во ља ва њу дру штве них 
по тре ба (од ла зак на по сао, 
са стан ке и слич но, ку по ви на, 
пла ћа ње ра чу на) и по сло ва у 
до ма ћин ству као што су при-
пре ма ње хра не, пра ње ве ша 
и одр жа ва ње хи ги је не ста-
на. Вр сту по мо ћи, на гла ша ва 
пред сед ни ца Цен тра, де фи-
ни ше сам ко ри сник, а не чла-
но ви ње го ве по ро ди це.
Уго во ри са осо ба ма ко је су

ода бра не за пер со нал не аси-
стен те пот пи са ни су 15. апри-
ла, а за ме ник гра до на чел ни-
ка, Са ша Об ра до вић, обе ћао 
је да ће град на сто ја ти да ову 
слу жбу „угра ди” у бу џет ка ко 
би ин ва ли ди на њу и убу ду ће 
мо гли да ра чу на ју. Д. Ч.

Шко ла за основ но и сред ње обра зо-
ва ње уче ни ка са ин ва ли ди те том „Ми-
лан Пе тро вић”, из Но вог Са да, до би ла
је сре ди ном апри ла но ву опре му за фи-
зи кал ну ре ха би ли та ци ју. Пре ма ре чи ма
Сла ви це Мар ко вић, ди рек тор ке шко ле,
ова до на ци ја вред но сти 2,3 ми ли о на
ди на ра на ба вље на је сред стви ма Хи по
Ал пе-Адри ја бан ке и На род не кан це-
ла ри је пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је.
Но ва опре ма је на ме ње на уче ни ци ма
ове шко ле, али и дру гим осо ба ма са ин-
ва ли ди те том ко ји ма је по треб на ре ха-
би ли та ци ја и од го ва ра ју ћа те ра пи ја да
би се по спе ши ло њи хо во ква ли тет ни је
и рав но прав ни је укљу чи ва ње у дру-
штве ну за јед ни цу.
Опре ма ће би ти по ста вље на у са ли за

ки не зи те ра пи ју у скло пу фи зи кал но-
ре ха би ли та ци о ног бло ка но вог Цен тра

шко ле „Ми лан Пе тро вић” у из град њи, у
ули ци Ба те Бр ки ћа. За по тре бе фи зи о те-
ра пе ут ског трет ма на мла дих са ин ва ли-
ди те том овом при ли ком на ба вље не су:

стру ња че, швед ске ле стве, швед ска клу-
па, раз бој за ве жба ње хо да ња, те го ви и
ре кви зи ти за ве жбе, „гла ди ја тор”, тра ка
за хо да ње, као и ком пју те ри зо ва ни тре-
на жер „мо то мед” ко ји ве жба гор ње и до-
ње екс тре ми те те ко ри сни ка са мо тор ним
смет ња ма и та ко им по бољ ша ва оп ште
здрав стве но ста ње.

– На род на кан це ла ри ја је про шле го-
ди не у шко ли „Ми лан Пе тро вић” ре а ли-
зо ва ла про је кат адап та ци је и опре ма ња
сен зор не со бе, а са да смо им у парт нер-
ству са Хи по бан ком обез бе ди ли опре му
ко ја ће се ко ри сти ти у ре ха би ли та ци ји
уче ни ка са ин ва ли ди те том. На тај на чин
омо гу ћи ли смо им и бо љи ква ли тет жи во-
та – ре као је при ли ком уру чи ва ња но ве
опре ме Де јан Ма рин ко вић, вр ши лац ду-
жно сти ди рек то ра На род не кан це ла ри је.

М. Мек те ро вић

ШО СО „МИ ЛАН ПЕ ТРО ВИЋ” ИЗ НО ВОГ СА ДА ДО БИ ЛА ОПРЕ МУ ЗА КИ НЕ ЗИ ТЕ РА ПИ ЈУ

За бо љи ква ли тет жи вљења

ЧАЧАК: ПЕР СО НАЛ НИ АСИ СТЕН ТИ ПОМАЖУ ИНВАЛИДИМА

Олакшана свакодневица
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Удру же ње вој них пен зи о не-
ра Срем ске Ми тро ви це по зва-
ло је, у окви ру обе ле жа ва ња 
се дам на е сте го ди шњи це по-
сто ја ња, ко ле ге из не ко ли-
ко слич них ор га ни за ци ја на 
спорт ска над ме та ња.
Ка ко ја вља Пре драг До бић 

из овог удру же ња, кон ку рен-
ци ја је би ла же сто ка, а по бед-
ни ци су се за слу же но ра до ва-
ли пе ха ри ма. Нај у спе шни ји 
у пи ка ду би ли су из Са ве за 
ре зер вних вој них ста ре ши на, 
та блић нај бо ље игра ју пен зи-
о ни са ни же ле зни ча ри, док је 
по бед ник у ша ху Оп штин ско 

удру же ње пен зи о не ра. До-
ма ћи ни – Удру же ње вој них
пен зи о не ра осво ји ли су тре-
ће ме сто у укуп ном пла сма ну,
док су „по шта ри” че твр ти.
По сле про гла ше ња ре зул-

та та упри ли чен је кра так 
умет нич ки про грам уче ни ка
До ма сред њих шко ла, ко ји је
на ста вљен дру же њем уз му-
зи ку и све ча ним руч ком ко ји
су уку сно при пре ми ли ку ва ри
овог до ма.
Сле де ћи су срет ве те ра-

на за ка зан је за го ди шњи цу
Удру же ња пен зи о не ра ПТТ.

И. М.

Пр ви те мат ски са ста нак Са ве та за
пи та ња ста ре ња и ста ро сти одр-
жан је 13. апри ла, у хо те лу „Праг”,

у Бе о гра ду. Са вет је, подсетимо, осно ван
фе бру а ра ове го ди не као струч но и са-
ве то дав но те ло Вла де Ре пу бли ке Ср би је.
Пр ви те мат ски са ста нак отво рио је Ра сим
Ља јић, ми ни стар ра да и со ци јал не по ли-
ти ке, а пре да ва чи су би ли екс пер ти из
ви ше обла сти. Го во ре ћи о еко ном ском и
со ци јал ном по ло жа ју ви ше од 1.200.000
ста рих у Ср би ји, ми ни стар за рад и со-
ци јал ну по ли ти ку je на вео да је ин декс
си ро ма штва ви ши у од но су на оп шту по-
пу ла ци ју, као и да су нај че шћи ко ри сни-
ци на род них ку хи ња осо бе ста ри је од 65
го ди на. Ми ни стар је под се тио и да Ср би-
ја спа да ме ђу пет нај ста ри јих зе ма ља у
Евро пи, са про се ком ста ро сти од 40,7 го-
ди на, а да ће но ви по пис по ка за ти да је
тај број и ве ћи. Ови и мно ги дру ги про-
бле ми су пи та ња на ко ја се мо ра ју на ћи
од го во ри са со ци о ло шког, еко ном ског,
прав ног, ме ди цин ског и дру гих аспе ка та,
ко ји ће уна пре ди ти жи вот ста рих осо ба и
њи хо во укљу чи ва ње у дру штво.
На ску пу у хо те лу „Праг” упра во су и раз-

ма тра не те ме ко је се ти чу по пу ла ци о ног
ста ре ња у Ср би ји, си ро ма штва, по ло жа ја
ста ри јих рад ни ка и ефе ка та по ли ти ке за-
по шља ва ња, со ци јал не си гур но сти и одр-
жи вог раз во ја ПИО, здрав стве не и со ци јал-
не за шти те при пад ни ка тре ћег до ба, као
и дис кри ми на ци је и зло у по тре бе ста ри јих

љу ди. Циљ са стан ка је био да се утвр де
пред ло зи и при о ри те ти за ак ци о ни план
на осно ву На ци о нал не стра те ги је о ста ре-
њу (од 2006. до 2015. го ди не).
Члан Са ве та, проф. др Мир ја на Ра ше вић

на ве ла је да ће се тренд ста ре ња на ста-
ви ти, и да ће се ин тен зи ви ра ти ста ре ње
ста рих, та ко да се пред ви ђа да ће до сре-
ди не ве ка број осо ба ста ри јих од 65 го ди-
на би ти ве ћи за шест од сто. Проф. др Би-
ља на Ра ди во је вић је го во ри ла о про бле му
опа да ња рад не сна ге у ЕУ и код нас, и
на гла си ла да је је дан од ин стру ме на та за
спре ча ва ње тог про бле ма за по шља ва ње
ста ри јих рад ни ка (при вре ме ни и по вре-
ме ни по сло ви, јав ни ра до ви), а мр На да
Са та рић је на ве ла да ви ше од 100.000
ста рих жи ви у си ро ма штву, нај ве ћи број
на ју гу и ју го и сто ку Ср би је. Они, ме ђу тим,
че сто не ко ри сте ни со ци јал ну по моћ због
пре о бим не ад ми ни стра ци је по треб не да
би се оства ри ло то пра во. У ве зи са тим

проф. др Дрен ка Ву ко вић је под се ти ла да
сту ди ја „Пост кри зни мо дел ра ста и раз во-
ја од 2011. до 2020” пред ви ђа сма ње ње
уче шћа из да та ка за пен зи је у бру то до ма-
ћем про из во ду са 12,5 на 10 од сто. 
У Ср би ји се не по кла ња до вољ на и нео-

п ход на па жња ге ри ја три ји, на гла сио је у
свом из ла га њу проф. др Мла ден Да ви до-
вић, те је сто га ва жно про мо ви са ње ге-
ри ја триј ске ме ди ци не, као и уво ђе ње ове
вр сте оде ље ња у све бол ни це. Др Ли ди ја
Ко зар ча нин је ис та кла да стра те шки циљ,
за ко ји по сто је број ни мо ти ви и по ка за те-
љи, тре ба да бу де рав но прав ност за све
ге не ра ци је. Го во ре ћи о дис кри ми на ци ји и
зло ста вља њу ста рих, На та ша То до ро вић
је ре кла да у Ср би ји не по сто је зва нич-
ни по ка за те љи, а да је, пре ма по да ци ма
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, од че-
ти ри до шест од сто ста рих осо ба до жи ве-
ло не ки об лик зло ста вља ња.

Је ле на Оцић

ВОЈ НИ И ДРУ ГИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Спорт ским су сре ти ма обе ле жи ли го ди шњи цу

СА ВЕТ ЗА ПИ ТА ЊА СТА РЕ ЊА И СТА РО СТИ

За уна пре ђе ње жи во та
ста ри јих
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стари занати

У на ме ри да се ожи ви дух
ста ре, че сто и за бо ра вље не
Ср би је, у ср цу Бе о гра да је
отво рен Цен тар за на тли ја и
пред у зет ни ка ко ји оку пља и
по ве зу је чла но ве из це ле зе-
мље. Овај про стор би тре ба ло
да по ста не са ста ја ли ште за-
на тли ја ко је би има ло и из ло-
жбе ни ка рак тер. О про гра му,
пла но ви ма, екс по на ти ма, за
наш лист је го во ри ла Је ле на
Ми сој чић, про грам ски ди рек-
тор Ре зи ме арт фон да ци је.
Иако ме ђу пред ста вље ним
за на ти ма има ви ше оних са
пред зна ком умет нич ки, она
ве ру је да ће им се при дру жи-
ти и дру ге за на тли је и пред у-
зет ни ци.

– Цен тар за на тли ја и пред-
у зет ни ка је на стао као ре-
зул тат са рад ње Ре зи ме арт
фон да ци је са Удру же њем за-
на тли ја Бе о гра да и уз по др-
шку Ми ни стар ства еко но ми је
и ре ги о нал ног раз во ја. Овом
из ло жбом смо оку пи ли два на-
ест за на тли ја из осам срп ских

гра до ва, а екс по на ти ко је по-
се ти о ци мо гу да ви де су пре 
све га уни кат ни, руч но из ра-
ђе ни, и има ју по себ ну умет-
нич ку вред ност. Ор га ни зу је мо 
аук ци ју ко ја ће би ти и ма те-
ри јал на по др шка за на тли ја ма 
у на сто ја њу да пла си ра ју сво-
је про из во де. С об зи ром на то 
да је овај цен тар при хо те лу у 
ко ји че сто до ла зе стра ни го-
сти, на да мо се успе шној про-
да ји. То је још јед на од на-
ших пред но сти и сво је вр сни 
под сти цај ста рим за на ти ма. 
Стран ци ко ји ма при ка зу је мо 
из ло жбу оду ше вље ни су ње-
ном аутен тич но шћу и ори ги-
нал но шћу, те је не ма ли број 
екс по на та и из ра ђен пре ма 
по руџ би ни из ино стран ства. 
Оку пи ли смо за на тли је ко је 
има ју сер ти фи кат умет нич-
ких за на та и на сто ја ће мо да 
ор га ни зу је мо и се ри ју вр ло 
ко ри сних пре да ва ња. Го то во 
је из ве сно да ће пре да вач на 
низ те ма би ти Сла ви ца Мла-
де но вић, ко ја је пред сед ни ца 
Фон да за очу ва ње тра ди ци је 
– ка же Је ле на Ми сој чић.
У из ра ди је За кон о за на-

ти ма, а де фи ни са не су три 
вр сте сер ти фи ка та ко је за на-
тли ја ма из да је над ле жно ми-
ни стар ство.

– Те три гру пе се пре пли ћу, 
јед на вр ста за на та не мо ра 
има ти са мо је дан сер ти фи-
кат, би ло да је реч о ста рим 
за на ти ма, до ма ћој ра ди но сти 
или умет нич ким за на ти ма. 
Наш циљ и је сте да по др жи-
мо све три гру пе. Зна чај не су 
ет но ло шке вред но сти при ка-
за них ру ко тво ри на јер ће се 
са њи ма су сре та ти и број ни 
стран ци, при пад ни ци ди пло-
мат ског ко ра, пред став ни ци 
стра них пред у зе ћа, ко ји ће се 
та ко бли же упо зна ти са срп-
ском тра ди ци јом – об ја шња ва 
на ша са го вор ни ца.
Осни ва ње Цен тра, да кле, 

има дво стру ки зна чај – отвара 

мо гућ ност за афир ма ци ју 
срп ске на род не умет но сти у 
очи ма стра на ца, али и за оп-
ста нак ста рих за на та ко ји су 
са мо до не кле пре ва зи ђе ни 
но вим то ко ви ма.

– У ста рим за на ти ма да нас 
ле жи пре све га умет нич ки по-
тен ци јал, за то ра ди мо на кон-
крет ном под сти ца ју и ак тив-
но сти ма. Цен тар за на тли ја и 

пред у зет ни ка Ср би је и Удру-
же ње за на тли ја Бе о гра да 
одр жа ли су не дав но и пр ви 
се ми нар по све ћен кре ди ти-
ра њу за нат ске про из вод ње и 
де лат но сти ма лих пред у зе ћа, 
на ко ме су за ин те ре со ва ни 
има ли при ли ку да се упо зна ју 
са мо гућ но сти ма ми кро кре ди-
ти ра ња ма лих пред у зет ни ка 
– ка же про грам ски ди рек тор 
Ре зи ме арт фон да ци је.
Сва ки екс по нат се ис ти че по 

сво јој по себ но сти, од пи рот ских 
ћи ли ма ко је је ис тка ла Сла ви ца 
Ћи рић, ко жних по ве за са кра-
љев ским бри тан ским гр бом ко-

је је по на руџ би ни из Лон до на 
из ра дио Љу бо мир Ту ру ка ло, до 
опре ме за ко ње на пра вље не за 
ен гле ски двор у са рач кој ра ди-
о ни ци Ни ко ле Ђу ра.

– Из ло жи ли смо и ста ре
др ве не клом пе ко је су ру ко-
тво ри на Иви це Ко ва ча, мо ди-
фи ко ва ни мо дел Ти фа ни лам-
пе ко ва ча Ан дре ја Бо га ди ја, 
му стре за па тро ни ра ње при 

о сли ка ва њу та ва ни ца Ива-
на Ам бро ши ћа из ра ди о ни це 
за кон зер ва ци ју кул тур них 
до ба ра, ико не Сан дре Стан-
ко вић, ма че ту, бо деж и нож 
из оштрач ке ра ди о ни це Дра-
га на Сти ја ко ви ћа. Ту су још 
и уме ћа Сла во љу ба Га ли ћа, 
мај сто ра за из ра ду на ки та од 
пле ме ни тих ме та ла, Го ра на 
Ри сто ви ћа ко ји фи ли гран ски 
из ра ђу је на кит и пред ме те, 
грн ча ри ја Дра га на Ђор ђе-
ви ћа, као и но шња и ко жни 
опан ци Ми јо ми ра Алек си ћа – 
на во ди Је ле на Ми сој чић.

Је ле на Оцић

СТА РИ ЗА НА ТИ НА НОВ НА ЧИН

Мо дер ни
есна фи

Мла ди за очу ва ње за на та
Ру ко во де ћи се при ме ри ма број них зе ма ља, ко ји су по-
ка за ли да је ак ци јом др жа ве и свих за ин те ре со ва них 
мо гу ће вра ти ти ста ре за на те у при вред ни жи вот, гру па
мла дих Ва ље ва ца од лу чи ла је да об но ви и оја ча еснаф
ста рих за на та ко ји су не ка да би ли осно ва еко ном ског 
раз во ја овог кра ја. Удру же ње „Те шњар ска ри зни ца ста-
рих за на та” осно ва но је по чет ком мар та ове го ди не, и
до са да је ор га ни зо ва ло низ ак тив но сти, ме ђу ко ји ма и 
из ло жбу ста рих и умет нич ких за на та „Са да хом но вог 
вре ме на”, одр жа ну у ва љев ском На род ном му зе ју. По-
зи ву за пр во јав но пред ста вља ње већ се ода зва ло ви ше 
од 20 вла сни ка за нат ских рад њи, ра ди о ни ца, ате љеа и
до ма ће ра ди но сти. Град ске вла сти су Удру же њу до де-
ли ле про стор за рад у ко јем на ме ра ва ју да ор га ни зу ју и 
ра ди о ни цу у окви ру ко је би мла ди до би ли при ли ку да 
овла да ју за нат ским ве шти на ма и зна њи ма.
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Таск бар је ду га хо ри зон-
тал на ли ни ја ко ја се на ла зи 
на дну екра на. За раз ли ку од 
деск то па чи ји се са др жај че-
сто гу би и пре кла па са но-
вим про зо ри ма, таск бар је 
ско ро све вре ме ви дљив и 
при су тан на екра ну. На пр ви 
по глед, у опе ра тив ном си-
сте му Win dows 7 таск бар се 
не раз ли ку је од прет ход них 
вер зи ја, али ка да поч не мо 
да ра ди мо са њим уочи ће мо 
ње го ве ве ли ке пред но сти и 
мо гућ но сти. Он је са чу вао 
свој пре по зна тљив из глед 
у Win dows окру же њу, али 
су функ ци је пот пу но при ла-
го ђе не ко ри сни ци ма да би 
при ступ по да ци ма био јед-
но став ни ји, бр жи и ефи ка-
сни ји. Јед ном реч ју, циљ је 
да се ла ко до ђе до про гра-
ма и де сти на ци је ко је че сто 
ко ри сти мо, са ма ње по кре та 
ми шем и са ма ње кли ко ва. 
У ра ду на ра чу на ру по сто-
је три основ на ко ра ка ко ја 
стал но по на вља мо:
а) про на ђе мо же ље ни фол-

дер или про грам и отво ри мо 
га;
б) про на ђе мо же ље ни по-

да так у том фол де ру;
ц) ура ди мо же ље но, са чу-

ва мо по да так и за тво ри мо га.
Уко ли ко нам је ка сни је тај 

по да так по но во по тре бан да 
га по гле да мо, од штам па мо 
или из вр ши мо не ке про ме-
не у ње му, мо ра мо по но ви ти 
ко ра ке ула ска у тај по да так 
и та ко не по треб но гу би мо 
до ста вре ме на. Да би смо то 
из бе гли, на таск бар са да мо-
же мо по ста ви ти мно го отво-
ре них фол де ра и фај ло ва. 
Ка да кур сор ми ша до ве де мо 
на же ље ни, мо же мо да по-
гле да мо ње гов са др жај ко ји 
се при ка зу је у ви ду ма лих 
отво ре них про зо ра – thumb-
nail при каз.
По ста ви ће мо пи та ње: За-

што ми је не ко ме њао про зо-
ре? Ево и од го во ра:

а) да би до био по треб не 
ин фор ма ци је из не ког дру гог 
про зо ра;
б) да би бо ље кон тро ли-

сао раз не оп ци је опе ра тив ног 
си сте ма (док, на при мер, ра-
ди мо не ки текст, мо же мо да 
кон тро ли ше мо из бор пе са ма, 
ја чи ну зву ка, ба со ве и оста ле 
па ра ме тре).
Пре вла че њем ми ша пре-

ко сва ког сле де ћег фол де-
ра на исти на чин мо же мо 
да ви ди мо и њи хов са др жај. 
Уко ли ко же ли мо да ви ди мо 
не ки по да так у пу ној ве ли-
чи ни, до вољ но је да је дан-
пут клик не мо на ње га и он 
ће нам се при ка за ти пре ко 
це лог екра на.
Таск бар се са сто ји из че ти-

ри основ на де ла:
1. Дуг ме Старт – на ла зи се 

у ле вом углу таск ба ра и отва-
ра старт ни ме ни;

2. Тра ка за бр зо ак ти ви ра-
ње (Qu ick La unch to ol bar) 
– на ла зи се од мах са де сне 
стра не дуг ме та Старт и са др-
жи пре чи це ка нај че шће ко-
ри шће ним про гра ми ма ко ји се 
ак ти ви ра ју јед ним кли ком. У 
основ ном (de fa ult) Qu ick La-
unch to ol bar-у се по ја вљу ју у
у ви ду дуг ма ди In ter net Ex-
plo rer, Win dows Ex plo rer
и Win dows Me dia Player. 
Да би смо мо гли да ула зи мо 
у про гра ме јед ним кли ком, 
по треб но је да про ши ри мо 
Qu ick La unch to ol bar по ве-
ћа ва ју ћи ње го во при су ство 
на таск ба ру (по ве ћа ва мо про-
стор за за ка че не фај ло ве).
Про гра ме на Qu ick La unch 

to ol bar мо же мо да за ка чи-
мо на два на чи на. Уко ли ко је 
про грам тре нут но при су тан 
на Qu ick La unch to ol bar-у, 

а же ли мо да ту и оста не у ви-
ду дуг ме та, по сту пак је:

а) клик не мо де сним та сте-
ром ми ша на же ље ни про грам
на Qu ick La unch to ol bar-у;
б) иза бе ре мо оп ци ју Pin

this pro gram to task bar.
Уко ли ко се про грам на ла зи

на старт ном ме ни ју, по сту пак 
је:
а) отво ри мо Старт ме ни;
б) клик не мо де сним та сте-

ром ми ша на же ље ни про-
грам;
ц) иза бе ре мо оп ци ју Pin to 

Task bar.
Про грам та ко ђе мо же мо

при ка чи ти са Старт ме ни ја
уко ли ко кур сор ми ша до ве-
де мо на ње га, при ти сне мо и
др жи мо ле ви та стер ми ша и
пре ву че мо про грам на Qu ick 
La unch to ol bar.

Qu ick La unch to ol bar кре-r
и ра мо пот пу но са ми та ко што
на ње га ка чи мо оне про гра ме
ко је нај че шће упо тре бља ва-
мо.
На по ме на: Про гра ме мо-

же мо да от ка чи мо са таск ба-
ра ко ри шће њем ко ман де Un-
pin this pro gram from task bar.

3. Сре ди шњи део – област
ко ја нам при ка зу је ко ји про-
гра ми и до ку мен ти су отво ре-
ни, што нам омо гу ћа ва да се
бр зо пре ба цу је мо са јед них
на дру ге (по сто ји и мо гућ ност
гру пи са ња ви ше отво ре них
про зо ра исте апли ка ци је у
јед но дуг ме да би се из бе гла
пре на тр па ност у таск ба ру,
па пре вла че њем ми ша пре ко
тог дуг ме та мо же мо да ви-
ди мо све про гра ме ко ји се у
ње му на ла зе – thumb nail при-

каз). Док пре ла зи мо ми шем
по про гра ми ма на таск ба ру,
они се при ка зу ју на екра ну
и мо же мо ја сно да их ви ди-
мо, али ће за ме ни ти ак тив ни
(по сто је ћи) про грам тек ка да
јед ном клик не мо на не ки од
њих. Та да тај про грам по ста је
ак ти ван. Зна чи, ве о ма бр зо и
јед но став но мо же мо да ви ди-
мо ко ји су нам про гра ми отво-
ре ни, а не мо ра мо да пам ти мо
где нам се ко ји на ла зи, јер су
стал но у упо треб ном ста њу.

4. Оба ве штај ни део (No-
ti fi  ca tion area) – на ла зи се
на де сној стра ни таск ба ра и
са др жи сат и да тум, ико ну
за про ме ну рас по ре да та сте-
ра на та ста ту ри у за ви сно сти
од је зи ка ко ји ко ри сти мо, као
и гру пе ико на ко је при ка зу ју
оба ве ште ња о ста ту су по је-
ди них де ло ва ра чу на ра и по-
ста вље ним по де ша ва њи ма.
Оба ве ште ња ко ја се по ја ве у
си сте му има ју ма лу ико ну ко ја
нам омо гу ћа ва да бр зо уочи-
мо уз не ми ра ва ју ћу уз бу ну,
шта је иза зи ва и на чин ка ко
да се то ис кљу чи.

На по ме на: Ком би на ци јом
та сте ра Алт + Таб сви отво ре-
ни про зо ри нам се при ка зу ју
на јед ној ли ни ји. При ти ском
на ове та сте ре пре ла зи мо са
про зо ра на про зор док не до-
ђе мо до оног ко ји же ли мо.

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Таскбар (1)

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић
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Па тли џан, ти кви це и па ра дајз
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 40 ми-

ну та
Са стој ци: три сред ња па-

тли џа на, 300 гр ти кви ца, 300 
гр па ра дај за, два че на бе лог 
лу ка, главица цр ног лука, пет 
ка ши ка ма сли но вог уља, 125 
гр мо ца ре ле (или слич ног си-
ра), 50 гр пар ме за на, со, би-
бер, бо си љак, ма јо ран.
При пре ма: Па тли џан и ти-

кви це исе ћи на кру го ве, по со-
ли ти и оста ви ти око 20 ми ну та да се оце де. На уљу про пр жи ти цр ни и бе ли лук. Па ра-
дајз та ко ђе исе ћи на ко лу то ве. У ва тро стал ну чи ни ју ста ви ти по ло ви ну пр же ног лу ка. 
По ре ђа ти ред па ра дај за, ред па тли џа на, исе че ну мо ца ре лу, ти кви це. Та ко ре дом док се 
не утро ши ма са. По су ти остат ком лу ка у ко ји се до да ју за чи ни (со, би бер, бо си љак, ма јо-
ран). По су ти пар ме за ном. Пе ћи у рер ни за гре ја ној на 200 сте пе ни, 20-30 ми ну та.
На по ме на: Ово мо же би ти ла га но глав но је ло или до да так уз ме со.

здрав живот

Пролећни мениПролећни мени
Апо те ка

из при ро де
АН ЂЕ О СКА ТРА ВА

(АН ЂЕ ЛИ КА)
Упо тре бља ва се у ле че њу

про бле ма ди ге стив ног трак та
(ло ше ва ре ње, на ди ма ње), али
и као лек про тив ка шља, на зе ба
и гри па јер де лу је као сред ство
за ис ка шља ва ње. На ро чи то се
пре по ру чу је код брон хи ти са.

На чин при пре ме: У шо љу
кљу ча ле во де ста ви ти 1-2 гр
ан ђе о ске тра ве. Про це ди ти и
пи ти три пу та днев но.

БЕ ЛИ ГЛОГ
Од дав ни на се зна да бе ли

глог има ан ти ко а гу лант ска и
се да тив на свој ства. Ко ри сти се
за ле че ње оште ће них ка пи ла-
ра ко же, по ре ме ћа ја са ве на ма,

хе мо ро и да и згру ша ва ња кр ви.
Пре по ру чу је се и као лек про-
тив чи ра на же лу цу.
На чин упо тре бе: Ста ви ти

три рав не ка ши чи це ко ре бе лог
гло га у 500 мл кљу ча ле во де.
Оста ви ти да од сто ји по то пље-
но 10 ми ну та па про це ди ти.
Пи је се 2-3 шо ље днев но.
На по ме на: Бе ли глог не тре-

ба ко ри сти ти за јед но са ле ко ви-
ма про тив згру ша ва ња кр ви.

При пре ми ла: С. Д.

Пи та од спа на ћа
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 250 гр спа на ћа, че ти ри ја је та, 1,5 дл 

мле ка, 1,5 дл уља, 300 гр сит ног си ра, 14 ка ши ка 
бра шна, пра шак за пе ци во и јед на кисела па вла ка.
При пре ма: Одво ји ти жу ман це од бе ла на ца. Уму-

ти ти жу ман ца, до да ти мле ко, уље, исец ка ни спа наћ, 
сир, бра шно и пра шак за пе ци во. Бе лан ца уму ти ти 
у шам па до да ти ма си. Пе ћи у то плој рер ни на 200 
сте пе ни, око 40 ми ну та. Па вла ку за гре ја ти и пре ли ти 
пре ко пе че не пи те.
На по ме на: Уме сто па вла ке пи та се мо же пре ли-

ти и са 80 гр за гре ја ног пу те ра.

Пра зи лук у ума ку
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: ки ло грам пра зи лу ка, 150 гр пу те ра (мар га ри-

на), коц ка ин стант су пе, два ма ње гла ви це цр ног лу ка, 2-3 
ка ши ке уља, 2,5 дл бе лог ви на, со, би бер, пер шун, ма ло ше-
ће ра.
При пре ма: Пра зи лук очи сти ти, опра ти, исе ћи на ко ма де 

ве ли чи не 10 цм. Ску ва ти коц ку ин стант су пе. Пра зи лук крат-
ко про пр жи ти на пу те ру, на ли ти су пом и та ко дин ста ти 10-15 
ми ну та. Из ва ди ти пра зи лук на тац ну.
Умак: Про пр жи ти лук на уљу, за ли ти бе лим ви ном. Ку ва-

ти то ли ко да уври на по ла. Скло ни ти са шпо ре та и у вру ће 
уме ша ти 120 гр пу те ра. До да ти за чи не и ма ло ше ће ра. Умак 
пре ли ти пре ко пра зи лу ка.
На по ме на: Ова ко при пре мљен пра зи лук мо же се слу жи-

ти уз све вр сте пе че ног ме са.
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кулирање

Не бих се 
мењала за 
ваше време

КККАААА ЖЖЕ МММИИИИ МММО ЈЈАААА УУУУННННУУУУУ КККККААААА

уна пред зна ло па је мо гло да се пла ни ра, до го ва ра, а ако не-
где одеш ни ко те та мо ни је уз не ми ра вао. Про сто и јед но став-
но, оти шао си на два ки ло ме тра од гра да и не ма те, не мо гу да
те на ђу. Ми смо са да у дру га чи јој по зи ци ји. Да ју ти слу жбе ни
мо бил ни, не за то што во ле да ти имаш све што је ин, не го за то
да би те на шли ис под зе мље ако за тре ба због по сла. Та ко да
увек мо ра мо да бу де мо до ступ ни и да се ода зо ве мо ако је не-
што „нео д ло жно” у пи та њу.
Не мој ти сад да по ми слиш ка ко се ја жа лим и ми слим да смо

ми ус кра ће ни за не што. Ни бих ти ја, искре но, ни кад ме ња ла
ово мо је, на ше вре ме за тво је, њи хо во или ма ко је дру го из
про шло сти. Ни под тач ком ра зно. Би ло је до сад но без ком по ва,
мо бил них, ка блов ске, ин тер не та, ај по да и све га оста лог што ми
има мо, а ти за по ла не знаш ни шта је. А ни је те ни бри га. Са мо
по ку ша вам да ти об ја сним да ми са да има мо дру га чи је на ви ке,
дру га чи је ор га ни зу је мо вре ме, дру га чи је се до го ва ра мо, про сто
све ра ди мо раз ли чи то, бр же и, ја сам убе ђе на, мно го ква ли тет-
ни је не го пре две-три де це ни је. Наш на чин жи во та је то тал но
бо љи и ква ли тет ни ји, ако ме не пи таш. Смо ри ли би смо се ми за
све па ре да мо ра мо та ко да жи ви мо и без свих ових ствар чи-
ца на ко је смо на ви кли. Па знаш да кад не ста не ин тер не та на
сат-два због не ког ква ра или та ко не чег, од мах на ста не па ни ка
по ку ћи. Не ма мо ми вре ме на за то ла га ни ца до го ва ра ње и пла-
ни ра ње. Код нас је све од мах и са да, па ко мо же, до бро  до шао.
Е, кад смо већ код са да, мо рам од мах да бри шем јер имам још
сто оба ве за да нас. До бро, ни сам на шла хе лан ке, то јест ни сам
сти гла ни да их тра жим, ти на ђи па ми спре ми кад сле де ћи пут
до ђем. О кеј, он да до го во ре но, је дан љу бац и ћао.

Ба ка Ма ра

Ве ћи на нас са да има та кав по сао да мо ра
да ра ди кад му пад не, па не ма ве зе да ли је 
то ви кенд или пра зник или шта већ. Не ма то 
ви ше, умр ло са со ци ја ли змом, кад се уна пред 
зна ло ко ли ко се да на за ко ји пра зник не ра ди

Ћао, ба ка си це, јао, ви ди ко ли ко још офар ба них ја ја 
имаш... Па ко ли ко си ти то фар ба ла, ја од не ла оно ли ко, 
до ла зи ли ти сви и но си ли и ви ди још ко ли ко их је. Знаш, 

узе ћу ја он да још не ко па ћу да пра вим са ла те, оне ко је ти не 
во лиш да је деш, а мо је дру штво и ја обо жа ва мо. А по ен та је 
да се ла ко пра ве и бр зо, не мам ти ја вре ме на да цео дан сто-
јим по ред шпо ре та (не мам баш ни зна ња, искре но, али са да је 
ва жни је вре ме). О кеј, да ви дим шта сам бе ше још хте ла код 
те бе, а, да пре гле дам оно што сам про шле го ди не ов де скла-
ња ла из свог ор ма на, мо жда су ми ту оне хе лан ке што ниг де 
не мо гу да их на ђем... 
Ка ко ми слиш шта ће ми? Па, да их но сим ма ло. На из лет? За 

Пр ви мај? Ми слиш пр во мај ски ура нак. Е, ба ка си це, пој ма не-
мам шта ће од то га би ти. Ма не са мо због вре ме на, ко га бри га 
за вре ме. Ако би смо на то гле да ли, ни кад ниг де не би смо ни 
ишли. Знаш ка ко оно ма ма ка же кад кре нем у ју лу на Аду: „Ју, 
бо же, де те, па где ћеш сад на 40 сте пе ни у бас”. Увек се пи там 
– кад ми сли да тре ба да идем на Аду, кад па да ки ше или, још 
бо ље, снег. Кад се иде на ку па ње, не го по нај ве ћој вру ћи ни.
Знаш, узе ла сам од уј не не ку књи гу Мо ме Ка по ра, „Бе ле шке 

јед не Ане” (смо ри ла сам се ма ло, знаш ко ли ко она књи га та-
мо има па сам јој ту узе ла и мо гу ти ре ћи да ми се до па ла), и 
ле по ка же она, ми слим та Ана: пре, бре, кад су би ли пра зни ци 
па, от при ли ке, зна ло се ка ко се пра зну је. Зна ло се кад иде 
пра се, кад јаг ње, ко где иде и с ким на ура нак, па шта ко има 
да по не се и све та ко. Ето, и ми кад смо би ли клин ци увек смо 
ишли са ро ди те љи ма и це ла не ка еки па ку мо ва, при ја те ља на 
из ле те чим поч не ле по вре ме. Ни ви кен де ни смо пре ска ка ли, 
а о пра зни ци ма да и не при чам. Па знаш и са ма. Ко ли ко си се 
са мо пу та љу ти ла на њих што од во де де цу, то јест нас, за пра-
зник уме сто да до ђе мо код те бе на ру чак. Ма, је си, љу ти ла си 
се, се ћам се ја, ни сам баш увек то ли ко ма ла би ла, ишли смо ми 
све до пре не ко ли ко го ди на са њи ма. Ми слим, ува ли мо им се 
ми и са да она ко ’лад но, кад се до го во ре да иду са ми. А ми као 
на фи ња ка пи та мо је л’ мо же мо и ми с њи ма, а зна мо да не ће 
да нам ка жу не мо же.
Не го, опет сам скре ну ла с те ме, све хо ћу да ти ка жем за што 

ми сад рет ко иде мо сви за јед но та ко на из ле те, ми слим ми 
мла ђе ге не ра ци је, без ма то ра ца. Е, за то, ба ка си це, што сад 
ско ро сви ра де код не ких при ват ни ка, па ти ту баш и не ма 
стро го – пра зник, не ра ди се. Ево наш друг је баш на Ус крс 
ра дио, а шта је он да оста ло за Пр ви мај, да ти ни не по ми њем. 
Ве ћи на нас са да има та кав по сао да мо ра да ра ди кад му пад-
не, па не ма ве зе да ли је то ви кенд или пра зник или шта већ. 
Не ма то ви ше, умр ло са со ци ја ли змом, кад се уна пред зна ло 
ко ли ко се да на за ко ји пра зник не ра ди, бар не ма у овим фир-
ма ма где ми ра ди мо, при ват ним. Ле по је то би ло ра ни је, све се 
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погледи

Укла ња ње са
про гра ма аутор ки
не по доб них са мо због 
сво јих го ди на раз лог
је суд ских ту жби ко је
ни је мо гао да из бег не 
ни чу ве ни Би-Би-Си

Мла ди са рад ник у јед ној
бе о град ској но вин ској
ре дак ци ји сво је вре ме-

но ду го ни је мо гао да се од-
бра ни од кри ти ка и ша љи вих
ко мен та ра на соп стве ни ра-
чун због ре че ни це, од но сно
са мо јед не ре чи у из ве шта ју
о са о бра ћај ној не зго ди у ко јој
је, ка ко је на вео, по вре ђе на и
„59-го ди шња ста ри ца”.

И мла ђе но ви нар ке, а по го-
то во вр шња ки ње не и ме но ва не
„ста ри це” на шле су се по го ђе не
и бу квал но увре ђе не упо тре-
бље ном доб ном од ред ни цом
пре не бре га ва ју ћи за тај слу чај
кључ ну чи ње ни цу – аутор ин-
кри ми ни шу ће ква ли фи ка ци је
та да је имао два де се так го ди-
на па, исти ни за во љу, из ње-
го ве пер спек ти ве 59 је сте би ла
по од ма кла вре ме шност.
Ова ква је зич ка ома шка но-

ви на ра при прав ни ка пред ста-
вља ла је сим па тич ну, бе за-
зле ну епи зо ду и као та ква не
би за вре ђи ва ла под се ћа ње
да ни је уче ста лих слу ча је ва у
ме ди ји ма у све ту (пре вас ход-
но у ТВ но ви нар ству) где се
на слу ћу ју слич ни кри те ри ју ми

о до бу 50 плус. С тим што се 
те ле ви зиј ске аутор ке ста ри је 
од 50 го ди на не дис ква ли фи-
ку ју вер бал но, већ до слов но, 
укла ња ју се са про гра ма, а на 
њи хо во ме сто до во де мла ђе 
во ди тељ ке.
Мо дер ним је зи ком по ли тич-

ке ко рект но сти ре че но, то се 
зо ве ста ро сна дис кри ми на ци ја 
и као та ква, сре ћом, (ви ше) не 
мо же да про ђе. Јед но став но је 
нео про сти ва, а и ка жњи ва. Ка-
зну та ко ни је из бе гао ни бри-
тан ски јав ни сер вис, слав ни 
Би-Би-Си, ко ји сло ви за пер ја-
ни цу про фе си о на ли зма.
Упра во због ре но меа ку ће, 

али и због вред но сних стан-
дар да ко је мо дер ни жи вот 
зах те ва и на ме ће, гла си ла у 

Бри та ни ји и све ту зи мус ни су 
про пу сти ла да об ја ви ле да је 
Суд за рад не од но се у Лон до-
ну до су дио у ко рист Ми ри јам 
О’Рај ли, ду го го ди шње но ви-
нар ке Би-Би-Си ја и до пре 
две го ди не аутор ке еми си је 
о жи во ту на се лу – „Кан три 
фајл”. Та да је, у сво јој 51. го-
ди ни, укло ње на из про гра ма с 
обра зло же њем да је еми си ји 
по треб но осве же ње.
Суд је не по бит но уста но вио 

да је О’Рај ли је ва жр тва ста-
ро сне дис кри ми на ци је јер су 
све во ди тељ ке ко је су по том 
до ве де не би ле мла ђе, а њој 
је не зва нич но, „при ја тељ ски” 
пре по ру чи ва но да офар ба ко-
су и ура ди трет ман бо ток сом, 
да би уна пре ди ла свој из глед.

Пре су дом је по сло да вац 
оба ве зан да се О’Рај ли је вој 
јав но из ви ни и да је вра ти 
на по сао. Она је то, ме ђу тим, 
од би ла и за кон ку рент ски Ај-
Ти-Ви при пре ми ла оп се жан 
про је кат упра во о ста ро сној 
дис кри ми на ци ји.
Пре О’Рај ли је ве, дру го по зна-

то те ле ви зиј ско име у Бри та ни-
ји, во ди тељ ка ве сти и ју тар њег 
про гра ма на ви ше ста ни ца, 
Се ли на Скот, по истом осно-
ву је ту жи ла Ка нал пет, јер је 
од би је на за еми си ју ве сти због 
сво јих го ди на (57). Ско то ва је 
ван суд ским по рав на њем до-
би ла че тврт ми ли о на фун ти и 
оти шла из но ви нар ства, али је 
у са рад њи са не ко ли ко не вла-
ди них ор га ни за ци ја са чи ни ла 

до си је о овом про бле му у ко-
јем оп ту жу је не са мо му шкар-
це, већ и же не јер се ни оне 
на од го вор ним по ло жа ји ма не 
тру де да ишта из ме не.
При ме ра има све ви ше с 

обе стра не Атлан ти ка. У САД 
је про шле го ди не ве ли ка гру-
па ТВ пи са ца и сце на ри ста 
ко лек тив ном ту жбом про тив 
про ду це на та и те ле ви зиј ских 
ком па ни ја ис по сло ва ла по-
рав на ње у укуп ном из но су од 
70 ми ли о на до ла ра. Про блем, 
да кле, ни је са мо у по жељ но 
при влач ним ли ци ма, не го у 
ком плет ном при сту пу жи во ту 
и ства ра ла штву где се дик тат 
Хо ли ву да пре но си на све сфе-
ре жи во та. А у пи та њу је за-
пра во па ра докс.

У вре ме ка да се жи вот осет-
но про ду жа ва и због то га се 
по ме ра ју гра ни це за пен зи-
о ни са ње, би ло би ло гич но 
оче ки ва ти да се ства ра лач-
ки и ме диј ски про стор ши ре 
отва ра за ста ри ју по пу ла ци ју. 
За те ле ви зи ју је, на при мер, 
ка рак те ри стич но да огро ман 
део ауди то ри ју ма чи не упра-
во ста ри ји, та ко да би сва ка-
ко ишло у при лог гле да но сти 
ка да би гле да о ци лак ше мо-
гли да се по и сто ве те са во ди-
те љи ма, чак и у фи зич ком и 
ге не ра циј ском по гле ду.
Ме ђу тим, сте ре о тип о ле-

по ти и мла до сти је, чи ни се, 
не у ни штив. Ка ко у аутор ском 
тек сту за лон дон ски „Гар ди-
јан” ду хо ви то при ме ћу је Џо ан 
Беј квел, ко ја је го ди на ма ра-
ди ла на те ле ви зи ја и од лич но
је по зна је, то је ме диј ко је во-
де мла ди у два де се тим и три-
де се тим, ру ко во де им љу ди у 
че тр де се тим, а је ди не осо бе 
од 60 го ди на ко је по зна ју су 
њи хо ве ма ме. Они про сто не 
при ме ћу ју огро ман по тен ци-
јал ко ји пред ста вља ста ри ја 
пу бли ка, жељ на ква ли тет них 
про гра ма.
По го то во су же не ус кра ће не

као пу бли ка, али и као не ис-
ко ри шће ни ауто ри. Се до ко си 
му шкар ци су и да је до бро до-
шли у еми си ја ма, да по ну де 
зна ње, ис ку ство, оста ве ути-
сак, ули ју по ве ре ње, али као 
пан дан њи ма рет ко се сре ће 
жен ска осо ба слич не до би, 
већ де вој ка ко је ви ше слу-
жи да укра си ам би јент, као 
естет ска про тив те жа. (Ово је 
већ крај ност ко ја на Ср би ју не
би мо гла да се при ме ни, али 
све у ку пан про блем је сва ка ко 
ак ту е лан и код нас.)
Сре ћом, све је ви ше же-

на ко је не при ста ју на та кве 
по де ле, бо ре се и под но се 
ту жбе. Ако ни шта дру го, ка-
зне ће на те ра ти ком па ни је не 
са мо да учи не ко рак у прав цу 
ис пра вља ња не прав де, већ 
да се уса гла се са ло ги ком жи-
во та, но вих од но са и прин ци-
па по на ша ња и вред но ва ња.

Д. Дра гић

СТА РО СНА ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈА НА ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈИ КАО У ХО ЛИ ВУ ДУ

ТВ ли ца са ро ком тра ја ња
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Скан ди нав ски мо дел „др-
жа ве бла го ста ња” или 
„со ци ја ли зма у ка пи та-

ли зму” ду го је био пред мет 
же ља оних ко ји су жи ве ли у 
ма ње да ре жљи вим си сте ми-
ма. Цео свет је ду го са не ма-
лом до зом за ви сти гле дао на 
скан ди нав ске зе мље у ко ји-
ма су са јед не стра не по ре зи 
би ли ви со ки, али су за то, са 
дру ге, јав не услу ге и со ци-
јал на за шти та би ли пот пу но 
бес плат ни или ве о ма при сту-
пач ни.
Је дан од мо де ла тог си сте-

ма и ње гов нај бо љи при мер, 
Дан ска, ових да на се су о ча ва 
са по тре бом да мно ге од тих 
ме ха ни за ма мо ра да де мон-
ти ра јер не мо же ви ше да их 
при у шти. Вла да у Ко пен ха ге-
ну је сре ди ном апри ла обе ло-
да ни ла план за огра ни ча ва ње 
јав не по тро шње чи ји је ва жан 
део, као и сву да по след њих 
го ди на – пен зиј ска ре фор ма. 
И опет је, као и у дру гим зе-
мља ма, реч о по о штра ва њу 
усло ва за од ла зак у пен зи ју, 
што је жр тва ко ја мо ра да се 
при не се за рад ду го роч не ста-
бил но сти на ци о нал не еко но-
ми је.
Ре фор ма укљу чу је но ву, ви-

шу ста ро сну гра ни цу за пу ну 
пен зи ју: 67 го ди на уме сто до-
са да шњих 65, што би у пу ној 
при ме ни би ло од 2019.
По сте пе но би се су зи ле 

мо гућ но сти и за пре вре ме но 
пен зи о ни са ње, ко је је да нас 
мо гу ће већ од 60. го ди не. За о-
штра ва ју се и усло ви за ин ва-
лид ске пен зи је ко ји су до сад 
би ли ве о ма ла ба ви и омо гу-
ћа ва ли и они ма ко ји су не што 
и мо гли да ра де да се пен зи о-
ни шу чак ве о ма мла ди.

„Ми ви ше не мо же мо да 
при у шти мо да здра ви и ре-
ла тив но спо соб ни од ла зе са 
тр жи шта ра да, на ма је нео п-

хо дан и њи хов до при нос еко-
ном ском ра сту, да под у ча ва ју 
на шу де цу или да бри ну о бо-
ле сни ма”, ка же се у вла ди ном 
са оп ште њу ко јим је обра зло-
же на нео п ход ност ре фор ми.
Су де ћи пре ма би лан су др-

жав них фи нан си ја, не би се 
баш ре кло да је Дан ска у ду-
бо кој кри зи, на про тив, ње на 
фи скал на ста ти сти ка је чак 
бо ља и од не ких зе ма ља ЕУ 
ко је се у овом по гле ду сма-
тра ју узор ним. Бу џет ски де-
фи цит, из ра чу нат пре ма 
стан дар ди ма Европ ске уни је, 
са мо је 2,7 од сто од бру то на-
ци о нал ног про из во да, да кле 
у гра ни ца ма ди сци пли не ко ја 
се зах те ва од зе ма ља ко је су 
сво је на ци о нал не ва лу те за-
ме ни ле евром. (Дан ска то ни-
је, иако је у Европ ској уни ји 
још од 1997. Оста ла је вер на 
сво јој кру ни и као мо не ти и 
као по ли тич ком си сте му, по-
што је устав на мо нар хи ја.)
Ме ђу тим, у овој зе мљи се 

гле да до ста уна пред: пред ло-
же не ме ре тре ба да спре че да 
се за две де це ни је да на шњи 
би лан си не по ква ре и Дан ска 
до спе у си ту а ци ју да до 2030. 

де фи цит до гу ра до 6,5 од сто
БНП-а.
Рет ко је, ина че, да по ли ти-

ча ри до но се те шке од лу ке ко-
је мо гу да их ко шта ју гла со ва
би ра ча, по го то во од лу ке чи ји
ће ре зул та ти до ћи тек он да
ка да они ви ше не бу ду оно
што су да нас. Али у по за ди ни
ових од лу ка ле жи вр ло чвр сто
уве ре ње да је по сто је ћи мо-
дел со ци јал не др жа ве у Дан-
ској нео др жив и да би, ако га
не про ме ни, зе мља мо гла да
за вр ши као Грч ка или Ир ска – 
да се су о чи са бан кро том.
Због то га све ме ре ко је су

на днев ном ре ду пред ста-
вља ју по сте пе но уда ља ва ње
од мо де ла со ци јал ног бла го-
ста ња за сно ва ног на ви со ком
опо ре зи ва њу ко јим се фи нан-
си ра ви со ка јав на по тро шња.
По ред пен зи о не ра, у Дан-

ској су на уда ру и ими гран-
ти, ко ји су јој по треб ни да би
об на вља ла сво ју рад ну сна гу.
Пре ма њи ма је ова зе мља до-
сад би ла из у зет но да ре жљи-
ва, али то ви ше из гле да ни ти
мо же, ни ти же ли да бу де.
Стран ци ће за то убу ду ће, да

би ко ри сти ли раз не со ци јал не

услу ге, мо ра ти за то и да пла-
те. До сад је би ло до вољ но да
до би ју бо ра ви шну до зво лу, а
са њом и бес плат но здрав-
стве но оси гу ра ње, бес плат но
об да ни ште за де цу и слич не
бе не фи те.
Пре ма на ја вље ној ре фор ми,

стран ци ће мо ра ти да ку пе и
при ват но здрав стве но оси гу ра-
ње за пр ве две го ди не бо рав ка,
за суб вен ци о ни са но ста но ва ње
ква ли фи ко ва ће се та ко ђе по-
сле две го ди не, а мо ра ће и да
пла ћа ју за дру штве ну бри гу о
де ци. Пу на пен зи ја за ими гран-
те ће би ти мо гу ћа тек по сле 45
го ди на бо рав ка у Дан ској, уме-
сто до са да шњих 40.
Кри ти ча ри ових пред ло га

сма тра ју да ће то де мо ти ви-
са ти до ла зак ква ли фи ко ва-
не рад не сна ге ко ја је зе мљи
нео п ход на, али у вла ди ми сле
да не што ипак мо ра да се про-
ме ни. Оно што је си гур но је сте
да ће по сле ре фор ми Дан ска
би ти ма ње из у зе так, а ви ше
бли жа еко ном ским ре ал но сти-
ма и при ме ре ни јем „дру штве-
ном уго во ру” ко ји је на сна зи у
нај ве ћем де лу Евро пе.

Ми лан Бе кин

СКАН ДИ НАВ СКЕ ЗЕ МЉЕ СМА ЊУ ЈУ СО ЦИ ЈАЛ НА ДА ВА ЊА

Ре фор ма др жа ве
Но ве ре ал но сти
у Дан ској: 

не ма до вољ но
па ра да оп ста не
све оно што је
гра ђа ни ма да то

у бо љим
вре ме ни ма
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Не ка да шњом хим ном „Хеј, Сло ве-
ни” за по чео је скуп ви ше сто ти на
уче сни ка нај ве ћих по сле рат них

рад них ак ци ја, ко ји су се не дав но оку-
пи ли у Па ла ти „Ср би ја”, у згра ди бив шег
СИВ-а, по во дом обе ле жа ва ња по чет ка
из град ње Но вог Бе о гра да. Ак ци ја ши из
го то во свих не ка да шњих ју го сло вен ских
ре пу бли ка при су ство ва ли су отва ра-
њу из ло жбе „Омла дин ске рад не ак ци је
1941–1981”, ко ју су при ре ди ли Ар хив Бе-
о гра да и Исто риј ски му зеј Ср би је.

„Две су пру ге го то ве, ал то ни је до ста,
гра ди ће мо Бе о град да бу де ко Мо сква”,
ре чи су ак ци ја шке пе сме, ис пи са не на
јед ном од па ноа. А на фо то гра фи ја ма
бри га ди ри на гра ди ли шти ма са крам по-
ви ма, ко ли ци ма...

– Ви ше од 1.000 бри га да из свих кра-
је ва та да шње Ју го сла ви је са око 200.000
омла ди на ца, од 1948. до 1950. го ди не, на
мо чва ри и пе ску по ди гли су Сту дент ски
град са мен зом и До мом кул ту ре, стам бе-
но на се ље То шин бу нар са 40 пе то спрат-
ни ца, згра ду СИВ-а, а де се так гра ди ли-
шта би ло је у дру гим де ло ви ма Бе о гра-
да. Бри га де су ма хом би ле са ста вље не
од се о ске омла ди не, и оне су оста ја ле на
гра ди ли шти ма по два ме се ца, док су сту-
дент ске и сред њо школ ске ра ди ле ме сец
да на. Мно ги од њих пр ви пут су ви де ли
же ле знич ку ком по зи ци ју или су пр ви пут
оти шли у по зо ри ште – ре као је Сло бо дан
Бо сиљ чић, та да шњи ко ман дант ОРА „Но-
ви Бе о град”.
Ску пу су, по ред ак ци ја ша, при су ство-

ва ли и пред став ни ци ам ба са да зе ма ља
бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, гра да
Бе о гра да и оп шти не Но ви Бе о град. Ве-

те ра ни ак ци ја ши по здра ви ли су и Иви цу
Да чи ћа, пот пред сед ни ка Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је и ми ни стра, ко ји је та ко ђе био
уче сник три ОРА и три пу та удар ник.

– По ред рад них ре зул та та ак ци је су
има ле и дру гу ди мен зи ју, та мо су ор га-
ни зо ва на спорт ска так ми че ња и сле то ви,
уче сни ци су се ме ђу соб но упо зна ва ли и
дру жи ли, а ви ше од 3.300 омла ди на ца
је опи сме ње но. Же лим да се са чу ва се-
ћа ње на до бро вољ ни омла дин ски рад и
пе ри од ка да ни је би ло кри ми на ла ни мр-
жње ме ђу на ро ди ма – ис та као је Да чић.
У име гра до на чел ни ка Бе о гра да, за

све што су учи ни ли за Но ви Бе о град и
Ср би ју ак ци ја ши ма је за хва лио и ар хи-
тек та Де јан Ва со вић.

– На фа кул те ти ма ар хи тек ту ре ши ром
Евро пе из у ча ва се из град ња по је ди них
обје ка та у Бе о гра ду ко је сте ви гра ди ли,
те вам за то ду гу је мо струч ну и људ ску
за хвал ност – на гла сио је Ва со вић.
Ме ђу гра ди те љи ма Но вог Бе о гра да на

су сре ту ве те ра на би ли су и пен зи о не ри
Ми лан То до ро вић из Из ва ри це крај Жа-
гу би це, члан Хо мољ ске бри га де, Ко виљ-
ка Ба јић из Сла вон ско брод ске бри га де,
Спли ћан ка На та ли ја Дра ги шић, ко ја је
ра ди ла са бри га дом Еко ном ског фа кул-
те та из Бе о гра да, Ан ге ла Ра ду ло вић из
Сред њо школ ске мо стар ске учи тељ ске
бри га де, Ра до ји ца Смиљ ко вић из Су во-
до ла... Мно ги су, већ у озбиљ ним го ди-
на ма, до шли у прат њи мла ђих чла но ва
по ро ди це.
До ма ћин ску па био је Од бор ве те ра на

– гра ди те ља Но вог Бе о гра да.
– Же ле ли смо да са чу ва мо од за бо-

ра ва успо ме ну на до бро вољ ни омла-
дин ски рад од 1941. до 1981, на пе ри од
ка да је два ми ли о на уче сни ка ОРА да ло
120.000.000 рад них да на. С пе смом и за-
но сом ис пи си ва ли су при че јед ног до ба
пре пу ног ен ту зи ја зма, до ба пле ме ни тих
за не се ња ка – ис та као је проф. др Сло-
бо дан Ри ста но вић, пред сед ник Од бо ра
ве те ра на.
У про гра му при ре ђе ном у Па ла ти „Ср-

би ја” уче ство ва ли су умет ни ци Иван Бе-
кја рев и Све тла на Спа јић. На кон кок те ла,
КУД „Ср би ја ИМТ” одр жао је кон церт за
ак ци ја ше у Сту дент ском кул тур ном цен-
тру, а су срет је за вр шен за јед нич ким руч-
ком у мен зи Сту дент ског гра да. Д. Р.

СКУП АК ЦИ ЈА ША – ГРА ДИ ТЕ ЉА НО ВОГ БЕ О ГРА ДА

Пле ме ни ти за не се ња ци

У Палати „Србија”

Проф. др Сло бо дан Ри ста но вић
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Ди пло ми ра ни прав ник Ми-
ро љуб Стан ко вић но ви је 
пред сед ник Удру же ња пен зи-
о не ра Ни ша. То су јед но гла-
сно од лу чи ли чла но ви Из бор-
не скуп шти не ни шких пен зи о-
не ра. По сао пот пред сед ни ка, 
та ко ђе јед но гла сно, по ве рен 
је Ми ло ра ду Сто ши ћу, офи-
ци ру у пен зи ји, ина че ак ту ел-
ном град ском већ ни ку. Њих 
дво ји ца су пред ло же на и за 
од го вор не функ ци је у Са ве зу 
пен зи о не ра Ср би је – Стан ко-
вић за јед ног од пот пред сед-
ни ка, а Сто шић за чла на Из-
вр шног од бо ра.
У но вом Из вр шном од бо ру 

је још три на е сто ро чла но ва 
пред ло же них на из бор ним 
скуп шти на ма 82 ме сне ор га-

ни за ци је Удру же ња пен зи о-
не ра гра да Ни ша, ко је су јед-
но гла сно по др жа ли чла но ви 
Скуп шти не.
Скуп шти на је за но вог (ста-

рог) пред сед ни ка Са ве за пен-

зи о не ра Ср би је пред ло жи ла
др Јо ва на Кр ко ба би ћа, а за
ње го вог за ме ни ка Ђу ру Пе-
ри ћа. За Из вр шни од бор Са-
ве за пред ло жен је Дра го слав
Ђу ка но вић из По мо рав ског

окру га, тре нут но пред сед ник 
Управ ног од бо ра Фон да ПИО.
Из бор ној скуп шти ни су, по-

ред оста лих, при су ство ва ли
на род ни по сла ни ци у Скуп-
шти ни Ре пу бли ке Ср би је,
пред сед ник Удру же ња пен-
зи о не ра Бе о гра да, Ђу ро Пе-
рић, и пред сед ник Удру же ња
пен зи о не ра Но вог Са да, Мо мо
Чо ла ко вић, за тим ди рек тор
ни шке фи ли ја ле Фон да ПИО,
Си ни ша Ва сић, пред сед ник 
Удру же ња вој них пен зи о не-
ра, Об рад Ми лен ко вић, пред-
сед ник Удру же ња ин ва ли да
ра да, Зо ран Ђо кић, пред став-
ни ци ло кал не са мо у пра ве и
број ни го сти из дру гих удру-
же ња и ор га ни за ци ја.

С. Н.

Ста на ри и за по сле ни у Ге рон то ло-ССшком цен тру „Срем” ис пу ни ли су хол
и га ле ри ју ове уста но ве на про сла ви

сто тог ро ђен да на Ол ге Ада мо вић, ко ја ту
жи ви 20 го ди на. Број 100 кра сио је ве ли-
ку чо ко лад ну тор ту, при пре мље ну по же-
љи сла вље ни це. Му зи ка и хор ГЦ „Срем” 
упот пу ни ли су сла вље, а ни су из о ста ли ни
цве ће и по кло ни. Про сла ви ро ђен да на, уз
број не но ви нар ске еки пе, при су ство ва ла
је и Ол ги на осам го ди на мла ђа се стра Ве-
лин ка ко ја та ко ђе жи ви у овом цен тру.
Че сти та ју ћи сла вље ни ци ро ђен дан, ди-

рек тор ка Ма ри ја Ста ној чић Сра ка је ис-
та кла да у њи хо вој уста но ви жи ви још 15
ста на ра ста ри јих од 90 го ди на и да је по-
чет ком апри ла сти гла и Ана Гру де нић, ко-
ја је сто ту го ди ну на пу ни ла 2. фе бру а ра.
Ол га Ада мо вић је би ла раз дра га на и

уз бу ђе на, а на но ви нар ска пи та ња је од-
го ва ра ла ње на се стра Ве лин ка.

– Ол га је ро ђе на у Оха ју, у САД, где су
ро ди те љи до шли у по тра зи за по слом и
за ра дом. Ле по су жи ве ли у Аме ри ци пет
го ди на, а он да с до шли ку ћи у по се ту род-
би ни где их је за те као Пр ви свет ски рат. У 
Оха јо се ви ше ни ка да ни су вра ти ли и оста-
ли су да жи ве у Ву ко ва ру – ка же Ве лин ка.

Ол га је пен зи ју за ра ди ла ра де ћи у ку-
хи њи, а Ве лин ка је за вр ши ла гим на зи ју и
ра ди ла је као слу жбе ни ца. Мла ђа се стра
је еспе ран ти ста, та ко да се и да нас до пи-
су је са „ко ле га ма” из Евро пе, Аме ри ке...
Са рат ним ви хо ром се стре су се нај пре

из Ву ко ва ра до се ли ле у Шид, а по том у
рум ски Ге рон то ло шки цен тар, где за до-
вољ но жи ве већ две де це ни је.
Ол га се ни је уда ва ла, та ко да су се не-

у да те но ви нар ке у ша ли пи та ле да ли је
то ре цепт за дуг жи вот. Се стре ка жу да су
ду го веч ност на сле ди ле. Њи хо ва мај ка је
жи ве ла 86, а ба ка 92 го ди не. До да ју да је
уз ге не пре суд на и ис хра на, а ни су не ва-
жне ни раз ли чи те ак тив но сти ко је љу де
бо дре. Се стре се ле по сла жу са ци мер ка-
ма, као и са не го ва те љи ца ма, а до не дав-
но Ол га Ада мо вић се са ма кре та ла.

– Ол га је нео бич на и спе ци фич на ста-
ра го спо ђа, дру же љу би ва је и во ли да
при ча – ка же за „Глас оси гу ра ни ка” не-
го ва те љи ца Слав ка Пе шић. – Без об зи ра
на то што је на пу ни ла сто ту, из гле да ле-
по и не го ва но. Обе се стре су има ле леп
и ми ран жи вот, без тр за ви ца.
По ред Слав ке, о се стра ма бри ну и не-

го ва те љи це Са ња Ђор ђе вић и Ми лан ка

Стој шић, као и ме ди цин ска се стра Жив ка
Пе риз, и све су при су ство ва ле сла вљу.
Го спо ђа Ол га ве о ма ле по цр та, а пре ви-
ше го ди на Слав ка Пе шић јој је до не ла
при бор и од та да сли ка ку ће и др ве ће.
Ро ђен дан ско сла вље ста на ри и за по-

сле ни су ис ко ри сти ли да се се те до жи-
вља ја из по след ње две де це ни је, а под-
се ћа ли су се и успо ме на из мла до сти. На
ро ђен дан ску жур ку био је по зван и Го-
ран Ву ко вић, пред сед ник оп шти не Ру ма,
ко ји је до шао са при год ним по кло ни ма и
цве ћем за сла вље ни цу.

– У Ге рон то ло шком цен тру „Срем” су
стан дард и ква ли тет услу га на свет ском
ни воу. Же лим вам што ви ше ова квих
оку пља ња – ре као је пред сед ник оп шти-
не че сти та ју ћи Ол ги Ада мо вић сто ти ро-
ђен дан. Д. Р.

Но во и за бра ни пред сед ник Ми ро љуб Стан ко вић (дру ги
зде сна)

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА НИ ША

Пред сед ник Ми ро љуб Стан ко вић

У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ „СРЕМ”

Ба ка Ол гин
сто ти ро ђен дан
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пензионерски кутак

БЕ О ГРАД

Од дру же ња до
сли кања
Ни је ша ла, пр вог апри ла одр жа на је ли ков на ко ло ни ја

у Ге рон то ло шком цен тру Бе о град уз уче шће два де сет и
пет сли ка ра, ве ћи ном чла но ва ли ков них сек ци ја ге рон-
то ло шких уста но ва из Бе о гра да, Пан че ва, Но вог Са да,
Кра гу јев ца и Су бо ти це. Овај леп ли ков ни до га ђај отво-
рио је град ски се кре тар за со ци јал ну за шти ту, Вла дан
Ђу кић, на ја вив ши да ће сли ке би ти из ло же не то ком ма ја
у Град ској скуп шти ни и аук циј ски про да те.
Да су сли ка ри ужи ва ли док су ра ди ли, го во ри и про-

дук ци ја – че тр де сет и јед на сли ка чи јом ку по ви ном ће се
по мо ћи до ма ћин ко ло ни је. Сви уче сни ци су се ле по дру-
жи ли и осе ћа ли „као код ку ће”, што по твр ђу је и осам де-
сет че тво ро го ди шња Еми ра Жив ко вић из Ге рон то ло шког
цен тра Но ви Сад, Са рај ка уда та у Сре му:

– Ја у До му на Ли ма ну са мо пре спа вам, „зу јим” сву где.
Са да сам у Бе о гра ду и ово је див но дру же ње и уза јам но
уну тар ге не ра циј ско под сти ца ње. Ве руј те – жи вим „пу-
ном па ром”. Ни кад ми ни је би ло бо ље. На дам се да не ће
ско ро пре ста ти.
У му зич ком де лу про гра ма отва ра ња на сту пи ла је из-

вор на во кал на гру па „Ла ста ви це” ко ју чи не ко ри сни це
бе о град ских ге рон то ло шких клу бо ва.

В. В.

СМЕ ДЕ РЕ ВО – ПО ЖА РЕ ВАЦ

Пан ти ћу но ви
ман дат
За пред сед ни ка Окру жног 

од бо ра пен зи о не ра По ду-
нав ског окру га по но во је 
иза бран Сло бо дан Б. Пан-
тић. Но ви ман дат пред сед-
ни ку Оп штин ске ор га ни за-
ци је пен зи о не ра Сме де рев-
ске Па лан ке по ве рен је на 
сед ни ци Окру жног од бо ра 
пен зи о не ра По ду нав ског 
окру га, не дав но одр жа ној у Сме де ре ву, на ко јој је усво јен
и из ве штај о про те клом че тво ро го ди шњем ра ду. На ис тој
сед ни ци за чла но ве Скуп шти не Са ве за пен зи о не ра Ср би је
иза бра ни су Во ји слав Па вло вић из Сме де ре ва и Пе ри ша
Бо јић из Ве ли ке Пла не.
Ина че, на за јед нич кој сед ни ци окру жних од бо ра пен-

зи о не ра По ду нав ско-бра ни чев ског окру га, ко ја је одр-
жа на у По жа рев цу, упу ћен је пред лог Скуп шти ни Са ве за
пен зи о не ра Ср би је да до са да шњи пред сед ник Сaвеза, др
Јо ван Кр ко ба бић, и у на ред ном че тво ро го ди шњем ман-
да ту оста не на тој функ ци ји. Пред ло же но је да за ме ник 
пред сед ни ка Са ве за пен зи о не ра Ср би је и да ље бу де Ђу ро
Пе рић, док је Ти хо мир Ни ко лић из Кра ље ва пред ло жен
за пот пред сед ни ка Са ве за за цен трал ну Ср би ју. За чла на
Из вр шног од бо ра Са ве за пен зи о не ра Ср би је из По ду нав-
ско-бра ни чев ског окру га пред ло жен је Мом чи ло – Мо мо
Пе ја но вић из По жа рев ца.  Сл. К.

ВРА ЊЕ

По моћ Кра ље ву
По чет ком апри ла фол клор ни ан самбл Оп штин ске ор-

р ур у
га ни за ци је пен зи о не ра Вра ња при ре дио је при јат но ве че
за гра ђа не Кра ље ва. У пре пу ној спорт ској ха ли пе ва ло
се и игра ло ско ро два са та, а од по чет ка на сту па па до
за вр шет ка спле та из вор них пе са ма и ига ра про ла мао се
гром ки апла уз. По себ но је пчињ ска гај дар ска игра раз и-
гра ла ср це Кра љев ча на.

– Иако не ма мо мно го, ус пе ли смо да при ку пи мо и
скром на нов ча на сред ства и по кло ни мо Кра љев ча ни ма,
а они су из ра зи ли ве ли ку за хвал ност – ре кли су та ко ре-
ћи углас пред сед ник ан сам бла, До бри Ри стић, и ко ре о-
граф и умет нич ки ру ко во ди лац, Ми о мир Ста ној ко вић.

Р. С.
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КИ КИН ДА

Јубилеј„Чу пе рка”
Деч ји хор „Чу пе рак” из Ки кин де, ко ји је ла не отво рио

7. смо тру пен зи о не р ских хо ро ва Вој во ди не, про сла вио је
не дав но пе то го ди шњи цу по сто ја ња. Ње гов ве ли ки ро-
ђен дан ски кон церт уве ли ча ли су сво јим уче шћем деч ји
хо ро ви „Врап чић” из Ба ња лу ке и „Звон чић” из Пан че ва.
Сред ства при ку пље на од ове при ред бе да ро ва на су вој во-
ђан ском удру же њу де це са по себ ним по тре ба ма.
А, по ред по мо ћи вр шња ци ма, хор „Чу пе рак”, као што

смо ре кли, пе смом че сто об ра ду је и ста ри је. С. З.

ША БАЦ

Ак тив ни ин ва ли ди 
ра да
Сек ци ја за спорт и ре кре а ци ју нај ак тив ни ја је у Град-

ској ор га ни за ци ји ин ва ли да ра да у Шап цу. Це ле зи ме ор-
га ни зо ва ли су ре кре а ци ју ко јом су по пра вља ли и по бољ-
ша ва ли кон ди ци ју, при пре ма ју ћи се за спорт ске су сре те 
на Ко па о ни ку.
Ве о ма су се ан га жо ва ли и у Сек ци ји за не го ва ње град-

ских ига ра, под буд ним оком ко ре о гра фа Зо ра на Бур ма-
зо ви ћа, а за дан Све тог Са ве ор га ни зо ва ли су и успе шну 
играч ку пре ми је ру.

– Ове ак тив но сти ор га ни зо ва ли смо за хва љу ју ћи раз у ме-
ва њу пред сед ни ка Ме сне за јед ни це Ка ме њар ко ји нам је 
усту пио про сто ри је без на док на де, на че му смо му бес крај-
но за хвал ни. То је ујед но и знак да су пре по зна ли по тре бе 
су гра ђа на, на ро чи то на ше ге не ра ци је, ко ја ни је у мо гућ но-
сти да соп стве ним сред стви ма фи нан си ра из најм љи ва ње 
са ле за ре кре а ци ју, а она нам је ве о ма по треб на. До ла-
ском ле пих да на по чи њу и крат ка, углав ном јед но днев на 
пу то ва ња, ко ја су увек ве о ма по се ће на, а при пре ми ли смо 
и план ак тив но сти за ор га ни зо ва ње спорт ских так ми че ња, 
о че му ће мо бла го вре ме но оба ве сти ти све чла но ве на ше 
ор га ни за ци је – ре кла нам је пред сед ни ца Сек ци је за спорт 
и ре кре а ци ју, Сне жа на Ту тун џић. Д. М.

ВРЊАЧКА БАЊА

Пред сед ни че, чу вај 
нам град
Ко ло срп ских се ста ра из Вр њач ке Ба ње ор га ни зо ва ло је 

ма ни фе ста ци ју „Пред сед ни че, чу вај нам град”, као под се ћа-
ње на пре да ју кљу че ва гра да од Ту ра ка срп ском кне зу Ми-
хај лу. Пре ма ре чи ма Хил де Жив ко вић из Ко ла срп ских се-
ста ра, ма ни фе ста ци ја је има ла ви ше раз ли чи тих це ли на. На 
так ми че њу у кро су „Тр чи мо да нас за бо ље су тра” уче ство-
ва ла су де ца из вр ти ћа „Ра дост”, и из основ них и сред њих 
шко ла. Кул тур ни део про гра ма упот пу нио је глу мац Мо мир 
Бра дић, ко ји је го во рио о ле по ти при ро де и жи вље ња. Тре-
ћи део ма ни фе ста ци је кроз пе сму и игру улеп шао је на ступ 
КУД-а „За пис” из су сед ног Тр сте ни ка. Д. И.

ПИ РОТ

Пен зи о не ри „Ти гра” 
у Сме де ре ву
Пре ма пла ну ме сеч них ак тив но сти, пен зи о не ри пи рот ског 

„Ти гра” по се ти ли су 17. апри ла Сме де ре во и об и шли твр ђа ву 
ко ја окру жу је град на Ду на ву. Уз за јед нич ки сни мак и пу ни 
ути са ка о про ве де ном јед но днев ном из ле ту, у ве чер њим ча-
со ви ма вра ти ли се у Пи рот. Сле де ћа де сти на ци ја „Ти гро вих” 
пен зи о не ра, ко ја је пла ни ра на за мај, би ће по се та Авал ском 
тор њу и гро бу па три јар ха Па вла. М. А.
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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

Про чи та ла сам у про шлом бро ју ваш чла-
нак о Удру же њу пен зи о не ра Па ли лу ла и баш 
ми је би ло дра го да је не што на пи са но и о 
њи ма. То јест о на ма, по што и ја ту при па дам 
по ме сту ста но ва ња.
Мо гу да ка жем да се у на шем Удру же њу 

ствар но тру де и да нам ор га ни зу ју мно го то га. 
Пре све га из ле те и дру же ња та ко да сам као 
пен зи о нер ка по се ти ла мно га ме ста у Ср би ји у 
ко ја ра ни је ни сам сти за ла да одем, а ни сам ни 
ми сли ла да мо же да бу де та ко ин те ре сант но 
пу то ва ти у дру штву вр шња ка. Све то што се 
ор га ни зу је при сту пач но је на шем џе пу, увек је 
и ру чак ис пла ни ран, па про ве де мо ве о ма леп 
дан на тим из ле ти ма. Ште та је што ту у цен-
тру, где је и се ди ште Удру же ња, не ма мо не ку 
про сто ри ју, клуб где би смо се оку пља ли, дру-
жи ли... Са да су нам про сто ри је са мо у Кр ња чи, 
Бор чи, а ни је нам сви ма ла ко да та мо оде мо.

Ор га ни зо ва ли су и Фонд со ли дар но сти па су
се мно ги пен зи о не ри учла ни ли јер на ма бан ке
не же ле да да ју кре ди те, а пре ко тог фон да
мо же да се до би је бес ка мат на по зај ми ца, што
у не ком тре нут ку мо же мно го да зна чи.
Исти на, у Удру же ње нај ви ше до ла зимо сва-

ког про ле ћа кад се пре да ју зах те ви за бес пла-
тан од ла зак у ба ње. И са ма сам ишла ова ко
у ба њу пре не ко ли ко го ди на, па са да че кам
да опет до ђем на ред. Је сте да увек има мно-
го ви ше при ја вље них не го што има ме ста, али
нај ва жни је је што не иду сва ке го ди не исти
љу ди не го се пра вил но рас по ре ди, та ко да сви
има ју шан су да стиг ну на ред да иду у ба њу.
Ето, то сам хте ла да на пи шем о на шем Удру-

же њу да се ви ди да и ми, чла но ви, по шту је мо
труд и рад оних ко ји ор га ни зу ју све ово за нас.

Сав ка Ми ле кић,
Дал ма тин ска, Бе о град

Само нам клуб недостаје

Про па ганд на ак ци ја
Бе о град ски Пен зи о ни за вод још од по чет ка сво га са мо стал ног ра да по све-

ћи вао је па жњу да у ре до ви ма сво јих чла но ва по пу ла ри зу је пен зи о но оси гу-
ра ње на тај на чин што ће их што бо ље упо зна ти са ра дом. Раз ло зи за ово су 

што је оси гу ра ње би ла но ви на у на шим кра је ви ма и што ши ро ке ма се ин те ре се на-
та ни су би ле упо зна те са ду жно сти ма и пра ви ма по овом оси гу ра њу. У пр ве да не 
сво га ра да од штам пао је у ви ду бро шу ра „Оба ве ште ња Пен зи о ног за во да за слу-
жбе ни ке у Бе о гра ду о ду жно сти ма и пра ви ма ње го вих чла но ва”. Од но вем бра 1939, 
бе о град ски Пен зи о ни за вод је по чео са об ја вљи ва њем сво га ре дов ног ме сеч ног оба-
ве штај ни ка у ко ме је пу бли ко вао по дат ке о свом ра ду, и то пр во на руч ној ма ши ни, 
а од апри ла те го ди не пре шао је на штам па ње свог оба ве штај ни ка под на сло вом 
„Пен зи о но оси гу ра ње”. Ре зул тат по ра ста оси гу ра ни ка од ав гу ста 1938. до де цем бра 
1939. по ка зу је да је пред у зе ти по сао био ис пра ван и ко ри стан.

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

Од но си с јав но шћу
У окви ру РФ ПИО, по ред још шест сек то ра, ра ди и Сек тор за

од но се с јав но шћу у ко ме се оба вља ју по сло ви дoстављања
ин фор ма ци ја ка јав но сти, кон ти ну и ра но ус по ста вља са рад ња
с ме ди ји ма, пра ти и уна пре ђу је ква ли тет услу га ко је се пру жа-
ју гра ђа ни ма, раз ви ја ин тер на ко му ни ка ци ја са за по сле ни ма
у Фон ду, пре зен ту је Фонд на при ме рен и ор га ни зо ван на чин,
пру жа ју тач не ин фор ма ци је и чу ва углед пред у зе ћа у јав но-
сти. Та ко ђе се ор га ни зу ју сед ни це Управ ног и Над зор ног од бо-
ра, при пре ма ју ма те ри ја ли и за пи сни ци за рад ор га на Фон да,
осми шља ва и при пре ма ча со пис „Глас оси гу ра ни ка”, оба вља ју
се по сло ви по при ту жба ма и пред став ка ма гра ђа на, одр жа ва
ко му ни ка ци ја с јав но шћу кроз функ ци о ни са ње го вор ног ауто-
ма та, од го во ре на те ле фон ске упи те или пред став ке. При пре-
ма ју се и ли фле ти и ра де број ни дру ги по сло ви на ства ра њу
по зи тив ног ими џа Фон да. Гра ђа ни у све ве ћем бро ју ко ри сте и пи-ар офис (мо гућ ност обра ћа ње Фон ду пу тем и-мејл
адре се), а за по сле ни у Сек то ру за од но се с јав но шћу су за ду же ни да пра во вре ме но пру же тра же ни од го вор или прав но
ми шље ње. Ј. О.
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Пра во на по ро дич ну пен зи ју

Не мо же пре пе де се те го ди не

Без по ве ћа ња и по вра ћа ја

Услов за пен зи ју

Ста ро сна или по ро дич на пен зи ја

?Све тла на Ни ко лић, Кла до во: Мој муж је на стра дао
у са о бра ћај ној не сре ћи 2010. го ди не у 28. го ди ни.
Имао је укуп но јед ну го ди ну и де вет ме се ци ста жа.

Оста ла сам са ма са на шом ћер ком ко ја има две го ди не. Да
ли на ше де те мо же да при ма не ку пен зи ју (на док на ду) до
пу но лет ства и ко ме бих мо гла да се обра тим за по моћ?

?Ј. Е., Бо си ле град: Мо лим Вас да ми од го во ри те да
ли ру да ри са бе не фи ци ра ним ста жом 12/18 мо гу 
да иду у пен зи ју са 40 го ди на рад ног ста жа без об-

зи ра на го ди не жи во та?

?Б. Пе ле вић, Срем чи ца: У пе ри о ду од 1982. до 1994.
го ди не био сам у рад ном од но су у фир ми где су ми
упла ћи ва ни до при но си за ПИО, а исто вре ме но сам

у том пе ри о ду ра дио и као так си ста и та да су ми ми-
мо мо је во ље, по ред свих оста лих по ре за и да жби на,
упла ћи ва ни и до при но си за ПИО. По пре по ру ци, под нео
сам зах тев за по ве ћа ње из но са пен зи је за до при но се
ко ји су ми упла ћи ва ни као при ват ни ку. При ло жио сам
и уве ре ње По ре ске упра ве, али још ни сам до био од го-
вор. Ако по ве ћа ње ни је мо гу ће, да ли имам пра во на
по вра ћај тог нов ца ко ји је упла ћен за до при но се?

?Ми ло рад Пан тић, Но ви Бе о град: Овог про ле ћа на-
вр шио сам 57 го ди на жи во та и имам до са да укуп-
но 37 го ди на, шест ме се ци и де вет да на ста жа.

Пла ни рам да сле де ће го ди не, ка да на пу ним 58 го ди на
жи во та, одем у пен зи ју. Та да ћу има ти 38 го ди на, шест
ме се ци и де вет да на ста жа. До 40 го ди на ста жа ми не-
до ста је око го ди ну и по, па ме за ни ма да ли по сто ји
мо гућ ност да не ка ко по пу ним пра зни не у рад ном ста жу 
да не бих мо рао да ра дим јед ну го ди ну ду же. Кон крет-
но ми слим на пе ри од пре мог за по сле ња ка да сам за вр-
шио шко лу и био на од слу же њу вој ног ро ка, да ли по-
сто ји не ка мо гућ ност да се тај пе ри од при зна у стаж?

?Зо ри ца Сто ја но вић, Ниш: Мо лим Вас, ре ци те ми да
ли је ве ћа по ро дич на пен зи ја или ста ро сна ко ја
је оства ре на у Хр ват ској за 25 го ди на (по ро дич на

пен зи ја је 15.000 дин.). Дру го пи та ње је да ли хр ват ски
пен зи о не ри има ју пра во на бањ ско ле че ње по упу ту ле-
ка ра, као и на оних 5.000 ди на ра по мо ћи?

Од го вор: Ни сте се из ја-
сни ли о ка квој са о бра ћај ној 
не сре ћи је реч. Уко ли ко се ра-
ди о не сре ћи ван по сла, што 
зна чи да ни је би ла ве за на за 
по сао, он да на жа лост ни Ва-
ше де те ни Ви не ће те мо ћи да 
оства ри те пра во на по ро дич ну 
пен зи ју јер је за то по треб но 
да је Ваш су пруг ра дио нај ма-
ње три го ди не, с об зи ром да 
Ваш су пруг у мо мен ту не сре ће 
ни је имао 30 го ди на жи во та, 
а био је ста ри ји од 25 го ди на. 
Ако се ко јим слу ча јем ра ди ло 

о не сре ћи на по слу, мо же те
од мах по кре ну ти по сту пак за
оства ри ва ње пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју. Уз зах тев тре-
ба под не ти пре све га по вред-
ну ли сту ко ја по твр ђу је да се
ра ди о не сре ћи на по слу. За
сва оста ла по треб на до ку мен-
та мо же те да се ин фор ми ше те
на са мом обра сцу зах те ва за
по ро дич ну пен зи ју по смр ти
оси гу ра ни ка. Зах тев се под но-
си фи ли ја ли ПИО где је Ваш
по кој ни су пруг био по след њи
пут оси гу ран, тј. где је ра дио.

Од го вор: Оси гу ра ник, у 
овом слу ча ју ру дар, ко ји ра ди 
на по сло ви ма где се сва ких 
12 ме се ци ра чу на као 18 ме-
се ци ста жа оси гу ра ња, мо ра 
да има 50 го ди на жи во та да 
би мо гла да му се сни зи ста-
ро сна гра ни ца. Са овим сни-
же њем ста ро сне гра ни це и 40 
го ди на ста жа оси гу ра ња ру-
дар би мо рао ове 2011. го ди-
не да има нај ма ње 53 го ди не 
и че ти ри ме се ца жи во та да би 
оства рио пра во на ста ро сну 
пен зи ју. То прак тич но зна чи 

да без об зи ра на 40 го ди на
ста жа оси гу ра ња, пре 50. го-
ди не жи во та ру дар не мо же
да ра чу на на пра во на ста ро-
сну пен зи ју, тј. ово пра во не
мо же да се оства ри без об зи-
ра на го ди не жи во та. Што се
ти че нај ни же ста ро сне гра ни-
це, она се за оси гу ра ни ке му-
шкар це сва ке го ди не по ме ра
за по че ти ри ме се ца до 2019.
го ди не, а од 2020. го ди не ова
гра ни ца се по ме ра за по шест
ме се ци до 2023, ка да ће би ти
по треб но 58 го ди на жи во та.

Од го вор: Не ма за кон ске 
мо гућ но сти, све до 2003. го-
ди не, да се основ на за ра да из 
рад ног од но са, на осно ву ко-
је Вам је при зна то и од ре ђе-
но пра во на пен зи ју и ви си на 
пен зи је, са би ра са осно ви ца ма 
на ко је сте пла ћа ли до при нос 

на до пун ску де лат ност као са-
мо стал ни об ве зник до при но-
са. То што сте пла ћа ли и на 
до пун ску де лат ност по ре зе и 
до при но се је био услов за оба-
вља ње до пун ске де лат но сти 
од ко је сте уби ра ли и од ре-
ђе ну до бит. Та ко ђе, не ма за-

Од го вор: По За ко ну о ПИО, 
стаж оси гу ра ња пред ста вља 
са мо вре ме ко је сте про ве ли 
на ра ду, или као оси гу ра ник 
са мо стал них де лат но сти или 
по љо при вред не де лат но сти. 
Та ко ђе, у стаж оси гу ра ња се 
ра чу на и вре ме за ко је сте 
пла ћа ли до при но се за ПИО по 
осно ву чла на 15 За ко на о ПИО. 
Вре мен ски пе ри о ди ко је сте 
про ве ли на шко ло ва њу, че ка-
њу све до чан ства, лет њем рас-

пу сту, би ра ли сред њу шко лу и
би ли при ја вље ни на би роу за
за по шља ва ње, не мо гу ни под
ка квим усло ви ма да се утвр де
као свој ство оси гу ра ни ка, ре-
тро ак тив но, а Ви сте те пе ри о-
де има ли од 1969. до 1973. го-
ди не. Из овог раз ло га не до ста-
ју ћи стаж до 40 го ди на мо же те
оства ри ти са мо на ста вља њем
оси гу ра ња до ис пу ње ња усло-
ва за ста ро сну пен зи ју, тј. до
40 го ди на ста жа оси гу ра ња.

Од го вор: Не ма за кон ске 
пре пре ке да по ред ста ро сне 
пен зи је ко ју ко ри сти те по 
ста жу на вр ше ном у Хр ват ској 
оства ри те пра во и на по ро-
дич ну пен зи ју по ста жу на вр-
ше ном у Ср би ји. Ово, на рав-
но, под усло вом да ис пу ња-
ва те и оп ште усло ве као члан 
по ро ди це за при зна ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју 
из Ср би је. То зна чи да не ма 
по тре бе да би ра те јед ну или 

дру гу пен зи ју, већ мо же те ко-
ри сти ти обе под усло вом да
не ма по кла па ња ста жа у обе
др жа ве. Што се ти че пра ва на
бес пла тан бо ра вак у ба ња ма,
као и на по моћ др жа ве Ср би је
од 5.000 ди на ра, на то има ју
пра во са мо пен зи о не ри ко-
ји при ма ју пен зи ју из Ср би је.
Ова пра ва мо же те оства ри ти
са мо ако збир пен зи ја не пре-
ла зи про пи са ни цен зус о ви-
си ни пен зи ја.

кон ске мо гућ но сти да Вам се
ти до при но си вра те за то што
осно ви це ни су об ра чу на те у
пен зиј ски основ. У вре ме у ко-

је сте Ви оба вља ли до пун ску
де лат ност, од 1982. до 1994.
го ди не, ова чи ње ни ца је мо-
ра ла да Вам бу де по зна та.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ПРАЗНИК 
РАДА

СТВАРНЕ
ЧИЊЕНИЦЕ

МУШКО ИМЕ
СЛЕПИ МИШ, 
ЉИЉАК

ПРЕДЛОГ: 
ПОЗАДИ

БУЂЕЛАР
МЕРА ЗА 
ПАПИР

СИТНА 
ЗЕМЉА,
ПРАХ

РОМАН
ГОГОЉА

ГЛАВНИ ГРАД
ПОЉСКЕ

ГРАД У 
ИРАКУ

28. И 12.
СЛОВО

ЦИНОБЕР

РАНИЈИ 
ФИЛМСКИ
РЕЖИСЕР,
ВАТРОСЛАВ

ЈЕДНА ПОЉО-
ПРИВРЕДНА 
АЛАТКА

УЗВИК 
ВЕСЕЉА

ЖЕЛЕЗНИЧ. 
КОЛОСЕК
АУТОМАТ.
МАШИНА

УЗРОЧНА 
СВЕЗА

ГРАД У 
СРБИЈИ

ПЛ. МАСИВ
У АЗИЈИ

СИМБОЛ
ФОСФОРА

ЗЛО, РЂАВО

ДЕТАЉАН
СПИС

АРАПСКИ
ГУДАЧКИ

ИНСТРУМЕНТ

ОЗНАКА
ЗА ВОЛТ
ГЛ. ГРАД
МАРОКА

КАТАЛОН. 
ПИСАЦ,
ГАБРИЈЕЛ

ВРСТА 
ДРВЕТА

УНИШТАВАЧ

НАРОДНА 
БАНКА (СКР.)

ВОДЕНЕ
ЖИВОТИЊЕ
СРЕДСТВО 
УМИРЕЊА

ОСТРВО У 
ЕГЕЈСКОМ 
МОРУ

КРАДЉИВАЦ

СТРУГАРИ 
(ХРВАТ.)

КРЕТАЊЕ,
ПОКРЕТ

СИМБОЛ 
ТИТАНА
ТИХИ 
ГОВОР

ИМЕ ГЛУМЦА 
БАЈИЋА

СИМБОЛ
АЗОТА
МИЛИЦА 
ОДМИЛА

ПУСТИЊА У 
ЧИЛЕУ

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ

ЈУЖ. АМЕР. 
ПАПКАР

ИСТА СЛОВА

СТАНОВНИК 
АСИРИЈЕ

СИМБОЛ 
УГЉЕНИКА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА
ИНСЕКТ КОЈИ
СВЕТЛИ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: ропство, асталак, с, Адана, кл, ик,
ч, Раос, аи, инстант, нат, Рти, кришке, аа, Тони, в, ра, ак, арија, о 
Њухејвн, естрада, тест, р, Харков, ав, алат, рел, ати, уларх, н, сито, да

СКАНДИНАВКА
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Мо лим за реч
Фе ми нист ки ње се бу не. За што на те ле ви зи-

ји по сто ји „Ве ли ки брат”, а не ма „Ве ли ке се-
стре”.

У 2011. го ди ни, ка жу еко но ми сти, би ће нај ви ше 
по сла за ку ва ре. С об зи ром на број стра нач ких ку хи-
ња, ни шта ло гич ни је.

С об зи ром на ово ли ку ску по ћу, фе бру ар је 
нај ху ма ни ји ме сец. Има све га 28 да на.

Стра не ин ве сти ци је тре ба ста ви ти под лу пу. Ви ше 
се не ви де го лим оком.

Ка ква хи ги је на. Пр во опе ру но вац, а он да од 
све га пе ру ру ке.

Мо гли би сте и ви да са ња те по сао. Ко вам је крив 
што па ти те од не са ни це.

Вла да је од го во ри ла на упит ник Европ ске 
уни је. Сад тре ба од го во ри ти и на упит ни ке 
про све та ра, здрав стве них рад ни ка и пен зи о-
не ра.

По ску пље ња има ју и за бав ну стра ну. Кад ми ни стар 
об ја шња ва но ве це не, бар се слат ко на сме је мо.

Де јан Па та ко вић

Д
ра
го
ш
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(Х)умор не ми сли
За по ску пље ње свих ар ти ка ла кри ва је го спо ђа Стру ја! Бли-

ска је са сви ма.

Са ми смо кри ви што нам це не ква ре рас по ло же ње.
Због пет ми ну та у про дав ни ци не рас по ло же ни смо цео
дан.

Ла ко би смо да ни смо љу ди. Из ре ка „Ва жно је из др жа ти до
зе ле не тра ве” од но си ла би се и на нас.

Го то во је са зи мом. За нас ви ше не ма зи ме – до но ве
зи ме.

Ко штр чи на по слу, сме та дру ги ма. Ква ри им ви дик.

Наш из воз је ве ли ки, али ни је урав но те жен. Ви ше из-
во зи мо љу де не го во ће и по вр ће.

Кад год кре нем пре ким пу тем, не што ми се ис пре чи на пу ту.
Ви то мир Те о фи ло вић

По ве ре ње
Имам по ве ре ње у на ше ру ко вод ство. И то је све што имам.

Ма, ка ква дро га! Пен зи о не ри су се на ву кли на пен зи-
је.

Ле кар ми пре по ру чу је да жи вим без ужи ва ња.

По сма тра но спо ља, гла дац мо ра да је уну тра.

Кад је на род си ро ма шан, ло по ви кра ду бо гу да не.

Од на го ми ла них про бле ма не ви де се они ко ји су их 
ство ри ли.

Кри за је ду бо ка. Са вр ха се не ви ди.

Жи вим као у бај ци. Ни шта не мам ствар но.

Про шли смо си то и ре ше то. То ли ко смо сит ни.

Пру жи ла ми се жи вот на шан са, али ни је има ла шта да
ми пру жи.

Сво је ка пи тал не ин ве сти ци је ула жем ис кљу чи во у цр ни хлеб
и бе ло мле ко.

Ми лен Ми ли во је вић

Да ли сте зна ли ...

… да су нај ве ћи за га ђи ва чи ат мос фе ре у
гљен-ди ок си-

... да су Вик то ри ји ни во до па-

… да је нај ши ра ули ца на 

б азилске ре... да две бра зил ске ре-

... да се ар хи пе лаг Со ко-

… да се ге о ло шка ста рост пла ни не Ко па о ник про це њу-

... да је нај по зна ти ји мост на 

… да ки не ска ре ка Јанг це има нај ве ћу раз ли ку из ме ђу 

... да је нај ду бљи руд ник на све ту East Rand mi ne, руд-

е
дом тер мо е лек тра не и фа бри ке (око 56%), а по том сле де 

 ди у Зим баб веу то ли ко буч ни 

све ту Аве ни ја 9. ју ла у Бу е нос 

ке, Рио Не гро и Рио Со-

И ј ком океану близутра у Ин диј ском оке а ну бли зу 

јје на се дам де сет ми ли о на го ди на?

све ту Гол ден гејт ко ји спа ја две 

нај ви шег и нај ни жег во до ста ја? Та раз ли ка мо же да из-

ник зла та у Ју жној Афри ци, ду бок 3.585 м, а да се за 

при ват на до ма ћин ства (24%) и ауто мо би ли (20%)?

да се мо гу чу ти са уда ље но сти 

ААј ре су – има чак 22 тра ке (11 у 

ло монс, те ку јед на по ред 

оба ле Афри ке с пра вом сма-

тра јед ним од нај чуд ни јих ме-

 
ста на све ту? Ар хи пе лаг ни је сли чан ни че му на Зе м

љи и 

из гле да као да је са дру ге пла не те.

обале С Фоба ле за ли ва Сан Фран ци ска? 

но си и 54 ме тра.

нај ве ћи на све ту сма тра руд ник у ка њо ну Бин гам (бли зу 

од пре ко 60 км?

сва ком сме ру)?

дру ге ско ро 10 ки ло ме та-

ра не ме ша ју ћи се, док не упло ве у Ам
а зон?

По диг нут је 1937. го ди не, има шест са о бра ћај них тра ка 

и ду га чак је 2,8 км.

Солт Лејк Си ти ја, САД) ко ји има преч ник од чак че ти ри 
ки ло ме тра?


