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Да ли због про ле ћа или због бли зи не
пра зни ка ко ји се ви ше не сла ве, тек,
не дав но се у јед ном ша ро ли ком дру-

штву рас плам са ла ме ђу ге не ра циј ска рас пра ва
ДД
о узро ци ма и по сле ди ца ма, ко ја је убр зо пре-
ра сла у ро ман ти чар ско под се ћа ње на ста ра,
до бра вре ме на ка да је све би ло бо ље, леп-
ше, при стој ни је. Мла ђи су се до бро др жа ли
по те жу ћи ар гу мен те као што су тех но ло шки
на пре дак, људ ска пра ва и све у куп ни раз вој и
гло ба ли за ци ја, али ни шта ни је мо гло да над-
ја ча осе ћај по но са и но стал ги је оних од ра слих
у ше зде се тим и се дам де се тим.
Би ло је ту чу ве них при ча о ви кен ди ма у Тр-

сту, па со шу ко ји је пре ла зио све гра ни це и о
стан дар ду ко ји је то до зво ља вао, о шу шкав-
ци ма и зна ча ју фар мер ки за ста тус у дру штву,
о ле то ва њи ма с вре ћом за спа ва ње дуж Ја-
дра на. О то ме да је по сто јао са мо је дан ТВ
ка нал па су се ипак сви до бро за ба вља ли. У 
бље ско ви ма се ћа ња ожи ве ло је вре ме ка да
су се кућ на вра та за кљу ча ва ла тек уве че, сви
би ли без бед ни а де ца има ла пра ве уз о ре. Вре-
ме у ко ме је по сто ја ла без бри жност, али и до-
сто јан ство, си гу ран по сао и пла та, бес плат но
здрав ство и до бро обра зо ва ње, ма ле со ци јал-

не раз ли ке и осе ћа ње да ства ри сва ке го ди не
иду на бо ље. Же ље су љу ди ма би ле ма ле па су
се лак ше и оства ри ва ле, а по ли ти ка ни ког ни-
је ин те ре со ва ла ни ти се њо ме ба вио – ба ви ли
смо се ва жни јим ства ри ма и јед ни дру ги ма.
Чи ње ни ца је да то ка ко жи ви мо да нас од ре-

ђу је вр сту но стал ги је ко ју осе ћа мо за про шло-
шћу. Де ша ва се и да ми, да на шњи пе де се то го-
ди шња ци и ста ри ји не све сно ми сти фи ку је мо
вре ме ка да смо би ли мла ди и срећ ни, те је
но стал ги ја за бо љим да ни ма уства ри ту га због
то га што смо оста ри ли. Ипак, мо жда тај ко-
мад ко лек тив ног се ћа ња и ни је са мо су бјек ти-
ван, као што не ма ни ни ка кве ди рект не ве зе
са уре ђе њем и по ли ти ком та да шње зе мље.
Мо жда је то са мо нор мал на же ља за бо љим
вре ме ни ма, пра вич ни јим све том и по ште ни-
јим љу ди ма.
Ка ко год, из гле да да је по ме ну ти раз го вор

имао ви ше стру ке ко ри сти: мла ди ма је до нео
са зна ње да њи хо ви ро ди те љи ни су увек би ли
ста ри и до сад ни, а на ма под се ћа ње да смо не-
кад, иако ли ше ни сва ког лук су за, уме ли да се
дру жи мо и жи ви мо и да би смо, ако се се ти мо
шта је за и ста ва жно, то опет мо гли да на у чи мо.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Мајско брендирање Србије
Иако су прог но сти ча ри на ја ви ли не у о би ча-

је но хлад но и про ме њи во вре ме то ком ма ја,
то ни је оме ло број не ор га ни за то ре кул тур-
них, спорт ских и ет но ма ни фе ста ци ја, од ко-
јих се не ке раз ви ја ју у пра ве срп ске брен до ве,
да до га ђа је осми сле, при пре ме, а не ке већ и
одр же. Ка ја ка шки са вез Ср би је је у Кра ље ву
ор га ни зо вао Европ ско пр вен ство у ка ја ку на
ди вљим во да ма, а одр жан је већ и Фру шко-
гор ски ма ра тон. За на ма је и Ме ђу на род ни
лут кар ски фе сти вал „Злат на искра” у Кра гу-
јев цу, а ту је и сед мо днев на ли ков на ко ло ни ја
на вре лу Мла ве ко ју ор га ни зу је Удру же ње ли-
ков них умет ни ка.
У ма ју се отва ра и Гра фич-

ко би је на ле „Су ва игла” у 
Ужи цу, и тра ди ци о нал ни Де-
сан ки ни мај ски раз го во ри у 
Бран ко ви ни. Вр њач ка Ба ња 
ће, од 28. ма ја, би ти до ма ћин 
31. Кон вен ци је FECC (Фе де-
ра ци ја европ ских кар не вал-
ских гра до ва) на ко јој ће уче-
ство ва ти пред став ни ци свих 
гра до ва ко ји има ју кар не ва-
ле, те ће овај ту ри стич ки и 
здрав стве ни цен тар на не ко 
вре ме по ста ти пра ва кар не-
вал ска пре сто ни ца Евро пе. 
Сва ка кон вен ци ја FECC-а 
при вла чи па жњу мно гих зва-
нич ни ка др жа ва уче сни ца, 

што је из у зет на при ли ка за про мо ци ју не са мо
гра да не го и зе мље до ма ћи на.
Љу би те љи га стро ном ских спе ци ја ли те та

већ су мо гли да ужи ва ју у Гу ла ши ја ди у Де бе-
ља чи, а у је ку су при пре ме за Срем ску ку ле-
ни ја ду у Ер де ви ку и Јаг њи ја ду у Мла де нов цу.
Пред ви ђе но је да се, као ма сов на све ча ност,
одр жи и Ча ра па ни ја да у Кру шев цу.
Јед на од нај по пу лар ни јих и мо жда нај зна чај-

ни јих ма ни фе ста ци ја у овом ме се цу, је ди на ко-
ја се одр жа ва исто вре ме но ши ром зе мље, је сте
Ноћ му зе ја. Ове го ди не вра та кул тур них ин сти-
ту ци ја би ла су отво ре на, у но ћи из ме ђу 14. и
15. ма ја, у ше зде сет гра до ва Ср би је.  Ј. Оцић
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ЕЛЕК ТРОН СКА РАЗ МЕ НА ПО ДА ТА КА МЕ ЂУ ЗЕ МЉА МА ЕУ

Со ци јал на си гур ност у
фа зи стан дар ди за ци је

Европ ска ко ми си ја из Бри се ла 
утвр ди ла рок – мај 2012.
до ка да све зе мље чла ни це ЕУ 
мо ра ју да уни фи ци ра ју си стем 
раз ме не по да та ка у сфе ри
со ци јал не си гур но сти

Свих 27 зе ма ља чла ни ца Европ ске
уни је мо ра ће да при ме не но ви кон-
цепт со ци јал ног оси гу ра ња, у вр ло

крат ком ро ку, и то кроз уса гла ша ва ње
на ци о нал них про пи са, при ме ну но вих
софт вер ских ре ше ња и уво ђе ње но вих
по слов них про це са у раз ме ни ин фор ма-
ци ја и по да та ка о оси гу ра ни ци ма. Уку пан
пе ри од ко ји је оста вљен за уса гла ша ва-
ње но вог си сте ма је шест го ди на али до
крај њег ро ка ко ји је по ста ви ла Европ-
ска ко ми си ја оста ло је још го ди ну да на,
а пре сек тре нут ног ста ња не по ка зу је да
се од ма кло у при пре ма ма. На про тив. Тест
софт ве ра елек трон ске раз ме не по да та ка,
ко ји се спро во ди у шест зе ма ља, ни је дао
охра бру ју ће ре зул та те. Про бле ми се ја-

вља ју на сва ком ко ра ку, а аутор софт ве-
ра, ре но ми ра на фир ма Си менс, не ма аде-
кват но ре ше ње. У про те клих пет го ди на
са мо су Не мач ка и Ита ли ја ус пе ле ме ђу-
соб но да ус по ста ве и одр же си стем елек-
трон ске раз ме не и то је из у зет но ве ли ки
по ду хват и обим на ин ве сти ци ја. Сто га је
скеп са у мо гућ ност и бес пре кор ност ова-
квог про то ка по да та ка из ме ђу 27 зе ма ља
вр ло из ра же на и оправ да на.
Циљ ко јим се Европ ска ко ми си ја ру ко-

во ди је мо дер ни за ци ја со ци јал ног оси гу-
ра ња и пре ла зак са па пир них обра за ца
на елек трон ску раз ме ну по да та ка. Су-
штин ски, овај про је кат мо ра да скра ти
по сту пак оства ри ва ња пра ва из со ци-
јал ног оси гу ра ња и по мог не оси гу ра ни-
ци ма, а то се мо же по сти ћи са мо кроз
ин те гри са ње и бр жу раз ме ну по сто је ћих
по да та ка. Сви то ко ви раз ме не по да та ка
из ме ђу на ци о нал них но си ла ца оси гу ра-
ња под ра зу ме ва ју из у зет но ја ку кон тро-
лу и ви сок сте пен си гур но сти, од но сно
у сва кој фа зи по да ци мо ра ју има ти пу ну
за шти ту, на че му ЕК по себ но ин си сти ра.
Исто вре ме но, ад ми ни стра тив на ко ми си ја

је до не ла од лу ку о по на ша њу др жа ва у
пре ла зном пе ри о ду, ка да ће се и да ље
ко ри сти ти по да ци у па пи ру, на по сто је-
ћим обра сци ма ко ји су већ уни фи ци ра-
ни, али ни су до вољ но за шти ће ни. 
Пла ни ра но умре жа ва ње др жа ва под-

ра зу ме ва из у зет ну си гур ност по да та ка
ко ји се про сле ђу ју, иден тич на пра ви ла
за све но си о це со ци јал ног оси гу ра ња, а
фор ми ра се и но ви ин фор ма ци о ни чвор,
ко ји ће, на европ ском ни воу, ко ор ди ни-
ра ти раз ме ну из ме ђу на ци о нал них при-
ступ них та ча ка. Дру гим ре чи ма, да би се
по да ци пра вил но про сле ђи ва ли и да би
ко ор ди на ци ја има ла оче ки ва ни ефе кат
ни је до вољ но да се на ме ђу на ци о нал ном
ни воу ус по ста ве и раз ви ју елек трон ски
си сте ми раз ме не, већ мо ра да се ус по-
ста ви цен трал на ве за из ме ђу на ци о нал-
них но си ла ца оси гу ра ња и кон тро ло ра
у Бри се лу, тзв. Европ ског со ци јал ног
чво ра. Та ко ће се на јед ном ме сту на ћи
сви по да ци, ис кон тро ли са ни и ажур ни, о
сва ком оси гу ра ни ку у ЕУ.
Сва ка др жа ва има ће соп стве ни цен-

трал ни ди рек то ри јум, ко ме ће елек трон-
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ски мо ћи да при сту пе све слу жбе со ци-
јал ног оси гу ра ња, а исти та кав ди рек то-
ри јум по сто ја ће и у Бри се лу, где ће се
ла ге ро ва ти сва ки по да так про сле ђен у
ме ђу соб ној раз ме ни. Исто вре ме но, сва-
ка зе мља мо ра ће да уве де про пи са не
по слов не про це се у овој обла сти. За сег-
мент пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња де фи ни са но је 11 по слов них про це са,
ме ђу ко ји ма су но ви про це си и пра те ће
про це ду ре за оства ри ва ње раз ли чи тих
пра ва. Сви по слов ни про це си мо ра ће да
бу ду „као пру га”, не ма ни ми ни мал них од-
сту па ња ни ти про ме не. Зе мље у ко ји ма
се те сти ра но ви си стем раз ме не по да та ка
још не зна ју ка ко ће се све то од ра зи ти
на рад ви ше сто ти на хи ља да ре фе ре на-
та ко ји ра де на оства ри ва њу пра ва, ка ко
ће се они сна ћи, на ро чи то ка да се има
у ви ду раз ли чи тост на ци о нал них про пи-
са. До ду ше, ЕК је на пра ви ла елек трон ску
стра ни цу за рад ре фе ре на та, али пи та ње
је да ли ће про грам ски би ти об у хва ће ни
сви по да ци по треб ни за не по сре дан рад
и од лу чи ва ње ре фе ре на та.
Ве о ма је бит но да по да ци ко ји се елек-

трон ски раз ме њу ју бу ду пра вил но струк-
ту ри са ни, а да до ку мен та раз ме не има ју
све еле мен те ко ји су по треб ни за од лу-
чи ва ње о пра ву из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња. Из тог раз ло га ЕК је
пред ви де ла по сто ја ње раз ли чи тих обра-
за ца, ко ји ће има ти иден ти чан оп шти
део и спе ци фи чан део ускла ђен са на ци-
о нал ним про пи си ма. Про стом ма те ма ти-
ком, са мо за основ на пра ва из ПИО (ста-
ро сна, ин ва лид ска и по ро дич на пен зи ја)
за 27 зе ма ља по тре бан је 61 раз ли чит
обра зац! Овај број ни ка ко не упу ћу је на
за кљу чак да се про цес по јед но ста вљу је,
ма да је олак ша ва ју ћа окол ност што ће
обра сци би ти ко ди ра ни и не ће по сто ја ти
по тре ба за пре во дом (не мач ки ре фе рент
ће по пу ња ва ти по дат ке на не мач ком и
елек трон ски их про сле ди ти фран цу ском
ре фе рен ту ко ји ће исте по дат ке до би ти
на свом је зи ку).
Став не мач ког но си о ца со ци јал ног

оси гу ра ња, ко ји је нај ак тив ни ји у при ме-
ни но вих по слов них про це са и у те сти ра-
њу про гра ма елек трон ске раз ме не, је сте
да но ви си стем има мно го ви ше не до-
ста та ка не го пред но сти. Не мач ки си стем
ра да мо ра ће да пре тр пи ве ли ке про ме-
не. По себ но те шко при хва та ју чи ње ни цу
да ће вр ло раз ви је ни тим ски рад мо ра ти
да за ме не си сте мом по је ди нач ног пра ва
уви да у по дат ке, због ви со ког сте пе на
за шти те ко ја је им пе ра тив. Али, ка ко ка-
жу, мо ра ју са ми да на ђу ре ше ња јер се
Европ ска ко ми си ја не ба ви на ци о нал ним
про бле ми ма и не пи та ко ће, ка ко и шта
да ура ди, као што их ни је кон сул то ва ла
ни ка да је до но си ла од лу ку о уво ђе њу
но вог си сте ма со ци јал не си гур но сти.

Је ли ца Ти мо ти је вић

Од по чет ка го ди не ис пла ће на су
1.762 рад ни ка чи је су фир ме оти-
шле под сте чај и ко ји су ис пу ња-

ва ли све за кон ске усло ве да од Фон да
со ли дар но сти на пла те бар део за ра да
ко је им је ду го вао по сло да вац. У те свр-
хе по тро ше но је 272,5 ми ли о на ди на ра. 

– До кра ја го ди не има мо на рас по ла-
га њу још око 200 ми ли о на ди на ра за
1.200 рад ни ка ко ји су већ пре да ли зах-
те ве за на пла ту од Фон да со ли дар но сти
и ко ји су за то ис пу ни ли све усло ве. С
об зи ром на то да је це на ра да по ве ћа на,
а ис пла та пре ко Фон да ве за на је за њу,
пи та ње је да ли ће но вац ко јим рас по-
ла же мо би ти до во љан за број рад ни ка
ко ји је био пред ви ђен – ка же за „Глас
оси гу ра ни ка” Ја блан Об ра до вић, ди рек-
тор Фон да со ли дар но сти.
Да под се ти мо, пра во на на пла ту не-

ис пла ће них за ра да, пре ма за кон ској ре-
гу ла ти ви, има рад ник ко ји је у фир ми

ра дио на дан по кре та ња сте чај ног по-
ступ ка или у пе ри о ду за ко ји се оства-
ру ју пра ва утвр ђе на За ко ном о ра ду, а
ис пла та из Фон да се од но си на де вет
ме се ци пре по кре та ња сте чај ног по ступ-
ка или на го ди ну у ко јој је сте чај по кре-
нут. Пра во на ис пла ту рад ни ци има ју по
пет осно ва: не ис пла ће не за ра де (де вет
ме се ци пре сте ча ја), не ис ко ри шће ни го-
ди шњи од мо ри у тој го ди ни, от прем ни не
за од ла зак у пен зи ју (уко ли ко су се те
го ди не за то сте кли усло ви), по осно-
ву суд ске од лу ке на осно ву ште те, и по
осно ву не ис пла ће них до при но са за со-
ци јал на да ва ња.

– Чи ње ни ца је да су за ово вре ме од
ка да по сто ји Фонд со ли дар но сти (од
2005. го ди не) рад ни ци углав ном оства-
ри ва ли пра во на ис пла ту за ра да ко је
им по сло да вац ни је ис пла тио, док је за
оста ла пра ва те же при ба ви ти ре ле вант-
не до ка зе од су да на осно ву ко јих би

ПО СЛЕД ЊА РАД НИЧ КА НА ДА: ФОНД СО ЛИ ДАР НО СТИ

Све ви ше рад ни ка,   

Без по сред ни ка
– И на овај на чин апе лу јем на све за по сле не у фир ма ма ко је су у сте чај ном 
по ступ ку да за пре да ју до ку мен та ци је и на пла ту од Фон да со ли дар но сти
не ан га жу ју по сред ни ке: ни адво ка те, ни на вод не син ди кал не пред став ни-
ке ко ји им ну де по моћ и обе ћа ва ју си гур ну ис пла ту од нас. Ти по сред ни ци
до бро зна ју да сва ко ко је имао пра во, ни је остао без ис пла те и то ко ри сте 
да при до би ју рад ни ке да им пла те (три до пет хи ља да ди на ра по рад ни ку) 
да би им они на вод но обез бе ди ли на пла ту код нас. А до га ђа се, има ли смо 
при мер, да је је дан та кав по сред ник при ку пио од рад ни ка до ку мен та ци ју, 
ста вио је у фи о ку и – за бо ра вио на њу до ис те ка за кон ског ро ка за пре да ју.
Да кле, ни ко за по сле ни ма ни је по тре бан да по сре ду је из ме ђу њих и Фон да 
со ли дар но сти, не ка са мо у ро ку до не су основ ну до ку мен та ци ју и зах тев, а 
све оста ло ће мо за јед но ре ша ва ти – из ри чит је Ја блан Об ра до вић.

Ове го ди не
већ око
5.500
пред у зе ћа
оти шло
под сте чај,
а до кра ја
го ди не се
оче ку је да
још бли зу
11.000
фир ми
кре не
у овај 
по сту пак

ЈаЈЈаЈаЈаЈЈааЈаааЈЈааЈаЈ блбблблблблблблблблбллананананананаааннан О ООО ОО ООббрбрбрбрбрбрббрбрададададададововоово ићићћић
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 све ма ње па ра за исплату

Ско ро две ми ли јар де ис пла ће не
запосленима
– У про шлој го ди ни Фонд со ли дар но сти при мио је око 5.000 зах те ва. По зи-
тив но смо ре ши ли 3.820, а не га тив но 1.065. Што се ове го ди не ти че, са мо
до са да је из ме ђу се дам и осам хи ља да за по сле них пре да ло до ку мен та ци ју 
за на пла ту од Фон да, а с об зи ром на то за ко ли ко фир ми се до кра ја го ди не 
на ја вљу је сте чај, сма трам да ће при ти сак на нас би ти нај ве ћи от кад по-
сто ји мо. Ина че, за ових шест го ди на из Фон да со ли дар но сти је рад ни ци ма 
пред у зе ћа у сте ча ју на име за о ста лих за ра да и оста лих пра ва укуп но ис пла-
ће но бли зу две ми ли јар де ди на ра. На осно ву ово га се већ мо же за кљу чи ти 
ко ли ко је са да ви ше фир ми ко је од ла зе под сте чај и, са мим и тим, и ви ше
рад ни ка – ка же Ја блан Об ра до вић. 

Новац ива њич ким рад ни ци ма
Рад ни ци ма ДГП „Гра ди тељ” у сте ча ју из Ива њи це ис пла ће на су у мар ту при-
зна та по тра жи ва ња код Фон да со ли дар но сти. Рад ни ци ове фир ме оства ри ли 
су пра во на ис пла ту за ра да сте че них у по след њих де вет ме се ци пре по кре-
та ња сте ча ја у пред у зе ћу а ко је им по сло да вац ни је ис пла тио у сте чај ном
по ступ ку. За пе ри од за ко ји им је ис пла ће на за ра да рад ни ци ма су упла ће ни 
и до при но си за оба ве зно со ци јал но и пен зиј ско оси гу ра ње, те ће им за овај
пе ри од би ти и по ве зан рад ни стаж код Фон да ПИО. За ис пла ту ових по тра жи-
ва ња из бу џе та Фон да со ли дар но сти утро ше но је 51.880.665 ди на ра.

Фонд мо гао да им ис пла ти та по тра жи-
ва ња. Са мо три фир ме су за ово вре ме
ус пе ле да до ка жу и на пла те не ис ко ри-
шће ни го ди шњи од мор. Ма њи број рад-
ни ка је оства рио и пра во на от прем ни-
не по што су има ли усло ве за од ла зак у
пен зи ју са тих де вет ме се ци ста жа ко је
су по ве за ли пре ко Фон да со ли дар но сти.
До ста је би ло и не га тив них ре ше ња од
нас, и то углав ном због не пот пу не до-
ку мен та ци је и не по што ва ња ро ко ва за
под но ше ње зах те ва. До ку мен та ци ја ко ју
тре ба под не ти ја ко је обим на и зах те ва
по зна ва ње про пи са и мно го то га али је
нај ва жни је да рад ник у за кон ском ро-
ку пре да зах тев Фон ду на про пи са ном
обра сцу (ко ји се мо же на ћи код нас или
од штам па ти са сај та Фон да), а ми им
по мог не мо да при ку пе све нео п ход не
па пи ре и ком пле ти ра ју до ку мен та ци ју.
Кад се то за вр ши (а од но си при лич но
вре ме на), пут до ре ше ња и ис пла те је
ре ла тив но кра так, 15 до 20 да на – об ја-
шња ва Ја блан Об ра до вић.
Тре нут но у Фон ду со ли дар но сти на

ре ша ва ње че ка 6.300 зах те ва рад ни ка,
а но вац ко ји је бу џе том пред ви ђен за то
је два ће до сти ћи за око 1.200 рад ни ка.

– Мо ра ће мо да тра жи мо или но вац из
бу џет ских ре зер ви или да се ре ба лан-
сом бу џе та обез бе де до дат на сред ства
за на пла ту рад нич ких по тра жи ва ња.

Јер овај Фонд је њи хо ва по след ња на-
да да бар део не ких сво јих за ра ђе них
пла та до би ју и до ове го ди не сви ко ји

су на то има ли за кон ско пра во ре дов но
су и на вре ме ис пла ћи ва ни. Но ви За кон
о сте ча ју, ко ји се при ме њу је од про шле
го ди не, знат но је убр зао по сту пак за од-

ла зак фир ми у сте чај и ти ме је и њи-
хов број, али и број рад ни ка ко ји до ла зе
код нас знат но по ве ћан. Ове го ди не је
до са да већ око 5.500 пред у зе ћа оти шло
под сте чај, а до кра ја го ди не се оче ку је
да још бли зу 11.000 фир ми кре не у овај
по сту пак. Да би смо свим рад ни ци ма ко-
ји су у њи ма за по сле ни иза шли у су срет,
од но сно да би они оства ри ли сво је за-
кон ско пра во на на пла ту од нас, ове го-
ди не нам тре ба око ми ли јар ду ди на ра – 
по ја шња ва ди рек тор Об ра до вић.
Све је ви ше и ве ли ких пред у зе ћа са

мно го за по сле них у ко ји ма се по кре ће
сте чај ни по сту пак и ко ји сви за јед но до-

ла зе на вра та Фон да, што пред ста вља
до дат ни про блем.

– Ми смо увек на сто ја ли да свим за-
по сле ни ма из јед не фир ме исто вре ме но
упла ти мо по тра жи ва ња на ко ја има-
ју пра ва, али нај ви ше смо има ли 1.200
рад ни ка из истог пред у зе ћа. Са да је, на
при мер, у сте ча ју „Фу ту ра плус” са 3.500
за по сле них а ис пла ти ти их све у истом
да ну је про сто не мо гу ће. А ако кре не-
мо да их ис пла ћу је мо по гру па ма, он да
од мах на ста је про блем, ства ра се по до-
зре ње, сум ња се да је не ко но вац до био
„пре ко ве зе” а оста ли ко зна ка да ће и
да ли ће, та ко да су то си ту а ци је ко је су
нам још но ве и ко је ће мо мо ра ти да пре-
ва зи ла зи мо и ре ша ва мо у хо ду – ка же
за наш лист Ја блан Об ра до вић, ди рек-
тор Фон да со ли дар но сти.

Ве сна Ана ста си је вић
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између два броја

Пр ви са јам хор ти кул ту ре
Кра гу је вач ки „Шу ма ди ја са јам” уго стио је, од 28. до 30. апри ла,

уче сни ке пр вог Сај ма хор ти кул ту ре у овом ре ги о ну. Ма ни фе ста ци ју
је ор га ни зо ва ло Јав но ко му нал но пред у зе ће „Зе ле ни ло”, под по кро-
ви тељ ством гра да Кра гу јев ца.
Пр ви Са јам хор ти кул ту ре у Шу ма ди ји оку пио је, по ред јав них

пред у зе ћа ко ја се ба ве одр жа ва њем зе ле них по вр ши на, и ви ше од
сто про из во ђа ча и уво зни ка се ме на и сад ни ца цве ћа, ден дро ма-
те ри ја ла, сак си ја и де ко ра тив не грн ча ри је, пар тер ске га лан те ри је,
за лив них си сте ма и пла сте ни ка, а при ли ку да се про мо ви шу има ли
су и ма ли про из во ђа чи срод них ма те ри ја ла на по љо при вред ним га-
здин стви ма, и пред став ни ци мно гих удру же ња.
То ком ове ма ни фе ста ци је ор га ни зо ва на су и број на пре да ва ња и

еду ка тив не ра ди о ни це из обла сти хор ти кул ту ре, са вре ме не про из вод-
ње, не ге и за шти те цве ћа, ли шћа ра, че ти на ра и укра сног ши бља.

По чео Са јам по љо при вре де
у Но вом Са ду
Ме ђу на род ни по љо при вред ни са јам, ко ји је на кон ви ше од че тврт ве ка по сто ја ња

на ра стао у нај ве ћу са јам ску при ред бу ове вр сте у ју го и сточ ној Евро пи, одр жа ва се
и ове го ди не, од 14. до 21. ма ја, на Но во сад ском сај му. Оче ку је се да ће на ње му
уче ство ва ти ви ше од 1.500 из ла га ча, од то га 30 од сто из ино стран ства, ко ји ће ов де
пред ста ви ти про из во де из 60 зе ма ља све та.
На сај му ће би ти пред ста вље на и нај но ви ја до стиг ну ћа у про из вод њи хра не, по-

љо при вред не ме ха ни за ци је, у сто чар ству, као и у дру гим обла сти ма агра ра. Та ко ђе
ће се оба ви ти и тра ди ци о нал но оце њи ва ње ква ли те та про из во да.
Зе мља парт нер ово го ди шњег По љо при вред ног сај ма је Пор ту га ли ја, а стра те шки

парт не ри су Ми ни стар ство по љо при вре де, во до при вре де и шу мар ства, По кра јин ски
се кре та ри јат за по љо при вре ду, шу мар ство и во до при вре ду и По кра јин ски се кре та-
ри јат за при вре ду.

Спо ра зум о ко му нал ном от па ду
Пред став ни ци Ра шког и Ра син ског окру га пот пи са ли су Спо ра зум о упра вља њу 

ко му нал ним от па дом ко ји би тре ба ло да ре ши про блем де по но ва ња сме ћа у Кра-
ље ву, Но вом Па за ру, Кру шев цу, Вр њач кој Ба њи, Алек сан дров цу, Бру су, Ћи ћев цу, 
Ту ти ну, Вар ва ри ну и Тр сте ни ку. Пот пи си ва њу Спо ра зу ма при су ство вао је и ми ни-
стар за жи вот ну сре ди ну, ру дар ство и про стор но пла ни ра ње, Оли вер Ду лић, ко ји 
је на гла сио да ће то Ми ни стар ство по др жа ти ре а ли за ци ју овог сло же ног про јек та 
али да ло кал не са мо у пра ве мо ра ју ме ђу соб но да се до го во ре шта је чи ји за да так. 
Ве ли ки про блем су, ина че, по стро је ња за фи зич ко-хе миј ски трет ман от па да и то 
се мо ра хит но ре ша ва ти по стан дар ди ма ко ји по сто је у Европ ској уни ји.

Ни же осно ви це
оси гу ра ња
За гра ђа не ко ји са ми пла ћа ју до при нос

за пен зи је од упла те за мај ва же но ве
осно ви це оси гу ра ња ко је су за 2,88 од-
сто ни же од до са да шњих (због ускла ђи-
ва ња са кре та њем за ра да у прет ход ном
квар та лу). Нови из но си при ме њи ва ће се
за упла те за мај, јун и јул 2011.
Укуп но у це лој Ср би ји у са мо стал но оба-

ве зно оси гу ра ње укљу че но је 87.605 осо-

Основица
осигурања

У 
процентима 

Допринос
(месечно) у
динарима 

17.079 35 3.757,38

19.519 40 4.294,18 

26.351 54 5.797,22

31.719 65 6.978,18 

39.038 80 8.588,36 

42.454 87 9.339,88 

56.118 115 12.345,96 

61.973 127 13.634,06 

75.637 155 16.640,14 

97.596 200 21.471,12 

146.394 300 32.206,68 

195.192 400 42.942,24 

243.990 500 53.677,80 

ба, што је ви ше не го у истом пе ри о ду про-
шле го ди не. Раз лог за то ве ро ват но ле жи
у ве ли ком сма ње њу бро ја за по сле них због
от пу шта ња, со ци јал них про гра ма.
У цен трал ној Ср би ји 80.307 осо ба се би

упла ћу је пен зиј ски стаж, у бе о град ској
фи ли ја ли 18.000, а у Вој во ди ни 7.298.
На нај ни жу осно ви цу од 35 од сто при-

ја вље но је нај ви ше љу ди – 30.921, на
осно ви цу од 40 од сто 26.430, док по нај-
ви шој осно ви ци од 500 од сто до при но се
се би упла ћу је 12 осо ба.
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Цен тар за струч но уса вр ша ва ње
про све та ра
Од лу ком Скуп шти не гра да у Кра гу јев цу ће би ти фор ми ран Цен тар за струч но 

уса вр ша ва ње за по сле них у обра зо ва њу. Ова ква ин сти ту ци ја осни ва се са ци љем 
да овај град по ста не цен тар струч ног уса вр ша ва ња и еду ка ци је про свет них рад-
ни ка из чи та вог ре ги о на. У Цен тру ће би ти за сту пље ни ис кљу чи во акре ди то ва ни 
про гра ми, а пре да ва чи ће би ти из Кра гу јев ца и дру гих гра до ва.
Сред ства за осни ва ње обез бе ди ла је ло кал на са мо у пра ва, а Цен тар ће би ти 

сме штен у про сто ри ја ма Ма шин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Кра гу јев цу.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла април ских при ма ња

пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 10. ма ја.
Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део

пен зи ја за април ис пла ћен је 6. ма ја, а пен-
зи о не ри са мо стал них де лат но сти при ми ли
су це ле април ске пен зи је 5. ма ја.
Сви пен зи о не ри су са април ским че ком

до би ли и по ве ћа ње од 5,5 од сто.

Ђур ђев дан ски кар не вал
У Кра гу јев цу

је одр жан ше сти
де чи ји „Ђур ђев-
дан ски кар не-
вал” ко ји се сва-
ке го ди не ор га-
ни зу је у част 6.
ма ја, Да на гра-
да. У де фи леу
ули ца ма и тр го-
ви ма уче ство ва-
ли су ма ли ша ни

из кра гу је вач ких вр ти ћа, основ них шко ла, пле сних ан-
сам ба ла, али и оку пље на де ца у ве се лим и ша ре ним ко-
сти ми ма из оми ље них бај ки, стри по ва и фил мо ва.
Уче ни ци основ них шко ла тог да на ни су ишли у шко лу

јер уче шће у овој ма ни фе ста ци ји има за циљ да се нај-
мла ђи Кра гу јев ча ни упо зна ју са зна ча јем обе ле жа ва ња
Да на гра да. Град ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја по бри ну ла
се да нај бо љи ко сти ми бу ду на гра ђе ни, док су пле сне
шко ле обо га ти ле му зич ки про грам у ко ме су на сту пи ли и
го сти – Де чи ји ан самбл из ру мун ског гра да Пи те шти ја.

Мо жда још јед на по моћ
Сре ди ном ове го ди не, уко ли ко бу де мо гућ но сти, би ће из дво је на јед но крат на

по моћ за нај си ро ма шни је пен зи о не ре, на ја вио је др Јо ван Кр ко ба бић, пот пред-
седнк Вла де Ср би је и пред сед ник ПУПС-а.
Пот пред сед ник вла де је ре као да је из ме на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-

ском оси гу ра њу и ре фор мом спро ве де ном уз са гла сност ММФ-а, „пен зи ја по ста-
ла га ран то ва ни еле мент” и да је ви ше ни ко не мо же до во ди ти у пи та ње.

– Сва сте че на пра ва су га ран то ва на, пен зи је ће би ти увек ис пла ћи ва не ре дов-
но на пет на ест да на и по ве ћа ва ће се сва ке го ди не у скла ду са кре та њем за ра да
у јав ном сек то ру – из ја вио је др Јо ван Кр ко ба бић.

Пр во мај ски ура нак
у Кра гу јев цу
Ме ђу на род ни 

пра зник ра да, 
1. мај, у Кра гу-
јев цу је и ове 
го ди не обе ле-
жен уран ком у 
Шу  ма  ри  ца  ма . 
Уз ка ча мак и 
шу ма диј ски чај, 
за по се ти о це, 
ко јих је ове го-
ди не због ки ше 
би ло ма ње не го 
обич но, при-
ре ђен је бо гат 
про грам у ко ме су уче ство ва ла кра гу је вач ка кул тур но-умет нич ка
дру штва, фол клор не гру пе и во кал ни со ли сти.
Ме ђу по се ти о ци ма Шу ма ри ца нај ви ше је би ло оних ко ји ре дов-

но сва ке го ди не до ла зе на пр во мај ски ура нак и нај ве ћи број њих
ми сли да би са овом тра ди ци јом тре ба ло на ста ви ти.

Под сти цај
за по шља ва њу
Про грам ме ра ко ји је Вла да Ср би-

је усво ји ла за под сти ца ње но вог за по-
шља ва ња пред ви ђа да по сло да вац за 
но во за по сле не рад ни ке мла ђе од 30 и 
ста ри је од 45 го ди на не ће пла ћа ти по-
рез на за ра ду и до при нос за пен зиј ско 
оси гу ра ње.
Ме ре ће се при ме њи ва ти већ од ове 

не де ље а уве де ни су стро ги ме ха ни-
зми кон тро ле за оне по сло дав це ко ји се 
опре де ле да за по сле но ве рад ни ке, а да 
за уз врат до би ју по ре ске олак ши це.
По ре ска упра ва ће, у са рад њи са Ре-

пу блич ким фон дом за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, ре дов но кон тро ли са-
ти об ра чун по ре за и до при но са за но во-
за по сле на ли ца.
Олакшице су на ме ње не по сло дав ци ма 

ко ји за по сле но ве рад ни ке или оне ко ји 
ра де у си вој еко но ми ји пре ба це у ле гал-
не то ко ве и на при ват ни сек тор, од но сно 
пред у зе ћима у ко ји ма је нај ма ње 50 од-
сто при ват ног ка пи та ла.
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у жижи

Ђу ро Пе рић
пред сед ник Град ске
ор га ни за ци је
пен зи о не ра Бе о гра да
и у на ред не че ти ри 
го ди не, а др Јо ван
Кр ко ба бић пред ло жен 
за пред сед ни ка
Са ве за пен зи о не ра
Ср би је

На че лу бе о град ских
пен зи о не ра у ман дат-
ном пе ри о ду од 2011.

до 2015. го ди не би ће Ђу ро
Пе рић ко ји је ту функ ци ју
оба вљао и до са да. Ду жност
пот пред сед ни ка по ве ре на је
Сло бо да ну Ре би ћу (Вра чар),
док је за пр вог чо ве ка Са ве-
за пен зи о не ра Ср би је пред-
ло жен ње гов ак ту ел ни пред-
сед ник, др Јо ван Кр ко ба бић,
пот пред сед ник Вла де Ср би је
и пред сед ник ПУПС-а. Ова ко
је, јед но гла сно, од лу чи ло 49
при сут них од укуп но 51 де ле-
га та, на Из бор ној скуп шти ни
Град ске ор га ни за ци је пен зи-
о не ра Бе о гра да, одр жа ној 27.
апри ла. Иза бра ни су и чла-
но ви за те ла Град ске ор га ни-

за ци је и Са ве за пен зи о не ра, 
а усво јен је Из ве штај о ра ду 
ГОП-а у 2010, и ње на Про-
грам ска ори јен та ци ја, као и 
из ме не и до пу не Пра вил ни ка 
о Фон ду со ли дар но сти.

Пен зи је пра те за ра де
у јав ном сек то ру
За хва љу ју ћи на из бо ру, Ђу-

ро Пе рић је кроз кра ћи из ве-
штај о ра ду под се тио да се 
ак тив ност Град ске ор га ни за-

ци је пен зи о не ра Бе о гра да у 
2010. го ди ни од ви ја ла у те-
шким еко ном ским усло ви ма, 
да је оп шта при вред на кри за 
ра за ра ју ће де ло ва ла на го то-
во све сег мен те жи во та, па и 
на по ло жај пен зи о не ра, али 
да је упр кос то ме и при ти сци-
ма и зах те ви ма ММФ-а ипак 
би ло зна чај них по ма ка.

– Пен зи је су ис пла ћи ва не 
ре дов но и на вре ме, бу џет 
је био га рант ис пла та, а нај-

ва жни је је да пен зи је пра те 
суд би ну за ра да за по сле них 
у јав ном сек то ру Ср би је. У 
2010. го ди ни усво јен је За-
кон о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу ко ји, по 
оп штој оце ни, да ље ста би-
ли зу је од нос др жа ве пре ма 
пен зи о не ри ма а њи хо ве пен-
зи је ускла ђу је са ре ле вант-
ним еко ном ским па ра ме три ма
на ше зе мље и Ме ђу на род ног 
мо не тар ног фон да – на гла сио 
је Пе рић, до да ју ћи да је ве-
ћи на од 369.733 бе о град ска 
пен зи о не ра, ко ји чи не че твр-
ти ну укуп ног бро ја пен зи о не-
ра код нас (1.655.715), има ла 
до дат не бе не фи те у од но су 
на оста ле срп ске пен зи о не-
ре. Сви ма они ма ко ји има ју 
ре ше ње о пен зи о ни са њу а 
жи ве на те ри то ри ји Бе о гра да,
и ко ји при ма ју чек на из нос 
ма њи од утвр ђе ног ли ми та, 
ис пла ће но је 16.000 ди на ра, 
од но сно квар тал но по 4.000 
ди на ра, што ће се нај ве ро-
ват ни је на ста ви ти и ове го-
ди не; ста ри ји ма од 65 го ди на 
обез бе ђен је бес пла тан град-
ски пре воз; на ста вље но је са 

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ГРАД СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕ О ГРА ДА

По ве ре ње до са да шњем
пред сед ни ку
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из град њом клу бо ва за пен-
зи о не ре, а ура ђе но је до ста 
и на под сти ца њу со ци јал ног 
и ху ма ни тар ног ра да и по-
мо ћи нај си ро ма шни ји ма. По 
ре чи ма Пе ри ћа, и да ље оста-
је ве ли ки про блем нај ни жих 
при ма ња, бу ду ћи да у овој 
гру пи у Бе о гра ду има 37.933 
пен зи о не ра или 10 од сто од 
укуп ног бро ја, са про сеч ном 

пен зи јом од 11.310 ди на ра, 
а ни је при хва ћен пред лог да 
се по ве ћа из два ја ње за дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра 
са 0,1 на 0,2 од сто, због че га 
ма ње пен зи о не ра мо же да ко-
ри сти ре ха би ли та ци ју у ба ња-
ма. Ме ђу тим, ка ко је на гла сио 
ста ри-но ви пред сед ник, ак-
тив но сти на ре ша ва њу ових 
и дру гих про бле ма на ста ви-

ће се и у на ред ном пе ри о ду,
што је уоста лом де фи ни са но
и кроз Про грам ску ори јен та-
ци ју ГОП-а.

Ви ше пред став ни ка 
пен зи о не ра у вла сти
Др Јо ван Кр ко ба бић, пот-

пред сед ник Вла де Ср би је,
пред сед ник ПУПС-а и Са ве за
пен зи о не ра Ср би је, за хва љу-
ју ћи де ле га ти ма ко ји су га
по но во пред ло жи ли на ову
функ ци ју (за ње го вог за ме ни-
ка пред ло жен је Ђу ро Пе рић),
ре као је да се пен зи о не ри и
на да ље мо гу бо ри ти за оства-
ре ње сво јих ин те ре са, не са-
мо кроз Са вез пен зи о не ра,
већ и кроз Пар ти ју ује ди ње-
них пен зи о не ра ко ја се по-
ка за ла као ве о ма ре спек та-
бил на у вла сти, ко ја има пет
сво јих пред став ни ка у Вла ди
и пар ла мен ту и око пет сто у
ра зним управ ним од бо ри ма и
ин сти ту ци ја ма.

– Уско ро на сту па из бор на
го ди на и циљ нам је да уме сто

пет бу де 25 на ших пред став-
ни ка у Вла ди и пар ла мен ту, а
за то је нео п ход но да бу де мо
је дин стве ни јер кроз ПУПС
пен зи о не ри мо гу да оства ре
сво је ин те ре се – на гла сио је
др Кр ко ба бић, и до дао да је
циљ ПУПС-а со ци јал но прав-
на и пра вед на др жа ва у ко јој
ће пен зи о не ри би ти рав но-
прав ни са свим оста лим гра-
ђа ни ма.
За хва љу ју ћи из ме ни чла на

4 Пра вил ни ка о до бро вољ ном
Фон ду со ли дар но сти, члан
Фон да убу ду ће мо же по ста ти
сва ки ко ри сник пен зи је Ре пу-
блич ког фон да ПИО, и ње го во
удру же ње пен зи о не ра у оп-
шти на ма ко је су ван под руч ја
Бе о гра да, уз са гла сност Из вр-
шног од бо ра ГОП-а. Ини ци ја-
ти ва за ову из ме ну по те кла је
од ве ли ког бро ја пен зи о не ра,
не ка да шњих ста нов ни ка Бе о-
гра да, ко ји су про ме ни ли ме-
сто бо рав ка из здрав стве них
или по ро дич них раз ло га.

Ми лан ка Иван ча јић

Иза бра ни
Но во и за бра ни Из вр шни од бор ГОП-а има 15 чла но-
ва. По ред пред сед ни ка Ђу ре Пе ри ћа, ко ји је члан по
функ ци ји, оста ли чла но ви су: Ва си ли је Бе ло бр ко вић 
(се кре тар), Љу ба Ми ли во је вић (Во ждо вац), Ни ко ла 
Ко са но вић (Па ли лу ла), Ми ли во је По по вић (Зве зда ра),
Ми лош Цр но бр ња (Чу ка ри ца), Зо ран Јеф тић (Ра ко ви-
ца), Сло бо дан Ре бић (Вра чар), Пе ро Ба ти ни ца (Но ви
Бе о град), Ра де Пе тро вић (Ла за ре вац), Шпи ро Без бра-
ди ца (Зе мун), Зла та на Лап че вић (ГУП „ЕДБ”), Сне жа на
Шан тић (Ста ри град), Дра го слав Пет ко вић (Со пот) и
Ми о драг При би ло вић (Сав ски ве нац). Иза бран је и тро-
чла ни Над зор ни од бор: Јо кан Јо ка но вић, Но вак Ду кић 
и Ми ро слав Сто ја но вић, а пред ло же ни су и де ле га ти за 
Скуп шти ну, Из вр шни од бор и Над зор ни од бор Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је.

БЕ О ГРАД СКА ФИ ЛИ ЈА ЛА РФ ПИО

Нај ху ма ни ја
сре ди на
По во дом обе ле жа ва ња Не де ље Цр ве ног кр ста и 11. ма ја, на-

ци о нал ног Да на да ва ла ца кр ви, на тра ди ци о нал ном при је му у 
Бе лом дво ру при зна ње за из у зет не ре зул та те на ома со вља-
ва њу до бро вољ ног да ва ла штва кр ви до био је и РФ ПИО Фи-
ли ја ла за град Бе о град. Пла ке та „Нај ху ма ни ја сре ди на”, ко ју 
до де љу је Цр ве ни крст Ср би је, уру че на је Ве сни Сто ја но вић, 
ди рек тор ки бе о град ске фи ли ја ле. До ма ћин све ча но сти био је 
Ми лан Кр ко ба бић, за ме ник гра до на чел ни ка Бе о гра да, а при-
је му су при су ство ва ли пред став ни ци Се кре та ри ја та за здрав-
ство, до бро вољ ни да ва о ца кр ви из свих бе о град ских оп шти на, 
пред став ни ци слу жбе тран сфу зи је кр ви и Цр ве ног кр ста.

– Пла ке ту „Нај ху ма ни ја сре ди на” до би ли смо за из у зет не 
ре зул та те на ома со вље њу до бро вољ ног да ва ла штва кр ви у 
про те клој го ди ни, а нај ве ро ват ни је да ће мо и убу ду ће на-
пре до ва ти у бро ју да ва ла ца јер нас ова на гра да на то оба ве-
зу је. Фи ли ја ла ор га ни зу је и по зи ва на до бро вољ но да ва ње 
кр ви већ де це ни ја ма и из го ди не у го ди ну ра сте број рад ни-
ка ко ји се ода зи ва ју овим ак ци ја ма. У Фи ли ја ли је 2010. го-
ди не уприличено не ко ли ко ова квих ак ци ја, а у не дав ној ак-
ци ји ода зва ло се ви ше од 70 рад ни ка. Ак ци ју је ор га ни зо вао 
наш ко ле га Зо ран Ма шко вић, ру ко во ди лац гру пе у Оде ље њу 
за оп ште и прав не по сло ве, ко ји је не ка да ра дио у Ин сти ту ту 
за тран сфу зи ју кр ви и има ис ку ство у ор га ни зо ва њу ова квих 
ак ци ја. Мо рам да на зна чим да до бра тра ди ци ја Фи ли ја ле у 
да ва ла штву кр ви зна чи и из у зет но до бру са рад њу са Ин сти-
ту том за тран сфу зи ју и Цр ве ним кр стом оп шти не Во ждо вац, 
гра да Бе о гра да и Ср би је. Ви ше пу та смо би ли у си ту а ци ји да 

хит но ре а гу је мо ода зи ва ју ћи се на по зив ко ле га из дру гих 
фи ли ја ла у Ср би ји ко ји ма је би ла по треб на крв, и у та квим 
си ту а ци ја ма нам је Ин сти тут бла го вре ме но из ла зио у су срет 
обез бе ђу ју ћи до вољ не ко ли чи не ове дра го це не теч но сти – 
ис ти че Ве сна Сто ја но вић.
У ко јој ме ри је бе о град ска фи ли ја ла по зна та по ак ци ја ма 

до бро вољ ног да ва ња кр ви, ука зу је и ху ма ни од зив за по сле-
них за по моћ ко ле га ма.

– То по ка зу је и ско ра шњи при мер ка да је ве ли ки број ко-
ле га уче ство вао у да ва њу кр ви за обо ле лу ко ле ги ни цу. Би ле 
су по треб не ве ће ко ли чи не ове дра го це не теч но сти у су зби-
ја њу обо ље ња, од но сно за екс тра хо ва ње по себ них са сто ја-
ка у ле че њу бо ле сти. Ра ди ло се о по себ ној вр сти ком по нен-
ти кр ви, за шта је би ло нео п ход но ан га жо ва ти и ани ми ра ти 
ве ћи број да ва ла ца. На кон ове ак ци је и ду жег ле че ња, она 
је пре бро ди ла нај те жи део бо ле сти – из но си ди рек тор ка Ве-
сна Сто ја но вић и на гла ша ва да је по себ но зна чај но што се 
у по след њим ак ци ја ма ода звао и ве ћи број мла дих љу ди, 
оних ко ји крв да ју пр ви пут, што го во ри о њи хо вом људ ском 
и ху ма ном од но су пре ма дру ги ма. Ј. Оцић

Весна Стојановић и Зоран Машковић са признањем
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актуелно

Људ ски фак тор 
је нај че шћи узрок
по вре да на ра ду,
а еду ка ци ја
по сло да ва ца
је нео п ход на

По во дом обе ле жа ва-
ња Свет ског да на без-
бед но сти и здра вља

на ра ду, Са вез са мо стал них
син ди ка та Вој во ди не (СССВ)
ор га ни зо вао је, 28. апри ла,
окру гли сто на те му „Ис ку-
ства у при ме ни За ко на о без-
бед но сти и здра вљу на ра ду
са при ме ри ма до бре прак се”.
Окру гли сто је от по чео у згра-
ди Рад нич ког до ма у Но вом
Са ду, а окон чан је оби ла ском
про из вод них по го на но во сад-
ског пред у зе ћа „Да ну би ус”,
ко је у овом гра ду пред ња чи
у по што ва њу про пи са из без-
бед но сти и за шти те на ра ду.
Осим до ма ћи на Је ле не Че-

шље вић, пот пред сед ни це
СССВ, Окру глом сто лу су, из-

ме ђу оста лих, при су ство ва ли и
Љи ља на Стој шић, на чел ни ца
Ин спек ци је ра да Ју жно бач ког
окру га, Ма ри ја Ива нов, ди рек-
тор ка Ин сти ту та за без бед ност
у рад ној и жи вот ној сре ди ни у
Но вом Са ду, Ми ли на Туш јак,
се кре тар Со ци јал но-еко ном-
ског са ве та Вој во ди не, и Ве ра
Ко јић, ис пред По кра јин ског се-
кре та ри ја та за рад, за по шља-
ва ње и рав но прав ност по ло ва.

Је ле на Че шље вић је ис та кла 
да је циљ Окру глог сто ла пре 
све га да от кри је на чин ка ко 
код нас функ ци о ни ше си стем 
без бед но сти и здра вља на ра-
ду, и из ра зи ла оче ки ва ње да 
ће се син хро ни зо ва ним де ло-
ва њем син ди ка та, по сло да ва-
ца и ин спек ци је ра да на пра ви-
ти по мак на овом по љу.
Пре ма ре чи ма Ма ри је Ива-

нов, на ше дру штво тре ба да 

се усме ри ка еду ка ци ји по-
сло да ва ца ка ко би и они са ми 
уви де ли да ће кроз су штин-
ско спро во ђе ње си сте ма без-
бед но сти и здра вља на ра ду 
у по го ни ма има ти здра ве рад-
ни ке ко ји не ће из о ста ја ти с 
по сла због бо ло ва ња – да 
ли због по вре да на ра ду или 
због про фе си о нал них обо ље-
ња, и ка ко не би без бед ност 
на ра ду схва та ли са мо као 

за кон ску оба ве зу. На рав но, 
та ко би се оства ри ла и ве ћа 
про дук тив ност у про из вод њи, 
јер је са мо за до во љан и здрав 
рад ник успе шан и на по слу. 
Ди рек тор ка Ин сти ту та за без-
бед ност у рад ној и жи вот ној 
сре ди ни ис та кла је да се та ко 
већ по сту па у „Нео план ти” и 
„Да ну би у су” из Но вог Са да и 
у До му здра вља и пред у зе ћу 
„2. ок то бар” из Вр шца, у ко-
ји ма су по сло дав ци и са ми за-
ин те ре со ва ни за еду ка ци ју из 
ове обла сти.
Љи ља на Стој шић је оба ве-

сти ла уче сни ке Окру глог сто-
ла да Ин спек ци ја ра да у Ју-
жно бач ком окру гу при ме њу је 
све мо гу ће пре вен тив не ме ре 
пре ма по сло дав ци ма, пре све-
га пре ма они ма ко ји већ до ста 
ула жу у без бед ност и здра вље 
на ра ду, усме ра ва ју ћи њи хо-
ве ак тив но сти – без при ме не 
санк ци ја пре ма њи ма.

– Та квих је, од оних ко ји су 
у на шој над ле жно сти, око 20 
од сто по сло да ва ца. А од око 
600 ме ра ко ли ко смо укуп-
но из ре кли по сло дав ци ма у 
окру гу у 2010. го ди ни, око 
250 се од но си на не по што ва-
ње про пи са из без бед но сти 
на ра ду. Ме ђу тим, лањ ске 
го ди не има ли смо и 35 при ја-
вље них по вре да на ра ду, а од 
то га пет са смрт ним ис хо дом. 

Углав ном, у око 95 од сто ових
слу ча је ва за та јио је људ ски 
фак тор. Уочи ли смо, та ко ђе, 
и да ве ћи на пред у зе ћа и рад-
њи има акт о про це ни ри зи ка,
али и да су они не при мен-
љи ви у прак си јер не са др-
же кон крет не ме ре за рад не 
опе ра ци је ко је по сто је код 
по сло дав ца. Ми слим да ће се 
због то га, на кон до но ше ња 
За ко на о оси гу ра њу од по вре-
де на ра ду, ра ди ти ре ви зи ја 
ве ћи не ових ака та – ре кла је 
Љи ља на Стој шић.
У „прак тич ном” де лу Окру-

глог сто ла уче сни ци су мо гли
да се упо зна ју са нај ви шим
стан дар ди ма хи ги јен ских, са-
ни тар них и без бед но сних ме-
ра ко је се спро во де у јед ном
од нај са вре ме ни јих мли но ва у
Ср би ји и окру же њу, у АД „Да-
ну би ус” из Но вог Са да. Про из-
вод ња у по го ну је ауто ма ти зо-
ва на и пред ста вља за тво рен
си стем. Њо ме ру ко во ди је дан
рад ник у сме ни – из ко манд не
со бе, а сву да по сто је та сте ри
ко ји ма се ис кљу чу ју ма ши не у
слу ча ју ква ра. Све ти слав Ко ва-
че вић, за ду жен за без бед ност
и здра вље на ра ду у „Да ну би у-
су”, ка же да је све де фи ни са но
од го ва ра ју ћим европ ским стан-
дар ди ма, али да се они тру де
да и те ме ре по бољ ша ју.

Ми ро слав Мек те ро вић

ССС ВОЈ ВО ДИ НЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО СВЕТ СКИ ДАН БЕЗ БЕД НО СТИ И ЗДРА ВЉА НА РА ДУ

Окру гли сто у про из вод ном
по го ну

Ма ње по вре да на ра ду
у Зре ња ни ну
Пре ма ре чи ма Све тла не Шу кић, на чел ни це Ин спек ци је 
ра да Сред њо ба нат ског окру га, ова слу жба је од ја ну а ра 
до мар та ове го ди не оба ви ла 114 ин спек циј ских над зо-
ра из обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду и до не ла
се дам ре ше ња о за бра ни ра да – због не при ме њи ва ња 
про пи са и у слу ча је ви ма ка да по сло да вац ни је рад ни ка
упу тио на ле кар ски пре глед. У овом ин тер ва лу до го ди-
ло се и 10 по вре да на ра ду, што је за 58 од сто ма ње у 
од но су на исти пе ри од про шле го ди не.

У У УУУ нонононоонононовововвов сасаас дсдсдсдсдссскококококококккоомм м мм м
ДаДаДаДаДаД нунунуннунууубибибибибиииибб уусуусусусссусусуууууууууу
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Све до 2003. го ди не 28. 
април се обе ле жа вао као дан 
се ћа ња на по ги ну ле и по вре-
ђе не рад ни ке, али је та да Ме-
ђу на род на ор га ни за ци ја ра да 
(МОР) уста но ви ла овај да тум 
као Свет ски дан без бед но сти 
и здра вља на ра ду. Ра де ћи 
свој по сао, са мо у про шлој 
го ди ни у Ср би ји је по ги ну ло 
35 љу ди, а у пр ва три ме се ца 
ове те шко је по вре ђе но 200 
рад ни ка, нај ви ше на гра ди-
ли шти ма. Од 2008. до 2009. 
го ди не ре ги стро ва но је сма-
ње ње бро ја по вре да на ра-
ду, што на жа лост ни је био 
слу чај и ла не. У овој го ди ни
за бе ле же но је не што ма ње по вре да на
ра ду, али је још ра но го во ри ти о раз ло-
зи ма, јер оста је да се ви ди да ли је узрок 
то ме сма ње ње бро ја гра ди ли шта и оби-
ма по сла или, пак, рев но сни ја при ме на
ме ра без бед но сти на ра ду.
Ин спек ци ја за рад и Ми ни стар ство ра-

да и со ци јал не по ли ти ке на ја вљу ју да ће
че шће при ме њи ва ти оштре ме ре за бра-
не ра да и да ће под но си ти пре кр шај не
и кри вич не при ја ве про тив свих ко ји се
оглу шу ју о при ме ну ме ра без бед но сти,
што би сва ка ко тре ба ло да усло ви и њи-

У част пра зни ка ра да, Пр-
во мај ска на гра да Град ског 
ве ћа Са ве за са мо стал них син-
ди ка та Но вог Са да ове го ди-
не при па ла је ко лек ти ву но-
во сад ског Јав но-ко му нал ног 
пред у зе ћа „Чи сто ћа” и син-
ди кал ној ор га ни за ци ји „Ер сте 
бан ке” АД Но ви Сад. По ред 
ова два ко лек ти ва пр во мај ске 
на гра де до би ло је и осам по-
је ди на ца. Пре ма оце ни Град-
ског ве ћа ССС, њи хо во нај-
ви ше при зна ње за слу жи ли 
су: Са ша Чо ви ло из Фи ли ја ле 
РЗ ЗО Но ви Сад, Свет ко Ом чи-
кус из АД „Са ни та ри ја”, Но-
ви Сад, Јо сип Мо дић из ИГМ 
„Стра жи ло во” ДОО, Срем ски 
Кар лов ци, Ми тар Ко ла ро вић 
из ЈП На ци о нал ни парк „Фру-
шка го ра”, Срем ска Ка ме ни-
ца, Алек сан дар Ва сић из ДОО 

„Уни мет”, Каћ, Ду шан Пет ко-
вић из АД „По бе да”, Пе тро ва-
ра дин, Ра до ван Зељ ко вић из 
НИС Га спром њефт, Но ви Сад 
и Дра ган Чу кић из Хи дро за во-
да ДТД АД, Но ви Сад.
Да под се ти мо, Пр во мај ску 

на гра ду Град ско ве ће ССС 

до де љу је син ди кал ним ор-
га ни за ци ја ма, од бо ри ма и
пред став ни ци ма син ди кал них
ор га ни за ци ја, пред у зе ћи ма и
уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма
или дру штви ма, по је дин ци ма
или гру пи по је ди на ца за до-
при нос у ра ду и афир ма ци ји

син ди ка та. Вред ну је се и рад-
но-про из вод но ства ра ла штво,
као и ус пе си по стиг ну ти у ра-
ци о на ли за ци ји и ино ва тор-
ству, за тим у обла сти ма обра-
зо ва ња, вас пи та ња, здрав-
ства, на у ке и кул ту ре, али и
у обла сти раз во ја син ди ка-
ли зма, со ци јал ног ди ја ло га и
за по шља ва ња но вих рад ни-
ка, у обла сти за шти те жи вот-
не сре ди не и рад них усло ва,
у обла сти ра да дру штве них
де лат но сти и ор га ни за ци ја и
у обла сти са ни ра ња по сле ди-
ца еле мен тар них, при род них,
и дру гих не сре ћа.
На гра де је, 28. апри ла, у

про сто ри ја ма Син ди ка та, до-
бит ни ци ма уру чио Дра го Ђо-
кић, пред сед ник Град ског ве-
ћа ССС Но вог Са да.

М. Мек те ро вић

ДАН ЗА ШТИ ТЕ НА РА ДУ

Ра ди се без опре ме и над зо ра

ДО ДЕ ЉЕ НЕ ПР ВО МАЈ СКЕ НА ГРА ДЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА ССС НО ВОГ СА ДА

На гра ђе на два ко лек ти ва и осам по је ди на ца

хо ву до след ни ју при ме ну. Ср би ја је, та-
ко ђе, у оба ве зи да до 2012. усво ји ве ћи
број под за кон ских ака та ко ји су, ка да је
реч о овај обла сти, не дво сми сле но ри го-
ро зни и пре ма стан дар ди ма ЕУ.
При ме на си сте ма упра вља ња за шти-

том здра вља и без бед но сти на ра ду је
од су штин ске ва жно сти за сма ње ње
не сре ћа, про фе си о нал них обо ље ња и
смрт них слу ча је ва на по слу. Пре ма про-
це на ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да,
го ди шње се у све ту до го ди 337 ми ли о на
не сре ћа на ра ду и 2,3 ми ли о на смрт них

слу ча је ва, чак 6.300 днев-
но. У но вом из ве шта ју ко-
ји је об ја вљен по во дом
Свет ског да на за шти те
здра вља и си гур но сти на
ра ду под на зи вом „Си стем
упра вља ња за шти том
здра вља и си гур но сти на
ра ду: алат за стал но по-
бољ ша ње”, МОР пред ста-
вља при ступ ко рак по ко-
рак у им пле мен та ци ји си-
сте ма упра вља ња за шти-
том здра вља и си гур но сти
на ра ду, и пре ци зни је
од ре ђу је ка ко овај си стем
мо же да се ко ри сти на др-
жав ном ни воу и на ни воу

пред у зе ћа. Све је, ме ђу тим, ди рект но
по ве за но са тим ко ли ко не ко пред у зе ће
по шту је стан дард и да ли се при ли ком
ра да ко ри сти про пи са на за штит на опре-
ма. Од ре ђе не фир ме по шту ју нор ме у
пот пу но сти, док се у по је ди ним пред у зе-
ћи ма не при ме њу је ни ми ни мум стан дар-
да, ра ди се без опре ме, без за шти те, без
ика квог над зо ра, што узро ку је зна ча јан
број по вре да и по ги би ја на ра ду. Све то
ука зу је да је и да ље пре ко по треб но кон-
ти ну и ра но раз ви ја ње кул ту ре за шти те и
без бед но сти на ра ду. Ј. Оцић
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кроз Србију

По чет ком ма ја одр жа на је Из бор-
на скуп шти на оп штин ског Удру же-
ња пен зи о не ра Пи ро та на ко јој је,
по ред усва ја ња из ве шта ја о че тво-
ро го ди шњем ра ду и ак тив но сти-
ма, иза бран и но ви пред сед ник.
Скуп шти на је, јед но гла сно, на ово
ме сто по но во иза бра ла Ве ли ми ра
Пеј чи ћа. За ме ник пред сед ни ка је

Ву ка шин Да мја но вић, а иза бран је
и но ви Из вр шни од бор од 15 чла-
но ва, као и Над зор ни од бор.
На Скуп шти ни пи рот ског Удру-

же ња пен зи о не ра је на гла ше но да
је оства ре на до бра са рад ња са ко-
ле га ма из су сед них оп шти на, као и
са ком па ни јом „Ду нав оси гу ра ње” 
и оп шти ном Пи рот. С. П.

У уто рак, 11. ма ја, одр жа-
на је Го ди шња скуп шти на
Удру же ња пен зи о не ра бе о-
град ске оп шти не Зве зда ра.
Скуп је отво рио пред сед ник,
Ми ли во је По по вић, а по ред
чла но ва из 17 ме сних ор га-
ни за ци ја, Скуп шти ни су при-
су ство ва ли и пред став ни ци
ГО пен зи о не ра, СУБ НОР-а и
Ор га ни за ци је ин ва ли да ра-
да. Пред сед ник Ми ли во је По-
по вић је у увод ном из ла га њу
го во рио о че тво ро го ди шњем
из ве шта ју о ра ду и ис та као да
су се не по вољ не дру штве не,
еко ном ске и по ли тич ке окол-
но сти од ра зи ле и на ак тив но-
сти удру же ња али су оне ипак 
би ле на за до во ља ва ју ћем ни-
воу. Пред сед ник је под се тио
при сут не да удру же ње бро ји
36.000 чла но ва од ко јих је
ове го ди не њих 700 под не ло
зах тев за бес пла тан опо ра вак 

у ба ња ма. Ова ак тив ност је 
из и ски ва ла рад чла но ва ме-
сних од бо ра на при је му до-
ку мен та ци је и са рад њу са РФ 
ПИО, а чла но ви удру же ња су 
уче ство ва ли, два пу та за че-
ти ри го ди не, и у при пре ми 
пар ла мен тар них из бо ра за 
Скуп шти ну и ло кал ну власт.

Удру же ње је у про те клом 
пе ри о ду пред у зе ло низ ху ма-
ни тар них ак ци ја и ра ди ло на 
афир ма ци ји Фон да со ли дар но-
сти. Ве ћи број ме сних од бо ра 
је ор га ни зо вао укуп но 240 из-
ле та. Пред сед ник је на гла сио 
да је на оп штин ском ни воу одр-
жа но ви ше од 40 ко лек тив них 

оку пља ња, а чла но ви су би ли
ор га ни за то ри и уче сни ци све
три Олим пи ја де тре ћег до ба.
На ис тој сед ни ци члан ство

је по но во да ло по ве ре ње
пред сед ни ку Ми ли во ју По по-
ви ћу, а за ње го вог за ме ни ка
је иза бран Пе тар По ро гић.
При сут ни су из гла са ли и два
но ва пот пред сед ни ка – Или ју
Ра ду ло ви ћа и Ра ди во ја Љу-
бин ко ви ћа. У на ред не че ти ри
го ди не пред сед ник Над зор ног
од бо ра би ће Ми о драг Си мић, а
ње го ви за ме ни ци Си ма Пет ко-
вић и Ра де Ву јо ше вић. По ред
усва ја ња Из ве шта ја и Фи нан-
сиј ског пла на, на Скуп шти ни
су до не те и од лу ке о из ме на ма
и до пу на ма Ста ту та Удру же ња
пен зи о не ра оп шти не Зве зда-
ра, раз ма тра на су број на ак-
ту ел на пи та ња, као и ак тив но-
сти за на ред ни пе ри од.

Ј. Оцић

ГЕ РОН ТО ДО МА ЋИ ЦЕ И У НО ВОЈ ВА РО ШИ

По моћ за 30 ста рих ли ца
Цен тар за со ци јал ни рад 

у Но вој Ва ро ши по чео је са 
спро во ђе њем про јек та „По-
моћ у ку ћи за ста ре осо бе” 
ко ји са 2,17 ми ли о на ди на ра, 
по сред ством ло кал не са мо у-
пра ве, фи нан си ра Ми ни стар-
ство ра да и со ци јал не по ли-
ти ке.
Про јек том је об у хва ће но 

30 ста рих и из не мо глих ли ца 
из град ског је згра и из се ла 
Ра до и ња, Ру то ши и Ак ма чи-
ћи. Њи ма ће то ком шест ме-
се ци, ко ли ко тра је про је кат, 
у оба вља њу еле мен тар них 

кућ них по сло ва по ма га ти 
шест ге рон то до ма ћи ца. Оне 
ће на овом по слу би ти ан га-
жо ва не по 15 са ти не дељ но 
и за то ће до би ја ти ме сеч ну 
на кна ду од 12.300 ди на ра.

– Циљ про јек та је да се по-
мог не ста ри јим осо ба ма ко је 
не ма ју фи нан сиј ских мо гућ-
но сти да са ме пла те слич не 
услу ге. Овом вр стом по мо ћи 
омо гу ћа ва се ста рим ли ци ма 
да оста ну у сво јим до мо ви-
ма, јер је ис ку ство по ка за ло 
да је тек ма ли број њих спре-
ман да при хва ти сме штај у 

не кој од уста но ва со ци јал не
за шти те – ка же Мир ја на Па-
у но вић, ди рек тор ка Цен тра
за со ци јал ни рад у Но вој Ва-
ро ши.
У зла тар ском кра ју, ка ко

твр де у овом Цен тру, све је
ви ше ста рих осо ба ко ји ма је
по треб на по моћ ге рон то до-
ма ћи ца, а 30 ли ца ко ја су об-
у хва ће на про јек том „По моћ у
ку ћи за ста ре осо бе” на ла зе
се у ста њу „акут не по тре бе” 
за ова квом вр стом услу га.

– Ве ћи на њих жи ви у се-
о ским сре ди на ма у из у зет но

те шким усло ви ма. Го то во да
су сви сла бог здра вља, без
ре дов них при ма ња и ста ну-
ју у из у зет но ло шим хи ги-
јен ским и оста лим усло ви ма
зна чај ним за жи вот. Ова ли-
ца нај че шће жи ве са ма док 
им нај бли жи срод ни ци има ју
ме сто пре би ва ли шта ван оп-
шти не Но ва Ва рош, у ко јој
ина че, из у зев јед но крат них
нов ча них да ва ња, не по сто-
је дру ге услу ге со ци јал не
за шти те – ка же Мир ја на Па-
у но вић.

Ж. Ду ла но вић

ПИ РОТ

Ве ли мир Пеј чић по но во пред сед ник

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ЗВЕ ЗДА РА

Без промене на челу Удружења
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ГА РАН ЦИЈ СКИ ФОНД ВОЈ ВО ДИ НЕ

Лакше до механизације
Га ран циј ски фонд АП Вој во ди не је кра јем апри ла, у са рад њи са по кра-

јин ском Раз вој ном бан ком, рас пи сао но ви кон курс за одо бра ва ње га ран ци-
ја вој вођанским пољопривредницима за обез бе ђе ње ду го роч них кре ди та 
за на бав ку но ве по љо при вред не ме ха ни за ци је: трак то ра, ком бај на, при-
кључ них и дру гих са мо ход них по љо при вред них ма ши на.
Га рант ни по тен ци јал Фон да, у скло пу ове за јед нич ке кре дит не ак тив но сти, 

из но си 200 ми ли о на ди на ра, а кре дит на ли ни ја Раз вој не бан ке 150 ми ли о-
на ди на ра. За ин те ре со ва ни по љо при вред ни ци мо гу кон ку ри са ти на из но се 
од 5.000 па све до 100.000 евра у ди нар ској про тив вред но сти по зва нич ном 
сред њем кур су НБС на дан пу шта ња кре ди та у ко ри шће ње. Рок от пла те је 
се дам го ди на, но ми нал на ка мат на сто па 7,5 од сто, а ра те за от пла ту кре ди та 
су по лу го ди шње, с тим што пр ва ра та за ову го ди ну до спе ва 15. де цем бра. 
Услов за ко ри шће ње кре ди та је да по љо при вред ни ци из Вој во ди не мо ра ју 
има ти ма ње од 70 го ди на жи во та у мо мен ту вра ћа ња по след ње ра те.
Сви ко ри сни ци кре ди та мо ћи ће да за на бав ку но ве по љо при вред не ме-

ха ни за ци је ис ко ри сте и са јам ске по пу сте са ово го ди шњег Ме ђу на род ног 
по љо при вред ног сај ма 
у Но вом Са ду. При ја ва 
за кон курс на ла зи се 
на сај ту Га ран циј ског 
фон да Вој во ди не www.
gar fon dapv.org.rs, а 
кон курс ће би ти отво-
рен до ис ко ри шће ња 
га рант ног по тен ци ја ла 
– нај ка сни је до 31. ок-
то бра 2011. го ди не.

М. Мек те ро вић

Вла да АП Вој во ди не упу ти-
ла је кра јем апри ла у шест ба-
нат ских оп шти на ко је су нај-
у гро же ни је од ви со ког ни воа 
под зем них во да, три хи ља де 
се тве них је ди ни ца се мен ског 
ку ку ру за у вред но сти 12,5 ми-
ли о на ди на ра, и се мен ског 
сун цо кре та у вред но сти 10 
ми ли о на ди на ра. Ово се ме из 
Ин сти ту та за ра тар ство и по-
вр тар ство на Рим ским шан че-
ви ма, крај Но вог Са да, до ни-
ра но је, пре ко Ди рек ци је за 
роб не ре зер ве Вој во ди не, жи-
те љи ма оп шти на Зре ња нин, 
Ки кин да, Се чањ, Жи ти ште, 
Ада и Но ва Цр ња.
По моћ је зна чај на јер по-

љо при вред ни ци из овог ре-
ги о на тр пе ве ли ке ште те због 
по ме ну те еле мен тар не не по-
го де. Нај кри тич ни ја си ту а ци-
ја је у оп шти ни Но ва Цр ња 
где, пре ма упо зо ре њу Пе ре 
Ми лан ко ва, пред сед ни ка оп-
шти не, под зем не во де пре те 

и без бед но сти окол них се ла. 
У не раз ви је ној оп шти ни Жи-
ти ште под зем не во де угро жа-
ва ју ви ше од 10.000 хек та ра 
ора ни ца, а у Тор ди, се лу ове 
оп шти не, цео атар је под во-
дом, и уни ште ни су пше ни ца 
и је чам на не ко ли ко сто ти на 
хек та ра.

– Ово се ме ку ку ру за и сун-
цо кре та ша ље мо ба нат ским
ин ди ви ду ал ним га здин стви ма
као по моћ у вре ме се тве, ка-
да оно има и нај ви шу це ну, а
до ни ра ли смо им сор те ра ног
зре ња, са кра ћом ве ге та ци јом,
ко је ће мо ћи да се ју це лог ма-
ја, на кон што се во да по ву че.

Се ме ће се по љо при вред ним
про из во ђа чи ма по де ли ти на
осно ву пра вил ни ка ко је су са-
чи ни ле по ме ну те оп шти не уз
по моћ струч ња ка из ЈП Во де
Вој во ди не, пре ма про цен ту
угро же но сти њи хо вог по љо-
при вред ног зе мљи шта под-
вод ним во да ма – об ја снио је
То ма Јо ша нов, ди рек тор Ди-
рек ци је за роб не ре зер ве.
Он је на гла сио и да је Вла-

да Вој во ди не, осим по ме ну тог
по кло на ба нат ским па о ри ма у
се мен ској ро би, упу ти ла у ова
под руч ја и ху ма ни тар ну по моћ
у гра ђе вин ском ма те ри ја лу,
а зна чај на сред ства уло жи ла
је и у про чи шћа ва ње и ко па-
ње од вод них ка на ла. На и ме, у
угро же не оп шти не по сла то је
500.000 ги тер бло ко ва вред но-
сти 17,5 ми ли о на ди на ра, а за
пре чи шћа ва ње и ко па ње од-
вод них ка на ла обез бе ђе но је
ви ше од 140 ми ли о на ди на ра.

Ми ро слав Мек те ро вић

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ра сте ин те ре со ва ње
за са мо за по шља ва ње
У по след ње две го ди не 241 осо ба са еви ден ци је

фи ли ја ле На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње у
Кра гу јев цу за по че ла је соп стве ни по сао уз ко ри-
шће ње бес по врат них сред ста ва тр жи шта ра да у
из но су од 160.000 ди на ра, уз оба ве зу да се го ди ну
да на ба ви при ја вље ном де лат но шћу и да ре дов но
из ми ру је по ре зе и до при но се. У истом пе ри о ду у
Кра гу јев цу је отво ре но 240 но вих рад њи, од ко јих
осам де сет од сто њих и да ље успе шно по слу је.
На ово го ди шњем кон кур су, од 350 зах те ва одо-

бре но је 48 ко ји ће би ти фи нан си ра ни са се дам и
по ми ли о на ди на ра. Ме ђу ко ри сни ци ма про гра ма
за са мо за по шља ва ње нај ви ше је не за по сле них са
сред њом струч ном спре мом, њих 26. Ин те ре со-
ва ње за соп стве ни би знис по ка за ло је се дам не-
за по сле них ли ца са ви со ком струч ном спре мом,
као и шест осо ба са ин ва ли ди те том, а ма лим би-
зни сом нај ви ше се ба ве не за по сле ни ста ро сти од
три де сет до пе де сет го ди на, ка жу у кра гу је вач кој
фи ли ја ли На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње.
Нај по пу лар ни је су про из вод но-услу жне де лат-

но сти, кро јач ке, ме ха ни чар ске и рад ње за из во-
ђе ње гра ђе вин ских по сло ва, док фа кул те тли је
углав ном отва ра ју аген ци је за књи го вод стве не
услу ге, адво кат ске кан це ла ри је или ате љее за
про јек то ва ње. Ми лош Сан трач

БА НАТ СКИМ ДО МА ЋИН СТВИ МА УГРО ЖЕ НИМ ПОД ЗЕМ НИМ ВО ДА МА

По моћ у вре ме се тве

Семе из Римских шанчева
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туризам у Србији

ЗА ВР ШЕ НА ЈАВ НА РАС ПРА ВА О МА СТЕР ПЛА НУ ФРУ ШКЕ ГО РЕ

Про јек ти за одр жи ви раз вој
У Скуп шти ни АП Вој во ди не је, 5. ма ја, одр жа на за вр шна јав на рас пра ва

по во дом рад не вер зи је стра те шког до ку мен та „Ма стер план одр жи вог раз-
во ја Фру шке го ре од 2012. до 2022. го ди не”. У из ра ди ма стер пла на уче-
ство ва ло је ви ше од 40 екс пе ра та из свих обла сти дру штве них и при вред-
них де лат но сти ве за них за пер спек ти ву одр жи вог раз во ја Фру шке го ре.
Овај до ку мент пред ви ђа ин ве сти ци о на ула га ња у раз ли чи те про јек те

на под руч ју Фру шке го ре вред на око 880 ми ли о на евра. Про јек ти ко ји ће
се фи нан си ра ти пре те жно се од но се на област по љо при вре де, енер ге-
ти ке, ту ри зма и при вре де, као и на из град њу ту не ла кроз Фру шку го ру.
Оче ку је се да ће ма стер план би ти усво јен у Скуп шти ни Вој во ди не у сеп-
тем бру ове го ди не. М. М.

МЕ ЂУ НА РОД НИ КОН ГРЕС БА ЊА

При ме ри до бре
прак се
И ове го ди не, 17. и 18. ма ја, у Вр њач кој Ба-

њи одр жа ће се, тре ћи по ре ду, Ме ђу на род ни 
кон грес ба ња. Се кре тар Удру же ња ба ња Ср би-
је, Вла дан Ве шко вић, тим по во дом је ре као да 
ће про грам би ти бо гат и са др жа јан, али и ве о-
ма зна ча јан за да љи раз вој ове обла сти.
Пр вог да на кон гре са би ће одр жа на струч на 

пре да ва ња о бањ ском раз во ју, а основ на те ма 
би ће при ме ри до бре прак се у бањ ском ту ри зму, 
кон крет но Аустри ја и Сло ве ни ја. Пред ста ви ће 
се и нај са вре ме ни ји трен до ви у спа ин ду стри ји 
Евро пе. Дру гог да на ће се го во ри ти о ме сту и 
уло зи ба ња у Ср би ји, као и о но вом за ко ну о ба-
ња ма, ко ји је пред ло жи ло ово удру же ње, а би ће 
ре чи и о ин ве сти ци ја ма ко је су ба ња ма нео п ход-
не у овом тре нут ку. Ве шко вић ка же да је циљ да 
се ба ње по ста ве на ме сто ко је, по сво јим по тен-
ци ја ли ма и ка па ци те ти ма, у оп штем при вред ном 
ам би јен ту и ту ри зму Ср би је и за слу жу ју.
Ор га ни за то ри овог ме ђу на род ног кон гре са 

су Удру же ње ба ња и тим за по др шку им пле-
мен та ци је Стра те ги је раз во ја ту ри зма Ср би је, а 
по кро ви тељ Сек тор ту ри зма при Ми ни стар ству 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја. На кон гре су 
се и ово га пу та оче ку је ве ли ки број уче сни ка 
из зе мље и ино стран ства. Д. Ива но вић

Упро сто ри ја ма Ту ри стич-УУке ор га ни за ци је Ср би је,УУ5. ма ја, одр жа на је кон-УУ
фе рен ци ја за но ви на ре и пре-
зен та ци ја На ци о нал ног пар ка
Ко па о ник на ко јој су о овој
пла ни ни го во ри ли пред став ни-
ци На ци о нал ног пар ка, ту ри-
стич ких ор га ни за ци ја Ра шке и
ком па ни је MK Mo un tain Re sort.
Ди рек тор Јав ног пред у зе-

ћа НП Ко па о ник, Бо јан Ми ло-
ва но вић, ре као је да је циљ
про мо ци је афир ма ци ја нај ве-
ћег пла нин ског ма си ва Ср би-
је као зна чај ни је ту ри стич ке
де сти на ци је и у лет њим ме-
се ци ма, а пред став ник Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је Ра шка,
Де јан Ко ту ра но вић, на вео је
да је про те кла зим ска се зо на
на Ко па о ни ку пр ва од 2007. у
ко јој је за бе ле жен раст бро ја
но ће ња. Он је ис та као да за-
бри ња ва лет ња се зо на у ко-

јој је по пу ње ност ка па ци те та 
са мо из ме ђу 15 и 20 про це-
на та, али да ра де на то ме да 
се по ну да у лет њим ме се ци-
ма знат но уна пре ди и учи ни 
при ма мљи ви јом за ту ри сте. 
Пред став ни ца МК гру пе, Све-
тла на Пе тро вић, на ве ла је 
да је у хо те ли ма ком па ни је 

MK Mo un tain Re sort на Ко па-
о ни ку у то ку зим ске се зо не 
оства ре но 70.000 но ће ња. На 
по ве ћа ње од 30 од сто у од но-
су на прет ход ну се зо ну ути-
ца ла је ко рек ци ја це на и до 
35 про це на та. Пре ма ње ним 
ре чи ма, по зи ти ван тренд је 
на ста вљен и то ком про ле ћа, 

ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СР БИ ЈЕ

Ле то на Ко па о ни ку
па је по пу ње ност ка па ци те та
за вре ме про те клих пра зни ка
би ла ви ша од 70 про це на та.
Она је та ко ђе на ја ви ла да ће
на ле то ту ри сти ма на Ко па о-
ни ку би ти по ну ђе ни бо га ти
са др жа ји ак тив ног од мо ра
као што су раф тинг, па ра глај-
динг, деч ји кам по ви, шко ле
те ни са и стра них је зи ка.
На ци о нал ни парк Ко па о ник 

про сти ре се на по вр ши ни од
11.810 хек та ра и спа да у нај-
зна чај ни је цен тре би о ди вер-
зи те та Ср би је. Под по себ ном
за шти том На ци о нал ног пар ка
је 698 хек та ра, из дво је них у
11 ре зер ва та при ро де и 26
при род них спо ме ни ка, 12 ге-
о мор фо ло шких, шест ге о ло-
шких, осам хи дро ло шких и
15 обје ка та свр ста них у не-
по крет на кул тур на до бра.
На Ко па о ни ку се одр жа ва ју
и зна чај не ма ни фе ста ци је – 
„Да ни бо ров ни це”, „Да ни вр-
га ња” и „Да ни кра љи це Је ле-
не” у ма на сти ру Гра дац. Ве ћи
број ма на сти ра у око ли ни и
у под нож ју Ко па о ни ка пру жа
мо гућ но сти за раз вој вер ског
ту ри зма. Ј. Оцић
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информатика

Као што смо већ на по ме ну ли, циљ
таск ба ра је бр зо пре ба ци ва ње про зо ра
са јед ног на дру ги. Ево шта га је учи ни ло
та ко ефи ка сним:

1. Осве же ни из глед – у осно ви таск-
ба ра по ста вље не су ве ли ке ико не ко је
нам омо гу ћа ва ју бо љу иден ти фи ка ци-
ју про гра ма и по да та ка ко ји се на ње му
на ла зе, и по бољ ша ва ју ци ља ње ми шем
или до ди ром, али нај ва жни ја пред ност
ве ли ких ико на је што су таск бар ста ви ле
на цен трал но ме сто у ра ду са опе ра тив-
ним си сте мом Win dows 7.

2. Ка че ње – ко ри шће њем ко ман-
де Pin или пре вла че њем из старт ног
ме ни ја мо же мо да за ка чи мо од ре ђе не
про гра ме за таск бар. Ко ман дом Un pin
мо же мо да от ка чи мо про гра ме са таск-
ба ра.

3. Ује ди ња ва ње и гру пи са ње –
таск бар има осо би ну да ује ди ни и гру-
пи ше по дат ке тач но у фол де ре ко ји ма
ти по да ци при па да ју. Li bra ri es, Com-
pu ter, Net work, као и са др жај не ког
фол де ра, при ка зу ју се кроз дуг ме Win-
dows Ex plo rer јер пред ста вља ју ње гов
са став ни део, сви тек сто ви ко је ра ди мо
при ка зу ју се кроз дуг ме Word Pad јер
су ра ђе ни у овом про гра му, а све што
пре тра жу је мо на ин тер не ту при ка зу је
се кроз дуг ме In ter net Ex plo rer јер је
то про грам ко ји ре а ли зу је пре тра жи ва-
ње итд. Та ко је оне мо гу ће но ду пли ра ње
за ка че них фај ло ва ко ји су отво ре ни са
истим отво ре ним фај лом. При ступ јед-
ном за јед нич ком дуг ме ту омо гу ћа ва нам
да таск бар ни ка да не бу де на го ми лан и
да ко ри сник има јед но ме сто где ће тра-
жи ти шта му тре ба.

4. Thumb na ils – пред ста вља при каз
про гра ма у ви ду ма лих отво ре них про-
зо ра ко ји су про ду же так од го ва ра ју ћих
дуг ма ди. Ка да клик не мо на од ре ђе но
дуг ме, ви ди мо све што је за ње га за ка-
че но, то јест ко ји су про гра ми тре нут но
отво ре ни и спрем ни за рад. Thumb na-
ils пред ста вља пре зен та ци ју од ре ђе ног
про зо ра са ње го вим име ном у гор њем
ле вом углу, ми ни ма ли зо ва ним тек стом
про зо ра и дуг ме том за за тва ра ње у гор-
њем де сном углу. Ка да ми шем до ђе мо
на од ре ђе но таск бар дуг ме, сви thumb-
na ils про гра ми се по ја вљу ју си мул та но,

кре и ра ју ћи ор га ни зо ван и лак мо дел за
пре ба ци ва ње са јед ног на дру ги. Ка да
на thumb na ils про зор клик не мо де сним
та сте ром ми ша, ви де ће мо сле де ће оп-
ци је: Re sto re, Mo ve, Si ze, Mi ni mi ze,
Ma xi mi ze и Clo se.

5. Aero Pe ek efe kat – Пи та ње: Ко-
ја је нај бо ља ве ли чи на про зо ра ко ја ће
нам га ран то ва ти да ви ди мо шта пи ше
у ње му? Кон ста та ци ја: Thumb na ils при-
каз из гле да до бро, али је ма ли и оне-
мо гу ћа ва да ви ди мо до вољ но ин фор-
ма ци ја да би смо иден ти фи ко ва ли све
по дат ке ко ји се на ла зе у та ко при ка-
за ном про зо ру. Од го вор: Тај про зор се
до во ђе њем ми ша на ње га при ка зу је у
пра вој ве ли чи ни, а сви оста ли про зо ри
бле де да би смо же ље ни мо гли пот пу но
да иден ти фи ку је мо. Ка да ви ди мо про-
зор у ко ме же ли мо да ра ди мо, клик не-
мо на ње га да би по стао ак ти ван. Уко-
ли ко има мо ви ше отво ре них про зо ра,
а же ли мо да ви ди мо са др жај деск то па,
кур сор ми ша до ве де мо на дуг ме Show
desk top и сви про зо ри ће по ста ти про-
вид ни – ста кла сти. Та ко не сме та но
мо же мо да ви ди мо ре ци мо вре мен ску
прог но зу или курс ну ли сту. По ме ра њем
кур со ра ми ша са дуг ме та Show desk-
top вра ћа се прет ход но ста ње и по но-
во ви ди мо све отво ре не про зо ре ко ји
су би ли про вид ни. Кли ком на дуг ме
Show desk top он по ста је ак ти ван, а
про зо ре вра ћа мо по нов ним кли ком на
исто дуг ме.

6. Џамп ли сте – омо гу ћа ва ју кон-
тро лу фај ло ва ко је смо ра ди ли у од ре-
ђе ном про гра му. Џамп ли сте до би ја мо
ка да клик не мо де сним та сте ром ми ша
на од ре ђе но дуг ме на таск ба ру. Та да
ви ди мо сле де ће оп ци је: Clo se Win-
dows, Pin this pro gram to task bar,
име про гра ма, као и ли сту фај ло ва ко је
смо ра ди ли у том про гра му, а тре нут но

ни су отво ре ни. Џамп ли ста је уства ри
старт ни ме ни за сва ки про грам. Пред-
но сти џамп ли сте су:

а) не мо ра мо да по кре ће мо про грам – 
он нам је на до хват ру ке;
б) де сти на ци је не за у зи ма ју дра го це-

ни про стор на таск ба ру јер су ауто мат-
ски ор га ни зо ва не од стра не тог про гра-
ма у јед но став ну ли сту – ка да кур сор
ми ша до ве де мо на же ље ни по да так, у
ви ду ба лон чи ћа нам се при ка зу је ње го-
ва де сти на ци ја;
ц) по да ци мо гу да се по ста ве у две

ли сте – Most Re cently Used (нај ско-
ри је ко ри шће ни по да ци – ре ци мо Word)
и Most Fre qu ently Used (нај че шће ко-
ри шће ни по да ци – ре ци мо Win dows Ex-
plo rer).

7. Обо је ни Hot-track – ефе кат у ко-
ме из вор све тла пра ти по ме ра ње ми-
ша са јед ног про зо ра на дру ги у окви ру
таск ба ра. Ви ди мо да дуг ме или про зор
на ко ји до ла зи мо би ва до дат но осве-
тљен. По ме ра њем ми ша пре ко отво-
ре них про зо ра от кри ва мо ди на мич но
обо је не све тло сне ефек те.

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Таскбар (2)

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић
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Тор та од си ра
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: ки ло грам не сла ног срем ског си-

ра, 250 гр ше ће ра, 175 гр мар га ри на, че ти ри
ја је та, пу динг од ва ни ле, два ва нил ше ће ра,
су во гро жђе (по же љи), по ла пра шка за пе ци-
во, 125 гр бра шна, ма ло со ли.
При пре ма: Уму ти ти 50 гр мар га ри на са 50

гр ше ће ра, ва нил ше ћер, јед но ја је, ма ло со ли, 125 гр бра шна, по ла пра шка за пе ци во. Све
за ме си ти и ста ви ти на дно прет ход но на ма за ног ка лу па.
Фил: Уму ти ти 125 гр мар га ри на са 200 гр ше ће ра, три ја је та, до да ти ки ло грам не ма сног

срем ског си ра, прах јед ног пу дин га од ва ни ле, ва нил ше ћер, по же љи мо же се до да ти и
су во гро жђе. Уму ће ни фил си па ти пре ко ко ре и пе ћи у рер ни за гре ја ној на 200 сте пе ни око
сат вре ме на (да ле по по ру ме ни).
На по ме на: Ову тор ту је нај бо ље пе ћи у окру глом ка лу пу ко ји се отва ра. Тор ту се ћи кад

се пот пу но охла ди.

здрав живот

За све укусеЗа све укусе
Апо те ка

из при ро де
АНИС

Од дав ни на се ко ри сти као
лек про тив сла бог ва ре ња, на-
ди ма ња, под ри ги ва ња и га со-
ва. По ве ћа ва лу че ње теч но сти
у цре ви ма и на тај на чин под-
сти че ва ре ње. Анис де лу је и
као сред ство за ис ка шља ва ње,
па је од ли чан у ле че њу брон-
хи ти са.

На чин при пре ме: У шо љу
кљу ча ле во де ста ви ти 0,5-1 г
се ме ња ани са. Про це ди ти и
пи ти три пу та днев но по сле
обро ка.

БУН ДЕ ВА
Се мен ке бун де ве са др же ве-

ли ку ко ли чи ну цин ка па се њи-
хо ва упо тре ба пре по ру чу је у
ле че њу обо ље ња про ста те.

Упо тре ба: Пре вен тив но се
мо гу је сти очи шће не се мен ке
бун де ве. Ина че, по сто је кап су-
ле екс трак та бун де ве и сва ко-
днев но се узи ма ју три кап су ле.
На по ме на:Ни су за бе ле же не

не же ље не по сле ди це упо тре бе
се мен ки бун де ве. То ипак не
зна чи да их тре ба не кон тро ли-
са но узи ма ти.

При пре ми ла: С. Д.

Пи ро ћан ски уштип ци
(за три осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 300 гр мле ве ног ме са, 

две шо љи це (ка фе не) хлад не во де, 
шо љи ца уља, 1,5 шо љи ца бра шна, 
два ја је та, по ла пра шка за пе ци во, 
ве ге та, би бер, але ва па при ка, пер-
шун, 3-4 че на бе лог лу ка, две гла ви-
це цр ног лу ка (на рен да не или сит но 
сец ка не).
При пре ма: Све са стој ке (сем 

уља) из ме ша ти и оста ви ти у чи ни ји 
је дан сат у фри жи де ру. За тим ва ди-
ти ка ши ком и пр жи ти на уљу.
На по ме на: Мо гу се сер ви ра ти 

по же љи уз пи ре кром пир или не-
ки сос. Уку сни су то пли, а та ко ђе и 
хлад ни.

Са ла та од ту ње ви не
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: Па ко ва ње ре за на ца (450 гр), две 

кон зер ве ту ње ви не у уљу (ко ма ди ћи), кон зер-
ва од 250 гр цр ве ног па су ља, ма ња гла ви ца 
цр ног лу ка, ли мун, пер шу нов лист, со, би бер, 
0,5 дл ма сли но вог уља.
При пре ма: Ре зан це ску ва ти у по со ље ној 

во ди. Про це ди ти и ста ви ти у чи ни ју за са ла ту, 
пре ли ти са по ла ко ли чи не ма сли но вог уља. 
Оста ви ти да се охла ди. У охла ђе не ре зан це 
до да ти ту ње ви ну, па суљ, сит но исец кан цр ни 
лук, сок ли му на, оста так ма сли но вог уља, сец-
ка ни пер шун, со, би бер. Све из ме ша ти, оста-
ви ти у фри жи де ру је дан сат пре по слу же ња.
На по ме на: Па суљ не мо ра би ти из кон зер-

ве, мо же се и оба ри ти, али тре ба во ди ти ра чу-
на да се не пре ку ва и да зр но оста не це ло.

Чор ба од со чи ва
(за 4-6 осо ба)
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 30 гр пу те ра, гла ви ца црног лу ка, 

јед на шар га ре па, ко рен це ле ра, три че на бе лог 
лу ка, 2-3 кри шке про ша ра не сла ни не, два кром-
пи ра, 180 гр со чи ва, ма ња жу та или бе ла рот ква, 
ло во ров лист, ма ло на сец ка не жал фи је, ким по 
же љи, два ли тра осно ве за су пу (ко ко ши ју или 
од по вр ћа), со, би бер, сец ка ни пер шун.
При пре ма: За гре ја ти пу тер, до да ти исец-

кан лук; шар га ре пу и це лер исе ћи на коц ки це, бе ли лук из гње чи ти, па све за јед но дин ста-
ти да омек ша. До да ти сла ни ну исе че ну на коц ке, ре пу и кром пир та ко ђе исе че не на коц ке,
за тим со чи во, ло во ров лист, жал фи ју, ким. Дин ста ти око 15 ми ну та. Си па ти осно ву за су пу,
пу сти ти да про ври. По кло пље но ла га но ку ва ти док со чи во и по вр ће не омек ша ју. До да ти
со и би бер по уку су. Из ва ди ти лор бер и до да ти пер шун.
На по ме на: Ова чор ба мо же би ти и глав но је ло ако јој се у по ла ку ва ња до да ко ба си ца

исе че на на ко лу то ве.
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кулирање

Наш кров, твој 
кров и свој 
кро вић

КААА ЖЖЖЖЖЕЕЕ МММММИИИИИ ММММОО ЈЈАААА УУУУУНННННУУУУ КА

љу ти, а и лак ше му кад они бри ну о ра чу ни ма, хра ни, хи ги је ни,
учи ни им па као пре ко во ље оста не у ку ћи. А уства ри, ве руј ми,
ба ка си це, ни кад ни је ни на ме ра ва ло ствар но да оде, не го кад му
мно го до са де ра зним го во ри ма при пре ти ма ло на ту те му, чи сто
да их упла ши и да не ис пад не ка ко не по ка зу је ни бла гу же љу
да се оса мо ста ли не го га, ето, они не пу шта ју.
Сад, ако ће мо пра во, има ту и дру гих раз ло га што де ца и ро-

ди те љи, па и ви ше ге не ра ци ја жи ве за јед но го ди на ма. Ти дру ги
раз ло зи су на рав но – ло ва и на ше за ра де ко је се не по ре де са
они ма та мо где де ца жи ве са ма. Јер и они ко ји има ју, за на ше
усло ве, са свим со лид не пла те те шко да мо гу да при у ште под ста-
нар ски жи вот, а ку по ви на ста на је још не до са ња ни сан и оних
ко ји де це ни ја ма ра де, а о на ма ко ји смо тек на по чет ку рад ног
ве ка бо ље да и не при чам. Знаш, ба ка си це, кад ја упо ре дим из
тих при ча ко ли ке су це не ста но ва за из најм љи ва ње у не кој за-
пад но е вроп ској зе мљи и код нас, ис па да да су ту не где, вр ло
слич не ако не и исте. А на ше и њи хо ве пла те – код нас не ко ли-
ко сто ти на а код њих не ко ли ко хи ља да евра, па ти ви ди ко ту
мо же да пла ти стан, а ко не ма ни ка кве шан се. А тек све оста ло!
Ево, ро ди те љи мо је дру га ри це по сле два де сет го ди на ску пи ли
не ку цр ка ви цу и оти шли око ових пра зни ка че ти ри да на у Беч
и ка жу да та мо за хра ну ако ни је иста це на као код нас, он де је
јеф ти ни је. Мо жеш ми сли ти, усред Бе ча јеф ти ни ја кло па не го у
Бе о гра ду! Па сад ви ди ка ко ми да по стиг не мо ту са мо стал ност и
да не слу ша мо ка ко нам се не пре кид но дро би „док си под мо јим
кро вом...”, ко да ми па да мо у не свест од сре ће за тим кро вом и
не би смо да има мо и не ки свој, ма кар кро вић.
Али, та ко је ка ко је, шта да се ра ди, бо ље да кре нем јер и

ма ма че ка да јој до не сем не што од те бе па да не бих слу ша ла
уоби ча је но при го ва ра ње „те бе кад чо век по ша ље по не што,
мо же го ди шњи од мор да узме док те до че ка”, ево ти је дан цмо-
кић и бе жим. Ба ка Ма ра

Ма знаш шта, кад ма ло бо ље раз ми слим,
све сам убе ђе ни ја да су у пра ву они клин ци
са за па да што ле по са 18 го ди ни ца од ла зе
из ку ће, жи ве са ми и на ја вљу ју се код
ро ди те ља кад хо ће да до ђу у го сте

Ево ме не, ба ка си це, свра ти ла да те ви дим и да чу јем ка ко 
си. Бо ле те ко сти, па шта ћеш, ни је ни чу до, и ме не све 
жи во бо ли по ова квом вре ме ну, то пло-хлад но, игра се са 

на ма це ло ово на зо ви про ле ће. Још ни ка ко да бу де оно баш, 
баш ле по вре ме па да мо же мо да ски та ра мо по цео дан, из ле ти 
и ти фа зо ни. Али шта сам се ја ов де рас при ча ла о вре ме ну као 
да сам не ки Ен глез, кад сам уства ри скок ну ла на бр за ка да за 
сва ки слу чај по ку пим не ке ма ло ла га ни је ства ри, оне се зон ске 
што др жим ту код те бе. Па, шта кад ти имаш ме ста у ор ма ну а 
мој пла кар се је два за тва ра. До бро, па мо рам и не што но во да 
ку пим, знаш ка ко је, мо да се ме ња, мо ра да се бу де ин. Па у 
то ку, мо де ран, сто пу та сам ти об ја сни ла.
Не мој сад и ти да ми др жиш го вор на те му „ку пу јеш, све ти 

пре пу но, а ни кад не маш шта да об у чеш, а по го то во обу јеш”, 
до ста ми мо ји код ку ће стал но дра ме на ту те му. Не ке ти ства-
ри до са де, не ке про сто иза ђу из мо де, а ци пе ле... шта ћеш, мо-
раш да их имаш у овој бо ји, у оној, па на шти клу, па ба ле тан-
ке, па ти ке, не ке па пу чи це, сан да ли це... до бро, не ћу ви ше да 
на бра јам. Ма знаш шта, кад ма ло бо ље раз ми слим, на ро чи то 
кад кре ну та сма ра ња – опет си ку пи ла не што, па ко ји ти је то 
пар ци пе ла, па где ћеш сад по ки ши, или по нај ве ћој вру ћи ни 
си кре ну ла на Аду, све сам убе ђе ни ја да су у пра ву они клин ци 
са за па да што ле по са 18 го ди ни ца од ла зе из ку ће, жи ве са ми 
и на ја вљу ју се код ро ди те ља кад хо ће да до ђу у го сте. А ро ди-
те љи код њих свра ћа ју са мо у слу ча ју крај ње по тре бе.
Ни смо, бра те, за за јед нич ки жи вот. Кад би они да спа ва ју, 

ја бих тек да иза ђем, кад они сма тра ју да тре ба да уста нем, 
ја тек ма ло пре то га ле гла у кре вет, кад они по ста ве ру чак, ја 
још не бих ни да до руч ку јем... То ми слим ви кен дом кад се као 
не што са бе ре мо код ку ће. И он да, на рав но, поч ну пре да ва ња 
а сва су на те му „ова да на шња омла ди на”. Зар ни је за то бо ље 
да сва ко жи ви сам да не гле да мо ко шта и ка ко ра ди, па кад се 
ви ди мо, из љу би мо се и све нам ми ло што смо за јед но. Ни ко не 
пи та што ни си на ме сти ла кре вет кад си по шла од ку ће, јер ни 
пој ма не ма ју да ли је на ме штен.
Та ко је то та мо по све ту. Ма знам сто по сто, ни сам са мо у 

фил мо ви ма гле да ла не го ми и при ча ли ор та ци ко ји су би ли ко-
је ку да по не ко ли ко ме се ци или ду же. И ро ди те љи ма и де ци је 
са свим нор мал но да ови мла ђи од ла зе из гне зда чим ста са ју. А 
не као код нас, и де цу има ју и још жи ве код ма ме и та те, а чак 
су и они код сво јих ро ди те ља са све уну чи ћи ма. А већ на иде ју 
да им де ца оду да жи ве не где са ма до жи ве стрес, у фа зо ну: „Па 
ако ти не ва ља, иди па на ђи бо ље, ми се ту по ло ми смо око те бе 
а мла ди го спо дин (го спо ђи ца) стал но не што не за до во љан(а), 
ов де ти све на го то во па ни то не умеш да це ниш и одр жа ваш, 
а шта ћеш тек сам(а) да ра диш” и та ко уне до глед. Де те ко де те, 
не би баш то ли ко да на се ки ра ро ди те ље, још ма ње да их на-
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погледи

Кра так сан усред рад ног
да на не са мо да се одо бра ва,
већ и омо гу ћа ва, па
за по сле ни у ве ли ким
ком па ни ја ма има ју на
рас по ла га њу и со бе за
од мор где мо гу да се опру же

Чи ни се не та ко дав но, а опет као
да је би ло пре сто го ди на, тре ба ло
је да има те вр ло озби љан и убе-

дљив раз лог да би сте не ко га, уз сил но
из ви ња ва ње, по зва ли те ле фо ном или му
по зво ни ли на вра та из ме ђу два и пет по
под не.
Зна ло се да је то вре ме за од мор, ка-

да љу ди по сле руч ка ма ло при лег ну, па
је сто га у том пе ри о ду, пре ма основ ним
пра ви ли ма ле пог по на ша ња, ва жи ла из-
ри чи та за бра на уз не ми ра ва ња, а слич но
огра ни че ње се од но си ло и на ве чер ње
са те, већ по сле де вет.
За про те кле две, три де це ни је то ли ко

то га се у на шем жи во ту про ме ни ло да је
под се ћа ње на пра ви ло „од два до пет” и
сва ко по ре ђе ње са тим вре ме ном из ли-
шно и го то во сме шно, по чев од чи ње ни-
це да они ко ји су за по сле ни и не сти жу
ку ћи пре пет, мно ги и ка сни је, а да не
спо ми ње мо из ме ње не дру штве не и кул-
тур не обра сце ко му ни ка ци је на шта нас
не пре кид но под се ћа зво ња ва мо бил них
те ле фо на, у сва ко до ба да на и но ћи, на
сва ком за ми сли вом и не за ми сли вом ме-
сту и при ли ци, укљу чу ју ћи и са хра не.
Док на ма ов де су ро ва жи вот на утак ми-

ца и ам би ци ја да се до стиг ну вред но сти
бо га ти јих и сре ђе ни јих дру шта ва на ме-
ћу све оштри ји тем по, при че му те тр-
ке, због дра стич ног оси ро ма ше ња, ни су
по ште ђе ни ни ста ри ји, пен зи о не ри, на-
те ра ни на сва ко ја ке до дат не по сло ве да
би пре жи ве ли, пи та ње по тре бе днев ног

од мо ра ни ко и не по ста вља. Ни се би, а
ка мо ли не у мо љи вом по сло дав цу.
Али, свет је пун па ра док са. Ов де већ за-

бо ра вље на ин сти ту ци ја днев ног пре да ха,
слич на шпан ско-ме ди те ран ској си је сти,
до бу да на ка да се жи вот при вре ме но ути-
ша ва да би се са још ве ћим ин тен зи те том
на ста вио до ка сно у ноћ, об но вље на је на
ме сту где би се то нај ма ње оче ки ва ло и
са ко га је за пра во и по те као прин цип ра-
да до из ну ри ва ња – у ср цу кор по ра тив не
Аме ри ке. Сход но то ме, лан си ра на је и но-
ва кри ла ти ца да дре ма ње на по слу ни је
грех, шта ви ше пре по руч љи во је.
Ве ли ке ком па ни је су за пра во схва ти ле

– ако хо ће да од рад ни ка из ву ку мак си-
мум, а хо ће, ако хо ће ве ћу про дук тив-
ност, а хо ће, мо ра ју за по сле ни ма да омо-
гу ће одр жа ва ње пу не буд но сти и кон ди-
ци је. А за то, што мно го број на на уч на
ис тра жи ва ња по твр ђу ју, не по сто ји јед-
но став ни ји и јев ти ни ји на чин од од мо ра,
али од мо ра у то ку рад ног вре ме на.
Ни је ов де реч о кла сич ној па у зи за ру-

чак ко ја по сто ји сву да и под ра зу ме ва се. У 
пи та њу је пра ви прав ца ти од мор, мо гућ-
ност да се чо век опру жи, са свим опу сти,
од спа ва. Сви уоста лом зна мо да ни шта та-
ко не окре пљу је као до бар и здрав сан.
Е, сад, ов де су сва ка ко по треб на до-

дат на об ја шње ња. Сан да, али вре мен-
ски вр ло кон тро ли сан, не ду жи од 20
до 30 ми ну та. То је оно што на зи ва мо
дре ма њем и што од пет фа за пу ног ци-
клу са спа ва ња об у хва та са мо две по чет-
не, али је са свим до вољ но да се чо век 
про бу ди као нов, осве жен, са по ја ча ном
кон цен тра ци јом и ме мо ри јом, по пра-
вље ног рас по ло же ња, из о штре них мо-
то рич ких ве шти на. Уоп ште но узев, сви
ефек ти крат ког днев ног сна, од 20 до
60 ми ну та, до ка за ни су у ве ли ком бро ју
екс пе ри ме на та, и то не са мо по зи тив ним
деј ством на мо жда не функ ци је, не го је
уста но вљен и ути цај на сма ње ње ри зи ка

од ср ча ног или мо жда ног уда ра, по ја ву
ди ја бе те са или чак го ја зно сти.
Ме ђу тим, за овај са свим кра так, мо гло

би се ре ћи блиц сан зна чај но је то што
тра је до вољ но ду го да се осе ти ње гов по-
во љан учи нак, али и до вољ но крат ко да
спа вач не уђе у сле де ћу ду бљу фа зу сна
из ко је се он да те же раз бу ђу је и тре ба му
вре ме на да се раз би стри. По го то во се пре-
по ру чу је ком би на ци ја ка фе и крат ког сна.
Све је пре ци зно из ра чу на то: по што ко фе-
и ну тре ба од 20 до 30 ми ну та да поч не да
де лу је, нај бо ље је по пи ти шо љи цу ка фе и
он да од ре ма ти та ко да се вре ме бу ђе ња
по кло пи са под сти цај ним ко фе ин ским деј-
ством. По сле то га, рад ник мо же пун ела-
на и пот пу но мен тал но ре кре и ран да ра ди
још нај ма ње пет, шест са ти.
А за до бар сан, па и нај кра ћи, основ ни

зах те ви су ти ши на и при гу ше но осве тље-
ње. Та кве усло ве бо га те и моћ не аме рич-
ке кор по ра ци је по пут „Гу гла”, „Прок то ра
и Гем бла”, „Нај ки ја” и дру гих ком па ни ја,
чак и ре дак ци је „Њу јорк тај мса”, пру-
жа ју сво јим за по сле ни ма у спе ци јал ним
про сто ри ја ма за од мор, опре мље ним
ле жа је ви ма или по себ но ди зај ни ра ним
фо те ља ма ко је ли че на ул тра мо дер на
ави он ска се ди шта, где чо век мо же да се
за ва ли и од спа ва усред не ког ха о тич ног
и по сло ви ма на би је ног да на.
Со бе за од мор су нај но ви ја у ни зу ре-

ше ња у при ла го ђа ва њу окру же ња по-
тре ба ма рад ни ка и до да так већ по сто-
је ћим те ре та на ма, при руч ним вр ти ћи ма
или про сто ри ја ма за до је ње. Све је то
сми шље но да би се лак ше под нео те рет
по ја ча них зах те ва за ве ћим рад ним до-
при но сом и ство ри ла илу зи ја удоб но сти
и нор мал но сти. Бек ство од то га у кра так 
сан у удоб ној фо те љи зби ља ли чи на до-
бар и ефи ка сан ре цепт да се тр ка из др-
жи до кра ја рад ног вре ме на, па на ста ви
су тра и сва ког на ред ног да на.

Д. Дра гић

НО ВИ СМИ САО СТА РЕ ИСТИ НЕ ДА ПРЕ ДАХ ПО ВЕ ЋА ВА РАД НИ ЕЛАН

Дре ма ње
на по слу
ви ше
ни је грех
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ОЕЦД упо зо ра ва
да упр кос по ди за њу
гра ни це за
пен зи о ни са ње
бу дућ ност не до но си
си гур ност

Прак тич но не ма зе мље 
ко ја у овом ве ку ни је 
спро ве ла, за по че ла или 

на ме ра ва да по кре не ре фор-
му свог пен зиј ског си сте ма, 
при ти сну та из ну ди цом у др-
жав ним фи нан си ја ма и но вим 
де мо граф ским ре ал но сти ма.
Али све те ме ре су, иако до-

бро до шле, ипак не до вољ не 
да га ран ту ју си гур ност ка ко 
по сто је ћим, та ко ни бу ду ћим 
пен зи о не ри ма, упо зо ре но је 
са ме ста на ко јем се те при ли-
ке не по сма тра ју кроз обо је ну 
при зму на ци о нал них по ли ти-
ка, већ објек тив ног са гле да-
ва ња си ту а ци је – из Ор га ни-
за ци је за еко ном ску са рад њу 
и раз вој (ОЕЦД), да нас већ 
34-чла ног клу ба чи ја је ми-
си ја под сти ца ње еко ном ског 
на прет ка пре све га зе ма ља 
по све ће них де мо кра ти ји и тр-
жи шној еко но ми ји.
Ана ли за о кре та њу пен зи ја 

ко ју су на пра ви ли струч ња ци 
ОЕЦД-а ни је ни ма ло ру жи ча-
ста и ба ви се ка ко са да шњо-
шћу, та ко и бу дућ но шћу. Јед-
на од пр вих кон ста та ци ја је 
да ће до сре ди не ве ка, у овом 
дру штву, гра ни ца за пен зи о-
ни са ње би ти упро се че на на 
65 го ди на за оба по ла. То је 
за око го ди ну да на ви ше од 
да на шње гра ни це за му шкар-
це и за две и по го ди не кад је 
реч о же на ма.
Ме ђу тим, на дру гој стра-

ни, оче ки ва ни жи вот ни век 
ће ра сти још бр же, што ће 
као прак ти чан ре зул тат има-
ти чи ње ни цу да ће у свим 
зе мља ма чла ни ца ма ОЕЦД-а 
(из у зев пет) вре ме про ве де но 

у пен зи ји на ста ви ти да се по-
ве ћа ва и до дат но оп те ре ћу је 
фон до ве и бу џе те.
Уку пан број рад ног ста нов-

ни штва у овом клу бу на ци ја 
ће, пре ма по ме ну тој ана ли зи, 
вр ху нац до сти ћи већ 2015, да-
кле вр ло бр зо, а по том ће по-
че ти да опа да. Ре зул тат ова-
квих кре та ња би ће тај да ће 
сре ди ном ве ка број оних ко ји 
ра де би ти за де сет од сто ма-
њи не го да нас, што ће под ра-
зу ме ва ти ма ње нов ца за из др-
жа ва ње оних ко ји не ра де.
Већ са да у нај про спе ри тет-

ни јим зе мља ма ОЕЦД: Не мач-
кој, Ја па ну, Ве ли кој Бри та ни-
ји и САД, они ко ји има ју ни жа 
при ма ња као пен зи ју до би ју 
са мо по ло ви ну из но са ко ји им 
је био на плат ном че ку.
Због то га су – по ру чу ју 

струч ња ци ОЕЦД-а – нео п-
ход не до дат не ре фор ме ко је 
би ускла ди ле фи скал ну од го-
вор ност са со ци јал ном ре ал-
но шћу. „Не би смо сме ли да 
ри зи ку је мо си ро ма штво у по-
зном до бу ко је пре ти и по раст 
не јед на ко сти ме ђу пен зи о-
не ри ма у мно гим зе мља ма”, 
упо зо рио је на пред ста вља њу 

по ме ну тог из ве шта ја Ан гел
Гур фа, ге не рал ни се кре тар
ОЕЦД-а. „По ме ра ње гра ни це
за пен зи о ни са ње са мо је део
од го во ра”, сма тра овај функ-
ци о нер, ис ти чу ћи да је по-
треб но у ве ћој ме ри ели ми ни-
са ти дис кри ми на ци ју, ра ди ти
на обу ци ста ри јих рад ни ка и
уна пре ђи ва ти рад не усло ве
ка ко би се по сло дав ци ма по-
мо гло да се на вик ну на рад ну
сна гу у ко јој је ви ше се дих.
По ве ћа ва ње не јед на ко сти

у при хо ди ма ме ђу они ма ко ји
ра де, ко је се ауто мат ски пре-
но си, па и по ве ћа ва у пен зи о-
нер ском до бу, би ло је пред мет
по себ не ана ли зе ОЕЦД-а. У 
њој се на ро чи то ука зу је на то
да се тај јаз из ра зи ти је по ве-
ћа ва у бо га ти јим зе мља ма као
што је САД. То га је до ду ше та-
мо и ра ни је би ло, али је но во
да се тај фе но мен да нас пр ви
пут за па жа и у зе мља ма са из-
ра же ном јед на ко шћу: у Дан-
ској, Не мач кој и Швед ској.
Про сеч ни при хо ди де сет

од сто нај бо га ти јих ме ђу ста-
нов ни штвом чла ни ца ОЕЦД-а
да нас су де вет пу та ве ћи од
про се ка де сет од сто нај си ро-

ма шни јих. Ове раз ли ке су при
том не што ни же у нор диј ским
зе мља ма и ве ћи ни на ци ја
кон ти нен тал не Евро пе. У САД
и Изра е лу, ме ђу тим, овај од-
нос је 14 пре ма је дан, док је у
Чи леу и Мек си ку чак 27 пре ма
је дан.
Глав ни ге не ра тор ове си-

ту а ци је ле жи у чи ње ни ци да
за ра де оних ко ји су у гор њем
сло ју ра сту бр же од оних у
до њем, и то већ пу не две де-
це ни је. Ова кав дис па ри тет
је, из ме ђу оста лог, и је дан
од учи на ка гло ба ли за ци је:
се лид бе рад них про це са (па
пре ма то ме и рад них ме ста)
та мо где су пла те ни же, пре
све га у зе мље Ази је. Због то-
га се у ОЕЦД клу бу они ни же
ква ли фи ко ва ни и ин ду стриј-
ски рад ни ци бо ре за ма ло
пре о ста лих по сло ва, при хва-
та ју ћи их и под усло ви ма ко ји
су ло ши ји не го не кад.
По за кључ ци ма струч ња ка

ОЕЦД-а, лек за ова кву си ту-
а ци ју је „до но ше ње по ли ти ка
о ин ве сти ра њу у људ ски ка-
пи тал”. Ле по ре че но, али тре-
нут но те шко спро во дљи во.

М. Бе кин

ПЕН ЗИ О НЕ РИ СВЕ СИ РО МА ШНИ ЈИ И У РАЗ ВИ ЈЕ НИМ ЗЕ МЉА МА

Ре фор ме до бро до шле,
али не до вољ не
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Из зре ња нин ског На род-
ног по зо ри шта „То ша
Јо ва но вић” не по сред-

но пред пр во мај ске пра зни-
ке, 29. апри ла, до пи ра ли су
при јат ни то но ви и ме ло ди је
склад ног пе ва ња ама тер ских
хо ро ва и пе вач ких дру жи на
пет оп штин ских ор га ни за ци ја
Са ве за ин ва ли да ра да Вој во-
ди не. Они су би ли уче сни ци
Дру ге смо тре хо ро ва и пе вач-
ких дру жи на СИР Вој во ди не.
Пре ма ре чи ма Ста не Сви ла-
ров, пред сед ни це Са ве за, ову
про грам ску ма ни фе ста ци ју
де лом је фи нан си ра ло и Ми-
ни стар ство ра да и со ци јал не
по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је,
а ру ко вод ство зре ња нин ског
На род ног по зо ри шта је за
одр жа ва ње Смо тре бес плат-
но усту пи ло овај рас ко шни
ба рок ни ам би јент.
Осим уче сни ка, го сти ју,

пред став ни ка ме ди ја и пу-
бли ке, ма ни фе ста ци ји су при-
су ство ва ли и чла но ви Из вр-
шног од бо ра СИР Вој во ди не
и Сла вој ка Кља кић и Мир ја на
Ба бин из По кра јин ске ор га ни-
за ци је.
Хо ро ви и пе вач ке дру жи не

ин ва ли да ра да из оп штин-
ских ор га ни за ци ја Срем ске
Ми тро ви це, Сом бо ра, План-
ди шта, Ши да и до ма ћи на
Зре ња ни на, при ка за ли су

свој пе вач ки та ле нат пред 
ис пу ње ном по зо ри шном са-
лом, из во де ћи бо гат ре пер-
то ар са чи њен од ста рих из-
вор них пе са ма, но ви јих на-
род них и ста ро град ских, па 
до оних по зна тих стра них 
евер грин ме ло ди ја. А о њи-
хо вом уме ћу нај бо ље го во ре 
ре чи и оце не вр хун ског му-
зич ког струч ња ка, ме цо со-
пра на Зо ри це Ке цић. Зо ри-
ца, пен зи о ни са ни про фе сор 
му зич ког вас пи та ња, ко ја је 
за вр ши ла му зич ку ака де ми-
ју у кла си Би сер ке Цве јић 

и че ти ри го ди не про фе си о-
нал но пе ва ла као со ли ста у 
хо ру РТС-а, ре кла је да су је 
сви уче сни ци по зи тив но из-
не на ди ли на сту пом, и да је 
ви дљив њи хов рад и труд на 
му зич ком пла ну.
Иако је Сте ван Ра ди шић, 

пред сед ник Оп штин ске ор-
га ни за ци је СИР Зре ња нин и 
пот пред сед ник по кра јин ске 
ор га ни за ци је ин ва ли да ра да, 
на гла сио да су сви уче сни ци 
по бед ни ци, и том при ли ком 
по звао и дру ге оп штин ске ор-
га ни за ци је СИР у Вој во ди ни 

да офор ме хо ро ве и при ја ве 
се за на ред ну смо тру, Зо ри-
ца Ке цић је струч но оце ни ла 
на сту пе и да ла им упут ства и 
смер ни це за да љи рад. Ис тан-
ча ним слу хом она је от кри ла 
гла со ве ко ји про сто „ми лу ју” 
слу ша о це и хо ро ве ко ји су би-
ли за ни јан су успе шни ји. Пре-
по зна ла је и ру ко во ди о це ко ји 
„ле по ра де” са хо ром, а не ким
хо ро ви ма је пре по ру чи ла да 
се „по ја ча ју” пр вим гла со ви-
ма. Ње на ге не рал на оце на 
је да сви има ју још про сто ра 
за на пре до ва ње јер су пр ве 
пе сме из во ди ли ма ло сла би-
је – под ути ца јем по зи тив не 
тре ме, а ка сни је, ка да су се 
„рас пе ва ли”, на ступ је по стао 
мно го ква ли тет ни ји.
Стан ко Ним че вић, пред-

сед ник ОО СИР Су бо ти це и 
пот пред сед ник ре пу блич ке 
ор га ни за ци је СИР, по звао је 
оп штин ске ор га ни за ци је да у 
рад хо ро ва укљу че и мла ђе 
чла но ве ка ко би се ова му зич-
ка ма ни фе ста ци ја ома со ви ла 
и обез бе ди ла кон ти ну и тет у 
на ред ним го ди на ма.
Ста на Сви ла ров је на кра ју

по де ли ла за хвал ни це ру ко во-
ди о ци ма хо ро ва и по же ле ла 
да се на ред не го ди не смо тра 
одр жи у дру гом гра ду и са ве-
ћим бо јем уче сни ка.

Ми ро слав Мек те ро вић

ДРУ ГА СМО ТРА ХО РО ВА И ПЕ ВАЧ КИХ ГРУ ПА СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Гла со ви ко ји ми лу ју

Граднулички бисери из Зрењанина

Певачка дружина
из Пландишта
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За чла но ве Град ске ор га ни за ци је ин-
ва ли да ра да из Шап ца пр во мај ски пра-
зни ци тра ди ци о нал но обе ле жа ва ју по че-
так дру же ња на пу то ва њи ма по Ср би ји.
Тра ди ци ја ни је из не ве ре на, па су нај вер-
ни ји љу би те љи до брог дру же ња и овај
пут по ра ни ли да би у пот пу но сти ре а ли-
зо ва ли до го во ре ну тра су.
Пр во од мо ри ште би ло је у ма на сти-

ру Тро но ша по зна том по то ме што је од
1834, ка да је по за вр шет ку жи во пи са и
ико но ста са осве ћен, уве ден оби чај да се
сва ке го ди не на Ве ли ки че твр так при ла-
жу две све ће ду ге два ме тра и преч ни ка
20 сан ти ме та ра. Њих при ла жу ме шта-
ни окол них се ла и на зи ва ју се ратарске
свеће. Ис пред ма на сти ра се на ла зи че-
сма ко ју су по ле ген ди са гра ди ли Југ

Бог дан и де вет Ју го ви ћа пред по ла зак у
Ко сов ски бој, и ода тле је на ста вљен пут
из лет ни ка за Тр шић.
А у род ном ме сту Ву ка Ка ра џи ћа је от-

по че ло пр во мај ско дру же ње ин ва ли да
ра да ко је је ор га ни зо ва ла Оп штин ска ор-
га ни за ци ја из Ло зни це. Ме ђу го сти ма су,
по ред Шап ча на, би ле и ор га ни за ци је из
Сме де ре ва, Ми ла нов ца и Вит ков ца.
До ма ћи ни су го сте до че ка ли уз по га чу,

со и не из бе жну до ма ћу ра ки ју. На рав но,
усле дио је оби ла зак ком плек са Ву ко-
ве ку ће – му зе ја и ужи ва ње у очу ва ној
при ро ди. Ни по вре ме на ки ша ни је мо гла
да ума њи до бро рас по ло же ње ни ра дост
дру же ња ко је се на ста ви ло уз до бру му-
зи ку и за јед нич ки ру чак. А го сто љу би ви
до ма ћи ни су сво је за до вољ ство до бром
са рад њом по твр ди ли уру чи ва њем ди-
пло ма за рад на афир ма ци ји ху ма ни тар-
не ор га ни за ци је и по бољ ша њу усло ва
ра да ин ва ли да ша бач кој ор га ни за ци ји,
као и ње ној пред сед ни ци, Ми ро сла ви
Сав ко вић. Д. Ми ја то вић

Пра ста ро је ве ро ва ње да се 
ра зна бо жан ства, као и ви ше 
си ле, мо гу уми ло сти ви ти или 
им се из ре ћи за хвал ност при-
но ше њем крв не жр тве. Жр-
тве су при но ше не од ре ђе ним 
да ни ма код све ти ли шта или 
осве ће них ме ста – др ве ћа, 
за пи са, ка ме на, а нај че шћа 
жр тва је јаг ње и овај об ред 
је по знат и код на шег на ро-
да. У Бу џа ку, под но Ми џо ра, 
Ђур ђев дан за по чи ње бер-
бом цве ћа и би ља на биљ ни 
пе так, ри ту ал ним пле те њем 
ве на ца на ре ци и ни зом ма-
гиј ских рад њи ве за них за 
раз ли чи те прет хри шћан ске 
кул то ве би ља и жи во ти ња. 
Пра зно ва ње се на ста вља пр-
во му жом ова ца, осве ће њем 
си ра и ки ће њем цве ћем и 
би љем пла нин ке – же не ко ја 
пред ста вља дух при ро де. Нај-
зна чај ни ји чин ко лек тив ног 
об ре да је жр тво ва ње јаг ње та 
укра ше ног вен цем и све ћом 
упа ље ном на ро гу, ко ји на род 
Бу џа ка зо ве мо ли тва. За вет-
на мо ли тва је чин ко лек тив не 

се о ске жр тве, древ ни оби чај 
са при ме сом пре хри шћан ске 
ре ли ги је. По шту ју ћи тра ди-
ци ју, и ове го ди не је, по 12. 
пут, у се ли ма Вр то вац и Бал-
та Бе ри ло вац, код ва ро ши це 
Кал не, под Ста ром пла ни ном, 
6. и 7. ма ја одр жа на ет но ту-
ри стич ка ма ни фе ста ци ја „Мо-
ли тва под Ми џо ром” у сла ву 
про ле ћа, при ро де и сто ча ра.
Ови Ђур ђев дан ски су сре ти 

по че ли су у Вр тов цу оби ча-
јем за вет не мо ли тве, а у Бал-
та Бе ри лов цу, на ли ва да ма 
по ред Тр го ви шког Ти мо ка, 

ожи вље на је тра ди ци ја сто-
ча ре ња. На по чет ку је нај ста-
ри ји чо ба нин у име оста лих
по ло жио за кле тву да ће увек 
и у сва ко вре ме чу ва ти ста да
на Ста рој пла ни ни, а за тим су
усле ди ле спорт ске и чо бан ске
игре, уоб ли че не у кул тур но-
умет нич ки про грам „Дух Ста-
ре пла ни не у ре чи и му зи ци”.
На сту пи ла су бра ћа Те о фи ло-
вић, КУД „Оро” – фол клор До-
ма кул ту ре Кња же вац и „Оро” 
из Ни ша. Уче ство ва ли су пе-
ва чи ет но му зи ке, из вор не
во кал не гру пе и ве ли ки број

на род них пе ва ча ама те ра.
Му зи ча ри су сви ра ли на ста-
рим ин стру мен ти ма ду ду ку,
ока ри ни, гај да ма, гу сла ма...
Исто вре ме но је одр жа но

и так ми че ње ме шта на под-
ми џор ских се ла у спре ма њу
ста рих је ла („за тор и двор”)
са уче сни ци ма из Кња жев ца,
За је ча ра, Пи ро та и Ди ми тров-
гра да. На тр пе за ма се на шао
ве ли ки број ста рих по сла сти-
ца, млеч ни про из во ди, ра зни
про дук ти од би ља и шум ског
во ћа. Би ран је нај у ку сни ји
сир, на да ле ко по знат спе ци-
ја ли тет бел муж, јаг ње ћа чор-
ба и дру га је ла.
Ста ри оби ча ји, ста ре ку ће,

ста ра је ла и пе сме са Ста ре
пла ни не ва љан су раз лог да
се са чу ва од за бо ра ва бо га та
тра ди ци ја кња же вач ког кра-
ја. А кроз ова кве ту ри стич ке
ма ни фе ста ци је, ка жу ме шта-
ни, отва ра ју се мо гућ но сти
за ре ви та ли за ци ју оста ре лих
се ла и на пра ви на чин пред-
ста вља за ви чај и Ср би ја.

Д. Ђор ђе вић

НА ПР ВО МАЈ СКОМ УРАН КУ

Дру же ње у Тро но ши

ЂУР ЂЕВ ДАН СКИ СУ СРЕ ТИ НА СТА РОЈ ПЛА НИ НИ

Мо ли тва под Ми џо ром
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КЊА ЖЕ ВАЦ

План за це лу го ди ну

На са стан ку пен зи о нер ских ор га ни за ци ја у Кња жев-
цу ана ли зи ран је рад клу бо ва, сек ци ја и ак ти ва же на у
2010. го ди ни и усво јен про грам ра да за ову го ди ну. До-
го во ре но је да се у ма ју у Не го ти ну одр жи дру же ње пен-
зи о не ра оба ти моч ка окру га, а у ок то бру, у Бо љев цу, 12.
смо тра кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва.
Ста љин ка Ми лић Бе ба, ко ор ди на тор пен зи о нер ских

ор га ни за ци ја Бор ског и За је чар ског окру га, на ја ви ла је
још те шњу са рад њу клу бо ва и ак ти ва ра ди оства ри ва ња
пра ва пен зи о не ра, као и ор га ни зо ва ње тра ди ци о нал них
дру же ња и ма ни фе ста ци ја.
По ми шље њу Ра до ми ра Вељ ко ви ћа, пред сед ни ка Оп-

штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Кња жев ца, смо тре
кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва по сти гле су пла ни-
ра ни циљ – по ди за ње ква ли те та ду хов ног жи во та пен зи-
о нер ске по пу ла ци је.

– Ове смо тре су мно го учи ни ле на не го ва њу и очу ва њу
тра ди ци је и кул ту ре овог кра ја. Наш за да так је упра во да
са чу ва мо од за бо ра ва и ду дук и гај де и „ру мен ку” и „ста ру
влај ну”, ка фан ски шти мунг и ста ро град ске пе сме. А по себ-
но из вор ни го вор овог кра ја ко ји се све ма ње чу је, јер тај
тор лач ки го вор још леп ше зву чи ка да га го во ри не ко об у-
чен у ста ру из вор ну но шњу – ка же Вељ ко вић. Д. Ђ.

СВР ЉИГ

Про грам се успе шно 
ре а ли зу је
Про грам ски ци ље ви и план ски за да ци Удру же ња пен зи-

о не ра оп шти не Свр љиг за 2010. го ди ну успе шно су спро-
ве де ни, ре че но је на сед ни ци Скуп шти не овог удру же ња, 
одр жа ној 11. апри ла. На ис тој сед ни ци раз ма тран је и 
усво јен Про грам ра да за ову го ди ну.
У увод ном из ла га њу пред сед ник Ми лен ко Пе тро вић је 

нај пре под се тио на ор га ни за ци о на пи та ња, ак ци је и ак-
тив но сти Удру же ња и из бо ре, и на гла сио да је по ве ћан 
број чла но ва. Уве де но је ко лек тив но до бро вољ но оси гу-
ра ње за оне ко ји има ју до 85 го ди на, а ку хи њу Цр ве ног 
кр ста Свр љи га тре нут но ко ри сти 60 нај у гро же ни јих пен-
зи о не ра. Ра ди клуб пен зи о не ра, а оче ку је се и отва ра ње 
но вих клу бо ва у се ли ма где за то по сто је усло ви. У клу бу 
се јед ном не дељ но ме ри крв ни при ти сак и до би ја ју са ве ти 
здрав стве них рад ни ка. Че сти су из ле ти, екс кур зи је, су сре-
ти пен зи о не ра. Ка да је реч о снаб де ва њу ва жним жи вот-
ним на мир ни ца ма и огре вом, на Скуп шти ни Удру же ња је 
за тра же но да се овој ка те го ри ји ста нов ни ка омо гу ћи на-
бав ка по нај по вољ ни јим це на ма.
Ра ди оства ри ва ња ма те ри јал них, со ци јал них и здрав-

стве них ин те ре са ове по пу ла ци је ус по ста вље на је са рад-
ња са мно гим ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма. Скуп шти на 
је усво ји ла фи нан сиј ски план Удру же ња за ову го ди ну, 
од лу ку о ви си ни и рас по де ли чла на ри не и Пра вил ник о 
фор ми ра њу и по сло ва њу Фон да со ли дар но сти Удру же ња 
пен зи о не ра оп шти не Свр љиг. С. Ђ.

Пен зи о не ри че ка ју 
по зив
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Свр љиг на де се то днев-

ни ре кре а тив ни од мор о тро шку Фон да ПИО у то ку ове го-
ди не по сла ће два де сет тро је сво јих ко ле га – 20 из ка те го-
ри је за по сле них, два из са мо стал них де лат но сти и јед ног
по љо при вред ног пен зи о не ра, ка же Ми лен ко Пе тро вић,
пред сед ник пен зи о нер ске ор га ни за ци је у овој оп шти ни.
Ин те ре со ва ње је би ло ве ли ко, на кон курс се ја ви ло 138

за ин те ре со ва них, и ко ми си ја је, пре ма кри те ри ју ми ма, са-
чи ни ла ранг ли сту. Пен зи о не ри са да че ка ју по зив из ба ња,
а опре де ље ња су: Ни шка, Про лом, Со ко ба ња, де сти на ци је
ко је су нај бли же Свр љи гу, ка ко би се и тро шко ви пре во за
ума њи ли. С. Ђ.

ПА ЛИ ЛУ ЛА

Пр во мај ски па ке ти
Да би што леп ше и ра до сни је и ове го ди не до че ка-

ли и про сла ви ли Пра зник ра да, Удру же ње пен зи о не ра
београдске оп шти не Па ли лу ла по бри ну ло се да, пре ма
мо гућ но сти ма, по де ли 100 па ке та сво јим вер ним и ду го-
го ди шњим чла но ви ма. Па ке ти су са др жа ли пре храм бе не
и хе миј ске про из во де (11 ар ти ка ла, те жи не се дам ки ло-
гра ма). Пр ви па кет уру чен је нај ста ри јем ду го го ди шњем
чла ну – по што ва ној го спо ђи Зла ти Ни ко лић, ко ја је ре кла
да „на про сто ни је мо гла да ве ру је да се ње не ко се тио”.
Па кет је, та ко ђе, уру чен и пр вом чла ну до бро вољ ног Фон-
да со ли дар но сти из Удру же ња пен зи о не ра Па ли лу ле.
Пре ма ре чи ма Је ли це Дра го вић, се кре та ра, ово Удру же-

ње се увек тру ди да па ке те до би је што ви ше чла но ва, али
за сад ни је у мо гућ но сти да ве ћем бро ју до де ли по моћ, јер
ова ор га ни за ци ја има ви ше од 39.800 пен зи о не ра ра зних
ка те го ри ја. Ипак, у па ли лул ском Удру же њу су уве ре ни да
и у скром ним мо гућ но сти ма, ак тив ним ра дом и за ла га њем
мо гу по мо ћи и олак ша ти по ло жај пен зи о не ри ма. Г. О.
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БО ЉЕ ВАЦ

Сла ви ли углав ном
пен зи о не ри
По ду го го ди шњој тра ди ци ји жи те ља Бо љев ца, нај број-

ни ји пр во мај ски ура нак и ово га пу та био је у се лу Или-
ну под Рт њем. Бо љев ча ни су нај пре об и шли ет но ку ћу 
опре мље ну у част по зна те ва јар ке из овог се ла, Љу бин ке 
Са вић-Гра си, а по том је усле дио за јед нич ки пр во мај ски 
ру чак и ве се ље на Илин ском вре лу, крај из во ра би стре 
и чи сте пла нин ске во де. Или но је ина че се ло ста рач ких 
до ма ћин ста ва ко је ожи ви са мо о пра зни ци ма, ка да у при-
ро ду иза ђе ве ћи број жи те ља окол них ме ста.

– Пр во мај ски ура нак пен зи о не ра и дру гих го сти ју је 
про сто ожи вео се ло, а вре ва, му зи ка и жа мор ко ји је од-
је ки вао об рон ци ма Рт ња под се тио нас је на дав на ле па 
вре ме на ка да се ов де крај вре ла оку пљао ве ли ки број 
рад ни ка и ру да ра из обли жњег руд ни ка – при ча Све тла на 
Ни ко лић из Или на.
Дру ги део пр во мај ског уран ка од ви јао се на ула зу у Бо-

го вин ску пе ћи ну, у ко јој је про шле го ди не, за хва љу ју ћи 
сред стви ма Ми ни стар ства за ту ри зам и оп шти ни Бо ље-
вац, је дан део под зем них ход ни ка ре ста у ри ран и оспо-
со бљен за по се ти о це. Ина че, ути сак је да су на ура нак и 
не ка да по пу лар но пр во мај ско сла вље ма ње иза шли рад-
ни ци, а сла ви ли су углав ном пен зи о не ри.  Р. М.

РУ МА

Из ло жба Са ве
Стој ко ва
У рум ском За ви чај ном му зе ју отво ре на је из ло жба 35

уља на плат ну Са ве Стој ко ва (86) из Сом бо ра, јед ног од
нај по зна ти јих сли ка ра на ив не умет но сти у Ср би ји. Овај
умет ник је из ла гао на свим кон ти нен ти ма, уче ство вао је
на ви ше од 600 ко лек тив них из ло жби, а ова у Ру ми је ње-
го ва 449. са мо стал на по став ка.
Са ва Стој ков је до бит ник три де се так зна чај них на гра да

и ове го ди не је про гла шен за јед ног од сто ти ну нај бо љих
сли ка ра на ив не умет но сти у све ту.
Ли ков на пу бли ка у Ру ми из ло же на де ла мо же по гле да-

ти до 31. ма ја. Д. Р.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Га ври ло ви ћу пр во
ме сто
Ша хов ска сек ци ја Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра 

Сме де рев ске Па лан ке ор га ни зо ва ла је отво ре но по је ди-
нач но ша хов ско пр вен ство на ко ме је уче ство ва ло де сет 
так ми ча ра. На кон од и гра них де сет ко ла, пр во ме сто при-
па ло је пен зи о не ру Ра до ми ру Га ври ло ви ћу, дру го Мо ми ру 
Бр ки ћу, док је тре ћи био Жар ко Бу ку ми рић.
По ре чи ма Сло бо да на Б. Пан ти ћа, пред сед ни ка па ла нач-

ких пен зи о не ра, ша хи сти Га ври ло вић, Бр кић и Бу ку ми рић 
уче ство ва ће на Олим пи ја ди тре ћег до ба ове го ди не у Со-
ко ба њи. Сл. К.
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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

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да 
Гроц ка је со ци јал но-ху ма ни тар но удру же ње 
ко је по ма же сво је чла но ве, а на ро чи то оне 
нај у гро же ни је. Сво је ак тив но сти удру же ње 
усме ра ва на на бав ку жи вот них на мир ни ца, 
огре ва, на спорт ско-ре кре а тив не из ле те и 
дру ге ак тив но сти пред ви ђе не го ди шњим 
пла ном и про гра мом.
По ме сним за јед ни ца ма оп шти не Гроц ка 

ово удру же ње има и сво ју ме сну ор га ни за-
ци ју ин ва ли да ра да ко ју за сту па ак ти ви ста. 

У Ме сној за јед ни ци Вин ча на шу ор га ни за ци ју
ин ва ли да ра да за сту па Љи ља на Трај ков ска,
ко ја је и члан Из вр шног од бо ра Оп штин ске
ор га ни за ци је ин ва ли да ра да.
У „Гла су оси гу ра ни ка” број 7, од 15. апри ла

2011. го ди не, на стра ни број 23, под на сло-
вом „Во ле да пу ту ју”, по ме ну то је у овом свој-
ству име Ве ри це Ми ло ва но вић па вас мо лим
да се то де ман ту је.

Рад ми ла Ми ло ше вић,
ООИР Гроц ка

О којој организацији је реч

Го ру ћа пи та ња
пен зиј ског оси гу ра ња

У ни зу пи та ња мо же се на ве сти и по тре ба уре ђе ња до-
ку па го ди на за слу жбе ни ке ко ји су сту пи ли у оси гу ра ње у 
по зни јим го ди на ма. Да нас је ово пи та ње уре ђе но на фа-
кул та тив ни на чин. Ме ђу тим, то би се мо гло уре ди ти ма ло 
енер гич ни је и то бар за оне слу жбе ни ке ко ји су до са да 
упла ћи ва ли у при ват не пен зи о не фон до ве. Ово би се нај-
бо ље мо гло по сти ћи на на чин да пен зи о ни за во ди при зна ју 
слу жбе ни ци ма све го ди не за ко је су упла ћи ва ли у при ват не 
пен зи о не фон до ве, а да се За вод обез бе ди на имо ви ни тих 
фон до ва у из но су по тра жи ва ња до ку пље не го ди не, оста-
вља ју ћи и да ље пред у зе ћи ма при ко ји ма по сто је ови фон-
до ви нов ча на сред ства за по сло ва ње. На овај на чин пен зи-
о ни за во ди ја вља ли би се са мо као по сред ни ци из ме ђу слу-
жбе ни ка и при ват них пен зи о них фон до ва ра ди обез бе ђе ња 
пра ва слу жбе ни ка ка ко се не би де си ло, као што је већ би ло 
слу ча је ва, да с про па шћу пред у зе ћа про пад не и пен зи о ни 
фонд и са њим и пра ва слу жбе ни ка.

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

Пра во на са мо стал но 
упла ћи ва ње за пен зи ју
За кон о ПИО, у чла ну 15, пред ви ђа да осо бе ко је ни су у

оба ве зном оси гу ра њу мо гу са ме да упла ћу ју до при но се за
пен зи ју. Овај до при нос се пла ћа ме сеч но, по јед ној од 13
раз ли чи тих осно ви ца ко је се тро ме сеч но ускла ђу ју са из но-
сом про сеч не за ра де у Ре пу бли ци Ср би ји. Овим ви дом оси-
гу ра ња не мо гу се ре тро ак тив но по кри ти не ки пе ри о ди ка да
ни је би ло оси гу ра ња, већ мак си мум 30 да на уна зад. Нај ни-
жа осно ви ца из но си 35 од сто про сеч не ре пу блич ке за ра де
из прет ход ног тро ме сеч ја, што је тре нут но 17.079 ди на ра, а
нај ви ша пет про сеч них пла та, од но сно 243.990 ди на ра.
У Ср би ји ра ди и не ко ли ко до бро вољ них пен зиј ских фон-

до ва ко ји под ра зу ме ва ју да се пу тем ин ве сти ра ња при ку-
пље них упла та и до при но са обез бе ди очу ва ње и уве ћа ње
њи хо ве вред но сти, а ти ме и ка сни ји из нос при ват них пен зи-
ја за ис пла ту. Члан до бро вољ ног пен зиј ског фон да мо же да
по ста не сва ко до ма ће и стра но фи зич ко ли це до на вр ше не
се дам де се те го ди не а члан ство не за ви си од рад ног ста жа.
До бро вољ ни пен зиј ски фон до ви су под над зо ром На род не
бан ке Ср би је, а њи хо во ко ри шће ње не уки да пра во на пен-
зи ју ко ја се сти че пре ко ПИО фон да. Ј. О.

ОД ГО ВОР: 
Ра ди раз ја шње ња обра ти ли смо се Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра Гроц ка 

где нам је ре че но да је Ве ри ца Ми ло ва но вић пот пред сед ник њи хо ве Ме сне ор га ни-
за ци је Вр чин а не Ме сне ор га ни за ци је ин ва ли да ра да.
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

По ро дич на пен зи ја

Без пра ва на по ро дич ну пен зи ју

Ко иде на бањ ски опо ра вак

Усло ви за на кна ду код НСЗ

Развод и пра во на пен зи ју

?Љи ља на Шће по вић, Кра ље во: Мој су пруг је по ги-
нуо на рад ном ме сту, у руд ни ку, 2004. го ди не. Ја
сам та да има ла 43 го ди не жи во та. Са да сам на вр-

ши ла 50 го ди на жи во та и за ни ма ме да ли са да сти чем
пра во на му же вље ву пен зи ју. Тре нут но при мам по ро-
дич ну пен зи ју на име на ше де це ко ја се шко лу ју.

?Љу би ца Ла за ре вић, Бор: Су пруг ми је умро 2007.
го ди не. У мо мен ту смр ти ја сам има ла 44 го ди не
и де вет ме се ци жи во та и два од ра сла пу но лет на

си на. Под не ла сам зах тев за по ро дич ну пен зи ју 2007.
го ди не али су ми ре кли да сти чем пра во ка да на вр шим
48 го ди на жи во та. Ка да сам 2010. го ди не на вр ши ла 48
го ди на, по но во се обра ћам Фон ду али опет до би јам ре-
ше ње да се ја вим ка да на вр шим 50 го ди на жи во та. На
то ре ше ње сам се жа ли ла и до би ла од го вор да се обра-
тим Фон ду ПИО ка да на пу ним 53 го ди не јер не оба вљам
ро ди тељ ску ду жност. Да ли ћу ја оства ри ти пра во на
по ро дич ну пен зи ју и ка да?

?Вла ди мир Сто и ме нов, Бо си ле град: За што јед не исте
осо бе стал но сти чу пра во на бес плат ну ре ха би ли-
та ци ју у ба ња ма пре ко Фон да ПИО са бо до ви ма по

осно ву ста жа, а при том су по ро дич ни пен зи о не ри, тј. ни-
су ра ди ли ни да на у жи во ту? Да ли се и на осно ву ког за-
ко на на сле ђу је по ред пен зи је и пен зиј ски стаж? Ко ри сни-
ци по ро дич них пен зи ја су на сле ди ли са мо пен зи ју, а не и
рад ни стаж ко ји се бо ду је за бес пла тан бо ра вак у ба ња ма,
а пен зи ја је од ре ђе на у ви си ни 70% (ви си на пен зи је се
та ко ђе бо ду је), па они увек има ју пре и мућ ство у од но су 
на дру ге пен зи о не ре. Да ли они има ју пра во на при го вор
или да се уве де од ред ба да се не бо ду ју они ко ји су ко ри-
сти ли ово пра во да би и дру ги до шли на ред.

?Ми ло рад Пан тић, Бе о град: С об зи ром на то да ми у 
сеп тем бру 2011. го ди не ис ти че уго вор о ра ду и да од-
ла зим на би ро уз нов ча ну на кна ду, да ли имам пра во

да тра жим од Фон да да ми при ме при ја ву М-4 и за 2011.
го ди ну да бих имао ком пле ти ра не све по дат ке ка да бу-
дем под но сио зах тев за нов ча ну на кна ду код На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње? Сма трам да је то ло гич но јер
за вр ша вам рад ни од нос, а и упла тио сам све да жби не.

?Бор ко Ан ђел ко вић, Ниш: Мо ја тет ка је би ла 35 го-
ди на у бра ку на кон че га се раз ве ла. Суд јој је до-
де лио али мен та ци ју због ин ва лид но сти. Не дав но

је њен бив ши су пруг пре ми нуо. Да ли ће да ље мо ћи да
ко ри сти али мен та ци ју? Да ли мо жда има пра во на по-
ро дич ну пен зи ју?

Од го вор: Пра во на по ро-
дич ну пен зи ју ко ју ко ри сти те 
уз де цу, по осно ву њи хо вог 
шко ло ва ња, Ви сва ка ко ви ше 
не мо же те из гу би ти јер сте и 
са ми у ме ђу вре ме ну ис пу ни-
ли за кон ске усло ве. Ста ро сна 
гра ни ца се по ме ра за по шест 

ме се ци сва ке го ди не до 2017,
али Ви у сва ком слу ча ју сте-
че но пра во не мо же те из гу би-
ти јер се укла па те у то пра во
без об зи ра на то ка да ће де ца
пре ста ти да се шко лу ју, а Ви
оста ти је ди ни ко ри сник по ро-
дич не пен зи је.

Од го вор: Не ма ни ка кве 
сум ње да Ви, на жа лост, ни ка-
да не ће те оства ри ти пра во на 
по ро дич ну пен зи ју без об зи ра 
на то ка да ће те на пу ни ти го-
ди не жи во та ко је су про пи са-
не За ко ном о ПИО. Ра ди се о 
то ме да је од ове 2011. го ди-
не по треб но да сте у мо мен ту 
смр ти су пру га има ли нај ма ње 
45 го ди на жи во та. Овај услов 
се не ће на да ље ме ња ти, али 
оно што је еви дент но је сте да 

Ви тај услов не ис пу ња ва те,
те Вас та чи ње ни ца ели ми-
ни ше из пра ва на по ро дич ну
пен зи ју за убу ду ће. Ка да је у
дру го сте пе ном ре ше њу на ве-
де но да не вр ши те ро ди тељ-
ску ду жност, ми сли ло се да
не ма те де цу на шко ло ва њу о
ко јој сте као ро ди тељ ду жни
да бри не те, а Ви сте већ та да
има ли од ра слу де цу ко ја ни су
ис пу ња ва ла усло ве за по ро-
дич ну пен зи ју.

Од го вор: Пра вил ни ком о 
дру штве ном стан дар ду ко-
ри сни ка пен зи ја Фон да ПИО 
из ри чи то је на зна че но да се 
сред ства пред ви ђе на за ре ха-
би ли та ци ју ко ри сни ка пен зи-
ја рас по ре ђу ју по фи ли ја ла ма 
ПИО сра змер но бро ју ко ри-
сни ка пен зи ја, на ко ри сни ке 
из свих ка те го ри ја оси гу ра ни-
ка – из ре да за по сле них, са-
мо стал них де лат но сти и по љо-
при вред ни ка, а у окви ру ка те-
го ри је оси гу ра ни ка по вр сти 
ко ри сни ка пен зи је – ста ро сне, 
по ро дич не и ин ва лид ске. То 

прак тич но зна чи да су од ре-
ђе на сред ства увек опре де ље-
на и за ко ри сни ке по ро дич них
пен зи ја, сра змер но бро ју по ро-
дич них пен зи о не ра у од но су на
дру ге ка те го ри је. Пра вил ни ком
је та ко ђе про пи са но да исти
ко ри сни ци пен зи ја не мо гу ићи
на бес пла тан опо ра вак сва ке
го ди не већ мо ра из ме ђу два
бо рав ка у ба њи да по сто ји тро-
го ди шња па у за. С об зи ром на
опре де ље на сред ства за ко ри-
сни ке по ро дич них пен зи ја, они
не угро жа ва ју ко ри сни ке ста-
ро сних и ин ва лид ских пен зи ја.

Од го вор: При ја ва М-4 или 
при ја ва по да та ка за утвр ђи-
ва ње ста жа, за ра де, на кна де 
за ра де, осно ви це оси гу ра-
ња, пре да је се нај ка сни је до 
30. апри ла те ку ће го ди не за 
прет ход ну ка лен дар ску го-
ди ну. При ја ва се под но си за 
све рад ни ке ко ји су ра ди ли у 
прет ход ној ка лен дар ској го-
ди ни, што зна чи да се ра ди 
о ко лек тив ној при ја ви, и то 

је оба ве за сва ког по сло дав-
ца. То зна чи да Фонд ПИО не
при хва та по је ди нач не при ја ве
М-4 јер се и при ли ком уно са у
елек трон ску ба зу по да ци пре-
но се из ко лек тив не при ја ве, а
не по је ди нач но за сва ког рад-
ни ка. Не ре ги стро ван М-4 за
те ку ћу го ди ну ни је ни ка ква
смет ња за од ре ђи ва ње и ис-
пла ту на кна де код На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње.

Од го вор: Раз ве де ни брач ни 
друг мо же да оства ри пра во на 
по ро дич ну пен зи ју под усло-
вом да ис пу ња ва оп ште усло ве 
про пи са не За ко ном о ПИО, а то 
је у 2011. го ди ни за удо ву 50 
го ди на жи во та, што Ва ша тет-
ка нај ве ро ват ни је ис пу ња ва 
као услов, и да је пре су дом о 
раз во ду бра ка до су ђе но из др-
жа ва ње. Ако је пре су дом из др-
жа ва ње би ло вре мен ски огра-
ни че но, и пра во на по ро дич ну 

пен зи ју се огра ни ча ва на тај
пе ри од. Ако је по кој ник за сно-
вао но ву брач ну за јед ни цу, па
и дру га удо ва под не се зах тев
за по ро дич ну пен зи ју, у том
слу ча ју се по ро дич на пен зи ја
од ре ђу је као за јед ну удо ву, па
се пен зи ја де ли на два јед на ка
де ла. Што се ти че али мен та ци-
је, она је мо гла да се ис пла ћу је
док је по кој ник био жив од ње-
го ве за ра де или пен зи је ако је
био пен зи о нер.
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(Х)умор не ми сли
Ћу та ње је зла то – ка жу го вор ни ци.

Не ки има ју, не ки не ма ју... Људ ске скло но сти су вр-
ло раз ли чи те.

По је дин ци чи не дру штво. Дру штво чи ни по-
је дин ци ма.

Тај ку ни ма сва ка част! Обо га ти ли су се у нај те жим
усло ви ма.

Не кад се ра ди ло про сто и ди рект но: ти ме ни,
ја те би. Сад се по на ша мо кул тур но и дис крет-
но: ја те би, ти ње му, он ме ни...

И ђо но ви се ме ња ју с мо дом.

Ако је за све кри ва мај ка при ро да, жа ли ћу 
се оцу.

На пред на пред ни! На зад на зад ни! А куд ће мо ми
оста ли?!

На ста зи жи во та сва ко би хтео да бу де пр ви,
али да стиг не по след њи.

Код нас је нај бо ље на све ту. Ниг де не ма то ли ко
на ших љу ди као код нас.

Ви то мир Те о фи ло вић

Д
ра
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Ле ко ви те ми сли
Мо рал нам све ви ше ли чи на еро зив но зе мљи ште.

Оси па се са свих стра на.
По што је глу пост не про ла зна, глу пи ав густ има стал ни по-

сао.
Ни је чу до што сам за кре чио кад ми по ли ти ча ри стал-

но со ле па мет!
Прав да ни кад не иде кри вим пу тем већ је ту да по је дин ци

во де.
Ви ђе ни је љу де рет ко ви ди мо да за су чу ру ка ве.
Но вац че сто пре се че пут исти ни.
Жи вот је као кри гла пи ва. Пр ви део је пе ну ша сти ји, а

дру ги са др жај ни ји.
При зна јем, кри ти ка де лу је на ме не. По ста јем – љу ћи.
Џе по ви су ми као ле то ва ли шта у ван се зо ни. Пра зни.
Ди нар чвр сто сто ји, али мо рал стал но па да.

Ду шан Стар че вић

До ско ци
За тво ри ли смо фа бри ке, али све че шће отва ра мо на-

род не ку хи ње.
Не ин те ре су је ме по ску пље ње хра не. Је дем са мог се бе.
Код нас ни жи вот у си гур ној ку ћи ни је си гу ран.
Не мам ни срећ ну зве зду. На ви јам за Пар ти зан.
По не кад су не пи са на пра ви ла вред ни ја од за ко на.
Због ви ших ци ље ва у здрав ству, мно ги па ци јен ти су спрем ни

да умру.
Ја сам чо век од ак ци је. Про дао сам све ак ци је од фир-

ме ко ју су при ва ти зо ва ли.
Да је Си зиф жи вео у ви ше стра нач ком си сте му, не би знао

ко га тре ба да гу ра.
Мо ре, по ка за ће мо ми ва ма. Чим обез бе ди мо скуп-

штин ску ве ћи ну!
Де мо кра ти ју тре ба уки ну ти. Не мо же сва ки ло пов на њу да

се по зи ва.
Ра де Ђер го вић

Да ли сте зна ли ...

 
... да се на у ка о раз глед ни ца ма и њи хо

 во при ку пља ње 

 
... да је пр ва по штан ска мар ка из да

 та 

у 
... да је 1874. го ди не, у Бер ну, Ср би ја уз још 21 зе мљу 

... да је нај ску пља мар ка на све ту швед
-

осле увођења обичних дописница, ... да је после увођења обичних дописн
ица, 

... да је ју го сло вен ска фи ла те ли ја 

… да је по пу лар ност ових илу стро-

... да су пр ве по штан ске мар ке у Ср би ји пу ште не у оп-

… да је нај ре ђа мар ка од штам па на у Бри тан ској Гва ја-

… да је пр ве до пи сне кар те уве ла Аустри ја 1. ок тоб ра  

на зи ва дел ти о ло ги ја?

е
дав не 1840. у Ве ли кој Бри та ни ји? На њој је 

по ста ла осни вач Свет ског по штан ског 
са ве за?

ска по штан ска мар ка „Tre skil ling Yel low” 

у 
прву илустровану разгледницу, изр

ађену 

има ла ту част да 1968. го ди не за нај-

лепшу пошта блеп шу по штан ску мар ку на све ту бу де 

про гла ше на мар ка „Три глав ви ђен са Бо хи ња” из тра-
ди ци о нал не се ри је „Умет ност у Ју го сла ви ји кроз ве ко ве 
–– ју го сло вен ско сли кар ство 19. ве ка”.

ва них до пи сни ца то ли ка да се кра-

ти цај 1. (13) ју ла 1866? На на шим пр вим мар ка ма ва лу та 

ни 1856. го ди не? По сто ји са мо је дан при ме рак ове мар ке 

1869 .  године? 

 
оти снут лик ен гле ске кра љи це Вик то ри

 је, а 

ко ја је про шле го ди не на аук ци ји у Же
 не-

 
у бакрорезу, издало у Бечу, 1870. године, 

 
уредништво српског часописа „Змај”, а

 да је 

 
нај ста ри ју по зна ту раз глед ни цу по слао

 Јо ца Ма ној ло вић 

из Бе ча у Сом бор, 19. ма ја 1871, на срп ском је зи ку, ћи-

ри лич ним пи смом?

јем 20. ве ка у све ту сла ло ви ше од 

јје би ла је дан грош, од но сно 40 па ра.

ко ја има осмо у га о ни об лик.

ј дност једног пенија Због тогаима ла је вред ност јед ног пе ни ја. Због 
то га 

и због сво је цр не бо је на зва на је „Penny Black”.

ви про да та за 3,61 ми ли он евра. Мар ка је 

тре ба ло да бу де у зе ле ној бо ји али је 
гре шком од штам-

па на жу та, а до са да је не ко ли ко пу т
а пре про да ва на и 

сва ки пут је до сти за ла ре корд ну це ну.

4.000.000 раз глед ни ца днев но?


