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Сти же по ла ко и вре ме на ших, ве ру је мо вр ло
за слу же них, го ди шњих од мо ра. А са њи ма
и упо зо ра ва ју ћи са ве ти струч ња ка ко ји нас

под се ћа ју на зна чај пре да ха од ис цр пље но сти
иза зва не јед но лич ним ра дом, фи зич ким и ду-
шев ним за мо ром, стре сом, евен ту ал ним не за до-
вољ ством по слом, “се де ћим” на чи ном жи во та и,
на рав но, по тре бом за бе гом од сва ко дне ви це и
уоби ча је не жи вот не ру ти не.

Ве ћи на љу ди је све сна све га на ве де ног и то
осе ћа на сво јој соп стве ној ко жи, па ипак нај ве-
ћи број нас не иде на го ди шњи од мор до вољ но
че сто. Уства ри, мно ги се не се ћа ју ни ка да су по-
след њи пут не где ишли. Пре ма про шло го ди шњем
ис тра жи ва њу аген ци је Га луп, број гра ђа на Ср би је
ко ји уоп ште ни су пла ни ра ли ле то ва ње по пео се
на 70 од сто, а пре са мо не ко ли ко го ди на, 2007, та
ци фра се кре та ла око 50 про це на та. Еко ном ска
кри за је и мно ге у раз ви је ним зе мља ма на те ра-
ла да два пу та раз ми сле да ли ће на ле то ва ње, а
зна мо ка ко је код нас где ве ћи на је два да има за
жи вот, а ка мо ли за кул ту ру и ужи ва ње. Ипак, да и
у том све ту има ју сво је бри ге го во ри по да так да
ви ше од по ло ви не Аме ри ка на ца због стра ха од

гу бит ка рад ног ме ста не ко ри сти цео го ди шњи
од мор иако ми сле да им је по треб ни ји не го ра-
ни је. Тре ћи на оних ко ји се ипак од лу че да оду на
од мор сва ко днев но се ја вља на по сао ка ко би
про ве ри ли да ли га још има ју, а не ки зо ву чак и
сва ког са та.

Ако ипак спа да те у оне ма ло број не ко ји, по
це ну штед ње и од ри ца ња од мно го че га, и да ље
же ле да са чу ва ју ри ту ал од мо ра и за јед нич ког
ле то ва ња, а не да сво је сло бод не да не про ве ду
у спре ма њу зим ни це, кре че њу и слич ним ак тив-
но сти ма, на ва шој смо стра ни. Јер − го ди шњи
од мор тре ба сви ма, не са мо за по сле ни ма. Тре ба
мла ди ма чи је је вре ме уче ња у овом пе ри о ду не-
кад и ду же од ра да од ра слих. Тре ба и ста ри ји ма
као при ли ка да по бе де уса мље ност и јед но лич-
ност.

За то вас и ми под се ћа мо − го ди шњи од мор ће
вам по мо ћи да бу де те здра ви ји и срећ ни ји, да
об но ви те ве зе са сво јом по ро ди цом и стек не те
за јед нич ке успо ме не, да ваш жи вот до би је но ви
ква ли тет. За то, не ка ове го ди не од мор бу де по-
след ња став ка ко је ће те се од ре ћи.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Добре вести
По ста ла је већ по сло вич на ре че ни ца да сва ко

тре ба да раз ми шља по зи тив но. Број на ис тра жи-
ва ња за и ста по ка зу ју да ка ко ми сли мо, та ко и жи-
ви мо. Јед но од њих,об ја вље но у аме рич ком ли сту
Не у ро ло ги ја, по ка за ло је да не га тив не емо ци је и
ду го го ди шња из ло же ност стре су ути чу не га тив-
но и на део мо зга ко ји ре гу ли ше пам ће ње.

По же ли мо ли да од ме диј ских ве сти са чи ни мо
ко лаж по зи тив них чла на ка и при ло га, тај по сао
не ће би ти пот пу но уза лу дан, иако смо го ди на ма
бом бар до ва ни ло шим ве сти ма осим ако је реч о
бе лом спор ту, те ве ћи на ру бри ка под се ћа са мо
на цр ну хро ни ку. Ево за то не ко ли ко ве сти о до га-
ђа ји ма ко ји су се до го ди ли у ме се цу ма ју и сва ка
но си по зи тив ну по ру ку.

Ви ше од две сто ти не па ро ва вен ча ло се 15. ма ја
на тра ди ци о нал ној ма ни фе ста ци ји „Свад ба за ма-
шта ње”. Груп но вен ча ње на ко јем мла ден ци из го-
ва ра ју суд бо но сно да ис пред град ског пар ла мен-
та, уста но вље но је у Бе о гра ду 1999. го ди не, то ком
НА ТО бом бар до ва ња. Пет на е сто ро нај у спе шни јих
сту де на та је све ча но при ми ло уго во ре о сти пен-
ди ја ма за ба вље ње на уч но и стра жи вач ким ра дом
у на ред них го ди ну да на. По сле спе ци ја ли те та са
ро шти ља, сер ти фи кат За во да за ин те лек ту ал ну
сво ји ну о за шти ти име на ге о граф ског по ре кла
до био је ле ско вач ки ај вар, а Ср би ја је до би ла још
је дан бренд. У Ре ги о нал ној при вред ној ко мо ри
Ле ско вац пла ни ра ју да за ај вар при ба ве и Ли са-
бон ски сер ти фи кат ко ји би омо гу ћио из воз овог

про из во да у ЕУ. Се ба сти јан Аси мов ски,
ко ји не ви ди од ро ђе ња, по чео је да по-
ха ђа основ ну шко лу „Бран ко Пе шић” ко ја
му до са да је ди на пру жа обра зо ва ње на
пра ви на чин. Учи по убр за ном про гра му
иако као два де се то го ди шњак ра ди као
ПР ме на џер и ту ри стич ки во дич у ТОС-у,
и до кра ја го ди не за вр ши ће че твр ти раз-
ред. Ње гов учи тељ, Дар ко Ста ној ко вић,
уз ње га је на у чио Бра је ву азбу ку. На ли-
сти 100 нај по пу лар ни јих свет ских ту ри-
стич ких де сти на ци ја Ср би ја је сво ју по зи-
ци ју по пра ви ла за је да на ест ме ста, и са да
је на че тр де се том ме сту. Ма ни фе ста ци ји
„Вајт сен зејшн“, ко ја је одр жа на у бе о-
град ској Аре ни, при су ство ва ло је око 19
хи ља да уче сни ка, од то га 4.000 стра на ца.

Ј. Оцић
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За пр ва че ти ри ме се ца 
2011. ре ше но је 75
про це на та под не тих 
зах те ва, од то га ви ше
од две тре ћи не 
у за кон ском ро ку

По бољ ша ње ефи ка сно-
сти и рад на што бо љем 
ко ри снич ком сер ви су 

за све гра ђа не би ли су основ-
ни за да ци за Фонд ПИО то ком 
про шле го ди не, ис та кла је Дра-
га на Ка ли но вић, ди рек тор ка РФ 
ПИО, у увод ном из ла га њу на 
сед ни ци Управ ног од бо ра на 
ко јој је усво јен Из ве штај о ра ду 
Фон да у 2010. го ди ни.

– Мо рам да ка жем да су по-
стиг ну ти од ре ђе ни ре зул та ти 
ко ји ни су за не мар љи ви – ефи ка-
сност је по бољ ша на око се дам 
од сто, број не ре ше них пред ме та 
је упо ла сма њен, али ми још ни-
смо за до вољ ни и на ста вља мо 
пре ма истом пла ну и овe го ди не, 
та ко да на кра ју 2011. оче ку је мо 
још ве ћу ажур ност. С об зи ром 
да је по сле про шло го ди шње ра-
ци о на ли за ци је знат но сма њен 
број за по сле них, и да је из Фон да 
оти шао ве ли ки број ква ли тет них 
и ис ку сних рад ни ка, у при пре ми 
је но ва си сте ма ти за ци ја, а у ме-
ђу вре ме ну смо ура ди ли до ста 
на еду ка ци ји по сто је ћих ка дро-
ва кроз све о бу хват не обу ке и 
тре нин ге. Сле де ћи наш за да так 
– је дин стве ни ин фор ма ци о ни си-
стем са по ве за ном ба зом по да та-
ка ма тич не еви ден ци је та ко ђе је 
у фа зи озбиљ ног ра да. Про шле 
го ди не је за и ста до ста ура ђе но, 
али то ни је по сао ко ји се мо же 
за вр ши ти за го ди ну да на та ко да 
пред сто ји још пу но то га. Ре а ли-
зо ван је и по сао око елек трон ске 
про ве ре М4 обра за ца за по сло-
дав це и оси гу ра ни ке, уве де на 
је дин стве на при ја ва на оси гу ра-
ње и на ко рак смо до елек трон-
ске при ја ве, али још до ста тре ба 
ура ди ти. Пре све га пред сто ји 

нам на бав ка но ве, са вре ме не 
тех но ло ги је, ко ја ће би ти ком па-
ти бил на са по сто је ћом, та ко да се 
рад не смет но мо же од ви ја ти. Мо-
рам да на гла сим и да су утвр ђе-
не про це ду ре ра да у Фон ду ко је 
под ра зу ме ва ју ра ци о нал но и на-
мен ско тро ше ње сред ста ва. Што 
се фи нан сиј ског де ла по сло ва ња 
ти че, тре ба још ре ћи да су пен зи-
је ре дов но ис пла ћи ва не пре ма 
утвр ђе ној ди на ми ци, а по себ но 
на гла ша вам да се на кон опо ме на 
по сло дав ци ма да ни су на вре ме 
пре да ли М4 обра сце, чак 90 од-
сто њих у крат ком ро ку ода зва ло 
и ис пу ни ло сво ју за кон ску оба-
ве зу – ре кла је увод ном из га њу 
Дра га на Ка ли но вић, ди рек тор ка 
Фон да.

У при лог тврд њи да је по ве-
ћа на ажур ност у ра ду Дра го-
слав Ђу ка но вић, пред сед ник 
УО Фон да ПИО, из нео је по дат-
ке да је 2008. го ди не би ло 53 од-
сто ре ше них зах те ва, 2009 – 57, 
а про шле го ди не 65 од сто. За 
пр ва че ти ри ме се ца 2011. ре-
ше них зах те ва је 75 про це на та, 
од ко јих је пре ко две тре ћи не 
ре ше но у за кон ском ро ку.

Чла но ви Управ ног од бо ра 
усво ји ли су на по след њој сед-
ни ци и Из ве штај о фи нан сиј-
ском по сло ва њу Фон да у 2010. 

го ди ни, пре ма ко ме су овом
пе ри о ду оства ре ни укуп ни при-
хо ди и при ма ња од 467,56 ми ли-
јар ди ди на ра, што је 99,37 од сто
пла ни ра них сред ста ва, а то је
но ми нал но за 1,5 од сто ви ше
не го у 2009. го ди ни. Соп стве ни
при хо ди од упла ће них со ци јал-
них до при но са из но се 261,68
ми ли јар ди ди на ра и уче ству ју у
укуп ним при хо ди ма са 55,97 од-
сто. При ход од до при но са као
нај ва жни ји и основ ни из вор фи-
нан си ра ња Фон да про шле го-
ди не је био за 11,16 од сто ве ћи
не го у 2009. и за 9,68 од сто ви ши
од пла ни ра ног. Ово је, пре ма ре-
чи ма Ива на Ми ми ћа, ди рек то ра
Сек то ра за фи нан сиј ске по сло-
ве, ре зул тат то га што је пре ма
про шло го ди шњим за кључ ци ма
Вла де Ср би је о по ве зи ва њу ста-
жа за од ре ђе ни број за по сле-
них, из вр ше на упла та из бу џе та
од 26,2 ми ли јар де ди на ра на
име до при но са за ову ка те го ри-
ју оси гу ра ни ка. Без те до та ци је
при хо ди од до при но са су 235,48
ми ли јар ди ди на ра, што из но си
50,23 од сто укуп них при хо да.
Др жа ва је из бу џе та обез бе ди-
ла 220,1 ми ли јар ду ди на ра, што
чи ни 47,07 од сто уче шћа у укуп-
ним при хо ди ма Фон да. По ка те-
го ри ја ма оси гу ра ни ка, нај ве ћи

из нос до при но са упла ћен је за
за по сле не, ко јих је и нај ви ше −
240,97 ми ли јар ди, што је 10,21
од сто ви ше у од но су на пла ни-
ра но. За са мо стал це је упла ће но
18,05 ми ли јар ди на име до при-
но са, од но сно 1,43 од сто ви ше
од пла ни ра ног. Нај ве ћи раст
при хо да по овом осно ву за бе-
ле жен је код по љо при вред ни ка
чи је су упла те на име до при-
но са про шле го ди не из но си-
ле 2,65 ми ли јар ди ди на ра, што
је за 24,58 од сто, да кле ско ро
за че твр ти ну, ви ше не го што је
пла ни ра но. Нај ви ше упла та, чак
607,71 ми ли он ди на ра, би ло је
у апри лу про шле го ди не, што
се об ја шња ва чи ње ни цом да су
по љо при вред ни ци до кра ја тог
ме се ца мо ра ли да из ми ре оба-
ве зе пре ма Фон ду ПИО да би
оства ри ли пра во на ко ри шће ње
сред ста ва за ре гре си ра ње код
Ми ни стар ства по љо при вре де.

Про шле го ди не пен зи је су ис-
пла ћи ва не пре ма уста ље ној ди-
на ми ци, а ви ше од 1.305.000 ко-
ри сни ка до би ло је јед но крат ну
по моћ од 5.000 ди на ра. Про сеч-
на пен зи ја из но си ла је 21.790
ди на ра и за бе ле жи ла је ре а лан
пад од око шест од сто, ре че но
је на сед ни ци УО РФ ПИО.

Ве сна Ана ста си је вић

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

Циљ ква ли тет ни ји
и ефи ка сни ји рад

СаСаааСаССа с сс седеде нииниицецецецецецецеце

УОУОУОУООУОО Р РРФФ ПИПИПИИИИОООООО
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интервју

Тран сфор ма ци ја јав не упра ве у прав цу
ин тен зив не и ши ро ке при ме не ин фор-
ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги-

ја је дан је од кључ них пред у сло ва ко ји при-
вре ди тре ба да обез бе ди ста лан при ступ
ње ним сер ви си ма и ефи ка сни је оба вља ње
по сло ва, а гра ђа ни ма бр жу и ква ли тет ни ју
услу гу. Овим им пе ра ти вом – да уна пре ђе-
ња тре ба да бу ду из вор ви шег стан дар да
и бо ље услу ге, ру ко во дио се и Фонд ПИО
ка да је ушао у про цес мо дер ни за ци је чи ји
је крај њи циљ ауто ма ти за ци ја це ло куп ног
по слов ног по ступ ка – од ула ска зах те ва у
Фонд до до би ја ња ре ше ња и ис пла те.

Где смо тре нут но на том пу ту ка ефи ка-
сној, мо дер ној, сер ви сно ори јен ти са ној ин-
сти ту ци ји, пи та ли смо Ра дој лу Не шко вић,
ди рек тор ку Сек то ра ин фор ма ци о них тех-
но ло ги ја у Фон ду ПИО.

– Сред стви ма Свет ске бан ке у окви ру про-
јек та ре фор ме пен зиј ског си сте ма (ПА РИП)
ре а ли зо ва ли смо ве ли ку на бав ку ра чу нар-
ске опре ме и ли цен ци за Orac le софт вер,
ко ји пред ста вља нај ста бил ни ју ба зу по да-
та ка и ко ји се нај че шће ко ри сти за ве ли ке
си сте ме. То је био услов да би смо мо гли да
кре не мо у тзв. ми гра ци ју по да та ка, од но-
сно у пре ба ци ва ње по да та ка из да то те ка у
ко ји ма се са да на ла зе у но ву, је дин стве ну
ба зу. Ми и са да има мо об је ди ње не по дат-
ке на те ри то ри ји це ле Ср би је за по тре бе
је дин стве не при ја ве. У усло ви ма ве ли ког
си сте ма, ка кав је РФ ПИО, ко ји рас по ла же
ве ли ком ко ли чи ном са да већ де це ниј ски
при ку пља них по да та ка, ми гра ци ја је ду га-
чак и сло жен про цес ко ји, пре ма про це на-
ма, мо же да тра је од три до пет го ди на. За то
ми слим да са њим тре ба кре ну ти што пре и
све сна ге мак си мал но ан га жо ва ти око овог
по сла а да при том те ку ћи по сло ви не тр пе
– ка же Ра дој ла Не шко вић.

По да ци на јед ном ме сту, до ступ ни сви ма
у сва ком тре нут ку, омо гу ћи ће бр же од ви ја-
ње по слов них про це са, па ће и че ка ње на
до ку мен та ци ју и ре ше ња, по ре чи ма на ше
са го вор ни це, би ти мно го кра ће. Си стем ће
би ти је дин ствен на ни воу це ле др жа ве што
ће олак ша ти кон тро лу и упра вља ње. У ова-
квом си сте му је и раз ви ја ње сер ви са за гра-
ђа не бр же па је ко рист ко ју ће они има ти
уво ђе њем је дин стве не ре ла ци о не ба зе по-
да та ка очи глед на. Про цес ми гра ци је ће се
од ви ја ти по фа за ма.

– Пр ва фа за ми гра ци је је ка та ло ги за ци ја,
од но сно при ку пља ње по да та ка о по сто је-

ћим апли ка ци ја ма. Дру га фа за ће би ти из-
ра да ло гич ке и фи зич ке ар хи тек ту ре но ве
ре ла ци о не ба зе, а тре ћа – ми гра ци ја по да-
та ка у ту ба зу. Че твр та фа за ће об у хва ти ти
из ра ду апли ка тив них ре ше ња. Тру ди ће мо
се да ра ди мо у веб-тех но ло ги ја ма та ко да
ће по да ци ма, у ци љу пре тра ге, уно са, ажу-
ри ра ња, мо ћи да се при сту па уз по моћ веб-
пре тра жи ва ча. Овај про цес под ра зу ме ва
и еду ка ци ју ка дро ва за рад у но вим тех но-
ло ги ја ма, па је у то ку обу ка за по сле них за
Orac le и Mic ro soft про из во де ко ја ће омо гу-
ћи ти њи хо во уче шће у ми гра ци ји и нај ра-
ци о нал ни је ко ри шће ње на ба вље не опре ме
– на гла ша ва Ра дој ла Не шко вић.

Ка да је реч о ауто ма ти за ци ји це ло куп ног
по слов ног по ступ ка, ко ју зах те ва про цес
мо дер ни за ци је, на ша са го вор ни ца ка же
да су у то ку при пре ме за До ку мент ме наџ-
мент си стем (ДМС) ко ји пред ста вља скуп
про гра ма за унос, пра ће ње и ар хи ви ра ње
елек трон ских и па пир них до ку ме на та у
ба зу по да та ка. Он ће у по чет ку об у хва та ти
по је ди не про це се, а ка сни је ће и сви по-
слов ни по ступ ци би ти пот пу но ауто ма ти зо-
ва ни. Циљ је да се, ка да гра ђа нин до ђе на
шал тер и пре да зах тев у па пир ном об ли ку
тај до ку мент ске ни ра и све на ред не об ра-
де ра де елек трон ски до мо мен та из да ва ња
ре ше ња.

– До ку мент ме наџ мент си стем ће се
осла ња ти на по сто је ћи си стем ске ни ра ња
и ар хи ви ра ња и омо гу ћи ће да се оно што
је до са да при ку пље но ко ри сти на нај бо-
љи мо гу ћи на чин. До ку мен та ће се ске ни-
ра ти на шал те ру и од тог мо мен та ће се ко-
ри сти ти са мо у елек трон ском об ли ку ко ји

ће сви ма би ти до сту пан кроз ДМС. Та ко
ће до ку мент про ла зи ти кроз све по слов-
не про це се – од за во ђе ња и об ра де, до
ко нач ног ре ше ња или не ког дру гог до ку-
мен та. На тај на чин ће се олак ша ти рад за-
по сле них и, што је за гра ђа не нај ва жни је,
знат но убр за ти цео по сту пак оства ри ва ња
пра ва из ПИО.

Сви по да ци при ку пље ни кроз об ра ду до-
ку ме на та, об ја шња ва ди рек тор ка ИТ сек то-
ра, чу ва ће се у тој је дин стве ној ре ла ци о ној
ба зи, а до ку мент ко ји се об ра ди и трај но
ар хи ви ра, вр ло јед но став но ће, по по тре би,
мо ћи по но во да се вра ти у рад.

Фонд ПИО, као ва жан сег мент др жав не
упра ве, мо ра да има и бр зу и ква ли тет ну ко-
му ни ка ци ју са оста лим ин сти ту ци ја ма:

– Осим што има мо до бру раз ме ну по да та-
ка са РЗ ЗО, што је је дан од рет ких при ме ра
та кве раз ме не из ме ђу две ин сти ту ци је, пла-
ни ра мо да се на сли чан на чин по ве же мо и
са оста лим ин сти ту ци ја ма са ко ји ма по сто ји
по тре ба раз ме не по да та ка, као што су По-
ре ска упра ва, МУП, АПР и дру ги. Же ле ла бих
да на гла сим да се прет ход них го ди на ни је
до вољ но ула га ло у апли ка тив ни раз вој ни
по пи та њу ка дро ва и њи хо ве об у че но сти,
ни по пи та њу уво ђе ња но вих тех но ло ги ја.
У ме ђу вре ме ну смо има ли и при лич но од-
ли ва ње ка дро ва, па су за по сле ни ко ји са-
да ра де на раз во ју апли ка ци ја мак си мал но
ан га жо ва ни и, да би се њи ма олак шао рад,
по треб но је што пре кре ну ти у про цес ми-
гра ци је по да та ка – ре кла је на кра ју Ра дој ла
Не шко вић, ди рек тор Сек то ра ин фор ма ци о-
них тех но ло ги ја у РФ ПИО.

Ми ле на Јо ва но вић

ФОНД ПИО: ТЕХ НО ЛО ШКИМ УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕМ ДО БО ЉЕ УСЛУ ГЕ

У па пи ру са мо зах тев и
ре ше ње Сер вис за

дру ге

сек то ре
– ИТ је пр вен стве но 

сер вис за дру ге сек то-

ре, по себ но за Сек тор за

оства ри ва ње пра ва из 

ПИО, и ми на сто ји мо да

сва ком зах те ву иза ђе-

мо у су срет на нај бр жи и

нај ква ли тет ни ји на чин. 

Тру ди мо се да све што је 

у до ме ну на ших по сло ва, 

а ре флек ту је се на рад

дру гих сек то ра, бу де мак-

си мал но про фе си о нал но 

ура ђе но, по себ но та мо

где рад дру гих за ви си од 

нас – на гла си ла је ди рек-

тор ка Ра дој ла Не шко вић.

РаРадодојлјла 

НеНешкшковић
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На из бор ној сед ни ци Скуп шти не Са ве-
за пен зи о не ра Ср би је, одр жа ној 16.
ма ја, у Бе о гра ду, за пр вог чо ве ка нај-

број ни је пен зи о нер ске ор га ни за ци је јед но-
гла сно је иза бран до са да шњи 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. Скуп је отво-
рио Дра го слав Ђу ка но вић, пред сед ник
Управ ног од бо ра РФ ПИО, пред се да вао је

Ђу ро Пе рић, пред сед ник ГО пен зи о не ра
Бе о гра да, а сед ни ци су при су ство ва ли по-
моћ ник ми ни стра за рад и со ци јал ну по ли-
ти ку, Зо ран Ми ло ше вић, др жав ни се кре тар
у овом ми ни стар ству, Ра ди на То до вић, ди-
рек тор РФ ПИО, Дра га на Ка ли но вић, ди-
рек тор Фи ли ја ле РФ ПИО за град Бе о град,
Ве сна Сто ја но вић, и број ни дру ги го сти. У 
ра ду Скуп шти не уче ство ва ло је 66 де ле га та
(од укуп но 69), ко ји су иза бра ли и за ме ни ка
пред сед ни ка – Ђу ру Пе ри ћа, као и два пот-
пред сед ни ка, Ми ло ша Не на ди ћа и Ми ро-
љу ба Стан ко ви ћа. За хва љу ју ћи при сут ни ма
на још јед ном ука за ном по ве ре њу, др Јо ван
Кр ко ба бић је на гла сио да су пен зи о не ри до
пре шест го ди на би ли пот пу но мар ги на ли-
зо ва ни иако су упра во они ства ра ли кул-
тур на и ма те ри јал на до бра Ср би је.

– А да нас су пен зи о не ри по пу ла ци ја ко ја
има сво је пред став ни ке у вла ди, пар ла мен-
ту, број ним управ ним од бо ри ма и ин сти ту-
ци ја ма. Оп шта при вред на кри за, ве о ма те-
шки ма те ри јал ни усло ви и дру ге по те шко ће
спре чи ли су да се, упр кос пред у зе тим ак тив-
но сти ма, ура ди и мно го ви ше, од но сно све
што је на ме ра ва но – ре као је пот пред сед ник
вла де и на гла сио да са мо ако пен зи о не ри
бу ду је дин стве ни, то мо гу и да оства ре пре-
ко Пар ти је ује ди ње них пен зи о не ра.

Ди ску ту ју ћи о ма те ри јал ном по ло жа ју пен-
зи о не ра де ле га ти су на гла си ли да је то ком че-
тво ро го ди шњег пе ри о да Са вез пен зи о не ра
Ср би је ра дио на по бољ ша њу ма те ри јал ног и
со ци јал ног по ло жа ја ове по пу ла ци је и спро-
вео ве ли ки број ху ма ни тар них ак ци ја. Пре ко
сво јих пред став ни ка у ПУПС-у и у са рад њи
са ор га ни ма вла сти на ни воу Ре пу бли ке, гра-
до ва и оп шти на, СП Ср би је је обез бе дио јед-
но крат не до та ци је, по моћ у пре храм бе ним
про из во ди ма, као и бес пла тан пре воз. За кон
о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ПИО да ље
је ста би ли зо вао од нос др жа ве пре ма пен зи о-
не ри ма, а пен зи је уре дио пре ма еко ном ским
па ра ме три ма на ше зе мље и ММФ-а.

Уче сни ци Скуп шти не су под се ти ли да су
пен зи је на осно ву Уред бе Вла де Ср би је из
2008. го ди не уве ћа не за 10 од сто, и на гла-
ше но је да се оне од та да ускла ђу ју са за-
ра да ма у јав ном сек то ру. Ла не је ис пла ће на
по моћ од 5.000 ди на ра ко ју је до би ло ви ше
од 1.350.000 пен зи о не ра. Од лу ком АП Вој-
во ди не од ре ђе на ко ли чи на пре храм бе них
про из во да је до де ље на пен зи о не ри ма у
овој по кра ји ни, а од лу ком Скуп шти не гра-
да Бе о гра да ви ше од 70.000 при ма ла ца нај-
ни же пен зи је до би ло је и у 2009. и 2010. по
16.000 ди на ра. ГОП Бе о гра да је нај у гро же-
ни јим пен зи о не ри ма глав ног гра да по де-

лио по моћ у укуп ном из но су од 6.739.757
ди на ра. Удру же ња су би ла ак тив но ан га-
жо ва на и при ли ком при ја вљи ва ња пен зи-
о не ра за од ла зак на бес пла тан опо ра вак у
ба ња ма пре ко РФ ПИО, а по ред ор га ни зо-
ва ња број них ту ри стич ких пу то ва ња и из-
ле та до са да су одр жа не и три Олим пи ја де
спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег до ба. У 
из ве шта ју о ра ду Са ве за по ме ну та је и до-
бра са рад ња са ли стом „Глас оси гу ра ни ка” 
ко ји је кон ти ну и ра ним из ве шта ва њем о те-
ма ма зна чај ним за пен зи о не ре до при нео
њи хо вој бо љој ин фор ми са но сти.

На сед ни ци је, ка да је реч о про бле ми ма,
по ред пре ва зи ла же ња и да ље те шког ма-
те ри јал ног по ло жа ја пен зи о не ра, нај ви ше
би ло го во ра о то ме да су мно га удру же ња
ус кра ће на за аде ква тан про стор, те да је
чла но ви ма не кад оте жа но чак и оба вља ње
основ них ак тив но сти. На по ме ну то је да су
удру же ња и Са вез већ учи ни ли низ ко ра ка
у ве зи са при ку пља њем до ку мен та ци је о
имо ви ни пен зи о не ра и прав ном ре гу ли са-
њу пи та ња ве за них за ко ри шће ње по слов-
ног про сто ра и да ће се и да ље на сто ја ти да
се овај про блем ре ши. Са вез пен зи о не ра
Ср би је ће на ста ви ти и успе шну са рад њу са
РФ ПИО, ко ја се по себ но огле да кроз рад
пред став ни ка Са ве за у Управ ном од бо ру
Фон да. С об зи ром на то да се ве ћи део ста-
ри је по пу ла ци је су о ча ва са број ним пре-
пре ка ма у ве зи са здрав стве ном за шти том,
пред став ни ци Са ве за у Управ ном од бо ру и
ор га ни ма РЗ ЗО ће се, као и до са да, за ла га-
ти за из јед на ча ва ње при ват не и др жав не
здрав стве не за шти те, као и за про ши ре ње
ли сте ле ко ва ко ји се из да ју о тро шку оси-
гу ра ња. Чла но ви Са ве за пен зи о не ра Ср би-
је ће и у на ред ном пе ри о ду на ста ви ти да,
пре ко број них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја,
ре ша ва ју про бле ме с ко ји ма жи ве пен зи о-
не ри, на гла ше но је, по ред оста лог, у пла но-
ви ма за пред сто је ћи пе ри од. Ј. Оцић

Гости и учесници

Др Јован Кркобабић, Ђуро Перић и Драгослав Ђукановић

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

Јо ван Кр ко ба бић по но воЈо ван Кр ко ба бић по но во
ред сед нипред сед ипредседнпредседпред сед ник



31. мај 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА6

између два броја

Цен тар за ин фор ми са ње, 
еду ка ци ју и са ве то ва ње
мла дих

Кан це ла ри ја за мла де гра да Бе о гра да отва ри ла је
сре ди ном ма ја пр ви цен тар за ин фор ми са ње, еду-
ка ци ју и са ве то ва ње омла ди не под на зи вом „Info
room”. Цен тар је по кре нут у ци љу си сте ма ти зо ва ног
пру жа ња услу га ко је су по треб не мла ди ма, као што
су бес плат на упо тре ба ра чу на ра, ин тер не та, обез-
бе ђи ва ње еду ка ци је из обла сти ра чу на ра и стра них
је зи ка, а они ко ји бу ду же ле ли про ла зи ће и обу ку у
пи са њу ЦВ- ја.

„Info room” је сме штен у Ули ци 1300 ка пла ра 2
(боч ни улаз за ду жби не Или је М. Ко лар ца), а у ње му
ће сту ден ти до би ја ти и бес плат ну прав ну по моћ.

Из град ња
со ци јал них ста но ва
у Кра гу јев цу

У бло ку „Ава ла”, у кра гу је вач ком на се љу
Аеро дром, у то ку је из град ња стам бе ног
ко млек са од 24 стам бе не је ди ни це ко је су
на ме ње не со ци јал ном ста но ва њу. Укуп на
вред ност овог објек та је око 620.000 евра, а
сред ства су обез бе ђе на из фон да ИПА 2008
Европ ске уни је, у окви ру про јек та „По др шка
из бе глим и ра се ље ним ли ци ма у Ср би ји“.

Кроз про грам ста но ва ња у за шти ће ним
усло ви ма, пет на ест ста но ва ће пу тем кон-
кур са би ти до де ље но ин тер но ра се ље ним
и со ци јал но угро же ним по ро ди ца ма, док
ће оста так би ти из дат у за куп под не про-
фи та бил ним усло ви ма. У пот кро вљу овог
објек та би ће из гра ђе но и шест ате љеа.

Циљ овог про гра ма је ра се ља ва ње ко лек-
тив них цен та ра у ко ји ма тре нут но жи ви око
250 из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца.
Про блем ра се ља ва ња ко лек тив них цен та ра
па ра лел но се ре ша ва и кроз дру ге про гра-
ме, као што су от куп се о ских до ма ћин ста ва
и по де ла гра ђе вин ског ма те ри ја ла, ка ко би
се овим љу ди ма ство ри ли основ ни усло ви
за жи вот и омо гу ћи ло бр же ин те гри са ње у
ло кал ну за јед ни цу.

Са овом згра дом, град Кра гу је вац у бло-
ку „Ава ла“ рас по ла же са укуп но 160 ста но ва
ко ји су на ме ње ни со ци јал ном ста но ва њу, а
Град ска стам бе на аген ци ја кон ку ри са ла је
код Европ ске бан ке за раз вој са про јек том из-
град ње још 150 ста но ва, чи ме би град ња на
овој ло ка ци ји би ла у пот пу но сти за о кру же на.

Војвођанска влада о запошљавању
На 90. сед ни ци Вла де Вој во ди не, 18. ма ја ове го ди не, до нет је за кљу чак да ће на кон-

кур си ма на ко ји ма се по кра јин ска ад ми ни стра ци ја ја вља као по сло да вац осо бе са ин-
ва ли ди те том (ОСИ) има ти пред ност при ли ком сва ког за по шља ва ња.

Вој во ђан ска Вла да је ову од лу ку до не ла на кон усва ја ња Ин фор ма ци је о пред ло гу из-
вр ше ња оба ве зе за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том од стра не АП Вој во ди не као 
по сло дав ца. Том при ли ком је ис так ну то да је, пре ма не зва нич ним ана ли за ма при ме не 
За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу ОСИ у Вој во ди ни, удео јав-
ног сек то ра у по ве ћа њу бро ја за по сле них осо ба са ин ва ли ди те том лањ ске го ди не из-
но сио са мо шест од сто. Та ко ђе је утвр ђе но и да је да ле ко ви ше при ме њи ва на она дру га 
мо гућ ност ко ју до зво ља ва ју за кон ске од ред бе, а то је да се уме сто при је ма ин ва ли да у 
рад ни од нос, упла те фи нан сиј ска сред ства у Фонд со ли дар но сти Ре пу бли ке Ср би је.

По кра јин ски се кре та ри јат за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва пра ти ће и 
да ље си ту а ци ју у овој обла сти, али ће и под сти ца ти при ме ну За ко на о про фе си о нал ном 
оспо со бља ва њу и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том кроз њи хо во упо шља ва ње у 
јав ном сек то ру.

За вр шен кон грес у Вр њач кој Ба њи
Ово го ди шњи, тре ћи по ре ду, Ме ђу на род ни кон грес ба ња, одр жан 17. и 18. ма ја, у Вр-

њач кој ба њи за два да на тра ја ња оку пио је 200 уче сни ка из обла сти бањ ског ту ри зма. 
Ор га ни за тор је би ло Удру же ње бањ ских и кли мат ских ме ста, а по кро ви тељ Вла де Ср би-
је – Сек тор ту ри зма Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја.

Пре ма ре чи ма се кре та ра Удру же ња ба ња, Вла да на Ве шко ви ћа, на кон гре су су об ра-
ђе не зна чај не те ме и из ву че не по у ке из ис ку ста ва Аустри је и Сло ве ни је. Би ло је ре чи о 
по бољ ша њу стан дар да на ших ба ња са по себ ним ак цен том на здрав стве ни ту ри зам, и 
по себ но о уло зи кли мат ских ме ста у стра те ги ји до ма ћег раз во ја. Раз ма тран је и За кон о 
ба ња ма ко ји је пред ла же Удру же ње бањ ских и кли мат ских ме ста Ср би је. Пред сед ни ка 
Удру же ња, др Де јан Ста но је вић, на кон гре су је уру чио по ве љу оп шти ни Аран ђе ло вац 
по во дом 200 го ди на по сто ја ња Бу ко вич ке Ба ње.

250.000 љу ди чи сти ће Ср би ју
Ак ци ја ве ли ког про лећ ног спре ма ња под

на зи вом „Очи сти мо Ср би ју” би ће ор га ни зо ва-
на у су бо ту, 4. ју на. У ак ци ји ће уче ство ва ти и
око 250.000 во лон те ра ко ји ће, пре ма оче ки ва-
њу љу ди у глав ном шта бу ове ма ни фе ста ци је,
пре ма ши ти про шло го ди шње ре зул та те. Уче-
шће у ве ли ком спре ма њу Ср би је отво ре но је
за све за ин те ре со ва не гра ђа не ко ји мо гу са ми
да при ја ве и ло ка ци ју ко ја би, по њи хо вом ми-
шље њу, тре ба ло да бу де очи шће на.
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Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла април ске пен зи је ко ри сни-
ци ма из ка те го ри је за по сле них по че ла је 25. ма ја.

Бив шим по љо при вред ни ци ма дру ги део април-
ских при на дле жно сти ис пла ћу је се од 20. ма ја, а
са мо стал ци ће сво је це ле мај ске пен зи је при ми ти
2. ју на.

Ка дрил са Евро пом
У пе так, 20. ма ја, тач но у под не, 1116 но во сад ских ма ту ра на та за пле са ло је ис-

пред Град ске ку ће ка дрил, у окви ру ме ђу на род не ма ни фе ста ци је „Плес са Евро-
пом – ма ту рант ска па ра да 2011“.

Да и ово го ди шњи на ступ Но во са ђа на, пе ти по ре ду, бу де мла да лач ки ле пр-
шав а ко ра ци ка дри ла уве жба ни, по бри ну ли су се чла но ви пле сног клу ба „Бо-
ле ро“. Пле са ли су мла ди Евро пе у мно гим гра до ви ма, али са мо су Но во са ђа ни, 
за хва љу ју ћи са рад њи са Град ским удру же њем за бор бу про тив ди ја бе те са, за-
пле са ли и про тив ове бо ле сти, све при сут ни је чак и ме ђу нај мла ђи ма. О то ме 
ко ли ко је ово би ло ефект но го во ри и по да так да је фо то гра фи ја „Пле сом про тив 
ди ја бе те са“ об ја вље на на ин тер нет стра ни ци Ме ђу на род не ди ја бе то ло шке асо-
ци ја ци је.

Сајам запошљавања у Ужицу
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње – Фи ли ја ла у Ужи цу ор га ни зо ва ла 

је 12. са јам за по шља ва ња на ко ме је 21 по сло да вац по ну дио 140 сло бод них 
рад них ме ста. Нај ве ћа по тра жња би ла је за уго сти тељ ским рад ни ци ма, с 
об зи ром да се у ужич ком кра ју на ла зе зна чај ни ту ри стич ки цен три са ве ли-
ким бро јем пред у зе ћа из обла сти уго сти тељ ства и ту ри зма.

По ре чи ма Та тја не Ко стић, ди рек тор ке фи ли ја ле НСЗ у Ужи цу, до са да шњи 
сај мо ви за по шља ва ња по ка за ли су се као нај бо љи на чин ус по ста вља ња 
кон так та из ме ђу оних ко ји ну де и оних ко ји тра же по сао. Та ко не за по сле не 
осо бе у јед ном да ну мо гу да кон ку ри шу код ви ше по сло да ва ца, а по сло дав-
ци има ју при ли ку да до ђу у кон такт са ви ше де се ти на кан ди да та за по ну ђе-
на рад на ме ста.

Струк ту ра оних ко ји тра га ју за рад ним ме сти ма је ве о ма ша ро ли ка, од 
мла дих ко ји су тек за вр ши ли шко ло ва ње, до оних ко ји су не ко ли ко де це ни-
ја ра ди ли пре не го што су про гла ше ни за тех но ло шки ви шак. На под руч ју 
шест оп шти на Зла ти бор ског управ ног окру га на еви ден ци ји не за по сле них 
је око 12 хи ља да осо ба, од то га ско ро по ло ви на у Ужи цу.

Ле ско вац: лак ше
до ом буд сма на

Ле сков ча ни ма ће би ти олак шан при ступ За-
штит ни ку гра ђа на ус по ста вља њем елек трон-
ске ве зе са за по сле ни ма у ње го вој кан це ла ри ји. 
Про јек том, ко ји ће у на ред них 16 ме се ци фи нан-
си ра ти Вла да Нор ве шке, пла ни ра но је да се ком-
пју те ри са опре мом за ви де о ко му ни ка ци ју на ђу у
би бли о те ка ма 10 гра до ва Ср би је, ме ђу ко ји ма је и
Ле ско вац. Кроз парт нер ство За штит ни ка гра ђа на
и гра да Ле сков ца гра ђа ни ма ће би ти омо гу ће на
де ло твор ни ја за шти та пра ва, али и по бољ ша ње
ра да јав не ад ми ни стра ци је. За ин те ре со ва ни ма ће
на јед ном ме сту, ди рект ном ко му ни ка ци јом, би ти
пру жа на по моћ при ли ком са ста вља ња при ту жби
ом буд сма ну или ће до би ја ти струч ни са вет ко јим
ор га ни ма да се обра те ра ди ре ша ва ња про бле ма.
Tоком jуна ме се ца они ће мо ћи и да лич но раз го-
ва ра ју са За штит ни ком гра ђа на. Та кви су сре ти би-
ће упри ли че ни и то ком ре а ли за ци је про јек та о че-
му ће јав ност би ти бла го вре ме но оба ве шта ва на.

Про стор за ак тив но сти 
ОСИ у Бо ру

Цен тар за са мо стал ни жи вот осо ба са ин ва ли ди-
те том и Клуб за спорт и ре кре а ци ју ин ва ли да до-
би ли су но ве про сто ри је у Бо ру. Оне се на ла зе у
Но вом град ском цен тру, а усту пи ле су их на ко ри-
шће ње оп шти на Бор и Јав но стам бе но пред у зе ће.
Про сто ри је су на ме ње не за ре дов не ак тив но сти
удру же ња ОСИ, спорт ска так ми че ња а, уко ли ко
бу де мо гу ће, и за днев ни бо ра вак ин ва ли да.

Про сеч на не то пла та 39.298 ди на ра
Про сеч на не то за ра да у апри лу ове го ди не из но си 39.298 ди на ра и ка да се упо-

ре ди са про сеч ном за ра дом без по ре за и до при но са у мар ту, но ми нал но је ве ћа за 
9,8 од сто, а ре ал но за 8,6 од сто.

Про сеч на бру то за ра да у Ср би ји ис пла ће на у апри лу 2011. го ди не из но си 54.532 
ди на ра и но ми нал но је за 9,9, а ре ал но за 8,7 од сто ви ша од мар тов ске.

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у апри лу 2011. го ди не у Ср би ји, у од но су на 
про сеч ну не то за ра ду ис пла ће ну у апри лу про шле го ди не, но ми нал но је ве ћа за 
12,4, а ре ал но је ма ња за два од сто.
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По по след њим по да ци ма, по тро-
шач ке це не у апри лу 2011. ви ше су
у про се ку за 1,1 од сто у од но су на

мар тов ске и да је њи хов нај ви ши раст за бе-
ле жен у обла сти ма ста но ва ња, тран спор та
и здрав ства. Ба ви мо ли се да ље ста ти сти-
ком, по ре ђе ња го во ре да су у од но су на
про шло го ди шњи април по тро шач ке це не
по ра сле за 14,7 про це на та, док су од но-
су на де цем бар ске ви ше за 6,7 од сто. Због
то га се че сто чу је пи та ње ка ко сва ко днев-
но жи ве пен зи о не ри, ко ли ко њих има са-
мо за нај о снов ни је по тре бе, а ко ли ко и за
не што ви ше, од но сно да ли су пре по зна ти
као циљ на по тро шач ка гру па у пред у зе ћи-
ма и мар ке тин шким аген ци ја ма, да ли је и
ко ли ко нај ста ри ја по пу ла ци ја ин те ре сант-
на струч ња ци ма за ре кла му. У фо ку су по-
тро шач ког дру штва су мла дост, ле по та, и
то спо ља шња, а вред но сти ко је чо век сти че
с го ди на ма, по пут ис ку ства и му дро сти, су
за по ста вље не. Ди зајн мно гих про из во да и
ам ба ла же је упе ча тљив и до па дљив мла ди-
ма, али не рет ко де лу је агре сив но на ста ри је
осо бе. Сит на сло ва и бро је ви не са мо на це-
на ма, не го и на де кла ра ци ја ма и упут стви-
ма свих про из во да, чак и ле ко ва, те шко су
чи тљи ва и они ма са оштрим ви дом. Ја сно је
да не са мо да ни је из гра ђе на кул ту ра од но-
са пре ма ста ре њу и ста ро сти, већ је реч и о
дис кри ми на ци ји ста рих (ста ри зму) са ко јом
се не су о ча ва са мо Ср би ја, не го и цео свет.

у жижи

Основ на шко ла „Ми лин ко Ку-
шић” у Ива њи ци јед на је од 40 
школ ских уста но ва у на шој зе-
мљи ко ја ће се укљу чи ти у раз вој 
мо дер ног, функ ци о нал ног си сте-
ма обра зо ва ња од ра слих. Про-
је кат под на зи вом „Дру га шан са” 
за јед но спро во де Европ ска уни ја 
и Ми ни стар ство про све те и на у ке 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, а но вац 
за то обез бе ђу је се из кре ди та 
Свет ске бан ке.

Ак ци ја „Дру га шан са” ор га ни-
зу је се у Ива њи ци са ци љем да се 

бар убла жи про блем, јер су у овој
оп шти ни еви ден ти ра не 5.843 осо-
бе са за вр ше них шест и 982 осо-
бе са са мо два раз ре да основ не
шко ле. Про свет ни рад ни ци ко ји
су укљу че ни у ре а ли за ци ју овог
про јек та би ли су на еду ка тив ном
се ми на ру.

Обра зо ва ње од ра слих на ме ће
се као по тре ба, има ју ћи у ви ду
чи ње ни цу да је го то во по ло ви на
ста нов ни штва у Ср би ји не пи сме-
на и да се број де це из го ди не у
го ди ну сма њу је. М. П.

НАЈ СТА РИ ЈИ И ПО ТРО ШАЧ КО ДРУ ШТВО

Ви со ке це не
и јеф ти не
вред но сти

ИВА ЊИ ЦА

Од ра сли у клу па ма

па за ри код „сво јих“ про да ва ца (зе мљо рад-
ни ка) и где се пен зи о не ри су сре ћу и дру же
са при ја те љи ма, већ ме сто где се лу та од
те зге до те зге да би се про на шло јеф ти но а
иоле ква ли тет но по вр ће и во ће. Ста ри ји жи-
те љи се да нас снаб де ва ју у СОС про дав ни ца-
ма, ре ђе у су пер мар ке ти ма, у ко ји ма тро ше
но вац на нео п ход не ар ти кле са мо ако су на
та ко зва ној ак ци ји и у да ни ма на ме ње ним за
по пу сте. У по ну да ма ту ри стич ких аген ци ја и
ауто бу ских пре во зни ка има по пу лар них це-
на за пен зи о не ре, а и по је ди ни хо те ли пред-
ви де ли су по вољ но сти за ста ри ју по пу ла ци-
ју. Сим бо ли чан број ле кар ских ор ди на ци ја
по се ду је те рен ску слу жбу за сла бо по крет не
и не по крет не осо бе . Ме ђу они ма ко ји има ју
по себ не, ума ње не це не за пен зи о не ре мо-
жда су нај број ни ји фри зер ски са ло ни, а сни-
же ња за нај ста ри је су гра ђа не ну де и про-
дав ни це тех нич ке ро бе.

У по гле ду олак ши ца ко је су омо гу ће не
ста ри јим осо ба ма, у Ср би ји убе дљи во пред-
ња чи Бе о град. Бе о гра ђа ни ста ри ји од 65 го-
ди на ко ри сте град ски пре воз бес плат но; уз
члан ску кар ту 65 плус мо гу да без пла ћа ња
из најм љу ју књи ге из фон да Би бли о те ке гра-
да; обез бе ђе но им је да се без нов ча не на-

док на де ре кре и ра ју на ба зе ни ма Град ског
цен тра за фи зич ку кул ту ру, а ЈКП Ин фо стан
омо гу ћа ва и до 50 од сто по пу ста пен зи о не-
ри ма са нај ни жим при ма њи ма. Они, та ко-
ђе, мо гу пу то ва ти во зом по по вла шће ним
це на ма, али ЈАТ не да је ни ка кав по пуст на
кар те за ста ри је осо бе. Пре ко РФ ПИО, под
од ре ђе ним усло ви ма, пен зи о не ри ма је
омо гу ћен и бес пла тан де се то днев ни од мор
у јед ној од 25 срп ских ба ња.

Удру же ња пен зи о не ра пред у зи ма ју број-
не ак тив но сти ра ди по бољ ша ња жи во та
ста рих, те по ред ху ма ни тар ног ра да, ор-
га ни зу ју из ле те и кра ћа пу то ва ња за сво је
чла но ве. Је дан број ба на ка је увео и кре ди-
те за ста ри је, али ли ста олак ши ца и по год-
но сти се ту не где и за вр ша ва.

По жељ но би би ло да се пред у зе ћа у Ср-
би ји у сво јим мар ке тинг стра те ги ја ма и
стра те ги ја ма сег мен та ци је тр жи шта ви ше
усред сре де на пен зи о не ре као циљ ну гру-
пу, и се те шта зна чи раз у ме ва ње за кли јен-
та. А ис тра жи ва ња у овој обла сти су по ка-
за ла да је дан по сто по ве ћа ња ем па ти је за
кли јен та да је 16,45 про це на та ве ћу фи нан-
сиј ску до бит.

Је ле на Оцић

На шим пен зи о-
не ри ма ни пи ја ца 
одав но ви ше ни је 
оми ље но ме сто ку-
по ви не на ко ме се 
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БАЈМОК

Са вре ме ни ји
ге рон то ло шки
клуб

У ме сној за јед ни ци Бај мок, 19. ма ја,
све ча но је отво рен ре но ви ра ни Ге рон-
то ло шки клуб, а ујед но је пот пи сан и
про то кол о са рад њи из ме ђу Ге рон то-
ло шког цен тра Су бо ти ца и Европ ске
со ци јал не мре же. Ре но ви ра ње Клу ба у
Бај мо ку је још је дан до каз да се Ге рон-
то ло шки цен тар Су бо ти ца, као ин сти-
ту ци ја, пре ма ста рим осо ба ма од но си
са ува жа ва њем и пру жа ши рок ди ја-
па зон услу га раз ли чи тим про фи ли ма
ко ри сни ка. У ре но ви ра ње Ге рон то ло-
шког клу ба у Бај мо ку, ко је је ре а ли зо-
ва но у скло пу ИПА про јек та са Ма ђар-
ском „Па нон ска не га“, Ми ни стар ство
за рад и со ци јал ну по ли ти ку и Ге рон-
то ло шки цен тар Су бо ти ца уло жи ли су
по 800.000 ди на ра.

Ј. О.

НИШ

На опо ра вак 353 пен зи о не ра
На бес пла тан де се то-

днев ни опо ра вак у пет
срп ских ба ња кре ну ће 353
ни шка пен зи о не ра. То је
пред ви ђе но Спо ра зу мом
ко ји су па ра фи ра ли пред-
сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра Ни ша, Ми ро љуб Стан-
ко вић, и ди рек тор ни шке
фи ли ја ле Фон да ПИО, Си-
ни ша Ва сић.

Нај ви ше је ста ро сних
пен зи о не ра (211), ужи ва-
ла ца по ро дич них пен зи ја
је 68, ин ва лид ских 62, са-
мо стал них 11, док је са мо
је дан из ре до ва по љо при-
вред ни ка.

Нај ве ћи број (160) опо-
ра вља ће се, уз ком пле тан
ме ди цин ски трет ман, у
две то плич ке ба ње (Про лом и Лу ков ска), 80 ће бо ра ви ти у Си ја рин ској ба њи, 70 у Со ко ба њи,
док ће 43 пен зи о не ра ужи ва ти у бла го де ти ма Ни шке ба ње. С. Н.

Уса ли Град ског удру же ња 
пен зи о не ра Кра гу јев ца, 
13. ма ја, одр жа на је Из-

бор на скуп шти на бу ду ћи да је 
до са да шњем пред сед ни ку ове 
ор га ни за ци је и чла но ви ма ру-
ко во де ћих те ла ис те као че тво-
ро го ди шњи ман дат.

Функ ци ју пред сед ни ка Град-
ског удру же ња пен зи о не ра 
Скуп шти на је по ве ри ла Рат ку 
То ма ше ви ћу, про фе со ру фи-
ло зо фи је и ду го го ди шњем ак-
тив ном чла ну овог удру же ња. 
То ма ше вић је сво је вре ме но 
био ди рек тор не ко ли ко кра гу-
је вач ких шко ла, а тре нут но је 
од бор ник у ак ту ел ном са зи ву 
град ског пар ла мен та. За пот-
пред сед ни цу Град ског удру же-
ња пен зи о не ра у на ред не че-
ти ри го ди не иза бра на је Је ле на 
Жив ко вић, еко но ми ста по стру-
ци, ко ја је рад ни век про ве ла у 
кра гу је вач ком огран ку пред у-
зе ћа НИС Ју го пе трол.

Од 55 де ле га та, чла но ва Скуп-
шти не, сед ни ци је при су ство ва-
ло 36 пред став ни ка ме сних од-
бо ра ове ор га ни за ци је. Де ле га-

ти су иза бра ли и но ве чла но ве 
Над зор ног од бо ра Удру же ња, 
док ће са став но вог Из вр шног 
од бо ра би ти по знат на кнад но.

На кон ди ску си је о те ку ћим 

пи та њи ма ве за ним за функ ци о-
ни са ње ор га ни за ци је, при сут ни
пред став ни ци ме сних од бо ра
су, по ред оста лих од лу ка, усво-
ји ли и По слов ник о ра ду Скуп-

шти не, Из ве штај о ра ду и фи-
нан сиј ском по сло ва њу Удру же-
ња за 2010, као и фи нан сиј ски
план за 2011. го ди ну.

Ми лош Сан трач

СКУП ШТИ НА ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КРА ГУ ЈЕВ ЦА

Иза бра но но во ру ко вод ство
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актуелно

Ре а ли за ци јом јав них по зи ва На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње – „Пр-
ва шан са 2011”, „Струч на прак са 2011”,
обу ка ма за по тре бе по сло да ва ца и
са мо за по шља ва ња, отва ра њем но-
вих рад них ме ста, јав ним ра до ви ма
и за по шља ва њем осо ба са ин ва ли ди-
те том, у Вој во ди ни су до кра ја апри-
ла ове го ди не за по сле на 2.422 ли ца,
и до не те су по зи тив не од лу ке за још
3.807 не за по сле них. А по овом осно-
ву је, пре ма ре чи ма Вла ди ми ра Ср ди-
ћа, ди рек то ра По кра јин ске слу жбе за
за по шља ва ње, до сад утро ше но 375
ми ли о на ди на ра.

Пре ма по да ци ма По кра јин ске слу-
жбе за за по шља ва ње, кроз јав не по зи-

ве 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 за суб вен ци о ни са ње отва ра ња но-
вих рад них ме ста и са мо за по шља ва ње
до 12. ма ја при мље на су 2.084 зах те ва
за 3.085 рад них ме ста. На ци о нал на
слу жба за за по шља ва ње пот пи са ла је
у овом пе ри о ду спо ра зу ме са 35 оп-
шти на у Вој во ди ни ко је су се укљу чи ле
у спро во ђе ње ме ра ак тив не по ли ти ке
за по шља ва ња на ло кал ном ни воу, за
шта су ло кал не са мо у пра ве у По кра ји-
ни, у скла ду са сво јим ак ци о ним пла-
но ви ма, из дво ји ле 157 ми ли о на ди на-
ра. За ту на ме ну из ре пу блич ке ка се ће
до би ти још 167 ми ли о на ди на ра.

М. Мек те ро вић

ВИ ШЕ ПО СЕ ТИ ЛА ЦА НА ОВО ГО ДИ ШЊЕМ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОМ СА Ј МУ У НО ВОМ СА ДУ

Про да то око 300 трак то ра
Из ла га чи
по љо при вред не
ме ха ни за ци је на ја ви ли 
да ће на ред не
го ди не ду пли ра ти
по ну ду

Пре ма ре чи ма Го ра на Ва-
си ћа, ге не рал ног ди рек-
то ра Но во сад ског сај ма,

на ово го ди шњем 78. Ме ђу на-
род ном по љо при вред ном сај му,
на ко ме је уче ство ва ло око 1.500
из ла га ча из 60 зе ма ља, би ло је за
10 до 15 од сто ви ше по се ти ла ца
и 15 од сто ви ше из ла га ча не го
ла не. На и ме, за осам са јам ских
да на ову ма ни фе ста ци ју об и шло
је око 300.000 љу ди.

Успе шни су би ли и мно го-
број ни за ступ ни ци ком па ни ја
ко је про да ју по љо при вред ну
ме ха ни за ци ју, јер је про да то ви-
ше од 300 трак то ра, а до ма ћи
про из во ђа чи и уво зни ци по љо-
при вред них ма ши на по ну ди ли
су по се ти о ци ма сај ма све оно
што је из ове обла сти нај ак ту ел-
ни је у Евро пи. По љо при вред ни
са јам у Но вом Са ду је и је ди ни у
ре ги о ну ове го ди не за бе ле жио
раст, а мно ги из ла га чи ме ха ни-
за ци је на ја ви ли су да ће на ред-
не го ди не ду пли ра ти свој из ло-
жбе ни про стор. Ди рек тор Го ран

Ва сић је на гла сио да је и из ло-
жба сто ке, ко ја је стуб ове ма ни-
фе ста ци је од ње ног на стан ка, 
би ла леп ша и ква ли тет ни ја од 
про шло го ди шње. По ње го вој 
оце ни, зе мља парт нер 78. По-
љо при вред ног сај ма – Пор ту га-
ли ја до не ла је по себ ну ат мос фе-
ру и то пли ну на сај ми ште.

Ме ђу на род ни по љо при вред-
ни са јам по се ти ли су и број ни 
до ма ћи и стра ни зва нич ни ци и 
при вред ни ци. Отва ра ју ћи ово-
го ди шњу ма ни фе ста ци ју, пред-
сед ник Бо рис Та дић је на ја вио 
да ће Вла да Ср би је у на ред ном 
пе ри о ду си стем ским бу џет ским 
ме ра ма под ста ћи ин тен зи ви-
ра ње ин ве сти ци ја у обла сти 
по љо при вре де и пре храм бе-
не ин ду стри је. А Бо јан Пај тић, 
пред сед ник по кра јин ске Вла де, 

је бо ра ве ћи на са јам ској при-
ред би за јед но са Сне жа ном Ре-
пац, ди рек тор ком Фон да за раз-
вој Вој во ди не, пот пи сао че ти ри 
од укуп но 50 до са да одо бре них 
кре ди та за ду го роч но фи нан си-
ра ње по љо при вред ни ка.

Кон гре сне ак тив но сти на сај-
му су и ове го ди не би ле знат не, 
а по слов ни свет је био при су тан 
и на струч ном де лу ове нај ма-
сов ни је ре ги о нал не по љо при-
вред не ма ни фе ста ци је. То је 
прет ход них го ди на ре зул ти ра-
ло и ве ћим бро јем ин ве сти ци ја 
у агро би зни су Вој во ди не, о че-
му го во ри и из ја ва Бра ни сла ва 
Бу гар ског, ди рек то ра ВИП фон-
да, на ску пу „По тен ци ја ли за ин-
ве сти ра ње у агро би знис сек тор 
Вој во ди не“. Бу гар ски је из ја вио 
да тре нут но у по кра ји ни по слу-

је 45 стра них ком па ни ја ко је су 
у агро би знис ин ве сти ра ле око 
две ми ли јар де евра и за по шља-
ва ју око 12.000 љу ди.

Већ по тра ди ци ји, на сај му
је оце њи ван и ква ли тет пре-
храм бе них про из во да, а ово-
го ди шњи до бит ник нај ве ћег 
при зна ња − пе ха ра Ап со лут ног 
шам пи о на ква ли те та, по но во 
је ком па ни ја „Ди ја мант“ из Зре-
ња ни на, јер су сви оце њи ва ни 
про из во ди на ше нај ве ће уља ре 
до би ли злат не ме да ље, као и 
про шле го ди не.

Одр жа не су и мно го број не
пра те ће ма ни фе ста ци је По љо-
при вред ног сај ма − Из бор за
мис, Так ми че ње у спрет но сти у
во жњи трак то ра, Ме ђу на род но
так ми че ње сна га то ра итд., а ор-
га ни зо ва не су и на град не игре за
по се ти о це ко ји су ку пи ли ула зни-
цу. Нај срећ ни ји ме ђу до бит ни ци-
ма би ли су Сло бо дан Сте ва но-
вић из Ле сков ца, ко ји је осво јио
глав ну пре ми ју, трак тор „Бе ла рус
320“, по клон ком па ни је „Агро па-
нон ка МТЗ Фин ке“ из Но вог Са да,
и Зо ран Га брић из Су бо ти це, ко ји
се „по но вио“ се ја чи цом „Сфо гиа“
ко ју је му је да ри ва ла ком па ни ја
„Ва ит“ из Но вог Са да.

Зе мља парт нер на ред ног Ме-
ђу на род ног по љо при вред ног 
сај ма би ће Аустри ја.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРЕ КО ЈАВ НИХ ПО ЗИ ВА НСЗ

У Вој во ди ни до ма ја за по сле на 2.422 ли ца
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Бран ка То тић, ди рек тор ка За во да за
ин те лек ту ал ну сво ји ну, уру чи ла је по-
чет ком апри ла, у При вред ној ко мо ри

Ср би је, ис пра ву о ко лек тив ном жи гу Ми ро-
сла ву Ве ли ми ро ви ћу, ди рек то ру Удру же ња
пред у зе ћа за про фе си о нал ну ре ха би ли та-
ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те-
том (УИПС). Ова све ча на про мо ци ја роб не
мар ке УИПС-а под на зи вом „Фер про из вод” 
је фи на ли за ци ја за јед нич ке ак тив но сти
При вред не ко мо ре Ср би је и Ре ги о нал не
при вред не ко мо ре Зре ња нин, ко ја је парт-
нер ски са УИПС-ом ре а ли зо ва ла про је кат
„Из ра да сту ди је из во дљи во сти за ус по ста-
вља ње роб не мар ке ’Фер про из вод’ за про-
из во де и услу ге ин ва лид ских пред у зе ћа”.
Про је кат је фи нан си ра ла Европ ска уни ја
пре ко Европ ске аген ци је за ре кон струк-
ци ју, а по др шку су пру жи ли Ми ни стар ство
ра да и со ци јал не по ли ти ке, Ми ни стар ство
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја и По кра-
јин ски се кре та ри јат за рад, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва.

Ми ро слав Ве ли ми ро вић је ре као да оче-
ку је да ће по сто ја ње ко лек тив не роб не
мар ке „Фер про из вод” де ло ва ти под сти цај-
но и мо ти ви шу ће на бр жи раз вој и по ве ћа-
ње кон ку рент но сти пред у зе ћа за про фе-
си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње

ОСИ у Ср би ји. Спе ци фич ност овог ко лек-
тив ног жи га је и у то ме што се њи ме обе ле-
жа ва ви ше од 280 раз ли чи тих вр ста ро бе
и око 90 услу га раз вр ста них у 27 кла са у
скла ду са Ме ђу на род ном кла си фи ка ци јом
де лат но сти – тзв. Ни чан ским аран жма ном,
за 36 пред у зе ћа за про фе си о нал ну ре ха би-
ли та ци ју и за по шља ва ње ин ва ли да. Уво ђе-
ње ове роб не мар ке до при не ће по ди за њу
све сти о за јед ни штву ових пред у зе ћа и да-
љем ја ча њу УИПС-а, али и по ди за њу ква ли-
те та њи хо ве ро бе и услу га, јер су при хва та-
њем Пра вил ни ка о ко лек тив ном жи гу чла-
ни це Удру же ња при хва ти ле и од го вор ност
да се на тр жи шту по ја вљу ју са ква ли тет ним
про из во ди ма и услу га ма.

Због то га је пред ви ђе но да ова пред у зе-
ћа у окви ру сво јих пла но ва раз во ја утвр де
про гра ме по ди за ња ни воа про из вод ње, да
усво је си стем обез бе ђе ња ква ли те та и да
уна пре де мар ке тинг. С дру ге стра не, озна ка
„Фер про из вод” озна ча ва чла но ве УИПС-а
као по у зда не и ко рект не парт не ре на тр-
жи шту и ша ље куп цу по ру ку да ку по ви ном
ових про из во да по др жа ва осо бе са ин ва ли-
ди те том ко је су за по сле не и ак тив не.

Из Ре ги о нал не при вред не ко мо ре Зре ња-
нин по ру чу ју да сви гра ђа ни ко ји ку пе про-
из во де са овом озна ком по ма жу и но во за-

по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том. Пред-
ви ђа ња су да се у ро ку од две до три го ди не
од про да је „Фер про из во да” мо же оства ри ти
до дат ни при ход за за по шља ва ње од 140 до
250 осо ба са ин ва ли ди те том у пред у зе ћи ма
УИПС-а.  Ми ро слав Мек те ро вић

ПРЕД У ЗЕ ЋА КО ЈА ЗА ПО ШЉА ВА ЈУ ИН ВА ЛИД НЕ ОСО БЕ ДО БИ ЛА РОБ НУ МАР КУ

„Фер про из вод” за по ве ћа ње
тр жи шне кон ку рент но сти

На пр вом му зич ком фе сти ва лу „Хартс ин 
хар мо ни“ ко ји ће се, од 16. до 20. ју на, одр-
жа ти у Но вом Са ду, на сту па ће и осо бе са ин-
ва ли ди те том, а у му зи ци ра њу ће им по ма га-
ти му зич ки ро бо ти ко је је кон стру и сао аме-
рич ки ви о ли ни ста и ком по зи тор Курт Кобл.

Кобл је по чет ком ма ја по кло нио де ци 
са ин ва ли ди те том из шко ле „Ми-
лан Пе тро вић“ из Но вог Са да и њи-
хо вом ин клу зив ном хо ру „Исон“ 
ро бо та, ко ји ће би ти пред ста вљен 
на по ме ну тој ме ђу на род ној му зич-
кој ма ни фе ста ци ји. Пре ма ре чи ма 
аме рич ког ви о ли ни сте и кон струк-
то ра, су шти ну ра да овог ро бо та 
чи ни низ пер ку си о ни стич ких ин-
стру ме на та ко ји ства ра ју звук пре-
ко кон трол не та бле и оп тич ких и 
све тло сних сен зо ра, и на тај на чин 
се осо ба ма са ин ва ли ди те том омо-

гу ћа ва да ужи ва ју у зву ку и да по ме ра ју 
гра ни це сво је му зи кал но сти.

На иде ју да кон стру и ше му зич ког ро-
бо та Кобл је до шао на сто је ћи да по мог не 
јед ном свом мла дом при ја те љу ко ји је ја-
ко во лео му зи ку, али ни је мо гао да сви ра 
због ква дри пле ги је. Да би про из вео ова-

квог ро бо та, са да му је по треб но ма ње од
ме сец да на, а пла ни ра и да про ши ри број
му зич ких ин стру ме на та на ко ји ма ће осо-
бе са фи зич ким и мен тал ним смет ња ма
мо ћи да сви ра ју.

На фе сти ва лу „Хартс ин хар мо ни“ ће,
осим ин клу зив ног хо ра „Исон“, на сту пи-

ти хор му зич ке шко ле „Иси дор Ба-
јић“ из Но вог Са да и хо ро ви шко ла
„Јо сиф Ма рин ко вић“ из Вр шца и
„Јо ван Јо ва но вић Змај“ из Срем ске
Ка ме ни це, ко је су парт не ри фе сти-
ва ла. У про гра му ће уче ство ва ти
и пе ва чи из Хр ват ске, Ма ђар ске,
Не мач ке и Шпа ни је, а на кон тро-
днев не ра ди о ни це, 19. ју на ће око
150 из во ђа ча одр жа ти ве ли ки за-
вр шни кон церт на Тр гу Сло бо де у
цен тру Но вог Са да.

М. Мек те ро вић

ИНО ВА ЦИ ЈА ЗА НА ДА РЕ НЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Сви ра ње уз по моћ ро бо та
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кроз Србију

Ми лан Ву јо вић, гра ђе-
вин ски рад ник из се ла
Ка чу ли це, за по чео је

пре не ко ли ко го ди на град њу
ку ће на сво јој оче ви ни али га
је смрт спре чи ла у на сто ја њу да
по ро ди ци обез бе ди бо ље усло-
ве за жи вот. За со бом је оста вио
су пру гу Ра ви ој лу и две ма ло лет-
не кћер ке, без ика квих при хо да
и у вла жној уџе ри ци. По сле Ми-
ла но ве смр ти по ро ди ца је до-
би ла још јед ној чла на, јер је ста-
ри ја кћер ка Бо ја на, ина че од ли-
чан ђак Ма шин ско-са о бра ћај не
шко ле, про шле го ди не до би ла
де вој чи цу Ју ли ју. Мла да мај ка
ни је пре ки ну ла шко ло ва ње, а
нај ве ћи део бри ге о де те ту пре-
у зе ла је Ра ви ој ла, на чи ја је не ја-
ка пле ћа пао те рет из др жа ва ња
по ро ди це. Кад год има по сла,
она ра ди у над ни ци, а до бро јој
до ђе и по моћ ча чан ског од бо ра
Ко ла срп ских се ста ра.

Уз ве ли ку по моћ ме ди ја, бе о-

град ских и ло кал них, ова ор га-
ни за ци ја је зи мус по че ла ак ци ју 
при ку пља ња сред ста ва за за вр-
ше так по ро дич не ку ће у Ка чу ли-
ца ма. Пр ви се у ак ци ју укљу чио 
Ра до мир Тре сач, гра ђе ви нац и 
отац дво је де це из Остре, ко ји 
је био спре ман да бес плат но, 

са још не ко ли ко ко ле га, из ве де 
ра до ве. При ча о те шком жи во ту 
че тво ро чла не по ро ди це под-
ста кла је и вла сни ке не ко ли ко 
гра ђе вин ских и дру гих пред у-
зе ћа, ко ји су обез бе ди ли ма те-
ри јал и усту пи ли ме ха ни за ци ју, 
а ја ви ли су се и до бро вољ ци за 

рад на гра ди ли шту. Ра до ви су 
по че ли по сле Ус кр са, а обје кат 
ће ових да на би ти под кро вом.

– По но сни смо због оно га што
смо до са да ура ди ли. Ово је јед-
на од на ших нај ве ћих ак ци ја, 
ко ја је об је ди ни ла љу де до бре 
во ље и по ка за ла да со ли дар-
ност још по сто ји – ка же пред-
сед ни ца ча чан ског Ко ла, Бо ја на 
Јак шић.

Ра до мир Тре сач, пред вод ник
еки пе рад ни ка, и гра ђе вин ски 
ин же њер Жи во рад Бо го са вље-
вић, ко ји је узео го ди шњи од-
мор да би по мо гао зна њем и 
ис ку ством, про це њу ју да ће се 
Ву јо ви ћи до сеп тем бра усе ли ти 
у но ву ку ћу. Ин ве сти тор и из во-
ђа чи ра до ва апе лу ју на пред у-
зе ћа и ху ма не по је дин це да но-
вим при ло зи ма у гра ђе вин ском 
ма те ри ја лу и нов цу до при не су 
што бр жем окон ча њу ове не-
сва ки да шње и ко ри сне ак ци је.

Д. Ч.

Цен тар за со ци јал ни рад у 
Свр љи гу до 30. сеп тем бра ове 
го ди не ре а ли зо ва ће про је кат 
Ми ни стар ства ра да и со ци јал-
не по ли ти ке „Слу жба за по моћ 
у ку ћи“, вре дан два ми ли о на ди-
на ра, ко јим је об у хва ће но 150 
ста рих осо ба о ко ји ма не ма ко 
да се бри не. На и ме, од 1. апри-
ла ове го ди не 10 ге рон то до ма-
ћи ца у свр љи шким се ли ма и у 
са мом гра ду сва ко днев но оби-
ла зи ову ка те го ри ју ли ца и пру-
жа им нео п ход ну по моћ.

Пре ма ре чи ма Ве сне Не дељ-
ко вић, ди рек тор ке Цен тра за 
со ци јал ни рад у Свр љи гу, нај-
тра же ни је услу ге су: чи шће ње, 
ку ва ње, по моћ у по љо при вре-
дним радовима, до но ше ње ле-
ко ва и на мир ни ца... До ма ћи це 

по ла ко по ста ју и нај ми ли ји род. 
Ова ква по моћ је до бро до шла 
јер је ста нов ни штво свр љи шког 
кра ја углав ном ста рач ко – око 
65 од сто је већ за шло у сед му 

де це ни ју жи во та. Нај ви ше по-
сла има у се ли ма Пе риш, Ва рош, 
Гр бав че, а за ко ји дан по че ће да 
ра ди и 10 ме ди цин ских рад ни ка 
ко ји ће, кроз јав не ра до ве, та ко-
ђе би ти на услу зи ста рим и бо-
ле сним осо ба ма у овом кра ју.

Са мо у про шлој го ди ни со ци-
јал не услу ге и ме ре Цен тра за 
со ци јал ни рад у Свр љи гу ко ри-
сти ло је 2.226 ли ца.

С. Ђ.

НИШ

Обу ка
за рад но 
ме сто

Два де сет чла ни ца Удру же-
ња са мо хра них мај ки из Ни-
ша по ха ђа ових да на обу ку за
пер со нал ног аси стен та. Реч је
о про јек ту „Сер вис пер со нал не
аси стен ци је за де цу и мла де са
ин ва ли ди те том”, ко ји фи нан си-
ра Фонд за отво ре но дру штво
из Бе о гра да. „На ста ва” тра је два
и по ме се ца а пре да ва чи су, по-
ред оста лих, и про фе со ри са
Ме ди цин ског фа кул те та.

По сле за вр ше не обу ке че ти-
ри по ла зни це ће до би ти по сао
пер со нал ног аси стен та, док ће
се њих 13 за по сли ти пу тем јав-
них ра до ва.

До са да је, ка ко ка же Ми ро-
сла ва Јо ва но вић, пред сед ни ца
Удру же ња са мо хра них мај ки
у Ни шу, 50 чла ни ца за вр ши ло
обу ку за ге рон то до ма ћи це, док
10 при во ди кра ју обу ку за не го-
ва те љи це. С. Н.

ЧА ЧАК: КО ЛО СРП СКИХ СЕ СТА РА ГРА ДИ КУ ЋУ ЗА СИ РО МА ШНУ ПО РО ДИ ЦУ 

Ву јо ви ћи до би ја ју кров над гла вом

СВР ЉИГ

Слу жба за по моћ у ку ћи

Ми ни стар у по се ти
Свр љи шки крај је, 19. ма ја, по се тио Ра сим Ља јић, ми ни стар

ра да и со ци јал не по ли ти ке, ко ји је у Цен тру за со ци јал ни рад 

раз го ва рао са ме шта ни ма о њи хо вим про бле ми ма. Ве ћи на

Сврљижана је од ми ни стра за тра жи ла јед но крат ну нов ча ну по-

моћ за ле ко ве, а мно ги и по сао.
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Сва ки пе ти

бес плат но

у ба њу
За од ла зак на опо ра вак

и ре ха би ли та ци ју у не ко
од бањ ских ле чи ли шта
о тро шку Фон да ПИО, од
10.949 пен зи о не ра из оп-
шти не Кња же вац при ја ви-
ло се 273 ко ји су ис пу ња-
ва ли про пи са не усло ве.
Мо гућ ност да се бес плат-
но од ма ра ју у ба ња ма до-
би ло је 59 пен зи о не ра, а
ко ри сти ће је 55.

– Ме ђу они ма ко ји ће
ове го ди не на опо ра вак
о тро шку Фон да ПИО нај-
ви ше је ста ро сних пен зи-
о не ра из рад ног од но са
– 21, ин ва лид ских је 17,
по ро дич них 13, из са мо-
стал них де лат но сти три и
је дан по љо при вред ник –
ка же Дра го слав Ми лу ти-
но вић, се кре тар Оп штин-
ске ор га ни за ци је пен зи о-
не ра Кња же вац.

Д. Ђ.

Са без ма ло 11.000 пен зи о не-
ра Кња же вац је да нас „нај пен-
зи о нер ски ја” оп шти на у Ср би ји, 
јер је ско ро сва ки тре ћи њен 
ста нов ник пен зи о нер. По ред 
Ге рон то ло шког цен тра „Кња же-
вац”, са 220 ме ста, у оп шти ни је, 
1. ок то бра про шле го ди не, на 
Ме ђу на род ни дан ста рих, отво-
рен и при ват ни дом за ста ре где 
са да бо ра ви 21 ли це.

Пре ле па Ви ла „Ка та ри на” у 
ко јој је но ви обје кат за сме-
штај ста рих, са 28 ле жа је ва у 
10 со ба и три апарт ма на, на ла-
зи се на пе ри фе ри ји Кња жев-
ца, у прав цу Со ко ба ње. Ви лу 
окру жу ју ли ва де и шу ма па ме-
сто оди ше ми ром и ти ши ном, а 
у под нож ју је и ба зен ко ји ста-
на ри до ма ко ри сте за хи дро-
ма са жу.

– Тру ди ли смо се да све бу де
у скла ду са свет ским стан дар-
ди ма – ка же вла сни ца, Ли ди ја
Ђу рић, на гла ша ва ју ћи да је све
при ла го ђе но осо ба ма у ин ва-
лид ским ко ли ци ма и по про пи-
си ма ко је на ла же Ми ни стар ство
ра да и со ци јал не по ли ти ке.

Бри гу о здра вљу ко ри сни ка,
хи ги је ни, до бром из гле ду, пси-
хо фи зич ком ста њу, рас по ло же-
њу и ис хра ни 24 са та во де до бро
об у че ни ка дро ви – ме ди цин ско
осо бље и не го ва те љи це.

Ина че, бри га о ста ри ма има
ду гу тра ди ци ју у кња же вач ком
кра ју. Пр ви дом за ста ра и из-
не мо гла ли ца из гра ђен је још
1932. из сред ста ва „За ду жби не
Ни ко ле Спа си ћа”, бе о град ског
тр гов ца ро дом из овог ме ста.
Да нас Кња же вац спа да у ред
оп шти на са нај не по вољ ни јом
де мо граф ском струк ту ром. Сва-
ки њен ше сти ста нов ник је ста-
ри ји од 60 го ди на.

Д. Ђор ђе вић

Ува љев ским аген ци ја ма 
за про мет не крет ни на ма 
овог про ле ћа вла да из не-

на ђу ју ће ве ли ко ин те ре со ва-
ње за ку по ви ну се о ских до ма-
ћин ста ва. Куп ци су нај ви ше из 
око ли не Бе о гра да, а има их и 
из дру гих кра је ва Ср би је и из 
ино стран ства. Ми ро слав Плав-
шић из аген ци је „Бо на фи дес“ 
ка же да се у по след ње вре ме у 
њи хо вој аген ци ји ку пу ју углав-
ном ма ње стам бе не је ди ни це и 
се о ска до ма ћин ства.

− Тра же се се о ске ку ће са 
не ко ли ко хек та ра окућ ни це, у 
вред но сти од 12 до 15 хи ља да 
евра. Куп ци су углав ном мла ђи 
љу ди, а има и оних ко ји про да ју 
ста но ве у гра ду, ку пу ју по вољ но 
се о ско до ма ћин ство да би им 
раз ли ка у нов цу оста ла за дру ге 

по тре бе. Не ки узи ма ју по вољ не 
кре ди те са на ме ром да по ди жу 
воћ ња ке. Нај ве ће ин те ре со-
ва ње вла да за се ла у под нож-
ју вен ца ва љев ских пла ни на: 
Ле ско ви це, Та ор, Ста ве, Ле лић, 
Бре жђе, Ву ји но ва чу, Со вач, али 

и за Бран ко ви ну, Бу ко ви цу, Јо-
ва њу и дру га – ка же Плав шић,
и до да је да су не дав но про да-
ли јед но се о ско до ма ћин ство
брач ном па ру из Ру си је.

Је дан од ку па ца са ко ји ма
смо раз го ва ра ли је и М. Ј. из

Мла де нов ца. Ми лан је ро ђен у
Швај цар ској, има 29 го ди на и,
ка ко ка же, же ли да ку пи се о ско
до ма ћин ство да би се ба вио по-
љо при вре дом.

− Вра тио сам се у Ср би ју да
би се оку ћио и ба вио по љо при-
вре дом. Не при вла чи ме рад
у фа бри ци и за тво ре ном про-
сто ру са огра ни че ним рад ним
вре ме ном. Не ка да сам са ро ди-
те љи ма про ла зио ва љев ским
кра јем и ови пре де ли су ми се
ја ко до па ли. По гле дао сам де-
се так до ма ћин ста ва, не што од
то га ми од го ва ра, али још ни сам
до нео ко нач ну од лу ку − об ја-
шња ва Ми лан.

Мо жда све ово зна чи да жи-
вот по чи ње да се вра ћа у на пу-
ште на срп ска се ла.

М. К.

ВА ЉЕ ВО

Ве ли ко ин те ре со ва ње за
се о ска до ма ћин ства

КЊА ЖЕ ВАЦ

Отво рен још је дан дом за ста ре
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актуелно

Ме сеч на ра та је
фик сна јер не ма
ва лут не кла у зу ле,
по зај ми це се
одо бра ва ју у из но су
од 50.000 до 300.000 
ди на ра, уз го ди шњу 
ефек тив ну ка мат ну
сто пу од 19 од сто

Да про сеч на пен зи ја, ко ја
у Ср би ји из но си 22.224
ди на ра, ни је до вољ на

за иоле при стој ни ји жи вот, од-
ДД
но сно да је два до сти же и за
основ но, чи ње ни ца је око ко је
не тре ба по себ но тро ши ти ре-
чи, по го то во ка да се зна да ве-
ли ки број пен зи о не ра не при ма
ни по ме ну ти про сек већ знат но
ма ње од то га (по љо при вред ни
пен зи о не ри на ро чи то). За то је
за њих све што из ла зи из окви ра
пла ћа ња ра чу на, ку по ви не ле ко-
ва и основ них жи вот них на мир-
ни ца не појм љив лук суз. Ипак,
не кад је про сто не мо гу ће из бе-
ћи не ки ве ћи тро шак, ре ци мо за
по прав ку или евен ту ал ну на бав-
ку кућ ног апа ра та, а кре дит је за
ко ри сни ке пен зи ја углав ном био
„не мо гу ћа ми си ја”. По след њих
ме се ци се то ма ло ме ња на бо ље,
та ко да и на ши нај ста ри ји гра ђа-
ни ипак мо гу, уко ли ко од лу че да
им дру гог из ла за не ма, да по диг-
ну кре дит код не ко ли ко ба на ка.
Огра ни че ња, на рав но, по сто је и
ве ћи на ба на ка не одо бра ва по-
зај ми це они ма ко ји су ста ри ји
од 74 го ди не, али мо гућ но сти су
ипак не што ве ће не го ра ни је, па
ако вам го ди не ни су пре пре ка
и од лу чи те да мо же те (или мо-
ра те) ме сеч но да се од рек не те
око че ти ри хи ља де ди на ра, ни је
на од мет зна ти где мо же те да се
обра ти те за по зај ми цу.

Са свим је ја сно да би ста ри ји
гра ђа ни тре ба ло крај ње мо на-
шки да жи ве да би бан ци мо гли
да от пла те кре дит, али не ка да
јед но став но не ма дру ге мо гућ-
но сти. И бан ка ри су очи глед но

схва ти ли ову чи ње ни цу, а до бро 
им је по зна то да су пен зи о не ри 
ти ко ји пр ви, на вре ме и ре дов но 
из ми ру ју све сво је оба ве зе, па су, 
уз обез бе ђе ње свог нов ца, од-
лу чи ли да омо гу ће по зај ми це и 
нај ста ри ји ма. По је ди не бан ке за 
ове „се ни ор кеш зај мо ве” не тра-
же би ло ка кву вр сту га ран ци је 
осим ад ми ни стра тив не за бра не 
на пен зи ју у слу ча ју да се тај ме-
сеч ни при ход не до би ја пре ко 
те ку ћег ра чу на у не кој од њи-
хо вих фи ли ја ла. За не ве ри цу је, 
али мно ге не узи ма ју ни на кна ду 
за об ра ду зах те ва. Код ових кре-
ди та ме сеч на ра та је фик сна јер 
не ма ва лут не кла у зу ле. Мо гу ћи 
ри зик да ста ри ји кли јент не ће 
по жи ве ти до от пла те по след ње 
ра те, бан ка „Ин те за” је пре мо сти-
ла кроз жи вот но оси гу ра ње, ко је 
је код се ни ор кеш кре ди та ура чу-
на то у це ну зај ма.

То зна чи да је у слу ча ју евен ту-
ал не смр ти ко ри сни ка кре ди та 
ње го ва по ро ди ца рас те ре ће на 
пла ћа ња оба ве за на име пре о-
ста лог ду га. Се ни ор кре ди те ове 
бан ке мо гу да до би ју пен зи о не-
ри ко ји има ју од 65 до 74 го ди не, 
при че му за јам мо гу да вра ћа ју 

од јед не до три го ди не. Кре ди ти 
се одо бра ва ју у из но су од 50.000 
до 300.000 ди на ра, уз го ди шњу 
ефек тив ну ка мат ну сто пу од 19 
од сто. Код зај ма од 100.000 ди на-
ра ко ји пен зи о нер узи ма на три 
го ди не, фик сна ме сеч на ра та је 
3.593 ди на ра, та ко да у тре нут ку 
от пла те он за пра во вра ћа 129.348 
ди на ра, јер по ред 100.000 ди на-
ра ко је до би је на ру ке, мо ра да 
ра чу на да ће от пла ћи ва ти још 
тре ћи ну ви ше. У бан ци „Ин те за” 
ка жу да је ин те ре со ва ње за се-
ни ор кре ди те ве ли ко, и да пен-
зи о не ри при ли ком под но ше ња 
зах те ва тре ба да има ју са мо лич-
ну кар ту и че ко ве од пен зи је за 
по след ња три ме се ца.

И „Опор тју ни ти бан ка” одо бра-
ва пен зи о не ри ма кре ди те и ако 
ни су ње ни кли јен ти, али уз ад ми-
ни стра тив ну за бра ну на пен зи ју. 
Услов је и да у пе ри о ду от пла те 
по след ње ра те не ма ју ви ше од 
72 го ди не, што прак тич но зна чи 
да, уко ли ко је кре дит на две го-
ди не, у мо мен ту по ди за ња ко ри-
сник не мо же има ти ви ше од 70 
го ди на. Но ми нал на ка ма та за ове 
кре ди те је сте 1,9 од сто ме сеч но 
или 28 од сто го ди шње. Пен зи о-

нер ко ји у „Опор тју ни ти бан ци” 
узме за јам од 75.000 ди на ра, на
дво го ди шњу от пла ту, ме сеч но
ће от пла ћи ва ти по 3.918 ди на ра.
Он ће та ко по ред 75.000 ди на ра
зај ма, на име ка ма те пла ти ти још
19.000 ди на ра.

„Ко мер ци јал на бан ка” не ма
по себ ну вр сту се ни ор кре ди та,
али кли јент у мо мен ту от пла те
по след ње ра те не мо же да има
ви ше од 70 го ди на. И ова бан ка,
под истим усло ви ма као и свим
оста лим гра ђа ни ма, пен зи о не ри-
ма ну ди кеш кре ди те без де ви зне
кла у зу ле, у мак си мал ном из но су
до 800.000 ди на ра, са ро ком от-
пла те до 77 ме се ци. За пен зи о-
не ре ко ји сво је при на дле жно сти
при ма ју пре ко „Ко мер ци јал не
бан ке” ка ма та је 24,68 од сто го-
ди шње, а за оста ле 33,44 од сто,
с тим да се по сле три го ди не ка-
ма та ше сто ме сеч но ускла ђу је.
Пен зи о нер ко ји ни је кли јент ове
бан ке мо ра да има кре дит но спо-
соб ног жи ран та. Ако има те ку ћи
ра чун у „Ко мер ци јал ној бан ци” 
пре ко ко јег до би ја пен зи ју, ни је
му по тре бан жи рант, али мо ра да
при ло жи две блан ко ме ни це.

В. А.

И ПЕН ЗИ О НЕ РИ МО ГУ ДА ПО ДИГ НУ КРЕ ДИТ КОД БА НА КА

Крат ки ро ко ви от пла те,
ви со ке ка ма те
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По де ша ва ње ка рак те ри сти ка мо ни-
то ра, ми ша и зву ка

Ка да же ли мо да по де си мо ка рак те ри сти-
ке мо ни то ра, ми ша и зву ка клик не мо де-
сним та сте ром ми ша у пра зан про стор на

деск то пу, па иза бе ре мо оп ци ју Per so na li ze.
На екра ну ће се по ја ви ти про зор ко ји се са-
сто ји из сле де ћих оп ци ја:

1. Desk top Bac kgro und – ко ри сти мо је да
иза бе ре мо не ку од по ну ђе них сли ка из га-
ле ри је да би смо је по ста ви ли као по за ди ну
мо ни то ра. Ка да клик не мо на дуг ме Brow se,
мо же мо да иза бе ре мо би ло ко ји цр теж или
сли ку са ра чу на ра. Уко ли ко же ли мо да сли-

ка бу де пре ко це лог екра на, у по љу Pic tu re

po si tion би ра мо оп ци ју Fit; ако сли ку же ли-
мо на цен тру, би ра мо оп ци ју Cen ter. Из бо-
ром оп ци је Ti le по на вља мо сли ку у ње ној
пра вој ве ли чи ни, док се не по пу ни екран.

2. Win dows Co lor and Ap pe a ran ce – ко-
ри сти мо је за по де ша ва ње бо је по за ди не
окви ра про зо ра, бо је окви ра про зо ра, као

и за бо ју, вр сту и об лик сло ва окви ра про зо-
ра. Кли ком на Show co lor mi xer по ја вљу ју
се сле де ће оп ци је:

а) Bright ness – ко ри сти мо је да би смо по-
све тли ли или по там ни ли бо ју окви ра про-
зо ра;

b) Sa tu ra tion – ко ри сти мо је да би смо по-
ја ча ли или сма њи ли ин тен зи тет бо је окви-
ра про зо ра;

c) Hue – ко ри сти мо је да би смо ме ња ли
бо је окви ра про зо ра.

3. So unds – ко ри сти мо је за по де ша ва ње
зву ка ко ји, уко ли ко же ли мо, мо же да пра ти
све опе ра ци је ко је из вр ша ва мо у опе ра тив-
ном си сте му Win dows 7. Ка да отво ри мо ову
оп ци ју, на екра ну ће се по ја ви ти про зор So-
und ко ји се са сто ји из три кар ти це:

а) Playback – у овом одељ ку би ра мо уре-k

ђај ко ји ће би ти од го во ран за пу шта ње зву-
ка и по де ша ва мо ње го ве ка рак те ри сти ке;

b) Re cor ding – у овом одељ ку би ра мо
уре ђај ко ји ће би ти од го во ран за сни ма ње
зву ка и по де ша ва мо ње го ве ка рак те ри сти-
ке;

c) So unds – у овој кар ти ци мо же мо да
по де си мо зву ке ко ји ће пра ти ти од ре ђе не
опе ра ци је у опе ра тив ном си сте му Win dows
7 (ула зак у про гра ме, отва ра ње про гра ма,
за тва ра ње про гра ма итд.).

4. Screen Sa ver − ко ри сти мо је за за шти ту
екра на. Мо же мо да ода бе ре мо већ го то ве
ани ма ци је за Screen Sa ver или да са ми упи-
ше мо текст ко ји ће се по ме ра ти по екра ну.
Из па да ју ћег ме ни ја Screen Sa ver иза бе ре-
мо же ље ну ани ма ци ју, а под оп ци јом Wa it

иза бе ре мо ко ли ко ми ну та ће ра чу нар да
че ка, уко ли ко га не ко ри сти мо, пре не го
што се по кре не иза бра на ани ма ци ја. Уко ли-
ко же ли мо да нам Screen Sa ver бу де текст, из
па да ју ћег ме ни ја Screen Sa ver иза бе ре мо
оп ци ју 3D Text, па клик не мо на дуг ме Set-

tings и уку ца мо текст ко ји ће би ти Screen
Sa ver.

5. Chan ge desk top icons – ко ри сти мо је
за по ста вља ње или укла ња ње основ них
ико на из опе ра тив ног си сте ма Win dows 7.

6. Chan ge

mo u se Po-

in ters – ко-
ри сти мо је
за по де ша-
ва ње ра да
ми ша:

a) But-

tons – на ме-
шта мо ко ја
ће тип ка на
ми шу би ти
ак тив на, а

ко ја па сив на, а то за ви си од то га да ли ра-
ди мо ле вом или де сном ру ком. Ов де на-
ме шта мо и бр зи ну ко јом мо же мо да клик-
не мо;

b) Po in ters – у овој кар ти ци би ра мо вр-
сту стре ли це ко ја пра ти ми ша, та ко што
клик не мо на тип стре ли це ко ја нам се до-
па да, па клик не мо на ОК;

c) Po in ter Op ti ons – у овој кар ти ци би-
ра мо бр зи ну по ме ра ња стре ли це и да ли
же ли мо да стре ли ца оста вља траг;

d) Whe el – у овој кар ти ци по де ша ва-
мо бр зи ну точ ки ћа. У по љу The fol lo wing

num ber of li nes at a ti me мо же мо да иза-
бе ре мо ко ли ко ће се ре до ва по ме ри ти
(скро ло ва ти) ка да по ме ри мо точ кић за
је дан зу бац;

e) Hard wa re – у овој кар ти ци ви ди мо
на зив (озна ку) ми ша ко ји смо ин ста ли ра-
ли и мо же мо да по де ша ва мо ње го ве ка-
рак те ри сти ке.

7. Chan ge your ac co unt pic tu re – ко ри-
сти мо је за из бор или про ме ну сли ке ко ја
пра ти наш ко ри снич ки на лог.

8. Dis play – ко ри сти мо је за по де ша-
ва ње ре зо лу ци је и ква ли те та бо ја. Та ко-

ђе мо же мо да по гле да мо ин фор ма ци је о
мо ни то ру и гра фич кој кар ти ци, као и да
про ме ни мо фре квен ци ју ра да мо ни то ра,
то јест бр зи ну при ка зи ва ња сли ка. Што је
фре квен ци ја ве ћа (85Hz − 100Hz), око се
ма ње за ма ра при ду жем ра ду.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Таскбар (3)
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Свињ ске кр ме на дле 
у со су од ви на

(за 4-6 осо ба)
Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 8 кр ме на дли, 3 гла ви це

цр ног лу ка, 2,5 дл бе лог ви на, ка ши-
ка бра шна, 5 ки се лих кра став чи ћа,
би бер, со, 3 ка ши ке уља.

При пре ма: Кр ме на дле из лу па ти,
по со ли ти, по би бе ри ти по уку су. На
уљу ис пр жи ти са обе стра не да по ру-
ме не. Шниц ле из ва ди ти на тац ну, у ту
ма сно ћу до да ти и про пр жи ти цр ни
лук, бра шно, а за тим на ли ти ви ном.
Ку ва ти још ма ло, да се сос згу сне, па
до да ти сец ка не кра став чи ће. До да-
ти со и би бер по уку су. Сос пре ли ти
пре ко кр ме на дли.

На по ме на: Уз ова ко спре мље не кр ме на дле као до да так иде кром пир пи ре или 
пи ри нач.

здрав живот

Још траје пролећеЈош траје пролеће

Ре цепт за љу бав за две 
осо бе

Нео п ход ни са стој ци: 1 ча ша ве ре, 4 ча ше
љу ба ви, 3 ча ше до бро те, 2 ча ше стр пље ња, 4
ча ше раз у ме ва ња, 5 ли та ра не жно сти и 1 ли-
тар ху мо ра.

При пре ма: љу бав и стр пље ње не пре ста но
ме ша ти и до да ва ти ве ру док се сме са не из јед на-
чи, одво је но уму ти ти раз у ме ва ње и не жност. До-
би је не сме се спо ји ти у јед ну теп си ју, пре ма за ти
ху мо ром и ла га но пе ћи на сун че вим зра ци ма.

До ма ћи сок од зо ве
(за це лу по ро ди цу)

Вре ме при пре ме: 24 са та
Са стој ци: 40 цве то ва зо ве, 5 л во де, 4 кг ше ће-

ра, 5 ке си ца ли мун ту са, 2 ли му на. Још је по треб-
на во да за пра ње цве то ва.

При пре ма: Цве то ве зо ве опра ти та ко што се
про ву ку кроз во ду. Про ку ва ти 5 л во де и ше ћер.
Оста ви ти да се охла ди. У то по то пи ти опра не
цве то ве зо ве и до да ти ли мун тус и сок од два ли-
му на. Оста ви ти до су тра дан. Про це ди ти и си па-
ти у фла ше.

На по ме на: Овај си руп се пи је раз ре ђен са во-
дом.

При пре ми ла: С. Д.

Са ла та од шар га ре пе,
це ле ра и ја бу ка

(за 4 осо бе)

Вре ме при пре ме: 10 ми ну та
Са стој ци: 200 гр шар га ре пе, 100 гр це ле ра, 

200 гр ја бу ка, јед на па вла ка, ли мун, ма ло ше ће-
ра, ли сто ви зе ле не са ла те.

При пре ма: Шар га ре пу, це лер и ја бу ке из рен-
да ти. До да ти ма ло ше ће ра, сок ли му на, па вла ку
па ла га но из ме ша ти. На тац ну ста ви ти ли сто ве
зе ле не са ла те и на њу ме ша ну са ла ту.

На по ме на: Ова са ла та иде уз сва пе че на ме са,
ле па је и за пред је ло а мо же по слу жи ти и уме сто
обро ка.

Цр но бе ли кекс
(за це лу по ро ди цу)

Вре ме при пре ме: 90 ми ну та
Са стој ци: 200 гр пу те ра, 150 гр ше ће ра, ва нил

ше ћер, 2 жу ман ца, 300 гр бра шна, 3 ка ши ке ка-
ка оа, 2 ка ши ке па вла ке.

При пре ма: Уму ти ти пу тер, ше ћер, ва нил ше-
ћер, 2 жу ман ца. До да ти бра шно па по де ли ти у два
де ла. У је дан део до да ти ка као и па вла ку, а дру ги
оста ви ти бео. Сва ки уви ти у фо ли ју и оста ви ти у
фри жи де ру 60 ми ну та. По сле то га сва ку по лу рас-
та њи ти окла ги јом. Ста ви ти раз ву че но те сто јед но
на дру го, уви ти у ро лат и се ћи кру го ве. Пе ћи у за-
гре ја ној рер ни на 180 сте пе ни 12-15 ми ну та.

На по ме на: Од овог те ста мо гу се пра ви ти раз не
ком би на ци је. Нпр. цр но те сто у сре ди ну а око ло
бе ло, или га исе ћи на тра ке па сло жи ти на из ме нич-
но јед но на дру го. Кекс мо же да тра је и ви ше да на.

Му са ка од мла дог ку пу са
(за 6 осо ба)

Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 2 гла ви це мла дог 

ку пу са, 3 гла ви це цр ног лу ка,
чен бе лог лу ка, 4 ка ши ке уља, 3
ја је та, ½ коц ке го ве ђе су пе, 250
мл во де, 300 гр мле ве ног ме са,
со, би бер, ве ге та.

При пре ма: На две ка ши ке 
уља про пр жи ти две исец ка не
гла ви це цр ног лу ка и бе ли лук.
До да ти сит но исец кан ку пус и
пр жи ти док не омек ша. До да ти
за чи не. По себ но на две ка ши ке

уља про пр жи ти гла ви цу цр ног лу ка, до да ти мле ве но ме со, ма ло ве ге те. У ва тро-
стал ну по су ду си па ти по ла из дин ста ног ку пу са, пре ко то га про пр же но ме со, за тим
дру гу по ло ви ну ку пу са. У 250 мл во де ску ва ти ½ го ве ђе коц ке су пе и ти ме пре ли ти
ку пус. По себ но уму ти ти 3 ја ја и њи ма та ко ђе пре ли ти ку пус. Ста ви ти у за гре ја ну
рер ну на 200 сте пе ни да се за пе че око 30 ми ну та (да ле по по ру ме ни).

На по ме на: Ово је ло се мо же спре ма ти и без ме са. Све оста ло је исто, а та ко
спре мље но мо же би ти до да так пе че ном ме су.
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кулирање

Кад год
дошли,
добродошли

ККККАААА ЖЕ МММИИИИ МММО ЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККААА

увек увек да ока сни, па сви до ла зи мо 15-20 ми ну та по сле до го во ра.
Ка ко, што се он да до го ва ра мо ра ни је. Па да би сти гли кад тре ба.
Шта ту не раз у меш, све је про сто. Ево, на при мер, ако не где тре ба
да бу де мо у де сет са ти, ре ци мо, ми се он да до го во ри мо да се на-
ђе мо у де вет и пет на ест. По што сви ка сни мо, око по ла де сет поч-
не мо да се оку пља мо, сви до ђу до пет на ест до де сет и на вре ме
смо та мо где тре ба да бу де мо. Ви диш да је про сто. Јер, да се ми
до го во ри мо у пет на ест до де сет, ни кад где тре ба да бу де мо не би
на вре ме сти гли. Па је сте, има мо и мо бил не и чу је мо се, али ето
та ко смо не ка ко на ви кли, та ко функ ци о ни ше мо и то нам са да до ђе
пот пу но нор мал но, па ви ше и не обра ћа мо па жњу. Је ди но кад не ко
баш пре те ра па стиг не у зад њи се кунд, ма ло га оно као на ри ба мо,
тек да не ис пад не да та ко тре ба и сле де ћи пут. А, да Соф ке, па је сте,
она увек нај ви ше ка сни, за то ја ка жем кад се бу де уда ва ла, мо ра ће
цео дан да др жи отво рен тер мин за вен ча ње, па кад год до шла, до-
бро до шла. Ина че, дру ге шан се не ма да се вен ча. Ма не, ба ка си це,
не уда је се она још, не го то та ко ми њу про зи ва мо јер је по пи та њу
вре ме на нај го ра од свих. И сад ето, ја се то ли ко ов де рас при ча ла
да ћу сад ја ја ко да за ка сним па ће ме не да ис про зи ва ју. Да, да, као
у шко ли, да од го ва рам шта ме за др жа ло. Е, ре ћи ћу да си ти, ју рим,
ћао, кис, љу бац.

Ба ка Ма ра

Знаш, кад се љу ди не ви ђа ју че сто, они се
не ка ко по гу бе, не укла па ју се „на је дан”
као што су на ви кли, па ми не сме мо
и не же ли мо да до пу сти мо да се то на ма де си

Е, ба ка си це, ћао, ево ја свра ти ла ма ло да те ви дим и да пи је мо 
ка фи цу за јед но. Не, не тре ба ми ни шта, не ћу ни да оста вљам 
ни да узи мам, ни сам до шла ни због че га од ре ђе ног, не го да 

те ви дим. Е, кад си и то до жи ве ла... ма шта при чаш као да ја ни кад 
не до ла зим са мо да те ви дим. Па до бро, че шће је би ло кад сам би-
ла ма ла, та да сам ви ше до ла зи ла, во ле ла сам да бу дем код те бе, да 
спа вам, а сад не мо гу баш то ли ко. Имам сто оба ве за, знаш и са ма, 
око по сла, фак са, знаш да учим и шпан ски, а и са ор та ци ма мо рам 
да се ви ђам да се не по за бо ра вља мо, да не ис пад не мо из што са. 
Знаш, кад се љу ди не ви ђа ју, че сто се не ка ко по гу бе, не укла па ју се 
„на је дан“ као што су на ви кли и та ко то, па ми не сме мо и не же ли мо 
да до пу сти мо да се то на ма де си.

Знаш, ба ка си це, ми баш има мо слич на ми шље ња и по гле де на 
свет. Ваљ да смо ра сли за јед но, са зре ва ли, па смо се и до пу ња ва ли 
ме ђу соб но, не ка ко јед ни дру ги ма се про сто при ла го ђа ва ли. Па нам 
сад не тре ба мно го вре ме на ни ре чи да се око не чег до го во ри мо: 
по гле да мо се, мах не мо гла вом, ру ком на од ре ђе ни на чин и све је 
ја сно. Ево, знаш сад ско ро кад је би ла та сен за ци о нал на жур ка, „вајт 
сен зејшн“, сен за ци ја у бе лом, а кар те ко шта ле се дам хи ља да ди на-
ра ( па по осо би, на рав но, знам да је не ки ма то по ла пен зи је али 
они ни не иду на та кву жур ку) и љу ди то још од кад зна ли и ште ка ли 
се да би ку пи ли кар ту и ишли, ми смо се са мо згле да ли и зна ли смо 
да не ће мо. Као, пр во, ску по нам је. Дру го и нај ва жни је, то је ба ка-
си це тех но, па му зи ка се та ко зо ве, а ми ти ни ка ко ни смо љу би те-
љи те вр сте мју зе. И сад шта, да да мо ту ло ву да иде мо да слу ша мо 
це ле но ћи не што што ина че ни ти во ли мо ни ти слу ша мо, а све за то 
да би ви де ли спек та ку лар ни лајт шоу пр ви пут у овом де лу све та, 
об у че ни у бе ло и пра зних џе по ва. А још плус, при ча ли ми они ко ји 
су би ли да, на рав но, ни су сме ли ни во ду да уне су да би све та мо 
мо ра ли да ку пе. Е сад, овог пу та ни су уда ри ли не ке це не да пад неш 
у не свест, али су се опет сна шли да их оче ру па ју. Ка жу, на ула зу су 
про да ва ли не ке то ке не, као ку по не са ко ји ма си је ди но мо гао да 
пла тиш пи ће. Ку пон ко штао 150 дин џи, то ли ко пла тиш је дан сок, 
пи во два ку по на и та ко (ма ни је то то ли ко ску по за та кав до га ђај, 
ве руј ми), али шта се де си ло: у не ко до ба не ста ло свег пи ћа. Ни шта 
ви ше ни је би ло да се ку пи, а љу ди оста ли са тим то ке ни ма и ни шта. 
Мо гу сад да се сли ка ју са њи ма јер им то ви ше ни че му не слу жи сем 
за успо ме ну и ду го се ћа ње. Сви ко ји су би ли у глас ка жу да је би-
ло су пер, не ве ро ват но, врх и та ко ре дом. И ве ру јем им ја. Али ето, 
ми, мо ји ор та ци и ја смо од мах зна ли да та мо не ће мо и ни смо ни 
тро ши ли ре чи на до го во ра ње. За то што смо слич ни. И за то што же-
ли мо да та ко и оста не, ми мо ра мо да се ви ђа мо стал но, да бу де мо 
за јед но, да се не по гу би мо и не уда љи мо. Ви диш са да за што увек 
ју рим да се ви дим са њи ма, схва таш по ен ту.

До бро, у пра ву си − слич ност нам је и да стал но сви ка сни мо. Та-
ко не ка ко смо сви „на ви је ни“. А и на ви кли смо, зна мо да ће не ко 
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погледи

Но вац из др жав не ка се ви ше
не ће би ти до во љан
за на ми ри ва ње ра чу на не ге
и збри ња ва ња, упо зо ра ва
ОЕЦД у по след њем из ве шта ју

Чу ве на пре по ру ка не ка да шње ми ни-
стар ке енер ге ти ке, Ко ри Удо вич ки,
пен зи о не ри ма:„Ако не ма те нов ца да

пла ти те ра чу не, про дај те ста но ве”, ко ја је
сво је вре ме но у ов да шњој јав но сти иза зва-
ла бу ру и бес, а њу из ло жи ла кри ти ка ма за
не при ме ре ни ци ни зам, да нас, де се так го-
ди на ка сни је, до би ја дру ги то на ли тет и зву-
чи са свим ре ал но.

И ни је реч са мо о оси ро ма ше ној Ср би ји,
ни ти са мо о пла ћа њу ко му на ли ја. Слич но
ста но ви ште, са мо што су у пи та њу мно го
ве ћи ра чу ни и иза зо ви, мо же да се про на ђе
и у нај но ви јем из ве шта ју Ор га ни за ци је за
еко ном ску са рад њу и раз вој (ОЕЦД), ура ђе-
ном на осно ву ис тра жи ва ња у 28 зе ма ља и
об ја вље ном у по след њој не де љи ма ја.

Уз упо зо ре ње да ће се до 2050. гло бал ни
тро шко ви за не гу ста рих утро стру чи ти, и да
је сто га нео п ход на про ме на пен зиј ског си-
сте ма и ком плет не стра те ги је, у до ку мен ту
се отво ре но кон ста ту је да нов ца за фи нан-
си ра ње збри ња ва ња и по тре ба нај ста ри јих
убр зо не ће би ти до вољ но, и да ће они ко ји
су на по моћ упу ће ни мо ра ти са ми да се сна-
ла зе, уз ве ће осла ња ње на при ват не пен зиј-
ске фон до ве и по ро ди цу. За мно ге ће, пак,
ре ше ње би ти упра во у про да ји имет ка.

Пре ма пре зен ти ра ној сту ди ји, у на ред-
них 40 го ди на сва ки де се ти ста нов ник не ке
од чла ни ца ОЕЦД би ће ста ри ји од 80 го ди на
(а у Ја па ну и Не мач кој тај ће по сто так из но-
си ти чак 17, од но сно 15 од сто). Ко ли ко су то
бр зе и ве ли ке про ме не по ка зу је по да так да
је 1950. тек сва ки сто ти гра ђа нин спа дао у
ову ка те го ри ју.

Гра ни ца се не пре кид но по ме ра. Про це-
не, ре ци мо, го во ре, да ће чак 11 ми ли о на
Бри та на ца до жи ве ти сто ту. Са ста но ви шта
тро шко ва,Ве ли ка Бри та ни ја се на во ди као
јед на од др жа ва са нај ве ћим из да ци ма. До
2050. оче ку ју је го ди шњи ра чу ни од 80 ми-
ли јар ди фун ти за пен зи је, не гу, збри ња ва-
ње ста рих и здрав стве не услу ге.

Про цен ту ал но из ра же но, про сек из два-
ја ња за ду го трај ну не гу и ста ра ње у зе мља-
ма ОЕЦД-а из но си 1,5 од сто бру то до ма-

ћег про из во да (БДП), при че му Швед ска и
Хо лан ди ја да ју нај ви ше − 3,5, од но сно 3,6
од сто, а Пор ту га ли ја, Че шка и Сло вач ка нај-
ма ње.

Ни је, ме ђу тим, про блем са мо у ми ли-
он ским су ма ма, већ и у не до у ми ци шта се
за уз врат по сти же. Ге не рал ни се кре тар ор-
га ни за ци је, Ан хел Гу ри ја, на по ми ње да је
крај ње вре ме да се до са да шњи „збр кан и
не це ло вит при ступ” за ме ни ја сном ви зи-
јом це лис ход ни јих ула га ња и обез бе ђе ња
усло ва кућ не не ге у по ро ди ци као све зна-
чај ни јем ослон цу си сте ма. Ти ме би се урав-
но те жио по сто је ћи рас ко рак да се ве ћи на
сред ста ва (62 од сто) да је ин сти ту ци ја ма,
док исто вре ме но ве ћи на ко ри сни ка (70 од-
сто) до би ја услу ге код ку ће.

Ко ли ко год по ро ди ца пред ста вља ла при-
род но окру же ње,ја сно је, а то се и у из ве-
шта ју на по ми ње, да оче ки ва ња од род би не
и нај бли жих чла но ва не сме ју би ти пре те-
ра на. Пре све га за то што са ма по ро дич на
струк ту ра ни је ви ше ја ка као не кад, ве зе су
ис ки да не, мно го је ра ста вље них бра ко ва и
по ре ме ће них од но са.

Исто вре ме но, упра во због ду жег жи вот-
ног ве ка и стал ног по ме ра ња гра нич не цр те
за од ла зак у пен зи ју, љу ди објек тив но ни су
у мо гућ но сти да се до дат но ан га жу ју у ку ћи.
А мно ги на то ни су ни спрем ни. За то је те-
шко у да на шњим усло ви ма по зи ва ти се на
не ка да шњу по ро дич ну „ме ђу ге не ра циј ску
со ли дар ност” ко ја је под ра зу ме ва ла по др-
шку и по сто ја ност.

Је ди но са чи ме мо же да се ра чу на су ве ћи
по ре зи, јер је то оно че му ће др жа ве сва ка-
ко при бе ћи. Но вац “мо ра не где да се на ђе”,
а је ди ни на чин за то је да се по ве ћа ју на ме-
ти и сма њи јав на по тро шња за дру ге на ме-
не, пре но си лон дон ски „Те ле граф” ми шље-
ње Едвар да Вај тха у са, функ ци о не ра ОЕЦД-а
и екс пер та за по ли ти ку пен зи ја.

Све ће се ово не по вољ но од ра зи ти и на
ме ђу ге не ра циј ске од но се. На ра ста ње тро-
шко ва и оба ве за не пре кид ног из два ја ња
пред ста вља ју тро стру ки уда рац за за по сле-
не. Мо ра ју да пла ћа ју ве ће по ре зе и да ра де
ду же, а на сле ди ће ма ње не го што су оче ки-
ва ли, јер су њи хо ви ро ди те љи би ли при мо-
ра ни да про да ју ку ће и име так да би се би
обез бе ди ли не гу, ка же се у сту ди ји. Струч-
ња ци за то не ма ју ди ле ме да су по треб не ко-
ре ни те из ме не не са мо пен зиј ског си сте ма
и рад них од но са, не го и со ци јал не по ли ти-
ке и ње ног ускла ђи ва ња са но вом по ро дич-
ном ре ал но шћу.

Сва ко здра во дру штво има оба ве зу пре ма
ста ри јим као и пре ма мла ђим при пад ни ци-
ма. Али флек си бил ност је нео п ход на, ци ти-
ра „Те ле граф” Деј ви да Ви ле та, ауто ра књи ге
по све ће не пла но ви ма бри тан ске вла де да
оства ри та ко зва ни ге не ра циј ски фер плеј,
а да ни јед на стра на не оста не ус кра ће на.
Ни ко се за сад не усу ђу је да твр ди да је то
и мо гу ће. Си гур ни су је ди но тро шко ви, дуг
рад ни век и ду жи жи вот, раз у ме се са мо у
про се ку, као ста ти стич ка од ред ни ца. Га ран-
ци ја тек ту не ма. Д. Дра гић

ОСТА РЕ ЛО СТА НОВ НИ ШТВО − БРИ ГА ПО РО ДИ ЦЕ

Све ма ње нов ца за по тре бе
ста ри јих
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Не при јат не бу џет ске 
ре ал но сти у
нај бо га ти јој зе мљи 
све та раз лог су за све 
че шће зах те ве да и они 
пре ко 65 до при не су
ну жној штед њи

Уза о штре ним де ба та ма ко је 
се у раз ви је ним за пад ним 
еко но ми ја ма во де око др-

жав них тро шко ва из у зе так ни је 
ни нај бо га ти ја ме ђу њи ма, САД. 
Шта ви ше, ње на бу џет ска не-
рав но те жа, ако се гле да ју са мо 
ап со лут не ци фре, из гле да мно-
го дра ма тич ни ја не го би ло где 
дру где, укљу чу ју ћи ту и „кри-
зне“ чла ни це Европ ске
уни је, као што су Грч ка,
Ир ска или Пор ту га ли-
ја, ко је у по след њих
го ди ну и ви ше да на од
бран кро та спа са ва ју
са мо ин тер вен ци је из
бри сел ске цен тра ле и
кре ди ти Ме ђу на род-
ног мо не тар ног фон-
да.

ММФ ни је по зван да
спа са ва САД, зе мљу
ко ја је ње гов нај ве-
ћи ак ци о нар, али и на
аме рич кој по ли тич кој
сце ни су уче ста ле де-
ба те о то ме ка ко да се
сма њи бу џет ски де фи-
цит ко ји из но си фан та-
стич них 1.600 ми ли јар ди до ла ра 
(у др жав ном ра чу ну за те ку ћу 
фи скал ну го ди ну), док је уку пан 
др жав ни дуг, спољ ни и уну тра-
шњи, већ ско ро до сти гао бру то 
на ци о нал ни про из вод, све што 
се за го ди ну да на у зе мљи при-
зве де и кроз услу ге раз ме ни. За 
сва ки до лар ко ји по тро ши, аме-
рич ка вла да по зајм љу је 40 цен-
ти – што, ја сно, не мо же да тра је 
ве чи то.

По зна ти еко но ми ста, но бе-
ло вац Пол Круг ман, аме рич ку 
др жа ву је опи сао као „оси гу ра-

ва ју ће дру штво ко је има ар ми-
ју“. Ово по ре ђе ње је гру бо, али 
у осно ви тач но: нај ве ћи рас хо-
ди фе де рал не вла де од ла зе на 
два со ци јал на про гра ма на ме-
ње на ста ри ји ма од 65 го ди на 
и, на рав но, на Пен та гон. Аме-
рич ки вој ни бу џет из но си око 
700 ми ли јар ди до ла ра, што је 
ви ше не го бу џе ти свих оста лих 
зе ма ља за јед но. Плус, во ди два 
ску па ра та ко ји се фи нан си ра ју 
спе ци јал ним бу џет ским од лу ка-
ма Кон гре са, ма да су и они „на 
кре дит“.

Ни је за то из не на ђе ње што су 
се ме ђу пред ло зи ма за сма ње-
ње др жав них из да та ка на шли и 
они ко ји би да за ки ну ка ко бу ду-
ћим, та ко и по сто је ћим пен зи о-

не ри ма. Пр ви ма та ко што би се 
од оних ко ји су на плат ном спи-
ску др жа ве – да кле од ње них чи-
нов ни ка, али и по ли ца ја ца, про-
све та ра, ле ка ра и ме ди цин ских 
се ста ра, ва тро га са ца и свих дру-
гих (а има их око два ми ли о на) 
– за тра жи ло да ви ше упла ћу ју у 
пен зиј ске фон до ве, што би ауто-
мат ски, пре ма јед ној ра чу ни ци, 
до ве ло до сма ње ња њи хо вих 
пла та за око пет од сто.

Дру ги пред лог иде ка то ме да 
се бар до не кле сма ње из да ци за 
здрав стве но и со ци јал но оси гу ра-

ње се ни о ри ма, они ма ко ји су већ
у пен зи ји. Иако су ови тро шко ви
зна ча јан дру штве ни „амор ти зер“,
не ке ана ли зе по ка зу ју да ве ли ки
по сто так Аме ри ка на ца у пен зи ји
жи ви бо ље од мно гих чи ји је рад-
ни век још у то ку.

От кри ва се, на и ме, да за Аме-
ри ку углав ном не ва жи уве ре ње
ко је је пре о вла ђу ју ће на дру-
гим ме ри ди ја ни ма − да ста рост
ауто мат ски до но си и оси ро ма-
ше ње. Та ко не што по твр ђу ју и
ста ти сти ке и дру штве на ис тра-
жи ва ња.

Пр во, зва нич ни по да ци го во-
ре о то ме да Аме ри кан ци жи ве
ду же и здра ви је. Док је, на при-
мер, то ком 30-тих го ди на про-
шлог ве ка оче ки ва но жи вот но

до ба у про се ку из но си ло 59,2
го ди не и, опет у про се ку, 12,5
го ди на пен зи о нер ског жи во та,
те број ке су да нас 77,7 и 18,5.

Од 1981. го ди не сто па смрт-
но сти од ср ча них обо ље ња и
уда ра код оних ко ји има ју пре-
ко 65 је пре по ло вље на. Ова по-
пу ла ци ја у мно гим ис тра жи ва-
њи ма и са ма сво је здрав стве но
ста ње опи су је као „до бро“, па
чак и као „из вр сно“. Што се ти-
че еко ном ског про спе ри те та, и
у том по гле ду број ке го во ре да
ни кад ни је би ло бо ље. По сто так

оних ко ји при па да ју гру пи са
ви со ким при хо ди ма у свом пен-
зи о нер ском до бу (то је у овом
слу ча ју де фи ни са но као 52.000
до ла ра го ди шње за пар), уве ћан
је у по след њих 30 го ди на са 18,4
на 30,6 про це на та.

Пен зи о нер ска до ма ћин ства у
про се ку има ју по 237.000 до ла-
ра не то „ре зер ви“ на сво јим ра-
чу ни ма, што је дво стру ко ви ше
не го код рад но ак тив них, оних у
до бу из ме ђу 45 и 54. Љу ди ста-
ри ји од 55 го ди на, а то је тре-
ћи на аме рич ког ста нов ни штва,
од но сно сто ми ли о на љу ди, по-
се ду је по ло ви ну на ци о нал ног
бо гат ства.

Он да ни је чуд но што у ре дов-
ним ис тра жи ва њи ма о њи хо вој

фи нан сиј ској си-
ту а ци ји аме рич ки
се ни о ри у ве о ма
ви со ком про цен ту
(82 од сто) из ја вљу-
ју да су за до вољ-
ни или углав ном
за до вољ ни. Ме ђу
они ма ис под 65 го-
ди на, та број ка је
66 од сто.

То ипак не зна-
чи да се ста ри ји
Аме ри кан ци не
су о ча ва ју са уоби-
ча је ним про бле-
ми ма по од ма клог
до ба, као што су
хро нич не бо ле-
сти, уса мље ност

и слич но, али све се то лак ше
под но си кад не ма ег зи стен ци-
јал них бри га. Оту да уче ста ла
ука зи ва ња да 65 го ди на та мо
не мо гу ви ше да бу ду гра ни ца
ка да са јед не стра не пре ста ју
оба ве зе пре ма дру штву, а са
дру ге се оба ве зе дру штва по-
ве ћа ва ју. У сте за њу ка и ша се
за то оче ку је да свој до при нос
да ју и пен зи о не ри, али то сте-
за ње, су де ћи по из не тим број-
ка ма, ни из да ле ка не ће би ти
та ко бол но као дру где.

Ми лан Бе кин

КРИЗА НА АМЕРИЧКИ НАЧИН

Пен зи о не ри спа са ва ју
на ци о нал ну еко но ми ју
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хроника

У при пре ма њу је ла
так ми чи ло се и
25 пен зи о не ра, 
вр сних ку ли на ра

Сре ди ном ма ја у Љу бо-
ви ји је одр жан че твр ти
„Га стр о фест” на ко јем се

оку пио ве ли ки број мај сто ра
ку ли нар ства, ме ђу њи ма и пен-
зи о не ри ку ли на ри из свих кра-
је ва Ср би је и из ино стран ства.

Нај ве ће ин те ре со ва ње је
би ло за при пре ма ње ри бље
чор бе, те се у овој ди сци пли-
ни так ми чи ло ви ше од сто ти ну
уче сни ка. По ред ри бље чор бе
так ми ча ри су се над ме та ли и

у при пре ма њу је ла са ет но тр-
пе зе, у мо дер ном ку ли нар ству, 
пе кар ству, по сла сти чар ству и 
ре зба ре њу на во ћу и по вр ћу.

Жи ри, ко ји су чи ни ли Јор дан 
На ста но вић и Пе тар Гра цун, 
про фе со ри Ви ше хо те ли јер ске 
шко ле из Бе о гра да и чла но ви 
Ку вар ске асо ци ја ци је Ср би је, 
и Ми ло рад Аћи мо вић, идеј ни 
тво рац „Га стро фе ста”, имао је 
те жак за да так да иза бе ре три 
нај у ку сни је ри бље чор бе. У овој 
так ми чар ској ди сци пли ни нај-
бо ља је би ла еки па „М. М. Си-
стем” из Љу бо ви је, дру го ме сто 
осво јио је „Биг фиш” из Ко стај-
ни ка код Ло зни це, а тре ће „Ме-
та лац” из Гор њег Ми ла нов ца. 

Про шло го ди шњи по бед ни ци, 
еки па „Ба бо и па ци јен ти” из Бе о-
гра да, ко ју су чи ни ли пен зи о не-
ри Ра ша Ива но вић, Пе тар Буц ко 
и др Де јан Су мрак, ове го ди не 
ни су ус пе ли да осво је ни јед но 
при зна ње. На гра ђе на је и еки па 
„Три бо е ма” из Љу бо ви је, ко ја је 
по оце ни жи ри ја има ла нај бо љи 
ви зу ел ни на ступ.

Оце њу ју ћи ђа ко ни је ет но тр-
пе зе жи ри је та ко ђе имао те жак 
за да так. Пр во ме сто при па ло је 
еки пи Тех нич ке шко ле из Жа гу-
би це, дру го клу бу же на „Вред не 
ру ке” из Ите бе ја, тре ће ак ти ву 
же на „Ви дов дан” из Ба нат ског 
Ка ра ђор ђе ва, а че твр то удру-
же њу же на „Ви ла” из Љу бо ви је. 

Нај у ку сни је и нај леп ше по сла-
сти це спре ми ла је Ми ле на Ра ду-
ло вић, та ко ђе из гра да до ма ћи-
на, дру го ме сто је при па ло Мир-
ја ни Ри стић из се ла Ца па ри ћа 
код Љу бо ви је, а тре ће Ја сми ни 
Ра дој чић из Ло зни це. Код пе ка-
ра нај бо ља је би ла пе ка ра „Ари 
М” из Ари ља, вла сни це Мир ја не 
Јо ва но вић, док је про шло го ди-
шњи по бед ник – пе ка ра „Ђор-
ђић” из Љу бо ви је, за у зе ла дру го
ме сто. По бед нич ким еки па ма и 
по је дин ци ма уру че не су вред не
на гра де Ту ри стич ке ор га ни за-
ци је Љу бо ви је ко ја је, за јед но са
оп шти ном, и би ла ор га ни за тор 
овог оку пља ња.

Ми ла дин Ма ли шић

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да у Ки-
кин ди др жи реч за да ту чла но ви ма на из бор ној 
скуп шти ни. План ра да се оства ру је, снаб де ва ње 
на мир ни ца ма на от пла ту је уред но – на бав ка 
зим ни це на че ти ри ра те, бра шна и смр зну тог те-
ста на три, па ке ти су хо ме сна тих про из во да сти-
жу сва ке сре де, а по вре ме но и дру ге на мир ни це 
и сред ства за хи ги је ну. Од фе бру а ра је по чео 
при јем упла та за угаљ и др во за на ред ну греј ну 
се зо ну, с ро ком от пла те шест ме се ци.

– У дру гој по ло ви ни мар та ор га ни зо ва ли 
смо пр ви од пет за ову го ди ну пред ви ђе них 
јед но днев них из ле та. Ше зде сет уче сни ка је 
по се ти ло фру шко гор ске ма на сти ре Хо по во, 
Гр ге тег и Кру ше дол – ка же Све то Ста ни шић, 
пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва-

ли да ра да, до да ју ћи да де се то днев ни бо ра вак
у Со ко ба њи и Врњ ци ма, уз при сту пач ну це ну,
мо же да се пла ти и на де сет ра та. Пр ве гру пе
ће оти ћи у ма ју, а на ред не у ав гу сту.

Ста ни шић ис ти че да је за хва љу ју ћи раз у ме-
ва њу и до број са рад њи са по ли кли ни ком „Др
Јан дре”, сни ма ње за чла но ве ор га ни за ци је ин-
ва ли да ра да јеф ти ни је 30 од сто од пу не це не.
У су срет им је иза шла и оф тал мо ло шка ор ди-
на ци ја „Др Аца”, ко ја сва ког рад ног да на пру жа
бес плат не пре гле де, а оквир и ста кла се пла-
ћа ју у шест ра та.

По ре чи ма пред сед ни ка, и оста ле ак тив но-
сти ки кинд ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да
од ви ја ју се у скла ду са усво је ним ро ко ви ма.

С. За ви шић

ЧЕ ТВР ТИ ГА СТР О ФЕСТ У ЉУ БО ВИ ЈИ

Ри бља чор ба и ет но тр пе за

ОП ШТИН СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА У КИ КИН ДИ

Све по пла ну и на от пла ту
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Од по чет ка ове го ди не до са да Оп-
штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у
Тр сте ни ку ре а ли зо ва ла је не ко ли ко

ак тив но сти усме ре них на по моћ со ци јал но
нај у гро же ни јим чла но ви ма. Пре ма ре чи ма
чла на Управ ног од бо ра тр сте нич ке пен зи-
о нер ске ор га ни за ци је, Дра го љу ба Об ра до-
ви ћа, тре нут но је ак ту ел но пи та ње бањ ског
опо рав ка о тро шку Фон да ПИО, од но сно
ре ша ва ње при го во ра по жал ба ма бу ду ћи
да се при ја ви ло ви ше од 45 за ин те ре со ва-
них, ко ли ко је ове го ди не одо бре но оп шти-
ни Тр сте ник.

– По ред то га има мо уоби ча је не ак тив-
но сти: од два до ба вља ча до би ја мо на ру-
че не ко ли чи не огре ва, до са да смо до би ли
618 то на угља и 1.313 куб них ме та ра др ва,
ко је при ја вље ним пен зи о не ри ма ис по-
ру чу је мо сук це сив но, а они ће до би је не
ко ли чи не огре ва от пла ћи ва ти у 10 ме сеч-
них ра та. Пре ма до го во ру са ди рек то ром
До ма здра вља „Др Са ва Ста но је вић”, др Ра-
до ва ном По по ви ћем, њи хо во ме ди цин ско
осо бље у на шем клу бу пен зи о не ра сва ког
по не дељ ка бес плат но ме ри крв ни при ти-
сак, а јед ном ме сеч но за ин те ре со ва ни ма
кон тро ли ше и ни во ше ће ра у кр ви. На ши
пен зи о не ри има ју и по пуст при ли ком ши-
ша ња у са ло ну „Ке за”, услу га ко шта за дру ге
150 а за пен зи о не ре 100, по не дељ ком са-
мо 80 ди на ра, и они су за и ста за до вољ ни.
Ми смо вла сни ку са ло на у знак за хвал но-
сти уру чи ли По ве љу и при го дан по клон и

са њим и да ље успе шно са ра ђу је мо – ка же
Дра го љуб Об ра до вић.

У тр сте нич кој ор га ни за ци ји на по ми њу да
че сто упри ли че и ак ци је снаб де ва ња члан-
ства су хо ме сна тим про из во ди ма и ри бом,
уз пла ћа ње у три ме сеч не ра те. Пен зи о не ри,
у за ви сно сти од ви си не пен зи ја, до би ја ју и
бес ка мат не по зај ми це до 10.000 ди на ра, ко је
вра ћа ју у пет ме сеч них ра та. Пре ма мо гућ но-

сти ма и ин те ре со ва њу чла но ва, то ком го ди не
се ор га ни зу ју и из ле ти у ту ри стич ка ме ста и
од ма ра ли шта по Ср би ји, а ве ли ки број пен зи-
о не ра је сва ко днев но у клу бу где им уз пар-
ти ју ша ха, ка ра та, до ми на бр же про ђе вре ме.
Упр кос те шко ћа ма и про бле ми ма, ка же на
кра ју Об ра до вић, успе шно ра де и ме сне ор-
га ни за ци је пен зи о не ра и по сто је ћи клу бо ви
у тр сте нич ким се ли ма. Дра ган Ива но вић

Пен зи о не ри вла ди ми рач ке оп шти не – из Де бр ца, Бе љи на, Ме-
са ра ца, Вла са ни це, Но вог Се ла, Су вог Се ла, Ску пље на, Ја ло ви ка, 
Про ва и Тр бу шца, по се ти ли су 78. Ме ђу на род ни по љо при вред-
ни са јам у Но вом Са ду, где су нај ви ше вре ме на про ве ли у раз гле-
да њу из ло же них по љо при вред них ма ши на до ма ћих и стра них 
про из во ђа ча. Ви де ли су и моћ ни ком бајн за ва ђе ње ше ћер не ре-
пе „Хо млер”, вре дан око 500.000 евра, ко ји је већ на шао куп ца.

По себ ну па жњу пен зи о не ра при ву као је трак тор чу ве не 
аме рич ке фир ме „Џон Дир”, ко ји ко шта ни ма ње ни ви ше не го 
150.000 евра, али ни трак то ри ИМТ ни су оста ли без по се ти ла ца 
и, на рав но, ку па ца. Тим пре што је овај наш про из во ђач да вао 
спе ци јал ни по пуст, па се нај јеф ти ни ји мо дел трак то ра из се ри је 
„539” про да вао за са мо 5.990 евра. Са зна ли смо, исти на не зва-
нич но, да се „јеф тин” трак тор већ на шао код „имућ ни јег” пен зи-
о не ра из Ску пље на.

Овај јед но днев ни из лет пен зи о не ра, ко ји ма је оп шти на Вла ди-
мир ци омо гу ћи ла бес пла тан ауто бу ски пре воз, ис пао је па прен. 
Осим це не по је ди нач не кар те од 500 ди на ра, пен зи о не ри, кроз 

чи је џе по ве одав но ду ва про ма ја, са мо су по сма тра ли пље ска ви-
це од 250 и 350 ди на ра, а од пра се ћег и јаг ње ћег пе че ња, ко је је
ко шта ло 1.300 и 1.500 ди на ра, окре та ли су гла ве.

– На ма је и ми рис ро шти ља пре скуп – ре че пен зи о нер из Про-
ва и за мо ли во за ча да до да гас.

З. Ђ.

ТР СТЕ НИЧ КИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ РЕ А ЛИ ЗУ ЈУ ПЛА НИ РА НЕ АК ТИВ НО СТИ

Од огре ва до из ле та

ВЛА ДИ МИР ЦИ

Ску па по се та сај му
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пензионерски кутак

ГЛИ БО ВАЦ – БА НИ ЧИ НА

Иза бра но но во
ру ко вод ство

У ме сном од бо ру пен зи о не ра Гли бов ца, се ла у оп шти ни 
Сме де рев ска Па лан ка, не дав но су одр жа ни ван ред ни из бо-
ри за но во ру ко вод ство. За но вог пред сед ни ка МО пен зи о-
не ра иза бра на је Ја вор ка Ра ји чић, а но ви ме сни од бор са да 
има се дам чла но ва.

Из бо ри су одр жа ни и у Ак ти ву же на ме сног од бо ра пен-
зи о не ра се ла Ба ни чи на. На и ме, уме сто до са да шње пре ра но 
пре ми ну ле пред сед ни це Ак ти ва же на, Ду шан ке Бран ко вић, 
иза бра на је но ва пред сед ни ца. У на ред ном че тво ро го ди-
шњем ман да ту пред сед ник Ак ти ва же на МО пен зи о не ра би-
ће Љи ља на Б. Ни ко лић. Сл. К.

Први вашар
рукотворина

Румски вашар рукотворина окупио је недавно младе 
уметнике из Београда, Новог Сада, Ниша, Сомбора, Пирота, 
Бечеја и града домаћина, који су завршили архитектуру, 
ликовну или академију примењене уметности. На првом 
вашару Румљани су у холу Културног центра могли да виде 
и купе накит од полудрагог камења, предмете од керамике, 
завесе, слике, кожне ташне и накит од коже и других 
материјала, честитке за рођендане и венчања, „природне“ 
сапуне и купке... И све то лепо дизајнирано и упаковано.

За наш лист ови млади уметници рекли су да покушавају 
да живе од свог знања, оригиналности и вештине, те да људи 
препознају оно што је лепо, али немају новца да то себи 
приуште.

Први Румски вашар рукотворина одржан је на иницијативу 
Румљанке Љиљане Поповић, која је учествовала на сличним 
вашарима и сајмовима у другим градовима.

– Ово је прилика да се млади уметници афирмишу јер мало 
ко зна да се њихови суграђани баве креативним радом. Ми 
смо се, углавном, упознали преко Фејсбука и одлучили да 
заједно наступимо и покажемо наше рукотворине. Помоћ 
су ми пружили запослени у Културном центру и пријатељи 
уметници, тако да планирамо да и убудуће организујемо 
вашар рукотворина по којем ће се Рума препознавати – 
истакла је Љиљана Поповић. Д. Р.

РУМА

Обележена слава
У Геронтолошком центру „Срем“ у Руми обележена је

слава установе – Свети Василије Острошки. Слављу су,
поред корисника, присуствовали и бројни сарадници и
представници локалне самоуправе. Славски колач су румски
свештеници секли испред капелице у дворишту установе у
присуству домаћина, председника општине Рума, Горана
Вуковића, и кумова славе, брачног пара Лукић.

Славље је након званичног дела настављено у
просторијама Центра уз тамбураше и оркестар ветерана који
је свирао евергрин музику, тако да су у песми и игри уживали
корисници и запослени, али и њихови гости.

Више од 280 корисника живи у румском Геронтолошком
центру „Срем“, који се по квалитету смештаја и услуга налази
међу најбољима у Србији. Д. Р.

ЛА ПО ВО

Прослава на Ђурђевдан
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ла по во обе ле жи ло је на Ђур-

ђев дан 58. го ди шњи цу по сто ја ња и ра да, уз при су ство око 80
чла но ва. Ово го ди шњи ко ла чар у овој шу ма диј ској ва ро ши ци
био је Ми ро слав Ми ле тић, а Мир ја на До бро са вље вић је пре у-
зе ла ко лач за сле де ћу го ди ну.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка, Дра га на Ми ки ћа, Удру же ње је
про шле го ди не оства ри ло до бре ре зул та те, а глав не ак тив но сти
у овој го ди ни би ће ре ша ва ње про бле ма пен зи о не ра, уна пре ђе-
ње жи во та чла но ва, ор га ни зо ва ње од мо ра и бањ ског ле че ња.

Ј. Н.

Ја вор ка Ра ји чићЉи ља на Б. Ни ко лић
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КИКИНДА

Пензионери певали, 
ватрогасци свирали

У Дому пензионера у Кикинди први пут је гостовао дувачки
оркестар кикиндског Добровољног ватрогасног друштва
који је основан 1933. године. Оркестар је увек био аматерски,
али је виртуозним свирањем још 1970. године на Првом
југословенском фестивалу ватрогасних оркестара „Звоно
за музику”, одржаном у Опатији, био више него убедљив.
Наиме, жири је био уверен да пред собом има оркестар
чијим члановима је музика основно занимање, те је на
дипломи оркестру ДВД из Кикинде наведено да се „додељује
професионалном музичком колективу”.

И сада овај дувачки састав негује врхунско музицирање.
Под вођством капелника Игора Раца, то је доказао и недавно
када је бурно поздрављен у кикиндском Дому пензионера.
Ваља истаћи да у ватрогасном оркестру свира и неколико
пензионера.

Хор Културно-уметничког друштва пензионера „Сунчана
јесен”, којим је дириговала Зорица Француски, узвратио је
гостима бодрим певањем. И хор је награђен дуготрајним
аплаузом.

У плану је одржавање новог заједничког концерта ових
музичких аматера који негују народну, забавну и изворну
музику. С. З.

СОКОБАЊА

Дан Удружења
Након усвајања новог Статута и уписа у регистар удружења 

Србије, пензионери општине Сокобања утврдили су и дан 
Удружења, који је у њиховом клубу први пут, скромно али 
свечано, и обележен.

После кратког подсећања на минуле дане и договора о 
будућим активностима, свима који су на било који начин 
сарађивали и помогли удружењу председник Стојадин 
Стојковић „Диско“ уручио је захвалнице, уз аплауз и велико 
хвала присутних.

Свечаност је настављена уз музику, када су пензионери 
скочили на „ноге лагане“ и ухватили се у коло. Гледајући 
их како живо и весело играју ко би имао храбрости да 
каже „старосни пензионери“ или „треће доба“. Посебан тон 
свечаности дали су гости – песник Добрица Ерић, бурно 
поздрављен док је казивао своје стихове „Руже ветрова“, 
Хранислав Милојковић, писац и председник књижевног 
клуба „Соколово перо“, и члан клуба Голуб Радовановић, 
који су својим наступом допринели пријатној и веселој 
атмосфери.

На крају дружења сви чланови су пожелели исто − да се 
и наредних година окупљају у још већем броју, здрави и 
весели. С. С.

ЉИГ

Ове рен ман дат
ру ко вод ству

На по след њој сед ни ци Из вр шног од бо ра Удру же ња пен зи-
о не ра оп шти не Љиг ста ром ру ко вод ству ове ор га ни за ци је је
про ду жен ман дат и у на ред не че ти ри го ди не. Та ко ће и убу ду-
ће љи шке пен зи о не ре во ди ти Дра го слав Илић, као пред сед-
ник, и Ра до ван Пан тић, као се кре тар.

Пр ви пут у овом удру же њу је уве де на и функ ци ја пот пред-
сед ни ка. Ту функ ци ју ће оба вља ти М. Цвет ко вић, ко ји ће ко-
ор ди ни ра ти све дру штве не ак тив но сти ов да шњих пен зи о не-
ра, а на ро чи то ће се ста ра ти о ор га ни за ци ји из ле та и дру гих
дру же ња.

Ка ко нам је ре че но у Удру же њу, ове го ди не ће ве ћи број
ко ри сни ка бо ра ви ти у ба ња ма о тро шку Фон да ПИО не го
про шле ка да је ту по год ност ко ри сти ло са мо 13 пен зи о не ра
оп шти не Љиг.

Осим то га, сви за ин те ре со ва ни пен зи о не ри ће ово га ле та
мо ћи да ко ри сте услу ге љи шке ба ње уз по пуст од 30 од сто.
Та кву мо гућ ност су до го во ри ли Удру же ње и упра ва Ба ње
Љиг. С. М.
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писма

ПИШИТЕ НАМ
Дра ги чи та о ци,
Ово је про стор на ме њен

Ва шим пи сми ма. Пи ши те нам
шта Вам се у на шем и Ва шем
ли сту до па да, а шта би мо гло
да бу де бо ље, шта би сте во ле-
ли да про чи та те или да са оп-
шти те дру гим чи та о ци ма.

Адреса је Булевар уметности
10, 11070 Бео г рад, или
електронском пош том, на
glasosiguranika@pio.rs

Некад и сад

Про чи тао сам у Ва шем ли сту „Глас оси гу ра ни-
ка” текст о одр жа ном ску пу ак ци ја ша ко ји су ра-
ди ли на из град њи Но вог Бе о гра да, и отва ра њу 
из ло жбе „Омла дин ске рад не ак ци је 1941-1981“ 
Ар хи ва Бе о гра да и Исто риј ског му зе ја Ср би је.

По што сам ја уче ство вао на из град њи пру ге 
Ша мац – Са ра је во у вре ме ну од 7. 8. 1947. до 15. 
10. 1947. го ди не, укуп но 2 ме се ца и 8 да на, у том 
вре ме ну на ве чер њим пре да ва њи ма сам за вр-
шио ад ми ни стра тив но-фи нан сиј ски курс. Сма-
трам да би ова кве при ме ре и низ дру гих кур се ва 
одр жа них на рад ним ак ци ја ма, тре ба ло еви ден-
ти ра ти као до бру прак су. Уче ство вао сам у са ста-
ву 9. мо рав ске бри га де из Ја го ди не на из град њи 
ту не ла Ла шва 20 да на, а оста так на из град њи, од-
но сно мон та жи же ле знич ке ста ни це у Ви со ком у 
ме шо ви тој бри га ди, где сам и за вр шио курс.

Ђор ђе Је ро ти је вић,

Ја го ди на

Курс на радној акцији

Увр шта ва ње по сло ва у раз ре де 
и по стот ке опа сно сти

На осно ву ста ти стич ких по да та ка о не срећ ним слу ча је ви ма за вре ме од 1.
ја ну а ра 1927. до 31. де цем бра 1930. из ра ђен је пред лог за Та бли цу опа сно сти,
ко ји је Рав на тељ ство сре ди шњег уре да на сед ни ци од 27. ја ну а ра 1934. го ди не
одо бри ло а Ми ни стар со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља усво јио. Но вом
Та бли цом опа сно сти у про се ку се сма њу је при нос оси гу ра ња за слу чај не сре ће за
4 %. Нај ве ће је сма ње ње при но са због сни же ња раз ре да опа сно сти у шум ско-пла-
нин ској ин ду стри ји (став 231 пи лан ски по сао од 60% на 48%, став 230 шум ски
по сао про сеч но 66,3% на 62,2%), код мли но ва (став 260 од 48% на 39%), код фа-

бри ка ше ће ра (став 273 од 39% на 31%) и код кућ не по слу ге (став 409 од 9% на 7%), док је нај ве ће по ве ћа ње при но са за гра ђе вин ска
пред у зе ћа (став 330 од 31% на 39%) и за штам па ри је мо то ром (став 342 од 12% на 16%). Осет но су сма ње ни и при но си оси гу ра ња
за вр ша ли це код ко јих је обез бе ђе на над ни ца за по љо при вред не рад ни ке сни же на од 6.000 Д на 4.200 Д, а при нос сма њен за 23%. По ред
то га су хра на ри вр ша ћих ма ши на и стро је ва осло бо ђе ни оба ве зе оси гу ра ња и пла ћа ња при но са за слу чај бо ле сти. Број ста во ва
та бли це опа сно сти, са ми ста во ви и по сту пак код увр шта ва ња но вом Та бли цом опа сно сти ни су из ме ње ни.

(Из ве штај о по сло ва њу и за вр шним ра чу ни ма Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка за 1934. го ди ну, За греб, 1935)

Стаж оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем
Уко ли ко оси гу ра ник ра ди на по себ но те шким, ри зич ним и по здра вље штет-

ним рад ним ме сти ма, од но сно по сло ви ма, и ако ра ди на рад ним ме сти ма или 
по сло ви ма на ко ји ма на кон од ре ђе них го ди на жи во та не мо же успе шно да 
из вр ша ва сво је про фе си о нал не ду жно сти, у тим слу ча је ви ма стаж оси гу ра ња 
у ефек тив ном тра ја њу ра чу на се са уве ћа ним тра ја њем под усло ви ма утвр ђе-
ним За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. Од те жи не, опа сно сти 
и штет но сти ра да, од но сно од при ро де по сла за ви си сте пен уве ћа ња рад ног 
ста жа, а мо же да из но си мак си мум 50 од сто. За по сле ни ма ко ји су има ли бе-
не фи ци ра ни стаж ста ро сна гра ни ца се у 2011. го ди ни сни жа ва до 53 го ди не 
и че ти ри ме се ца, а ако су ра ди ли на ме сти ма на ко ји ма се 12 ме се ци ра да 
ра чу на као 18 ме се ци ста жа, до 50. го ди не жи во та, и то: за сва ких пет го ди на 
про ве де них на рад ном ме сту, од но сно по слу на ко ме се ефек тив но про ве де-
них 12 ме се ци ра чу на у стаж оси гу ра ња као 14 ме се ци; за сва ке че ти ри го ди не 
про ве де не на рад ном ме сту, од но сно по слу на ко ме се ефек тив но про ве де-
них 12 ме се ци ра чу на у стаж оси гу ра ња као 15 ме се ци; за сва ке три го ди не про ве де не на рад ном ме сту, од но сно по слу на ко ме се
ефек тив но про ве де них 12 ме се ци ра чу на у стаж оси гу ра ња као 16 ме се ци, и за сва ку јед ну го ди ну и шест ме се ци про ве де них на
рад ном ме сту, од но сно по слу на ко ме се ефек тив но про ве де них 12 ме се ци ра чу на у стаж оси гу ра ња као 18 ме се ци. Ј. О.
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Ин ва лид ска пен зи ја по вољ ни ја

од ста ро сне

Стаж у Ср би ји и у Швај цар ској

Сни жа ва ње ста ро сне гра ни це

?
Зо ри ца Ан тић, Ле ско вац: Ко ја је раз ли ка из ме ђу 100 одсто

ин ва ли да I ка те го ри је ко ји при ма ју на кна ду и ин ва ли да

ко ји не при ма ју на кна ду као ја, а ин ва лид сам као и они?

Та ко ђе ме за ни ма да ли ми се ви ше ис пла ти да пре ђем на ста-

ро сну пен зи ју или да на ста вим да при мам ин ва лид ску пен зи-

ју? У при ло гу Вам ша љем ко пи ју мог ре ше ња.

?
Сла ви ца Ни ко лић, Зре ња нин: У де лу СТА РО СНА пен зи ја,

члан 19, сто ји да же на са 38 год. ста жа и нај ма ње 58 го ди на

ста ро сти мо же оства ри ти ста ро сну пен зи ју. Ја сам ра ди ла у

Ја го ди ни од 1. 12. 1971. до 31.12.1989. За тим сам оти шла са по ро-

ди цом у Швај цар ску и та мо на ста ви ла да ра дим са ма лим пре ки-

дом, да кле од 1. 9. 1990, и ра дим још увек. Ове го ди не, по што сам

ро ђе на 17. 10. 1953, има ћу пу них 58 го ди на, а уку пан рад ни стаж 

у Ср би ји (18 год. и 30 да на) и у Швај цар ској (21 год., 1 ме сец и 16

да на) би ће 39 го ди на, 2 ме се ца и 16 да на. Мо гу ли да ра чу нам на

оства ре ње ста ро сне пен зи је у Ср би ји за пе ри од од 18 год, тј. са-

мо за ду жи ну рад ног ста жа сте че ног у Ср би ји? Та ко ђе ме за ни ма

ко ме да се обра тим за оства ре ње ста ро сне пен зи је (ка да је у пи-

та њу пен зиј ски стаж у ком би на ци ји Ср би ја − Швај цар ска) и шта

тре ба од до ку мен та ци је да при пре мим?

?
Дра ган Алек сић, Кра ље во: По стао сам ин ва лид I I I ка те-

го ри је 2000. го ди не, а де ли мич ну пен зи ју сам до био 1. 2.

2009. Због бе не фи ци ра ног рад ног ста жа ми је са 63,5 го-

ди не ски ну то на 56,5 го ди на. Мо лим да ми од го во ри те да ли

ме хва та но ви За кон ко јим ми се по ве ћа ва ју го ди не ста ро сти.

На по ми њем, по ре ше њу ко је сам до био, ја бих це лу пен зи ју

тре ба ло да поч нем да при мам 23. 4. 2011. год., од но сно са на-

вр ше них 56,5 го ди на жи во та.

Од го вор: Ва ма је утвр ђен пот-
пу ни гу би так рад не спо соб но сти 
2005. го ди не а уко ли ко Вам је 
утвр ђе но и те ле сно оште ће ње, 
а не ис пла ћу је се на кна да, то је 
због то га што је узрок те ле сног 
оште ће ња бо лест или по вре да 
ван по сла, те по ва же ћем За ко ну 
о ПИО не ма те пра во на ис пла ту 
на кна де. Пра во на ис пла ту ове 
на кна де има ју са мо они ко ји ма 
је те ле сно оште ће ње утвр ђе но 
по осно ву не сре ће на по слу или 
про фе си о нал ног обо ље ња.

Они ко ји ма је уз ин ва лид ску 
пен зи ју по осно ву I ка те го ри је ин-
ва лид но сти утвр ђе но и те ле сно 
оште ће ње за ко је при ма ју на кна-
ду оти шли су у ин ва лид ску пен зи-
ју са утвр ђе ним те ле сним оште-
ће њем пре 1. 1. 1997. го ди не, ка да 

се За кон о ПИО из ме нио. На кна да
за ТО се ис пла ћи ва ла без об зи ра
на узрок на стан ка те ле сног оште-
ће ња, са мо је би ло ва жно да је
оно на ста ло у то ку ра да.

Што се ти че по вољ но сти ин-
ва лид ске или ста ро сне пен зи-
је, тре ба да зна те да ко ри сник
ин ва лид ске пен зи је не мо же
да оства ри пра во на ста ро сну
пен зи ју ако ни је из гу био пра во
на ин ва лид ску пен зи ју, што зна-
чи да не ма пра во из бо ра. Ина-
че, ин ва лид ска пен зи ја је увек
по вољ ни ја од ста ро сне, ако се
утвр ђу је на осно ву истог ста жа
и за ра да из раз ло га што код од-
ре ђи ва ња ста ро сне пен зи је не-
ма до да тог ста жа за ин ва лид ску
пен зи ју као што то има код од-
ре ђи ва ња ин ва лид ске пен зи је.

Од го вор: Ви сте услов за ста-
ро сну пен зи ју у Ср би ји дав но 
ис пу ни ли, јер ће се чл. 19, ст. 2 За-
ко на о ПИО са про пи са ним усло-
ви ма за же ну оси гу ра ни ка при-
ме ни ти у том об ли ку тек 2023. 
го ди не. За са да, до 2013. го ди не 
је за же ну још увек до вољ но да 
има 53 го ди не жи во та и 35 го-
ди на ста жа оси гу ра ња. Од 2013. 
го ди не по сте пе но се по ди жу и је-
дан и дру ги услов за пу ну ста ро-
сну пен зи ју за же не, све до 2023.
го ди не. Што се ти че спо ра зу ма са 
Швај цар ском, Ви не ис пу ња ва те 
усло ве по њи хо вим про пи си ма, 
те не мо же те оства ри ти део пен-
зи је у Ср би ји, а на ста ви ти са ра-
дом у Швај цар ској, што зна чи да 

би мо ра ли да пре ки не те рад ни
од нос. Ина че, зах тев за оства ри-
ва ње пра ва се под но си у др жа ви
у ко јој има те пре би ва ли ште. Ако
је то Швај цар ска, њи хов ор ган
со ци јал ног оси гу ра ња про сле ђу-
је зах тев Ср би ји са по твр ђе ним
ста жом из Швај цар ске. Ако је то
Ср би ја, зах тев се под но си у Ср-
би ји, ода кле ће се по слу жбе ној
ду жно сти тра жи ти по твр ђи ва ње
ста жа из Швај цар ске. Уз зах тев
за пен зи ју тре ба под не ти до каз
о рад ном ста жу и про ве ри ти да
ли су ре ги стро ва не све за ра де у
Ср би ји. Та ко ђе је нео п ход но пру-
жи ти до каз о пре ки ду рад ног од-
но са у Швај цар ској да би мо гло
да се при зна пра во у Ср би ји.

Од го вор: При ли ком оства-
ри ва ња пра ва на пен зи ју увек 
се при ме њу ју про пи си ко ји су 
ва же ћи у вре ме оства ри ва ња 
пра ва на пен зи ју. Што се ти че 
Ва шег слу ча ја, дав но је пре ва-
зи ђен пе ри од ка да је за оси гу-
ра ни ка му шкар ца би ло до вољ-
но да има 63,5 го ди не жи во та и 
ми ни мум 19 го ди на ста жа оси-
гу ра ња, то је би ло још 2008. го-
ди не. Од та да је ста ро сна гра-
ни ца по ди за на та ко да је у овој 
2011. го ди ни за оси гу ра ни ка 
му шкар ца нео п ход но да има 
на вр ше них 65 го ди на жи во та и 

ми ни мум 15 го ди на ста жа оси-
гу ра ња. Што се ти че сни же ња
ста ро сне гра ни це, од 1. 1. 2011.
го ди не из ме њен је про пис ко-
ји се од но си на сни же ње ста-
ро сне гра ни це за све сте пе не
уве ћа ња ста жа, осим за нај ви-
ши сте пен где се стаж ра чу на
12/18. Са ве ту је мо Вам да се о
сво јим бу ду ћим пра ви ма рас-
пи та те у фи ли ја ли ПИО код ко је
сте ко ри сник на кна де у ви си ни
50% ин ва лид ске пен зи је, јер је
вр ло из ве сно да ове 2011. го-
ди не не ће те оства ри ти пра во
на ста ро сну пен зи ју.

Ка ко до пен зи је

?
Ри стић Јо ви ца, Ниш: Ра дио сам у ЕИ Ниш до 3. 3. 2003. го-

ди не, ка да ми је због сте ча ја пре стао рад ни од нос. Ја сам

ро ђен 18. 9. 1957. и имам уку по 24 го ди не рад ног ста жа.

Иако жи вим на се лу, не мам зе мљи ште на осно ву ко га бих мо-

гао да се ре ги стру јем као по љо при вред ни оси гу ра ник. Ка ко

бих ја мо гао, по овом ва же ћем За ко ну о ПИО, да оства рим пра-

во на ста ро сну пен зи ју, тј. ко ме и ко ли ко би тре ба ло да упла-

ћу јем до при нос за пен зиј ско оси гу ра ње с об зи ром да имам 24

го ди не рад ног ста жа и 54 го ди не жи во та?

Од го вор: Да сте се укљу чи ли 
у упла ту до при но са још 2003. го-
ди не, ка да сте оста ли без по сла, 
то би још има ло не ког сми сла 
јер би упла том до при но са сте-
кли пра во на ста ро сну пен зи ју 
пре не го што на вр ши те 65 го ди-
на жи во та. Са да Вам до 40 го ди-
на ста жа оси гу ра ња не до ста је 16 
го ди на, а за 16 го ди на пу ни те и 65 
го ди на жи во та, ка да ће Вам би ти 
до вољ но и ове 24 го ди не ста жа 
да оде те у сво ју ста ро сну пен зи-
ју. Упла том до при но са би Вам се 
сва ка ко по ве ћао стаж оси гу ра-
ња, али то не зна чи да би Вам и 

бу ду ћа пен зи ја би ла знат но ве ћа,
по го то во што би, нај ве ро ват ни-
је, до при нос упла ћи ва ли на нај-
ни жу осно ви цу, што сва ка ко не
ути че по зи тив но на ви си ну пен-
зи је. Упла та до при но са се ис пла-
ти са мо ако ти ме ра ни је сти че те
услов за пен зи ју, а то код Вас ни је
слу чај. Не за ви сно од све га из не-
тог, Ви мо же те да под не се те зах-
тев за упла ту до при но са по чл.
15 За ко на о ПИО и пла ћа те стаж
на иза бра ну осно ви цу, јед ну од
13 по ну ђе них. У том слу ча ју зах-
тев под не си те Фи ли ја ли Ниш као
ме сно над ле жној.
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Духовно чегртање
Ако нисте задовољни нашом политичком кухињом,

за вас посебно кувамо.

Мрље на савести нестају прањем главе изнутра.

Овде мудрост сузбијају превентивно. Зато ретко

изричу казне.

Кад они ударе у плач, ту нема искрених суза.

Као олакшавајућа оптуженом је узета околност да

није крив.

Заједнички живот може бити и ексцесна појава.

Биопрогностичари најављују да ћемо и даље

имати ветрове променљивог правца.

Климање главом је финији начин мућкања.

Истина драстично деформише чињенице.

За њега се говори да зна неколико језика мржње.

Молим да оно што прећуткујете мало појасните.

Медијски мрак се лакше подноси у густој помрчини.
Вукосава Денчић
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Нови београдски афоризми
Динар свакодневно добија трансфузију. Ту је потребна

комплетна трансплантација.

Пас је човеков најбољи пријатељ, рече човек и одсече пријатељу
све четири шапе.

Кад си био сиромашан, знао си шта је глад, кад си постао

богат, сети се тога бар некад!

Нобел нам је дао оружје за рат, од чијег прихода и награду за
мир!?

Сиромашни народи треба да се окану оружја и да се лате

алата и оруђа.

Немоћнима је потребна помоћ, а не сажаљење.

Који коњ вуче – њега примај, рекоше у Европи.

Можемо ли у Европу на пробни рад, па ако нам се свиди да
останемо за стално?

Постоји припремни и извршни део команде: „Чета напред...“

је припремни, а „Марш у Европу...“ је извршни?

Ако у Влади нема слоге, како ће је онда бити у народу?

Милан Ђурковић

Тако је, осим ако није
Може ли равноправност претегнути на једну страну?

Да би народу било све по мери, мора му се пре тога узети

мера.

Колико још треба да останемо у мраку да бисмо стигли у светлу
будућност?

Прогресивне смо преваспитали а требало је да их следимо.

Ставио бих ја прст на чело али не знам где ми је глава.

Да ли банана држава подразумева и становнике мајмуне?

Вратили бисмо се ми у пећине али нас је много.

Са мафијом се треба бескомпромисно обрачунати, није

добро остати јој дужан.

И кад примаш медаљу, мораш се сагнути.

Миле Лазаревић

Да ли сте зна ли ...

 
... да вучјаци уједају људе чешће него било која друга врста 

 
... да су канаринци најдуговечније птице љубимци? Понекад 

... да људи држе најразличитије 

... да је скоро подједнако опасан „мрав-

... да је најбржа раса 

... да је птица лира одличан имитатор 

... да је, иако много мање љубак, забележен као кућни љубимац 

... да је најтужнија риба на свету 

… да вукови у дивљини просечно живе 8 до 9 година, 

паса?

живе и 30 година, иако им је просечан животни век од 12 до 

кућне љубимце, а најновији хит у 

 
метак” − велики мрав из Средње и Јужне 

паса велики енглески хрт 

гласова? Поред тога што опонаша гласове 

код оних ексентричнијих и „сиднејски дупљаш“ кога сматрају 

„blobfi sh“ која живи великим 

а у заточеништву понекад могу да доживе и 18 година. 

15 година.

Британији су тзв. „микро“ свиње. 

Америке? Од обичних мрава већи је сто 

(greyhound) који достиже 

из природе, ова невероватна птица 

најагресивнијим пауком на свету. Смртоносни отров убризгава 

дубинама уз обале Аустралије 

Процењује се да је код нас главни узрок смртности вука 

Оне могу да порасту само до 35 

сантиметара, а по рођењу су тешке свега око 250 грама.

пута, а име је добио зато што његов убод боли као погодак 

метком. Истовремени убод већег броја ових мрава може 

имати смртоносан исход.

брзину од 57 km/h? Ова раса је 
постојала још у античком Египту, пре 6.000 година.

имитира и звук моторне тестере, аларм 
аутомобила, кликтање фотоапарата ...

помоћу кљешта која могу да продру и кроз кожну обућу, а од 
његовог уједа човек може умрети за мање од сат времена.

и Тасманије. Месо јој је желатинасто, тек мало гушће од 
мора што јој омогућава плутање изнад морског дна. Али ни 
чињеница да је нејестива не спречава људе да је често лове, 
због чега је њена врста на ивици изумирања.

човек – чак преко 90 одсто.
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