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Че тво ри ца при ја те ља из ра чу на ла су не дав-
но да за јед но има ју укуп но је да на ест кре-
ди та. Два стам бе на, је дан за адап та ци ју, не-

ко ли ко по тро шач ких, по је дан за свад бу и ко ла и
два за шко ло ва ње де це. По ку ша ли су да са бе ру
ми ли он ске из но се плус ка ма те али су се у тој ра-
чу ни ци бр зо из гу би ли, уз кон ста та ци ју да је све у
ре ду док мо гу уред но да от пла ћу ју ра те. О мо гућ-
но сти да се, не дај бо же, раз бо ле или оста ну без
по сла ни су хте ли ни да раз ми шља ју.

По зва нич ним по да ци ма, сва ки гра ђа нин Ср би је
за ду жен је про сеч но 749 евра, што ни је мно го, али
је ствар но оп те ре ће ње за оне ко ји има ју кре дит
знат но ве ће по што у про сек ула зи це ла по пу ла ци-
ја, да кле и они ко је се рет ко или ни ка да кре дит но
не за ду жу ју. То се пре све га од но си на пен зи о не ре
ко ји рет ко узи ма ју кре ди те, углав ном због огра ни-
че ња ба на ка, али и за то што је овај део ста нов ни-
штва, нај ди сци пли но ва ни ји у пла ћа њу сво јих оба-
ве за, на ви као да тро ши са мо оно ли ко ко ли ко има.
У по след ње вре ме, ме ђу тим, бан ке се ви ше отва-
ра ју пре ма ста ри ји ма па се мо же чу ти да је и за ове
по зај ми це ин те ре со ва ње све ве ће.

Про сеч на пла та у Ср би ји у апри лу из но си ла је
не што ма ње од 40 хи ља да ди на ра. Сви ма је ја сно
да су објек тив не по тре бе јед не по ро ди це и не ко-
ли ко пу та ве ће, те ка да би сва ко на кра ју ме се ца
под ву као цр ту ис под оно га што је за ра дио и оно-

га што је по тро шио, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва
ова дру га ко ло на би би ла знат но ве ћа. Ода кле на-
док на ђу је мо ту раз ли ку, не би смо увек мо гли са
си гур но шћу да ка же мо, али нај че шће ми ну си ма
на кар ти ца ма, че ко ви ма, по зај ми ца ма или кре ди-
ти ма. Ви ше од 75 од сто гра ђа на је у стал ном ми-
ну су, па сво ја ме сеч на при ма ња и не ви ди, а сва ки
ван ред ни из да так − свад ба, ро ђен дан или ка ква
дру га про сла ва уме сто оп ште ра до сти све че шће
иза зи ва зеб њу, и за оне ко ји сла ве, али и за ро ђа-
ке и при ја те ље.

Ја сно је он да за што љу ди по се жу за кре ди ти ма,
а но ва пра ви ла Цен трал не бан ке ко ја сту па ју на
сна гу 30. ју на омо гу ћи ће некима да се за ду же још
ви ше. А док скеп ти ци по на вља ју да кре дит да је
са мо илу зи ју бо љег жи во та, исти на је, изгледа,
ипак ма ло дру га чи ја. Кре ди ти се ди жу и у бо га-
ти јем све ту и то мно го ви ше не го ов де, без њих
не би би ло раз во ја, ни но вих рад них ме ста, ни бо-
љег ква ли те та жи во та. Мно го то га би че ка ло на
не ко бу ду ће вре ме и не ки бу ду ћи бо љи так. Али,
при ста нак на ово “ну жно зло” зах те ва до ста про-
ми шља ња, кон цен тра ци ју и до бру спо соб ност
ком би на то ри ке. Ка ма те, на кна де, ви си на пла те,
до дат ни тро шко ви, ри зик од гу бит ка по сла, оси-
гу ра ње... Зато па жљи во, сла га ли ца је при лич но
ком пли ко ва на.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Бојчинско културно лето
Да ле то у гра ду не мо ра оба ве зно да бу де до-

сад но, без са др жа ја и да под ра зу ме ва са мо од-
ла зак у ба ште ка фи ћа и ре сто ра на, по бри ну ли су
се над ле жни у оп шти ни Сур чин ор га ни зу ју ћи већ
не ко ли ко го ди на Бој чин ско кул тур но ле то. Бој-
чин ска шу ма, на до мак Бе о гра да, ну ди ужи ва ње у
шет њи али има и трим ста зу по год ну за ре кре а-
ци ју, во жњу фи ја ке ром за оне ко ји се умо ре, као
и ја ха ње уко ли ко сте за ак тив ни ји од мор по сле
ре кре а ци је на трим ста зи.

Ви кен ди ма, и то још од 1. ма ја, у овој пре ле пој
шу ми мо же те при су ство ва ти ра зним кул тур ним
до га ђа њи ма. Го сто ва ња бе о град ских по зо ри шта,
кон цер ти по зна тих му зи ча ра, фол клор них ан-

сам ба ла, на сту пи афо ри сти ча ра, так ми че ња у пе-
ва њу са мо су део ша ро ли ке по ну де ко ја оче ку је
љу би те ље при ро де у Бој чин ској шу ми. Већ пр вог
сле де ћег ви кен да, у со бо ту, 18. ју на, од 20 ча со ва
на про гра му је го сто ва ње Те а тра V из Бе о гра да са
пред ста вом „Па кле на по мо ран џа” Ен то ни Бар џи-
са, у ре жи ји Зо ра на Ра ки ћа. Су тра дан, у не де љу,
19. ју на, одр жа ва се так ми че ње под на зи вом „Ми-
кро фон је ваш” где се сви за ин те ре со ва ни мо гу
опро ба ти у пе ва њу.

По след њег јун ског ви кен да би ће за и ста за ни-
мљи во у Бој чин ској шу ми. У су бо ту, 25. ју на, кон церт
ће одр жа ти по зна та гру па „Не вер не бе бе”, а у не де-
љу, 26, опет по сла сти ца за љу би те ље по зо ри шта:

го сто ва ње На род ног по зо ри шта из Бе-
о гра да са пред ста вом „Го вор на ма на” 
Го ра на Мар ко ви ћа, у ре жи ји Ми ла на
Ка ра џи ћа. И та ко се до кра ја ле та ни жу
до га ђа ји, а за при су ство и ужи ва ње по-
треб на је је ди но – до бра во ља. Ко же-
ли и у мо гућ но сти је, мо же да на жи ро
ра чун упла ти од 100 до 300 ди на ра за
Фонд уста нак до бро те. Сав при ку пље-
ни но вац на ме њен је нај си ро ма шни јим
ста нов ни ци ма оп шти не Сур чин.

Ако ми сли те да је то да ле ко од гра-
да и да је те шко сти ћи, гре ши те. Са
Ле ди на по ла зи ауто бус 605, а до ње га
се сти же ли ни ја ма 71 и 601.

В. Ана ста си је вић
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При сту пач ност и отво ре ност ин сти ту-
ци ја др жав не упра ве пре ма јав но сти
је дан је од по ка за те ља до стиг ну-

тог сте пе на ре фор ме тих ин сти ту ци ја, али
и је дан од те мељ них усло ва за до вољ ства
гра ђа на. Ова чи ње ни ца је ство ри ла по тре-
бу за стра те шким ба вље њем од но си ма с
јав но шћу ко ји ће омо гу ћи ти тран спа рент-
ност ин сти ту ци ја, јед нак при ступ ин фор-
ма ци ја ма и бо љи ква ли тет услу га. Има ју ћи
у ви ду спе ци фич ну при ро ду по сла Фон да
ПИО, те ри то ри јал ну рас про стра ње ност,
као и за по че ти про цес ре фор ме си сте ма, о
функ ци ји од но са с јав но шћу у пру жа њу по-
др шке стра те шким ци ље ви ма Фон да, али и
у еду ка ци ји гра ђа на, раз го ва ра ли смо са Је-
ли цом Ти мо ти је вић, ди рек тор ком Сек то ра
за од но се с јав но шћу РФ ПИО.

– Пре не ко ли ко го ди на, у ор га ни за ци ји
Свет ске бан ке, спро ве де но је ис тра жи ва-
ње јав но сти на ве ли ком узор ку о по зна-
ва њу пен зиј ског си сте ма и за до вољ ству
ко ри сни ка услу га. Про сеч на оце на ко ју су

нам ис пи та ни ци да ли би ла је 2,63. За ис тра-
жи ва че то је би ло „про сеч но”, али за нас у
Фон ду то је био аларм да се мо ра при сту-
пи ти ин тен зив ној еду ка ци ји и ин фор ми-
са њу јав но сти, као и по ди за њу ква ли те та
услу га. Оста ли ре зул та ти, ин те ре со ва ња и
по тре бе ан ке ти ра них гра ђа на би ли су са-
свим у скла ду са на шим пла но ви ма, ко ји су
у том мо мен ту већ би ли де фи ни са ни у ду-
го роч ној Стра те ги ји раз во ја Фон да – под-
се ћа Је ли ца Ти мо ти је вић.

Ова ква ин фор ма тив но-еду ка тив на кам-
па ња да ла је же ље не ре зул та те у ин фор ми-
са њу ши ре јав но сти о си сте му и ре фор ми
ПИО, али и у ус по ста вља њу дво смер не ко-
му ни ка ци је са гра ђа ни ма.

– Да нас ис тра жи ва ња 
јав но сти по ка зу ју са свим 
дру гу сли ку, на рав но бо-
љу. Упра во у по слов ној 
функ ци ји ко ју зо ве мо ко-
ри снич ки сер вис, да кле у 
услу зи ко ју пру жа мо гра-
ђа ни ма и ко му ни ка ци ји с 
њи ма – по сти гло се нај ви-
ше, упр кос те шко ћа ма ко-
је су ути ца ле на наш рад. 
Гра ђа не је по треб но пер-
ма нент но ин фор ми са ти 
о пра ви ма из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра-
ња, пру жа ти им до дат на 
об ја шње ња о усло ви ма и 
на чи ни ма оства ри ва ња 
пра ва, по мо ћи им да бр же 
и јед но став ни је оства ре 
сво ја пра ва и из тог раз-
ло га је, у свим фи ли ја ла-
ма, ор га ни зо ва на прав на 
по моћ. Би ло би мно го де-
ло твор ни је и ефи ка сни је 
ка да би и са ми гра ђа ни 
по ка за ли ма ло ви ше ини-
ци ја ти ве и бла го вре ме но 
се ин фор ми са ли о свим пра ви ма из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, а не да че-
ка ју мо ме нат под но ше ња зах те ва ка да, по
пра ви лу, ус по ста вља ју пр ву ко му ни ка ци ју с
Фон дом. Ми смо ту да им на вре ме и у сва-
ком тре нут ку пру жи мо сву прав ну по моћ,
бес плат но и без у слов но.

По ре чи ма Је ли це Ти мо ти је вић, пред за-
по сле не је по ста вљен циљ – по ди за ње ква-
ли те та услу ге, љу ба зни ји од нос пре ма гра-
ђа ни ма, по ве ћа ње ажур но сти, скра ће ње
ро ко ва за до но ше ње ре ше ња. Уз по бољ ша-
ну ор га ни за ци ју, ве ћу по све ће ност по слу и
лич ну еду ка ци ју, та кви на по ри већ да ју ре-
зул та те и то охра бру је да се на ста ви та ко.

Ра ци о на ли за ци ја јав ног сек то ра и дру-
штве не и еко ном ске при ли ке у зе мљи од-
ра зи ле су се на рад свих ин сти ту ци ја, па и
Фон да ПИО.

– Оте жа ва ју ћих окол но сти је би ло до ста,
и си стем ских и ин тер них. Про цес тран зи ци-
је, ко ји је не ми нов но об у хва тио и ре фор му

ЈЕ ЛИ ЦА ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ, ДИ РЕК ТОР КА СЕК ТО РА ЗА ОД НО СЕ С ЈАВ НО ШЋУ РФ ПИО

Бо ља 
ко му ни ка ци ја
с гра ђа ни ма

оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња, по свим
пра ви ли ма и оче ки ва њи ма под ра зу ме вао
је при ла го ђа ва ње пен зиј ског си сте ма но-
вим дру штве ним окол но сти ма. Има ју ћи у
ви ду чи ње ни цу да пра ва из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња при па да ју кор пу су
основ них људ ских пра ва и сло бо да, а да је,
с дру ге стра не, ква ли тет тих пра ва ди рект-
но узро ко ван сна гом на ци о нал не еко но ми-
је, ја сно је с ко ли ко од го вор но сти, так тич-
но сти и озбиљ но сти се мо ра ло при сту па ти
спро во ђе њу ре фор ме пен зиј ске ад ми ни-
стра ци је. Ка да го во ри мо о по те шко ћа ма
ко је се од ра жа ва ју на рад Фон да, не мо же
се ис кљу чи ти чи ње ни ца сма ње ња бро-
ја за по сле них у од но су на по ве ћа ни обим
по сла. Бит но је ре ћи да се из све га из ла зи
на нај бо љи на чин, тран спа рент ним де ло-
ва њем, кроз за ко ни та и ху ма на ре ше ња, уз
мно го на по ра и ме наџ мен та Фон да и за по-
сле них – ка же ди рек тор ка Сек то ра за од но-
се с јав но шћу.

Гра ђа не је по треб но пер ма нент-
но ин фор ми са ти о пра ви ма из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња, пру жа ти им до дат на об ја-
шње ња о усло ви ма и на чи ни ма
оства ри ва ња пра ва, по мо ћи им
да бр же и јед но став ни је оства-
ре сво ја пра ва

”

”

Јелица 
Тимотијевић
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По след њим
из ме на ма За ко на 
по ве ћан је
по тре бан број
го ди на
про ве де них на 
рад ним ме сти ма
на ко ји ма се
стаж ра чу на са
уве ћа ним
тра ја њем

Наш ли ст је већ пи-
сао о од ре ђе ним 
ка те го ри ја ма оси-

гу ра ни ка ко ји ра де на 
по сло ви ма на ко ји ма се 
стаж оси гу ра ња ра чу на 
са уве ћа ним тра ја њем 
(по ли циј ски слу жбе ни-
ци, од ре ђе ни за по сле ни 
у Ми ни стар ству спољ них 
по сло ва, при пад ни ци 
БИА и дру ги), и ко ји мо гу 
под по себ ним усло ви ма 
да оства ре пра во на пен-
зи ју. На зах тев ве ли ког 
бро ја чи та ла ца, Дра ган 
До ма зет из Оде ље ња за 
ин тер ну кон тро лу и суд-
ску прак су и ме ђу на род-
ну ре гу ла ти ву и раз вој 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, при
Сек то ру за оства ри ва ње пра ва из ПИО, по-
ја шња ва ка ко је бе не фи ци ра ни рад ни стаж
ре шен ак ту ел ним За ко ном ка да је реч о
сни жа ва њу ста ро сне гра ни це за ка те го ри-
је оси гу ра ни ка ко ји су та ко ђе ан га жо ва ни
на опа сним и по здра вље штет ним рад ним
ме сти ма, као што су ру да ри, ба ле ри не и
дру ги.

По ре ђе ња ра ди, шта су пред ви ђа ле
од ред бе ко је су ва жи ле до 31. 12. 2010, а
шта про пи су је ва же ћи За кон?

− Ка да је реч о свим оста лим оси гу ра ни-
ци ма ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са
уве ћа ним тра ја њем (осим оних ко ји мо гу
под по себ ним усло ви ма оства ри ти пра во
на пен зи ју, као што су по ли циј ски слу жбе-
ни ци, од ре ђе ни за по сле ни у Ми ни стар ству
спољ них по сло ва, при пад ни ци БИА и др.),
по след њим За ко ном о из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о ПИО из вр ше но је по ве ћа ње

ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ЗА КО НА О ПИО

И бе не фи ци ра ни
стаж по но вом

по треб них го ди на про ве де них на рад ним
ме сти ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу-
на са уве ћа ним тра ја њем. На и ме, од ред ба-
ма чла на 20 За ко на о ПИО ко је су ва жи ле до
31. 12. 2010. би ло је пред ви ђе но да се оси-
гу ра ни ку ко ме се стаж оси гу ра ња ра чу на
са уве ћа ним тра ја њем ста ро сна гра ни ца за
сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју сни жа-
ва за ви сно од сте пе на уве ћа ња ста жа за по
јед ну го ди ну, и то: 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 14 ме се ци; за
сва ке две го ди не и шест ме се ци про ве де-
них на рад ном ме сту или 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
две 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

По след њих го ди на очи гле дан је ви ши 
ни во ква ли те та у ко му ни ка ци ји с јав но шћу 
и на сто ја њу да се гра ђа ни бо ље ин фор ми-
шу о сво јим пра ви ма и о услу га ма Фон да.

– На свим шал те ри ма Фон да гра ђа ни ма 
су на рас по ла га њу ин фор ма тив ни ли фле-
ти о основ ним пра ви ма, са свим бит ним 
ин фор ма ци ја ма у ве зи са усло ви ма за 
оства ри ва ње не ког пра ва из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња, о по треб ној 
до ку мен та ци ји, кон так ти ма и оста лим ва-
жним ин фор ма ци ја ма ве за ним за оства-
ри ва ње пра ва на ста ро сну, ин ва лид ску, 
по ро дич ну пен зи ју, на нов ча не на кна де 
и мо гућ ност са мо стал ног укљу чи ва ња у 
оба ве зно оси гу ра ње. Да би смо ор га ни-
за ци ју по сла и на ви ке за по сле них ме ња-
ли у хо ду при бе гли смо јед ном одав но 

по зна том, али ве о ма ефи ка сном ме то ду, 
од но сно по ста ви ли смо књи гу ути са ка у 
сва ком ор га ни за ци о ном де лу Фон да. На 
свих 160 пунк то ва где до ла зе стран ке на-
ла зи се књи га ути са ка и оба ве ште ње, од-
но сно мол ба гра ђа ни ма да из дво је ма ло 
вре ме на и упи шу сво је при мед бе, по хва-
ле, им пре си је... Вр ло озбиљ но се ба ви мо 
при мед ба ма гра ђа на, јер то је нај јед но-
став ни ји и нај бр жи на чин да пре по зна мо 
сла бо сти и пре ду зме мо пра ве по те зе на 
њи хо вом ре ша ва њу – на по ми ње Је ли ца 
Ти мо ти је вић.

Сек тор за од но се с јав но шћу је по след-
њих го ди на увео низ но вих об ли ка ко му-
ни ка ци је са ко ри сни ци ма, и сви ови сер-
ви си су до бро при хва ће ни.

– Гра ђа ни ко ји ма је јед но став ни је да ко-
му ни ци ра ју с Фон дом елек трон ски има ју 
и ту оп ци ју, од но сно мо гу пре ко меј ла да 
сту пе с на ма у кон такт, по ста ве пи та ње и 
у нај кра ћем ро ку до би ју од го вор. Од 2007. 
го ди не, ка да смо по че ли с прак сом елек-
трон ске ко му ни ка ци је с гра ђа ни ма, сти гло 
је не ко ли ко де се ти на хи ља да пи та ња на 
ко ја је и од го во ре но. Ко ри сте ћи све по-
ме ну те ка на ле ди рект не ко му ни ка ци је с 
гра ђа ни ма, с јед не стра не, и пру жа ју ћи им 
ре дов ну, це ло ви ту и објек тив ну ин фор ма-
ци ју, с дру ге стра не, же ли мо да омо гу ћи-
мо свим оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма 
пра ва да ак тив но и од го вор но уче ству ју у 
про це су стал ног уна пре ђе ња ра да Фон да. 
Ја сно је да је нај ве ћа од го вор ност и оба ве-
за на соп стве ним ка па ци те ти ма Фон да, али 
по ди за ње ни воа све сти гра ђа на да би нам 
сво јим ак тив ни јим од но сом мо гли по мо ћи 
од не мер љи вог је зна ча ја – на гла ша ва Је-
ли ца Ти мо ти је вић, ди рек тор ка Сек то ра за 
од но се с јав но шћу РФ ПИО. Г. О.

Од ка да смо по че ли с прак сом 
елек трон ске ко му ни ка ци је
с гра ђа ни ма, сти гло је не ко ли ко 
де се ти на хи ља да пи та ња на ко ја 
је и од го во ре но

”
”
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шест ме се ци про ве де них на рад ном ме сту
или 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. Ме ђу тим, нај но ви јим из ме на ма
и до пу на ма За ко на пред ви ђе но је да се оси-
гу ра ни ку ко ме се стаж оси гу ра ња ра чу на са
уве ћа ним тра ја њем ста ро сна гра ни ца за
сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју сни жа-
ва за ви сно од сте пе на уве ћа ња ста жа за по
јед ну го ди ну, 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 или 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 или 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. За ко-
ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ПИО
ста ро сна гра ни ца се по осно ву ра да на по-
сло ви ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу-
на са уве ћа ним тра ја њем мо же сни жа ва ти
нај ви ше до 55 го ди на жи во та, уме сто до 53
ка ко је би ло ра ни је, из у зев за оси гу ра ни ке
са мак си мал ним уве ћа њем 12/18 код ко јих
се и да ље, као и по од ред ба ма ра ни јег за ко-
на, за др жа ва ми ни мал на ста ро сна гра ни ца
од 50 го ди на жи во та. Ово по ди за ње ста ро-
сне гра ни це од две го ди не вр ши се по ступ-
но по чев од 1. ја ну а ра 2011, по че ти ри ме се-
ца го ди шње, до 2016. го ди не.

Шта то прак тич но зна чи, да ли мо же те
на ве сти не ки кон кре тан при мер?

− Овим из ме на ма и до пу на ма За ко на
о ПИО у прак си су по о штре ни усло ви за
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју за
оне ко ји ра де на по сло ви ма на ко ји ма се
стаж ра чу на са уве ћа ним тра ја њем јер им
се са да ста ро сна гра ни ца ма ње сни жа ва за
исти број го ди на ефек тив но про ве де них на
тим по сло ви ма. Та ко, на при мер, за по сле ни
ко ји је 21 го ди ну ефек тив но ра дио на по слу
на ко ме се 12 ме се ци ра чу на у стаж оси гу-
ра ња као 14 ме се ци са да мо же оства ри ти
пра во на ста ро сну пен зи ју уз сни жа ва ње
ста ро сне гра ни це од 4 го ди не, за раз ли ку
од ра ни јег за кон ског ре ше ња по ко јем би

му се за исти пе ри од ста жа ста ро сна гра ни-
ца сни зи ла за 7 го ди на.

Ако је оси гу ра ник оства рио бе не фи-
ци ра ни стаж пре 20 го ди на, а са да под-
но си зах тев за пен зи ју, да ли то зна чи да
му се стаж об ра чу на ва пре ма ва же ћем
За ко ну?

− На ве де но сни жа ва ње ста ро сне гра ни-
це ће се при ме ни ти на све оси гу ра ни ке ко ји
оства ру ју пра во на ста ро сну пен зи ју по сле
1. 1. 2011. го ди не без об зи ра ка да су ра ди ли
на по сло ви ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња
ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

РФ ПИО је за тра жио ми шље ње Ми ни-
стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке у
ве зи са при ме ном не ких од ре да ба ко је
се ти чу пра ва на стаж оси гу ра ња са уве-
ћа ним тра ја њем за од ре ђе не ка те го ри-
је оси гу ра ни ка. На шта се тач но оно од-
но си?

− Ми шље ње се ти че при ме не од ре ђе них
од ре да ба За ко на о ор га ни за ци ји и над ле-
жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га-
ни зо ва ног кри ми на ла, ко руп ци је и дру гих
по себ но те шких кри вич них де ла, као и За-
ко на о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав-
них ор га на у по ступ ку за рат не зло чи не,
ко ји ма је утвр ђе но пра во на стаж оси гу ра-
ња са уве ћа ним тра ја њем за од ре ђе не ка-
те го ри је ли ца (од ре ђе не су ди је и ту жи о це).
Пре ма ми шље њу ре сор ног Ми ни стар ства,
овим оси гу ра ни ци ма се стаж оси гу ра ња
мо же ра чу на ти са уве ћа ним тра ја њем са мо
уко ли ко је тај стаж утвр ђен у скла ду са За-
ко ном о ПИО, што би под ра зу ме ва ло до пу-
ну чла на 42 За ко на о ПИО (у ком слу ча ју би
се и ова ли ца, као и она за по сле на у вој сци,

МУП, БИА и слич но сма тра ла за ли ца ко ја
оства ру ју пра во на пен зи ју под по себ ним
усло ви ма), или ако се та ква рад на ме ста,
на кон спро во ђе ња од го ва ра ју ћег по ступ-
ка, утвр де у Пра вил ни ку о рад ним ме сти ма,
од но сно по сло ви ма на ко јим се стаж оси гу-
ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

На ко ји на чин се ра чу на бе не фи ци ра-
ни стаж пре ма спо ра зу ми ма ко је је Ре-
пу бли ка Ср би ја пот пи са ла са др жа ва ма
бив ше Ју го сла ви је?

− Пре ма спо ра зу ми ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу са др жа ва ма бив ше СФРЈ, бе не фи-
ци ра ни стаж се ра чу на на исти на чин ка ко
је ра чу нат по про пи си ма ко ји су ва жи ли у
вре ме ка да је на вр шен, али са мо до та ко-
зва ног пре лом ног да ту ма, ко ји се по пра-
ви лу по кла па са пре стан ком по сто ја ња
је дин стве ног прав ног по рет ка СФРЈ у тим
ре пу бли ка ма.

Да ли оси гу ра ник мо же да од пред у зе ћа
за тра жи уве ре ње о бе не фи ци ра ном ста жу
са сте пе ном уве ћа ња ко је мо же да са чу ва
до под но ше ња зах те ва за пен зи ју?

− Оси гу ра ни ци мо гу, уко ли ко то же ле, по
пре стан ку оба вља ња по сло ва на ко ји ма су
ра ди ли, а на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра-
чу на са уве ћа ним тра ја њем, или, ре ци мо,
при ли ком од ла ска из фир ме, за тра жи ти од
свог по сло дав ца да им из да од го ва ра ју ће
уве ре ње о то ме да су оба вља ли по сло ве на
ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа-
ним тра ја њем и да то уве ре ње са чу ва ју до
под но ше ња зах те ва за оства ри ва ње пра ва
на пен зи ју, као и да га при ло же уз тај зах тев
за јед но са дру гим по треб ним до ка зи ма.

Је ле на Оцић
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између два броја

Ра ди о ни ца до брог
по на ша ња
у са о бра ћа ју

Уче ни ци ОШ „Ми хај ло Пу пин” из Ве тер-
ни ка код Но вог Са да са ве ли ким ин те ре-
со ва њем су уче ство ва ли у ра ди о ни ци по-
све ће ној пре вен ци ји по вре да у друм ском
са о бра ћа ју. Њи хо ви го сти би ли су чла но ви
мо то клу ба „Cla sic Whe els” ко ји су им, на кон
пре да ва ња о пра вил ном по на ша њу мо то-
ци кли ста у са о бра ћа ју, на по ли го ну на пра-
вље ном за ту при ли ку у школ ском дво ри-
шту, то и прак тич но по ка за ли.

Крај школ ске го ди не и до бре оце не шко ла-
ра ца че сто мо ти ви шу ро ди те ље, ба ке и де ке
да их на гра де дво точ ка шем ја чим од би ци кла.

Овај пе ри од се, на жа лост, по кла па и са по ве-
ћа њем бро ја по вре ђе них због па да с мо то ра.
За то би мла де што че шће тре ба ло под се ћа ти
на без бед ну во жњу и ко ри шће ње про пи са не
опре ме, а ста ри ји би мо ра ли да до бро раз ми-
сле о ускла ђе но сти го ди шта, зре ло сти и са о-
бра ћај ног ис ку ства свог де те та са ку би ка жом
дво точ ка ша ко ји ће му ку пи ти. Јер, од го вор на
во жња под ра зу ме ва бри гу о се би и о дру гим
уче сни ци ма у са о бра ћа ју.

Ја пан ски врт и у Вр њач кој Ба њи
Ам ба са дор Ја па на у Ср би ји, То шио Цу но за ки, и срп ски ми ни стар спољ них по сло ва, 

Вук Је ре мић, отво ри ли су, 11. ју на, Ја пан ски врт у Вр њач кој Ба њи. То шио Цу но за ки је 
из ра зио за хвал ност гра ђа ни ма Ср би је ко ји су Ја па ну то ком про те кла три ме се ца по сла-
ли мно го број не по ру ке са о се ћа ња и ве ли ко ду шну по др шку, а срп ски ми ни стар ино-
стра них по сло ва је ис ка зао ди вље ње пре ма ја пан ском на ро ду за, ка ко је ре као, сто ич-

ко под но ше ње не сре ће ко ја га је за де си ла. Вук Је ре мић је на гла сио да ће у овом пар ку 
сви по се ти о ци мо ћи да осе те спе ци фи чан мир ко ји на род Ја па на чи ни вр ло по себ ним.

На око 30 ари цен трал ног бањ ског пар ка пред ста вље на је ле по та Да ле ког ис то ка са 
тра ди ци о нал ним ар хи тек тон ским и гра ди тељ ским ре ше њи ма, сим бо ли ма и биљ ним 
вр ста ма ка рак те ри стич ним за Ја пан.

Опре ма ње вр та ко шта ло је око 12 ми ли о на ди на ра, а сред ства су у под јед на ком из-
но су обез бе ди ли ам ба са да Ја па на и оп шти на Вр њач ка Ба ња.

Ре ко вац: ба за по да та ка из агра ра 
Оп шти на Ре ко вац и Цен тар за ва ло ри за ци ју агра ра ство ри ли су елек трон ску ба зу по да-

та ка ре сур са те оп шти не и по ста ви ли но ву зва нич ну ин тер нет пре зен та ци ју.
Цен тар за ва ло ри за ци ју агра ра, осно ван 2002, у по след ње две го ди не кре нуо је у озби-

љан по сао ан ке ти ра ња и ства ра ња ба зе по да та ка о по љо при вред ним про из во ђа чи ма,
пре ра ђи вач ким ка па ци те ти ма, као и при род ним ре сур си ма ко ји ма рас по ла же ова оп шти-
на. Ан ке ти ра но је око 600 про из во ђа ча шљи ва у 32 се ла и утвр ђе но да оп шти на Ре ко вац
рас по ла же са 100.000 ста ба ла шљи ва. Сва ко ан ке ти ра но до ма ћин ство на ла зи се у ба зи по-
да та ка. На тај на чин по тен ци јал ни ин ве сти то ри у би ло ком де лу све та мо гу да ви де струк ту-
ру до ма ћин ства, ве ли чи ну по се да, да до би ју ин фор ма ци ју о бро ју ста ба ла, сор ти, ста ро сти
воћ ња ка, ста њу ме ха ни за ци је и пре ра ђи вач ким ка па ци те ти ма.

ТВ еми си ја за осо бе са ин ва ли ди те том
Осо бе са ин ва ли ди те том до би ће на про гра му Ра дио те ле ви зи је Кра гу је вац спе-

ци ја ли зо ва ну еми си ју. Спо ра зум о по кре та њу ова кве еми си је, у име ло кал не са-
мо у пра ве, пот пи са ле су Сла ви ца Са ве љић, члан Град ског ве ћа за со ци јал ну по ли-
ти ку и дру штве ну бри гу о де ци, и Јо ван ка Ма ро вић, ди рек тор ка РТВ Кра гу је вац.

Јо ван ка Ма ро вић је ре кла да ова те ле ви зи ја, као дру штве но од го вор на ме диј-
ска ку ћа, ре дов но пра ти ак тив но сти кра гу је вач ких удру же ња осо ба са ин ва ли-
ди те том и на гла си ла да ће се еми си ја, у ци љу што ве ће гле да но сти, еми то ва ти у 
„удар ном” тер ми ну, пет ком у 20.30 ча со ва, а би ће и ре при зи ра на.

Ми лан Сто шић, пред сед ник Са ве та за уна пре ђе ње по ло жа ја осо ба са ин ва-
ли ди те том, ис та као је да је јед на ова ква еми си ја са мо на до град ња успе шне са-
рад ње ко ју су кра гу је вач ка удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том ус по ста ви ла са 
РТВ Кра гу је вац. Еми си ја се не ће ба ви ти са мо про бле ми ма ин ва ли да, не го и њи-
хо вим људ ским ква ли те ти ма, уз же љу да се и чла но ви ових удру же ња укљу че у 
ње но кре и ра ње и ре а ли за ци ју.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла мај ских при ма ња

пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них
по че ла је 10. ју на.

Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део
пен зи ја за мај ис пла ћен је 4. ју на, а пен зи-
о не ри са мо стал них де лат но сти при ми ли су
це ле мај ске пен зи је 2. ју на.

Бес плат но у ба њу 9.500 пен зи о не ра
За од мор и опо ра вак ко ри сни ка пен зи ја у ба ња ма и ле чи ли шти ма о 

тро шку Фон да ПИО ове го ди не је обез бе ђе но 252 ми ли о на ди на ра (0,1 
од сто од укуп но упла ће них до при но са у про шлој го ди ни). Око де вет и 
по хи ља да пен зи о не ра ко ји ис пу ња ва ју све усло ве – ни су ову по год ност 
ко ри сти ли у по след ње три го ди не и при ма ња им не пре ла зе 20.372 ди-
на ра – бо ра ви ће де сет да на у јед ној од 25 срп ских ба ња. Обез бе ђен им 
је пун пан си он, од го ва ра ју ће те ра пи је ко је одо бри ле кар и пла ћен пут 
у ви си ни це не ауто бу ских ка ра та у оба сме ра или по врат не во зне кар те 
дру гог раз ре да. Ко нач не ли сте су за вр ше не и по сла те у ба ње ода кле су 
већ по че ли да по зи ва ју пен зи о не ре да би пре ка сне је се ни ис ко ри сти ли 
пра во на опо ра вак.

За бес пла тан бо ра вак у ба ња ма кон ку ри са ло је 44.800 пен зи о не ра.

Ве ли ко спре ма ње
Шу ма ри ца

Ве ли ко про лећ но спре ма ње под на зи вом „Очи-
сти мо Ср би ју” ор га ни зо ва но је и у Кра гу јев цу. У 
ак ци ји „Очи сти мо Шу ма ри це” око две хи ља де Кра-
гу јев ча на на про сто ру Спо мен-пар ка „21. ок то бар” 

уре ђи ва ло је трим-ста зе и укла ња ло са мо ни кло
ра сти ње и ди вље де по ни је. Ми ни стар ство жи вот-
не сре ди не, као ор га ни за тор, обез бе ди ло је за-
штит не ру ка ви це за све уче сни ке ак ци је, а ло кал на
са мо у пра ва осве же ње.

Во лон те ри из два де се так еко ло шких и омла дин-
ских ор га ни за ци ја и уче ни ци сред њих шко ла, уз
по моћ рад ни ка град ских ко му нал них пред у зе ћа,
очи сти ли су про стор око че ти ри нај ду же пе шач ке
ста зе у Шу ма ри ца ма, а укло ње не су и три ве ли ке
ди вље де по ни је. Ак ци ји су се при кљу чи ли и нај-
мла ђи Кра гу јев ча ни, ко ји су, уз по моћ сво јих ро ди-
те ља и за по сле них у Пред школ ској уста но ви „На да
На у мо вић”, уре ђи ва ли дво ри шта об да ни шта.

Ина че, у ак ци ји „Ве ли ко спре ма ње Ср би је” уче-
ство ва ло је ви ше од 250.000 во лон те ра на око три
хи ља де ло ка ци ја у 169 оп шти на у Ср би ји.

Нај пла ће ни ји у ин ду стри ји ду ва на
Нај ви ше про сеч не не то за ра де у апри лу у Ср би ји има ли су за по сле ни у ду ван ској 

ин ду стри ји, го то во 114.000 ди на ра, а нај ни же у ки не ма то граф ској, те ле ви зиј ској и му-
зич кој про дук ци ји – око 11.000 ди на ра, са оп штио је Ин сти тут за ис тра жи ва ње тр жи-
шта. Не то пла те два и ви ше пу та ви ше од ре пу блич ког про се ка у апри лу има ли су ме-
на џе ри и са ве то дав ци (упра вљач ке де лат но сти и са ве то ва ње) – око 102.000 ди на ра, 
за по сле ни у сек то ру екс пло а та ци је наф те и га са – 94.610 ди на ра и про из во ђа чи кок са 
и де ри ва та наф те – 85.730 ди на ра.

Одр жа не 54. Зма је ве деч је игре
Тра ди ци о нал ним оку пља њем крај спо ме ни ка пе сни ку Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма-

ју, 1. ју на у Срем ској Ка ме ни ци, под сло га ном „Пи там се, пи там”, по че ле су 54. Зма-
је ве деч је игре.

Игре су отво ре не пред ста вом „Збр ка на бај ка” у По зо ри шту мла дих у Но вом
Са ду и обе ле жи ло их је 60 про грам ских це ли на у ко ји ма је на сту пи ло ви ше од
10.000 де це и мла дих и 70 ства ра ла ца за де цу.

На ви ше ло ка ци ја у Но вом Са ду и око ли ни нај мла ђи су ужи ва ли у про гра ми ма
„Ули ча ро ли ја”, „Бол ни ца за ме две ди ће”, „Кар не вал”, „Под ли па ма”, а но ви на у од-
но су на прет ход не го ди не би ла је ра ди о ни ца „Ма ли астро но ми”, у окви ру ко је су
ма ли ша ни сва ке ве че ри кроз те ле ско пе мо гли да по сма тра ју не бо.

Ти мо ти Џон Бај форд, аутор култ не те ле ви зиј ске се ри је „Не вен”, до бит ник је По-
ве ље Зма је вих деч јих ига ра за из у зе тан до при нос ства ра ла штву за де цу, а књи-
жев ни ци Зо ри ци Ба јин Ђу ка но вић уру чен је Зма јев штап. На гра да Зма је вих ига-
ра за ства ра лач ки до при нос са вре ме ном из ра зу за де цу уру че на је књи жев ни ку
Уро шу Пе тро ви ћу, а при зна ње за из у зе тан до при нос по пу ла ри са њу књи жев но-
сти за де цу пред у зе ћу „Ин тер плов” из Лон до на.
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На XXVI ме ђу на род ној кон фе рен ци ја
IN FO TECH 2011, одр жа ној у Вр њач-
кој Ба њи од 31. ма ја до 2. ју на ове го-

ди не, Фонд ПИО се пред ста вио ра дом под
на зи вом „Елек трон ски и ин тер нет сер ви си
у Ре пу блич ком фон ду ПИО као део раз во-
ја елек трон ске упра ве др жав них ор га на” 
(аутор Зо ран Су та ра). Рад је био при хва ћен
од ор га ни за ци о ног од бо ра и са ве ли ким
успе хом пред ста вљен уче сни ци ма кон фе-
рен ци је у Кон гре сном цен тру „Зве зда”. Пре-
зен та ци ја је би ла при ли ка да се пред ста ви
Фонд, и ре зул та ти ко ји су то ком про те кле
го ди не оства ре ни на уна пре ђе њу елек-
трон ске упра ве др жав них ор га на Ре пу бли-
ке Ср би је, али и да се ис так не са рад ња са
дру гим ин сти ту ци ја ма, ко ја је оства ре на са
ци љем да љег уна пре ђе ња елек трон ских
сер ви са из ме ђу др жав них ин сти ту ци ја.

Око сни цу ра да и пре зен та ци је на ме ђу-
на род ном на уч но-струч ном ску пу IN FO-
TECH 2011 чи ни ли су ре зул та ти ко је је Фонд
оства рио у пру жа њу ин тер нет сер ви са гра-
ђа ни ма и по сло дав ци ма, као и „Стра те ги ја
раз во ја елек трон ске упра ве у Ре пу бли ци
Ср би ји за пе ри од од 2009. до 2013. го ди-
не”, ре гу ли са на од го ва ра ју ћим ак том Вла де.
Овим до ку мен том де фи ни са ни су основ ни
ци ље ви, на че ла и при о ри те ти уна пре ђе ња
ста ња у тој обла сти. Фонд ПИО је члан Спе-
ци јал не рад не гру пе за уна пре ђе ње др жав-
не елек трон ске упра ве (ко ју је 2008. го ди не
осно ва ло Ми ни стар ство за те ле ко му ни ка-
ци је и ин фор ма тич ко дру штво), чи ји је циљ
да пред ла же про јек те ко ји ће омо гу ћи ти
са вре ме ни је и бо ље елек трон ске сер ви-
се гра ђа ни ма ра ди оства ри ва ња њи хо вих
пра ва.

Као је дан од чла но ва ове гру пе за раз-
вој е-упра ве, Фонд ПИО ак тив но уче ству је
у спро во ђе њу ак тив но сти ко је су де фи ни-
са не пла ном и ино ви ра ном Стра те ги јом,
ускла ђе ном са при мед ба ма и су ге сти ја ма
чла но ва.

Основ на на че ла раз во ја е-упра ве су: до-
ступ ност јав них ин фор ма ци ја у елек трон-
ској фор ми без на кна де и дру гих усло вља-
ва ња, је дин стве ни шал тер, из бе га ва ње тех-
но ло шке за ви сно сти, ин фор ма ци о на без-
бед ност и дру го. Стра те шка опре де ље ња
Фон да ПИО по ду да ра ју се са Стра те ги јом
раз во ја е-упра ве Ре пу бли ке Ср би је, па је
упра во раз вој елек трон ских и веб-сер ви са
је дан од глав них и стал них при о ри те та Фон-
да. С тим у ве зи, у РФ ПИО су у про те клих го-

ди ну да на ре а ли зо ва ни не ки од стра те шких
ци ље ва, као што су ко рист за све гра ђа не,
сма ње ње ад ми ни стра ци је, по ве ћа ње ефи-
ка сно сти јав не упра ве и уве ћа ње тран спа-
рент но сти и од го вор но сти.

Ти ци ље ви су оства ре ни ре а ли за ци јом
ни за ин тер них про је ка та Фон да. Нај пре
раз во јем ин тер нет сер ви са за прав на ли-
ца, од но сно про ве ром М 4К при ја ве за по-
сло дав це пре ко ин тер не та. На овај на чин
по сло дав ци ма је омо гу ће но да про ве ре ис-
прав ност по да та ка ко је су при пре ми ли за
елек трон ску пре да ју и ти ме уште де и вре-
ме и но вац јер не ма по тре бе да до ла зе на
шал те ре Фон да ви ше пу та, већ са мо јед ном,
ка да до би ју по твр ду да су по да ци успе шно
фор ми ра ни.

Сле де ћи ва жан про је кат био је раз вој
ин тер нет сер ви са за фи зич ка ли ца – увид у
по дат ке ма тич не еви ден ци је оси гу ра ни ка
пре ко ин тер не та по мо ћу пин ко да. На овај
на чин Фонд је обез бе дио да сви гра ђа ни
мо гу бес плат но и на јед но ста ван на чин да
из вр ше увид у тре нут но ста ње упла ће них
до при но са од стра не сво јих по сло да ва ца,
као и увид у то да ли су при ја вље ни на оба-
ве зно со ци јал но оси гу ра ње. Ова кав вид ко-
ри снич ког сер ви са пу штен је у ју ну 2010. и
та ко је по стао пр ви елек трон ски ин тер нет
сер вис за за по сле не у на шој зе мљи. До са да
је из да то око два де сет хи ља да пин ко до ва,
а у пла ну је да се овај сер вис про ши ри на
при ступ пу тем смарт кар ти ца.

У ци љу без бед ног при сту па ин тер нет сер-
ви си ма Фон да на ба вљен је и им пле мен ти-
ран ме ђу на род ни SSL сер ти фи кат VerySign

ко ји обез бе ђу је да при ступ овим сер ви си-
ма бу де крип то ван по свет ским стан дар ди-
ма. Раз ви је но је и при ме ње но апли ка тив но
ре ше ње за функ ци о ни са ње јед но шал тер-
ског си сте ма је дин стве не при ја ве на оба ве-
зно со ци јал но оси гу ра ње и он лајн раз ме на
по да та ка са РЗ ЗО пу тем веб-сер ви са.

На ма ни фе ста ци ји IN FO TECH 2011 би ло
је и ви ше при ли ка да уче сни ци и пред став-
ни ци др жав них ин сти ту ци ја у не по сред ном
раз го во ру раз ме не сво ја ис ку ства о при-
ме ни ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. То ком
тра ја ња кон фе рен ци је пред став ник Фон да
ПИО (пот пи сник ових ре до ва) ак тив но је
уче ство вао у ра ду окру глог сто ла под на-
зи вом „Пла но ви и отво ре на пи та ња у раз-
во ју елек трон ских сер ви са у Ср би ји”, ко ји
је во дио мо де ра тор мр Не бој ша Ва си ље-
вић, по моћ ник ми ни стра за ин фор ма ци о-
но дру штво. У ди ску си ји су уче ство ва ли и
пред став ни ци дру гих ин сти ту ци ја (МУП-а,
По ре ске упра ве и др.) и из њи хо вих из ла-
га ња се мо гло за кљу чи ти да је елек трон ска
упра ва (e-go vern ment) је дан од глав них ци-
ље ва свих др жав них ин сти ту ци ја и да сва ка
од њих чи ни зна чај не на по ре у ње го вој ре-
а ли за ци ји, као и то да је по треб но још ви ше
уна пре ди ти ме ђу соб ну са рад њу.

С об зи ром на то да је овим ра дом и пре-
зен та ци јом Фонд ПИО пр ви пут био ак тив-
ни уче сник овог тра ди ци о нал ног и пре сти-
жног на уч но-струч ног ску па, би ло би ве о ма
ко ри сно да и убу ду ће уче ству је на овој и
слич ним ма ни фе ста ци ја ма.

Зо ран Су та ра,
са вет ник ди рек то ра РФ ПИО

ФОНД ПИО НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ IN FO TECH 2011

Уна пре ђе ње елек трон ске
упра ве

Зоран Сутара (лево) на INFOTECH 2011
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У Бе о гра ду су, 25, 26. и 27. ма ја, одр жа-
ни раз го во ри ор га на за ве зу Ре пу бли ке 
Ср би је – За во да за со ци јал но оси гу ра ње, 
и ор га на за ве зу Ре пу бли ке Ки пар у ци-
љу утвр ђи ва ња дво је зич них обра за ца за 
при ме ну Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке 
Ср би је и Ре пу бли ке Ки пар о со ци јал ној 
си гур но сти и Ад ми ни стра тив ног спо ра зу-
ма за спро во ђе ње спо ра зу ма о со ци јал ној 
за шти ти из ме ђу ове две зе мље.

По ме ну ти спо ра зу ми, ко ји су 20. ма ја 
2010. го ди не пот пи са ни у Ни ко зи ји и на 

сна зи су од 1. фе бру а ра ове го ди не, од-
но се се на пра ва из обла сти пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња и оси гу ра ња за 
слу чај не за по сле но сти.

На про те клим раз го во ри ма у Бе о гра ду 
раз ме ње не су ин фор ма ци је о за ко но дав-
стви ма две ју зе ма ља у овим обла сти ма 
со ци јал не си гур но сти и уса гла ше ни су оп-
шти прин ци пи, са др жи на и из глед дво је-
зич ких обра за ца у ва ри јан ти SRB/CY, ко ји 
су и па ра фи ра ни. До го во ре но је да ки пар-
ска стра на до кра ја ју на ове го ди не обра-

сце у ва ри јан ти CY/SRB при ре ди и до ста ви
срп ској стра ни.

Утвр ђи ва њем дво је зич них обра за ца
ство ре не су све прав не прет по став ке за
не сме та ну при ме ну Спо ра зу ма, што је
сва ка ко нај бит ни је за оси гу ра ни ке из ове
две др жа ве.

Раз го во ри су во ђе ни у при ја тељ ској ат-
мос фе ри и ме ђу соб ном раз у ме ва њу и до-
го во ре но је да се сле де ћи су сре ти ор га на
за ве зу одр же на Ки пру, у тер ми ну ко ји ће
би ти на кнад но утвр ђен. Г. О.

НА ЦИ О НАЛ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О СКЛА ДИ ШТЕ ЊУ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Пре да ти про из во ди
га ран ци ја за кре ди те
УСкуп шти ни АП Вој во ди не УУје, сре ди ном ма ја, одр жа-УУна за вр шна На ци о нал на УУ
кон фе рен ци ја у окви ру про јек-
та „Пер спек ти ве. Ли цен ци ра ње. 
Обра зо ва ње. До бит. – ПЛОД” ко ју 
су ор га ни зо ва ли Ком пен за ци о ни 
фонд Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни-
стар ство по љо при вре де, тр го ви-
не, шу мар ства и во до при вре де и 
ФАО – Ор га ни за ци ја Ује ди ње них 
на ци ја за хра ну и по љо при вре-
ду. Кон фе рен ци ја је, на кон два 
еду ка тив на се ми на ра за бан ка-
ре, као и се ри је ра ди о ни ца у 16 
оп шти на у Ср би ји, оку пи ла у Но-
вом Са ду ви ше од 120 уче сни ка 
раз ли чи тих про фи ла укљу че них 
у про из вод њу, скла ди ште ње и 
про да ју по љо при вред них про из-
во да. При сут ни су би ли пред став-
ни ци јав них скла ди шта, скла ди-
шта ко ја су у по ступ ку до би ја ња 
ли цен це, за тим по љо при вред ни 
про из во ђа чи, удру же ња про из-
во ђа ча, пред став ни ци ба на ка и 
по љо при вред не ин спек ци је.

На ску пу су при ка за ни до са-
да шњи ре зул та ти при ме не За-
ко на о јав ним скла ди шти ма, ко-
ји је усво јен 2009. го ди не, за тим 
ком пју тер ски про грам за елек-
трон ско из да ва ње и еви ден ци-
ју роб них за пи са, упут ство за 
скла ди шта ре и ин спек то ре.

Ана То ма но ва Ма ка но ва, 
пот пред сед ни ца Вла де АП Вој-

во ди не, ис пред до ма ћи на Кон-
фе рен ци је на гла си ла је да је у 
це лом том си сте му нај ва жни је 
до би ја ње роб ног за пи са – као 
хар ти је од вред но сти.

– По љо при вред ни ци по мо-
ћу тог па пи ра мо гу да про да ју 
ро бу ко ју су оста ви ли у јав ном 
скла ди шту ка да она до стиг не 
за њих тр жи шно од го ва ра ју ћу 
це ну. С дру ге стра не, са роб ним 
за пи сом мо гу да оду у бан ку и 
да по диг ну не ки кре дит. Под хи-
по те ку се та да ста вља са мо њи-
хо ва ро ба из скла ди шта, а не ку-
ћа или зе мљи ште – ре кла је То-
ма но ва Ма ка но ва, и до да ла да 

ће Вла да Вој во ди не и убу ду ће
пру жа ти пу ну по др шку раз во ју
си сте ма јав них скла ди шта.

Ком пен за ци о ни фонд Ре пу-
бли ке Ср би је тре нут но рас по ла-
же са шест ли цен ци ра них јав них
скла ди шта ко ја из да ју роб не за-
пи се на ускла ди ште не по љо при-
вред не про из во де. То су: ДОО
„Агро гр ња” – Ада, ДОО „Фи лип” 
– Ве ли ко Гра ди ште, ДОО „Гра ни-
ко” – Уљ ма, Зе мљо рад нич ка за-
дру га „Уља ри ца” – Не го тин, ДОО
„Агро хе ми ка” – Бач ки Пе тро-
вац и Зе мљо рад нич ка за дру га
„Уља ри ца” – Кла до во. Ова ли-
цен ци ра на јав на скла ди шта по-

љо при вред ни ци ма ну де ви сок
ква ли тет чу ва ња ро бе а, с дру ге
стра не, уче ству ју у скла ди ште њу
др жав них роб них ре зер ви. Ком-
пен за ци о ни фонд, пак, ми ни ми-
зи ра ри зик по сло ва ња скла ди-
шта ра у си сте му јер га ран ту је за
оба ве зе скла ди шта ра пре ма де-
по нен ти ма, а Ми ни стар ство по-
љо при вре де, тр го ви не, шу мар-
ства и во до при вре де пред ви ђа
суб вен ци је за на бав ку по треб не
опре ме – апа ра та за бр зо ме-
ре ње про те и на и тер мо ме та ра
и апа ра та за утвр ђи ва ње бро ја
па да ња.

Ми лан Ђа ков, ди рек тор Ком-
пен за ци о ног фон да, ис та као је
на Кон фе рен ци ји да је ово је-
дан са свим нов на чин чу ва ња
по љо при вред них про из во да,
јер се у слу ча ју ште те на ста ле
чу ва њем про из во ђа чу ван суд-
ским по ступ ком на док на ђу је
гу би так. Ђа ков је на кра ју за-
кљу чио да је, уз све објек тив не
те шко ће, си стем јав них скла ди-
шта у Ср би ји за жи вео бр же не го
у мно гим зе мља ма у окру же њу,
да се број скла ди шта у про це су
ли цен ци ра ња по ве ћава, и да
је цео про је кат до при нео то ме
да се код по љо при вред ни ка
по вра ти по ве ре ње у др жав не
ме ха ни зме по др шке и за шти те
про из во ђа ча.

Ми ро слав Мек те ро вић

РАЗ ГО ВО РИ ОР ГА НА ЗА ВЕ ЗУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И РЕ ПУ БЛИ КЕ КИ ПАР

Уса гла ше ни дво је зич ни обра сци
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актуелно

Ве ћа нов ча на
да ва ња за
ви шеч ла на
до ма ћин ства,
ак це нат на раз во ју
со ци јал них услу га
у окви ру ло кал не 
за јед ни це

Ма да се у Ср би ји већ го-
ди на ма го во ри о по-
тре би ре фор ме си сте-

ма со ци јал не за шти те, ин тен-
зив ни је је на то ме по че ло да се
ра ди пре две го ди не. На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је,
31. мар та ове го ди не, усво ји ла
но ви За кон о со ци јал ној за шти-
ти, а ње го ва при ме на по че ла је
12. апри ла.

– За кон о со ци јал ној за шти ти
до но си пет ве ли ких ни воа про-
ме на. То су про ме не у ин сти ту-
ци о нал ној и ре гу ла тор ној сфе-
ри, ја ча ње ва нин сти ту ци о нал не
за шти те, по ве ћа ње нов ча них
на кна да за си ро ма шне, про ме-
не у фи нан си ра њу и ус по ста-
вља ње дру га чи је си сте ма ти ке
за кон ског тек ста и тер ми но ло-
ги је. И ве ћу нов ча ну по моћ за
си ро ма шне – на гла ша ва Су за на
Па у но вић, по моћ ник ми ни стра
рада и со ци јал не по ли ти ке.

Нов ча на со ци јал на по моћ као
на кна да ко ја је на ме ње на за-
шти ти нај си ро ма шни јих сло је ва
ста нов ни штва исто вет на је са
на кна да ма ко је су се у прет ход-
ним за кон ским ре ше њи ма на зи-
ва ле ма те ри јал но обез бе ђе ње,
од но сно ма те ри јал но обез бе-
ђе ње по ро ди це, али је раз ли ка
у то ме што но ва за кон ска ре ше-
ње омо гу ћа ва ју по ве ћа ње бро-

ја ко ри сни ка, ве ћи об у хват си-
ро ма шних, као и ве ћа нов ча на 
да ва ња за по сто је ће ко ри сни ке. 
Про ме не ће се, пре све га, од ра-
зи ти на ви шеч ла на до ма ћин-
ства, до ма ћин ства у ко ји ма су 
сви чла но ви не спо соб ни за рад 
и на јед но ро ди тељ ске по ро ди-
це. Пре ма до са да шњим ре ше-
њи ма, из нос укуп не со ци јал не 
по мо ћи се ве о ма ма ло по ве ћа-
вао са по ве ћа њем бро ја чла но-
ва до ма ћин ства, па је та ко че-
тво ро чла на по ро ди ца до би ја ла 
све га се дам од сто ве ћу по моћ 
од оне ко ју је до би ја ло тро чла-
но до ма ћин ство, а ви си на нов-
ча не по мо ћи би ла је исто вет на 
и за де те и за од ра слу осо бу.

Но ви за кон уво ди по јам осно-
ви це у но ми нал ном из но су, што 
под ра зу ме ва да се, у за ви сно-

сти од ста ро сне струк ту ре и 
са ста ва до ма ћин ства, за сва ко 
до ма ћин ство, мно же њем од-
го ва ра ју ћим ко е фи ци јен ти ма, 
до би ја ју ни вои цен зу са/из но са 
со ци јал не по мо ћи. Уме сто ко-
е фи ци јен та 0,37 за дво чла на и 
тро чла на до ма ћин ства, а 0,12 за 
че тво ро чла на и пе то чла на, пре-
ма но вом за кон ском ре ше њу, 
за сва ког до дат ног чла на до ма-
ћин ства осно ви ца се уве ћа ва – 
за 0,5 за од ра слог, а 0,3 за де те.

До дат но, нов ча на со ци јал на 
по моћ уве ћа ва се за 20 од сто 
за по је дин ца, од но сно до ма-
ћин ство у ко ме су сви чла но ви 
не спо соб ни за рад, као и за са-
мо хра не ро ди те ље са јед ним 
или дво је ма ло лет не де це. Про-
ши рен је и по јам ли ца ко ја су 
не спо соб на за рад, па су та ко у 

ову ску пи ну укљу че ни и мла ди 
на шко ло ва њу на тер ци јар ном 
ни воу обра зо ва ња, ли ца ко ја 
се бри ну о чла ну са те жим или 
те шким ин ва ли ди те том и труд-
ни це.

Но ви на је и да ше сто чла но,
а не пе то чла но до ма ћин ство 
оства ру је пра во на по моћ за 
нај ма ње шест, а не пет чла но-
ва, ка ко је би ло до са да. Уме сто 
ин дек си ра ња сва ког ме се ца, по 
но вим за кон ским ре ше њи ма 
ин дек си ра ње ће би ти два пу та 

НО ВИ НЕ КО ЈЕ ДО НО СИ ЗА КОН О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ЗА ШТИ ТИ

Ре фор ма со ци јал них услу га
Ли цен ци ра ње
Ка ко но ви за кон по себ ну
па жњу по кла ња ква ли те ту
струч ног ра да и кон тро ли
и ква ли те ту услу га ко је се
обез бе ђу ју у си сте му со ци-
јал не за шти те, за све оне 
ко ји оба вља ју по сло ве из
обла сти со ци јал них де лат-
но сти, би ло да су у јав ном,
ци вил ном или при ват ном
сек то ру, пред ви ђе но је осни-
ва ње Со ци јал не ко мо ре. Она
ће из да ва ти, об на вља ти и 
од у зи ма ти ли цен цу рад ни-
ци ма у со ци јал ној за шти ти
и во ди ти ре ги стар чла но ва.
Ли цен це би се из да ва ле на 
шест го ди на а ли цен ци ра њу
под ле жу ор га ни за ци је ко је 
пру жа ју услу ге у за јед ни ци,
услу ге по ро дич ног сме шта ја
и усво је ње, као и услу ге дом-
ског сме шта ја. Бит на но ви на 
За ко на огле да се и у то ме
што се уво ди си стем акре ди-
та ци ја про гра ма обу ке на ме-
њен струч ним рад ни ци ма у 
со ци јал ној за шти ти, чи ме се,
ка ко се сма тра, уна пре ђу је
ква ли тет услу га со ци јал не 
за шти те.

Хра ни тељ ство
Тре нут но је 5.700 де це без ро ди-
тељ ског ста ра ња сме ште но у 3.600 
хра ни тељ ских по ро ди ца. Циљ 
дру штва је да се по ве ћа број хра-
ни тељ ских по ро ди ца, а по себ но да
се раз ви је хра ни тељ ство за де цу са
смет ња ма у раз во ју и за ста ра ли ца.

Се о ска ста рач ка
до ма ћин ства
Пра во на нов ча ну по моћ има ће се о ска ста рач-
ка до ма ћин ства уко ли ко (по ред усло ва ко је 
мо ра ју да ис пу ња ва ју) не ма ју ви ше од јед ног 
хек та ра зе мље, уме сто по ла хек та ра, ка ко је
би ло до са да.

Фи нан си ра ње
За при ме ну ме ра ко је пред-
ви ђа За кон по треб но је за ову
го ди ну 4,5 ми ли јар ди ди на-
ра. За са да је обез бе ђе но 2,7
ми ли јар ди, бу ду ћи да је За кон
по чео да се при ме њу је од 12. 
апри ла.

Су за на Па у но вић
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го ди шње са ин дек сом по тро-
шач ких це на.

Про це њу је се да ће но ва ре-
ше ња знат но по ве ћа ти број 
до ма ћин ста ва ко ри сни ка со ци-
јал не по мо ћи. Пре ма си му ла-
ци ја ма спро ве де ним на осно ву 
по да та ка Ан ке те о жи вот ном 
стан дар ду ста нов ни штва, мак-
си мал но по ве ћа ње бро ја ко-
ри сни ка мо же да из но си и 60 
од сто.

– Ка ко но ви за кон ак це нат 
ста вља на раз вој си сте ма услу га 
у за јед ни ци, а сме штај у уста но-
ве (до мо ве) ви ди са мо као јед ну 
од услу га ко ја се не мо же обез-
бе ди ти у не ком дру гом об ли ку, 
у ци љу под сти ца ња раз во ја ва-
нин сти ту ци о нал них услу га на 
ло кал ном ни воу пред ви ђе на су 
три ти па на мен ских тран сфе ра 
сред ста ва из бу џе та Ре пу бли-
ке ко је ће ло кал не са мо у пра ве 
(оп шти не) мо ћи да ко ри сте за 
раз вој услу га со ци јал не за шти-
те у њи хо вој над ле жно сти. За 
пр ви тип на мен ских тран сфе ра 
мо ћи ће да кон ку ри шу нај си-
ро ма шни је оп шти не и гра до ви, 
а та квих је 38 у Ср би ји; дру ги 
тип је на ме њен ло кал ним са-
мо у пра ва ма у ко ји ма се на ла-
зе уста но ве за дом ски сме штај 
ко је сма њу ју сво је ка па ци те та 
и пре ба цу ју их у ва нин сти ту-
ци о нал не услу ге. На мен ски 
тран сфе ри би тре ба ло да омо-
гу ће по кри ва ње тран зи ци о них 
тро шко ва ко је ова кви про це си 
не ми нов но на ме ћу. У на ред ном 
пе ри о ду ови тран сфе ри ће, пре 
све га, би ти на ме ње ни оп шти на-
ма у ко ји ма се на ла зе до мо ви за 
де цу без ро ди тељ ског ста ра ња, 
у ко ји ма је про цес тран сфор ма-
ци је био по себ но ин тен зи ван у 
спро во ђе њу ре фор ми. Тре ћи 
тип на мен ских тран сфе ра на ме-
њен је раз во ју услу га за ко је још 
ни су де фи ни са ни стан дар ди, 
а за ко је ће по сто ја ти по се бан 
ин те рес на на ци о нал ном ни воу, 
иако не мо ра ју ну жно да бу ду 
иден ти фи ко ва не на ло кал ном 
ни воу. Под за кон ским ак ти ма 
утвр ди ће се ви си на на мен ских 
тран сфе ра, кри те ри ју ми за њи-
хо ву рас по де лу, кри те ри ју ми за 
уче шће ло кал них са мо у пра ва 
и ди на ми ка пре но са сред ста ва 
– об ја сни ла је на кра ју раз го во-
ра Су за на Па у но вић, по моћ ник 
ми ни стра рада и со ци јал не по-
ли ти ке.

Ми лан ка Иван ча јић

Еко но мич ни је је
јед ном го ди шње
пла ти ти за по сле ни ма
си сте мат ски пре глед
ко ји пру жа мо гућ но сти
за ра но от кри ва ње и
пра во вре ме но ле че ње
бо ле сти не го пла ћа ти 
ду га бо ло ва ња

У ор га ни за ци ји Клу ба при-
вред ни ка оп шти не Па ли лу ла, 
До ма здра вља „Др Ми лу тин 
Ив ко вић”, а под по кро ви тељ-
ством ове бе о град ске оп шти не 
и спорт ског цен тра „Ко ви ло во”, 
кра јем ма ја одр жан је фо рум на 
те му „При вре да и здра вље”.

Фо рум је био при ли ка да се, 
пред ста вља ју ћи ак тив но сти ДЗ 
„Др Ми лу тин Ив ко вић” на ус по-
ста вља њу са рад ње са при вред-
ним су бјек ти ма, по ка жу успе шни 
мо де ли са рад ње чи ја је ко рист 
дво смер на: за сек тор здрав ства, 
али и за при вред ни ке, јер је здрав 
ко лек тив пред у слов ефи ка сног и 
про дук тив ног ра да. По здра вља-
ју ћи при сут не, Да ни ло Ба шић, 
пред сед ник ГО Па ли лу ла, оце нио 
је да су ова кви ску по ви ва жни за 
до бро функ ци о ни са ње ин сти ту-
ци ја до мо ва здра вља и њи хо ву 

успе шну са рад њу са при вред ним
су бјек ти ма.

Скуп је и био по све ћен ме ђу-
соб ном од но су ова два ва жна
дру штве на сек то ра и на чи ни ма
успе шне ме ђу соб не са рад ње.
Скре ну та је па жња ка ко на сам
про блем пре вен ти ве, ко ја је у
здрав ству је дан од основ них
прин ци па функ ци о ни са ња, та-
ко и на све оне по год но сти ко је
при вре ди на ло кал ном ни воу
мо же ква ли тет но и струч но да
пру жи дом здра вља. Ово је по-
себ но ко ри сно за при вред ни ке
у кри зним вре ме ни ма ка да по-
сло дав ци пре вас ход но раз ми-
шља ју о кон тро ли тро шко ва, а
си сте мат ски пре гле ди рад ни ка
су че сто на чин за уште ду. Јер, у

сва ком слу ча ју је еко но мич ни-
је јед ном го ди шње омо гу ћи ти
и пла ти ти за по сле ни ма си сте-
мат ски пре глед ко ји пру жа мо-
гућ но сти за ра но от кри ва ње и
пра во вре ме но ле че ње бо ле сти,
не го има ти рад ни ка на бо ло ва-
њу ду гом не ко ли ко ме се ци, па и
го ди ну да на.

На гла ше на је и по тре ба за од-
ре ђе ном вр стом про пи са ко ји ма
би би ло ре гу ли са но шта тач но
под ра зу ме ва ју си сте мат ски пре-
гле ди рад ни ка, ко мо же да их
оба вља и у ком вре мен ском раз-

ма ку су они по треб ни. Јер, чу ло
се на фо ру му, син ди ка ти че сто
зах те ва ју од ле ка ра да си сте мат-
ски пре глед са др жи не ке ску пе
и нај че шће не по треб не ди јаг-
но стич ке ме то де: пре гле де ске-
не ром, маг нет ну ре зо нан цу, ул-
тра звуч не пре гле де, ра зна дру га
сни ма ња... Ови пре гле ди, осим
што су ску пи, обич но су и не по-
треб ни за ве ћи ну за по сле них, а
мо гу би ти и штет ни за оне ко ји
не ма ју ме ди цин ских ин ди ка ци ја
да се под врг ну ова квим ана ли за-
ма. За то је нео п ход но уста но ви ти
шта је то што је дан си сте мат ски
пре глед оп ти мал но тре ба да са-
др жи да би ле кар сте као увид у
оп ште здрав стве но ста ње за по-
сле ног. Тек ако се на та квом пре-

гле ду уста но ви да не ком од рад-
ни ка тре ба ура ди ти и до дат не
ана ли зе, сни ма ња или би ло шта
дру го, био би упу ћен на да ља ис-
пи ти ва ња. Та ко би се из бе гли и
не по треб но ви со ки тро шко ви
фир ме за ску пе и ди јаг но зом не-
пот кре пље не ана ли зе, љу ди би
би ли по ште ђе ни сни ма ња и пре-
гле да ко ји им ни су нео п ход ни, а
они ко ји ма је за и ста по треб но си-
гур но би би ли упу ће ни на да ља
до дат на ис пи ти ва ња, за кљу чак је
пр вог Фо ру ма „При вре да и здра-
вље”. В. А.

ФО РУМ „ПРИ ВРЕ ДА И ЗДРА ВЉЕ” У КО ВИ ЛО ВУ

Ре дов ном кон тро лом
до здра вих рад ни ка

Београдски спортски центар „Ковилово”
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кроз Србију

Бра ни слав Не ди мо вић, гра до на чел ник
Срем ске Ми тро ви це, оба ве стио је
при сут не на ре дов ној го ди шњој Скуп-

шти ни Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра,
одр жа ној 27. ма ја, да је пот пи сан уго вор
са град ским пре во зни ком „Ге не ра ли јем” на
осно ву ко јег сви ми тро вач ки се ни о ри – ста-
ри ји од 65 го ди на, од 1. ју на има ју пра во на
бес плат ну во жњу у ло ка лу. Они ће, ипак,
има ти ма ње тро шко ве при ли ком из ра де
кар ти це за бес пла тан пре воз на шал те ри ма
овог пре во зни ка.

Пре ма ре чи ма Мир ја не Тре ска ни це,
пред сед ни це овог удру же ња ко је бро ји око
5.000 чла но ва, по ме ну та по год ност за при-
пад ни ке тре ћег до ба у Срем ској Ми тро ви-
ци ре зул тат је ра ни јих до го во ра са гра до на-
чел ни ком. Ме ђу тим, Оп штин ско удру же ње
пен зи о не ра при пре ми ло је и но ве пред ло-
ге ло кал ној са мо у пра ви у ци љу про ши ре ња
бро ја ко ри сни ка овог бе не фи та, али и за
обез бе ђе ње дру гих ви до ва по мо ћи ма те-
ри јал но нај у гро же ни јим ба ка ма и де ка ма
на оп шти ни. Јер, 63 од сто од око 15.000
ми тро вач ких пен зи о не ра и 952 ко ри сни ка
50 од сто де ли мич не ин ва лид ске пен зи је,
ме сеч но при ма ма ње од из но са про сеч не
пен зи је у Ср би ји.

Кон крет но, до кра ја го ди не оба ви ће се
раз го во ри да се бес пла тан пре воз обез бе ди
и за жи те ље 24 ме ста ми тро вач ке оп шти не,
као и да нај ста ри ји че ти ри пу та го ди шње
до би ју бес пла тан пре воз у ме ђу град ском

са о бра ћа ју, и да се ма те ри јал но нај у гро же-
ни ји ма по кло не др ва за гре ја ње за на ред ну
зи му. Мир ја на Тре ска ни ца оче ку је и да се
пен зи о не ри ма ко ји ме сеч но при ма ју из ме-
ђу 12.077 (за оне ко ји при ма ју до овог из но-
са пред ви ђе на је по моћ Вла де Вој во ди не)
и 15.000 ди на ра до де ли ма кар јед но крат на
нов ча на по моћ.

Осим гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви-
це, ко ји је пр ви пут био гост на ова квом ску-
пу, Скуп шти ни Удру же ња при су ство вао је и

Сте ван Ра ма ков, пред сед ник Оп штин ског
ве ћа Са мо стал ног син ди ка та Вој во ди не. На
сед ни ци су усво је ни и фи нан сиј ски из ве-
шта ји и Из ве штај о ра ду за про шлу го ди ну,
као и План ра да за 2011. Чла но ви Удру же ња
су по себ но за до вољ ни ре зул та ти ма ово го-
ди шње Скуп шти не јер их је ло кал на са мо-
у пра ва при хва ти ла као рав но прав не са го-
вор ни ке у ре ша ва њу про бле ма ста ри јих из
овог нај ве ћег срем ског гра да.

Ми ро слав Мек те ро вић

Ве ћи ном гла со ва чла но ва
Из вр шног од бо ра Удру же ња
пен зи о не ра оп шти не Свр љиг,
11. ма ја, раз ре шен је ду жно сти
до са да шњи се кре тар, Си ни ша
Кр стић, ко ји је ту функ ци ју оба-
вљао од ав гу ста про шле го ди не,
ка да су одр жа ни из бо ри.

По сле раз ре ше ња, у раз го во-
ру са пред сед ни ком Удру же ња,
Ми лен ком Пе тро ви ћем, и Си ни-
шом Кр сти ћем, са зна ли смо да
је Кр стић још 14. апри ла ове го-
ди не Из вр шном од бо ру под нео
нео по зи ву остав ку из лич них
раз ло га, не же ле ћи да при хва ти
ни ка кве уце не и на год бе. Сво-

је раз ло ге до ста ви ће у пи са ној 
фор ми Скуп шти ни Удру же ња 
пен зи о не ра оп шти не Свр љиг.

Ми лен ко Пе тро вић, пред сед-
ник Удру же ња, ко ји по Ста ту ту и 
пред ла же се кре та ра, ка же да је 

за до во љан са рад њом са Кр сти-
ћем и из тог раз ло га ни је хтео 
да ста ви на днев ни ред ње го ву 
остав ку. Ме ђу тим, са ма по де ла 
у Из вр шном од бо ру и рас пра-
ве до ве ле су до пре гла са ва ња и 
раз ре ше ња.

Пре ма Ста ту ту Удру же ња
пен зи о не ра оп шти не Свр љиг, 
сле ди из бор но вог се кре та ра. 
На пи та ње да ли не ко са стра не 
же ли да уне се не ми ре у ре до ве 
ру ко вод ства нај ста ри је по пу ла-
ци је ко ја бро ји око 5.000 чла но-
ва, Пе тро вић је од го во рио да је 
„све мо гу ће”.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ

Раз ре шен се кре тар Удру же ња

СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Бес пла тан град ски пре воз
ста ри ји ма од 65

Мир ја нa
Тре ска ни цa
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Удру же ње пен зи о не ра
оп шти не Ле ско вац иза-
бра ло је но ви Управ ни
од бор, пред сед ни ка и
пот пред сед ни ка, ко ји ће
ру ко во ди ти овом ор га ни-
за ци јом у на ред ном че-
тво ро го ди шњем пе ри о ду.
Но ви – ста ри пред сед ник
је Бра ти слав Здрав ко вић,
а пот пред сед ник Љу би-
ша Сте ва но вић, од лу че но
је на не дав ној Из бор ној
скуп шти ни Удру же ња, у
чи јем ра ду је уче ство ва ло
109 де ле га та, ко ји су пред-
ста вља ли 65 ме сних ор га-
ни за ци ја.

– По моћ, по себ но нај си-
ро ма шни јим чла но ви ма,

би ће и на да ље нај ва жни ја
оба ве за – ка же Бра ти слав
Здрав ко вић, пред сед ник,
ко ји је за до са да шњи рад
до био нај ви шу оце ну.

Удру же ње пен зи о не ра
има око 8.500 чла но ва од
ко јих нај ве ћи број жи ви
у Ле сков цу и ве ћим ме-
сти ма ове оп шти не, до ста
њих при ма ми ни мал ну
пен зи ју, а мно ги су уса-
мље ни и те шко бо ле сни.
На Из бор ној скуп шти ни
Удру же ња до не та је од лу-
ка да чла на ри на убу ду ће
бу де 20 уме сто до са да-
шњих 15 ди на ра, уз обра-
зло же ње ру ко вод ства
да је по треб но са ку пи ти
не што ви ше сред ста ва да
би се по мо гло нај си ро ма-
шни јим чла но ви ма ове
ор га ни за ци је.

Д. Ко цић
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НО ВИ ПРО ЈЕ КАТ ПРЕ КО ГРА НИЧ НЕ 
СА РАД ЊЕ СУ БО ТИ ЦЕ И СЕ ГЕ ДИ НА

Ре ги о нал ни
ре ха би ли та ци о ни
цен тар

По чет ком ју на, на по зив де ка на Не у ро ло шке
кли ни ке Уни вер зи те та у Се ге ди ну, др Ве чеи Ла-
сла, ди рек тор Ге рон то ло шког цен тра из Су бо ти-
це, др Не над Ива ни ше вић, и тим за про је кат бо-
ра ви ли су у јед но днев ној по се ти овој обра зов ној
ин сти ту ци ји. Те ма су сре та би ло је ус по ста вља ње
бу ду ће пре ко гра нич не са рад ње ра ди за јед нич-
ког уче шћа на про јек ту „Ре ги о нал ни ре ха би ли-
та ци о ни цен тар”. Основ ни циљ овог про јек та
је сте ре ха би ли та ци ја па ци је на та на кон це ре бро-
ва ску лар ног ин сул та (мо жда ног уда ра).

Сле де ћи су срет је у Су бо ти ци, у сеп тем бру,
ка да се оче ку је пот пи си ва ње спо ра зу ма о са-
рад њи, уз уче шће на Европ ским пре ко гра нич-
ним про јек ти ма. И. М.

УВој во ди ни је, од 23. до 28. ма ја, обе-
ле же на Не де ља бор бе про тив дис-УУтро фи је. Кроз ову тра ди ци о нал ну ма-УУ

ни фе ста ци ју, ко ју је још 1973. го ди не уста-
но ви ла Европ ска ор га ни за ци ја дис тро фи-
ча ра (EAM DA) и од та да се одр жа ва у свим
зе мља ма Евро пе, јав ност се ин фор ми ше о
про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва ју осо бе
обо ле ле од про гре сив не не у ро ми шић не
бо ле сти, али и о њи хо вим пра ви ма и мо гућ-
но сти ма. У Ср би ји жи ви око 1.700 дис тро-
фи ча ра.

Са вез дис тро фи ча ра Вој во ди не, са сво-
јих шест ор га ни за ци ја, усме рио је ове го-
ди не ак тив но сти на про мо ви са ње но вог
За ко на о со ци јал ној за шти ти. Са вез сма тра
да је овај за кон зна ча јан за дис тро фи ча ре
и оста ле ка те го ри је осо ба са те ле сним ин-
ва ли ди те том јер пр ви пут у Ср би ји уво ди
у си стем услу ге по др шке осо ба ма са ин ва-
ли ди те том (ОСИ), а пре све га сер вис пер со-
нал них аси сте на та. Та ко ђе, пр ви пут је уве-
де но и пра во на по себ ну нов ча ну на кна ду
за не за по сле не ро ди те ље ко ји не гу ју де те
ко је је оства ри ло пра во на уве ћа ни до да-
так за по моћ и не гу дру гог ли ца. По што је
со ци јал на за шти та кроз из ме не у за ко ну де-
цен тра ли зо ва на, нео п ход но је и да се ор га-
ни за ци је ОСИ ан га жу ју на пред ста вља њу и
раз ви ја њу услу га сер ви са пер со нал них аси-
сте на та у ло кал ним сре ди на ма.

То ком обе ле жа ва ња ове ма ни фе ста ци је,
у Скуп шти ни Вој во ди не је, 24. ма ја, одр жан
скуп на ко ме су ис так ну ти про бле ми са ко ји-
ма се у на шој сре ди ни су сре ћу љу ди са хен-

ди ке пом. Нај че шће су то со ци јал ни, здрав-
стве ни, али и прак тич ни про бле ми, као што
су ар хи тек тон ске ба ри је ре са ко ји ма се они
су сре ћу у јав ним уста но ва ма и пред у зе ћи ма.
На ску пу је пред ста вљен и про је кат „Гур ло”,
ко ји по др жа ва сер ви сну мре жу и ра ди о ни цу
за раз ви ја ње и из на ла же ње сред ста ва по мо-
ћи при за по шља ва њу и при ла го ђа ва њу на
са мо ста лан на чин жи во та ин ва ли да.

С дру ге стра не, Удру же ње дис тро фи ча ра
Ју жно бач ког окру га је, про гра мом за вр шне
ма ни фе ста ци је „Не де ље бор бе про тив дис-
тро фи је”, одр жа не 27. ма ја на Тр гу сло бо де у

Но вом Са ду, при ка за ло су гра ђа ни ма мо гућ-
но сти и та лен те ко је има ју и мо гу да раз ви ју
осо бе обо ле ле од ми шић не дис тро фи је. На-
сту пи ли су пле са чи у ко ли ци ма из пле сне
гру пе „Rol lin Dan cers-kom bi” из Бу дим пе ште,
ин клу зив ни хор ИСОН, под ди ри гент ском
па ли цом Ми ше Бли зан ца, и со ли ста Злат ко
Ри ба рић, члан овог удру же ња.

Пу бли ка је бур ним апла у зи ма про пра ти ла
сва ко из во ђе ње, што је би ла и нај бо ља на-
гра да за при ка за ни рас ко шни та ле нат и уме-
ће ових умет ни ка са фи зич ким хен ди ке пом.

М. Мек те ро вић

У НО ВОМ СА ДУ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА НЕ ДЕ ЉА БОР БЕ ПРО ТИВ ДИС ТРО ФИ ЈЕ

Вал це ром про тив хен ди ке па

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЛЕ СКОВ ЦА

Здрав ко вић по но во пред сед ник

Бра ти слав Здрав ко вић



Не пре по зна ва ње ту ђих
емо ци ја је глав ни
не до ста так
емо ци о нал не
ин те ли ген ци је
и по ра жа ва ју ће
од су ство људ ско сти

Осме си до ми ни ра ју над
свим дру гим из ра зи ма јер
наш ум во ли срећ на ли ца

и бр же и спрем ни је их пре по зна-
је од не га тив них из ра за. Осмех,
леп гест, то пла реч мо гу да нас
за и ста учи не бо љим и срећ ни јим
љу ди ма, без об зи ра на ре то ри ку
мо дер ног вре ме на, а пси хо а на-
ли ти чар Пол Екер ман на во ди да
се мо же мо сме ја ти на чак осам на-
ест на чи на.

Жи вот у са вре ме ном све ту,
дик ти ран све бр жим тем пом,
оста вља нам ма ло вре ме на и
тек тра чак на де за не по сред но и
при сно оп хо ђе ње. Не мо гућ ност
да се пре по зна ју ту ђе емо ци је
пред ста вља основ ни не до ста так
емо ци о нал не ин те ли ген ци је и не
са мо фо ку си ра ност на соп стве ну
лич ност, не го и по ра жа ва ју ће од-
су ство ху ма но сти. Бр зи на је по ти-
сну ла жи ви раз го вор и пред ност
да ла СМС по ру ка ма и ин тер нет
ко му ни ка ци ји, а ве шти на да се 
чи та ју не вер бал ни зна ко ви, од-
но сно тон у гла су, по крет, из раз 
ли ца, по глед, основ је за пред о се-
ћа ње ту ђих емо ци ја. Ако се вра-
ти мо на на во де По ла Екер ма на
и ње го ве вр сте сме ха, на ме ће се
пи та ње мо же ли је зик СМС по ру-
ка, са про сеч но че ти ри до шест
емо ти ко на ко ри шће них у мо бил-
ном те ле фо ну, до ча ра ти спек тар
људ ских осе ћа ња.

Ис тра жи ва ње спро ве де но за
по тре бе про јек та „По др шка спро-
во ђе њу ан ти ди скри ми на ци о ног
за ко но дав ства и ме ди ја ци је у Ср-
би ји”, ко ји се ре а ли зу је у са рад њи
Ми ни стар ства ра да и со ци јал не
по ли ти ке и Про гра ма УН за раз-
вој, а уз фи нан сиј ску по др шку ЕУ,
об у хва ти ло је 433 ис пи та ни ка од

15 до 25 го ди на. Ова сту ди ја је 
по ка за ла да ка да је реч о нај ви-
ше дис кри ми ни са ним гру па ма, 
гра ђа ни Ср би је нај че шће на во де 
Ро ме (иако не што ма ње 
у од но су на 2009. го ди-
ну, 45 од сто у од но су на 
ра ни јих 50), по том сле-
де си ро ма шни, осо бе са 
ин ва ли ди те том, же не и, 
што нас на жа лост не чу ди, 
ста ри је осо бе. Тер мин еј-
џи зам и код нас све ви ше
ула зи у упо тре бу а озна ча-
ва про цес си сте мат ске дис-
кри ми на ци је љу ди са мо
за то што су ста ри, и сли чан 
је ра си зму ко ји је усло вљен 
бо јом ко же. „Еј џи ста” до жи-
вља ва ста ре осо бе као на-
пор не, кон зер ва тив-
не, мр зо вољ не, 
успо ре не.

Ако се по тру-
ди мо да раз у-
ме мо ста ри је 
љу де у окру же-
њу, у по ро ди ци, 
ком ши лу ку, и 
са ми ће мо се
осе ћа ти бо-
ље. Ем па ти-
ја ни је пу ко 
са о се ћа ње 
или трен-
дов ско де-
к л а  р а  т и в  н о 
по и сто ве ћи ва ње 
са про бле ми ма дру-
гих, она из и ску је пре
све га пре по зна ва ње 
соп стев них емо ци ја. 
Као што су ста ри ји за-
слу жи ли сво ју пен зи ју, 
за слу жи ли су и ува жа ва-
ње дру штва, по што ва ње и ве ћи 
сте пен то ле ра ци је мла ђих спрам 
њи хо вих го ди на. Еј џи зам чак, 
иако за кон про пи су је су прот но, 
ети ке ти ра пен зи о не ре као не спо-
соб не за рад.

За пра во, по жељ но је да ста ри ји 
од 65 го ди на ра де та мо где ће њи-
хо во ис ку ство до ћи до из ра жа ја, 
као кон сул тан ти, или где не ма до-
вољ но мла дих за из вр ше ње по-

слов них за да та ка. Ис тра жи ва ња 
су, шта ви ше, по ка за ла да ста ри ји 
рад ни ци ма ње од су ству ју с по сла 
и ма ње ме ња ју рад на ме ста, да 

про у зро ку ју ма њи број не сре ћа 
и да су не рет ко про дук тив ни ји од 
мла ђих.

Раз у ме ва ње дру гих љу ди је ве-
за но за све аспек те жи во та. Ем па-
ти ја је кључ успе шне ин тер ак ци је 
са дру ги ма, од но сно уза јам ног 
де ло ва ња, и она се ве жба и уса-
вр ша ва. Нај зад, ем па ти ја је, по ред 
оста лог, осно ва за во ђе ње пре го-
во ра, за мо ти ва ци ју за по сле них и 

успе шан ме наџ мент. Иако је че-
сто од ба ци ва на уз ре чи „ме не за-
ни ма са мо мој ин те рес”, ем па ти ја 
је на ви со кој це ни пре ма свим 
озбиљ ни јим сту ди ја ма не у ро ло-
ги је, пси хо ло ги је, али и ме наџ-
мен та. Ем па тич ност је ве шти на 
ко ја ни је ве за на са мо за по ро ди-
цу, већ и за по слов но окру же ње, а 
на у ка одав но ви ше не де фи ни ше 
за по сле не као пу ку рад ну сна гу 
не го као људ ски ка пи тал. 

Је ле на Оцић

Шта је еј џи зам
Еј џи зам спа да ме ђу нај ра-
спро стра ње ни је об ли ке дис-
кри ми на ци је у са вре ме ном
све ту, а под ра зу ме ва дис кри-
ми ни са ње по је ди на ца са мо 
за то што при па да ју ста ро сној
гру пи тре ћег до ба. Где је гра-
ни ца тре ћег до ба за ви си од 
кул ту ре, ни воа раз ви је но сти
дру штва, дру штве ног бо гат-
ства и де мо крат ских по тен-
ци ја ла. Да нас се под тре ћим
до бом у Евро пи под ра зу ме ва 
жи вот ни пе ри од у ко ме љу ди 

за вр ша ва ју ак тив ни 
рад ни век и од ла зе
у пен зи ју, да кле од

по ло ви не ше зде се тих 
или по чет ка се дам де-

се тих го ди на жи во та.
За не ма ри ва ње по тре ба 

љу ди тре ћег до ба има и 
по врат ни ути цај на њи хо-

ву пер цеп ци ју вла сти те
лич но сти, па су ста рач ке 

де пре си је нај че шће усло-
вље не по ру ка ма ко је дру-

штво упу ћу је овим осо ба ма.
Упра во од нос пре ма ста ри-

ма, као и од нос пре ма 
де ци, по ка зу је ко ли-

ко су етич ки прин-
ци пи угра ђе ни у
функ ци о ни са ње 
јед не за јед ни це.
Али, с об зи ром на 

то да се жи вот ни 
век про ду жа ва
и да љу ди мо гу 
да бу ду ак тив ни

још из ве стан број 
го ди на, раз ви је-
на дру штва се све 
ви ше ор га ни зу ју 
та ко да и ста ри ји 

има ју при ли ке да и 
да ље жи ве ак тив но, 

раз ви ја ју вла сти те 
ка па ци те те и не осе-

ћа ју се ис кљу че ним из 
за јед ни це.
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ОПА СНОСТ ОД ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ СТА РИХ

Ем па ти ја – кључ
ме ђу људ ских од но са

ј у
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Ка да је у пи та њу ди зајн – из глед опе ра-
тив ног си сте ма Win dows 7, пр ва ствар
ко ју при ме ћу је мо је но ви ин тер фејс

на зван AERO („Aut hen tic, Ener ge tic, Re fl ec ti-
ve, Open”). Win dows 7 је пр ви Mic ro sof t-ов
опе ра тив ни си стем чи ји је ин тер фејс за-
сно ван на раз вој ном окви ру (fra me work)
Win dows Pre sen ta tion Fo un da tion, по зна ти-
јем под име ном Ava lon, ко ји ну ди при лич но
за ни мљи ве мо гућ но сти ме ђу ко ји ма је на
пр вом ме сту рад са век тор ском гра фи ком.
WPF омо гу ћа ва ин те ре сант не ефек те по пут
про зрач но сти, ро ти ра ња гра фич ких еле-
ме на та, њи хо во де фор ми са ње ка ко би се
по сти гао ефе кат пер спек ти ве, као и мно ге
дру ге ефек те ко ји су дис крет но им пле мен-
ти ра ни у AERO.

Уко ли ко има мо ви ше отво ре них про зо ра,
мо же мо да до би је мо је дан од нај ин те ре-
сант ни јих ефе ка та при ти ском на ком би на-
ци ју та сте ра Win+Tab. Сви отво ре ни про-
зо ри ко ји се на ла зе на таск ба ру при ка зу ју
се на екра ну у 3-Д пер спек ти ви, а тре нут-
ни из глед про зо ра се ажу ри ра у ре ал ном
вре ме ну. Та ко ђе, ком би на ци јом та сте ра
Win+Tab мо же мо да ме ња мо ре до след про-
зо ра на екра ну. Ка да клик не мо на же ље ни
про зор ко ји је при ка зан у 3-Д пер спек ти ви,
он се пр ви по ја ви на екра ну, а на таск ба ру
(сре ди шњем де лу тра ке за бр зо ак ти ви ра-
ње) при ка зу ју се про гра ми и до ку мен ти ко-
ји су отво ре ни – вра ћа мо се у 2-Д при каз.
Уко ли ко има мо ви ше отво ре них про зо ра, а
же ли мо да ви ди мо са др жај деск то па, кур-
сор ми ша до ве де мо на дуг ме Show desk top
у де сном углу таск ба ра и сви про зо ри ће
по ста ти про вид ни – ста кла сти. При ли ком
пре ла ска ми ша са јед ног на дру ги про зор
до дат но се осве тља ва про зор на ко ме се
тре нут но на ла зи мо.

AERO до но си и мо гућ ност да ме ња мо из-
глед ко ри шће њем те ма, ко ја је у ра ни јим
вер зи ја ма Win dow sa ипак би ла пре ви ше
ску че на и не функ ци о нал на. Са естет ске тач-
ке гле ди шта AERO се по ка зао као из у зет но
при ја тан. Но ви ин тер фејс је да ле ко пре-
глед ни ји и има бо љи ви зу ел ни до жи вљај од
гра фич ких ин тер феј са у ра ни јим вер зи ја ма
опе ра тив ног си сте ма Win dows.

Три ко ви на деск то пу
На екра ну има мо три отво ре на про зо ра

у про гра му In ter net Ex plo rer – сли ке Blu es
Brot hers, Ji mi Hen drix и Janis Joplin. При ка-
за ће мо вам шта све мо же мо да ура ди мо са
овим про зо ри ма ко ри сте ћи раз не по те зе
ми шем:

1. уко ли ко же ли мо да нам на екра ну оста-
не са мо ак ти ван про зор по сту пак је:

а) кур сор ми ша до ве де мо на на слов ну
ли ни ју про зо ра ко ји же ли мо да оста не (Ji mi
Hen drix);

б) при ти сне мо и др жи мо ле ви та стер;
ц) про др ма мо ми шем про зор на ко ме се

на ла зи мо;
д) оста ли про зо ри спу шта ју се на таск бар

(Blu es Brot hres и Ja nis Jo plin);
е) на екра ну оста је са мо же ље ни про зор

(Ji mi Hen drix);
2. уко ли ко же ли мо да упо ре ђу је мо два

про зо ра, мо ра мо да по ста ви мо сва ки на по-
ло ви ну екра на по сле де ћем по ступ ку:

а) кур сор ми ша до ве де мо на на слов ну
ли ни ју про зо ра ко ји же ли мо да по ста ви мо
на де сну по ло ви ну екра на (Blu es Brot hers);

б) при ти сне мо и др жи мо ле ви та стер;
ц) ма ло ја че по ву че мо ми ша та ко да уда-

ри у де сну иви цу екра на;
д) про зор ће се про ши ри ти тач но на де-

сној по ло ви ни екра на (Blu es Brot hers);
е) кур сор ми ша до ве де мо на на слов ну

ли ни ју про зо ра ко ји же ли мо да по ста ви мо
на ле ву по ло ви ну екра на (Ja nis Jo plin);

ф) при ти сне мо и др жи мо ле ви та стер;
г) ма ло ја че по ву че мо ми ша та ко да уда ри

у ле ву иви цу екра на;
х) про зор ће се про ши ри ти тач но на ле вој

по ло ви ни екра на (Ja nis Jo plin);
3. уко ли ко же ли мо да про ши ри мо про-

зор пре ко це лог екра на, по сту пак је:

а) кур сор ми ша до ве де мо на на слов ну
ли ни ју про зо ра ко ји же ли мо да по ста ви мо
пре ко це лог екра на (Ji mi Hen drix);

б) при ти сне мо и др жи мо ле ви та стер;
ц) ма ло ја че по ву че мо ми ша, та ко да уда-

ри у гор њу иви цу екра на;
д) про зор ће се про ши ри ти пре ко це лог

екра на (Ji mi Hen drix);
4. уко ли ко же ли мо да про ши ри мо про-

зор по ви си ни екра на по сту пак је:

а) кур сор ми ша до ве де мо на гор њу иви цу
на слов не ли ни је про зо ра ко ји же ли мо да
про ши ри мо по ви си ни екра на (Blu es Brot-
hers);

б) ка да се по ја ви ду пла стре ли ца, при ти-
сне мо и др жи мо ле ви та стер;

ц) по вла чи мо гор њу иви цу про зо ра ка
вр ху екра на;

д) ка да до ђе мо до вр ха екра на, про зор се
про ши ру је по ви си ни екра на а ду жи на му
оста је иста.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

AERO

15

„Aut hen tic, Ener ge tic, Re fl ec ti ve, Open”
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Поврће и још понештоПоврће и још понешто

Ши шар ке
(за це лу по ро ди цу)
Вре ме при пре ме: 15 ми ну та
Са стој ци: 200 гр чо ко ла де, 200 гр еуро кре ма, 150 гр

ки ки ри ки ја, 150 гр ле шни ка.
При пре ма: Чо ко ла ду ото пи ти на па ри, до да ти еуро-

крем, круп но сец ка ни ки ки ри ки и ле шник. На па пи ру за
пе че ње пра ви ти ка ши чи цом го ми ли це. Оста ви ти да се
осу ше (до су тра дан). Од ове ме ре иза ђе око 50 ко ма да.

Гне зда од
шар га ре пе
и кром пи ра

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 30

ми ну та
Са стој ци: 400 гр шар-

га ре пе, 400 гр кром пи ра,
ве ћа гла ви ца цр ног лу ка,
две ка ши ке сец ка ног пер-
шу но вог ли ста, јед но ја је,
100 гр бра шна, ве ге та, со,
би бер, уље за пр же ње.

При пре ма: Очи сти ти
шар га ре пу, кром пир и лук,
па из рен да ти. До да ти пер-
шун и за чи не. Ру ка ма ис-
це ди ти. До да ти ја је и бра-
шно и све ле по сје ди ни ти.
За гре ја ти уље, ма су ва ди-
ти ве ћом ка ши ком (ма ло
спљо шти ти). Пр жи ти 6-7
мин. и ва ди ти на па пир ну
сал ве ту да се оце де.

На по ме на: Мо гу се је-
сти уз све вр сте са ла те.

Чор ба од пра зи лу ка
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: око 60 ми ну та
Са стој ци: не ко ли ко ка ши ка уља, 400 гр пра зи лу ка, гла ви ца цр-

ног лу ка, 350 гр кром пи ра, 600 мл пи ле ће су пе, со, би бер, мор ски 
ора шчић.

Ра гу од пи ле ће џи ге ри це
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 400-500 гр пи ле ће џи ге ри це, 100 гр сла ни не,

гла ви ца цр ног лу ка, две ка ши ка бра шна, две ка ши ке уља,
че ти ри ка ши ке слат ка стог ви на, 150 мл пи ле ћег бу јо на, за-
чи ни, ли сти ћи жал фи је.

При пре ма: Џи ге ри ци од стра ни ти жи ли це, исе ћи је на
2-3 де ла, за тим ува ља ти у бра шно. Сла ни ну исец ка ти на
коц ки це. Лук исе ћи на ко лу то ве. За гре ја ти уље и џи ге ри цу
пр жи ти 4-5 ми ну та, а за тим је из ва ди ти. На истом уљу пр-
жи ти сла ни ну и лук да до би ју ле пу жу ту бо ју. До да ти ви но и пи ле ћи бу јон. У то вра ти ти џи ге ри цу и још
ма ло дин ста ти. Ли сти ће жал фи је опра ти и осу ши ти па пир ним убру сом, а за тим до да ти џи ге ри ци.

На по ме на: Уз ова ко спре мље ну џи ге ри цу нај бо ље као до да так иде ба ре ни пиринач или пи ре кром-
пир. Од са ла та – зе ле на.  При пре ми ла: С. Д.

Ги ба ни ца са по вр ћем
(за осам осо ба)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 500 гр тан ких ко ра за пи ту, 1-2 дл уља, 150 гр

кром пи ра, 100
гр це ле ра, 200 гр
шар га ре пе, ве ћа
гла ви ца цр ног лу-
ка, 100 гр шун ке,
200 гр си ра, 4-5
ја ја, че ти ри де ци-
ли тра мле ка, два
де ци ли тра па вла-
ке, ве за пер шу на,
со, би бер.

При пре ма: По-
вр ће очи сти ти,
опра ти, про су ши ти кр пом. Из рен да ти га на круп но. Шун ку исец-
ка ти на коц ки це. Исец ка ти лук и про пр жи ти на уљу. До да ти рен-
да но по вр ће и дин ста ти га да ма ло омек ша. Оста ви ти да се охла-
ди. Из гње чи ти сир, до да ти па вла ку, шунку, уму ће на ја ја, мле ко,
сец ка ни пер шун, со, би бер и до бро из ме ша ти са по вр ћем.

У под ма зан плех ста ви ти три ко ре, та ко да пре ђу пре ко иви-
це пле ха. Оста ви ти две це ле ко ре за од о зго. Оста ле ко ре ис-
цеп ка ти и гу жва не ума ка ти у фил. Ко ре ре ђа ти у плех. По за-
вр шет ку пре ба ци ти кра је ве на уну тра. Оне две ко ре ста ви ти
од о зго и до бро ушу шка ти. Пре ма за ти ма ло уљем и боц ну ти
ви љу шком на два-три ме ста. Пе ћи на 220-250 сте пе ни, да ле по
по ру ме ни. Пе че ну ги ба ни цу ма ло по пр ска ти во дом.

На по ме на: Ова ги ба ни ца је иде ал на за ве че ру.

При пре ма: На уљу из дин ста ти сит но исец кан пра зи лук и цр ни 
лук, да омек ша ју. Из рен да ти кром пир (или исец ка ти на сит не коц-
ки це). На ли ти пи ле ћом су пом и пу сти ти да про кљу ча. Сма њи ти 
тем пе ра ту ру, по кло пи ти и ку ва ти још око 40 ми ну та. Го то ву чор бу 
ис па си ра ти. Крат ко вра ти ти на шпо рет, до да ти со и би бер по уку су, 
а пре слу же ња по су ти рен да ним мор ским ора шчи ћем.

На по ме на: Ову чор бу не мо ра те па си ра ти, већ је мо же те по слу-
жи ти та кву ка ква је сте. Та ко ђе, чор ба се мо же по су ти из дро бље ним 
фе та си ром.
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кулирање

Летовање
на видику

ККККАААА ЖЕ МММИИИИ МММО ЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККААА

за спорт, два ку па ћа (па да про ме ним кад је је дан мо кар), ха љи ни-
ца за пла жу, шор цић не ки, сук њи ца, мај чи це... Ма ни шта на ро чи то,
ка жем ти, а и та мо, не ки еврић за кло пу, уве че за про вод и то је то.
Тач но та ко, сад је пра во вре ме, ваљ да ми се не ће ићи на мо ре кад
бу дем у тво јим го ди на ма. Па то, ми слим, мо гла би ти у ба њу, али
по што ти се овог ле та не иде, ти ћеш то ме ни да даш за мо ре. Ва жи
он да, али сле де ће го ди не оба ве зно ти идеш у ба њу, а ја ћу већ од
је се ни да ште кам по не ки ди нар да имам за ле то ва ње. Шта ка жеш,
то сам ре кла и про шле го ди не. Ни је баш да се се ћам, али не ка бу-
де да је та ко. Са мо не ка ко ни сам мо гла ни шта да уште кам, на па ла
ова кри за на нас па све оде на то ма ло шмин ке и гар де ро бе и тек
по ко ји из ла зак. А и кад сам оно за но ва ка ма ло ско чи ла до Бе ча на
пар да на, ис тро ши ла сам се, знаш. Али, од је се ни окре ћем лист и за
сле де ћу го ди ну сам мир на кад мо ре до ђе на ред.

Е, баш ти хва ла, ба ка си це, што си ми отво ри ла очи и на го во ри ла
ме да идем. И за ло ву ти хва ла, на рав но, а сад мо рам да жу рим да
тра жим до бру аген ци ју ко ја има не ки зго дан аран жман чић, да ја-
вим сви ма из дру штва да ута на чи мо вре ме ко је нам од го ва ра, да
за ка жем ма ло со ла ри ју ма да се при пре мим, не ћу ваљ да ова ко бе ла
да кре нем на мо ре, да... ма сто ства ри тре ба да оба вим. Љу бац, ба-
ка си це, ви ди мо се пре не го што кре нем.

Ба ка Ма ра

Шта ме ни са мој тре ба: тек по не ка сит ни ца
за ма за ње, не ке па пу чи це, сан да ли це,
па ти ке не ке за спорт, два ку па ћа, ха љи ни ца
за пла жу, шор цић, сук њи ца, мај чи це... 
и не ки еврић за кло пу и из ла ске

Ви ди, ба ка си це, иако смо озбиљ но ба ца ли сум њу да ће се ове 
го ди не то уоп ште до го ди ти због оно ли ко ло шег вре ме на 
мал те не до пре не ки дан, ле то нам се не ка ко иза ле ђа до шу-

ња ло и сад нам је од јед ном вру ћи на и баш је пре то пло, спар но, 
те шко и што не пад не та ки ша да се осве жи мо ма ло... Слу шам и 
не ве ру јем сво јим уши ма. Па, на ро ду се баш ни ка ко не мо же уго-
ди ти. На све жи во има при мед бе, при ту жбе и жал бе, па ето и на 
вре ме на ко је иона ко ни ко жив не мо же да ути че, ни ти да ту ма 
шта про ме ни. (А, опет, оно на шта би смо мо гли, ми слим као на род, 
да ути че мо и да евен ту ал но и про ме ни мо, пу шта мо да тра је ка ко 
смо на ви кли чак и ако ни ка ко ни је до бро и тре ба га ме ња ти. При 
том не ми слим са мо на по ли ти ку о ко јој слу шам од кад знам за 
се бе, као и о кри зи, већ и на чи сто ћу на ших ули ца, ре ка, гра до ва 
и те ства ри.) 

Ни сам уства ри хте ла да ти при чам о то плом вре ме ну, не го о то-
ме ка ко кад поч ну лет ње тем пе ра ту ре и сун це за си ја је ди но што 
ми па да на па мет је сте ку па ње, пла жа, сла до лед и слич но, зна чи 
све осим по сла и уче ња (што на жа лост мо рам). Па се опет при-
се ћам (слу шај ме не, као да имам сто го ди на) кад сам би ла ма ла, 
не ка ко се зна ло: ле то на по мо лу а ма ма и та та већ ис пла ни ра ли 
ле то ва ње, где ће мо, ка ко ће мо, с ким... При че ни је би ло о то ме 
да се не иде ни куд, а ле то ва ња су тра ја ла две не де ље јер „ма ње 
не ма свр хе, та ман се де ца при ла го де, вра ћај се ку ћи, без 15 да на 
не ма го во ра”, при ча ла би ма ма са при ја те љи ца ма, а ја упи ја ла као 
сун ђер.

Са да баш и не мам та кве кри те ри ју ме, дај шта даш, не де љу да на 
океј, бо ље ишта не го ни шта, са мо не ка ко и тих не де љу да на ми ове 
го ди не не из гле да баш сто про цент но си гур но. Све се пла шим да 
ћу да из ви сим. Ка ко због че га, ба ка си це, па због па ра, шта би дру-
го мо гло да ме спре чи. Не ка ко све ску по, а пла те ту га јед на, па још 
и факс мо ра да се пла ћа, ис пи ти, и све се стр па у то лет ње вре ме, 
јун ски рок, па од мах сеп тем бар ски. А за мо ре ти опет тре ба сва-
шта – да се спре миш, па да упла тиш, па кин та за по не ти... Про сто 
ме мо зак за бо ли кад поч нем о то ме да ми слим. Шта ка жеш, имаш и 
ти не ки ди нар да до ни раш, уште де ла од пен зи је. Ка ко ти је то, ми-
ле ти мај ке, ус пе ло са том пен зи ји цом. А то, не идеш уве че у град, 
не тре ба ти фри зер, ма ни кир, пе ди кир, ни три па ра но ве обу ће, ни 
трен ди гар де ро ба, па оста не од кло пе и ле ко ва. Па, до бро кад си 
баш за пе ла, ај де узе ћу. И шта ми слиш, и ма ма и та та ће да се отво ре 
за не ку ло ву, при ча ла си с њи ма. Е, то ми је он да већ до вољ но да 
имам та мо за кло пу и ово-оно, а мо гу да упла тим не ки аран жман на 
ра те пре ко аген ци је. 

Ви диш, у пра ву си ти, ни је ло ше не кад по при ча ти с то бом, чу ју се 
до бре иде је и па мет ни са ве ти. Ма не, ни је ми на па мет па ло да ти 
за то при чам ка ко не ћу мо ћи овог ле та на мо ре не го, ето, про сто за-
при ча ле се о вру ћи ни па ле то ва ње са мо од се бе, не ка ко до шло на 
днев ни ред. Имаш ти пра во, што да не идем – кад ћу ако не ћу сад, 
док сам мла да, са ма, не ма де це, му жа, шта ме ни са мој тре ба. Тек 
по не ка сит ни ца за ма за ње, не ке па пу чи це, сан да ли це, па ти ке не ке 
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погледи

Не уз др ма на кри зом, 
ин ду стри ја на ме ње на
му ште ри ја ма по себ не вр сте
бе ле жи стал ни раст, као што
ра сте и број вла сни ка па са,
ма ча ка и оста лих кућ них
жи во ти ња

„Љу бим ци зна ју за што”, по ру чу је ре кла-
ма за Пет цен тар у бли зни но во бе о град ског
бу вља ка, са сим па тич ним дал ма тин цем
као за штит ним зна ком и ши ро ком по ну-
дом про из во да за ис хра ну, ко зме тич ку не-
гу и игру, све у куп но „око 9.000 ар ти ка ла за
здрав и ква ли те тан жи вот” че творо но жних
чо ве ко вих дру жбе ни ка и њи хо ве жи во тињ-
ске са бра ће.

За љу бим це (ен гле ски из раз „пет” се од-
но си на све жи во ти ње ко је де ле жи вот ни
про стор са љу ди ма у свр ху дру же ња и па-
же ња, при че му су пси и мач ке нај по пу лар-
ни ји) ни смо баш си гур ни, али тр гов ци сва-
ка ко зна ју за што.

Ако је не ко тр жи ште, код нас и у све ту,
одо ле ло гло бал ној кри зи и упр кос ре це си-
ји и на мет ну тој штед њи на ста ви ло да цве та,
он да су то упра во по сло ви про из вод ње и
про да је по треп шти на и лук су зних не по-
треп шти на за ме зим це, а на ро чи то псе.

Не ка да шњи до бро ћуд ни, не мно го зах-
тев ни кућ ни ство ро ви пре тво ре ни су, не
сво јом кри ви цом, на рав но, у ста ту сне сим-
бо ле и му ште ри је око ко јих се над ме ћу фир-
ме звуч них име на, а обр ћу огром не па ре.

Пре ма нај но ви јим по да ци ма Аме рич ке
асо ци ја ци је про из во ђа ча „пет-про ду ка та”,
Аме ри кан ци су (а ско ро 73 ми ли о на до ма-
ћин ста ва, или 62 од сто, у ку ћи има и до дат-
не „чла но ве”) про шле го ди не на сво је љу-
бим це по тро ши ли 47,7 ми ли јар ди до ла ра,
(1994. је тај тро шак био го то во три пу та ма-
њи − 17 ми ли јар ди), а до кра ја 2011. го ди не
у овој ин ду стри ји оче ку је се по раст про фи-
та од пет од сто.

Тро шко ви су об у хва та ли хра ну и дру ге
пра те ће став ке, за тим ве те ри нар ске услу ге,
али и до пун ске из дат ке за чи шће ње зу ба,
не гу, до те ри ва ње и раз не трет ма не. У мо ди
су, ре ци мо, спа цен три, где се раз ба ру ше ни
кли јен ти са че ти ри ша пе под вр га ва ју ма са-
жи, јо ги, пе ди кир ском сре ђи ва њу, аро ма-
те ра пи ји, а по је ди ни ам би ци о зни вла сни ци
сво је ми ље ни ке, не све сне при ви ле го ва ног
ста ту са, пре да ју у ру ке пет-сти ли сти ма, да
их ком плет но уре де у скла ду са те ку ћим
мод ним трен до ви ма.

Све у све му, за ви сно од аспи ра ци ја и бо-
гат ства вла сни ка, тро шко ви мо гу да до стиг-
ну не слу ће не ви си не, али у про се ку Аме ри-
кан ци го ди шње на ме зим це тро ше из ме ђу

200 и 1.800 до ла ра, не ра чу на ју ћи озбиљ ни-
је ин тер вен ци је у слу ча ју бо ле сти.

Уград ња ве штач ког ку ка мо же да ста је и
до 10 хи ља да до ла ра, на во ди се на сај ту јед-
ног оси гу ра ва ју ћег дру штва ко је ре кла ми ра
пред но сти стал ног оси гу ра ња шти ће ни ка
пу тем ме сеч ног пла ћа ња, чи ме се по кри ва-
ју ру тин ски тро шко ви за ре дов не ве те ри-
нар ске и сто ма то ло шке услу ге и обез бе ђу ју
олак ши це у слу ча ју по тре бе ве ћих за хва та.

Из ра чу на то је, ина че, да је др жа ње пса
(532 до ла ра го ди шњи про сек) ску пље од
мач ке (278 до ла ра), ко ја ина че зах те ва ма ње
па жње али, као што је по зна то, за уз врат и
ма ње пру жа у сми слу ода но сти и емо ци ја.

У на шој кул ту ри по се до ва ње пса се ду го,
до пре не ку де це ни ју, ве зи ва ло пре вас ход-
но за се о ско дво ри ште или ба шту ку ће у
пред гра ђу. Ства ри су се ме ња ле по сте пе но,
али вид но. Ма ло по ма ло, и до ма ћин ства у
град ским цен три ма по ста ја ла су бо га ти ја за
ра зно род не при до шли це, од ску по це них
ра сних сор ти до обич них авли ја не ра.

У са мом Бе о гра ду, Но ви Бе о град са сво-
јим ве ли ким зе ле ним по вр ши на ма по ка зао
се го то во иде ал ним у том по гле ду, до бив ши
ве ли ки плус код љу би те ља и вла сни ка па са,
од ко јих су мно ги од лу чи ли да се пре се ле
на дру гу стра ну ре ке упра во због ши ри не и
сло бо де кре та ња.

Оба ве за сва ко днев ног из во ђе ња пса у
шет њу, и то нај ма ње два пу та днев но, сма-
тра се ина че јед ном од ве ли ких пред но сти
ка да је реч о узи ма њу пса, ма да не и је ди-
ном. До брих стра на има до ста и са пси хо ло-
шког, али и са чи сто ме ди цин ског аспек та.
Не са мо да кућ ни љу бим ци, а пси по го то во,
по ма жу да се убла жи осе ћај са мо ће, већ
омо гу ћу ју и јед ну вр сту со ци јал ног отва ра-
ња с об зи ром да вла сни ци па са мно го лак-
ше сту па ју у ме ђу соб ни кон такт не го уса-
мље ни ше та чи.

Кућ ни љу би мац, за тим, са мим сво јим при-
су ством уме да раз га ли и ути че на по пра-
вља ње рас по ло же ња. На уч но је утвр ђе но,
а ис тра жи ва ња у том прав цу ће би ти на ста-
вље на, да пси не ко ме ефи ка сни је по ма жу
у сма ње њу стре са не го што то чи не дру ги
љу ди, чак и при ја те љи. Шта ви ше, до при-
но се сма ње њу си стол ног крв ног при ти ска
(та ко зва ног гор њег) на ко ји се ре флек ту ју
стрес и тен зи је. Та ко ђе је уоче но да је код
вла сни ка па са сто па пре жи вља ва ња по сле
ин фарк та ве ћа.

За што је то та ко, мо же се об ја сни ти бар
на чел но. Кућ ни љу бим ци нам обез бе ђу ју
пси хо ло шку ста бил ност јер нас не про су ђу-
ју већ јед но став но во ле. Са љу ди ма то већ
те же иде.

Д. Дра гић

ЧО ВЕ КОВ НАЈ ВЕР НИ ЈИ ПРИ ЈА ТЕЉ КАО ПО ТРО ШАЧ КА МЕ ТА

Псе ћи жи вот на ви со кој но зи
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Прог но зе су се оства ри ле 
у још убе дљи ви јем про-
цен ту од оног ко ји су 

по ка зи ва ле ан ке те. Сло вен ци 
су на ре фе рен ду му одр жа ном у 
не де љу, 5. ју на, са 72 од сто гла-
со ва „не“ и са мо 28 од сто „да“ 
од ба ци ли пред лог сво је вла де 
да се гра ни ца за од ла зак у пу ну 
пен зи ју са са да шњих 58 го ди на 
за му шкар це, од но сно 57 за же-
не, по ме ри на 65 го ди на за оба 
по ла.

Пред ре ферен дум ске прог-
но зе су по ка зи ва ле да ће овај 
пред лог би ти од ба чен али са 
мно го ма ње убе дљи вом ве ћи-
ном од са мо 55 од сто. 

По ка за ло се, ме ђу тим, да 
Сло вен ци у за и ста им пре сив ној 
ве ћи ни не во ле из гле да баш то-
ли ко да ра де, иако су у бив шој 
нам за јед нич кој др жа ви би ли на 
гла су као нај вред ни ји.

Уства ри, ако се ма ло бо ље по-
раз ми сли, ре фе рен дум са пи та-
њем ко је гра ђа ни ма оста вља да 
са ми иза бе ру да ли ће да ра де 
ду же, ве ро ват но би про пао сву-
да. Фи скал на ма те ма ти ка ниг де 
ни је са свим ра зу мљи ва, а раз ло-
зи због ко јих су баш пен зи је на 
уда ру обич но су не ка по сле ди ца 
у да ле кој бу дућ но сти, док су љу-

ди скло ни ји да у об зир узи ма ју 
са мо са да шњи тре ну так.

Ре фе рен дум о овом пи та њу 
(и о још два дру га: о стро жој 
кон тро ли ра да „на цр но“ и огра-
ни ча ва њу при сту па ар хи ва ма 
тај не по ли ци је из не ка да шњих 
вре ме на) по ка зао је да гра ђа ни 
не ве ру ју вла сти ма, што је, ра-
зу мљи во, иза зва ло ли ко ва ње 
опо зи ци је ко ју пред во ди ста ри 
бун џи ја на сло ве нач кој по ли-
тич кој сце ни, Ја нез Јан ша.

− Би ра чи су од ба ци ли јед-
но ло ше ре ше ње јер ве ру ју да 
по сто ји не ко бо ље − из ја вио је 
Јан ша, не об ја шња ва ју ћи ко је је 
то бо ље и по твр ђу ју ћи ти ме ста-
ро пра ви ло да је у си ту а ци ја ма 
ка да мо ра ју да се до не су не по-
пу лар не од лу ке увек бо ље би ти 
опо зи ци ја не го власт.

Пле би сци тар но из ја шња ва-
ње су ипак из ну ди ли син ди ка ти, 
пре све га нај ве ћи ме ђу њи ма, па 
је због та квог ис хо да ре фе рен-
ду ма вла да у Љу бља ни са да до-
шла у си ту а ци ју да бу де из ме ђу 
че ки ћа зах те ва цен тра ле Европ-
ске уни је и на ков ња соп стве ног 
ста нов ни штва. На пен зиј ској ре-
фор ми и про ду жа ва њу рад ног 
ве ка ин си сти ра ли су и Бри сел и 
Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд. 

Сло вен це су да за о кру же „да“
убе ђи ва ли и Ан ге ла Мер кел лич-
но (у Не мач кој се до ба за пен зи-
о ни са ње по ди же на 67 го ди на),
и пред сед ник ЕУ, Хер ман ван
Ром пуј, ко ји је по др шку вла ди
Бо ру та Па хо ра ис ка зао лич ним
до ла ском у Љу бља ну.

Ни је по мо гло ни упо зо ре ње
лук сем бур шког пре ми је ра Жан
Клод Жан ке ра, ко ји је на че лу
Од бо ра ми ни ста ра фи нан си-
ја ЕУ, да ће од ла га ње при ме-
не пен зиј ске ре фор ме има ти
озбиљ не по сле ди це на по стиг-
ну ћа Сло ве ни је у две де ка де
ње ног по сто ја ња као са мо стал-
не др жа ве.

Глав но пи та ње ко је је на
днев ном ре ду по сле ре фе рен-
дум ског не у спе ха, је сте да ли ће
он из ну ди ти пре вре ме не из бо-
ре. Ре дов ни до спе ва ју тек у ок-
то бру сле де ће го ди не али се не
ви ди ка ко би Па хо ро ва вла да,
ко ја је пар ла мен тар ну ве ћи ну
из гу би ла још у ма ју, мо гла да се
одр жи. У ма њин ски ста тус гур-
нуо ју је од ла зак ко а ли ци о ног
пар тне ра ДЕ СУС-а, пар ти је сло-
ве нач ких пен зи о не ра, ко ја је
има ла се дам по сла ни ка.

Пре ма сло ве нач ком уста ву,
пред лог за ко на од ба чен на ре-

фе рен ду му не мо же да се по но-
во ста ви на днев ни ред док не
про тек не нај ма ње го ди ну да на.
У ме ђу вре ме ну, са са да шњом
или не ком дру гом вла дом, Сло-
ве ни ја ће мо ра ти да се су о чи
са ре ал но шћу да су се вре ме на
про ме ни ла и да бла го ста ње на
ко је је на ви кла ни је не што што
је за га ран то ва но.

Уте шно је ипак да се ни је об и-
сти ни ло стра хо ва ње да ће кре-
дит ни реј тинг Сло ве ни је, оце-
на ње не спо соб но сти да вра ћа
но вац ко ји по зајм љу је, би ти
ума њен. Он је и да ље „АА“, не
до ду ше вр хун ски, али со ли дан.
Про ме ње на је са мо прог но за:
из „по зи тив не“ у „не га тив ну“.
У овом по гле ду Сло ве ни ја је у
дру штву са Шпа ни јом, али је бо-
ља од Ита ли је и Пор ту га ли је.

По што је од ба че на пен зиј ска
ре фор ма, сте за ње ка и ша мо ра
да се оба ви у дру гим обла сти ма.
За сад је из ве сно са мо јед но: да
је и Сло ве ни ја, нај бо га ти ја од не-
ка да шњих ре пу бли ка бив ше Ју-
го сла ви је, до шла у си ту а ци ју да
тро ши ви ше не го што има. То не
мо же да тра је уне до глед, а од ла-
га ње су о ча ва ња са ствар но шћу
ниг де ни је до не ло до бро.

М. Бе кин
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ОЧЕ КИ ВА НИ ИС ХОД РЕ ФЕ РЕН ДУ МА О ПЕН ЗИЈ СКОЈ РЕ ФОР МИ

Сло вен ци ре кли „не”

Пре ма сло ве нач ком 
уста ву, пред лог
за ко на од ба чен
на ре фе рен ду му
не мо же да се
по но во ста ви на
днев ни ред док
не про тек не
нај ма ње
го ди ну да на
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Од укуп но 33.884 пен зи-
о не ра, ко ли ко их жи ви
у оп шти ни Зе мун, ма-

ње од јед не тре ћи не, тач ни је
њих 10.537 ре ги стро ва но је у
оп штин ском Удру же њу пен зи-
о не ра, па се ова пен зи о нер ска
ор га ни за ци ја убра ја ме ђу ве ће
у Бе о гра ду. Ма да је фор мал но
ор га ни зо ва но и де лу је и ра ди
кроз 15 ме сних ор га ни за ци ја
ове оп шти не, у прак тич ном ра-
ду Удру же ње на и ла зи на ве ли ке
по те шко ће.

– Зе мун је је ди на оп шти на у
Бе о гра ду и Ср би ји у ко јој ни су
обра зо ва не, на ужој те ри то ри ји
гра да, ме сне за јед ни це уки ну те
још 1996. го ди не, те сто га гра ђа-
ни, па та ко и на ши чла но ви, не-
ма ју обез бе ђе не про сто ри је у
ко ји ма би се оку пља ли, дру жи-
ли и раз ви ја ли сво је ак тив но сти
– ис ти че Шпи ро Без бра ди ца,
пред сед ник Удру же ња пен зи-
о не ра Зе мун, до да ју ћи да су за
са да је ди но ме сто оку пља ња за
ви ше де се ти на хи ља да пен зи-
о не ра про сто ри је код пи ја це у
Зе му ну, у Бе о град ској 13.

Не ма сум ње да је за мно ге
пен зи о не ре ко ји жи ве по обо ду
оп шти не те шко да до ла зе у цен-
тар Зе му на да би пла ти ли чла-
на ри ну или оба ви ли не ку дру гу
ак тив ност у свом удру же њу. Ни је

јед но став но ни рад ме сних ор га-
ни за ци ја за сни ва ти ис кљу чи во 
на ен ту зи ја зму ак ти ви ста да чла-
но ве ор га ни зу ју и оку пља ју их по 
сво јим дво ри шти ма и ку ћа ма ра-
ди учла ња ва ња, оба ве шта ва ња о 
из ле ти ма, на бав ци на мир ни ца, 
огре ва итд. С об зи ром на то да је 
са рад ња са ло кал ном са мо у пра-
вом до бра, што по ка зу је и оп-
штин ска до на ци ја за опре ма ње 
про сто ри ја Удру же ња на ме шта-
јем и по треб ним сред стви ма за 
рад, као и то што се пред сед ник 
Зе му на при хва тио да бу де кум 
на сла ви Све тог ар хан ге ла Ми-
ха и ла, ко ју зе мун ски пен зи о не ри 
сла ве у знак се ћа ња на осни ва-

ње пр вог Сре ског од бо ра, 1946. 
го ди не, ни је не ре ал но оче ки ва-
ти да ће се оп штин ска упра ва по-
тру ди ти да обез бе ди и про стор 
за рад ме сних пен зи о нер ских 
ор га ни за ци ја.

По ре чи ма Ра де Дра ги че вић, 
се кре та ра Удру же ња зе мун ских 
пен зи о не ра, про те клу го ди ну 
обе ле жи ле су ра зно вр сне ак-
тив но сти.

– У окви ру со ци јал но-ху ма ни-
тар не по мо ћи нај си ро ма шни-
јим пен зи о не ри ма по де ље но је 
ви ше од 200 па ке та за хва љу ју ћи 
и сред стви ма ко је је Град ска ор-
га ни за ци ја пен зи о не ра Бе о гра-
да обез бе ди ла у бу џе ту гра да и 

пре не ла удру же њи ма; 211 на-
ших чла но ва ко ри сти ло је бес-
пла тан ре кре а тив ни од мор пре-
ко Фон да ПИО у ба ња ма Ср би је;
ор га ни зо ва но је осам здрав-
стве них пре да ва ња, књи жев них 
ве че ри и про мо ци ја, а за хва љу-
ју ћи Ак ти ву же на очи шће не су 
и при пре мље не про сто ри је за 
рад му шког фри зе ра и оч ног ле-
ка ра. Чла но ви за ин те ре со ва ни 
за оби ла ске мо гли су да ода бе-
ру је дан од осам из ле та, ко ли ко 
их је би ло у по ну ди, осмо чла на 
еки па уче ство ва ла је на Тре ћој 
олим пи ја ди пен зи о не ра у Со ко-
ба њи, а по за кљу че њу уго во ра о
по слов но-тех нич кој са рад њи са
„Ре кре а тур сом”, „Ото-оп ти ком”, 
Ауто пре во зом „ДД Ла за ре вац” 
и дру ги ма, чла но ви су мо гли да 
ко ри сте од ре ђе не бе не фи те ко-
је су спо ра зу ми омо гу ћа ва ли.

Оно што пред сед ник и се кре-
тар Удру же ња зе мун ских пен зи-
о не ра са за до вољ ством ис ти чу, 
по ред дру же ња ко ја се одр жа ва-
ју јед ном ме сеч но, нај че шће због 
про сла ве ро ђен да на свих ко ји су 
ро ђе ни у том ме се цу, а ко ји ма се 
по је ди нач но упу ћу ју че стит ке, 
је сте и не дав но осни ва ње фол-
клор ног ан сам бла пен зи о не ра 
под на зи вом „Зе мун”, ко јим ру ко-
во ди Бо бан Аћи мо вић.

М. Иван ча јић

Ге рон то ло шки цен тар „Срем” 
ор га ни зо вао је сли кар ску ко-
ло ни ју на ко јој је уче ство ва-
ло 17 умет ни ка из Срем ске 
Ми тро ви це и Ру ме. Као и на 
прет ход ним ко ло ни ја ма, ова 
рум ска уста но ва обез бе ди ла 
је сли ка ри ма ма те ри јал за рад, 
а ко ри сни ци цен тра су мо гли 
да пра те ства ра ње умет нич-
ких де ла.

Те ма 13. ко ло ни је би ла је 
„Рум ски пеј за жи”, а сли ке на-
ста ле то ком јед но днев ног ра-
да умет ни ка би ће при до да те 
бо га тој ко лек ци ји ГЦ „Срем” и 
кра си ће зи до ве овог до ма за 
ста ре. Д. Р.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ЗЕ МУН

Чла но ви ма че стит ке за ро ђен дан

У РУМ СКОМ ГЦ „СРЕМ”

Традиционална сли кар ска ко ло ни ја

Штефица Радованов Никола Тртица

Рада Драгичевић и Шпиро Безбрадица
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Из Вој но-ин ду стриј ске шко ле, 
ко ја је у Чач ку ра ди ла од 1948. 
до 1953. го ди не при пред у зе-
ћу „Бо ба Ми ле тић”, иза шло је 
ви ше од 300 за на тли ја (ма шин-
бра ва ра, стру га ра, ме та ло гло-
да ча, ауто ме ха ни ча ра) ко ји су 
би ли нео п ход ни та да шњој вој-
ној ин ду стри ји. Шко ла је би ла 
ин тер нат ског ти па, а на став ни 
ка дар се са сто јао од про ве ре-
них ин же ње ра и мај сто ра ко ји 
су у ра ди о ни ци шко ле уче ни ке 
уво ди ли у тај не за на та, па ни је 
чу до што су „бо бов ци” ка сни је 
по ста ја ли пре по зна тљи ви по 
струч но сти и мар љи во сти. Не-
ки су цео рад ни век про ве ли 
као за на тли је, дру ги су на ста-
ви ли шко ло ва ње и сте кли ди-
пло ме ви ших шко ла и фа кул те-
та. Јед ни су оста ли у свом кра ју, 
дру ге је по сао од вео из за ви ча-
ја јер су пи том ци по за вр шет ку 
тро го ди шње шко ле рас по ре-
ђи ва ни у вој не фа бри ке ши ром 
не ка да шње Ју го сла ви је. Али 
без об зи ра на оба ве зе и уда ље-
ност, ни је им би ло те шко да се, 
нај пре на сва ких пет, а ка сни је 
и сва ке го ди не оку пља ју у Чач-

ку и про сла вља ју го ди шњи цу 
ма ту ре.

Ове го ди не, 21. ма ја, про сла-
ви ли су 60 го ди на од за вр шет-
ка шко ле ко јом су се по но си ли 
чи та вог жи во та. У Ма шин ско-
са о бра ћај ној шко ли по здра вио 
их је ди рек тор Срећ ко Ал бић, 
а уче ни ци су за сла вље ни ке 

при пре ми ли при го дан ре ци-
тал. Сре ћу и здра вље сво јим
школ ским дру го ви ма по же лео
је пред сед ник ор га ни за ци о ног
од бо ра, Ми ћа Лу кић, про фе сор
у пен зи ји и аутор мо но гра фи је
Вој но-ин ду стриј ске шко ле, а у
име ло кал не упра ве ше зде се то-
го ди шњи цу ма ту ре че сти тао им

је пред сед ник Скуп шти не гра-
да, Вељ ко Не го ва но вић. Дру же-
ћи се, уз му зи ку и игру, у њи ма
оми ље ној ка фа ни „Цар Ла зар”,
„бо бов ци” су још јед ном по ка-
за ли да их, упр кос го ди на ма, ве-
дар дух и жи вот на ра дост ни су
на пу сти ли.

Д. Ч.

Кул тур но-умет нич ко дру штво 
„Сун ча на је сен“ ко је де лу је у 
са ста ву Оп штин ског удру же ња 
пен зи о не ра у Ки кин ди ор га ни-
зо ва ло је не дав но пр ву смо тру 
из вор ног на род ног ства ра ла-
штва ста рих у се вер ном Ба на-
ту. Овај про је кат по мо гла је 
Скуп шти на ки кинд ске оп шти не, 
а по ред до ма ћи на и уте ме љи-
те ља ма ни фе ста ци је, ко ји се 
пред ста вио хо ром, фол кло ром 
и на сту пом во кал них со ли ста, 
на смо три су уче ство ва ли и ве-
те ра ни КУД-а „Ади Ен дре“ из 
Но ве Цр ње, КУД-а „Мо крин“ из 
исто и ме ног се ла, фол клор ци 
из ки кинд ског Ге рон то ло шког 
цен тра, КУД-а „Из вор“ из На ко-
ва, КУД-а ма ђар ске на ци о нал не 
ма њи не „Еђ шег“ (Је дин ство) из 
Ки кин де и Кул тур но-про свет-

ног дру штва „Ми ли вој Омо рац“
из Иђо ша. Пу бли ци се пред ста-
ви ло око 120 му зич ких ама те ра.

− Од зив би био ве ћи од по-
сто је ћег да се исто вре ме но ни је
одр жа ва ло не ко ли ко ма ни фе-
ста ци ја на раз ли чи тим ме сти ма
– из ја ви ла је Рад ми ла До бри-
је вић, пред сед ни ца „Сун ча не
је се ни“. – До го во ри ће мо се о
тер ми ни ма за на ред ну го ди ну и
ускла ди ти да ту ме ка ко се де ша-
ва ња не би по кла па ла.

Смо тра из вор ног на род ног
ства ра ла штва ста рих у се вер-
ном Ба на ту по ста ће тра ди ци о-
нал на, а оче ку је се да се ово го-
ди шњим уче сни ци ма при дру же
и ис пи сни ци из оп шти на Но ви
Кне же вац и Чо ка. Ра до ће би ти
ви ђе ни и го сти из дру гих ре ги о-
на. С. За ви шић

„БО БОВ ЦИ” ПРО СЛА ВИ ЛИ 60 ГО ДИ НА МА ТУ РЕ

По но сни на не ка да шњу шко лу

КИ КИН ЂА НИ УТЕ МЕ ЉИ ЛИ СМО ТРУ ИЗ ВОР НОГ СТВА РА ЛА ШТВА СТА РИХ У СЕ ВЕР НОМ БА НА ТУ

Ма ни фе ста ци ја по ста је тра ди ци о нал на
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ДЕ БРЦ

Из бор на скуп шти на
пен зи о не ра

Ду шан Жи јић но ви је ста ри пред сед ник Ор га ни за ци је пен-
зи о не ра у Де бр цу, а за ме ник пред сед ни ка је Љи ља на Пе тро-
вић. То је од лу че но на Из бор ној скуп шти ни ове ор га ни за ци је 
ко јој је при су ство вао и чел ник Оп штин ске ор га ни за ци је пен-
зи о не ра Вла ди ми ра ца, Мир ко Ла за ре вић. Он је одао при-
зна ње Де бр ча ни ма за ви ше го ди шњу ра зно вр сну ак тив ност, 
„под мла ђи ва ње” члан ства и че ста дру же ња у ле по уре ђе ном 
клу бу у цен тру ове по са во там нав ске ва ро ши це.

На Скуп шти ни је иза бран и но ви Из вр шни од бор, а по ве ре-
ње су до би ли Дра ги ца Пе вић, Јор дан Ве сић, Ру жа Ја ко вље-
вић, Бла го је Ве ји но вић и Слав ко Бе ла но вић. У оп штин ској 
ор га ни за ци ји пен зи о не ра Вла ди мир ци де брч ку ор га ни за ци ју 
пред ста вља ће Мар ко Пе тро вић. Из не на ђу је, ме ђу тим, чи ње-
ни ца да ни је иза бран пр ви опе ра ти вац јер „си сте ма ти за ци-
јом” ни је пред ви ђе но ме сто се кре та ра ме сног од бо ра.

На ску пу је из ра же но и ве ли ко за до вољ ство окон ча њем ре-
но ви ра ња оми ље ног Клу ба пен зи о не ра, за шта је, ка ко сто ји 
у Из ве шта ју о ра ду у про шлој го ди ни, укуп но уло же но 119.000 
ди на ра. З. Ђ.

СЕФ КЕ РИН

Про сла ви ли кр сну
сла ву

Оп штин ска ор га ни за ци ја Не за ви сног син ди ка та пен зи о не-
ра јав них слу жби Ср би је из Сеф ке ри на про сла ви ла је 22. ма ја
сво ју кр сну сла ву Све ти Ни ко ла.

Слав ски ко лач
пре се као пред сед ник

Око 200 пен зи о не ра Пи ро та обе ле жи ло је сво ју сла ву Ђур-
ђев дан се че њем слав ског ко ла ча, али и пе смом, игром и це ло-
днев ним дру же њем у ви ли Ди ја на.

Ко лач је пре се као Ве ли мир Пеј чић, пред сед ник оп штин ског 
Удру же ња пен зи о не ра, ко ји је при сут ни ма че сти тао пра зник 
и по же лео до бро рас по ло же ње.

Овом до га ђа ју при су ство ва ли су и при ја те љи, го сти из оп-
штин ских удру же ња пен зи о не ра Ни ша, Про ку пља, Кур шу-
мли је, Алек син ца, Ле сков ца и Жи то ра ђе, као и пред став ни ци 
удру же ња су сед них ме ста Ди ми тров гра да, Ба бу шни це и Бе ле 
Па лан ке, и го сти из бу гар ског гра да Го де ча. С. П.

ПИ РОТ

Излет на Ка ди ња чу
Ор га ни за ци ја ин ва лид ских пен зи о не ра оп шти не Пи рот 

при ре ди ла је дво днев ни из лет за че тр де се так сво јих чла но ва. 
У су бо ту и не де љу, 21. и 22. ма ја, пи рот ски пен зи о не ри по се-
ти ли су Атом ску ба њу Гор ња Треп ча, Ка ди ња чу и Зла ти бор.

Атом ска ба ња је за њих би ла по себ но ин те ре сант на јер су се ту 
упо зна ли са мо гућ но сти ма ле че ња ре у мат ских бо ле сти, бо ле сти 
нер вног си сте ма, ор га на за ва ре ње и пе ри фер ног кр во то ка.

При ли ком по се те Спо мен ком плек су Ка ди ња ча, по све ће-
ном бор ци ма Рад нич ког ба та љо на ко ји су 29. но вем бра 1941. 
по ги ну ли на овом бр ду, пен зи о не ри су се још јед ном под се ти-
ли де ла исто ри је из Дру гог свет ског ра та.

Ин ва ли ди из Пи ро та по се ти ли су и Зла ти бор, по зна ти лет-
њи и зим ски цен тар и кли мат ско ле чи ли ште, и ужи ва ли у све-
жем ва зду ху и ми ри су бо ро ва.

Би ло је то још јед но не за бо рав но дру же ње ста рих при ја те-
ља и по зна ни ка. М. А.

Ка ко ја вља На да Свир чев, ме ђу сто ти нак го сти ју из Зре ња-
ни на, Сур чи на, Ку че ва, Ба нат ског Кар лов ца, Ма ји лов ца, Си ра-
ко ва и Кур ја че, обе ле жа ва њу слав ског да на при су ство ва ли су
и Је лен ко Кра јо ван, пред сед ник Не за ви сног удру же ња пен зи-
о не ра јав них слу жби Ср би је, и Ми ло рад Му чи ба бић, пот пред-
сед ник ове ор га ни за ци је, као и Ран ко Хр њаз, пот пред сед ник
Син ди ка та рад ни ка у про све ти. Ис пред ло кал не са мо у пра ве
при сут ни су би ли Ми ло рад Сол да то вић, пред сед ник оп шти не
Опо во, Слав ко Ман чев, ди рек тор ЈП „Мла дост“ из овог ме ста,
и Дра ган Ста ни вук, пред сед ник Са ве та Ме сне за јед ни це Сеф-
ке рин.

Ку мо ви сла ве би ли су Ан ђел ко Зе бић и Жив ко Јо ви чин.
М. М.
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КЊА ЖЕ ВАЦ

Две на гра де за КУД 
„Сун ча на је сен”

Удру же ње пен зи о не ра Кња же вац ве о ма је ак тив но и уче-
ству је на мно гим ма ни фе ста ци ја ма у оп шти ни, ре ги о ну, по
Ср би ји, али и ван на ше зе мље. Нај ак тив ни ји су чла но ви КУД
„Сун ча на је сен“ ко ји су осво ји ли ве ли ки број при зна ња, а нај-
ви ше на смо тра ма кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва. На ет-
но-ма ни фе ста ци ји „Мо ли тва под Ми џо ром“, одр жа ној у ма ју у
се лу Бал та Бе ри ло вац, под но Ста ре пла ни не, „Сун ча на је сен” је
на сту па ла пр ви пут и од мах осво ји ла два дру га ме ста − у ка те-
го ри ји ста ри за на ти и спре ма ње ста рих је ла, као и за хвал ни це
за уче шће. Д. Ђ.

МУЖЉA

Бри га о пен зи о не ри ма
На не дав но одр жа ној го ди шњој Кон фе рен ци ји Ме сне ор га ни-

за ци је ин ва ли да ра да Му жља би ло је го во ра о до брим ре зул та-
ти ма ра да, по го то во у обла сти снаб де ва ња чла но ва огре вом и 
жи вот ним на мир ни ца ма, по по вољ ним це на ма и на ра те. Из ле ти 
и од ла сци у ба ње, за ко је су за ин те ре со ва ни мно ги од 308 чла но-
ва, би ли су успе шни у про шлој го ди ни, а пла ни ра ни су и за ову.

Осим дру же ња сва ког че тврт ка у свом до му пен зи о не ра ко-
ји је окру жен цве ћем и зе ле ни лом, пред се де ник МО, Ми хаљ 
Ба ра њи, ис ти че и зна чај спорт ских так ми че ња ко је ор га ни зу-
ју, као и ак ци ја за уре ђе ње сво га до ма и свог се ла.

Ин ва ли ди ра да Му жље уго сти ли су пот пред сед ни ка СИР Вој-
во ди не, Сте ва на Ра ди ши ћа, и пред сед ни ка Са ве та МЗ, Зол та на 
Ха ла иа, са ко ји ма ова ор га ни за ци ја до бро са ра ђу је. И. П.

РУМА

Го ди шњи кон церт
„Не ве на”

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Не вен“ у ко јем игра ју са мо ве-
те ра ни, одр жа ло је не дав но кон церт на за до вољ ство број них 
по се ти ла ца у ве ли кој са ли рум ског Кул тур ног цен тра.

„Не вен“ се ово га пу та пред ста вио љу би те љи ма фол кло ра са 
че ти ри ко ре о гра фи је − игра ма из Шу ма ди је, Ре са ве, Бру сни ка 
и Гор ње Пчи ње, а на го ди шњем кон цер ту Ру мља на сво је уме ће 
по ка за ли су и го сти. Са по две ко ре о гра фи је пред ста ви ли су се 
ве те ра ни КУД „Бран ко Ра ди че вић“ из Срем ске Ми тро ви це и КУД 
„Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ из Бу ков ца крај Но вог Са да.

За че ти ри го ди не ко ли ко по сто ји, кроз „Не вен“ је про шло 
пре ко 80 игра ча, а са де се так ко ре о гра фи ја уче ство ва ли су на 
фе сти ва ли ма и ху ма ни тар ним кон цер ти ма ши ром Ср би је. Про-
шле го ди не су до би ли од ло кал не са мо у пра ве и про сто ри је та-
ко да ви ше не ма про бле ма са одр жа ва њем про ба. Д. Р.

СВР ЉИГ

Дру же ње пен зи о не ра
Де ле га ци ја Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Ме ро ши на, 25. 

ма ја ове го ди не, уз вра ти ла је по се ту сво јим ко ле га ма у Свр-
љи гу. На при год ној све ча но сти по здра ве су раз ме ни ли чел-
ни ци удру же ња, Ми лен ко Пе тро вић и То ми слав Сте ва но вић, 
ко ји су се сло жи ли да су ова кви су сре ти дра го це ни, по чев 
од раз ме не ис ку ста ва до до го во ра о за јед нич ким ак ци ја ма и 
спорт ским ак тив но сти ма. Го сти ма су том при ли ком уру че не и 
члан ске кар те Клу ба пен зи о не ра оп шти не Свр љиг.

У скло пу ове по се те одр жан је и ша хов ски меч Свр љиг – Ме-
ро ши на у ко ме су по бе ди ли го сти са 8,5:7,5. Дру же ње је на ста-
вље но уз свр љи шку ра ки ју, свр љи шки сир и чу ве но свр љи-
шко јаг ње, и уз до бре пен зи о нер ске жи вот не при че. С. Ђ.
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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

Ја сам пен зи о нер ка са, на жа лост, мно го хро-
нич них обо ље ња ко је мо рам ре дов но да ле чим 
док сам жи ва. Због то га че сто мо рам да идем код 
ле ка ра и ту на ста је про блем. У мом до му здра-
вља („Др Ми лу тин Ив ко вић” на Ка ра бур ми) стал-
но не што ме ња ју са за ка зи ва њем, а по след њих 
ме се ци мо же да се за ка же са мо те ле фо ном, и то 
не ко ли ко да на уна пред.

Про блем је у то ме што та ко да ни ма зо вем али 
ни ко не ће да по диг не слу ша ли цу, па сам ипак 
при ну ђе на да одем лич но, а ја се те шко кре ћем, 
по мо ћу шта па, и че кам на опе ра ци ју ку ка. Ка да 
до ђем да за ка жем, они ка жу – мо же са мо те ле-
фо ном и та ко укруг. Ако је мој док тор слу чај но 
на од мо ру или ни је у До му здра вља, дру ги ле ка-
ри ме ше та ју од јед ног до дру гог јер ни сам њи-
хов па ци јент. По не кад сам при ну ђе на да че кам 
по три-че ти ри са та јер они има ју сво је па ци јен те 
ко ји су за ка за ни и њих, на рав но, пр во при ма ју. 

Сви су че сто не љу ба зни, и се стре, и док то ри, и
то, ко ли ко чу јем, пре ма сви ма. Спе ци ја ли стич-
ке слу жбе су им углав ном на спра то ви ма па док
стиг не мо до њих већ нам по зли. Ви дим да тај
дом здра вља у Кнез Да ни ло вој хва ле, али овај
на Ка ра бур ми је ис под сва ког ни воа.

Дам њан ка Жу нић,
Бе о град

Како до лекара

Из ме на Уред бе о из во ђе њу јав них ра до ва
Ли ца на јав ним ра до ви ма осло бо ђе на су пре ма За ко ну од оба ве зе оси гу-

ра ња за слу чај бо ле сти, ре ше њем Ми ни стра со ци јал не по ли ти ке и на род-
ног здра вља од 30. ја ну а ра 1934. Оси гу ра ње тих ли ца вр ши се са мо за слу чај 
не сре ће, у ко ју свр ху се пла ћа и у име при но са па у шал ни из нос од 2,5 од сто
су ме од ре ђе не за јав не ра до ве. Ка ко је чла ном 28 Уред бе о из во ђе њу јав них 
ра до ва од 22. но вем бра 1934. го ди не до не кле из ме њен до са да шњи си стем
од ме ра ва ња и про пи си ва ња при но са, то је Сре ди шњи уред за оси гу ра ње
рад ни ка из ра дио на црт и из ме ну ра ни јег ре ше ња, ко ји во ди ра чу на о из ме-
ње ним при ли ка ма, под ко ји ма се вр ше јав ни ра до ви, на ро чи то и о из но си ма,
ко ји от па да ју на ма те ри јал не из дат ке. Ми ни стар ство со ци јал не по ли ти-
ке и на род ног здра вља при хва ти ло је углав ном овај на црт те га до ста ви ло
Ми ни стар ству гра ђе ви на и По ве ре ни ку за ис хра ну па сив них кра је ва.

(Из ве штај о по сло ва њу Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка за
1935, За греб, 1936)

По сло ви од оп штег ин те ре са
У сми слу За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за-

по сле но сти, јав ним ра до ви ма се сма тра ју по сло ви ко ји се ор га-
ни зу ју ра ди за по шља ва ња, уна пре ђе ња и очу ва ња рад них спо-
соб но сти осо ба ко је ни су у рад ном од но су, а ко ји ма се по сти же
од ре ђе ни дру штве ни ин те рес. Јав не ра до ве, као ме ру ак тив не
по ли ти ке за по шља ва ња, ор га ни зу је На ци о нал на слу жба за за-
по шља ва ње. Јав ни ра до ви се мо гу ор га ни зо ва ти и спро во ди ти
у обла сти ма со ци јал них, ху ма ни тар них, кул тур них и дру гих де-
лат но сти (здрав стве но-вас пит не ак тив но сти – пре вен ци ја и по-
моћ ста ри ма, со ци јал но угро же ним ли ци ма, осо ба ма са ин ва ли-
ди те том, за шти та и oчување кул тур ног на сле ђа и ар хе о ло шких
на ла зи шта, по сло ви у по зо ри шној, му зеј ској и би бли о теч кој де-
лат но сти, по сло ви у ту ри зму и дру ге де лат но сти); за одр жа ва-
ње и об на вља ња јав не ин фра струк ту ре (ра до ви на пу те ви ма и
пут ним по ја се ви ма, на си пи ма, ка на ли ма, пру га ма, мо сто ви ма и
дру гим објек ти ма од оп штег ин те ре са); за одр жа ва ње и за шти ту
жи вот не сре ди не и при ро де (по сло ви на ди вљим де по ни ја ма,
оба ла ма ре ка, је зе ра, ка на ла, од во да, јав них по вр ши на, еко ло-
шким по се ди ма, шу ма ма, ре ка ма и је зе ри ма, се о ским под руч ји-
ма, пар ко ви ма и јав ним де чи јим игра ли шти ма и др.). Ј. О.
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

На кна да за ро ди те ље

Мо же уго вор о де лу

Је дин стве ни Фонд ПИО

Усло ви за по ро дич ну пен зи ју

Рок за члан 15 – три де сет да на

Све иде у стаж

?С. П., Ло зни ца: Мо је пи та ње је у ве зи са сти ца њем пра ва на
пен зи ју за мај ке ко је има ју не спо соб но, ин ва лид но де те од
ро ђе ња, а ни су би ле у рад ном од но су, ни ти су да ле де те у

дом. Знам да је не што слич но ре гу ли са но не ким за ко ном, али
не знам тач не ин фор ма ци је и ко ме да се ја вим, јер сам ја мај ка
де те та ко је има 34 го ди не, не спо со бан сто од сто, од ро ђе ња је
са мном, а ја имам 50 го ди на.

?Љуп ча Ев тов, Сур ду ли ца: По ком осно ву мо же да се при ми
у рад ни од нос ко ри сник ин ва лид ске пен зи је, а да при том
не из гу би свој ста тус, тј. пен зи ју? Да ли мо же да ра ди по

уго во ру о де лу?

?Б. М., Вра ње: Ако је за по сле ни оства рио стаж у Фон ду за по-
сле них, па за тим у Фон ду са мо стал них де лат но сти и са укуп-
ним ста жом ис пу нио услов за ста ро сну пен зи ју, ко ји фак то-

ри од ре ђу ју пре ко ког фон да ће му се ис пла ћи ва ти пен зи ја, пре-
ко Фон да за по сле них или Фон да са мо стал них де лат но сти?

?Р. В., Бе о град: Мо је ћер ке до би ја ју по ро дич ну пен зи ју –
ста ри ја за вр ша ва тре ћу го ди ну еко но ми је, и има још јед ну
го ди ну сту ди ја, док мла ђа ћер ка за вр ша ва сред њу шко лу.

Ако мла ђа ћер ка ове го ди не не упи ше фа кул тет и из гу би пра во
на по ро дич ну пен зи ју, а сле де ће го ди не упи ше фа кул тет, да ли
ће по но во сте ћи усло ве да ко ри сти пен зи ју, или ако је јед ном
из гу би ви ше не ма пра во?

?Т. М., Пе тро вац: Због лич них и по ро дич них раз ло га мо ја су-
пру га мо ра да узме три ме се ца не пла ће ног од су ства у фир ми
у ко јој је за по сле на на нео д ре ђе но вре ме. Ин те ре су је ме да

ли је и ка ко мо гу ће упла ћи ва ти пен зиј ски стаж за њу то ком та три
ме се ца. Та ко ђе ме за ни ма да ли је мо гу ће упла ти ти шест ме се ци
пен зиј ског ста жа за мо ју су пру гу ко јој је ми ро вао стаж у тра ја њу
од шест ме се ци то ком 2009. го ди не и на ко ји би на чин евен ту ал но
то мо гло да се упла ти ра ди по ве зи ва ња пен зиј ског ста жа.

?М. И., Но ви Сад: Имам 33,5 го ди на рад ног ста жа и 51 го ди-
ну жи во та. Уко ли ко ме фир ма у ко јој ра дим про гла си тех-
но ло шким ви шком и стек нем пра во на нов ча ну на док на ду

од две го ди не код НСЗ, по сле ис те ка те две го ди не има ла бих
35 го ди на рад ног ста жа и 53 го ди не жи во та. Да ли бих на тај на-
чин сте кла пра во на ста ро сну пен зи ју и на ко ји на чин би ми се
об ра чу на ва ла ви си на пен зи је? Да ли на про пи са ни на чин као
за ста ро сну пен зи ју или ипак дру га чи је из раз ло га што бих две
го ди не би ла на про гра му НСЗ, тј. на рад ни стаж од 33,5 го ди на
или на пу них 35 го ди на рад ног ста жа?

Од го вор: Ов де се ра ди о из-
ме на ма про пи са из обла сти 
со ци јал не за шти те. По тим из-
ме на ма, ро ди тељ ко ји се нај-
ма ње 15 го ди на бри не о свом 
де те ту са ин ва ли ди те том сти че 
пра во на на кна ду у ви си ни нај-

ни жег из но са пен зи је, што са-
да из но си 12.077,44 ди на ра. За
оства ри ва ње овог пра ва тре ба
се обра ти ти цен тру за со ци јал-
ни рад над ле жном пре ма ме-
сту пре би ва ли шта под но си о ца
зах те ва.

Од го вор: Ко ри сник ин ва лид-
ске пен зи је мо же да ра ди по уго-
во ру о де лу и не сме та но ко ри сти 
ин ва лид ску пен зи ју. Сви оста ли 
об ли ци оси гу ра ња до во де у пи-
та ње да ље ко ри шће ње ин ва лид-

ске пен зи је. По Зак ну о ра ду ни је
до зво ље но за кљу чи ва ње уго во-
ра о при вре ме ним и по вре ме-
ним по сло ви ма са ко ри сни ци ма
ин ва лид ске пен зи је, већ са мо са
ко ри сни ци ма ста ро сне пен зи је.

Од го вор: Од 1. 1. 2008. го ди не 
Фонд за по сле них и Фонд са мо-
стал них де лат но сти су се спо ји ли 
у је дан Фонд за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње ко ји у свом 
ра ду при ме њу је је дин ствен За-
кон о ПИО. Пен зи ја се од ре ђу је 
на осно ву укуп ног ста жа, за ра да 
и осно ви ца оси гу ра ња ко је сте 
оства ри ли, тј. на ко је је пла ћен 
до при нос за ПИО. За са да је је-
ди на раз ли ка у тер ми ну ис пла те 
пен зи је – они ма ко ји ма је по-
след ње оси гу ра ње са мо стал на 

де лат ност, пен зи ја се ис пла ћу је
по чет ком сва ког ме се ца за прет-
ход ни ме сец у це лом из но су, док
се за оси гу ра ни ке за по сле не, тј.
оне ко ји ма је по след ње оси гу-
ра ње за по сле ње, пен зи ја ис пла-
ћу је сва ког ме се ца за прет ход ни
ме сец у два де ла, и то по ло ви на
пен зи је 10. у ме се цу, а дру га по-
ло ви на 25. у ме се цу. На по ми ње-
мо да је на ме ра Фон да ПИО да се
на чин ис пла те за све ка те го ри је
оси гу ра ни ка из јед на чи ка да се за
то стек ну од го ва ра ју ћи усло ви.

Од го вор: Ако Ва ше мла ђе де-
те не успе да упи ше фа кул тет 
ове го ди не не го тек иду ће, као 
што прет по ста вља те, по ро дич на 
пен зи ја ће се ис пла ћи ва ти са мо 
за Ва шу ста ри ју ћер ку у ви си ни 
за јед ног чла на по ро ди це, тј. 70 
од сто по кој ни ко ве пен зи је. Ако 
и ка да мла ђа ћер ка упи ше да-
ље шко ло ва ње по сле за вр ше не 
сред ње шко ле, мо ћи ће по но во 
да се укљу чи у пра во на по ро дич-
ну пен зи ју, на рав но под усло вом 
да то бу де до ње не 26. го ди не. 
Дру гим ре чи ма, основ за ко ри-

шће ње по ро дич не пен зи је Ва ше 
де це је шко ло ва ње до 26. го ди не 
жи во та. У том пе ри о ду шко ло ва-
ње мо же да се пре ки да и за то 
вре ме де те гу би пра во на по ро-
дич ну пен зи ју, али се у слу ча ју 
на став ка шко ло ва ња пра во ус по-
ста вља. На по ми ње мо да за вре-
ме шко ло ва ња де ца не тре ба да 
се укљу чу ју у би ло ко ји вид оси-
гу ра ња ако на кна да на ме сеч ном 
ни воу из но си ви ше од 50 од сто 
од нај ни же пен зи је, јер се у том 
слу ча ју об у ста вља ис пла та пен-
зи је без об зи ра на шко ло ва ње.

Од го вор: За кон о ПИО омо гу-
ћа ва упла ту до при но са за ПИО у 
вре ме ка да се оси гу ра ник на ла зи 
ван оси гу ра ња. То ва жи и за Ва шу 
су пру гу, под усло вом да под не се 
зах тев за ре гу ли са ње тог пе ри-
о да ми ро ва ња ста жа у ро ку од 
30 да на од да на по чет ка ми ро-
ва ња. Зах тев се под но си над ле-

жној фи ли ја ли ПИО пре ма ме сту
пре би ва ли шта. Да кле, не по сто ји
мо гућ ност ре тро ак тив ног ре гу-
ли са ња пе ри о да про ве де них ван
оси гу ра ња, те за 2009. го ди ну ка-
да је Ва ша су пру га од су ство ва ла
шест ме се ци с по сла ви ше не ма
на чи на да се тај пе ри од ре гу ли-
ше упла том до при но са.

Од го вор: За две го ди не ко-
ли ко би сте про ве ли код На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње, 
тј. 2013. го ди не, услов за пу ну 
ста ро сну пен зи ју за оси гу ра ни-
ка же ну би ће 53 го ди не и че-
ти ри ме се ца ста ро сти, као и 35 
го ди на и че ти ри ме се ца ста жа 
оси гу ра ња. Што се ти че од ре-

ђи ва ња ви си не пен зи је, ако су
ис пу ње ни прет ход ни усло ви, у
пен зиј ски основ се ура чу на ва-
ју све го ди не, што зна чи и оне
про ве де не на ра ду и оне про-
ве де не на на кна ди код НСЗ. На
осно ву укуп ног ста жа, за ра де и
на кна де за ра де од ре ђу је се Ва-
ша ста ро сна пен зи ја.
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РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: атестат, пастиле, остатак, стезати, теран, ј,
ор, да, л, окра, Андреја, туризам, лак, на, ла, сат, о, кви, е, калемар, анатом, 
теренац, Ита Рина, ва, Идер, знати, црта, ић

СКАНДИНАВКА

Бр
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а 
Н
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Ле ко ви те ми сли

Пен зи ја ми је као ста ри ауто мо бил. Увек мо ра да се кр-
пи.

Ни су чла но ви по зо ри шта, а оба вља ју за ку ли сне
рад ње.

На све стра не мак си дис кон ти, а ме ни ми ни нов ча ник.

На ше сва ђе не при вла че стра ни ка пи тал. А мо жда
до ђу ре жи се ри хо ро ра.

Ср би ја је као би о скоп ска дво ра на. Ма ло све тло сти,
ма ло мра ка...

Мно ги по ли ти ча ри су че сто без слу ха. Ни ка ко да
чу ју шта на род тра жи.

Па мет код нас не из у ми ре. Са мо је че сто про те ру је мо
у ино стран ство.

Пен зи о не ри ма је стан дард на гра ни, а у ру ци обе-
ћа ња по ли ти ча ра.

Због ма хи на ци ја ви ше ни сам фуд бал ски на ви јач. На ви-
јам са мо сат.

Мно го се гра де пу те ви. Сва ки по ли ти чар хо ће да
иде сво јим пу тем.

До бар ка рак тер под се ћа на лук. Спо ља се не ви ди ње-
го ва вред ност.

Ду шан Стар че вић

И
гњ

ат
 Га

та
ло
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Мо лим за реч

По сле се дам го ди на, Беч и Бер лин отво ри ли тр жи ште ра да.
Код нас је и да ље ак ту ел но тр жи ште от пу шта ња.

Ни је све та ко цр но. У бе о град ском Зоо вр ту ра ђа ју се бе ли ла во-
ви.

Не сме те да бе сни те због по ску пље ња хра не. Вак ци не про тив
бе сни ла сти жу тек кра јем ме се ца.

Ни смо ни за Ис ток ни за За пад. Ми смо се од лу чи ли за Ју жни ток
и Се ве ри ну.

У Европ ску уни ју ући ће мо за два де се так го ди на. Ако нас но ге
по слу же.

Ако оби чан гра ђа нин има у ко ле ну во ду, тај ку ни си гур но има ју ви-
ски.

Здра ва хра на ни је ло ша, са мо јој је це на не здра ва.

На уч ни ци твр де да су ле пи љу ди па мет ни ји, па пла ву ше већ
раз ми шља ју да кон ку ри шу за Но бе ло ву на гра ду.

Ко ја рок ге не ра ци ја? Ми ни кад ни смо ис по што ва ли ни је дан рок.

Де јан Па та ко вић

Ла јав му је зик ди же це ну гла ве
Кре ну ла је арап ска пе шча на олу ја. Мно ге ће оду ва ти са вла сти.

Ну ди ли смо му као ми то гла ву ше ће ра, а он тра жи ше ће ра ну.

Ни је ви ше тран спа рент на бај ка о ца ре вом но вом оде лу, већ о
глад ном на ро ду.

Ку не мо се пред бо гом и Бри се лом да смо за Европ ску уни ју,
НА ТО и Аме ри ку, та ко нам мај ке Ру си је!?

Ни сам је гра дио али од уград ње сам са зи дао ову ле пу ви лу.

Ако је вла да на пра вом пу ту, за што на род све ви ше и ви ше
скре ће!?

Га сим по жа ре са успе хом, ис ку ство сам сте као у га ше њу фа бри ка.

Кад год вла да до да гас, ми у пу ној бр зи ни кре не мо уна зад.

Вла да је ре кон стру и са на. Оста ло је да се са мо ура ди мо ле рај на-
ро ду.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Да ли сте зна ли ...

... да ј е  Џингис К ан (п раво им е Темуџ ин),  

... да је шездесеттрогодишња владавина 

 ... да је нај чу ве ни ји Ма у зо леј (гроб ни ца) 

... да је еги пат ски фа ра он Ту тан ка мон 

... да је тајландски краљ, пре ма Форбс ма га зи ну, исто вре-

монгол ски осв аја ч, утем ељитељ  нај ве ћег 

британске краљице Викторије (24. мај 

по диг нут у Ха ли кар на су, у Ма лој Ази ји, за 

вла дао нај ве ро ват ни је од 1334. го ди не п. 

ме но и нај бо га ти ји вла дар да на шњи це са имо ви ном вред ном 

копне ног царс тв а  у ист ориј и? У д об а  Ку блај 

1819 − 22. јануар 1901) најдужа владавина 

вла да ви не кне за Ма у зо ла, ко ји је умро 353. 

н. е. до 1325. п. н. е? Т утанкам он  је запо-

35.000.000.000 до ла ра. При ме ра ра ди, Ха са нал Бол ки ах, сул-

к ан а,  Џинг исовог  унука, мо нго лско ц ар ство 

једног британског монар ха? Она је би ла на пре сто лу од 20. једног британског монар ха? Она је би ла на пре сто лу од 20. 

п окривало  ј е пре ко 35  милиона кв адратних  ки л ометер а ( по-

јјуна 1837. до своје смрти. При бли жа ва јој се и кра љи ца Ели-

ређења ради, царст во Ал ександра Вел иког бил о је ч ет ир и 

за бе та II, ко ја је, на кон смр ти сво га оца, на сле ди ла бри тан ску 

 пута мање), са пре ко  сто мил ио на  ст ановни ка , што  је у то
 пута мање), са пре ко  сто мил ио на  ст ановни ка , што  је у то 

кру ну 6. фебруара 1952.

д оба било  ок о  50 одс то  светск е  попула ци је.

го ди не пре но ве ере? Ова гра ђе ви на је би ла та ко из ван ред-
на и та ко рас ко шна да да нас сва ку мо ну мен тал ну гроб ни цу 
на зи ва мо ма у зо леј.

че о владави ну  у  деветој  г одини  ж ив ота и, 

насу пр от уоб ича јеном  ми шљењу , није мно го  истор иј ск и зна-
чај ан , а популарност д угује чињени ци да је  је дини егип атс ки 
фарао н чија ј е  гр обница  пр онађена  н етакнут а.

тан са Бру не ја, по знат по рас ко шном жи во ту, тек је на че твр-
том ме сту, а бри тан ска кра љи ца Ели за бе та II на два на е стом.

Д
ра

го
ш

 Јо
ва

но
ви

ћ

... да је, ипак, актуелни монарх са најдужим 

ста жом вла да ња у исто ри ји Ра ма IX или Пу ми-

пун Аду ње дет, краљ Тај лан да? Ра ма IX, ро ђен 

5. де цем бра 1927, у Кем бри џу (Ма са чу сетс, 

САД), на вла сти је од 9. јуна 1946.

х 
... да се по ред До ли не кра ље ва − некрополе египатских 

фараона, налази и До ли на кра љи ца, ме сто где су се у древ-

 
на вре ме на са хра њи ва ле њи хо ве су пру ге? Она је сме ште на 

на за пад ној оба ли Нила, насупрот Тебе (данашњи Луксор) и у 

њој се на ла зи пре ко се дам де сет гроб ни ца од ко јих су мно ге 

рас ко шно и стил ски из гра ђе не и до бро очу ва не.


