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Про те клих да на мно го се при ча ло и пи са ло
о ре зул та ти ма ан ке те ко ју је не дав но спро-
вео Бе о град ски цен тар за без бед но сну

по ли ти ку, а по ко јој је 68 од сто гра ђа на Ср би је
из ја ви ло да, ка да је у пи та њу њи хо ва лич на си-
гур ност, ви ше ве ру ју ком ши ја ма и при ја те љи ма
не го вој ци и по ли ци ји, од но сно др жа ви. Ови ре-
зул та ти не тре ба да иза зи ва ју чу ђе ње и ве ро ват-
но би би ли слич ни и у зе мља ма у ко ји ма др жав-
не ин сти ту ци је ни су про ла зи ле кроз ис ку ше ња
и тур бу лен ци је као код нас, јер – при род но је да
се пре осла ња мо на не ког свог, по зна тог, не го на
де пер со на ли зо ва ну без лич ну ин сти ту ци ју. Оно
што чу ди, и исто вре ме но бу ди на ду, је сте чи ње-
ни ца да гра ђа ни уоп ште у не ко га има ју по ве ре ње
у та ко ве ли ком про цен ту. То мо же да бу де до бар
знак да, без об зи ра на све кри зе, мо рал не еро зи-
је и сум ње у си стем вред но сти, упр кос по не кад
пре о вла ђу ју ћем ци ни зму и не по ве ре њу, ба зич на
ве ра у љу де ни је не ста ла.

Ко љу ди ма све ве ру је, про ла зи рђа во, ко ни-
шта не ве ру је, још го ре – по у чио је одав но Иво
Ан дрић, про ниц љи ви по зна ва лац људ ске при ро-
де. Ни је ла ко ићи кроз жи вот са стал ним те ре том

сум ње и по до зре њем, а ни је ни здра во. Жи ви мо
у вре ме ну ко је зах те ва да сва ко ми сли нај пре
на се бе, а ма ло или ни ма ло на дру ге, и у та квим
усло ви ма сре ће мо љу де чи је је на ме ре по не кад
те шко про зре ти. Мно ги се шти те та ко што са ми
но се сво је бре ме, увек на дис тан ци од дру гих, ка-
ко би у тре нут ку кад им не ко окре не ле ђа би ли
што ма ње по вре ђе ни.

Али, ка жу пси хо ло зи, уко ли ко ве ру је мо да жи-
ви мо у све ту без ика квих пра ви ла, у ко ме су љу ди
пре вр тљи ви и не по у зда ни, мо гућ ност да оства-
ри мо бли скост и по ве ре ње би ће вр ло ма ла, а из-
ве сност да оста не мо са ми ја ко ве ли ка. Ис ку ше ња
по сто је али мно го то га за ви си од на шег по гле да
на свет и љу де у ње му. Ко ја је ме ра и где је ра-
зум на гра ни ца то га да ли ће мо ве ро ва ти сви ма,
или мо жда ни ком, ствар је, зна чи, лич не спо зна је
и опре де ље ња и не ма за шти те од ри зи ка.

Па ипак, во лим да ми слим да су сви љу ди ОК,
ми слим да бих од ле пи ла ка да бих по ла зи ла од
су прот не прет по став ке, ре че ју трос јед на де вој-
ка сво јој дру га ри ци у ауто бу су и сви ма нам улеп-
ша дан.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Поглед са пилона
Мај сто ри до ку мен тар них фил мо ва о нај ве ћим

гра ђе ви на ма све та, еки па Дис ка ве ри ка на ла бо-
ра ви ла је кра јем про шле го ди не у Бе о гра ду, баш
у вре ме ка да су се за вр ша ва ли ра до ви на бе тон-
ском де лу пи ло на мо ста пре ко Аде Ци ган ли је. Ма-
те ри јал на стао то ком де сет да на про ве де них на
гра ди ли шту пре то чен је у јед но ча сов ну еми си ју
ко ја је на овом са те лит ском ка на лу не дав но при-
ка за на у окви ру се ри ја ла „Гра ди мо ве ће и бо ље”.
Та ко се ар хи тек тон ским чу ди ма све та при дру жио
и мост на Ади за ко ји је и сам аутор, Де ни Фор-
стер, гле да о ци ма на ја вио да „од у зи ма дах”.

Еки па Дис ка ве ри ја, ко ја пра ти гра ђе вин ска
де ша ва ња ши ром све та и на ви кла је на нај ве ће
по ду хва те, не га ји ни ка кве сум ње да ће овај мост
по ста ти но ви сим бол срп ске пре сто ни це. Да би
гле да о це про ве ли кроз про цес из град ње и до де-
та ља при ка за ли обе леж ја им пре сив не гра ђе ви-
не, сни ма те љи су бу квал но ви си ли на ка блу ко ји
по ве зу је мо стов ску кон струк ци ју са пи ло ном.

Мост је пред ста вљен као не ве ро ват на гра ђе-
ви на спе ци фич не тех ни ке град ње, је ди ни у Евро-
пи ко ји има са мо је дан но се ћи стуб те жак 60.000
то на, ко се ка бло ве на сре ди ни и при то ме је аси-
ме три чан. А до ку мен та рац је сни мљен баш у тре-
нут ку ка да је пи лон до сти гао пу ну ви си ну.

– Пр ви пут у исто ри ји би ће из гра ђе на кон-
струк ци ја те шка 8.600 то на ко ју ће но си ти са мо
је дан стуб. Ра ди се о по ди за њу нај те жег те ре та до
са да, и то је исто риј ски тре ну так не са мо за Бе о-
град, већ и за ар хи тек ту ру – ка же у еми си ји Де ни
Фор стер, ина че и сам ар хи тек та.

По ред ово га, гле да о ци Дис ка ве ри ја мо гли су да
са зна ју да ће мост на Са ви има ти шест са о бра ћај-
них тра ка, пе шач ке и би ци кли стич ке ста зе, као и
ин фра струк ту ру за шин ски ме тро. Кад бу де за вр-
шен, би ће нај ши ри ика да на пра вљен мост те вр-
сте, са пи ло ном и ко сим ка бло ви ма ко ји су по зи-
ци о ни ра ни на сре ди ни, та ко да ће пр ви пут у све ту
во за чи има ти фе но ме на лан по глед са мо ста.

Свет је, да кле, о на шем бу ду-
ћем сим бо лу оба ве штен из пр ве
ру ке пре ко оду ше вље не еки пе
по зна тог ка на ла, а ми са мо ци-
ти ра мо Алек сан дру Ти га нас, ди-
рек тор ку Дис ка ве ри ја за ју го и-
сточ ну Евро пу:

– Ова епи зо да је јед на од нај-
бо љих у се ри ји јер се не ра ди
са мо о мо сту већ при ка зу је Бе о-
град као град ко ји се ра ду је бу-
дућ но сти.

М. Ј.
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Оба ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње ли ца ко ја оба вља ју про-
фе си о нал ну де лат ност (умет ни ци,

дру ги рад ни ци у кул ту ри, но ви на ри, спор-
ти сти, ма не ке ни, адво ка ти, све ште ни ци и
вер ски слу жбе ни ци, ауто пре во зни ци и дру-
ги) до 30. ју на 1983. го ди не би ло je ре гу ли-
са но уго во ри ма о спро во ђе њу пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња ко је су њи хо ве
про фе си о нал не ор га ни за ци је (удру же ња,
са ве зи) за кљу чи ле са над ле жном ор га ни-
за ци јом за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње (Ре пу блич ка СИЗ ПИО рад ни ка) на
осно ву За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу (Сл. гла сник СРС, бр. 51/72) а од
1. ју ла 1983. го ди не за ко ни ма о пен зиј ском
и ин ва лид ском оси гу ра њу.

У скла ду са од ред ба ма на ве де них про пи-
са, свој ство оси гу ра ни ка се овим ли ци ма
утвр ђи ва ло, и да нас се утвр ђу је, на осно ву
при ја ве на оси гу ра ње и од ја ве оси гу ра ња
ако се оне под не су у ро ку ко ји је за то про-
пи сан. Уко ли ко се ове при ја ве не под не су
у про пи са ном ро ку, свој ство оси гу ра ни ка
утвр ђу је Фонд ПИО ре ше њем на зах тев ли-
ца ко је је оба вља ло про фе си о нал ну де лат-
ност. Уз та кав зах тев оба ве зно се под но се
до ка зи да се не ко за и ста ба вио од ре ђе ном
про фе си о нал ном де лат но шћу. До 8. ав гу ста
1990. го ди не као до каз за утвр ђи ва ње свој-
ства оси гу ра ни ка и ста жа оси гу ра ња мо гле
су се ко ри сти ти и из ја ве све до ка, али од тог
да ту ма они се не мо гу до ка зи ва ти на тај на-
чин. Ва же ћи За кон о ПИО са др жи из ри чи ту
од ред бу ко ја про пи су је да се свој ство оси-
гу ра ни ка, основ оси гу ра ња, за ра де, на кна-
де, уго во ре не на кна де и ви си на упла ће ног
до при но са не мо гу утвр ђи ва ти на осно ву
из ја ва све до ка већ на осно ву јав них ис пра-
ва и еви ден ци ја про пи са них за ко ном.

Има ју ћи све ово у ви ду, да би се утвр ди ло
свој ство оси гу ра ни ка по осно ву оба вља ња
про фе си о нал не де лат но сти, нео п ход но је
утвр ди ти да је ли це у пе ри о ду за ко ји тра жи
утвр ђи ва ње овог свој ства за и ста оба вља ло
про фе си о нал ну де лат ност као члан од го ва-
ра ју ћег удру же ња и да му је оба вља ње те
де лат но сти би ло је ди но или глав но за ни-
ма ње, с тим што се ове чи ње ни це, да кле, не
мо гу за сни ва ти на из ја ва ма све до ка већ се
утвр ђу ју на осно ву јав них ис пра ва из да тих
у скла ду са За ко ном о оп штем управ ном по-
ступ ку и еви ден ци ја про пи са них за ко ном.

До са да шње ис ку ство нам го во ри да је сва-
кој из ме ни За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу прет хо дио по ве ћан број
зах те ва за утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра ни ка
по свим осно ва ма, па и по осно ву оба вља ња
про фе си о нал не де лат но сти. То је ра зу мљи-
во јер се из ме на ма За ко на о ПИО по пра ви лу
по о штра ва ју усло ви за оства ри ва ње пра ва
на пен зи ју, па ли ца ко ја су бли зу ис пу ње ња
тог усло ва по ку ша ва ју да га оства ре пре из-
ме не за ко на. Ово ис ку ство је по твр ђе но и
2010. го ди не, по го то во у дру гој по ло ви ни,
ка да је до шло до знат ног по ве ћа ња бро ја
зах те ва за утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра ни ка
по осно ву оба вља ња про фе си о нал не де лат-
но сти, на ро чи то као игра ча фол кло ра.

Ве ћи ну ових зах те ва под не ла су ли ца ко-
ја ни су има ла до вољ но ста жа за оства ри ва-
ње пра ва на пен зи ју, па су тра жи ла да им
се утвр ди свој ство оси гу ра ни ка тач но за
оно ли ко го ди на, ме се ци и да на ко ли ко им
је не до ста ја ло да на вр ше пун стаж (35 го ди-

на за же не и 40 го ди на за му шкар це) и та-
ко ис пу не услов за ста ро сну пен зи ју. Због
по ве ћа ног бро ја зах те ва по ве ћан је и број
до не тих ре ше ња у пр вом и дру гом сте пе ну,
али је при ли ком до но ше ња дру го сте пе них
ре ше ња уоче но да до ка зи на осно ву ко-
јих је утвр ђе но свој ство оси гу ра ни ка ни су
аде кват ни. У јед ном слу ча ју нам је чак кул-
тур но-умет нич но дру штво чи ја по твр да се
на ла зи ла у пред ме ту до ста ви ло но ву по твр-
ду по ко јој је ра ни ја би ла фал си фи кат јер је
ни су они из да ли.

Има ју ћи у ви ду знат но по ве ћан број зах-
те ва и уоче не про бле ме са до ка зи ма, у Фон-
ду ПИО је од лу че но да се из вр ши кон тро ла
до не тих ре ше ња о утвр ђе ном свој ству оси-
гу ра ни ка по осно ву оба вља ња про фе си-
о нал не де лат но сти. Кон тро ла је за по че та
по чет ком фе бру а ра ове го ди не и њо ме је
об у хва ће но 1.890 ре ше ња. Од тог бро ја, 779
ре ше ња је до не то у пе ри о ду од 1. ја ну а ра
2005. до 31. де цем бра 2009. го ди не, а 1.111

ЗБОГ ВЕ ЛИ КОГ БРО ЈА ЗАХ ТЕ ВА ЗА ПРИ ЗНА ВА ЊЕ СТА ЖА ПО ОСНО ВУ ПРО ФЕ СИ О НАЛ НЕ 
ДЕ ЛАТ НО СТИ И НЕ ПОТ ПУ НИХ ДО КА ЗА

По нов но утвр ђи ва ње
свој ства оси гу ра ни ка



4 30. јун 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ре ше ња у то ку 2010. и по чет ком 2011. го ди-
не. И ови бро је ви по ка зу ју ко ли ко је био по-
ве ћан број зах те ва у 2010. го ди ни у од но су
на ра ни ји пе ри од. Од 1.111 ре ше ња до не-
тих у то ку 2010. и по чет ком ове го ди не, 991
ре ше ње је као основ за утвр ђи ва ње свој-
ства оси гу ра ни ка има ло фол клор, 29 но ви-
нар ску де лат ност, а оста лих 91 филм ску, те-
ле ви зиј ску, спорт ску, ма не кен ску, ли ков ну,
при ме ње ну, ауто пре во знич ку и дру гу де-
лат ност. У Ди рек ци ји Фон да је, од укуп ног
бро ја пре гле да них пред ме та, во ђе на до пу-
на по ступ ка у 712 слу ча је ва да би се утвр-
ди ло на осно ву ко јих до ка за и еви ден ци ја
су из да те по твр де ко је су по слу жи ле као
до каз за утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра ни ка.

До пу на по ступ ка је спро ве де на у са рад-
њи са кул тур но-умет нич ким дру штви ма,
по је ди ним удру же њи ма и по сло дав ци ма и
та да је уста но вље но да КУД-ови и по је ди на
удру же ња ни су из да ва ли по твр де и уве ре-
ња на осно ву еви ден ци ја ко је су во ди ли у
пе ри о ду за ко ји се утвр ђу је свој ство оси гу-
ра ни ка, већ их су из да ва ли на осно ву лич-
ног са зна ња од го вор них ли ца, дру гих чла-
но ва дру штва или из ја ва све до ка. По је ди-
на удру же ња су те по твр де ко ри сти ла као
основ за уво ђе ње у сво је еви ден ци је, ре-
тро ак тив но и по не ко ли ко де це ни ја уна зад,
и за из да ва ње сво јих по твр да и уве ре ња.

У јед ном бро ју слу ча је ва са ма кул тур но-
умет нич ка дру штва су оба ве сти ла Фонд
ПИО да ни су из да ла по твр де на осно ву ко-
јих је до не то ре ше ње, утвр ђе но свој ство
оси гу ра ни ка и стаж оси гу ра ња, а у од ре-
ђе ном бро ју пред ме та ре ше ња о свој ству
оси гу ра ни ка до не та су на осно ву по твр да и
уве ре ња удру же ња из да тих на осно ву нео-
ве ре них фо то ко пи ја уго во ра о ан га жо ва њу
ли ца. Због сум ње у ве ро до стој ност ових
до ка за ти пред ме ти су по себ но из дво је ни и
о њи ма је пи сме но оба ве ште но Ми ни стар-
ство уну тра шњих по сло ва.

С об зи ром на то да се свој ство оси гу ра ни-
ка и основ оси гу ра ња не мо гу утвр ђи ва ти на
осно ву из ја ва све до ка већ на осно ву зва нич-
них еви ден ци ја и јав них ис пра ва из да тих у
скла ду са За ко ном о оп штем управ ном по-
ступ ку, сва ре ше ња ко ја су до не та на осно-
ву та квих до ка за би ће по ни ште на у за ко ном
про пи са ном по ступ ку, као и стаж оства рен
на осно ву њих. У по ступ ку ко ји ће би ти спро-
ве ден на кон то га, оси гу ра ни ци ма ће би ти
омо гу ће но да до ста ве но ве до ка зе ко ји се
за сни ва ју на јав ним ис пра ва ма и зва нич ним
еви ден ци ја ма. Ли ци ма ко ја су са овим ста-
жом оства ри ла пра во на пен зи ју, а без ње га
не ис пу ња ва ју про пи са не усло ве за сти ца ње
тог пра ва, ре ше ња о пра ву на пен зи ју ће би-
ти уки ну та и пен зи је им се не ће ис пла ћи ва-
ти од да на уки да ња. Исто вре ме но, Фонд ће
овим ли ци ма вра ти ти упла ће не до при но се
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

Жељ ко Си мић,
на чел ник Оде ље ња за ма тич ну

еви ден ци ју Фон да ПИО

Фонд ПИО об но вио уго во ре
са ба ња ма о пла ћа њу на ра те,
од пен зи је

Уко ли ко ни по ко јем осно ву не спа да те
ме ђу оних де се так хи ља да пен зи о не-
ра ко ји ће овог ле та бес плат но мо ћи

да иду на бањ ски опо ра вак, а од мор и по не-
ка те ра пи ја у при род ном окру же њу су вам
пре ко по треб ни, мо жда ни је ло ше да зна те
да у ве ћи ни на ших ба ња по сто ји мо гућ ност
да бо ра вак пла ти те на ви ше ме сеч них ра та,
и то та ко што се оне од би ја ју од пен зи је.

Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње скло пио је уго во ре са два де се так ба ња
у Ср би ји ко је пен зи о не ри ма омо гу ћа ва ју да
од мор пла те на шест ме сеч них ра та. Уко ли-
ко сте за ин те ре со ва ни за ова кав вид од мо-
ра и опо рав ка, ва ше је да ода бе ре те ба њу
ко ја вам од го ва ра и по зо ве те ра ди до го во-
ра о тер ми ну у ком би сте та мо бо ра ви ли, те-
ра пи ја ма ко је би сте ко ри сти ли и да, од по-
ну ђе ног, ода бе ре те хо тел и со бу чи ја вам је
це на нај при сту пач ни ја. Из ба ње ће на ва шу
кућ ну адре су сти ћи обра зац ко ји тре ба да

ове ри те у ма тич ној фи ли ја ли Фон да (пре ко
ко је при ма те пен зи ју) и по ша ље те на зад у
ба њу. Оста је још да са че ка те дан ка да вам
по чи ње од мор и при ли ком при ја ве на ре-
цеп ци ју иза бра ног од ма ра ли шта уз лич ну
кар ту при ло жи те и по след њи чек од пен-
зи је. Сле де ћих де сет да на тре ба са мо да се
опу сти те, од ма ра те, и ужи ва те у све му што
та ба ња мо же да вам по ну ди – од го ва ра ју ће
те ра пи је, куп ке, шет ње.

Це не у ба ња ма са ко ји ма је Фонд скло-
пио уго во ре о пла ћа њу на ра те углав ном
се од но се на та ко зва ни бе о дан, што зна чи
пун пан си он са три обро ка днев но, но ће ње

у дво кре вет ној со би, уз све вр сте те ра пи ја
ко је ба ња ну ди. Мо гу ће је упла ти ти и са мо
пун пан си он, без те ра пи ја, али љу ди углав-
ном во ле да, ка да су већ у ба њи, ис ко ри сте
и све мо гућ но сти ко је су им на рас по ла га-
њу. На рав но да се те ра пи је, уко ли ко су по-
треб не, до го ва ра ју са бањ ским ле ка рем,
ко ји по сле пре гле да и евен ту ал них ана ли за
са ве ту је шта би ко ме нај ви ше од го ва ра ло.

Нај јеф ти ни ји пан си он ове го ди не је у
ле чи ли шту „Ба њи ца” у Со ко ба њи, где је
це на 1.990 ди на ра днев но, а от пла та је на

ДА И ПЛИ ТАК ПЕН ЗИ О НЕР СКИ ЏЕП ПОД НЕ СЕ

У ба њу на ра те

Где на од мор
Уко ли ко же ли те да ко ри сти те од мор уз мо гућ ност пла ћа ња на ви ше ра та ко је ће вам
се од би ја ти од пен зи је, пр ви ко рак је ваш – мо ра те да по зо ве те ба њу и од ма ра ли ште 
са ко ји ма Фонд ПИО има уго вор. Да би смо вам олак ша ли из бор, ево спи ска са це на ма 
„бе о да на”:

Рибарска бања
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1. „Пла нин ка”, Кур шу мли ја;  беодан: 2.500 динара 027-381-512

2. „Бо ро Шко рић”, Ба ња Ба да ња;  беодан: 2.680 динара 015-863-190

3. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Агенс”, Ма та ру шка ба ња;  бе о дан: 2.570 ди на ра 036-5412-124

4. За вод за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју бо ле сти кр ви „Ива њи ца”, Ива њи ца;  беодан: 2.115 динара 032-662-261

5. За вод за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ју на ко вић”, Апа тин;  беодан: 4.085 динара 025-772-311

6. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ко ви ља ча”, Ба ња Ко ви ља ча;  беодан: 3.480 015-.818-270

7. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Геј зер”, Си ја рин ска ба ња;  бе о дан: 2.519 ди на ра 016-895-128

8. Здрав стве на уста но ва за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Вре ло”, Бу ја но вач ка ба ња;  беодан: 2.370 динара 017-653-459

9. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Гам зи град”, Гам зи град ска ба ња;  беодан: 2.760 динара 019-450-447

10. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ка њи жа”;  бе о дан: 3.400 ди на ра плус 1.500 ди на ра пр ви пре глед 024-875-357

11. Спе ци јал на бол ни ца за ор то пед ска, ко шта но-зглоб на и де ге не ра тив на обо ље ња, Ри бар ска ба ња; беодан: 3.100 дин. 037-865-270

12. За вод за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју кар ди о ва ску лар них обо ље ња „Зла тар”, Н. Ва рош;  тренутно не ради 033-61-777

13. Ин сти тут за ре ха би ли та ци ју „Сел терс”, Мла де но вац;  бе о дан: 3.100 011-824-11-00

14. Ин сти тут „Ра дон”, Ни шка ба ња;  беодан: 3.700 динара 018-502-046

15. Спе ци јал на бол ни ца „Мер кур”, Вр њач ка Ба ња;  беодан: 4.340 динара 036-611-147

16. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју де ге не ра тив ног ре у ма ти зма „Врањ ска ба ња”;  бе о дан: 2.430 ди на ра 017-546-284

17. Спе ци јал на бол ни ца „Ру сан да”, Ме лен ци;  бе о дан: 2.300 плус 1.000 ди на ра за спе ци ја ли стич ки пре глед 023-731-050

18. Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње ми шић них бо ле сти „Но во па зар ска ба ња”, Но ви Па зар; беодан: 2.500 динара 020-371-559

19. При род но ле чи ли ште „Ба њи ца”, Со ко ба ња;  бе о дан: 2.990 ди на ра 018-830-224

20. За вод за ре ха би ли та ци ју „Про лом ба ња”, Про лом ба ња;   беодан: 2.950 динара 027-88-022

осам ме сеч них ра та. Нај ску пље је у Вр-
њач кој Ба њи – ов де се це не кре ћу и до
4.340 ди на ра днев но за „бе о дан”, за ви сно
од хо те ла и вр сте сме шта ја. Пен зи о не ри
су, пре ма по да ци ма ко је смо до би ли од
за по сле них у ба ња ма, али и у Ди рек ци ји
РФ ПИО, нај за ин те ре со ва ни ји за бо ра вак
у Про лом ба њи, где их је ла не би ло око
хи ља ду и по, а и ове го ди не већ уве ли ко
зо ву и ре зер ви шу ме ста за од мор ко ји ће
пла ти ти на ра те.

Ево ма лог под сет ни ка на то шта од ко-
је ба ње мо же те оче ки ва ти, мо жда ће вам
по мо ћи да се лак ше опре де ли те: Про лом
ба ња је, ре ци мо, по зна та по ле че њу бу бре-
жних, сто мач них и ко жних бо ле сти, док је
Лу ков ска ба ња по год на за ле че ње ре у ма-
ти зма, спон ди ло зе, осте о по ро зе и ги не ко-
ло шких обо ље ња. Го сти ко ји бу ду же ле ли
да бо ра ве сле де ћег ме се ца у Про лом ба њи,
мо ра ће да ре зер ви шу ме сто бар де сет да на
ра ни је, по ру чу ју из ове ба ње.

Со ко ба ња спа да у ред ту ри стич ких цен-
та ра са нај ду жом тра ди ци јом и јед но је од
нај по се ће ни јих ме ста у Ср би ји. Ле ко ви те
во де и чист пла нин ски ва здух, са пу но озо-
на, иде ал ни су за ле че ње и ре ха би ли та ци ју.

У Вр њач кој Ба њи се на ла зи се дам ми не-
рал них из во ра. То су: То пла во да, Сла ти на,
Сне жник, Је зе ро, Бор јак, Бе ли из вор и Вр-
њач ко вре ло, од ко јих се за те ра пи је ко ри-
сте че ти ри (То пла во да, Сне жник, Је зе ро и
Сла ти на), док се две фла ши ра ју као сто на

ми не рал на во да (во да „врњ ци” са из во ра
То пла во да и Вр њач ко вре ло).

Вр њач ке ми не рал не во де се при ме њу ју
код ле че ња ше ћер не бо ле сти, ста ња по-
сле пре ле жа не за ра зне жу ти це, хро нич ног
за па ље ња цре ва и же лу ца, бо ле сти жуч не
ке се и жуч них пу те ва, чи ра у же лу цу и два-
на е сто па лач ном цре ву, бо ле сти бу бре жне
кар ли це, мо краћ не бе ши ке и мо краћ них
пу те ва и дру гих бо ле сти.

Је ди на ту ри стич ка аген ци ја ко ја ор га ни-

зу је од мор у ба ња ма за пен зи о не ре је „Ре-
кре а турс”. У по ну ди ове аген ци је су све ба ње
у Ср би ји, уз ви ше мо гућ но сти пла ћа ња на
ра те: кре дит ним кар ти ца ма, че ко ви ма или,
пре ко удру же ња пен зи о не ра и РФ ПИО, од-
би ја њем од пен зи је. У овој аген ци ји ка жу да
се пен зи о не ри ма ко ји бо ра ве у објек ти ма
„Ре кре а тур са” у Ча њу, Ра фа и ло ви ћи ма код
Бе чи ћа, на Зла та ру, Ко па о ни ку, у Ива њи ци и
на Сре бр ном је зе ру одо бра ва по пуст од 15
од сто.  Ве сна Ана ста си је вић

Сијаринска бања

актуелно
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између два броја

Сед ма Бренд
кон фе рен ци ја
 у Бе о гра ду

У Цен тру Са ва је сре ди ном ју на одр-
жа на сед ма Ме ђу на род на бренд кон фе-
рен ци ја под на зи вом „Брен динг ре ги о-
на и гра до ва – стра не ди рект не ин ве-
сти ци је, раст из во за и раз вој ту ри зма”.

Кон фе рен ци ја је одр жа на под по кро-
ви тељ ством На ци о нал не аген ци је за
ре ги о нал ни раз вој, При вред не ко мо ре
Ср би је и НА ЛЕД-а и ба ви ла се функ ци-
јом брен дин га у ре а ли за ци ји ова три
нај ва жни ја еко ном ска ци ља – при вла-
че њу ди рект них стра них ин ве сти ци ја,
ра сту из во за и раз во ју ту ри зма. На ску-
пу у Са ва цен тру го сто ва ли су во де ћи
свет ски екс пер ти из ове обла сти, а ин-
те ре сант на је би ла и пре зен та ци ја За-
во да за ин те лек ту ал ну сво ји ну на те му
„Жи го ви и озна ке ге о граф ског по ре кла
– ути цај на раз вој ре ги о на”.

Стра те ги ја раз во ја ин ду стри је 2011–2020
У ор га ни за ци ји Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, Ми ни стар ства фи нан си ја

и При вред не ко мо ре Ср би је, у Скуп шти ни Вој во ди не одр жа на је 16. ју на јав на рас пра ва о На-
цр ту Стра те ги је и по ли ти ке раз во ја ин ду стри је Ср би је 2011–2020. До ма ћи ни су би ли По кра-
јин ски се кре та ри јат за при вре ду, ПКВ и ре ги о нал не ко мо ре Су бо ти це, Сом бо ра, Зре ња ни на,
Пан че ва, Но вог Са да, Ки кин де и Сре ма.

Стра те ги ја де фи ни ше при о ри те те ин ду стриј ске по ли ти ке од 2011. до 2020. го ди не, а њен
циљ је опо ра вак на ше ин ду стри је и по кре та ње ње ног ра ста и раз во ја кроз ре ви та ли за ци ју
и ре ин же ње ринг по сто је ћих ка па ци те та, раз вој тех но ло шких осно ва и про ме не по сто је ћег
тех но ло шког про фи ла сек тор ске струк ту ре. Стра те ги ја про јек ту је и ре зул та те ра ста до 2020.
го ди не по ко ји ма би тре ба ло да се про из вод ња у од но су на 2010. удво стру чи, да се по ве ћа
про дук тив ност за око 50 про це на та, да по ра сте уче шће роб ног из во за на 50 од сто БДП-а, да
про се чан го ди шњи раст ин ве сти ци ја бу де 10 про це на та, као и да се у пре ра ђи вач кој ин ду-
стри ји за по сли но вих 75.000 рад ни ка.

Основ ни за да так ове рас пра ве био је да при ка же нај ва жни је са др жа је но ве стра те ги је раз-
во ја ин ду стри је и да, кроз ди ја лог, уна пре ди и уса гла си по ну ђе на ре ше ња.

Вр њач ка, Ов чар и Си ја рин ска ба ња, се ло Ка ти ћи, Пе-
ру ћац, Сре бр но је зе ро, Бе ло цр кван ска је зе ра и пла ни не
Ко па о ник, Зла ти бор и Та ра ме ста су ко ја, по оце ни до ма-
ћих ту ри стич ких струч ња ка, спа да ју у де сет нај бо љих де-
сти на ци ја за од мор у Ср би ји.

Кри те ри ју ми за ову ли сту би ли су ква ли тет услу ге, са-
др жај ност, ле по та при ро де, бли зи на во де и ин те ре сант-
них из ле ти шта, а од мор у овим ме сти ма ко шта ко ли ко и
на мо ру, па чак и ви ше. Ре ци мо, за 10 да на на ба зи по лу-
пан си о на у хо те лу „Бре за” у Вр њач кој Ба њи по осо би тре-
ба из дво ји ти 18.400 ди на ра, а у хо те лу „Па ли сад” на Зла-
ти бо ру и до 44.100 ди на ра. Слич но је и на Ко па о ни ку – у
хо те ли ма „Гранд” и „Ан ге ла” по лу пан си он у лет њој се зо ни
ко шта 43 евра днев но. Али, то очи глед но ни је смет ња да
Ко па о ник од по чет ка го ди не бу де нај по се ће ни ја де сти-
на ци ја у Ср би ји

Угро же на ча чан ска при вре да
Од 44 пред у зе ћа ко ли ко их је при ва ти зо ва но у по след њих 

де сет го ди на у Чач ку, да нас не ра ди њих 16. У тим не ка да 
дру штве ним фир ма ма пре до ла ска но вих вла сни ка би ло је 
за по сле но ви ше од 12.000 рад ни ка, а тре нут но је на рад ним 
ме сти ма оста ло тек не што ви ше од че твр ти не. За са мо не ко-
ли ко не де ља бан кро ти ра ла су два не ка да успе шна ча чан ска 
пред у зе ћа, Фа бри ка чип са и „Ис хра на”, те је за крат ко вре ме 
без по сла оста ло око 230 рад ни ка. Бан крот пре ти и Фа бри-
ци хар ти је „Бо жо То мић”, та ко да за ег зи стен ци ју стре пи још 
280 за по сле них.

Ужи це: труд ни ца ма 
це ла пла та

Јав ност је по здра ви ла од лу ку Град-
ског ве ћа Ужи ца о при хва та њу ини ци-
ја ти ве да се же на ма, за вре ме док су
на труд нич ком бо ло ва њу, из град ског
бу џе та обез бе ди нов ча на на док на да до
пу ног из но са за ра де. Ово се од но си на
све труд ни це ко је су у рад ном од но су, а
има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ужи-
ца, без об зи ра на то где се на ла зи се ди-
ште пред у зе ћа у ко ме су за по сле не.

Упр кос број ним ме ра ма за по спе ши-
ва ње на та ли те та, у го то во свим оп шти-
на ма на под руч ју Зла ти бор ског окру га
бе ле жи се осет но сма ње ње при ра шта ја
ста нов ни штва. За бри ња ва и то што је,
по себ но на се о ском под руч ју, све ма ње
скло пље них бра ко ва, али и све ви ше
раз во да брач них за јед ни ца, углав ном
из ме ђу мла дих су пру жни ка.

Де сет нај бо љих ме ста за од мор



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. јун 2011. 7

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла мај ске пен зи је ко ри сни ци ма 

из ка те го ри је за по сле них по че ла је 25. ју на.
Бив шим по љо при вред ни ци ма дру ги део мај ских 

при на дле жно сти ис пла ћу је се од 21. ју на, а са мо стал-
ци су це ле мај ске пен зи је при ми ли 2. ју на.

„Во де Вој во ди не” за на род не ку хи ње
ЈВП „Во де Вој во ди не” по кло ни ло је, као ко ри сник ри бар ског под руч ја у По кра ји ни, Цр ве ном кр-

сту Вој во ди не по ла то не очи шће не ри бе и јед но крат ну нов ча ну по моћ у из но су од 50.000 ди на ра,
што ће ова ху ма ни тар на ор га ни за ци ја ис ко ри сти ти за при пре му око 2.000 обро ка ко ри сни ци ма
на род них ку хи ња. До на ци ја је ре зул тат ини ци ја ти ве Вла де Вој во ди не да се из ра зи за хвал ност по-
кра јин ском Цр ве ном кр сту за уче шће у од бра ни од по пла ва, као и же ље да се ис так не дру штве ни
зна чај ове ор га ни за ци је.

Сињ ка Со мер, се кре тар Цр ве ног кр ста Вој во ди не, ис та кла је да се нај те же обез бе ђу ју на мир-
ни це за то пле обро ке ко ји се де ле на по себ ним пунк то ви ма на род них ку хи ња у 20 вој во ђан ских
оп шти на, као и да обро ци ко ји се при пре ма ју за со ци јал но нај у гро же ни је су гра ђа не оску де ва ју
баш ме сом. Због то га је упу ћен апел, ко ме су се при дру жи ли Бо јан Пај тић, пред сед ник по кра јин-
ске Вла де, и Ати ла Сал ваи, ди рек тор „Во да 
Вој во ди не”, и свим дру гим дру штве но од-
го вор ним ин сти ту ци ја ма да ко ли ко мо гу 
по мог ну ове ак тив но сти Цр ве ног кр ста.

Пред сед ник Вла де Вој во ди не из ја вио 
је да је у по след ње две го ди не, пре ко по-
кра јин ских роб них ре зер ви, из дво је но ви-
ше од 2.300 то на хра не ко ја је усме ре на у 
на род не ку хи ње, и да су за хва љу ју ћи то ме 
ство ре не за ли хе на мир ни ца за три ме се-
ца. У Вој во ди ни се, ина че, днев но по де ли 
9.560 то плих обро ка, а од то га око 600 у 
Но вом Са ду.

По ви ши ца од ок то бра
Пот пред сед ник Вла де Ср би је, др Јо ван Кр ко ба-

бић, из ја вио је да ће од 1. ок то бра ове го ди не пен-
зи је би ти по ве ћа не нај ве ро ват ни је за пет до шест 
про це на та.

То зна чи да ће, са прет ход на два по ве ћа ња од 
око де вет од сто, у овој го ди ни пен зи је би ти уве-
ћа не укуп но за 14 до 15 про це на та, ка зао је Кр ко-
ба бић.

Нај ста ри ји гра ђа ни мо гу да бу ду мир ни, јер је 
ре фор мом си сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња обез бе ђе но да се пен зи је по но во ускла ђу-
ју са ра стом за ра да.

Јав ни ра до ви за осо бе са ин ва ли ди те том
Под по кро ви тељ ством На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње и Ми ни стар ства еко-

но ми је и ре ги о нал ног раз во ја пр ви пут ове го ди не спро во ди се про грам јав них ра до-
ва за осо бе са ин ва ли ди те том. Реч је о про јек ти ма за упо шља ва ње или пру жа ње услу-
га осо ба ма са хен ди ке пом. На под руч ју кра гу је вач ке фи ли ја ле НСЗ одо бре но је осам
про је ка та у ко ји ма ће би ти рад но ан га жо ва но 146 не за по сле них ин ва лид них ли ца.

Јав ни ра до ви ће се из во ди ти у два основ на про гра ма – у пр вом ће би ти рад но ан га-
жо ва на не за по сле на ли ца са хен ди ке пом, а дру ги про грам об у хва та пру жа ње по мо-
ћи та квим ли ци ма. На под руч ју Кра гу јев ца би ће ре а ли зо ва на че ти ри та ква про јек та,
од че га су три на ме ње на упо шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, а је дан за пру жа ње
услу га. За оства ре ње ових про је ка та на под руч ју кра гу је вач ке фи ли ја ле НСЗ би ће из-
дво је но око 29 ми ли о на ди на ра, а пред ви ђе но је да ре а ли за ци ја про гра ма тра је шест
ме се ци.

Про сеч на не то 
пла та 35.362
ди на ра

Про сеч на не то за ра да у ма ју
ове го ди не из но си 35.362 ди на ра
и ка да се упо ре ди са про сеч ном
за ра дом без по ре за и до при но са
у апри лу но ми нал но је ни жа за 10
од сто, а ре ал но за 10,4 про це на-
та.

Про сеч на бру то за ра да у Ср би-
ји ис пла ће на у ма ју 2011. го ди не
из но си 49.064 ди на ра и но ми нал-
но је ни жа за 10, а ре ал но за 10,4
од сто од април ске.

Пад за ра да ис пла ће них у ма ју,
у од но су на април 2011. го ди не,
ре зул тат је, пре све га, ди на ми ке
ис пла та. На и ме, кра јем апри ла
су због ус кр шњих и пр во мај ских
пра зни ка ис пла ће не и за ра де ко-
је би ина че би ле ис пла ће не по-
чет ком ма ја.

ЗЗЗЗЗЗааааа 666666655555555.....0000000000000000
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Ово је пр ви ова кав
сер вис ко ји пру жа
ва жне ин фор ма ци ја
из обла сти со ци јал не
и здрав стве не за шти те, 
ПИО, бан кар ских
услу га, обра зо ва ња...

УБе о гра ду, од 10. ју на, ра ди
сер вис ко ји је за ми шљен
као по др шка ста ри јим

ли ци ма у тра же њу од го во ра на
сва пи та ња ко ја их ин те ре су ју и
по моћ у ре ша ва њу сва ко днев-
них про бле ма. Ин фор ма тив ни
цен тар за ста ри је осно ва ла је
Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар
Бе о град уз по др шку Ми ни стар-
ства ра да и со ци јал не по ли-
ти ке. У пр вих се дам да на ра да
за бе ле же но је око че тр де сет
по зи ва, а би ло је и оних ко ји су
лич но на вра ти ли у про сто ри је
цен тра. Пи та ња су се нај че шће
од но си ла на оства ри ва ње пра-
ва из ПИО и здрав стве ну за шти-
ту, а не што ма ње на со ци јал ну
за шти ту (сме штај у уста но ве
со ци јал не за шти те, оства ри ва-
ње пра ва на ту ђу не гу и по моћ,
ма те ри јал но обез бе ђе ње по-
ро ди це). О за по сле ни ма у Ин-
фо цен тру, о зна ча ју и вр сти ин-
фор ма ци ја и услу га, за наш лист
је го во ри ла Бран ки ца Јан ко вић,
ди рек тор ка Ге рон то ло шког
цен тра Бе о град.

– Осни ва ње цен тра је на из-
глед ма ли ко рак али је ве ли ка
по моћ ста ри јим љу ди ма. У нај-
кра ћем, он је сва ко днев на по-
др шка и пот пу но нов при ступ
овој по пу ла ци ји. По тен ци јал не
ко ри сни ке ће мо оба ве шта ва ти
о услу га ма и при је му у Ге рон-
то ло шки цен тар Бе о град, про-
мо ви са ће мо све ин сти ту ци је
ко је су им од по мо ћи, ис ти ца ти
здрав жи вот и под сти ца ти ме-
ђу ге не ра циј ску со ли дар ност.
До шла су дру га вре ме на, ова кав
де мо граф ски тренд ће се си гур-
но на ста ви ти и за то је бит но да
се то ме при ла го ди мо и уне се мо

по треб не про ме не у све сфе ре 
жи во та. Ин фор ма ци је се мо гу 
до би ти сва ког рад ног да на од 
8 до 20, а су бо том од 8 до 13 
са ти. По зи ви се не на пла ћу ју, а 
су гра ђа ни ко ји то же ле мо гу и 
да на вра те у про сто ри је цен тра 
у Ули ци кра љи це На та ли је 52 – 
на во ди на ша са го вор ни ца.

У ин фор ма тив ном цен тру ра-
де струч ња ци ко ји су упу ће ни 
у про бле ме ста рих и ко ји има-
ју ви ше го ди шње ис ку ство у тој 
ма те ри ји.

– Све сни смо то га ко ли ко је 
ва жно ко да је ин фор ма ци ју. 
На ши за по сле ни по се ду ју зна-
чај но ис ку ство и од мах мо гу да 
пре по зна ју и раз вр ста ју пи та ња 
пре ма гру па ма, од но сно да од-

ре де да ли је реч о оства ри ва њу 
пра ва из ПИО, ре ша ва њу бан-
кар ских про бле ма или, ре ци-
мо, о осе ћа ју уса мље но сти. Ин-
фор ма ци је ће да ва ти со ци јал-
ни рад ни ци са ду го го ди шњим 
ис ку ством, прав ни ци, ле ка ри, 
пси хо ло зи, а по по тре би ће се 
ан га жо ва ти и дру ги струч ња ци. 
Цен тар је на ме њен сви ма ко ји 
жи ве у Ср би ји, ста ри ји ма и чла-
но ви ма њи хо вих по ро ди ца – ка-
же Бран ки ца Јан ко вић.

Цен тар ће би ти од по мо ћи и 
у прак тич ном сми слу, у за ви-
сно сти од слу ча ја ре а го ва ће 
при ре ша ва њу не ких тех нич ких 
пре пре ка.

– Тру ди ће мо се, ко ли ко год 
бу де у на шим мо гућ но сти ма, да 

по мог не мо љу ди ма ко ји, ре ци-
мо, не по зна ју рад на ра чу на ру 
или им је по треб на по моћ код 
по пу ња ва ња по је ди них обра-
за ца или, пак, тре ба да их упу-
ти мо где се из да ју или под но се 
од ре ђе на до ку мен та. Ве о ма је 
ва жно да, уко ли ко је про блем 
ком пли ко ван, и ми као ин сти-
ту ци ја по мог не мо и уче ству је-
мо у ње го вом ре ша ва њу, од но-
сно да кон так ти ра мо над ле жне 
уста но ве. Ту смо и да се бо ри мо 
про тив свих пред ра су да ко је 
мла ди има ју о ста ри ма. По сто ји-
мо и за то да при бли жи мо и до-
ча ра мо жи вот у до мо ви ма, раз-
би је мо број не за блу де. Ве ћи на 
љу ди, на при мер, ми сли да у 
објек ти ма Ге рон то ло шког цен-
тра не ма сло бод них ме ста, што 
ни је тач но. Ми смо уста но ва са 
ду гом тра ди ци јом и ре пу та ци-
јом, кон стант но има мо ви ше од 
де сет хи ља да ко ри сни ка и члан 
смо Европ ске со ци јал не мре же 
ко ја има се дам де сет се дам чла-
но ва из два де сет пет зе ма ља – 
ис ти че ди рек тор ка ГЦ Бе о град.

За по сле ни у Ин фо цен тру ће
на сто ја ти да, кад се ука же при-
ли ка, олак ша ју и ма те ри јал ни 
по ло жај нај ста ри јих су гра ђа на.

– Рас по ла же мо и ин фор ма-
ци ја ма о јед ном бро ју пред у-
зе ћа, кул тур них уста но ва, ту-
ри стич ких аген ци ја, ба ња ко је 
ну де по пу сте за пен зи о не ре, а 
по је ди ним фир ма ма пред ла-
же мо и под сти че мо их да уве-
ду по вла шће не це не за ста ри ју 
по пу ла ци ју. За све на ве де но 
има мо сна жан мо тив, а то је за-
до вољ ство на ших ко ри сни ка. 
Нај зад, ми смо пр ви ин фор ма-
тив ни цен тар ове вр сте ко ји је 
об у хва тио све аспек те жи во та 
у по зном до бу и иза ко јег сто ји 
др жа ва. Бу ду ћи да су ва ши чи-
та о ци и на ша циљ на гру па, же-
лим да их под се тим да је пра ва 
ин фор ма ци ја, ко ју ми мо же мо 
да им пру жи мо, по ла пу та до 
ре ше ња про бле ма – на гла ша ва 
Бран ки ца Јан ко вић.

Је ле на Оцић

8

у жижи

ОТВО РЕН ИН ФОР МА ТИВ НИ ЦЕН ТАР ЗА СТА РИ ЈЕ

Све о бу хват на
оба ве ште ност и по моћ

БрБрБрБррранананна  ккккиии ицацацааца ЈЈ Ј анананн к кк ко о о овивививићћћћ
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Со ци јал не за дру ге би ће
пр ве не до бит не прав не
фор ме ко је ће се ба ви ти
ко мер ци јал ним ак тив но сти ма

Уор га ни за ци ји Гру пе 484, Ти ма за со-
ци јал но укљу чи ва ње и сма ње ње си-
ро ма штва при Ка би не ту пот пред сед-

ни ка Вла де за европ ске ин те гра ци је, Ми-
ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног раз-
во ја и Ко ми си је за род ну рав но прав ност
гра да Бе о гра да одр жа на је, кра јем ма ја, у
Па ла ти Ср би је на ци о нал на кон фе рен ци ја
„Со ци јал не за дру ге – ко рак бли же со ци јал-
ном пред у зет ни штву у Ср би ји”.

Ве ћи на уче сни ка Кон фе рен ци је, ме ђу њи-
ма и Бо жи дар Ђе лић, пот пред сед ник Вла де,
Де јан Ра ду ло вић, са вет ник у Ми ни стар ству
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, и Ми ро-
слав Ва син, се кре тар за рад, за по шља ва ње
и рав но прав ност по ло ва у Вла ди Вој во ди не,
сло жи ла се да је др жа ва, на кон ду же стаг на-
ци је у раз во ју за дру га на на шем про сто ру,
но вим пред ло гом За ко на о за дру га ма пру-
жи ла ја сну по др шку овом об ли ку удру жи-
ва ња. И струч на јав ност оку пље на на ску-
пу је за кљу чи ла да на кон ви ше го ди шњег
не до стат ка до бре во ље ко нач но по сто ји
од лу ка да се пи та ње за дру га уре ди. На и ме,
пред ви ђе но је да овај пред лог за ко на бу де
на Вла ди Ср би је до кра ја ју на.

Пре ма ре чи ма пот пред сед ни ка Вла де, Бо-
жи да ра Ђе ли ћа, оче ку је се да ће мно ге со ци-
јал но угро же не гру пе, пр вен стве но они ко ји
су из гу би ли по сао то ком тран зи ци је, као и
ма њи не, пу тем за дру гар ства до ћи до по сла
и за ра де, а но ви за кон ће, уз тра ди ци о нал не
за дру ге у до ме ну по љо при вре де и стам бе не
из град ње, омо гу ћи ти и осни ва ње со ци јал-
них и здрав стве них за дру га. Ђе лић је на гла-
сио да је со ци јал но пред у зет ни штво глав на
ме ра и нај по у зда ни ји на чин за ре ша ва ње
со ци јал них про бле ма у Ср би ји и под се тио
да смо би ли ме ђу пр вим зе мља ма у све ту
ко је су фор ми ра ле за дру ге. Пре ма по да ци ма
из 2009. го ди не, у Ср би ји је би ло ре ги стро ва-
но 2.140 за дру га са 122.000 за дру га ра и 8.500
за по сле них, а по ре чи ма Де ја на Ра ду ло ви ћа,
у тој го ди ни укуп ни про мет свих за дру га из-
но сио је 50 ми ли јар ди ди на ра.

На ску пу у Па ла ти Ср би је се чу ло и то да
су со ци јал не за дру ге са мо јед на од мо гу ћих
фор ми со ци јал ног пред у зет ни штва, али да
у пот пу но сти од го ва ра ју прин ци пи ма ко је
ова вр ста пред у зет ни штва по шту је. Ре че-
но је да На црт За ко на о за дру га ма да је но ва
ре ше ња за за по шља ва ње те же за по шљи-
вих ка те го ри ја ста нов ни штва, њи хо ву со ци-
јал ну ин клу зи ју и по бољ ша ње со ци јал них

сер ви са и услу га. Но ви за кон ће ре ши ти и
про блем имо ви не за дру га, али и пи та ње
њи хо ве ре ги стра ци је сма њи ва њем по треб-
ног бро ја осни ва ча са де сет на пет. Ис так-
ну то је и да је у раз во ју си сте ма со ци јал ног
за дру гар ства нео п ход на са рад ња са ло кал-
ним ин сти ту ци ја ма и са мо у пра ва ма. У том
сми слу за со ци јал не за дру ге тре ба пред ви-
де ти и ме ре по др шке – по ре ске олак ши це,
та ко зва ну по зи тив ну дис кри ми на ци ју у си-
сте му јав них на бав ки, при ступ бес по врат-
ним сред стви ма итд.

На црт За ко на о за дру га ма оста вио је про-
стор за усва ја ње по себ ног За ко на о со ци јал-
ним за дру га ма, што би мо гло да се де си већ
до кра ја го ди не. Со ци јал не за дру ге би би ле
пр ва не до бит на прав на фор ма у на шем си-
сте му ко ја би мо гла да се ба ви ко мер ци јал-
ним ак тив но сти ма као сво јом при мар ном
де лат но шћу. Оне ће кроз ви зу ру но вог За-
ко на о со ци јал ној за шти ти пред ста вља ти
по тен ци јал не пру жа о це со ци јал них сер ви-
са ко је је до сад тра ди ци о нал но обез бе ђи-
ва ла др жа ва. Због то га је нај пре по треб но
ство ри ти нео п ход ну ма су ко о пе ра на та и
за дру га ра на те ре ну да би при ме на За ко на
би ла успе шни ја, а, ка ко је ре че но, у том сми-

слу тре ба пра ти ти при мер Вој во ди не, ко ја
је већ раз ви ла сли чан кон цепт.

– Зна ли смо да овај за кон мо ра би ти до-
не сен у Ср би ји, те смо у прет ход них не ко-
ли ко го ди на ства ра ли бу ду ће ко о пе ран те и
за дру га ре раз ви ја ју ћи им свест да ће, ка да
се за кон до не се, они ла ко фор ми ра ти сво-
је за дру ге. Ова ба за бу ду ћих ко о пе ра на та и
за дру га ра ства ра на је у Вој во ди ни ком би на-
ци јом со ци јал ног пред у зет ни штва – ре ша ва-
њем про бле ма по себ но угро же них ка те го ри-
ја ста нов ни штва (са мо хра не мај ке, осо бе са
ин ва ли ди те том, ром ска по пу ла ци ја, из бе гла
и ра се ље на ли ца, се о ске же не итд.) и те сном
са рад њом са не вла ди ним сек то ром – ре као
је Ми ро слав Ва син, по кра јин ски се кре тар за
рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва.

Ва син је на вео и под сти цај не ме ре ко је је
по кра јин ска ад ми ни стра ци ја уве ла за ре ги-
стро ва ње ви ше од 300 удру же ња се о ских
же на у Вој во ди ни у по след ње две го ди не.

– Оне су се ра ни је ба ви ле са мо ор га ни зо-
ва њем ра зних ма ни фе ста ци ја, пра вље њем
ко ла ча итд. Ми смо тај кон цепт пот пу но про-
ме ни ли. Про ши ри ва њем де лат но сти ових
удру же ња и њи хо вим ре ги стро ва њем у над-
ле жним ин сти ту ци ја ма пре тво ри ли смо их у
ор га ни за ци је ко је има ју све ка рак те ри сти ке
пред у зет нич ких за дру га. Оне се са да ба ве
за по шља ва њем, про из вод њом су ве ни ра,
пи са њем про је ка та... Ре ци мо, об у чи ли смо
120 же на да пи шу про јек те по мо де ли ма ЕУ 
са иде јом да ди рект но при ву ку но вац из ЕУ 
фон до ва у сво ја се ла, као што је то ура ђе но
у Ма ђар ској – об ја снио је Ва син и до дао да
ће се ова удру же ња, на кон усва ја ња за ко на,
вр ло ла ко пре ре ги стро ва ти у со ци јал не и
дру ге за дру ге.

Ми ро слав Мек те ро вић

СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ДРУ ГЕ – КО РАК БЛИ ЖЕ СО ЦИ ЈАЛ НОМ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВУ У СР БИ ЈИ

По др шка др жа ве за дру гар ству

Ком пју те ри за
се о ске же не
Бо јан Пај тић, пред сед ник Вла де Вој-
во ди не, и Ми ро слав Ва син, по кра јин-
ски се кре тар за рад, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва, до де ли ли су, 
22. ју на, 50 ком пју те ра пред став ни ца ма 
вој во ђан ских удру же ња се о ских же на. 
До на ци ја је оства ре на уз по моћ Аустриј-
ске аген ци је за раз вој.

Са скупа 
у Палати 
Србија
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актуелно

УСр би ји је од по чет ка го ди неУУдо сре ди не ју на, пре ма по-УУда ци ма Са мо стал ног син-УУ
ди ка та, одр жа но 25 штрај ко ва у
ко ји ма је уче ство ва ло не ко ли ко
хи ља да за по сле них, а у то ку је
16 штрај ко ва и де сет про те ста. С
дру ге стра не, по по да ци ма Уни је
по сло да ва ца, јед ну гра ђе вин ску
фир му ко ја има 100 за по сле них
штрајк ко шта око по ла ми ли о на
ди на ра сва ки дан, а због бло ка де
пу те ва – ка да се по ква ре на мир-
ни це, пре ра ђи вач ка ин ду стри ја
и гра ђа ни днев но гу бе око 15
ми ли о на ди на ра.

Мо жда су и ова кви по ка за-
те љи би ли под сти цај др жав ној
ад ми ни стра ци ји да прав но ре-
гу ли ше де ша ва ња у овој обла-
сти до но ше њем но вог за ко на
о штрај ку. Та ко би, на кон дво-
ме сеч не јав не рас пра ве, рад-
на вер зи ја овог за ко на уско ро
– мо жда већ у ју лу, тре ба ло да
се на ђе пред Вла дом Ср би је, а
ка сни је и у скуп штин ској про-
це ду ри.

У скло пу ових ак тив но сти и
По кра јин ски се кре та ри јат за
рад, за по шља ва ње и рав но-
прав ност по ло ва је, сре ди ном
ма ја, ор га ни зо вао јав ну рас пра-
ву о рад ној вер зи ји За ко на о
штрај ку ко јим се уре ђу ју усло ви
и на чин ор га ни зо ва ња штрај-
ка, као и пра ва и оба ве зе за по-
сле них и по сло да ва ца за вре ме
пре стан ка ра да. У рас пра ви су,
осим по кра јин ског се кре та ра
Ми ро сла ва Ва си на, уче ство-
ва ли и чла но ви рад не гру пе за
при пре му на цр та За ко на, пред-
став ни ци Ми ни стар ства ра да
и со ци јал не по ли ти ке и ре пре-
зен та тив них син ди ка та у Вој во-
ди ни, као и пред став ни ци Уни је
по сло да ва ца, При вред не ко мо-
ре Вој во ди не, Ин спек ци је ра да
и По кра јин ског ом буд сма на.

Чла но ви рад не гру пе су под-
се ти ли при сут не да је пра во
на штрајк из ве де но пра во из
Кон вен ци је Ме ђу на род не ор-
га ни за ци је ра да, као и да се
пре ма од ред би на шег Уста ва
за по сле ни ма га ран ту је пра во
на штрајк у скла ду са за ко ном
и ко лек тив ним уго во ром. Уз

на по ме ну да су при ли ком из-
ра де рад не вер зи је За ко на по-
ку ша ли да по ми ре ин те ре се и 
по сло да ва ца и рад ни ка, они су 
из ло жи ли основ на на че ла ко ја 
мо ра ју би ти ис по што ва на при 
ор га ни зо ва њу штрај ка. То су на-
че ло до бро вољ но сти, за шти те 
имо ви не, за шти те здра вља ста-
нов ни штва и на че ло мир ног ре-
ша ва ња спо ро ва.

На гла сак је био на то ме да 
пра во на штрајк по ти че из пра-
ва на про фе си о нал но ор га ни-
зо ва ње и да је оно основ но али 
не и ап со лут но пра во, те у од-
ре ђе ним слу ча је ви ма под ле же 
огра ни че њи ма. Та ко су у тек сту 
За ко на пред ло же на и кон крет-
на ре ше ња ко ји ма се уре ђу је до 
ко је ме ре се штрајк мо же ли ми-
ти ра ти, од но сно ко ја ре гу ли шу 
на чин ње го вог ор га ни зо ва ња 
у де лат но сти ма од оп штег ин-
те ре са. Ре ци мо, штрајк ни је до-
зво љен при пад ни ци ма Вој ске 
Ср би је, ва тро га сним слу жба ма, 
хит ној ме ди цин ској по мо ћи и 
слич ним де лат но сти ма. Та ко ђе, 
по сто ји и оба ве за да се у не ким 
де лат но сти ма без у слов но обез-
бе ди ми ни мум про це са ра да, на 
при мер у снаб де ва њу во дом и 
стру јом или у основ ном обра зо-
ва њу. По сто је, за тим, и де лат но-
сти као што су ин ду стри ја че ли-

ка или хе миј ска ин ду стри ја, где 
је због при ро де по сла по треб но 
обез бе ди ти тех но ло шки ми ни-
мум ра да.

На јав ној рас пра ви у Но-
вом Са ду чу ло се и да зах тев 
за штрајк мо ра би ти со ци јал но 
при хва тљив, без на си ља, без 
при си ле и да мо ра би ти апо-
ли ти чан. При ор га ни зо ва њу 
штрај ка мо ра по сто ја ти не при-
стра сна слу жба за мир но ре-
ша ва ње на ста лих спо ро ва, а 
пре по чет ка мо ра би ти утвр ђен 
ми ни мум про це са ра да да би се 
га ран то ва ла без бед ност ли ца 
и сред ста ва. Син ди ка ти има ју 
пра во да уче ству ју у од ре ђи-
ва њу ми ни му ма про це са ра да, 
а ако се он не утвр ди, ра ди се 
ар би тра жа (Аген ци ја за мир но 
ре ша ва ње спо ро ва). Крај ња ин-
стан ца су су до ви.

Но ви за кон ре гу ли ше и да се 
штрајк мо же ор га ни зо ва ти на 
рад ном ме сту, од но сно у кру гу 
по слов них про сто ри ја по сло-
дав ца, од но сно не до ла ском за-
по сле них на рад. Пред ви ђе ни 
су и раз ли чи ти ро ко ви за на ја ву 
штрај ка – у за ви сно сти од вр сте 
об у ста ве ра да чак и до 15 да на 
ра ни је, а штрајк со ли дар но сти 
би ће огра ни чен на је дан дан. 
Ме ђу тим, оно око че га су се 
нај ви ше „ло ми ла ко пља” из ме-

ђу по сло да ва ца и пред став ни-
ка рад ни ка је но ви на у За ко ну 
– мо гућ ност уво ђе ња ло ка у та. 
Ин сти тут ло ка у та прет по ста вља 
ис кљу че ње са ра да (док тра је 
штрајк) за по сле них ко ји не уче-
ству ју у штрај ку. Пред став ни ци 
син ди ка та би ли су је дин стве ни 
у ста ву да се уво ђе њем ин сти-
ту та ло ка у та у на ше за ко но-
дав ство мо же про у зро ко ва ти 
низ раз ли чи тих зло у по тре ба 
од стра не по сло да ва ца. Син ди-
кал ци сма тра ју да при ме на ло-
ка у та то ком штрај ка омо гу ћа ва 
по сло дав ци ма да сма ње укуп не 
тро шко ве по сло ва ња, али би се 
ти ме пре кр ши ла од ред ба Уста-
ва Ср би је ко јом је за по сле ни ма 
за га ран то ва но пра во на рад, 
као и на че ло до бро вољ но сти 
ко је је основ но на че ло штрај ка.

С дру ге стра не, пред став ни-
ци по сло да ва ца су на гла си ли да
је ова вер зи ја За ко на о штрај ку 
бо ља од ва же ћег за кон ског ре-
ше ња, и да су са ми по сло дав ци 
зах те ва ли да се уне се ин сти тут 
ло ка у та да би се за шти ти ли и 
њи хо ви еко ном ски ин те ре си.

Оста је да се ви ди у ко јој ме ри
ће рад на гру па за из ра ду пред-
ло га За ко на о штрај ку ува жи ти 
су ге сти је уче сни ка со ци јал ног 
ди ја ло га.

Ми ро слав Мек те ро вић

ЈАВ НА РАС ПРА ВА О РАД НОЈ ВЕР ЗИ ЈИ ЗА КО НА О ШТРАЈ КУ

Су прот ста вље ни ста во ви
Јаавнвна аа рарараспспс рарараваааа у у у у Н Н ННововово омомоом ССададуууу
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Циљ тре ће те мат ске сед ни-
це Са ве та за пи та ња ста ро сти и 
ста ре ња, одр жа не 17. ју на, био 
је утвр ђи ва ње и усва ја ње пла-
на ак тив но сти и за да та ка у из-
ра ди На ци о нал ног из ве шта ја о 
ста ре њу у Дру гој ре ви зи ји ме-
ђу на род ног Ма дрид ског пла на 
ак ци је о ста ре њу у са рад њи са 
Ује ди ње ним на ци ја ма. Сед ни ци 
овог струч ног и са ве то дав ног 
те ла Вла де Ср би је пред се да вао 
је Ми лош Не ма њић, пот пред-
сед ник Са ве та, а при су ство ва ли 
су пред став ни ци Ми ни стар ства 
ра да и со ци јал не по ли ти ке, Ми-
ни стар ства про све те, Ми ни стар-
ства здра вља, Ми ни стар ства за 
људ ска и ма њин ска пра ва, Са ве-
за пен зи о не ра Ср би је и дру ги.

Пред ста вља ју ћи Из ве штај о 
ра ду, др Ли ди ја Ко зар ча нин, на-
ци о нал ни ко ор ди на тор за ста ре-
ње и се кре тар Са ве та, ис та кла је 
да је ак тив ност на на ци о нал ном 

ни воу би ла у скла ду са стра те-
ги јом ре ги о нал ног спро во ђе ња 
Ма дрид ског ме ђу на род ног пла-
на ак ци је у ве зи са ста ре њем. 
По ред оста лог, она је на ве ла да 
су по че ле при пре ме за по пу ња-
ва ње упит ни ка о по ло жа ју ста-
рих у Ср би ји ко ји Ује ди ње ним 
на ци ја ма тре ба да бу де до ста-
вљен до кра ја ок то бра ове го ди-
не. У из ра ди упит ни ка ће, по ред 
Са ве та, ак тив но уче ство ва ти не-

вла дин сек тор и ми ни стар ства у
чи ји де ло круг ра да спа да ју и пи-
та ња ста ро сти и ста ре ња. Нај ве-
ћи број те ма у упит ни ку од но си-
ће се на си ро ма штво ста ри је по-
пу ла ци је и по бољ ша ње ње ног
ма те ри јал ног по ло жа ја. Ли ди ја
Ко зар ча нин је на гла си ла да је
од ве ли ког зна ча ја за на пре дак
у овој обла сти рад у Европ ској
гру пи за ста ре ње при Еко ном-
ској ко ми си ји УН, ко је чла ни ца-

ма из ре ги о на по ма жу у ре а ли-
за ци ји, пра ће њу и из ве шта ва њу
о по ли ти ци ста ре ња.

Пре ма ре чи ма Ли ди је Ко зар-
ча нин, Ср би ја би тре ба ло да при-
ку пи де таљ не по дат ке и ис тра жи
не при ја вље ни рад ста ри јих осо ба
јер не по сто је по у зда ни по да ци о
то ме ка кав је по ло жај ста рих љу-
ди на тр жи шту ра да. Она је на ве ла
да је, на осно ву до би је них по да та-
ка, нео п ход но пред у зе ти од ре ђе-
не ме ре за ре ша ва ње про бле ма
ра да на цр но ста ри је по пу ла ци је.
Уче сни ци су то ком сед ни це ука за-
ли и на нео п ход ност по бољ ша ња
и уса вр ша ва ња при мар не здрав-
стве не за шти те, бла го вре ме ног
от кри ва ња де мен ци је и пре по-
зна ва ња дис кри ми на ци је ста ри-
јих осо ба. На сед ни ци је при сут-
ни ма пред ста вљен и Во дич – УН
обра зац за из ра ду на ци о нал ног
из ве шта ја о ста ре њу.

Ј. Оцић

Ра ди уна пре ђе ња од но са у 
обла сти со ци јал не си гур-
но сти, 11. ок то бра про шле 

го ди не, у Бе о гра ду је, на кон пре-
го во ра, пот пи сан но ви Спо ра зум 
из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Швај-
цар ске Кон фе де ра ци је о со ци јал-
ној си гур но сти. Спо ра зум је ра ти-
фи ко ван у На род ној скуп шти ни 
Ре пу бли ке Ср би је и об ја вљен у 
Слу жбе ном гла сни ку РС – Ме ђу-
на род ни уго во ри, број 13/10.

У ци љу ства ра ња по треб них 
прет по став ки за при ме ну овог 
спо ра зу ма у Бе о гра ду су, од 7. 
до 9. ју на ове го ди не, одр жа ни 
раз го во ри из ме ђу 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 Швај цар ске на ко ји ма су 
утвр ђи ва ни дво је зич ни обра-
сци за при ме ну Спо ра зу ма и 
Ад ми ни стра тив ног спо ра зу ма 
за спро во ђе ње Спо ра зу ма.

Де ле га ци ју Ср би је на раз-
го во ри ма пред во дио је Зо ран 
Па но вић, ди рек тор За во да за 
со ци јал но оси гу ра ње, а де ле-
га ци ју Швај цар ске Су зан Еспо-
зи то, Са ве зно ми ни стар ство за 
фи нан си је, Швај цар ски пен зиј-
ски фонд, ме ђу на род ни од но-
си. Пре утвр ђи ва ња обра за ца 
раз ме ње не су ин фор ма ци је о 
за ко но дав стви ма две ју зе ма ља 
у обла сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња.

Утвр ђе ни су сле де ћи обра сци: 
SRB/CH 201 Са оп ште ње, SRB/CH 
205 По твр да о оси гу ра њу у Ср-
би ји, Е 205 CH По твр да о оси гу-
ра њу у Швај цар ској и SRB/CH 207 
Де та љан ле кар ски из ве штај са 
мер ним ли стом. Срп ска стра на 
је пре у зе ла оба ве зу да, на осно ву 
до го во ре них прин ци па, до кра ја 
ју ла 2011. из ра ди пред лог сле де-
ћих обра за ца: SRB/CH 202 Зах тев 

за ста ро сну пен зи ју, SRB/CH 204
Зах тев за ин ва лид ску пен зи ју и
SRB/CH 203 Зах тев за по ро дич ну
пен зи ју, док ће швај цар ска стра-
на на шој у истом ро ку елек трон-
ском по штом до ста ви ти обра сце
CH/SRB 201 и CH/SRB 207. Обра-
зац SRB/CH 106 Одо бре ње здрав-
стве них услу га, из оси гу ра ња за
слу чај по вре де на ра ду срп ска
стра на ће на кнад но до го во ри ти
са над ле жним Швај цар ским за-
во дом за оси гу ра ње од не сре ћа
у Лу цер ну (СУ ВА).

Утвр ђи ва њем дво је зич них
обра за ца ства ра ју се тех нич-
ке прет по став ке ко је тре ба да
омо гу ће бу ду ћу ефи ка сну при-
ме ну Спо ра зу ма, што је сва ка ко
нај бит ни је за др жа вља не обе ју
зе ма ља.

Раз го во ри ор га на за ве зу во-
ђе ни су у при ја тељ ској ат мос фе-
ри и ме ђу соб ном раз у ме ва њу, а
на ред ни ће се одр жа ти у Швај-
цар ској, у тер ми ну ко ји ће би ти
на кнад но до го во рен.

М. Не шић

РАЗ ГО ВО РИ ОР ГА НА ЗА ВЕ ЗУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ШВАЈ ЦАР СКЕ КОН ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ

Прет по став ке за при ме ну
Спо ра зу ма

ПО ЧЕ ЛЕ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ УПИТ НИ КА О ПО ЛО ЖА ЈУ СТА РИХ У СР БИ ЈИ

Кре и ра ње по ли ти ке ста ре ња
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кроз Србију

Го ди шња на гра да за бор бу
про тив дис кри ми на ци је
у ка те го ри ји јав не вла сти,

ко ју до де љу је не вла дин сек тор
оку пљен око Ко а ли ци је про тив
дис кри ми на ци је, при па ла је ди-
рек тор ки кра гу је вач ког За во да
за сме штај од ра слих „Ма ле пче-
ли це”, др Су за ни Пе ро вић:

– Рад у За во ду „Ма ле пче ли це” 
ре а ли зу је се у два основ на прав-
ца, а то су по што ва ње људ ских
пра ва и ин клу зи ја ко ри сни ка у
дру штве ну за јед ни цу. Не вла дин
сек тор има објек тив ни ји при ступ
ка да је у пи та њу про це на ра да др-
жав них ин сти ту ци ја, па је ова на-
гра да за бор бу про тив дис кри ми-
на ци је од из у зет ног зна ча ја за све

за по сле не у на шој уста но ви – ка-
же ди рек тор ка Су за на Пе ро вић.

На по ре у очу ва њу људ ских
пра ва ко ри сни ка кра гу је вач ког 
За во да „Ма ле пче ли це” и у ре а-
ли за ци ји про це са њи хо ве ин клу-
зи је по др жа ва и Ми ни стар ство 
ра да и со ци јал не по ли ти ке. По-
ди за ње ни воа ква ли те та услу га, 
из јед на ча ва ње пра ва ко ри сни ка 
За во да и њи хов по вра так у за јед-
ни цу глав ни су ци ље ви ра да ове 
уста но ве и у на ред ном пе ри о ду. 
Ина че, За вод за збри ња ва ње од-
ра слих у Кра гу јев цу спа да ме-
ђу нај ве ће уста но ве тог ти па на 
Бал ка ну. У ње му је тре нут но сме-
ште но око 900 ко ри сни ка.

М. Сан трач

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

При зна ње За во ду „Ма ле пче ли це”

Др Сузана Перовић (лево)

Ак ти ви сти оп штин ске ор га ни за ци је СИР, у са рад њи са Са ве зом ин ва ли да
ра да Вој во ди не, ор га ни зо ва ли су у Но вом Бе че ју кул тур но-за бав ну ма ни фе-
ста ци ју обра зов ног ка рак те ра – „Пут хра не кроз исто ри ју”.

Пред сед ник оп штин ске ор га ни за ци је, Во ји слав Лу ка чев, при пре мио је од-
лич ну пре зен та ци ју ко ја је оду ше ви ла при сут не у пре пу ној са ли До ма кул-
ту ре.

Од под се ћа ња на про шло го ди шњи су срет, ка да се го во ри ло о об но вљи-
вим из во ри ма енер ги је, пи та ња „је де мо ли да жи ви мо или да ужи ва мо”, од-
но сно шта ће мо, ко ли ко ће мо и до кле ће мо је сти, па до ГМО (ге нет ски мо-
ди фи ко ва не) хра не бу дућ но сти ко ју бе ло свет ске кор по ра ци је већ уве ли ко
про из во де и пла си ра ју на тр жи шта, вре ме је за и ста про ле те ло.

Усле ди ла је шет ња пре ле по уре ђе ним ке јом до Ту ри стич ке ор га ни за ци је,
и оби ље при ча о овој ва ро ши ко ју пи са ни до ку мен ти по ми њу као град твр-
ђа ву још 1091. го ди не.

Уз за јед нич ки ру чак и дру же ње уз том бо лу, пла ни ра не су но ве ак тив но сти
и бу ду ћи су сре ти. И. М.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ПА ЛИ ЛУ ЛЕ

Из бо ри и Клуб
пен зи о не ра

На Из бор ној скуп шти ни Удру же ња пен зи о не ра
бе о град ске оп шти не Па ли лу ла, одр жа ној 17. ју на, за
пр вог чо ве ка Удру же ња у но вом че тво ро го ди шњем
ман да ту по но во је иза бран до са да шњи пред сед ник,
Ни ко ла Ко са но вић. По сао пот пред сед ни ка у истом
пе ри о ду оба вља ће Мил ка Ра ду ло вић.

По ред из бо ра но вог ру ко вод ства, на Скуп шти ни
је јед но гла сно до не та и од лу ка о отва ра њу Клу ба
пен зи о не ра, у Кнез Да ни ло вој ули ци број 4, што зна-
чи да ће па ли лул ско удру же ње има ти свој про стор
у ко јем ће пен зи о не ри мо ћи да се дру же, про во де
сло бод но вре ме и пла ни ра ју бу ду ће ак тив но сти. Та-
ква од лу ка на и шла је на ве ли ко одо бра ва ње и оду-
ше вље ње чла но ва Удру же ња пен зи о не ра ове бе о-
град ске оп шти не. Г. О.

Ни ко ла Ко са но вић

У НО ВОМ БЕ ЧЕ ЈУ



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. јун 2011. 13

По во дом обе ле жа ва ња 143 
го ди не ор га ни зо ва ног ба вље-
ња ту ри змом, оп шти на Вр њач-
ка Ба ња је, у са рад њи са Ша хов-
ским са ве зом цен трал не Ср би-
је, ор га ни зо ва ла је дин стве ну и 
за мно ге не за бо рав ну ша хов ску 
си мул тан ку дуж це лог бањ ског 
пар ка. На 1.143 та бле, што је нај-
ве ћа пар ти ја ор га ни зо ва на на 
Бал ка ну, са ве ле мај сто ри ма су 
се над ме та ли, без пре да ва ња 

пар ти ја, ша хи сти из це ле Ср би је, 
а до га ђај је пра тио ве ли ки број 
Врњ ча на и њи хо вих го сти ју.

– Ма ни фе ста ци ја је ус пе ла и 
оправ да ла је на ша оче ки ва ња. 
Же ле ли смо да шах вра ти мо на 
ста зе ста ре сла ве, а ве ли ки број 
мла дих ко ји су од и гра ли по не ко-
ли ко пар ти ја са ве ле мај сто ри ма 
го во ри да на ша зе мља има пер-
спек ти ву и та лен те. Ша хи сти из 25 
гра до ва Ср би је по ка за ли су зна-

ње и ква ли тет, а не ки су и на му чи-
ли ша хов ску ле ген ду Све то за ра
Гли го ри ћа, за тим Али су Ма рић,
Ива на Ива ни ше ви ћа, Го ра на Ча-
бри ла, Су за ну Мак си мо вић, Ири-
ну Ча лу шки ну, Не на да Ри сти ћа и
дру ге на ше ве ле мај сто ре. Си мул-
тан ку су пом но пра ти ли и ме ди ји
и на кра ју сам од уче сни ка чуо
по хва ле, што ме по себ но ра ду је
– ре као је Зо ран Се и зо вић, пред-
сед ник оп шти не Вр њач ка Ба ња.

Се кре тар ШСЦС, Ми ли во је
Ми ли во је вић, за хва лио је уче-
сни ци ма и по се ти о ци ма што су
се ода зва ли у то ли ком бро ју,
на по ме нув ши да су гра ђа ни у
над ме та њу осво ји ли 43 по е на.
Пр ви по тез на по чет ку си мул-
тан ке по ву као је ле ген дар ни
Све то зар Гли го рић, а про мо тер
ове ма ни фе ста ци је би ла је ве-
ле мај стор Али са Ма рић.

Д. Ива но вић

Пред став ни ци два де се так се о ских га-
здин ста ва из Но ве Ва ро ши, ко ји су
про шли обу ку за ор ган ску про из вод-

њу, по се ти ли су Сло ве ни ју да би се у прак си
упо зна ли са на чи ном уз го ја, пре ра де и пла-
сма на во ћа и по вр тар ских и ра тар ских кул-
ту ра про из ве де них без упо тре бе ве штач ких
ђу бри ва и пе сти ци да.

У се ли ма у око ли ни Ма ри бо ра, Кра ња и
Бле да по љо при вред ни ци су бо ра ви ли че-
ти ри да на, а ова сту диј ска по се та ор га ни зо-
ва на је у окви ру про јек та „Уна пре ђе ње ра-
тар ске про из вод ње у брд ско-пла нин ским
ре ги о ни ма” ко ји на ше Ми ни стар ство по љо-
при вре де, у са рад њи са По љо при вред ним
фа кул те том у Зе му ну, ре а ли зу је у зла тар-
ском кра ју. Ор ган ска про из вод ња ко ја је у
Ср би ји још у по во ју у Сло ве ни ји је ин тен зи-
ви ра на пре де се так го ди на и до би ја све ви-
ше при ста ли ца ме ђу по љо при вред ни ци ма.

– Да ор ган ска про из вод ња има бу дућ-
ност и да је еко ном ски ис пла ти ва но во ва-
ро шки по љо при вред ни ци су у Сло ве ни ји
мо гли да се уве ре на кон крет ним при ме-
ри ма што ће им, ка ко оче ку је мо, по мо ћи
да се опре де ле и да са кла сич не пре ђу на
по љо при вред ну про из вод њу у пот пу но

при род ним усло ви ма. Чи ње ни ца је да је
ор ган ска про из вод ња ма ње про дук тив на
од кон вен ци о нал не, али је и це на ор ган-
ски про из ве де не хра не на тр жи шту знат но
ви ша. Ме ђу тим, тр жи ште у Ср би ји још ни је
до вољ но раз ви је но, па је тек ма ли број по-
љо при вред ни ка тре нут но спре ман да се
упу сти у по слов ни ри зик. Слич на си ту а ци-

ја је пре де се так го ди на би ла и у Сло ве ни-
ји, а да нас је та мо ор ган ска по љо при вред-
на про из вод ња основ ни из вор при хо да за
ви ше од две хи ља де се о ских га здин ста ва
– ка же Ми лин ко Ша по њић из Кан це ла ри је
за ло кал ни еко ном ски раз вој при оп штин-
ској упра ви у Но вој Ва ро ши.

Ж. Ду ла но вић

ША ХОВ СКА СИ МУЛ ТАН КА У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

На му чи ли и ве ле мај сто ре

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ ИЗ НО ВЕ ВА РО ШИ ПО СЕ ТИ ЛИ МА РИ БОР, КРАЊ И БЛЕД

Про из вод њу учи ли у Сло ве ни ји



30. јун 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА14

истраживања

Ди рект на ве за из ме ђу
ду го трај не упо тре бе
и на стан ка ту мо ра на мо згу
тек тре ба да бу де до ка за на,
али опа сност је ре ал на и тре ба
је све сти на што ма њу ме ру

При чај, при чај, при чај... „Па па гај ска” 
ре че ни ца ко јом је је дан ов да шњи
мо бил ни опе ра тер пре не ку го ди ну

про мо ви сао свој „екс тра по вољ ни” па кет
услу га очи то је би ла до бро сми шље на чим
смо је сви за пам ти ли, а и вр те ла се на свим
ТВ ка на ли ма до из не мо гло сти.

Све и да су раз го во ри пот пу но бес плат ни,
да нас ово ви ше не зву чи као до бра пре по-
ру ка при са зна њу да пре те ра на упо тре ба
мо бил них те ле фо на но си по тен ци јал ни
кан це ро ге ни ри зик. Ре зул та те тим ског ра-
да три де се так на уч ни ка из
14 зе ма ља об ја ви ла је по-
чет ком ју на Ме ђу на род на
аген ци ја за ис тра жи ва ње
ра ка (IARC) Свет ске здрав-
стве не ор га ни за ци је, а на-
ла зи су до би ли свет ски пу-
бли ци тет.

Пре ма кла си фи ка ци-
ји IARC, мо бил ни те ле фо-
ни свр ста ни су на тре ћи
од пет ни воа, као „мо гу ће
кан це ро ге ни”, због мо гу ће
по ве за но сти са гли о мом,
вр стом мо жда ног ту мо ра.
По ре ђе ња ра ди, дру ги ни-
во но си озна ку „ве ро ват но
кан це ро ген”, а пр ви са мо
„кан це ро ген”, ре кло би се
без ди ле ме. Уз ово тре ба
има ти на уму да са ма кла-
си фи ка ци ја не од ра жа ва
ве ли чи ну ри зи ка, већ чвр-
сти ну до ка за да ри зик по сто ји, био он ве ли-
ки или ма ли, об ја шња ва ју знал ци.

У слу ча ју мо бил них, пре ма ме сту свр ста-
ва ња на ска ли до ка за има за сад до вољ но за
раз ми шља ње, опрез, за бри ну тост и, сва ка-
ко, про ду же так из у ча ва ња.

Пр во упо зо ре ње ове вр сте, са ова квог
ме ста, еви дент но не зна чи ко нач ну чи ње-
ни цу, већ ре ле вант но за па жа ње на осно ву
ко јег ће ис пи ти ва ња би ти убу ду ће спро во-
ђе на, али већ сад би мо гло да пред ста вља
пре крет ни цу у на чи ну на ко ји при сту па мо
елек трон ским на пра ва ма ко је су нам из ме-
ни ле жи вот.

Сто га, ако не баш овог ча са, у бли ској

бу дућ но сти је вр ло ве ро ват но да ће под-
сти ца ње на ве ли ку при чу пре ко мо бил ног
те ле фо на би ти не за ми сли во као што да нас
ни ком не па да на па мет да ре кла ми ра сун-
ча ње или пу ше ње. Не ке ства ри јед но став но
по ста ну и кул ту ро ло шки пре ва зи ђе не.

Ис тра жи ва ња ути ца ја мо бил них те ле фо-
на на око ли ну и здра вље ко ри сни ка има
не бро је но мно го, а за кључ ци су че сто кон-
тра дик тор ни, за ви сно од кон крет ног де ло-
кру га ис пи ти ва ња, тра ја ња про јек та и бро ја
ис пи та ни ка.

Исти ни за во љу, ако би се на су ми це по-
гле да ло шта је об ја вљи ва но по след њих не-
ко ли ко го ди на, на ла зи су се углав ном сво-
ди ли на уте шну кон ста та ци ју да мо бил ни
те ле фо ни „ипак не иза зи ва ју рак”.

Пре тач но го ди ну да на, из исте ове по ме-
ну те аген ци је по те кла је ин фор ма ци ја да
на кон ис пи ти ва ња ви ше од де сет хи ља да
љу ди ни је уста но вље на ве за из ме ђу упо-

тре бе те ле фо на и по ве ћа ног ри зи ка, јер не
по сто ји „би о ло шки ме ха ни зам по ко јем би
мо бил ни те ле фо ни мо гли да иза зо ву кар ци-
ном”, али и да ће ана ли зе би ти на ста вље не.

Мо гу ће је да ово што смо не дав но чу ли
пред ста вља упра во ре зул та те тог на став ка.
На ја вљу ју ћи да ља ис тра жи ва ња Кри сто фер
Вајлд, чел ни чо век IARC-а, на по ме нуо је да
по зор ност иза зи ва ду го трај на и пре те ра на
упо тре ба те ле фо на и да би на осно ву до са-
да шњих са зна ња прак тич не ме ре тре ба ло
да иду у прав цу огра ни ча ва ња, сма њи ва ња
ди рект не из ло же но сти ве ћом упо тре бом
слу ша ли ца или че шћим сла њем по ру ка
уме сто раз го во ра.

Пре ма ре чи ма струч ња ка, ве ћи на сту-
ди ја оди ста ни је по твр ди ла фа та лан ути цај
мо бил них те ле фо на на по ја ву ту мо ра, али
до са да шња са зна ња ни су до вољ на да се та
ве за пот пу но ис кљу чи. По го то во су не до-
вољ но ис пи та не по сле ди це на ду ге ста зе,
за шта по сто ји и ло гич но об ја шње ње. Мо-
бил ни те ле фо ни су у ма сов ној упо тре би не
ви ше од две де це ни је, а ту мор на мо згу се
раз ви ја ја ко ду го, от при ли ке де сет, два де-
сет го ди на, та ко да на уч не сту ди је са де фи-
ни тив ним на ла зи ма тек тре ба да бу ду из ве-
де не и за о кру же не.

И ла и ци ма је до ду ше ја сно да је не га-
тив ни ути цај елек тро маг нет ног зра че ња
мо бил них те ле фо на го то во не из бе жан. Ин-
тер не том је не дав но кру жи ла за стра шу ју ћа
при ча у сли ка ма на ту те му. Ја је по ста вље-
но из ме ђу два укљу че на мо бил на те ле фо на
би ло је по сле не ког вре ме на ску ва но. Ис-
под сли ке ста ја ло је пи та ње: „А шта ли тек

ра ди ва шем мо згу?”
Упр кос све му, мо-

бил не те ле фо не је,
чи ни се, не мо гу ће
из ба ци ти из на шег
жи во та. У све ту да-
нас има ре ги стро ва-
них пет ми ли јар ди
апа ра та, а гло бал но
тр жи ште до сти ћи
ће до 2015. го ди-
не вред ност од 350
ми ли јар ди до ла ра.
Ста нов ни ци Ср би-
је има ју у про се ку
по је дан те ле фон и
(бар) ту су на европ-
ском ни воу, док су
Цр но гор ци све пре-
ши ша ли. Та мо сва ки
гра ђа нин има нај-
ма ње два те ле фо на
што је, ста ти стич ки,

Цр ну Го ру свр ста ло на дру го ме сто у све ту,
од мах по сле пре бо га тих Ује ди ње них Арап-
ских Еми ра та.

Ако их се већ не мо же мо од ре ћи, мо же мо и
мо ра мо те ле фо ни ра ње да све де мо на ра зум-
ну ме ру. Ле ка ри, ре ци мо, твр де да де ца мла ђа
од 12 го ди на не би сме ла да ко ри сте мо бил не,
а Са вет Евро пе за тра жио је не дав но да се из
свих шко ла из ба це ови апа ра ти, као и бе жич-
ни ин тер нет, упра во због зра че ња.

Чак и ако све то зах те ва вре ме и пре ве-
ли ка од ри ца ња, не што мо же да се ура ди
без од ла га ња и ве ли ке му ке – да се скра ти
при ча.

Д. Дра гић

ПО СЛЕ ПР ВОГ ЗВА НИЧ НОГ УПО ЗО РЕ ЊА О МО БИЛ НИМ ТЕ ЛЕ ФО НИ МА

Скра ти те при чу
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информатика

Уко ли ко же ли мо да улеп ша мо деск топ,
по ста ви ће мо на ње га Win dows 7 cir cle dock 
bar. Да би смо ко ри сти ли овај кру жни до ку-
мент бар, мо ра мо пр во да га ин ста ли ра мо:

а) уђе мо у не ки ин тер нет пре тра жи вач,
па у по љу за пре тра жи ва ње уку ца мо: Dow-
nlo ad Win dows 7 cir cle dock bar и клик не мо
на на слов: Dow nlo ad Win dows 7 cir cle dock 
bar for free;

b) иза бе ре мо оп ци ју Dow nlo ad Win dows 7
Cir cle Dock Bar, клик не мо на Your Cir cle Dock 
Dow nlo ad will start shortly, па клик не мо на
дуг ме Dow nlo ad Now;

c) на екра ну ће се по ја ви ти про зор са
име ном зип. фај ла ко ји тре ба да са чу ва мо
на на шем ра чу на ру – Cir cle Dock0.9.2Alp-
ha8.2.zip;

d) клик не мо на дуг ме Sa ve, иза бе ре мо
фол дер Dow nlo ads да у ње му са чу ва мо фајл,
па по но во клик не мо на дуг ме Sa ve и ка да се
по сту пак чу ва ња фај ла за вр ши, клик не мо
на дуг ме Clo se;

e) уђе мо у фол дер Dow nlo ads да би смо
от па ко ва ли фајл, па иза бе ре мо де сти на ци ју
где же ли мо да сме сти мо фол дер и клик не-
мо на ОК.

Ка да се по сту пак за вр ши, клик не мо на
из вр шни фајл Cir cle Dock. На екра ну ће се
при ка за ти кру жни до ку мент бар ко ји мо-
же мо да улеп ша мо и при ла го ди мо сво јим
по тре ба ма.

Cir cle Dock bar се са сто ји из:

a) Cen tre but ton – пред ста вља цен трал но
дуг ме кру жног ба ра;

b) Bac kgro und – пред ста вља пр стен око
цен трал ног дуг ме та;

c) Dock items – пред ста вља фол де ре ко је
кре и ра мо на пр сте ну.

Ка да де сним та сте ром ми ша клик не мо на
би ло ко ји сег мент Cir cle dock ba ra, ви де ће-
мо сле де ће оп ци је:

a) Hi de – ко-
ри сти мо је да
би смо са кри ли
Cir cle dock bar;

b) Add – ко-
ри сти мо је да
би смо на Cir cle
dock bar do da li

fol de re (Dock Fol der) и фај ло ве (Blank Icon);
c) Chan ge Icon – ко ри сти мо је да би смо

про ме ни ли из глед Cen tre but ton, Bac kgro-
und или Dock items, у за ви сно сти од то га на
ком се сег мен ту Cir cle dock ba ra на ла зи мо;

d) Set tings – ко ри сти мо је да би смо по де-
ша ва ли ве ли чи ну, из глед и про вид ност сег-
ме на та Cir cle dock ба ра по же љи;

e) Qu it – ко ри сти мо је да би смо за тво ри-
ли Cir cle dock bar.

To uch screen
Уво ђе ње Win dows to uch пред ста вља за-

бав ни ји и при род ни ји на чин за ин тер ак тив-
ну ко му ни ка ци ју са ра чу на ром. Ка да удру-
жи мо Win dows 7 са to uch screen PC, мо же мо
да ко ри сти мо пр сте уме сто ми ша и та ста ту-
ре и да на тај на чин пот пу но кон тро ли ше мо
ра чу нар. По др жа ва ју ћи mul ti to uch тех но-
ло ги ју Win dows 7 отва ра свет но вих мо гућ-
но сти јер су по кре ти иден тич ни они ма ко је
ко ри сти мо у ре ал ном жи во ту.

Та ко ду пли клик ле вим та сте ром ми ша
по ста је ду пли до дир пр стом на же ље ну
ико ну.

Дру ги по кре ти та ко ђе ли че на ко му ни-
ка ци ју са фи зич ким објек ти ма. Са јед не на
дру гу екран ску стра ни цу пре ла зи мо по-
вла че ћи прст го ре-до ле. Са јед ног на дру ги
обје кат (ре ци мо сли ку) пре ла зи мо као да
ли ста мо но ви не.

Про зо ре по ве ћа ва мо та ко што пр сте до-
ве де мо на њи хо ве иви це и уда ља ва ју ћи их
је дан од дру гог по вла чи мо иви це ка кра је-
ви ма екра на.

Уко ли ко же ли мо да ро ти ра мо не ку фо то-
гра фи ју, окре ће мо пр сте је дан око дру гог.

Но ви про гра ми ко ји до ла зе са не ким to-
uch screen PC, укљу чу ју и 3Д вир ту ел ну
зе мљу ко ју мо же мо да вр ти мо ру ка ма. Пр-
стом вр ти мо гло бус, до дир не мо тач ку на
Mic ro soft Sur fa ce Glo be (по вр ши на Зе мљи-
не ку гле) и уве ли ча мо зе мљу, град и ули цу
до то га да мо же мо да ви ди мо и нај сит ни је
де та ље.

Унос и об ра да тек ста, по кре та ње мул ти-
ме ди јал них са др жа ја, сви ра ње кла ви ра,
бо је ње пр сти ма у про гра му Pa int и игра ње
игри ца пре див ни су са др жа ји ко је нам ну ди
to uch screen PC.

За ово за до вољ ство по тре бан нам је to-
uch screen PC ко ји по др жа ва mul ti to uch
(HP To uc hSmart се ри ја). По тра жи мо PC или
мо ни тор ко ји има Win dows 7 ло го и на ко ме
је на пи са но Win dows To uch. То зна чи да је
уре ђај про шао Mic ro soft тест ко ји нам оси-
гу ра ва да уре ђај по др жа ва mul ti to uch тех-
но ло ги ју.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Circle Dock Bar
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Пи та с по вр ћем
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 90 ми ну та
Са стој ци: 200 гр бра шна, 100 гр мар га ри на,

ма ло со ли, три ка ши ке сец ка ног пер шу но вог ли-
ста, три ка ши ке хлад не во де, 150 гр на рен да ног
тра пи ста, 200 гр ме ша ног по вр ћа, јед на па при ка,
че ти ри ја је та, 1,5 дл мле ка, ма ла гла ви ца цр ног
лу ка, ка ши чи ца сен фа, со, би бер.

При пре ма: Оба ри ти по вр ће. По ме ша ти бра-
шно, рен да ни мар га рин и со. Уме си ти фи не мр ви це, до да ти во ду и пер шун и за ме си ти глат ко
те сто. Под ма за ти плит ку окру глу теп си ју и об ло жи ти је те стом та ко да бу де по диг ну то уз иви цу
теп си је. Те сто по су ти рен да ним кач ка ва љем, до да ти оба ре но по вр ће. На по вр ће ста ви ти па-
при ку исе че ну на ко лу то ве. Лук исе ћи ве о ма сит но. Уму ти ти ја ја, мле ко, сенф, со, би бер, до да ти
исец кан лук, па ти ме пре ли ти пи ту. Пе ћи у за гре ја ној рер ни на 180 Ц око 50 ми ну та.

На по ме на: По сле пе че ња пи ту оста ви ти да се про хла ди па тек он да се ћи и слу жи ти.

За пе че не ти кви це
и ма ка ро не

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 400 г ма ка ро на, со, 700 

грама ти кви ца, 2-3 ка ши ке ита ли јан-
ског пе сто со са (у те гли), 150 г крем 
си ра, 300 мл па вла ке, 200 мл мле ка, 
че ти ри ја је та, би бер, две гра не бо-
сиљ ка, гла ви ца бе лог лу ка.

При пре ма: Ску ва ти ма ка ро не у 
сла ној во ди пре ма упут ству на па-
ко ва њу. Опра ти их хлад ном во дом 
и оце ди ти. За гре ја ти рер ну на 200 
сте пе ни. Ти кви це опра ти, очи сти ти 
и исе ћи по ду жи ни на кри шке, за-
тим пре ма за ти пе сто со сом. Уму ти-
ти крем сир са па вла ком, мле ком, 
ја ји ма, со љу и би бе ром. Очи сти ти 
бе ли лук, ис па си ра ти га и про ме-
ша ти са прет ход но при пре мље-
ном сме сом. Сло жи ти ма ка ро не и 
ти кви це у по су ду за пе че ње ко ја 
је прет ход но на ма за на уљем, пре-
ко то га рав но мер но рас по ре ди ти 
па вла ку и све пе ћи око 45 ми ну та. 
До бро опра ти бо си љак и из дво ји-
ти ли сти ће ко ји ма ће те укра си ти 
је ло.
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здрав живот

Тестетнина са поврћемТестетнина са поврћем

НЕО БИЧ НА УПО ТРЕ БА ОБИЧ НИХ СТВА РИ
БА НА НА
Ко ру ба на не мо же те ис ко ри сти ти за вра-

ћа ње сја ја ко жним ци пе ла ма или пак сре-
бру. Од стра ни ти све влак на сте остат ке са
уну тра шњег де ла ко ре ба на не. Њи ме ис-
тр ља ти пред ме те од сре бра или ко жне ци-
пе ле. По за вр шет ку обри са ти су вом кр пом
или па пир ним убру сом.

Ко ром ба на не мо же те очи сти ти пра шња-
ве и по там не ле ли сто ве кућ ног цве ћа.

Ако вам биљ не ва ши на па да ју ру же или
дру го ба штен ско цве ће, за ко пај те су ве или
исец ка не ко ре од ба на не не ко ли ко цен ти-
ме та ра ис под по вр ши не зе мље око биљ ке
ко ју су на па ле ва ши. Убр зо ће те се осло бо-
ди ти ште то чи на.

БИ БЕР
За бор бу про тив до сад них мра ва упо тре-

би те би бер. Ста ви те би бер на ме ста на ко ја

мра ви обич но до ла зе, нпр. дуж рад не по вр-
ши не, и мра ви ће уско ро не ста ти.

БАЛ ЗАМ ЗА КО СУ
По не ста ло вам је сред ство за ски да ње

шмин ке? Са ма ло бал за ма за ко су ски ну ће те
шмин ку са ли ца ла ко и јед но став но. Бал за мом
за ко су мо же те за шти ти ти чи зме и зим ске ци-
пе ле. Са мо их пре ма жи те сло јем бал за ма и би-
ће за шти ће не. При пре ми ла: С. Д.

Јед но став но те сто
(пле те ни ца)

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: два са та
Са стој ци: 600 гр бра шна, ма ло па ко ва ње 

све жег ква сца, 50 гр пу те ра, 1,5 ка ши чи ца со-
ли, ка ши чи ца ше ће ра, 400 мл мле ка, жу ман-
це, ка ши ка мле ка, ка ши ка уља.

При пре ма: Одво ји ти пет ка ши ка бра шна, 
оста ло про се ја ти у ве ћу по су ду и у то до да ти 
рен да ни пу тер. Ме си ти
пр сти ма док се ма са не
пре тво ри у фи не мр ви це.
До да ти ква сац прет ход но
по то пљен у шо љу то плог
мле ка са ше ће ром, со љу
и одво је ним бра шном. До-
да ти угре ја но пре о ста ло
мле ко. Те сто до бро уму-
ти ти вар ја чом (не сме да
бу де ле пљи во). На пра ви-
ти лоп ту од те ста и ме си ти
де се так ми ну та док не по-
ста не глат ко, сјај но и ела-
стич но. Вра ти ти те сто у ду-
бљи суд и по кри ти чи стом
кр пом. Оста ви ти га 40 ми-

ну та на то плом, док не удво стру чи ко ли чи ну.
На до шло те сто пре ме си ти ла га но и крат ко (1-2
мин.). Плех под ма за ти уљем и по су ти ка ши ком
бра шна. По де ли ти те сто у три јуф ке и сва ку
об ли ко ва ти у ва љак ду жи не око 30 цм. Те сто
упле сти као пле те ни цу, ста ви ти у плех, по кри-
ти кр пом и оста ви ти 30 мин. на то плом. Рер ну
за гре ја ти на 200 степени, а за тим сма њи ти на
180 степени. Пле те ни цу пре ма за ти жу ман це-
том уму ће ним са ка ши ком мле ка. Пе ћи 20 ми-
ну та, по но во пре ма за ти и пе ћи још 10 ми ну та.

За тим оста ви ти на жи ци од
шпо ре та да се охла ди.

На по ме на: Од овог те ста се
мо гу пра ви ти ра зни об ли ци и
мо гу се до да ва ти ра зни са стој-
ци: кад се те сто крат ко пре ме-
су је мо же му се до да ти свеж
или осу шен и из дро бљен
ру зма рин и су во гро жђе. Та-
кво те сто по де ли ти на 10-12
јуф ки, сва ки део об ли ко ва ти
у лоп ту и сло жи ти у окру гли
плех. Оста ви ти да од сто ји 30
ми ну та, пре ма за ти жу ман це-
том уму ће ним са мле ком и по-
су ти ру зма ри ном, за тим пе ћи
на исти на чин.
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ККККАААА ЖЕ МММИИИИ МММО ЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККААА

Па шта све са мо по пре во зу мо же да се до жи ви! Ти не идеш че-
сто и не идеш кад је гу жва, па си се од ви кла од то га да гле даш ка ко
мом ка мал тре ти ра ју не ки ху ли га ни за то што је, ре ци мо, устао ба ка-
си ци или труд ни ци. Шта му све не ка жу, па га гур ка ју, па исме ја ва ју
јер је „фин као из Фин ске да је сад сти гао”. Да, да, баш сам пре не ки
дан то гле да ла. А он се све по ме ра, скла ња, ћу ти и са ги ње гла ву,
као да је он ура дио не што ло ше што је устао, а не они ко ји и да-
ље се де и де ру се и мал тре ти ра ју цео ауто бус. И знаш шта, ни ко од
пут ни ка ни да пи сне, ни ко од ста ри јих да им под вик не, опо ме не
их. Сви ћу те, за ду би ли се у сво је но ви не или не што ја ко ва жно по-
сма тра ју кроз про зор. До шло ми из ко же да ис ко чим. А где ја да им
се ус про ти вим, мо гу за ужи ну да ме сма жу. Али, ни сам из др жа ла:
кад је већ до шла мо ја ста ни ца, ја се са сте пе ни ца окре нем и сва шта
им ис тре сем. Бо ље да ти не по на вљам, има по сле да ме сма раш на
те му ка кав ми је реч ник. Па ето ка кав, је ди ни ко ји та кви раз у ме ју.
Шта ти ме ни што сам ре кла, па мо ра ла сам, про сто ни сам мо гла да
се пра вим да се ни шта не де ша ва. Ма је сам, во ди ла сам ра чу на да
се од мах вра та за тво ре и да ја збри шем ода тле, а они ста ли да лу па-
ју по про зо ру. Сад не знам шта је по сле би ло, мо жда су се још го ре
око ми ли на оног мом ка и оста ле пут ни ке, али мо ра ла сам да им
са спем ко ли ко су без о бра зни.

Ето где ја за вр ших при чу о кон цер ту. Знаш, је ди но ми ска че жи-
вац на по ми сао да је мо жда у пра ву је дан мој дру гар ко ји је то ве че
ре као да га нер ви ра иде ја да још је ди но Це ца у овој зе мљи мо же да
оку пи то ли ки свет на кон цер ту. Све же лим да се на дам да се пре-
шао... а при бо ја вам се да ни је.

Ба ка Ма ра

Има и фи ног и кул тур ног све та у овој 
зе мљи ци, ма да не из гле да увек та ко, 
а мо жда се ти фи ни и ле по вас пи та ни љу ди,
мла ђи, ста ри ји, ко ји год, про сто не ви де
у ма си оних дру гих ко ји све то ни су

Ћао, ба ка си це, ево ме не да те ви дим, цмок нем и ис при чам ти 
ка ко је би ло на Ушћу у су бо ту. Па да, на рав но, на кон цер ту 
Здрав ка Чо ли ћа, знам да и ти во лиш ње го ве пе сме. Искре-

но, ни сам ско ро би ла на та ко до бром кон цер ту, а знаш и са ма да 
во лим да идем и да сам на сва ком где ни је баш пре ску по. Ма не, 
ни сам ишла кад је ско ро до ла зи ла она, што ти ка жеш, стран ки ња, 
а ис па ло је баш до бро да ни сам јер шта сам све чу ла од оних ко ји 
је су, сре ћа мо ја да ни сам за то ло ву да ва ла. Не го хте ла сам да ти ка-
жем ка ко је у су бо ту би ло до бро, врх ствар но.

Чо ла ти је иза шао на вре ме и пе вао ско ро без пре стан ка до је дан 
сат но ћу. Ха ос је био, сви оду ше вље ни, сви пе ва ју, ве зе не мам ко-
ли ко је све та та мо би ло али пи ше око сто хи ља да. А мо ја дру га ри ца 
са не ким ор та ци ма оти шла на Ка лиш јер ни су ку пи ли кар те (ма да 
ствар но ни је лу пио не ку це ну да се шло ги раш) па да га слу ша ју ода-
тле. Ка же, игла ни је има ла где да се уде не ко ли ко је та мо љу ди до-
шло да слу ша. Ат мос фе ра су пер сву да. Ни је ско ро не ко на пра вио 
не што та ко до бро у овом гра ду. И про фе си о нал но скроз. Не ма ту 
при че, сма ра ња, да би се про ду жи ло вре ме, са мо оно због че га смо 
сви и до шли: пе сме, јед на за дру гом, и ни јед ну је дин ца ту ко ју смо 
же ле ли да чу је мо ни је из о ста вио. Ако ме пи таш ко је све био, мо гу 
са мо да ти ка жем – све ге не ра ци је. Ма, ско ро да је би ло и твог го-
ди шта, до бро не баш вр шња ка, али не што ма ло мла ђих да ви диш 
је сте. Знаш кад оно ма ма и тет ка ка жу да су као ти неј џер ке би ле 
ње го ви фа но ви, а и де вој ке ко је сад има ју не што пре ко три де сет 
при ча ју да су као клин ке го во ри ле да ће се, кад по ра сту, уда ти за 
Чо лу. А па зи сад, и дан-да нас де вој ке „па да ју” на ње га.

Све у све му, су пер ве че. Сва оче ки ва ња ис пу ње на и пре ва зи ђе-
на. И ни ка квих ин ци де на та ни глу по сти ни је би ло, све баш она ко 
кул ту ри шка, а сен за ци о нал но. Мо же, зна чи, и код нас та ко да бу де. 
Не мо ра све да за вр ши гу жвом, ту чом, уз по ли ци ју, жан дар ме ри ју... 
Има и фи ног и кул тур ног све та у овој зе мљи ци, ма да не из гле да 
увек та ко. Мо жда се ти фи ни и ле по вас пи та ни љу ди, мла ђи, ста-
ри ји, ко ји год, про сто не ви де у ма си оних дру гих ко ји све то ни су. 
Не за то што се уто пе у ма су јер их је ма ње, не ве ру јем у то, не го су 
про сто ису ви ше фи ни па се скло не пред на сил нич ким и ди вљач-
ким по на ша њем. И не за то што их је, не дај бо же, сра мо та што и 
са ми ни су та ко на сил ни, без о бра зни и све оста ло, не го јед но став-
но да не би би ли по вре ђе ни и при том не ми слим по вре ђе ни као 
лич но сти, не го чи сто фи зич ки. Јер то се де ша ва стал но. Ви диш и 
са ма да сва ки дан у не ког пу ца ју, но же ве по те жу и сва шта не што. 
Па се сав тај фи ни свет скла ња у стра ну, са ги ње гла ву и тру ди се 
да бу де не при ме тан да га ови ко ји су из дру ге при че не би при ме-
ти ли и мал тре ти ра ли. А де ша ва се да им не ко „за пад не за око” јер 
је су ви ше угла ђен па про ба ју до кле иде гра ни ца ње го ве фи но ће и 
угла ђе но сти. 
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стари занати

Са пун ко ји на ста је у
хлад ном по ступ ку има 
за осно ву биљ на уља у
њи хо вом це ло ви том
об ли ку; од ли ку ју га
ни ске тем пе ра ту ре 
пре ра де и мно го ра да, 
кре а тив но сти и љу ба ви
за овај по сао

За нат ска ра ди о ни ца „Би о и-
деа” за руч ну из ра ду са пу-
на на ста ла је с на ме ром да

се тра ди ци ја и на сле ђе но ис ку-
ство у ње го вој из ра ди спо је са
но вим на уч ним са зна њи ма и
до стиг ну ћи ма из обла сти 
ко зме то ло ги је, фи то те ра-
пи је, фар ма ког но зи је, ка-
ко би се до био при ро дан 
про из вод. Ра ди о ни ца је 
ма ла али оби лу је иде ја-
ма од ко јих је ве ћи на и 
ре а ли зо ва на. Шта се све 
за пра во кри је иза на зи-
ва „Би о и деа”, ка кав је био 
њен раз вој ни пут, за наш 
лист је об ја сни ла Са ни да Кла-
рић, ко ор ди на тор за со ци јал но
пред у зет ни штво.

– Пр ви пут смо прак тич но
ви де ли из ра ду са пу на у ку хињ-
ским усло ви ма за вре ме НА ТО
бом бар до ва ња. До та да је у на-
шој пер цеп ци ји са пун био сме-
штен на по ли ца ма драг сто ра
или дро ге ри ја као про из вод о
чи јем на стан ку се и не раз ми-
шља, као не што што по сто ји
са мо по се би. У вре ме не ста ши-
це ба ка нам је по ка за ла ка ко се
са пун пра ви од ма сно ћа и ка у-
стич не со де, и то је за нас би ло
от кро ве ње – при се ћа се на ша
са го вор ни ца.

По за вр шет ку Хе миј ске шко ле
у Бе о гра ду код нај мла ђег чла на
до ма ћин ства ро ди ла се иде ја
да те о риј ско зна ње при ме ни у
из ра ди биљ них са пу на.

– Кре ну ли смо у ис тра жи ва-
ње, мој син Ва ња и ја. Ни су би ла
до вољ на тра ди ци о нал на зна ња
ко ја су нам пре не ли ста ри ји, а у
бли зи ни ни је по сто ја ла ни јед-
на са пун џиј ска рад ња, те смо
се окре ну ли ин тер не ту и оно-

ПРИ РО ДА У НО ВОМ ПА КО ВА ЊУ

Са свим дру га чи ја са пу ни ца

ме што се у све ту ра ди. На на ше 
из не на ђе ње, у ино стран ству је 
уве ли ко би ла от по че ла про-
мо ци ја биљ них са пу на руч не 
из ра де. Са ку пља ли смо зна ња 
и сли ке. Сре ћом, је дан при ја-
тељ нам је из Ин до не зи је до нео 
не ко ли ко руч но из ра ђе них са-
пу на и ре цеп ту ру. Та да је, мо гу 
сло бод но да ка жем, за по че ла 
на ша аван ту ра, има ли смо све 
по треб не еле мен те и до вољ но 
сме ло сти – об ја шња ва Са ни да 
Кла рић.

По ка за ло се да се ре цеп ту ра 
хлад ног по ступ ка, ко ја је рас-
про стра ње на у зе мља ма бо га-
тим биљ ним уљи ма, уве ли ко 
раз ли ку је од по ступ ка пра вље-
ња са пу на уте ме ље ног у на шој 
тра ди ци ји.

– На ши пре ци су са пун ку ва ли 
од оста та ка ма сно ћа, по не кад 
чак и од ко сти ју уз до да так ка у-
стич не со де, а у не до стат ку со де 
ко ри сти ла се по та са ко ја се пра-
ви ла од пе пе ла бу ко вог др ве та 
и во де. Обич но би се у вре ме 
је се њих спре ма ња зим ни ца у 
углу дво ри шта ло жи ла ва тра за 

ма ли ка зан у ко ји се уба ци ва ла 
не у по тре бље на ма сно ћа и по-
та са. На кра ју се до да ва ла и ку-
хињ ска со, те се одво је ни са пун, 
бо је там ног ка ра ме ла, си пао у 
пли ће алу ми ни јум ске по су де и 
оста вљао да се хла ди. Но жем 
би се ре за ли пра во у га о ни ко ма-
ди ко ји су има ли ма ло не при ја-
тан ми рис, због ло шег ква ли те-
та ма сно ћа, али су до бро пра-
ли веш услед ви шка ка у стич не 
со де. За ли це и ни су баш би ли 
пре по руч љи ви – пре но си нам 
сво ја са зна ња Са ни да Кла рић.

Та ко се у раз ми шља њу о из ра-
ди ква ли тет ног, при род ног са-
пу на и по тра зи за про из во дом 
ко ји је ко ри стан за здра вље, ко-
ји чи сти и не гу је, оти шло и да-
ље... Ком пле тан тех но ло шки по-
сту пак, као и кон тро ла ула зних 
си ро ви на али и фи нал ног про-
из во да по ве ре ни су акре ди то-
ва ној ла бо ра то ри ји Ин сти ту та 
за фи зич ку хе ми ју у Бе о гра ду.

– Би ло је нео п ход но са зна ти 
це ло ви ту исто ри ју са пу на, уве-
за ти тра ди ци ју са но вим са зна-
њи ма из фар ма ког но зи је, фи то-

те ра пи је, аро ма те ра пи је и, на-
рав но, де фи ни са ти тех но ло шке
по ступ ке ра ди очу ва ња ви со ко-
вред них си ро ви на у фи нал ном
про из во ду. Са пу не пра ви мо од
при род них си ро ви на без син те-
тич ких кон зер ван са, ади ти ва и
бо ја. Ко ри сти мо биљ на уља – ма-
сли но во, ба де мо во, сун цо кре-
то во, ко ко со во, пал ми но – ко ја
да ју здрав про из вод. „Би о и деа” 
са пу ни су до дат но обо га ће ни
хлад но це ђе ним уљи ма, све жим
екс трак ти ма би ља и до да ци ма
као што су мед, мле ко, кли це
жи та ри ца – што не гу је те ло, док
ми ри сна уља ко ја са ми пра ви мо
хра не ду шу. Биљ ни гли це рин,

као са став ни део на ших
са пу на, обез бе ђу је хи дра-
та ци ју ко же. Зре ње са пу на
тра је че ти ри до пет не де ља,
при че му се кон тро ли ше Ph
вред ност до тач ке ко ја је оп-
ти мал на и за осе тљи ву ко жу.
Због не до стат ка хе ми ка ли ја
у свом са ста ву „би о и деа” 
са пу ни олак ша ва ју ста ња
ко же узро ко ва на дер ма-

то за ма и ек це ми ма. Кре ма ста
пе на омо гу ћа ва при род ним до-
да ци ма да ду бље про дру у ко жу
што, уз ми рис ко ји сти му ли ше,
пред ста вља пра ви ма ли лук суз
за здра ву ко жу – на во ди на ша
са го вор ни ца.

Стр пљи ва и де таљ на руч на
из ра да, уз кон тро лу свих сег ме-
на та на ста ја ња са пу на, ре зул-
ти ра ма лим се ри ја ма из у зет ног
ква ли те та и ди зај на, али ни то
ни је све.

– Во ди ли смо ра чу на и о па-
ко ва њу, ко је је еко ло шко и де-
ко ра тив но. У са рад њи са не вла-
ди ном ор га ни за ци јом Гру па 484
по кре ће мо ра ди о ни це отво-
ре ног ти па за тра ди ци о нал ну
из ра ду биљ них са пу на, где ће
зна ња и ис ку ства би ти до ступ-
на и ла ко при ме њи ва. „Би о и-
деа” са пун ће уско ро за жи ве ти
и као су ве нир, у ори ги нал ном
па ко ва њу ко је до ча ра ва на ше
под не бље, а сам про из вод сим-
бо ли ше на зив глав ног гра да Ср-
би је и до ча ра ва дух Бе о гра да –
ис ти че на кра ју Са ни да Кла рић.

Је ле на Оцић

Са ни да Кла рић
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Нај ве ћи син ди кат рад ни ка
у др жав ном сек то ру 
су прот ста вља ње вла ди ној
ре фор ми сма тра „бор бом
ге не ра ци је”

По след њи дан ју на озна чен је као „дан
Д” за нај ве ћи син ди кат за по сле них у
др жав ном сек то ру Бри та ни је. За тај

да тум је за ка зан ге не рал ни штрајк – или по-
че так се ри је ге не рал них штрај ко ва – про-
тив вла ди ног пла на за пен зиј ску ре фор му
ко ја би, у окви ру ши ро ких ме ра штед ње, др-
жав ном бу џе ту тре ба ло да до при не се са 2,8
ми ли јар ди фун ти или 3,1 ми ли јар ду евра,
али и да, кад цео но ви си стем за жи ви, уште-
ди око 14,5 ми ли јар ди евра го ди шње.

Син ди кат УНИ СОН, ко ји твр ди да има
ско ро ми ли он и по чла но ва, ка же да ће на
ули це из ве сти и све дру ге ко ји су не за до-
вољ ни пред ло же ним ме ра ма и на ја вљу је
про тест са 10 ми ли о на уче сни ка опи су ју ћи
га као „бит ку ге не ра ци је”. Бри тан ска штам па
тај на ја вље ни про тест већ ви ди као нај ве ћи
од 1926. го ди не.

У мо мен ту на стан ка овог тек ста пре го во-
ри још тра ју, а по што овај број „Гла са оси гу-
ра ни ка” из ла зи баш на дан за ка за ног про те-
ста, мо же мо да го во ри мо са мо о ње го вим
узро ци ма, а не и по сле ди ца ма.

Вла да пре ми је ра Деј ви да Ка ме ру на је су о-
че на са истом ком би на ци јом про бле ма као и
дру ге за пад не еко но ми је (и не са мо оне): ло-
шим ста њем на ци о нал них фи нан си ја и про-
ду же ним жи вот ним ве ком пен зи о не ра. Са да-
шњи услов за пу ну пен зи ју рад ни ка у др жав-
ној слу жби, 65 го ди на (му шкар ци) и 60 (же не),

уста но вљен је још по сле Дру гог свет ског ра-
та, ка да је про сеч но оче ки ва но жи вот но до ба
би ло 66,4 го ди не за му шкар це и 72,5 за же не.
Да нас је то 77, од но сно 82 го ди не.

Као и на дру гим ме сти ма, и у Бри та ни ји
је овај по раст ци ви ли за циј ски и дру штве ни
успех, ко ји ме ђу тим има сво ју фи скал ну це-
ну и ства ра са свим но ву си ту а ци ју због ко је
ла бу ри стич ка вла да на ме ра ва да спро ве де
пен зиј ску ре фор му. Ре фор ма би има ла не-
ко ли ко глав них еле ме на та: по ме ра ње жи-
вот ног до ба за пре ста нак рад ног ве ка на
66 го ди на већ 2020, по ве ћа ње пен зиј ских
до при но са за три од сто и но ву фор му лу за
из ра чу на ва ње пен зи ја. Уме сто да ме ра бу де
по след ња пла та, об ра чун би се пра вио на
осно ву про се ка при ма ња за цео рад ни век.

По ме ра ње гра ни це за са мо го ди ну да на
(за му шкар це) и по сте пе но (до 2020) из јед-
на ча ва ње рад ног ста жа и за же не ве ро ват-
но би лак ше би ло при хва ће но да ни је ова
дру га два еле мен та. Пр ви уда ра по џе пу док
се још ра ди, а дру ги би мно ги ма при лич но
угро зио пен зи о нер ски стан дард на ко ји су
ра чу на ли. „Да смо зна ли да ће се уго вор ме-
ња ти, не би смо оста ли у др жав ној слу жби”,
про те сту ју за по сле ни, сма тра ју ћи да рад ни
уго вор не мо же да се ме ња јед но стра но, по-
го то во за оне ко ји су при кра ју ка ри је ре.

По себ но оште ће не пред ло же ном ре фор-
мом сма тра ју се Бри тан ке, пре све га оне
ро ђе не сре ди ном пе де се тих. С об зи ром на
тај минг сту па ња на сна гу но вих ме ра, до го-
ди ће се да ће не ка та мо шња же на, ро ђе на
на при мер 1953, у пен зи ју оти ћи са 63 го ди-
не, док би ње на ко ле ги ни ца ро ђе на са мо 12
ме се ци ка сни је мо ра ла да ра ди три го ди не
ду же. У овој дру гој ка те го ри ји се, ка ко се на-

во ди, на ла зи 330.000 Бри тан ки, до вољ но да
ре до ве штрај ка ча по ве ћа у знат ној ме ри.

И док вла да на го ве шта ва да би сле де ћи
по тез мо гао да бу де ауто мат ско „ин дек си ра-
ње” до ба за пен зи ју са ста ти сти ком о жи вот-
ном ве ку, от кри ва се да је глав ни про блем
уства ри у то ме што су Бри тан ци ге не рал но,
не са мо они у др жав ном сек то ру, не а де-
кват но при пре мље ни за пен зиј ске да не. То
је нај пре при лич но дра стич но раз го ли ти ла
еко ном ска кри за, а за тим и она фи скал на
– ста ње др жав ног ра чу на. Не дав но ис тра-
жи ва ње је, на и ме, по ка за ло да се за пен зи ју
фи нан сиј ски при пре ма ју углав ном они ста-
ри ји, ко ји има ју пре ко 50 го ди на, док се они
из ме ђу 30 и 50 при лич но не хај но од но се
пре ма бу дућ но сти.

Сва ки пе ти Бри та нац при том за соп стве-
ни пен зиј ски фонд не одва ја баш ни шта.
Пре ма јед ном ра чу ну, пен зи ја од ко је мо же
да се жи ви при стој но, или бо ље ре ћи нор-
мал но, тре ба ло би да из но си 24.300 фун ти
(27.163 евра) го ди шње, што зна чи да би у
мо мен ту од ла ска у пен зи ју сва ки Бри та нац
у свом пен зиј ском фон ду мо рао да има бар
425.000 фун ти (475.000 евра).

Ја сно је да то по ла зи за ру ком са мо не-
ки ма, па је та ко оно што Бри тан ци же ле да
има ју као пен зи о не ри у ве ли ком не скла ду
са оним што са ми чи не да то обез бе де.

Што се ти че ак ту ел ног за пле та, ма ло има
из гле да да по пу сте би ло вла да, би ло син ди ка-
ти. Оно што вла сти у Лон до ну по себ но бри не
је сте мо гућ ност да се, чак и ако се ни шта не
до го ди то ком ле та, глав ни об ра чун одр жи на
је сен, ка да ће син ди ка ти би ти бо ље при пре-
мље ни, а члан ство до кра ја мо би ли са но.

М. Бе кин

Бри тан ци све да ље од пен зи ја

РЕ ФФОРОРР МММА А А У У У НАНАНА Ј ЈЈА А А АВИВИВИ И ИИ Н ННА А АА ОСОСОССТРТРТРТ  В ВВУУУ
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хроника

Удру же ње пен зи о не ра бе-
о град ске оп шти не Ста ри град
иза бра ло је не дав но на кон-
сти ту тив ној сед ни ци но во
ру ко вод ство на че лу са пред-
сед ни цом Сне жа ном – Не ном
Шан тић, пот пред сед ни ком
Ми ло ва ном За ви ши ћем и чла-
но ви ма ме сних од бо ра ко ји
чи не Из вр шни од бор удру же-
ња. Фор ми ран је и Над зор ни
од бор и до не ти су сви ак ти
нео п ход ни за ва ли дан рад.
Исто вре ме но, пред сед ни ца
удру же ња је иза бра на за чла-

на Из вр шног од бо ра Град ске 
ор га ни за ци је пен зи о не ра и 
чла на Скуп шти не Са ве за пен-
зи о не ра Ср би је.

Удру же ње, ра ни је Оп штин-
ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра 
Ста рог гра да, фор ми ра но је 
по сле Дру гог свет ског ра та. И 
да нас не гу је те ко ви не на сле-
ђе не из тог пе ри о да али ра ди 
и на мо дер ни за ци ји ко ја је у 
овом вре ме ну нео п ход на.

Оно што ни ка да ни је пре-
ста ја ло у овом удру же њу је сте 
дух при ја тељ ства и ме ђу соб не 

по мо ћи. До ла ском но вог ру ко-
вод ства по кре нут је низ ак тив-
но сти – по чев од сре ђи ва ња 
про сто ри ја, до ор га ни зо ва ња 
ши ша ња за пен зи о не ре (по не-
дељ ком) по це ни од 100 ди на-
ра, услу га кро ја чи це (утор ком), 
ме ре ња при ти ска (сре дом), 
до ла ска ге рон то ло шке се стре 
на бес плат на са ве то ва ња (че-
тврт ком), са ве та фар ма це у та 
и ну три ци о ни сте, бес плат них 
са ве та адво ка та јед ном ме сеч-
но... до из ло жби сли ка и књи-
жев них ве че ри.

Два пу та ме сеч но ор га ни зу-
ју се из ле ти и до са да су чла-
но ви би ли у при ли ци да оби ђу
мно ге спо ме ни ке кул ту ре и ду-
хов но сти, вред на на ла зи шта,
али и се о ска до ма ћин ста ва.
У удру же њу функ ци о ни ше и
Фонд со ли дар но сти ко ји ну ди
пу но по год но сти, а че сте су и
ак ци је по де ле бес плат них па-
ке та за нај у гро же ни је.

Удру же ње пен зи о не ра Ста-
ри град на ла зи се у Це тињ ској
9 и ра ди сва ког да на од 9 до 12
ча со ва. Сне жа на Шан тић

Уор га ни за ци ји Оп штин ског
удру же ња пен зи о не раУУОпо во у ма ју је, у хо те лу

„Ста ри Ба нат”, одр жан тра ди-
ци о нал ни тур нир пен зи о не ра
ју жног Ба на та у ша ху и пи ка ду.
Пен зи о нер ке су, у про сто ри ја-
ма Шах клу ба, сна ге од ме ри ле
са мо у пи ка ду.

Нај пре је го сти ма у клу бу пен-
зи о не ра при ре ђен до ру чак, а
по том су еки пе при сту пи ле над-
ме та њу ко је се од ви ја ло у ве о ма
при ја тељ ској ат мос фе ри, ка ква
и при ли чи ста ри јој по пу ла ци ји.
По за вр шет ку так ми че ња су ми-
ра ни су ре зул та ти и про гла ше-
ни екип ни по бед ни ци и нај бо-
љи по је дин ци.

Пр во ме сто у пи ка ду осво ји-
ла је еки па Пан че ва, дру го ме-
сто при па ло је ти му из Ко ви на,
а тре ће ме сто за у зе ла је еки па
Ко ва чи це. За нај бо љу так ми чар-
ку у пи ка ду про гла ше на је Ми-
ле на Мла де но вић из Пан че ва.

У ша ху је пр во ме сто та ко-
ђе при па ло Пан чев ци ма, дру го
еки пи Опо ва (са истим бро јем
по е на), док је тре ће ме сто осво-
ји ла еки па Вр шца. Нај бо љи по-
је ди нац у ша ху био је Бран ко
Ми хај ло вић из Пан че ва. Пе ха ре
за на гра ђе не еки пе и за нај бо-
ље по је дин це уру чио је Ма те ја

Илић, пред сед ник Оп штин ског
удру же ња пен зи о не ра Опо во,
а пла ке те оп штин ским удру же-
њи ма уру чи ла је се кре тар Би-
ља на Ан тић.

Све ча ност про гла ше ња по-
бед ни ка и до де ле при зна ња
оба вље на је у ве ли кој са ли хо-
те ла „Ста ри Ба нат”, где је при-
ре ђен за јед нич ки ру чак за све
уче сни ке.

За вр шном де лу тур ни ра
при су ство вао је и пред сед ник
оп шти не Опо во, Ми ло рад Сол-
да то вић, ко ји је по здра вио при-
сут не и по же лео им при ја тан
бо ра вак у овом ме сту.

То ком тра ја ња так ми че ња
пред сед ни ци ју жно ба нат ских
оп штин ских удру же ња одр жа-
ли су рад ни са ста нак са пред-
сед ни ком Са ве за пен зи о не ра
Вој во ди не, Ми ла ном Не на ди-
ћем. На овом са стан ку се раз го-
ва ра ло о кри те ри ју ми ма за де-
фи ни са ње ка те го ри је со ци јал но
угро же них пен зи о не ра и о то ме
ка ко у овим те шким вре ме ни ма
по мо ћи нај у гро же ни ји ма.

За до вољ ни го сти на пу сти ли
су Опо во са же љом да се што
пре по но во срет ну, а сле де ћи
су срет је за ка зан на је сен у Али-
бу на ру.

Ми ли во је Сте гић

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ЈУ ЖНОГ БА НА ТА У ОПО ВУ

Нај бо љи у ша ху и пи ка ду

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА СТА РИ ГРАД

Но во ру ко вод ство и но ве ак тив но сти
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Отва ра њем из ло жбе че ти ри 
ауто ра, у Ру ми је не дав но обе-
ле же но 50 го ди на од пр ве ама-
тер ске град ске из ло жбе сли ка. 
Пре по ла ве ка, као и да нас, ли-
ков ној пу бли ци пред ста ви ли 
су се сли ка ри ама те ри Љи ља на 
Ло лић, Ни ко ла Тр ти ца, Ни ко ла 
Ши му лак и Дра го Дра гић. Они 
су дав не 1961. го ди не на на го-
вор не ко ли ко по сле ни ка кул-
ту ре отво ри ли из ло жбу у про-
сто ри ја ма Би бли о те ке и та да 
при ву кли па жњу Ру мља на. О 
пр вој из ло жби и ра ду че ти ри 
сли ка ра ама те ра го во ри ли су 
на отва ра њу но ви нар Бо шко 
Не го ва но вић и ди рек тор За ви-

чај ног му зе ја, Ра до ван Ку зма-
но вић.

Про фе сор књи жев но сти Љи-
ља на Ло лић, прав ник Ни ко ла
Тр ти ца и елек тро ин же њер Ни-
ко ла Ши му лак у ме ђу вре ме ну
су оти шли у пен зи ју, а Дра го
Дра гић ра ди као тех нич ки са-
рад ник за пред мет ва ја ње на
Ака де ми ји умет но сти у Но вом
Са ду. За њи ма су број не са мо-
стал не и ко лек тив не по став ке у
Ср би ји и ино стран ству, на ко ји-
ма су осво ји ли број не на гра де,
а не дав но, на отва ра њу по след-
ње из ло жбе За ви чај ни му зеј
био је пре пун њи хо вих по што-
ва ла ца. Д. Р.

Већ низ го ди на у Жа ба ри ма 
се одр жа ва тра ди ци о нал-
на ма ни фе ста ци ја Спа-

сов дан ски са бор. То га да на је 
сла ва исто и ме ног хра ма у овој 
оп шти ни, на ко јој се оку пи ви-
ше од три ста уче сни ка из чи та-
ве Ср би је. Та ко је и ове го ди не 
ор га ни зо ван дво днев ни Спа-
сов дан ски са бор у окви ру ко јег 
је одр жа на из ло жба ста рих ала-
та и пред так ми че ње фру ла ша 
По ду нав ског и Бра ни чев ског 
окру га, као и гра да Бе о гра да, 
за ре пу блич ки са бор фру ла ша 
ко ји се одр жа ва у При сло ни ци 
код Чач ка.

За са бор у При сло ни ци у ка те-
го ри ји до 12 го ди на пла си ра ла
се Ире на Ма рић из Оса ни це, у
кон ку рен ци ји се ни о ра про шао
је Ра дој ко Ђор ђе вић из Сме де-
рев ске Па лан ке, док је Ми лош
Пр жић био нај бо љи у ка те го ри-
ји са вре ме не му зи ке.

По ред кул тур но-умет нич ког
дру штва „Жа ба ри”, у про гра му су
на сту пи ли и чла но ви КУД „Све та

Пет ка” из Сме де рев ске Па лан ке,
Обре нов ца, Ћу при је, До ње Ли ва-
ди це, То по ни це и Сви лајн ца, као
и Љу ба Лу кић, естрад ни умет-
ник. Сви они су игром, пе смом
и ша лом уве се ља ва ли при сут не.
Ипак, нај ве ћу па жњу по се ти ла ца
са бо ра у Жа ба ри ма при ву кло је
так ми че ње у при пре ма њу ста-
рих је ла и њи хо ва де гу ста ци ја.

Сл. Ко стан ти но вић

У ЖА БА РИ МА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ СПА СОВ ДАН СКИ СА БОР

Фру ла, фол клор, ста ра је ла...

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ У РУМИ

По ла ве ка од пр ве из ло жбе
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пензионерски кутак

КУ СА ДАК

За ба ва на Тро ји це

Ме сни од бор пен зи о не ра Ку сат ка на че лу са пред сед ни ком
Ми ло са вом – Ми ком Спа со је ви ћем ор га ни зо вао је за сво је чла-
но ве, али и за оста ле при пад ни ке тре ћег до ба из Сме де рев ске Па-
лан ке, Тро јич ну за ба ву. Овој за ба ви, а пла ни ра се да она по ста не
тра ди ци о нал на, при су ство ва ли су, из ме ђу оста лих, и Сла во љуб
Ђу рић, пред сед ник Скуп шти не оп шти не Сме де рев ска Па лан ка, и
Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра.

При сут не је нај пре по здра вио до ма ћин, пред сед ник ку са-
дач ких пен зи о не ра, а уз иће, пи ће и игру спо ме ну ла се и ко ја
о њи хо вим ак тив но сти ма у про шлој, али и у овој го ди ни. На
кра ју је озва ни че на ини ци ја ти ва да се нај ве ро ват ни је већ од
на ред не го ди не Тро ји це сла ве као дан ме сног од бо ра пен зи о-
не ра Ку сат ка. Сл. К.

ЛА ПО ВО

Ми ле тов тро феј
Же ле знич ки пен зи о нер Ми-

ло рад – Ми ле Јо ва но вић (58), 
не ка да шњи ма ши но во ђа а са-
да стра стве ни ри бо ло вац из 
Ла по ва, уло вио је, 21. апри ла, 
ва ра ли ча ре њем со ма од 17,5 
ки ло гра ма, ду гач ког 134 цен ти-
ме тра, на Ве ли кој Мо ра ви, у по-
те су Бу на ри у овој шу ма диј ској 
ва ро ши ци.

– Бор ба је тра ја ла 35 ми ну та. 
У по моћ ми је при те као при ја-
тељ и ком ши ја Мар ко Бо жи-
но вић. Тро феј је за вр шио на 
ро шти љу и у ри бљој чор би за 
ро ђа ке и при ја те ље – с по но сом ис ти че Јо ва но вић.

Ина че, овај пен зи о нер ри бо ло вац ре дов ни је уче сник
кле ни ја да, сму ђи ја да, шту ки ја да ши ром Ср би је. Пре не ко-
ли ко го ди на у Вр њач кој Ба њи осво јио је дру го ме сто и сре-
бр ну ме да љу. Ј. Н.

ЗРЕ ЊА НИН

Обе ле жен Спа сов дан
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 Зре ња ни на про сла ви ла је, 2. ју на,
сво ју кр сну сла ву – Ваз не се ње Го спод ње, у на ро ду по зна ти ју
као Спа сов дан. Пре ма ре чи ма Је лен ка Кра јо ва на, пред сед-
ни ка оп штин ске али и ре пу блич ке ор га ни за ци је, про сла ви је
при су ство ва ло ви ше од 200 пен зи о не ра, углав ном из Зре ња-
ни на и око ли не јер су њи хо ви при ја те љи и ко ле ге из Сур чи на,
Ужи ца, Сеф ке ри на и Но вог Бе о гра да би ли спре че ни да до ђу
због про бле ма са бло ка дом пу те ва у Вој во ди ни.

Обе ле жа ва њу слав ског да на при су ство ва ли су Ран ко Хр-
њаз, пред сед ник Не за ви сног син ди ка та про свет них рад ни ка у
По кра ји ни, Ла сло Тот, пред сед ник Не за ви сног син ди ка та рад-
ни ка кул ту ре Вој во ди не, и Вла ди мир Ми ло шев, пред сед ник
Од бо ра за при вре ду у Скуп шти ни Зре ња ни на.

Об ред осве ће ња и се че ња слав ског ко ла ча оба вио је све ште-
ник Сло бо дан, а ку ма сла ве би ла је Ми ле на Дра гој лов, док ће
на ред не го ди не та част при па сти Дра ги ци Лам бић. М. М.

СВР ЉИГ

У по се ти Ђа во љој
ва ро ши

Ђа во љу ва рош, свет ску атрак ци ју чуд ног име на и чу де сног
из гле да, и Про лом ба њу 14. ју на ове го ди не по се ти ло је пе де се-
то ро пен зи о не ра из Свр љи га. Ис под пла ни не Ра дан, на 30 ки ло-
ме та ра од Кур шу мли је, пре див ни пеј за жи и уокви ре не фи гу ре
за ди ви ли су из лет ни ке. Не ки су и ви ше пу та би ли, али увек са
још ја чим ути сци ма. И по се та Про лом ба њи, на па ди на ма Ра да-
на, до не ла је оби ље по зи тив них ути са ка. Раз вој ту ри зма у овој
ба њи је у успо ну, а че сти го сти су упра во пен зи о не ри.

Хлад на про лом ска во да осве жи ла је умор не пут ни ке, а
над мор ска ви си на и при ја тан ва здух го то во да су их по зва-
ли да оста ну бар не ки дан. Био је то при ја тан јед но днев ни
про грам, а ор га ни за тор, Ак тив же на Удру же ња пен зи о не ра
оп шти не Свр љиг, пла ни ра да на пра ви још не ки из лет на овој
ре ла ци ји јер, ка ко ка жу, има ве ли ког ин те ре со ва ња ме ђу
нај ста ри јом по пу ла ци јом. С. Ђ.
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БО ЉЕ ВАЦ

До ма ћи це „уме си ле” 
кру ну

На Оп штин ској смо три фол кло ра, одр жа ној по 41. пут у сре-
ди шту Цр но реч ке ко тли не, би ло је де се так гру па до ма ћи ца ко-
је су при пре ма ле тра ди ци о нал на је ла по ре цеп ту сво јих ба ка.
Пр во ме сто на овом так ми че њу осво ји ла је гру па же на из Су-
мра ков ца, ко ју је пред во ди ла Ве ри ца То мић, по љо при вред ни
про из во ђач и до ма ћи ца из овог се ла.

– При пре ми ле смо че тр де се так вр ста нај ста ри јих је ла из ку хи-
ња на ших ба ка, и то углав ном она ко ја су од до ма ћих са сто ја ка а
спре ма ју се ре ла тив но бр зо и ни су ску па – ка же Ве ри ца.

За ни мљив је био и хлеб у об ли ку цар ске кру не, ис пе чен
од пше нич ног бра шна, ко ји је мо жда ути цао на то да струч ни
жи ри пред во ђен Јо ви шом Јан ко ви ћем, пр вим ви те зом ку ли-
нар ства у Ти моч кој кра ји ни, баш овој гру пи до де ли пр во ме-
сто. Р. М.

ЛО ЗНИ ЦА

Дан УПРУ ПОЛ-а
Удру же ње пен зи о ни са них рад ни ка уну тра шњих по сло ва 

Ло зни це (УПРУ ПОЛ), 14. ју на 2011. го ди не, обе ле жи ло је свој 
дан, пе то го ди шњи цу осни ва ња и ра да. Одр жа на је све ча на 
сед ни ца Скуп шти не Удру же ња на ко јој је пред сед ник Рај ко 
Ви дић украт ко из ло жио шта је све ура ђе но у про те клих пет 
го ди на.

По во дом да на УПРУ ПОЛ-а, у окви ру ре а ли за ци је про јек та 
оства ри ва ња со ци јал но-ху ма ни тар них ак тив но сти, Удру же-
ње је за 17 нај у гро же ни јих чла но ва ис пла ти ло нов ча ну по-
моћ од по 4.000 ди на ра.

По себ но је ис так ну то да је овај про је кат по др жа ла град-
ска упра ва Ло зни це, ко ја је за ње го ву ре а ли за ци ју Удру же њу 
одо бри ла до на ци ју од 40.000 ди на ра.

Све ча ној сед ни ци су при су ство ва ли пред став ни ци Асо ци-
ја ци је удру же ња пен зи о не ра уну тра шњих по сло ва Ре пу бли-
ке Ср би је и пред сед ни ци удру же ња из Но вог Са да, Ка њи же, 
Ва ље ва, Шап ца и Ло зни це.

З. С.

ПИ РОТ

Пен зи о не ри „Ти гра”
по се ти ли Бе о град

Син ди кал на по дру жни ца пен зи о не ра пи рот ског „Ти гра” ор га-
ни зо ва ла је, кра јем ма ја, јед но днев ни из лет до Бе о гра да за че тр-
де се так сво јих чла но ва. „Ти гро ви” пен зи о не ри по се ти ли су Ку ћу
цве ћа, спо мен-обе леж је Ја јин ци, гроб па три јар ха Па вла у Ра ко ви-
ци, као и спо ме ник Не зна ном ју на ку и авал ски то рањ. М. А.

БЕ О ГРАД

С Еми ли јом кроз Ср би ју
Пен зи о не ри оп шти не Ра ко ви ца, ме сне за јед ни це Ми ља ко-

вац, по ред свих оста лих ак тив но сти по себ но во ле ка да до ђе 
вре ме из ле та. А за хва љу ју ћи њи хо вој пред сед ни ци, Еми ли ји 
Ми ло ва но вић, ови из ле ти ни су са мо пу ко раз гле да ње ле по-
та Ср би је, већ и сво је вр сни исто риј ски и ге о граф ски при каз 
ме ста ко ја оби ла зе. Ми ља ко вач ки пен зи о не ри су та ко, за хва-
љу ју ћи сво јој пред сед ни ци, не са мо ви де ли мно ге ма на сти ре, 
му зе је, гра до ве и ба ње по Ср би ји, већ су о њи ма мно го то га и 
са зна ли.

Та ко је би ло и ка да су по се ти ли Ву ков Тр шић, где је на пра-
вље на и ова фо то гра фи ја да се не за бо ра ви ви ђе но и до жи-
вље но. Р.  М.
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писма

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

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

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

Некад и сад

„Глас оси гу ра ни ка” ко ји сти же у на ше Удру же-
ње, а и мно гим чла но ви ма на кућ не адре се, ма-
ње-ви ше је је ди ни лист ко ји ве ли ка ве ћи на нас 
чи та. По што пла ти мо ра чу не и ле ко ве, оста не нам 
је два за нај не оп ход ни је, а но ви не, сло жи ће те се, 
не спа да ју у то. Је два че ка мо да стиг не „Глас оси-
гу ра ни ка” и чи та мо га од ко ри ца до ко ри ца.

За то смо и би ли ја ко раз о ча ра ни ка да смо ви-
де ли да је број стра на сма њен и то, по на шем 
ми шље њу, до ста. Ви ше не ма ни оних ру бри ка о 

здрав ству, ни ре пор та жа о ме сти ма у Ср би ји, ни
мно го то га што смо ја ко во ле ли да чи та мо, а сад
очи то не ма ме ста за то.

Због то га у име свих нас пи шем с мол бом да
вра ти те ста ри број стра на да би мо гли да ста ну и
они тек сто ви на ко је смо на ви кли у ва шем ли сту,
а сад за њих не ма ме ста. Би ли би смо ја ко за хвал-
ни ако нам иза ђе те у су срет.

У име пен зи о не ра из За је ча ра
Б. Па нић

Зашто мање страна

Више шале
У име чла но ва Удру же ња ин ва ли да ра да и ин ва лид ских пен зи о не ра гра да Вра ња, мо ли мо да у

ва шем и на шем ли сту бу де ма ло ви ше ху мо ра. Због ни ских при ма ња мо же мо са мо да се сме је мо.
Пред ла же мо да сма њи те скан ди нав ку на 8x8 цм и та ко до би је те ма ло ви ше про сто ра за ху мор.

До ста нам је што ре ша ва мо жи вот не про бле ме, па нам још за да је те и „скан ди нав ске” про бле ме.
У на ди да ће те ува жи ти на шу су ге сти ју, при ја тељ ски вас по здра вља мо!

Че до мир Ри стић, се кре тар Удру же ња

На пла ћи ва ње
при но са

На по ме ну ли смо да је при ку пља ње при хо да нај те жи део уред-
ске слу жбе и у нор мал ним при ли ка ма. А ка ко је по зна то, у то ку 
1939. на ста ли су у све ту до га ђа ји ко ји су би ли од ути ца ја и на
на ше еко ном ске при ли ке. Ме ђу тим, мо же мо са за до вољ ством
да кон ста ту је мо да су и по ред ова квог ста ња ства ри по сло ви у 
на шој при вре ди по ка за ли по во љан ре зул тат, а след стве но то-
ме и Окру жни уред у фи нан сиј ском по гле ду по сти гао је ве о ма по-
во љан успех пре ма ре зул та ти ма по сло ва ња ра ни јих го ди на.

Код при ку пља ња при хо да, од но сно на пла ћи ва ња уред ских тра-
жби на и у то ку 1939. уред се ру ко во дио ис ку ством и на че ли ма да по-
ступ ком и пре ма уред ским ду жни ци ма не угро жа ва њи хо во ма те-
ри јал но ста ње а да при то ме енер гич но при ку пља ду жне при но се.

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

При хо ди од до при но са
Пре ма по да ци ма из Из ве шта ја о фи нан сиј ском 

по сло ва њу РФ ПИО, при хо ди од до при но са, као 
нај ва жни јег из во ра фи нан си ра ња Фон да, би ли 
су ла не 11,16 од сто ве ћи у од но су на 2009. го ди-
ну. Ујед но, они су и 9,68 од сто ве ћи од пла ни ра них 
при хо да за 2010. Раз лог за ово по ве ћа ње је тај што 
је, пре ма за кључ ци ма Вла де Ср би је о по ве зи ва њу 
ста жа, на име до при но са за од ре ђе ни број оси гу-
ра ни ка упла ће но 26,2 ми ли јар де ди на ра. Гле да но 
по ка те го ри ја ма, нај ве ћи из нос до при но са у вред-
но сти од 240,97 ми ли јар ди упла ћен је за за по сле-
не, ко ји су и нај број ни ји оси гу ра ни ци. За ка те го ри-
ју са мо ста ла ца је на име до при но са упла ће но 18,05 
ми ли јар ди, а по овом осно ву је код по љо при вред-
ни ка упла ће но 2,65 ми ли јар ди ди на ра.

Ј. О.
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Старосна наша а по ро дич на пен зи ја 
из ино стран ства

До при нос за по љо при вред но
оси гу ра ње

Ни је пен зи ја не го на кна да

Пен зи ја са мо на ко ри сни ков ра чун

?Ве ри ца Ве се ли но вић, Ша бац: Ин те ре су је ме да ли имам
пра во на сво ју лич ну пен зи ју јер ове го ди не ћу ис пу ни ти
услов што се ти че ста жа оси гу ра ња. Ина че при мам по ро-

дич ну пен зи ју из Не мач ке. Ка ква су мо ја пра ва?

?Љи ља на Стан ко вић: Мо ја мај ка је сте кла услов за пен зи ју
8. 4. 2011. го ди не, са 60 го ди на жи во та и 17 го ди на рад ног
ста жа. Ме ђу тим, ка да је под не ла зах тев у ПИО, ре че но јој

је да се ду жи за до при но се за по љо при вред ну пен зи ју. Од има-
ња има мо са мо кућ ни плац од не пу на три ара, ко ји се во дио на
мо ју мај ку ка да су је 1. 1. 1986. из ме сне кан це ла ри је при ја ви-
ли на по љо при вред ну пен зи ју. Рад ни од нос је за сно ва ла 1987.
го ди не и ра ди ла је до 2003, ка да је по но во по че ла да се во ди
као по љо при вред ник. Ни ка кво ре ше ње у ве зи са тим ни је до-
би је но. У по ре ској упра ви не ма ни ка ква ду го ва ња, а ка та стар
је ду жи по ре зом од че ти ри ди на ра. ПИО је ду жи за 10 го ди на
до при но са на по љо при вре ду. Ре че но јој је да ће јој се од у зи-
ма ти тре ћи на од пен зи је кад је бу де оства ри ла док се дуг не
вра ти. Ми слим да је ово не прав да и гре шка пре ма мо јој мај ци.
Мо лим вас за од го вор. ?Дра ган Че лан ко вић, Кор бо во: У ин ва лид ској пен зи ји сам од

3. 2. 2007. го ди не. До са да сам под нео не ко ли ко зах те ва у
ПИО Бор да ми се по ве ћа пен зи ја али до да нас ни сам до био

од го вор. Пен зи ја ми је 4.200 ди на ра ме сеч но. У Фи ли ја ли ПИО у
Кла до ву су ми од го во ри ли да пен зи ја не мо же да се по ве ћа због
ми ни мал ног оште ће ња. У ПИО Бор су ми за тра жи ли из при вре-
ме ног ре ше ња по дат ке за 1988, 1996, 2003. и 2007. го ди ну и ја
сам им те по дат ке по слао. Ни је ми ја сно за што се још во дим на
би роу за за по шља ва ње где се ја вљам сва ка три ме се ца.

?М. П., Беч: Да ли ко ри сник ста ро сне пен зи је са стал ним бо-
рав ком у ино стран ству, без адре се пре би ва ли шта у Ре пу-
бли ци Ср би ји, ко ји има чла на по ро ди це са стал ним бо рав-

ком у на шој зе мљи, мо же тра жи ти да му се пен зи ја ис пла ћу је
на ра чун чла на по ро ди це, ко ји се во ди код по слов не бан ке са
се ди штем у Ре пу бли ци Ср би ји? На тај на чин би ко ри сник пен-
зи је мо гао да при ма пен зи ју пет на е сто днев но, ка ко је уоби-
ча је но, а са бан кар ском кар ти цом мо же да по диг не но вац из
бан ко ма та.

Од го вор: Не ма ни шта спор-
но у то ме да оства ри те пра во 
на сво ју ста ро сну пен зи ју по 
ста жу на вр ше ном у Ре пу бли ци 

Ср би ји, по ис пу ње њу за кон ских
усло ва, и да по сле то га на ста-
ви те са при ма њем по ро дич не
пен зи је из Не мач ке.

Од го вор: Тач но је да је од 1. 
1. 1986. го ди не уве де но оба ве-
зно по љо при вред но оси гу ра ње 
за вла сни ке по љо при вред ног 
има ња ко ји су жи ве ли и ра ди-
ли на том има њу. Ва ша мај ка је 
сту па њем у рад ни од нос 1987. 
го ди не ауто мат ски пре ки ну ла, 
по при о ри те ту оси гу ра ња, по-
љо при вред но оси гу ра ње, али 
ни је зна ла да је ка да је пре ки-
ну ла да ра ди, као и да ље вла-
сник по љо при вред ног има ња 
на ко ме је жи ве ла, ауто мат ски 
вра ће на у по љо при вред но оси-
гу ра ње. Сва ка ко да је тре ба ло 
да ор га ни ло кал не упра ве о то-
ме оба ве сте Ва шу мај ку те би 
она из бе гла број не не при јат но-
сти ко је са да пре жи вља ва при-
ли ком оства ри ва ња пра ва на 
ста ро сну пен зи ју. Што се ти че 
олак ши ца и сма ње ња оба ве за 
пре ма Фон ду ПИО, Ва ша мај ка 
мо же да под не се зах тев за ми-
ро ва ње ста жа ако је у пе ри о ду 

од 2003. го ди не, ка да је оста ла 
без по сла, би ла бо ле сна у ме ри 
ко ја јој оне мо гу ћа ва ба вље ње 
по љо при вред ном де лат но шћу. 
За овај слу чај је по треб но при-
ба ви ти ме ди цин ску до ку мен та-
ци ју ко ја би то по твр ди ла. Та ко-
ђе, ако је у овом ме ђу пе ри о ду 
би ло го ди на у ко ји ма су би ле 
еле мен тар не не по го де ко је су 
спре ча ва ле по љо при вред ни ке 
да оба вља ју по љо при вред ну 
де лат ност, та ко ђе тре ба под не-
ти зах тев за ми ро ва ње по љо-
при вред ног оси гу ра ња, у ком 
пе ри о ду би Ва ша мај ка евен ту-
ал но би ла осло бо ђе на пла ћа ња 
до при но са.

У сва ком слу ча ју, од 1. 1. 2011. 
го ди не Ва ша мај ка се не би мо-
гла сма тра ти по љо при вред ним 
оси гу ра ни ком јер по из ме ње-
ним за кон ским ре ше њи ма по-
љо при вред ни оси гу ра ник би 
мо рао би ти вла сник 0,5 хек та ра 
по љо при вред ног зе мљи шта.

Од го вор: Ви се не на ла зи те у 
ин ва лид ској пен зи ји, већ сте као 
ин ва лид ра да ко ји је без сво је 
кри ви це остао без по сла по чл. 
225 За ко на о ПИО оства ри ли 
пра во на на кна ду у ви си ни 50 
од сто ин ва лид ске пен зи је. У том 
сми слу Вам је и до не то ре ше ње 
Фи ли ја ле Бор 2008. го ди не. На 
ова ко од ре ђе ну на кна ду Ви има-
те пра во док се по но во не за-
по сли те или не оства ри те не ки 
дру ги об лик оси гу ра ња, као што 
је оба вља ње са мо стал не или 
по љо при вред не де лат но сти, те 
се из тих раз ло га и да ље ја вља-
те би роу, од но сно На ци о нал ној 
слу жби за по шља ва ња.

Што се ти че ви си не на кна де, 
она је ма ла јер би, на осно ву 
рас по ло жи вих до ка за, и Ва ша 
ин ва лид ска пен зи ја би ла ма ла, 
а 50 од сто од та ко од ре ђе ног 
из но са је та ко ђе ве о ма ма ло. 
С об зи ром на то да ни сте пен-
зи о нер већ ко ри сник на кна де 
у сми слу чл. 225 За ко на о ПИО, 

не ма те пра во на од ре ђи ва ње
нај ни жег из но са пен зи је, већ
са мо на ре а лан из нос од ре ђен
пре ма Ва шој за ра ди. Би ло би
сва ка ко до бро да се при ба ве
не до ста ју ћи по да ци због чи јег
не до стат ка је ре ше ње при вре-
ме но, јер је мо гу ће да би је ди но
ти по да ци ко ли ко-то ли ко мо гли
да ути чу на ви си ну на кна де ко-
ју при ма те. Ина че, на кна ду ко-
ју при ма те, ако у ме ђу вре ме ну
не уђе те у не ку вр сту оси гу ра-
ња, мо ћи ће те да ко ри сти те до
оства ри ва ња пра ва на ста ро сну
или ин ва лид ску пен зи ју. Да би-
сте оства ри ли пра во на ин ва-
лид ску пен зи ју, мо ра ли би сте
да при пре ми те но ву ме ди цин-
ску до ку мен та ци ју, у слу ча ју по-
гор ша ња Ва шег здрав стве ног
ста ња, и под не се те но ви зах тев
на осно ву ко га би ор ган ве шта-
че ња це нио Ва ше здрав стве но
ста ње и евен ту ал но про це нио
да код Вас по сто ји пот пу ни гу-
би так рад не спо соб но сти.

Од го вор: Ли це ко је не ки ко-
ри сник пен зи је овла сти да у ње-
го во име при ма ње го ву пен зи ју, 
укљу чу ју ћи чла но ве по ро ди це, 
мо же ту пен зи ју да при ма са мо 
на сво ју кућ ну адре су или уз 
овла шће ње да по ди же пен зи-
ју са те ку ћег ра чу на ко ри сни ка 
пен зи је. То прак тич но зна чи да 

са мо ко ри сник мо же да отво ри 
те ку ћи ра чун у Ср би ји на ко-
ји ће се упла ћи ва ти пен зи ја, а 
овла шће но ли це, без об зи ра на 
то да ли је члан по ро ди це, мо же 
са тог те ку ћег ра чу на по ди за ти 
пен зи ју. Пре ма то ме, ни је мо гу-
ће да се пен зи ја ис пла ћу је на те-
ку ћи ра чун овла шће ног ли ца.
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ОСИГУРАНИКА

МЕСТО
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МЕСТО У 
СРБИЈИ

МЕСТО У 
СЛОВЕНИЈИ
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ОСЕЋАЊЕ

КИНЕСКИ
ФИЛОЗОФ, ЈУ

ОЗНАКА 
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ОРГАНИ
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СИМБОЛ 
КИСЕОНИКА
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атамани, Атик, Оран, ла, пар, рад, станица
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Не пли вач
Ме ни ни ај ку ле не мо гу ни шта. Ја сам не пли вач.

Фа ли нам да ска да пре мо сти мо не спо ра зу ме.

Без об зи ра на је зич ку ба ри је ру, ви ше раз у ме ва ња
имам за стра не не го за до ма ће из дај ни ке.

Нас је ла ко на ћи. Ми смо увек у пра ву.

Стра не је зи ке не го во рим. Бра ним се ћу та њем на ма-
тер њем је зи ку.

На род је огор чен, што је под но шљи ви је не го да је
љут.

Раз ме ни ли смо ни ске удар це и пре шли на ви со ку по-
ли ти ку.

Ру жни сно ви су ми уте ха за ова кву ја ву.

Био сам на ли цу ме ста, али је зва нич ни из ве штај за ни-
мљи ви ји.

Ва жно је уче ство ва ти, ре че прав да.

Кад ни ко не би де лио на ше ми шље ње, глу по сти би нам
би ле знат но ве ће.

Ни смо му да ли власт, не го смо чо ве ка да ли вла сти.

Сле по вам слу жи мо, али ви ди мо шта нам ра ди те.

Јак сам на пе ру, али по пу штам пред ком пју те ром.

Ми лен Ми ли во је вић

И
гњ

ат
 Га

та
ло
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(Х)умор не ми сли
И по ред свих исто риј ских сме на и про ме на, су шти на оста је

иста: по је дин ци чи не дру штво, дру штво чи ни по је дин ци ма.

Ја ни сам ни за за ни за про тив. Ја сам за из ме ђу.

Те пих је на ше нај ве ће на ци о нал но бла го. По кри ва све про-
бле ме.

Не мо же се сви ма уго ди ти! Ме со и ше ћер су ску пи, али со и пе сак
су сви ма до ступ ни.

Има да на за мег да на, по ви ка ноћ.

У ка ва љер ству смо пре те ра ли! Же не жи ве све ду же од му шка ра ца.

Про да јем те ле као би ка. Унов ча вам бу дућ ност.

Су де ћи по по на ша њу, нај ви ше тро ши мо ме тиљ-ал ко хол.
Ви то мир Те о фи ло вић

До ско ци
Мо жда је чо век по стао од мај му на. Ја знам не ке ко ји у то ме

ни су ус пе ли.

Упра жња вам бо ри лач ке ве шти не. Бо рим се да пре жи вим.

Ода брао сам ле ка ра. А и са гро ба ром сам у до брим од но си ма.

Ка ко мо же те да тра жи те на ци о нал ну пен зи ју кад вас ни смо ви де-
ли на естра ди?!

Ко ва чи на ше сре ће оста ли су без на ков ња. Ко ри сте са мо срп.

Бла го ва ма што има те про бле ме. Бар не што има те.

Што је звер ка круп ни ја, тра го ви за њом су ма ње ви дљи ви.

Они ко ји су у игри, нај ви ше гре ше у ко ра ци ма.

Код пи ро ма на сва ка иде ја па ли.

Пе шак и у ша ху нај пре стра да.
Ра де Ђер го вић

Да ли сте зна ли ...

... да је Ка зах стан нај ве ћа др жа ва на све ту без из ла за на мо-

... да је, пре ма по след њим по да ци ма, Лук-

... да је Укра ји на нај ве ћа др жа ва са ком плет ном те ри то ри-

... да је Ко мон велт (или Бри тан ска за јед-

... да је Но ви Зе ланд ге о граф ски нај и зо ло ва ни ја др жа ва? Ње-

ре, а Ин до не зи ја нај ве ћа и нај на се ље ни ја др жа ва са ста вље-

сем бург нај бо га ти ја европ ска зе мља ка да је 

јјом у Евро пи, а Су дан у Афри ци? 

ни ца на ро да) за јед ни ца не за ви сних су-

гов нај бли жи су сед, Аустра ли ја, уда ље на је 2.000 ки ло ме та ра.

... да је са по вр ши ном од 17.098.242 км² Ру си ја нај ве ћа др-

на ис кљу чи во од остр ва?

реч о бру то до ма ћем про из во ду, док је Бу гар-

ве ре них др жа ва ко је су не кад при па да ле 

жа ва на све ту? Она за у зи ма 11,5 про це на та укуп не по вр ши не 

Зе мље; сле де Ка на да, Ки на и САД.

ска нај си ро ма шни ја? БНП Лук сем бур га, ме рен стан дар дом 
ку пов не мо ћи, из но си 283, а Бу гар ске са мо 43.

Бри тан ској им пе ри ји? Ова за јед ни ца да нас бро ји 53 чла ни це 
ко је бри тан ског мо нар ха при зна ју као вр хов ног по гла ва ра.

М
ил

ен
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... да Ази ја, нај ве ћи и нај на се ље ни ји кон ти-

... да, из гле да, нај ви ше сре ће има ју ста нов-

нент, за у зи ма чак 30 од сто Зе мљи не по вр ши-

ни ци Ан до ре, ма ле кне же ви не сме ште не у 

не? Са сто ји се од 46 зе ма ља и из ла зи на три 

Пи ри не ји ма, из ме ђу Фран цу ске и Шпа ни је? 

оке а на.

Про се чан др жа вља нин Ан до ре мо же се на да ти жи вот ном 

ве ку од нај ма ње 85 го ди на, што је да ле ко нај ви ши свет ски 

про сек.

... да је са по вр ши ном од 0,4 ки ло ме тра 

 
... да Ср би ја са 77.474 км² за у зи ма 117. ме сто на свет ској 

ква драт на и све га 770 ста нов ни ка, од ко јих 

 
ли сти (од укуп но 233 зе мље) и за у зи ма ма ње од 0,01 од сто 

ни је дан не ма стал ни бо ра вак, Ва ти кан нај-

укуп не свет ске те ри то ри је?

ма ња др жа ва на све ту? За њим сле ди кне же ви на Мо на ко са 

по вр ши ном од 0,7 км², па острв ска др жа ви ца На у ру у Ју жном 

Па ци фи ку, а за тим Ту ва лу ко ји чи ни де вет ми ни ја тур них остр ва 

сме ште них из ме ђу Аустра ли је и Ха ва ја. Пе то ме сто на ли сти нај-

ма њих зе ма ља за у зи ма Сан Ма ри но са по вр ши ном од 61 км².




