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Јед на од мно гих кон тра дик тор но сти на овим
про сто ри ма је сте и чи ње ни ца да нас ја ко љу-
ти ако за кон не по шту ју не ке ин сти ту ци је или

по је дин ци, док нас исто вре ме но ве се ли си ту а ци-
ја ка да са ми успе мо да га за о би ђе мо. До те ме ре
да смо че сто спрем ни да се ти ме и по хва ли мо.
Зна мо да не ки ред мо ра да се зна, зна мо да пра-
ви ла мо ра ју да по сто је, али их кр ши мо, не кад и
без ви дљи вог раз ло га.

Они ко ји во ле да се вра ћа ју у исто ри ју под се-
ти ће да је та ко би ло од пам ти ве ка – на ред бе ко је
су про пи си ва ле шта се мо ра, а шта се не сме ов де
ни ка да ни су ра до до че ки ва не и из вр да ва не су на
све мо гу ће на чи не, а др жа ва ни је до жи вља ва на
као рам за уре ђе но дру штво већ као си ла ко јој се
тре ба из ми го љи ти.

Пра во шти ти од ре ђе не дру штве не вред но сти и
ре гу ли ше од но се на ко ји ма оно по чи ва. Ако нам
се сви ђа си гур ност зе ма ља у ко ји ма се за ко ни
по шту ју и при ме њу ју, за што је на ма са ми ма те-
шко да их се при др жа ва мо? На јед ном ин тер нет
фо ру му не дав но су на пи та ње за што се код нас

не по шту ју за ко ни, мо гли да се про чи та ју ра зни
од го во ри: због сла бе тра ди ци је у овој ди сци пли-
ни, због ло ших за ко на и ин сти ту ци ја, због бла ге
ка зне не по ли ти ке, због мен та ли те та – сло бод ног
ду ха ко ји не во ли ка лу пе и мо ра ње. Је ди но се ни-
ко ни је ус про ти вио са мом пи та њу и ус твр дио су-
прот но.

Пра ви про блем је, ме ђу тим, ка ко учи ни ти да
гра ђа ни др жа ву поч ну да до жи вља ва ју као уре-
ђе ни си стем ко ји има сред ства и оба ве зу да обез-
бе ди не сме та но од ви ја ње и функ ци о ни са ње жи-
во та и свих дру штве них од но са, а не као си лу над
со бом или ну жно зло. Исто вре ме но, др жа ва мо ра
да бу де спо соб на да за кон ко ји је до не ла за и ста
и по шту је, да не до пу сти да јој си ту а ци ја из мак-
не кон тро ли, да на пра ви ја сну гра ни цу из ме ђу
до зво ље ног и не до зво ље ног, а то не до зво ље но
све де на из у зет ке ко ји се од мах санк ци о ни шу.

Та да ће и гра ђа ни схва ти ти да жи ве у уре ђе ној
др жа ви у ко јој не мо гу да би ра ју ко ји ће за кон да
по шту ју, а ко ји не.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Туризам као мост
Да је жи вот че сто ап сур дан до бро зна ју они Бе-

о гра ђа ни ко ји, у је ку ра до ва на Га зе ли и троп ских
вру ћи на, жи ве с јед не а ра де с дру ге стра не ре ке.
Па ипак им, за чу до, је дан од нај леп ших де ло ва да-
на чи ни пре ла зак мо ста из ју тра и по глед на ре ку,
спла во ве, Ка ле мег дан, пре сто нич ко при о ба ље.

Они срећ ни ци и пут ни ци на мер ни ци ко ји су
кре ну ли пут Швај цар ске у ду го иш че ки ва ну по-
се ту ро ђа ци ма и при ја те љи ма, но се ћи им не из о-
став не чо ко лад не ба на ни це, смо ки, шљи во ви цу,
а и сви дру ги ко ји су ових да на ле те ли ави о ни ма
Свис ер лај нса, мо гли су у „Свис ма га зи ну” да про-
чи та ју ре пор та жу о Бе о гра ду. Срп ска пре сто ни ца
је у овом пре сти жном ма га зи ну, ко ји се бес плат-
но де ли на ле то ви ма швај цар ске ком па ни је, при-
ка за на као ту ри стич ко од ре ди ште под на сло вом
„Бе о град: град про ме на”. У ре пор та жи је наш
глав ни град, уз број не фо то гра фи је, пред ста вљен
из ви ше угло ва на 14 стра на.

Да се Бе о град ствар но ме ња по ка зу је и по да-
так да је у сво ју ту ри стич ку по ну ду увео и бро шу-
ру „Ту ри зам за све”, на ста лу у окви ру исто и ме ног
про јек та чи ји је но си лац Цен тар за са мо стал ни
жи вот осо ба с ин ва ли ди те том. Још јед на про ме-
на се огле да у број ка ма – у Ср би ји је од ја ну а ра
до апри ла ове го ди не бо ра ви ло укуп но 525.299
ту ри ста, што је раст од осам од сто у од но су на
исти пе ри од 2010. Нај ви ше ту ри ста гостовало
је у глав ном гра ду: у пр вом квар та лу ове го ди-
не у Бе о гра ду је од укуп но 152.267 го сти ју би-
ло 105.480 стра на ца. Про ме не се осла ња ју и на
вре ме на ка да је срп ска пре сто ни ца има ла сво је
лет ње би о скоп ске ба ште, те су та ко Цвет ни трг,
Ка ле мег дан, парк Ма њеж, Ска дар ли ја, Ко сан чи-
ћев ве нац, Ули ца Стра хи њи ћа Ба на, при ста ни-
ште код Бе тон ха ле, Чу бур ски парк са мо не ке од
ло ка ци ја на ко ји ма љу би те љи ве ли ког екра на

овог ле та мо гу бес плат но да ужи ва ју у филм ским
кла си ци ма.

Дру га по атрак тив но сти де сти на ци ја за ту ри сте
је Но ви Сад, ко ји је до апри ла за бе ле жио нај ве ћи
раст бро ја по се ти ла ца у од но су на исти пе ри од
про шле го ди не, и то за 27 од сто. Ви ше ни је но вост
да је у Но вом Са ду на Ег зи ту бо ра вио зна ча јан
број стра на ца, али је сте да је спро ве де на ак ци ја
„Скри ве на бла га До њег гра да Пе тро ва ра ди на”, од
7. до 10. ју ла 2011, то ком тра ја ња фе сти ва ла. Циљ
ове ак ци је био је да под стак не по се ти о це да бли-
же упо зна ју Пе тро ва ра дин, Но ви Сад и кул ту ру
Ср би је, ње но по крет но и не по крет но на сле ђе.

По раст бро ја но ће ња за бе ле жен је и у дру гим
де ло ви ма зе мље, а о ње ним ле по та ма си гур но ће
све до чи ти и по зна ти бри тан ски ту ри стич ки но ви-
нар Деј вид Лин до и фо то граф Ра сел Спен сер, струч-
ња ци за по сма тра ње пти ца, ко ји ових да на бо ра ве у
при род ним ста ни шти ма Ср би је. Сво ја не по но вљи-
ва ис ку ства у ди вљој при ро ди већ пре но се при ја те-
љи ма пре ко ин тер не та. Ј. Оцић
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Од ред ба ма За ко на о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу утвр ђе на је
мо гућ ност на кнад ног утвр ђи ва ња

свој ства оси гу ра ни ка у слу ча је ви ма ка да
об ве зник под но ше ња при ја ва ни је под нео
при ја ву на оси гу ра ње. Ово зна чи да ли це
за ко је об ве зник под но ше ња при ја ва ни је
под нео при ја ву на оси гу ра ње мо же под-
не ти зах тев Ре пу блич ком фон ду за ПИО за
утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра ни ка у ци љу
оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња.

Од ред ба ма овог за ко на про пи са но је да
се ли цу ко ме свој ство оси гу ра ни ка ни је
утвр ђе но у ро ко ви ма од ре ђе ним за под-
но ше ње при ја ве на оси гу ра ње, то свој ство
мо же утвр ди ти нај ра ни је од 1. ја ну а ра 1965.
го ди не, на на чин утвр ђен за ко ном и оп-
штим ак том Фон да. Та ко ђе, про пи са но 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 ве све до ка.

Пре ма то ме, и ли-
ца ко ја су се ба ви ла
естрад ном де лат но-
шћу као за ни ма њем
у не ком ра ни јем пе-
ри о ду мо гу под не ти
зах тев за утвр ђи ва ње
свој ства оси гу ра ни ка
под усло вом да о то ме
при ло же ве ро до стој-
не до ка зе као што су,
на при мер, по твр да
Удру же ња естрад них
умет ни ка и из во ђа ча
Ср би је о ра ду, из да-
та на осно ву зва нич не и слу жбе не ин тер-
не еви ден ци је Удру же ња, за тим уго во ри,
при зна ни це о упла ти по ре за и др. На и ме,
уве ре ња о по чет ку и пре стан ку ба вље ња
естрад ном де лат но шћу из да та на осно ву
из ја ва све до ка ни су ва лид на јер је За ко ном
из ри чи то за бра ње но утвр ђи ва ње свој ства
оси гу ра ни ка на осно ву из ја ва све до ка. О
под не том зах те ву и при ло же ним до ка зи ма,
на кон спро ве де ног управ ног по ступ ка, од-
лу чу је Фонд и о то ме до но си од го ва ра ју ће
ре ше ње.

По во дом из да ва ња уве ре ња о по чет ку
и пре стан ку ба вље ња естрад ном де лат но-
шћу же ли мо да на по ме не мо да је За ко ном
о кул ту ри уре ђе но да, док се не утвр де ре-
пре зен та тив на удру же ња из обла сти кул ту-

ре, по ве ре не по сло ве утвр ђи ва ња ста ту са
ли ца ко је са мо стал но оба вља умет нич ку
или дру гу де лат ност у обла сти кул ту ре, из-

да ва ња уве ре ња и во ђе ња еви ден ци је

оба вља ју умет нич ка удру же ња утвр ђе-

на у За ко ну о са мо стал ном оба вља њу

умет нич ке или дру ге де лат но сти у обла-

сти кул ту ре. Та ко ђе, на осно ву еви ден ци је
ко ју во ди умет нич ко удру же ње де фи ни са-
но у За ко ну из да ју се уве ре ња о чи ње ни ца-
ма упи са ним у еви ден ци ју – да ту му ка да је
ли це по че ло да се са мо стал но ба ви од ре ђе-
ном де лат но шћу, вр сти де лат но сти, да ту му
пре стан ка вр ше ња де лат но сти и др. Над зор
над вр ше њем ових по сло ва ко ји су за ко ном
по ве ре ни умет нич ким удру же њи ма вр ши
Ми ни стар ство кул ту ре.

За утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра ни ка
ових ли ца тре ба по ме ну ти За кон о основ-
ним пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског

оси гу ра ња (Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 23/82)
ко ји се при ме њи вао у пе ри о ду од 1. 1. 1983.
до 1. 1. 1997. го ди не. Од ред бом чла на 68
овог за ко на би ло је про пи са но да се у стаж
оси гу ра ња ра чу на и вре ме за ко је су оси-
гу ра ни ци би ли оси гу ра ни као рад ни љу ди
ко ји лич ним ра дом са мо стал но у ви ду за-
ни ма ња оба вља ју умет нич ку или дру гу кул-
тур ну, адво кат ску или дру гу про фе си о нал-
ну де лат ност.

По ред то га, пи та ње утвр ђи ва ња ста жа
оси гу ра ња и свој ства оси гу ра ни ка естрад-
них му зи ча ра би ло је ре гу ли са но Уго во ром
о спро во ђе њу пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња естрад них из во ђа ча, чла но ва
удру же ња у Са ве зу естрад них умет ни ка
Ср би је (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 12/80). У 

ци љу прак тич не при ме не од ре да ба овог
уго во ра, Ре пу блич ка са мо у прав на ин те-
ре сна за јед ни ца пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња рад ни ка – Бе о град, Рад на за јед-
ни ца, са чи ни ла је Упут ство за утвр ђи ва ње
пен зиј ског ста жа и свој ства оси гу ра ни ка
естрад ним му зи ча ри ма, чла но ви ма удру-
же ња у Са ве зу естрад но-му зич ких умет ни-
ка Ср би је за пе ри од пре 15. 5. 1945. го ди не
и од 15. 5. 1945. до 30. 6. 1983. го ди не, 03/2,
бр. 181/1101 од 25. 8. 1990.

Пре ма на ве де ном уго во ру, од но сно ин-
струк ци ји, за утвр ђи ва ње пен зиј ског ста жа
и свој ства оси гу ра ни ка естрад них умет ни ка
раз ли ку ју се пе ри о ди пре 15. 5. 1945 – ка да
се вре ме ба вље ња естрад ном де лат но шћу
утвр ђи ва ло на на чин и под усло ви ма ко ји
су по Основ ном за ко ну о пен зиј ском оси гу-
ра њу би ли про пи са ни за оси гу ра ни ке у рад-
ном од но су, и од 15. 5. 1945. до 31. 3. 1962.

го ди не, тј. до уво ђе ња
оба ве зног пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу-
ра ња – ка да се оси гу-
ра ни ци ма (естрад ним
му зи ча ри ма) вре ме
ба вље ња естрад ном
де лат но шћу ра чу на ло
у пен зиј ски стаж ако
им је то би ло је ди но
или глав но за ни ма ње,
и то без усло ва упла те
до при но са за ПИО, као
ни члан ства у удру же-
њу, јер ве ћи на удру же-
ња у том пе ри о ду ни је
ни би ла осно ва на.

У овом пе ри о ду, пре-
ма чла ну 17 на ве де ног
уго во ра, вре ме ба вље-
ња естрад ном де лат-

но шћу утвр ђи ва ла је по себ на ко ми си ја за
утвр ђи ва ње пен зиј ског ста жа естрад них
му зи ча ра ко ју је обра зо ва ла Скуп шти на
Ре пу блич ког СИЗ-а пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња. Уз зах тев су се при ла га ли
до ка зи о пе ри о ди ма про ве де ним у про фе-
си о нал ном оба вља њу естрад не де лат но-
сти пре уво ђе ња оба ве зног пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња (уго во ри, по твр де,
уве ре ња, при зна ни це о ис пла ти хо но ра ра,
при зна ни це о упла ти по ре за и др.) и обра-
зло же но ми шље ње удру же ња чи ји је члан
естрад ни му зи чар о мо гућ но сти ра чу на ња
у пен зиј ски стаж од ре ђе ног пе ри о да оба-
вља ња са мо стал не естрад не де лат но сти.
По до би ја њу од лу ке од по себ не ко ми си је,
основ не за јед ни це до но си ле су ре ше ња у

УТВР ЂИ ВА ЊЕ СТА ЖА ОСИ ГУ РА ЊА И СВОЈ СТВА ОСИ ГУ РА НИ КА ЗА ЛИ ЦА КО ЈА СУ СЕ
БА ВИ ЛА ЕСТРАД НОМ ДЕ ЛАТ НО ШЋУ

Из ја ве све до ка ни су ва лид не
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за ви сно сти од то га ка ква је би ла од лу ка ко-
ми си је.

Пе ри од од 1. 4. 1962. до 31. 12. 1972. го ди-
не утвр ђи ва ла је у пен зиј ски стаж над ле жна
основ на за јед ни ца код ко је је естрад ни му-
зи чар по след њи пут био оси гу ран по би ло
ком осно ву, и ако су би ли пла ће ни до при-
но си за ПИО. Код утвр ђи ва ња ста жа у овом
пе ри о ду би ли су по треб ни не сум њи ви до-
ка зи о ра ду у оба вља њу естрад не де лат но-
сти (по твр де, уве ре ња, уго во ри, при зна ни-
це о упла ти по ре за и др.), и да је естрад ном
му зи ча ру оба вља ње та кве де лат но сти би ло
је ди но или глав но за ни ма ње. Је дан од бит-
них до ка за пред ста вља ло је при ба вља ње
по твр де над ле жног удру же ња, чла на Са-
ве за естрад них умет ни ка Ср би је, о на чи ну
и вре ме ну оба вља ња естрад не де лат но сти
естрад ног му зи ча ра.

Вре ме про ве де но у оба вља њу естрад не
де лат но сти од 1. 1. 1973. до 30. 6. 1983. го-
ди не, до ка да је Ре пу блич ки СИЗ пен зиј ског

и ин ва лид ског оси гу ра ња био над ле жан да
ре ша ва по на ве де ним зах те ви ма, утвр ђу је
се не ви ше као пен зиј ски стаж, већ као свој-
ство оси гу ра ни ка, на на чин про пи сан од-
ред ба ма чл. 91-92 За ко на о ПИО (Слу жбе ни
гла сник СРС, бр. 13/83).

За утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра ни ка и у
овом пе ри о ду је би ло по треб но да по сто-
је не сум њи ви до ка зи о ра ду и оба вља њу
де лат но сти (по твр де о ра ду, уго во ри, уве-
ре ња, при зна ни це о хо но ра ри ма, при зна-
ни це о упла ти по ре за, пла ка ти и из ја ве
све до ка као до пун ско до ка зно сред ство).
Та ко ђе, би ло је по треб но да су за на ве де ни
пе ри од упла ће ни до при но си за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње. Је дан од нај ва-
жни јих до ка за би ла је по твр да над ле жног
удру же ња – чла на Са ве за естрад них умет-
ни ка Ср би је, о ра ду под но си о ца зах те ва –

естрад ног му зи ча ра и оба вља њу естрад не
де лат но сти, ко ја је, из ме ђу оста лог, тре ба-
ло да са др жи по дат ке о на зи ву удру же ња
и ње го вом члан ству у Са ве зу, да тум, број
и ме сто из да ва ња по твр де, да се по твр да
из да је на осно ву ма тич них књи га, та чан
да тум од ка да је естрад ни му зи чар члан
удру же ња, ње го во име и пре зи ме и да му
је ба вље ње овом де лат но шћу би ло је ди но
за ни ма ње, пот пис овла шће ног ли ца и пе-
чат удру же ња.

За ко ном о ПИО де фи ни са но је да су ор-
га ни за ци ја, са вез и удру же ње над ле жни да
Фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње под но се при ја ву и од ја ву на оси гу ра ње,
као и при ја ву про ме не тих по да та ка за ли ца
ко ја се ба ве про фе си о нал ним де лат но сти-
ма, као што су ли ца ко ја оба вља ју са мо стал-
ну де лат ност у обла сти кул ту ре и др.

Та ко ђе, за ко ном је утвр ђе но да је за тач-
ност по да та ка у при ја ва ма по да та ка за ма-
тич ну еви ден ци ју од го во ран под но си лац

при ја ве. Фонд је ду жан да про ве ра ва тач-
ност ових по да та ка и да зах те ва до ка зе и
вр ши увид у еви ден ци је и до ку мен та ци ју на
ко ји ма се за сни ва ју по да ци уне ти у при ја ве.
Под но си лац при ја ве је ду жан да оси гу ра-
ни ку, ко ри сни ку пра ва и Фон ду да је тач на
оба ве ште ња, од но сно по дат ке од зна ча ја за
утвр ђи ва ње чи ње ни ца ва жних за сти ца ње
и оства ри ва ње пра ва из ПИО, и да Фон ду
пру жи до ка зе и омо гу ћи увид у еви ден ци ју
и до ку мен та ци ју.

Уко ли ко се на кнад но, про ве ром по да-
та ка или на дру ги на чин, утвр ди да су у
ма тич ну еви ден ци ју уне ти не тач ни или
не пот пу ни по да ци, та кви по да ци мо гу се
на кнад но ме ња ти. Про ме на ових по да та ка
вр ши се на осно ву од го ва ра ју ће при ја ве
про ме не по да та ка, у по ступ ку утвр ђе ном
за ко ном.

По ред то га, за под но си о це при ја ве по-
да та ка пред ви ђе не су и нов ча не ка зне за
пре кр шај учи њен да ва њем не и сти ни тих
по да та ка, од но сно ис пра ва ко ји ма се омо-
гу ћа ва оси гу ра ни ку или дру гом ли цу ко ри-
шће ње пра ва ко ја му по за ко ну не при па да-
ју или му не при па да ју у том оби му. Уко ли ко
под но си лац при ја ве – пред у зе ће или дру го
прав но ли це, учи ни пре кр шај да ва њем не-
и сти ни тих по да та ка или ис пра ва ка зни ће
се нов ча ном ка зном од 10.000 до 800.000
ди на ра, а од го вор но ли це у пред у зе ћу или
дру гом прав ном ли цу нов ча ном ка зном у
из но су од 2.500 до 50.000 ди на ра.

Та ко ђе, пр во сте пе на ре ше ња Фон да, па та-
ко и ре ше ња о утвр ђи ва њу свој ства оси гу ра-
ни ка, под ле жу ре ви зи ји и слу жбе ном над зо-
ру као за кон ским мо гућ но сти ма ко ји ма Фонд
рас по ла же у ци љу кон тро ле за ко ни то сти по-
ступ ка од лу чи ва ња о пра ви ма из пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња. Кон крет но, уко ли-
ко се у по ступ ку ре ви зи је, ко ји се спро во ди
по слу жбе ној ду жно сти, утвр ди да ре ше ње о
утвр ђи ва њу свој ства оси гу ра ни ка по осно ву
ба вље ња естрад ном де лат но шћу ни је до не-
то у скла ду са од ред ба ма За ко на о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, од но сно да
се утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра ни ка за сни ва
на из ја ва ма све до ка или дру гим нео д го ва ра-
ју ћим до ка зи ма, пр во сте пе но ре ше ње мо же
се из ме ни ти, по ни шти ти или уки ну ти. Фонд
у по нов ном по ступ ку од лу чу је по зах те ву за
утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра ни ка.

За ко ном о оп штем управ ном по ступ ку
уре ђе но је по на вља ње по ступ ка ве за но за
ре ше ње про тив ко га не ма ре дов ног прав-
ног сред ства у по ступ ку. У си ту а ци ји ка да се
са зна за но ве чи ње ни це, или се стек не мо-
гућ ност да се упо тре бе но ви до ка зи ко ји би,
са ми или у ве зи са већ из ве де ним и упо тре-
бље ним до ка зи ма, мо гли до ве сти до дру га-
чи јег ре ше ња да су те чи ње ни це, од но сно
до ка зи би ли из не ти или упо тре бље ни у ра-
ни јем по ступ ку, пре ма ЗУП-у до зво ље но је
по на вља ње по ступ ка.

Ре пу блич ки фонд за ПИО, као ор ган ко ји
је до нео оспо ре но ре ше ње, по слу жбе ној
ду жно сти мо же по кре ну ти по на вља ње по-
ступ ка. У по но вље ном по ступ ку, на осно ву
по да та ка при ба вље них у ра ни јем и у по но-
вље ном по ступ ку, РФ ПИО до но си ре ше ње
о управ ној ства ри ко ја је би ла пред мет по-
ступ ка, и њи ме мо же ре ше ње ко је је би ло
пред мет по на вља ња по ступ ка оста ви ти на
сна зи или га за ме ни ти но вим ко јим се по ни-
шта ва или уки да ра ни је ре ше ње.

Тре ба на по ме ну ти и то да је у по ступ ку по-
нов ног од лу чи ва ња за ин те ре со ва ном ли цу
омо гу ће но да до ста ви но ве или до пун ске
до ка зе ка ко би се, евен ту ал но, по твр ди ла
ис пу ње ност за кон ских усло ва за при зна ва-
ње свој ства оси гу ра ни ка по осно ву ба вље-
ња естрад ном де лат но шћу.

Ра ди на То до вић,

др жав ни се кре тар Ми ни стар ства
ра да и со ци јал не по ли ти ке
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актуелно

Пен зиј ски стаж је ши ри по јам од ста жа
оси гу ра ња и об у хва та стаж оси гу ра-
ња и по се бан стаж. Стаж оси гу ра ња

је рад ни стаж, што под ра зу ме ва и бе не фи-
ци ра ни стаж, а по се бан стаж се од но си на
уче шће у ору жа ним ак ци ја ма Вој ске Ју го-
сла ви је и ро ђе ње тре ћег де те та. На ко ји
на чин и у ко јој ме ри по се бан стаж ути че на
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња, за наш лист об ја шња ва Ве сна Ви ћен ти-
је вић, за ме ник ди рек то ра Фи ли ја ле за град
Бе о град РФ ПИО.

– Стаж оси гу ра ња, што се ти че пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња, обез бе ђу је пра-
во на пен зи ју, а по се бан стаж слу жи да би се
обим тог пра ва по ве ћао, и ни на ко ји на чин
не мо же би ти об у хва ћен по треб ним ста жом
за оства ри ва ње би ло ког пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња. Ме ђу тим, у
сми слу олак ши ца по се бан стаж, ре ци мо по
осно ву уче шћа у ра ту, омо гу ћа ва уче сни-
ци ма у ору жа ним ак ци ја ма осло ба ђа ње од
пла ћа ња де ла ко му нал них ра чу на и до 50
од сто – на во ди на ша са го вор ни ца.

Чла ном 60 За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу пред ви ђе но је да се
оси гу ра ни ку же ни ко ја је ро ди ла тре ће де-
те по том осно ву ура чу на ва по се бан стаж у
тра ја њу од две го ди не.

– Ово пра во да то је свим же на ма оси гу ра-
ни ци ма ко је су ро ди ле тре ће де те. Уво ђе ње
ове од ред бе у За кон има ло је за циљ да се
под стак не ра ђа ње де це у Ср би ји, од но сно
по ди за ње на та ли те та. У овом слу ча ју ра ди
се о по себ ном ста жу ко ји је без ути ца ја на
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју. Да кле, те
две го ди не по себ ног ста жа не ути чу на са-
мо пра во, а вр ло че сто ни на обим пра ва.
Ако мај ка тро је де це има пун стаж од три де-
сет пет го ди на, ра чу на ју ћи у ње га и по се бан

стаж, то јој не омо гу ћа ва ра ни ји од ла зак у
пен зи ју пре ше зде се те го ди не жи во та. Да-
кле, ова од ред ба не омо гу ћа ва да се пре
ис пу ње ња по треб них за кон ских усло ва
оства ри пра во на пен зи ју – об ја шња ва Ве-
сна Ви ћен ти је вић.

Ка да је же на сте кла услов за оства ри ва-
ње пра ва на пен зи ју на осно ву го ди на ста-
жа оси гу ра ња (три де сет пет го ди на), ове
до дат не две го ди не не ути чу на ви си ну пен-
зи је јер за же не оси гу ра ни ке стаж од три-
де сет пет до че тр де сет го ди на не по ве ћа ва
ви си ну пен зи је.

– По се бан стаж ути че на ви си ну пен зи је
је ди но у слу ча ју да је мај ка тро је де це ис пу-

ни ла услов за од ла зак у пен зи ју што се ти че
го ди на жи во та (ше зде сет го ди на), и оства-
ри ла ре ци мо два де сет пет го ди на рад ног
ста жа. Та да ове две го ди не ути чу на ви си ну
ње не пен зи је јер са ове две го ди не има два-
де сет се дам го ди на пен зиј ског ста жа. То је,
да кле, си ту а ци ја у ко јој се по се бан стаж од-
ра жа ва и на ви си ну пен зи је – ка же за ме ни-
ца ди рек то ра бе о град ске фи ли ја ле.

Ра ни је је по се бан стаж мно го ви ше ути-
цао и на пра во на пен зи ју и на обим тог пра-
ва, а то се пре све га од но си ло на уче сни ке
Дру гог свет ског ра та.

– Код ових оси гу ра ни ка по се бан стаж је
ути цао на мо гућ ност ра ни јег од ла ска у пен-
зи ју, као и на по ве ћа ње при на дле жно сти. У 
за ви сно сти од ду жи не уче шћа у ра ту, пен зи-
ја је би ла ви ша за де сет, три де сет, од но сно
ше зде сет од сто. Та ко ђе, уче сни ци ма ра ни јих
ра то ва, од 1912. до 1918. го ди не, при зна вао
се стаж у дво стру ком тра ја њу и бе не фи ци је
при ли ком од ре ђи ва ња ви си не пен зи је, те је
по се бан стаж ра ни је знат но ути цао на пра во
на пен зи ју, као и на ви си ну утвр ђе ног пра ва
– под се ћа на ша са го вор ни ца.

Про це ду ра при зна ва ња по себ ног ста жа
да нас у Фон ду ПИО ни је ком пли ко ва на.

– По треб но је са мо поднети попуњен зах-
тев за при зна ва ње по себ ног ста жа по осно-
ву уче шћа у ору жа ним ак ци ја ма, за ро бље-
ни штву, ле че њу и ре ха би ли та ци ји, од но сно
по осно ву ро ђе ња тре ћег де те та. Уз зах тев
уче сни ци ра та при ла жу и до ку мен та ци ју
(ове ре на фо то ко пи ја вој не књи жи це, по-
твр да вој не уста но ве или од се ка и по твр да
о ле че њу). Мај ке ко је су ро ди ле тре ће де те
при ла жу ори ги на ле из во да из ма тич не књи-
ге за сва три де те та и ко пи ју рад не књи жи-
це – на во ди на кра ју Ве сна Ви ћен ти је вић.

Је ле на Оцић

ШТА ОМО ГУ ЋУ ЈЕ ПО СЕ БАН СТАЖ

Не ути че на услов за пен зи ју

Де мо граф ска

на кна да
Пре ма ак ту ел ном пред ло гу бу ду ћег Гра ђан ског за-

ко ни ка, све мај ке ко је у тре нут ку ње го вог сту па ња

на сна гу бу ду има ле тро је де це при ма ће де мо-

граф ску на кна ду до пу но лет ства тре ћег де те та у

из но су ко ји ће за сва ку го ди ну утвр ђи ва ти Ми ни-

стар ство фи нан си ја. Де мо граф ска на кна да не ће се 

ис пла ћи ва ти ре тро ак тив но. Ме сеч ну на кна ду као 

на гра ду др жа ве за до при нос на та ли те ту до би ја-

ће и за по сле не и не за по сле не мај ке, би ло да су у 

бра ку или не. По од ред ба ма бу ду ћег Гра ђан ског

за ко ни ка др жа ва је ду жна да фи нан сиј ским, по ре-

ским, рад но прав ним, еко ном ским, со ци јал ним и

дру гим ме ра ма и ак тив но сти ма по себ но под сти че

ра ђа ње де це.

Ве сна Ви ћен ти је вић
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између два броја

Др жа ва от ку пљу је жи то
Др жа ва је за по тре бе Ре пу блич ких роб них ре зер ви то ком пр ва два да на от ку па пше-

ни це ово го ди шњег ро да ку пи ла око 50.000 то на жи та. Пр вог да на тр го ва ња от ку пље но је
36.472 то на, док су, пре ма пре ли ми нар ним по да ци ма, дру гог да на сти гли зах те ви за про да-
ју још око 12.500 то на жи та, што из но си ско ро по ло ви ну пред ви ђе них от куп них ко ли чи на
од 100.000 то на.

Вла да Ср би је је, 7. ју ла, од лу чи ла да от ку пи 100.000 то на пше ни це по це ни од 20 ди на ра
по ки ло гра му, укљу чу ју ћи по рез на до да ту вред ност, а пред ви ђе но је да Роб не ре зер ве от-
ку пље не ко ли чи не пла те у ро ку од 15 да на од да на до ста вља ња ком плет не до ку мен та ци-

је. Од лу ка о от ку пу жи та је до не та
због по ве ћа ња за ли ха роб них ре-
зер ви, али и као по моћ по љо при-
вред ној про из вод њи. Ра ди рав но-
мер не те ри то ри јал не за сту пље-
но сти при от ку пу пше ни це, сва ки
округ је до био од го ва ра ју ћу кво ту
ко ја је на рас по ла га њу по тен ци-
јал ним про дав ци ма жи та.

Пре ма тој од лу ци, од ре ги стро-
ва них га здин ста ва би ће от ку пљи-
ва но од 10 до 80 то на, док је мак-
си мал на ко ли чи на ко ја ће би ти
от ку пљи ва на од за дру га 150 то на
пше ни це.

Ме ђу на род ни дан Ду на ва
Цен трал на про сла ва Ме-

ђу на род ног да на Ду на ва
ове го ди не је, 9. ју ла, ор-
га ни зо ва на на Зе мун ском
ке ју у Бе о гра ду, а овај дан
је обе ле жен у још 26 гра до-
ва ши ром Ср би је. Циљ ма-
ни фе ста ци ја је еду ко ва ња
гра ђа на, по себ но нај мла-
ђих, о ва жно сти очу ва ња
и за шти те нај леп ше европ-
ске ре ке на чи јем сли ву се
на ла зи 92 од сто на ше зе-
мље.

На Зе мун ском ке ју је
ве ли ки број по се ти ла ца имао при ли ку да про ше та осли ка ном Ду нав ском ули цом, да се
упо зна са за ни мљи во сти ма и ка рак те ри сти ка ма дру ге по ду жи ни ре ке у Евро пи, ње го вим
при то ка ма, за шти ће ним пар ко ви ма и ста ни шти ма угро же них биљ них и жи во тињ ских вр-
ста. Са истим ци љем овај дан се обе ле жа ва у још 14 европ ских зе ма ља ко је су пот пи са ле
Ме ђу на род ну кон вен ци ју о за шти ти Ду на ва.

Обе ле жа ва ње Да на Ду на ва у Ср би ји ор га ни зо ва ли су Ми ни стар ство по љо при вре де, тр-
го ви не, шу мар ства и во до при вре де, Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де и „Ко ка-Ко ла си стем”, уз
по др шку ве ли ког бро ја парт не ра из вла ди ног и не вла ди ног сек то ра.

Јав ни ра до ви:
по сао за осо бе
са ин ва ли ди те том

На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње
одо бри ла је 112 про је ка та у окви ру јав них
ра до ва за осо бе са ин ва ли ди те том (ОСИ),
кроз ко је ће по сао до би ти укуп но 1.321 не-
за по сле ни у Ср би ји. Из бу џе та Ми ни стар-
ства еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја за
по ме ну те про јек те у овој го ди ни обез бе ђе-
но је 253 ми ли о на ди на ра. Од укуп ног бро ја
јав них ра до ва, 78 се од но си на за по шља-
ва ње 756 ОСИ, и то нај ви ше из обла сти за-
шти те жи вот не сре ди не и при ро де, а кроз
34 јав на ра да би ће ан га жо ва но 565 ли ца на
по сло ви ма пер со нал них аси сте на та осо ба-
ма са ин ва ли ди те том.

Ви ше од 40 од сто ових ра до ва оба вља ће
се у не раз ви је ним оп шти на ма Мај дан пек,
Ср бо бран, Осе чи на, Ми о ни ца, Љиг и Вла-
ди чин Хан.

Са ве ти за
по љо при вред ни ке
то ком це ле го ди не

Вој во ђан ска вла да је на сед ни ци од 29.
ју на утвр ди ла Про грам ме ра за уна пре ђе-
ње по љо при вре де пу тем са ве то дав ног ра-
да струч них слу жби. Усво јен је и го ди шњи
Про грам ко ри шће ња сред ста ва из Бу џет-
ског фон да за шу ме на те ри то ри ји По кра-
ји не и да та са гла сност на из ме не про гра ма
по сло ва ња ЈВП „Во де Вој во ди не”.

Овим про гра мом ме ра за уна пре ђе ње
по љо при вре де утвр ђе ни су по сло ви ко ји
се од но се на пру жа ње са ве та по љо при-
вред ним про из во ђа чи ма то ком це ле го-
ди не у свим обла сти ма биљ не и сто чар ске
про из вод ње. Од укуп но 100 ми ли о на ди на-
ра, ко ли ко је обез бе ђе но за ову на ме ну, за
ре а ли за ци ју основ ног про гра ма пред ви ђе-
но је 87,5 ми ли о на ди на ра, док је за по себ не
про гра ме из дво је но 12,5 ми ли о на ди на ра.

По сло ве по љо при вред ног са ве то дав ства
у Вој во ди ни на те ре ну ће спро во ди ти 93 са-
ве то дав ца, а ову слу жбу чи не са ве то дав ни
сек то ри 12 по љо при вред них струч них слу-
жби и ено ло шке ста ни це.

С дру ге стра не, из по кра јин ског Бу џет-
ског фон да за шу ме пла ни ра на су сред ства
од 381 ми ли он ди на ра за по шу мља ва ње,
ме ли о ра ци ју де гра ди ра них шу ма и ши ка ра,
пре во ђе ње из да нич ких шу ма у ви ши уз гој-
ни об лик, не гу и одр жа ва ње шум ских за са-
да, про из вод њу шум ског се ме на и шум ског
сад ног ма те ри ја ла, из град њу шум ских пу те-
ва, из ра ду план ских до ку ме на та, на уч но и-
стра жи вач ки рад, за шти ту шу ма и шум ских
за са да – по себ но од по жа ра, мо ни то ринг
шу ма и дру ге по сло ве у овој обла сти.

Ис пла та ре гре са по љо при вред ни ци ма
У то ку је ис пла та ре гре са за ре про ма те ри јал за ра тар ску и по вр тар ску про из вод њу у 

из но су од 14.000 ди на ра по хек та ру об ра ди ве по вр ши не. Већ су об ра ђе ни зах те ви ре ги-
стро ва них по љо при вред них га здин ста ва за ис пла ту око три ми ли јар де ди на ра, од укуп но 
8,6 ми ли јар ди, ко ли ко је пред ви ђе но да се ис пла ти из бу џе та ове го ди не. Пра во на ре грес 
има ју сва ре ги стро ва на по љо при вред на га здин ства ко ја упла те пен зиј ско-ин ва лид ско оси-
гу ра ње у из но су од 42.818 ди на ра. Та вр ста суб вен ци је ће би ти ис пла ћи ва на у две тран ше.

Пр ви рок за под но ше ње зах те ва је про шао, а сви ко ји ни су та да под не ли зах тев а 
упла те пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра ње до 19. ав гу ста мо ћи ће да под не су зах те ве за 
ре грес од 1. до 30. сеп тем бра. Но вац је обез бе ђен за ис пла ту свим га здин стви ма за по-
вр ши не до 30 хек та ра.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла јун ских при ма ња

пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них
по че ла је 9. ју ла.

Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део
пен зи ја за јун ис пла ћен је 6. ју ла, а пен зи-
о не ри са мо стал них де лат но сти су це ле јун-
ске пен зи је при ми ли 2. ју ла.

ОРА Вр њач ка Ба ња 2011
На кон го то во три де це ни је па у зе, у Вр њач кој Ба њи је одр жа на тро не дељ на Омла дин-

ска рад на ак ци ја „Вр њач ка Ба ња 2011”, у ко јој је, на уре ђе њу ко ри та Ли по вач ке ре ке,
по ред на ших уче ство ва ло и око 100 омла ди на ца из го то во свих не ка да шњих ју го сло-
вен ских ре пу бли ка – Сло ве ни је, Хр ват ске, Ма ке до ни је и Бо сне и Хер це го ви не.

Омла дин ске рад не ак ци је би ле су ак ту ел не у го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та
ка да су хи ља де љу ди ра ди ле на об но ви ра том по ру ше не зе мље, а ор га ни зо ва не су све
до по чет ка де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. По след ња рад на ак ци ја у Вр њач кој Ба њи
одр жа на је 1980, а на ово го ди шњој је за бе ле же но и јед но вен ча ње – бри га ди ри Ја сна
Ми ли са вље вић и Го ран Иван из Ли па ра вен ча ли су се Ја пан ском вр ту уз при су ство ве-
ли ког бро ја ко ле га ак ци ја ша.

Ре ци кла жни
цен тар у Кра гу јев цу

Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар-
ства и про стор ног пла ни ра ња и град Кра-
гу је вац пот пи са ли су уго вор о су фи нан-
си ра њу про јек та из град ње и опре ма ња
ре ци кла жних цен та ра. Кра гу је вац је је дан
од ше сна ест гра до ва и оп шти на у Ср би ји у
ко ји ма ће би ти из гра ђе ни ова кви цен три,
а ре сор но ми ни стар ство и Фонд за за шти-
ту жи вот не сре ди не до кра ја ове го ди не
ће за њи хо во опре ма ње из дво ји ти 669
ми ли о на ди на ра. Ти ме ће ше зде сет од сто
ста нов ни штва Ср би је би ти по кри ве но ин-
фра струк ту ром за се па ра ци ју от па да, а
оства ре на уште да из но си ће ви ше де се ти-
на ми ли о на ди на ра.

Кра гу је вач ки ре ци кла жни цен тар би ће
из гра ђен у на ред них шест ме се ци и на ла-
зи ће се у кру гу Јав ног ко му нал ног пред-
у зе ћа „Чи сто ћа”. Оче ку је се да ће ње го во
отва ра ње под ста ћи бо ље при ку пља ње
па пи ра, ам ба ла жног, елек трон ског и елек-
трич ног от па да, као и от пад них уља и ба-
те ри ја.

У Бе о гра ду бес плат ни уџ бе ни ци за основ це
Сви уче ни ци бе о град ских

основ них шко ла до би ће од но-
ве школ ске го ди не, у сеп тем-
бру, бес плат не уџ бе ни ке, од лу-
че но је по чет ком овог ме се ца у
Скуп шти ни гра да.

Град Бе о град обез бе ди ће
бес плат не уџ бе ни ке за уче ни ке
од че твр тог до осмог раз ре да,
док ће мла ђи раз ре ди основ-
них шко ла књи ге до би ти од
Ми ни стар ства про све те и на-
у ке. Уџ бе ни ци су вла сни штво
шко ла, на ме ње ни су за ви ше-
го ди шњу упо тре бу и уче ни ци

су ду жни да их чу ва ју да би мо гли да се ко ри сте и у на ред ној школ ској го ди ни.
Обез бе ђи ва ње бес плат них уџ бе ни ка ове го ди не омо гу ћи ће уче ни ци ма да од сле де ће,

2012/13. школ ске го ди не до би ју по два бес плат на ком пле та књи га – је дан ко ји ће ко ри сти-
ти код ку ће и дру ги за шко лу.

Лет ња прак са
у Пан че ву

Сту дент скаа лет ња 
прак са пр вии пут 
је ове го ди нне ор-
га ни зо ва на и у
Пан че ву. Тре ћи-
ни сту де на та про-
на ђен је по саао за 
на ред на два ме-
се ца.

Од 158 стуу де-
на та на пр војој лет-
њој прак си у ППан че ву,
по сао на два ме се ца до би-ме се ца до би-
ло је њих пе де се то ро. По сло дав ци су ду жни
да Град ској упра ви сва ког да на до ста вља ју
из ве штај о учин ку за по сле них, а на кон два
ме се ца сту ден ти ма се из да је по твр да о сте-
че ном зна њу и оба вље ној прак си.

То ком лет ње прак се сту ден ти ће до би-
ја ти од Град ске упра ве ме сеч ну на док на-
ду од 10.000 ди на ра. Мно ги ма од њих то
ће би ти и пр ви но вац ко ји су са ми за ра-
ди ли.

ССССССССССССССССССССррррррррррррррррррррррррррр бббббббббббббббббббббббббббббббббббииииииииииииииииииииии јјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјааааааааааааааа........... МММММММММММММооооооооооооооооооооо јјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјааааааааааааааааааааааааа зззззззззззззззззззззззззззззеееееееееееееееееееее ммммммммммммммљљљљљљљаааа... ММММооооооо  јјјјјјјјјеееееееееее пппппппуууууууууу тттттоооо вввваааа   њњњњееее

Кам па ња Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ср би је „Ср би ја. Мо ја зе мља. Мо је пу то ва ње”, ко ја је
по че ла 3. ју на кон цер том у бе о град ском Сту дент ском гра ду, у пу ном је за ма ху. Ре а ли зу је
се кроз бил бор де ши ром Ср би је и по сте ре у град ском пре во зу, кроз сајт ТОС-а, дру штве не
ме ди је, огла се у штам па ним ме ди ји ма, као и кроз ТВ спот ко ји је 5. ју ла по чео да се еми ту је
на РТС-у. Спот су ре а ли зо ва ли сту ден ти Фа кул те та драм ских умет но сти у са рад њи са ТОС-
ом, а он ће се при ка зи ва ти и у град ским ауто бу си ма и на ло кал ним те ле ви зи ја ма. Циљ ове
ве ли ке кам па ње Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ср би је је да мо ти ви ше на ше љу де да ис тра жу ју
сво ју зе мљу, пу ту ју по њој и да је још бо ље упо зна ју.
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актуелно

Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не упри-
ли чио је, кра јем ју на, сед ни цу Скуп-
шти не и еду ка тив ни са ста нак чи ја је

те ма би ла „За кон о ре ха би ли та ци ји и за по-
шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том – ана ли-
за про јек та ДИЛС – са јам за по шља ва ња и
ре зул та ти дво го ди шње при ме не За ко на”.

О то ме ко ли ко је при ме на овог за ко на
ва жна за ин ва ли де ра да све до чи и при су-
ство ви ше из ве сти ла ца ко ји су, са аспек та
ин сти ту ци је ко ју су пред ста вља ли, упо зна-
ли при сут не о до са да шњим ре зул та ти ма и
од го ва ра ли на њи хо ва пи та ња.

Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР Вој-
во ди не, под се ти ла је го сте и уче сни ке на
про је кат ДИЛС (Пру жа ње уна пре ђе них
услу га на ло кал ном ни воу) ко ји се ре а ли зу-
је у окви ру три ми ни стар ства – Ми ни стар-
ства здра вља, Ми ни стар ства про све те и
Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке.
Сек тор за за шти ту осо ба са ин ва ли ди те том
ре сор ног ми ни стар ства одо брио је вој во-
ђан ској ор га ни за ци ји ин ва ли да ра да про-
јект на сред ства за ор га ни зо ва ње сај мо ва
за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том за-
хва љу ју ћи ко ји ма су до са да одр жа на три
успе шна сај ма – у Зре ња ни ну, Су бо ти ци и
Но вом Са ду.

СА ВЕЗ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

За пот пу ни ју при ме ну за ко на

Го сти
Из По кра јин ског фон да ПИО ску пу су при су-

ство ва ли Слав ко Имрић, ди рек тор, Сло бо-

дан Гам бер, по моћ ник ди рек то ра, Че до мир 

Фран цу ски, ди рек тор Сек то ра за ПИО, др 

Ми ло рад Ор ло вић, на чел ник Оде ље ња за

ме ди цин ско ве шта че ње, и Или ја Ша кић, ди-

рек тор фи ли ја ле Фон да у Но вом Са ду.

По ред по ме ну тих уче сни ка, го сти овог 

еду ка тив ног ску па би ли су и Сре до је Да бо-

вић, члан Из вр шног од бо ра СИР Ср би је, и

Ми лан По по вић, пред сед ник град ског син-

ди ка та Су бо ти це.

Пред став ни ци По кра јин ског фон да ПИО
ода зва ли су се и овог пу та да да ју по треб на
об ја шње ња и од го во ре на пи та ња, а ди рек-
тор Слав ко Имрић је, из ме ђу оста лог, ре као:

– Ми одав но про би ја мо кла сич ну ба ри-
је ру да је Фонд са мо ин сти ту ци ја у ко јој ви
оства ру је те сво ја пра ва по За ко ну, и иде мо
не ко ли ко ко ра ка да ље да по мог не мо да се
не што, ко ли ко је мо гу ће, по бољ ша у ва шем
ста ту су. Оства ру је мо кон так те са по кра јин-
ским и ин сти ту ци ја ма ло кал не са мо у пра ве
да би се на шли мо да ли те ти по ма га ња ин-
ва ли ди ма ра да – да ли кроз ве ће за по шља-
ва ње, да ли кроз по моћ за нај у гро же ни је
ка те го ри је, или ка кву дру гу по моћ за функ-
ци о ни са ње ва ших ор га ни за ци ја ко је бри ну

о чла но ви ма. Као ме ди ја то ри на и ла зи мо на
до бар од го вор по кра јин ских ор га на и ор га-
на ло кал не са мо у пра ве, та ко да у на ред ном
пе ри о ду оче ку јем још ин тен зив ни ју са рад-
њу са бо љим ре зул та ти ма.

Пред сед ник СИР Ср би је, Бо жи дар Це кић,
по здра вио је уче сни ке са стан ка и на гла сио

за па жен учи нак пред став ни ка СИР Вој во-
ди не у ра ду ре пу блич ке ор га ни за ци је. Це-
кић је го во рио и о про гра ми ма ко ји се у По-
кра ји ни ре а ли зу ју, уз же љу да ор га ни за ци је
ин ва ли да ра да што ви ше са ра ђу ју са ор га-
ни ма ло кал не са мо у пра ве.

Чла но ви Скуп шти не СИР Вој во ди не па-
жљи во су пра ти ли из ла га ње Ли ди је Би-
кар, по моћ ни ка по кра јин ског се кре та ра
за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност
по ло ва, ко ја је го во ри ла о кон кур си ма за
са мо за по шља ва ње и но во за по шља ва ње,
као и о суб вен ци ја ма за по сло дав це ко ји
за по сле осо бе са ин ва ли ди те том. Осим
што је од го ва ра ла на пи та ња, Ли ди ја Би-
кар је при сут ни ма да ла и кон так те – осо-

ба у Се кре та ри ја ту ко ја ра ди ис кљу чи во
са ин ва ли ди ма, сва ки дан од 8 до 16 са ти,
од го ва ра на пи та ња и пру жа по моћ, чак
и кад је реч о кон кур си ма или пра вље њу
би знис пла на.

Не ве на Жив ко вић и Бо ро Па вло вић из
НСЗ пру жи ли су при сут ни ма оби ље по да-

та ка о про јек ти ма, о то ме ко ли ко је љу ди
за по сле но и о по те шко ћа ма ко је се ја вља ју
у при ме ни За ко на. На ко мен тар не ких уче-
сни ка да у фи ли ја ла ма НСЗ баш и не до би-
ја ју то ли ко ја сне ин фор ма ци је, из ра зи ли су
спрем ност да са ко ле га ма из Се кре та ри ја та
за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по-
ло ва до ђу на сва ки по зив у те оп шти не, пру-
же оба ве ште ња о пра ви ма и по тра же ре ше-
ња на ни воу ло кал не са мо у пра ве.

Због осе тљи во сти про бле ма ти ке ин ва ли-
да ра да, чи ја се пра ва сва ким но вим из ме на-
ма за ко на ме ња ју, ова ко до бро ор га ни зо ва-
не ску по ве, са ком пе тент ним го сти ма и из ве-
сти о ци ма, тре ба упри ли чи ти и убу ду ће.

И. Ми тро вић

Учесници саветовања

ЛиЛиЛиЛиЛиидидидидиидид јајаајајаај  

БиБииБиБиБикакакаккакакарррррр
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По тро шач ко-услу жна за-
дру га „Пен зи о нер” из 
Бе о гра да у свом са ста ву 

има ре ги стро ва ну ту ри стич ку 
аген ци ју „Тре ће до ба” ко ја за 
пен зи о не ре обез бе ђу је ре гре-
си ра не це не и од ло же но пла ћа-
ње за бо ра вак у ба ња ма. Услу ге 
аген ци је мо гу ко ри сти ти сви 
пен зи о не ри и чла но ви њи хо-
вих по ро ди ца, ка же за наш лист 
Ду ши ца Цвет ко вић, ди рек тор 
за дру ге „Пен зи о нер”:

– Има мо уго во ре са по не ко-
ли ко хо те ла и ле чи ли шта у ско-
ро свим ба ња ма Ср би је та ко да 
од њих за сво је кли јен те пен зи-
о не ре до би ја мо ре гре си ра не 
це не и мо гућ ност од ло же ног 
пла ћа ња. Ко ри сник пен зи је ко ји 
од лу чи да пре ко на ше аген ци је 
оде на од мор, ле че ње, опо ра вак 
у не ку од ба ња са ко ји ма са ра-
ђу је мо има ће, за ви сно од то га 
где иде, и до 20 од сто по пу ста у 
од но су на ко мер ци јал не це не. У 
по ну ди су Си ја рин ска, Вр њач ка, 
Со ко ба ња, Ри бар ска, Ни шка, Ба-
ња Ју на ко вић, Ма та ру шка, Бо-
гу то вач ка, Про лом, Ба ња Љиг, 
Гор ња Треп ча и Врд ник, за тим 

Ива њи ца, али и пла ни не Зла-
ти бор, Та ра, Зла тар. Мо гу ће је 
и ле то ва ње на мо ру, та ко ђе по 
ре гре си ра ним це на ма за пен зи-
о не ре. Пла ћа ње је од ло же но на 
шест ме сеч них ра та или че ко-
ви ма гра ђа на или ад ми ни стра-
тив ном за бра ном од пен зи је. 
Ко же ли ову вр сту кре ди ти ра ња 
код нас, тре ба са мо да уз лич ну 
кар ту при ло жи по след њи чек 
од пен зи је. Мно ги на ши ко ри-
сни ци већ уна пред, не ко ли ко 
ме се ци пре од ла ска поч ну да 
от пла ћу ју од мор, та ко да је кад 

кре ну све ис пла ће но. Пре по ла-
ска је све већ ор га ни зо ва но и
кли јент до би ја ва у чер за до го-
во ре ни хо тел. За два де сет го ди-
на ко ли ко по сто ји мо и ра ди мо
ни смо има ли ни ка кав про блем
ни ти при ту жбу да не ко ни је
до био оно што је до го во ре но,
да је би ло ду плих ре зер ва ци ја,
не а де кват ног сме шта ја... – об ја-
шња ва на ша са го вор ни ца.

Аген ци ја „Тре ће до ба” се по-
ред здрав стве ног ту ри зма и ле-
то ва ња, ба ви и ор га ни зо ва њем
из ле та за удру же ња пен зи о не-

ра, ка же Сне жа на Ри стов ски, ру-
ко во ди лац ту ри стич ке аген ци је:

– Ми ор га ни зу је мо и јед но-
днев не или ви ше днев не из ле те
до мно гих ма на сти ра у Ср би ји,
ба ња или слич них де сти на ци-
ја у зе мљи. Мо рам да на гла сим
да смо на рас по ла га њу пен зи-
о не ри ма из це ле Ср би је, не са-
мо из Бе о гра да, јер све мо же мо
да се до го во ри мо и од ра ди мо
те ле фо ном. Љу ди се ја ве, ка жу
где би и у ком тер ми ну же ле ли
да бо ра ве, до го во ри мо хо тел и
ре зер ви ше мо тер мин, а уко ли-
ко же ле да пла те на од ло же но
че ко ви ма, на при мер, мо гу да
их по ша љу по штом. Исто та ко и
ми њи ма до ста ви мо ва у чер, па
то што не ко не жи ви у Бе о гра-
ду ни је пре пре ка да по ре гре-
си ра ној це ни оде на опо ра вак,
ле че ње или ле то ва ње са на шом
аген ци јом – ја сна је Сне жа на
Ри стов ски.

Аген ци ја „Тре ће до ба” са ра ђу-
је и са дру гим ре ги стро ва ним
аген ци ја ма и сво јим кли јен ти-
ма мо же да обез бе ди и ме сто из
њи хо ве по ну де.

В. Анастасијевић

Цр ве ни крст Ср би је и ор га-
ни за ци је Цр ве ног кр ста у 105 
не раз ви је ни јих оп шти на по-
че ли су ди стри бу ци ју 41.540 
па ке та хра не и сред ста ва за 
хи ги је ну ко је је обез бе ди ло 
Ми ни стар ство ра да и со ци-
јал не по ли ти ке. Ме ђу 40 нај-
не ра зви је ни јих сре ди на у 
Ср би ји је и оп шти на Го лу бац, 
те је у Цр ве ни крст ове по ду-
нав ске ва ро ши не дав но сти-
гло 400 па ке та, че ти ри то не 
бра шна и 800 ли та ра уља за 
со ци јал но нај у гро же ни је по-
ро ди це у са мом ме сту и у још 
23 на се ља.

– Са пред став ни ци ма ме сних
за јед ни ца и удру же ња пен зи о-
не ра, као и са Цен тром за со ци-
јал ни рад и ло кал ном са мо у пра-
вом на пра ви ли смо пре ци зне
кри те ри ју ме и на осно ву њих
оба ви ли ди стри бу ци ју па ке та –
ре кла је Ди на Чуч ко вић, се кре-
тар Цр ве ног кр ста Го луп ца.

Па ке ти са на мир ни ца ма и
сред стви ма за хи ги је ну ис по-
ру чу ју се со ци јал но нај у гро-
же ни јим по ро ди ца ма, као и
по ро ди ца ма ко је су гра нич ни
слу ча је ви а не оства ру ју пра во
ни на ка кву со ци јал ну и дру гу
по моћ. Љ. На ста си је вић

ЈОШ ЈЕД НА МО ГУЋ НОСТ ЗА ОД МОР ПЕН ЗИ О НЕ РА НА РА ТЕ

Ба ње, пла ни не, мо ре
по ре гре си ра ним це на ма

ГО ЛУ БАЦ

Па ке ти за нај у гро же ни је

Сне жа на Ри стов скиДу ши ца Цвет ко вић
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актуелно

На кон кур су „Ци вил но дру-
штво”, рас пи са ном по чет ком
го ди не, одо брен је и про је кат
„Пре вен ци ја зло ста вља ња на
ра ду кроз со ци јал ни ди ја лог”,
ко ји су из ра ди ли чла но ви Са ве-
за са мо стал них син ди ка та Вој-
во ди не (СССВ) у парт нер ству са
Фон дом „Европ ски по сло ви” АП
Вој во ди не и швед ском фон да-
ци јом АБФ. Вред ност про јек та
из но си 54.000 евра, а пред ви ђе-
но је да тра је око де сет ме се ци.

Пре драг Но ви ков, ди рек тор
Фон да „Европ ски по сло ви”, ис-
та као је, кра јем ју на, у Ма стер
цен тру у Но вом Са ду, да су по-
да ци о мо бин гу ко је су при ка-

за ле не ке ор га ни за ци је из ци-
вил ног сек то ра дра ма тич ни. Ре-
ци мо, 2008. го ди не у По кра ји ни 
се у про се ку 60 осо ба ме сеч но 
при ја вљи ва ло као жр тве зло-
ста вља ња на ра ду. У при лог то-
ме го во ри и не дав но об ја вље ни 
по да так да су гра ђа ни Ср би је, 
на осно ву За ко на о спре ча ва њу 
зло ста вља ња на ра ду, про тив 
сво јих по сло да ва ца у по след-
њих осам ме се ци под не ли 38 
ту жби. Но ви ков сто га оче ку је 
да ће по ме ну ти про је кат до не ти 
по бољ ша ње у овој обла сти за 
за по сле не. Др Ми ло рад Ми ја-
то вић, пред сед ник СССВ, на гла-
сио је да ће ова ак тив ност син-

ди ка та си гур но по мо ћи да се 
од ре ђе ни стан дар ди ко ји ва же 
у све ту ра да у Евро пи при ме не 
и у на шој зе мљи.

Је ле на Че шље вић, пот пред-
сед ник СССВ, из ја ви ла је да је 
је дан од ци ље ва про јек та да се 
рад ни љу ди и члан ство син ди-
ка та еду ку ју о за кон ској про це-
ду ри и мо гућ но сти ма ко је има-
ју за за шти ту сво јих пра ва ако 
се на ђу у си ту а ци ји пси хич ког 
зло ста вља ња на рад ном ме сту. 
Циљ је и да се оспо со би гру-
па син ди кал них ак ти ви ста да 
пре но се сте че на зна ња из ове 
обла сти ши рем кру гу сво јих 
чла но ва и за по сле них. Су шти на 

про јек та је да се о мо бин гу јав-
но и отво ре но раз го ва ра у окви-
ру со ци јал ног ди ја ло га из ме ђу
по сло да ва ца и за ступ ни ка рад-
ни ка, а ор га ни зо ва ће се и јав не
три би не на ко ји ма ће уче ство-
ва ти све струк ту ре дру штва. У 
окви ру про јек та ће се пра ти ти
и при ме на За ко на о спре ча ва-
њу зло ста вља ња на ра ду. Би ће
штам пан во дич – бро шу ра кроз
ко ју ће се за по сле ни еду ко ва ти
о сво јим пра ви ма у слу ча ју мо-
бин га, а по себ но ће се ра ди ти
на ин фор ми са њу мла дих и жен-
ске по пу ла ци је, јер су они и нај-
че шће жр тве овог ви да зло ста-
вља ња. М. М.

УНо вој Па зо ви је, 6. ју ла, све ча но по кре-
ну та про из вод ња дан ског „Грунд фо са” 
у Ср би ји. Овај во де ћи про из во ђачУУ

цир ку ла ци о них пум пи, ко ји са го ди шњом
про из вод њом од 16 ми ли о на пумп них је ди-
ни ца по кри ва око 50 од сто свет ског тр жи-
шта, у Но вој Па зо ви је ин ста ли рао ауто мат-
ску ли ни ју за про из вод њу цир ку ла тор не
пум пе за гре ја ње и во ду. То је пр ва „Грунд-
фо со ва” фа бри ка у Ср би ји, а то ком на ред не
го ди не ком па ни ја пла ни ра да ин ве сти ра
50 ми ли о на евра и у из град њу фа бри ке у
Ин ђи ји на по вр ши ни од 25 ква драт них ки-
ло ме та ра. Овај по гон би тре ба ло да бу де
за вр шен по чет ком 2013. и да у пр вој фа зи
за по сли 300 рад ни ка.

Отва ра њу фа бри ке у Но вој Па зо ви при-
су ство ва ли су Ве ри ца Ка ла но вић, пот пред-

сед ни ца Вла де Ср би је, Бо јан Пај тић, пред-
сед ник Вла де Вој во ди не, Ме те Кју ел Нил-
сен, ам ба са дор ка Дан ске у Бе о гра ду, Ларс
Агард, из вр шни пот пред сед ник „Грунд фос” 
гру пе, и Тофт Нил сен, ге не рал ни ме на џер
„Грунд фос Ср би ја”.

По ре чи ма пред сед ни ка вој во ђан ске вла-
де, у про те клој де це ни ји у Вој во ди ну је сти-
гло 6,5 ми ли јар ди евра стра них ин ве сти ци-
ја, што је око 40 од сто укуп них ин ве сти ци ја
ко је су до шле у Ср би ју.

– Део Вој во ди не ко ји је нај ви ше осе тио
ове про ме не и имао ко ри сти од стра них ин-
ве сти ци ја је сте Срем, ко ји је пре са мо де це-
ни ју био је дан од нај не ра зви је ни јих де ло ва
Ср би је, а да нас до жи вља ва убр за ни про-
спе ри тет. До ла зак „Грунд фо са” на ово под-
руч је је по себ но зна ча јан, не са мо због 70

по ро ди ца ко је ће има ти обез бе ђен по сао у
Но вој Па зо ви и 300 но вих рад них ме ста ко ја
ће би ти отво ре на у фа бри ци у Ин ђи ји, већ и
за то што је то по ру ка дру гим стра ним ин ве-
сти то ри ма да су Па зо ва, Вој во ди на и Ср би ја
из ван ред но под руч је за ула га ње – ре као је
на отва ра њу Бо јан Пај тић.

Ам ба са дор ка Ме те Кју ел Нил сен је на гла-
си ла да је „Грунд фос” ком па ни ја са ве ли ким
угле дом и сна жним по слов ним ве за ма у
сво јој зе мљи, па је ре ал но оче ки ва ти да ће
она при ву ћи и дру ге ве ли ке дан ске ком па-
ни је да ула жу у Ср би ји.

Тре ба ре ћи да ће се у Но вој Па зо ви про-
из во ди ти 2.000 пум пи на дан и да ће чак 70
од сто про из вод ње би ти из ве зе но у Ру си ју, а
оста так на тр жи ште Бал ка на.

М. Мек те ро вић

У ПО ГО НУ ДАН СКОГ „ГРУНД ФО СА” У НО ВОЈ ПА ЗО ВИ

По сао за 70 но вих рад ни ка

ЕУ ПО ДР ЖА ЛА ПРО ЈЕ КАТ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ

Про тив мо бин га кроз ди ја лог
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УРе пу блич ком за во ду за 
со ци јал ну за шти ту, 24. ју-
на, про мо ви сан је ово го-

ди шњи пр ви број ча со пи са „Ге-
рон то ло ги ја”. Струч но и на уч но 
гла си ло за пи та ња у ге рон то ло-
ги ји и ге ри ја три ји овог пу та је 
пред ста вље но кроз раз го вор 
на те му „Ква ли тет жи во та ста-
ри јих – пред ста ве и вред но сти”. 
Об ја вље ни тек сто ви су ре цен-
зи ра ни под не сци и при ло зи са 
VI II ге рон то ло шког кон гре са ко-
ји је про шле го ди не одр жан у 
Вр њач кој Ба њи.

Скуп је отво рио др Ми лош Не-
ма њић, пред сед ник Ге рон то ло-
шког дру штва Ср би је, на во де ћи 
да се ча со пис са сто ји из три ве-
ли ка те мат ска бло ка у ко ји ма је 
об ја вље но 70 ра до ва. Уред ни ца 
ча со пи са, др Ан ђел ка Ми лић, 
про фе сор Фи ло зоф ског фа кул-
те та у пен зи ји, ре кла је да су се 
ауто ри у пр вом бло ку ба ви ли 
те мом де мо граф ског, со ци о ло-
шког и пси хо ло шког су о ча ва ња 
са фе но ме ном по ра ста ста ри је 
по пу ла ци је, да дру ги блок са др-
жи ра до ве из ге ри ја триј ске ме-
ди ци не, а да је по себ но ин те ре-

сан тан тре ћи блок јер су у ње му 
об ја вље ни та ко ре ћи пи о нир ски 
ра до ви ко ји се, го то во у це ли ни, 
ба ве кул тур ним по тре ба ма ста-
рих љу ди у Ср би ји. Го во ре ћи о 
зна ча ју ча со пи са „Ге рон то ло ги-
ја”, доц. др Не бој ша Де спо то вић 
из КБЦ Зве зда ра је при ме тио да, 
иако се сма тра да се у ме ди ци-
ни нај ви ше сред ста ва ула же у 
кар ди о ло ги ју, ча со пис „Кар ди о-
ло ги ја” на жа лост ни је оп стао, а 
„Ге рон то ло ги ја” оп ста је и то је не 
са мо ве ли ки плус, већ и по ка за-

тељ да ипак ни је све у нов цу. Др
Не бој ша Де спо то вић је на гла сио
да су у Збор ни ку об ја вље ни ра-
до ви ле ка ра ауто ра из свих де-
ло ва зе мље са освр том на Кон-
грес, на нај зна чај ни је те ме из
обла сти ме ди ци не.

О „Ге рон то ло ги ји” је го во ри ла и
Је ле на Сто јиљ ко вић из Ге о граф-
ског ин сти ту та „Јо ван Цви јић”,
СА НУ, ко ја је при ка зом не ко ли-
ко на сло ва под ста кла на чи та ње
ча со пи са. Кроз кра ћи осврт на
три на ест об ја вље них ра до ва о

ин сти ту ци о нал ној и ва нин сти ту-
ци о нал ној за шти ти ста рих и ква-
ли те ту жи во та у ста ро сти, Ћи ра
Пе шин, се кре тар Ге он то ло шког
дру штва Ср би је, та ко ђе је мо ти-
ви сао при сут не да про чи та ју ча-
со пис, и по звао све по тен ци јал не
са рад ни ке ко ји се ин те ре су ју за
жи вот ста рих и ста ре ње да ша љу
сво је ра до ве ре дак ци ји, бу ду ћи да
је за по след ње тро ме сеч је у овој
го ди ни пла ни ра но об ја вљи ва ње
дру гог бро ја „Ге рон то ло ги је”.

Ј. Оцић

НИШ

Бри га о ста ри ма на се лу
Око 250 па ци је на та из се дам ни шких се ла (Вре ло, Ја се но вик, Кнез Се ло, Оре-

о вац, До њи Ма те је вац, Бре ни ца и Цер је) ста ри јих од 65 го ди на а уз то не по крет-
них или сла бо по крет них, оби ла зи ће за по сле ни у Слу жби за кућ но ле че ње, ме-
ди цин ску не гу и па ли ја тив но збри ња ва ње ни шког До ма здра вља до мар та на-
ред не го ди не. То је пред ви ђе но про јек том „По ве ћа ње до ступ но сти здрав стве не
за шти те осе тљи вим по пу ла ци о ним гру па ма” ни шког До ма здра вља, ко ји је фи-
нан си ран кре ди том Свет ске бан ке у окви ру про јек та Ми ни стар ства здра вља Ре-
пу бли ке Ср би је „Пру жа ње уна пре ђе них услу га на ло кал ном ни воу”.

Ова се ла су иза бра на у са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом и не вла ди ном ор-
га ни за ци јом „Про тек та” на кон ан ке те и са зна ња да у њи ма не ма здрав стве них
ста ни ца. Ве ћи на ан ке ти ра них не ма ни бес пла тан пре воз јер је ста ро сна гра ни ца
за ову вр сту „при ви ле ги је” на под руч ју Ни ша 70 го ди на, док је у Бе о гра ду и ве ћи-
ни дру гих гра до ва у Ср би ји тај ли мит 65 го ди на.

Што се ти че здрав стве них услу га, оне су све о бу хват не: ле ка ри пре гле да ју па-
ци јен те, ра де ЕКГ ср ца, од ре ђу ју ни во ше ће ра у кр ви, узи ма ју крв за ана ли зу а,
ако про це не да је по треб но, упу ћу ју их на ви ши ни во здрав стве не за шти те или
при ме њу ју по себ ну те ра пи ју.

С. Н.

ПРО МО ЦИ ЈА ЧА СО ПИ СА „ГЕ РОН ТО ЛО ГИ ЈА”

Кул тур не по тре бе ста рих у
Ср би ји
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кроз Србију

Оп штин ско удру же ња
пен зи о не ра Зре ња нин
бро ји око 7.250 чла но ва,

од то га 3.000 пен зи о не ра при ма
нај ни жу пен зи ју или ма ње од
тог из но са. Ово се мо гло чу ти од
Љи ља не Пе тров, пред сед ни це
ове ор га ни за ци је, на сед ни ци
Скуп шти не удру же ња одр жа ној
кра јем ју на. Ак ти ви сти зре ња-
нин ског удру же ња су ра дом на
те ре ну број со ци јал но нај у гро-
же ни јих пен зи о не ра све ли на
око 2.000, с ци љем да они до би-
ју ху ма ни тар ну по моћ из По кра-
јин ских роб них ре зер ви.

На и ме, Са вез пен зи о не ра Вој-
во ди не је, има ју ћи у ви ду те шку
ма те ри јал ну си ту а ци ју пен зи о-
не ра са нај ни жим при ма њи ма,
упу тио за мол ни цу по кра јин ској
вла ди да, као и пре две го ди-
не, по мог не нај у гро же ни ји ма
до де лом бес плат не по мо ћи у
ви ду на мир ни ца и са ни тар них
про из во да. У ак ци ји пра вље-
ња сво је вр сне со ци јал не кар те
о ма те ри јал но нај у гро же ни јем

де лу ста ри је по пу ла ци је Зре ња-
нин ци су, по ред Са ве за, има ли и 
по др шку Фон да ПИО.

У Са ве зу пен зи о не ра Вој во-
ди не ка жу да је нај ва жни је да се 
пре ду зме све да се по бољ шао 
со ци јал ни по ло жај пен зи о не ра 
и у то ме оче ку ју по моћ ло кал-
них, али и по кра јин ских и ре пу-
блич ких ор га на вла сти.

Ми ли ја на Жи ва но вић, на чел-
ни ца Оде ље ња за оп ште и фи-
нан сиј ске по сло ве у Фи ли ја ли 

РФ ПИО Зре ња нин, за хва ли ла 
је ак ти ви сти ма Оп штин ског 
удру же ња на са рад њи и по мо-
ћи при ли ком упу ћи ва ња пен-
зи о не ра на бес пла тан опо ра вак 
и ле че ње у ба ње и РХ цен тре о 
тро шку РФ ПИО, и из ве сти ла да 
су ове ак тив но сти у Фи ли ја ли 
Зре ња нин за вр ше не, те да је у 
ба ње већ оти шао 241 пен зи о-
нер. Пре о ста ло је још да 26 пен-
зи о не ра у ав гу сту оде у ба њу 
Врд ник.

Вла ди мир Ми лан ко вић, пред-
став ник ПУПС-а, на гла сио је да 
пен зи о не ри сво је про бле ме 
увек мо гу из не ти и ре ша ва ти и 
вер ти кал но – пре ко пред став-
ни ка ове пар ти је у Скуп шти ни 
Ср би је. ПУПС је, с дру ге стра не, 
спре ман да до ве де од го вор не 
љу де и струч ња ке да би пен зи о-
не ри до би ли пра ве ин фор ма ци-
је о про бле ми ма ко ји их му че.

На Скуп шти ни зре ња нин ског
удру же ња усво је ни су и из ве-
шта ји о ра ду, фи нан сиј ски, за тим 
из ве штај Над зор ног од бо ра и За-
вр шни ра чун за 2010. го ди ну, као 
и пред ло зи про гра ма ра да и фи-
нан сиј ског пла на за ову го ди ну. 
Осим чла но ва и број них го сти ју 
Скуп шти ни су при су ство ва ли и 
Сте ван Ра ди шић, пред сед ник оп-
штин ског и пот пред сед ник по-
кра јин ског СИР, Ве сна Стан ков, 
ди рек тор Цен тра за со ци јал ни 
рад, Да ни ца Ђор ђе вић, ис пред 
Ге рон то ло шког цен тра, и пред-
став ник Са ве за сле пих.

М. Мек те ро вић

На зах тев Са ве за пен зи о не ра Ср би-
је, Из вр шни од бор Удру же ња пен зи-
о не ра оп шти не Свр љиг у при су ству
Ми о дра га Стан ко ви ћа, пот пред сед-
ни ка Са ве за пен зи о не ра Ср би је, и
Ми ло ра да Сто ши ћа, чла на Из вр шног
од бо ра Са ве за, 27. ју на ове го ди не
одр жао је сед ни цу на ко јој су раз ма-
тра на ор га ни за ци о на пи та ња. На и ме,
по сле раз ре ше ња се кре та ра Удру же-
ња, Лен ка Јо ва но вић, члан Над зор ног
од бо ра, и Хра ни слав Алек сић, пред-
сед ник МО се ла Мер џе лат, упу ти ли су
пи смо Са ве зу у ко ме оп ту жу ју пред-
сед ни ка Пе тро ви ћа да је ор га ни зо вао
сме ну се кре та ра Кр сти ћа, и ујед но
ука зу ју на мно ге не за ко ни те и не ста-
ту тар не рад ње.

Ово је био и сиг нал да се цен тра ла
озбиљ но по за ба ви овим удру же њем.
Пред сед ник Ми лен ко Пе тро вић је на
по чет ку са стан ка оба ве стио Из вр шни
од бор о са др жа ју пи сма ко је је по сла-
то Са ве зу и из нео до дат не ар гу мен те у
ци љу пре ва зи ла же ња ова квог ста ња.

На са мој сед ни ци ни је би ло жуч них
рас пра ва, а Ми ло рад Сто шић, члан ИО
Са ве за пен зи о не ра Ср би је, ка зао је да
је не до пу сти во да се за крат ко вре ме
на па да ју два чел на ли ца у удру же њу,
кр ше ста ту тар не нор ме Са ве за пен-
зи о не ра Ср би је и ру ши углед удру-
же ња ко је сво јим ак тив но сти ма то не
за слу жу је. Из вр шни од бор је на са мој
сед ни ци од ба цио на во де из пи сма и
о то ме оба ве стио Са вез, уз за да так да
Над зор ни од бор де таљ ни је све пре и-
спи та и из не се пра во ста ње пред ор-
га ни ма удру же ња.

Ми о драг Стан ко вић, пот пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је, за
наш лист је по но вио да је за да так
Над зор ног од бо ра Удру же ња пен зи о-
не ра у Свр љи гу да све на во де ис пи та
и оба ве сти Из вр шни од бор и Са вез,
јер исти на мо ра да иза ђе на ви де ло и
исто вре ме но мо ра да се на ђе ре ше-
ње да удру же ње на ста ви са ра дом без
тен зи је по је ди на ца.

С. Ђор ђе вић

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ КЛУБ БАЈ МОК

За вр ше так про јек та 
„Па нон ска не га”

У Ге рон то ло шком клу бу „Бај мок” је, фол клор-
ним на сту пом го сти ју из Ма ђар ске и из ло-
жбом ра до ва кре а тив них ра ди о ни ца, за вр шен 
про је кат „Па нон ска не га”. При сут ним го сти ма 
из Ба је и до ма ћи ни ма из Бај мо ка и Су бо ти-
це обра ти ли су се го спо ђа Ер же бет Киш и др 
Не над Ива ни ше вић, ди рек тор Ге рон то ло шког 
цен тра у Су бо ти ци. Овај цен тар и Со ци јал на 
уста но ва „ЦЕ ДАР” из Ба је за по че ли су, у сеп-
тем бру про шле го ди не, ре а ли за ци ју про јек та 
пре ко гра нич не са рад ње ко ји је фи нан си ра ла 
Евр оп ска уни ја.

У окви ру про јек та ор га ни зо ва не су ме ђу соб-
не по се те ко ри сни ка обе уста но ве, а ак це нат 
је ста вљен на уче ње и очу ва ње ста рих за на та. 
На кон овог про јек та сви по ла зни ци су бо га ти ји 
за ве шти не као што су сли ка ње на сви ли и ста-
клу, рад са сла мом и шу шка ма, бе ли вез, хе кла-
ње, тка ње, из ра да пред ме та од гли не... А при ја-
тељ ство ко ри сни ка услу га и за по сле них у овим 
уста но ва ма је сва ка ко нај вред ни ја ве шти на и 
нај ве ће бо гат ство овог про јек та.

Зла тин ка Ра це Је ре мић

СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ЗРЕ ЊА НИН

Со ци јал на кар та за угрожене

СВР ЉИГ

Што пре ре ши ти про бле ме
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Оне дав но одр жа ној ма-
ни фе ста ци ји – Сај му 
жен ског ства ра ла штва 

у Те ме ри ну ко ји је озна чио 
успе шан за вр ше так по лу го-
ди шњег про јек та „Хај де да 
за јед но”, још се при ча у овом 
гра ди ћу и око ли ни. А при ча се 
и у бар још де вет гра до ва из 
ко јих су на „Да ро дан”, одр жан 
у истом про сто ру, сти гли пред-
став ни ци уста но ва со ци јал не 
за шти те да сим бо лич ним по-
кло ни ма и ср ци ма пу ним љу-
ба ви и раз у ме ва ња сви ма ко је 
је ово до ба скрај ну ло на мар-
ги не жи во та по ка жу да су још 
ва жни.

Го сти из ло кал не за јед ни це, 
на че лу са пред сед ни ком оп-
шти не, Ан дра шом Гу сто њи јем, 
кул тур но-умет нич ки про грам, 
из о би ље руч них ра до ва же на 
те ме рин ске оп шти не, пред во-
ђе них Ак ти вом же на из Бач ког 
Јар ка и пред сед ни цом Бо сом 
Ву ко тић, до ма ћи ко ла чи, раз-
ме на ис ку ста ва, но ва по знан-
ства и са ве ти ка ко да и дру ги у 
сво јим сре ди на ма „за па те пел-
цер” до брих про је ка та – све се 
то де ша ва ло и ша ре ни ло у Те-
ме ри ну.

Упу ћу ју ћи ре чи за хвал но сти 
же на ма ко је су уче ство ва ле у 
про јек ту „Хај де да за јед но” и 
сво јом кре а тив но шћу ство ри ле 
са да већ пре по зна тљи ве про из-
во де руч не ра ди но сти „Мејд ин 
Те ме рин”, аутор про јек та Би ља-
на Ма ри чић на ја ви ла је отва ра-
ње ет но су ве нир ни це – по кло-
на Вла да Вој во ди не жен ским 
удру же њи ма ко ја има ју шта да 
по ну де тр жи шту.

И за и ста, не ду го по за вр шет-
ку ове ма ни фе ста ци је сти гла је 

др ве на ку ћи ца од око два на ест
ква дра та ко ју су вред не жен ске
ру ке на пу ни ле сво јим про из во-
ди ма и по себ но ле по уре ди ле,
при пре ма ју ћи овај про дај ни ку-
так за но ву све ча ност.

А он да је, кра јем ју на, 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, све-
ча но отво рио Вој во ђан ску су-
ве нир ни цу у цен тру Те ме ри на
– ис пред згра де оп шти не. Пр ва
Вој во ђан ска су ве нир ни ца отво-

ре на је у Сом бо ру, а осим ове,
дру ге по ре ду, пла ни ра но је да
се до кра ја го ди не по ста ве у још
де сет оп шти на у Вој во ди ни. За
ову на ме ну из по кра јин ског бу-
џе та из дво је но је 2,9 ми ли о на
ди на ра.

– Вла да Вој во ди не при по мо-
гла је, у по след ње две го ди не,
осни ва ње ви ше од 300 удру же-
ња се о ских же на. Јед на од ак ци-
ја ко је спро во ди мо на њи хо вом
осна жи ва њу је сте из град ња и
до де ла ова квих ку ћи ца по је ди-
ним оп шти на ма у По кра ји ни.
Циљ је да се до пу ни ту ри стич ка
по ну да, али и да се же не за по-
сле да кре и ра ју и ства ра ју су ве-
ни ре, као и да им се омо гу ћи да
оства ре еко ном ску ко рист од
про да је ових до ба ра – ре као је
Ва син при ли ком отва ра ња ове
ку ћи це у Те ме ри ну.

Осим пред став ни ка ло кал-
не са мо у пра ве, све ча но сти је
при су ство вао и До бри во је Ан-
то нић, ди рек тор На ци о нал ног
пар ка Фру шка го ра, у чи јој ра-
ди о ни ци је и из гра ђе на др ве на
ку ћи ца – су ве нир ни ца у вој во-
ђан ском сти лу.

И. Ми тро вић

М. Мек те ро вић

ТЕ МЕ РИН: „ХАЈ ДЕ ДА ЗА ЈЕД НО”

Про је кат за вр шен, иде мо да ље
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истраживања

Из ме не су
до не те због бо ље 
за шти те ин те ре са 
ви ше од 170.000
гра ђа на
– чла но ва
до бро вољ них 
пен зиј ских 
фон до ва

Ми ни мал на ста-
ро сна гра ни ца 
за по вла че ње 

уло же ног нов ца из до-
бро вољ них пен зиј ских 
фон до ва, у скла ду са 
ми ни мал ном ста ро-
сном гра ни цом за од-
ла зак у др жав ну пен зи-
ју, са до са да шње 53 го-
ди не по ве ћа на је на 58 
го ди на, док је мо гућ ност јед но-
крат ног по вла че ња сред ста ва
огра ни че на на 30 од сто аку му-
ли ра ног из но са. Ипак, из ме не
се не од но се на кли јен те ко ји су
већ за по че ли штед њу у не ком
од осам по сто је ћих до бро вољ-
них пен зиј ских фон до ва, а њих
пре ма по след њим по да ци ма
има око 170.000, већ са мо на
оне ко ји су се у фон до ве учла-
ни ли на кон по чет ка при ме не
но вих од ред би.

Ми ни мал ни пен зиј ски до при-
нос из но си 1.000 ди на ра, а пра-
во на пен зи ју сти че се са 58 го-
ди на и она је на след на. Упла те
не мо ра ју да бу ду ре дов не већ

члан сам од ре ђу је њи хо ву ди на-
ми ку и ви си ну, што зна чи да не 
мо ра сва ког ме се ца да их упла-
ћу је, ни ти увек на исти из нос.

Фон до ви ма ће би ти омо гу ће-
но да струк ту ру ула га ња при ла-
го де та ко да сма ње ри зич ност, 
уз мо гућ ност оства ри ва ња ви-
ших при но са. То ће се по сти ћи 
кроз мо гућ ност де по но ва ња 
ви шег из но са сред ста ва код 
ба на ка, али и ула га ња у крат-
ко роч не ду жнич ке хар ти је од 
вред но сти ко је из да ју или га-
ран ту ју бан ке. На род на бан ка 
Ср би је ће и да ље про пи си ва ти 
бли же усло ве и мак си мал не ви-
си не ула га ња имо ви не фон до ва 
у по је ди не об ли ке, чи ме ће би-

ти у си ту а ци ји да, пра те ћи по-
сло ва ње фон до ва, аде кват но и 
пра во вре ме но ре а гу је с ци љем 
очу ва ња ста бил них усло ва за 
њи хов да љи раз вој.

Пред ло же не су и из ме не ко је 
пред ста вља ју до дат ни вид сти-
му ли са ња за по сле них да ула жу 
сред ства у пен зиј ске фон до ве. 
Јед на од њих је сма њи ва ње на-
кна да у тре нут ку ка да укуп на 
имо ви на фон до ва бу де до сти-
гла из нос од 0,75 од сто БДП-а 
(тре нут но је на ни воу од око 
0,35 про це на та). До дат ни под-
сти цај са да шњим и бу ду ћим 
чла но ви ма је сте и то да им ова 
вр ста штед ње мо же до не ти и 
дру ге по год но сти. Пред ви ђе-

но је, на и ме, да се, у скла ду са 
ак том вла де, сред ства у до бро-
вољ ном пен зиј ском фон ду мо-
гу при ли ком ку по ви не пр вог 
ста на ко ри сти ти као га ран ци ја 
за оба ве зе чла на до бро вољ ног 
пен зиј ског фон да пре ма др жа-
ви и бан ка ма.

Иако у Цен тру за ко ри сни ке
фи нан сиј ских услу га у про те кле 
три и по го ди не ни је за бе ле жен 
ни је дан осно ва ни при го вор 
кли је на та у обла сти до бро вољ-
них пен зиј ских фон до ва, за кон 
је увео мо гућ ност по себ ног 
про пи си ва ња за шти те пра ва и 
ин те ре са чла но ва фон до ва, тј. 
об ве зни ка упла та.

В. Ана ста си је вић

НО ВИ НЕ У ПО СЛО ВА ЊУ ДО БРО ВОЉ НИХ ПЕН ЗИЈ СКИХ ФОН ДО ВА

По ве ћа на ста ро сна гра ни ца
за по ди за ње нов ца

Учла ње ње
Пр ви ко рак пред ста вља при ку-

пља ње ин фор ма ци ја о раз ли-

чи тим пен зиј ским фон до ви ма 

ра ди из бо ра фон да. Про спект и 

скра ће ни про спект су до ку мен-

та у ко ји ма се мо гу на ћи бит не

ин фор ма ци је о фон ду и дру штву 

ко је тим фон дом упра вља. Од лу-

ку о учла њи ва њу у фонд тре ба 

до не ти на осно ву са гле да ва ња

фи нан сиј ског по ло жа ја, сто па 

при но са и угле да дру шта ва за

упра вља ње. Дру ги ко рак је пот-

пи си ва ње уго во ра о члан ству и

из ја ве о пот пу ном раз у ме ва њу

про спек та и свих на кна да ко је 

ће би ти на пла ће не. Пот пи си ва-

њем уго во ра члан се оба ве зу је на 

упла те, а те упла те не мо гу би ти 

ни же од про пи са ног ми ни му ма.

У слу ча ју бо ле сти 

или смр ти
У слу ча ју озбиљ не бо ле сти или трај не 

не спо соб но сти за рад, члан фон да мо же 

по ву ћи аку му ли ра ни из нос уко ли ко

до ста ви до каз о те шкој здрав стве ној 

си ту а ци ји. Сав но вац аку му ли ран на ин-

ди ви ду ал ном ра чу ну пен зиј ског фон да 

би ће пре нет ли цу ко је је члан фон да

од ре дио. Уко ли ко члан ни је од ре дио

та кво ли це, ста ње на ра чу ну по ста је део 

ње го ве за о став шти не.

Упла те у пен зиј ски 

фонд
До при нос у до бро вољ ни пен зиј ски фонд

упла ћу је: фи зич ко ли це (мо же би ти и не-

за по сле но ли це) или дру го ли це за ра чун

фи зич ког ли ца; ор га ни за тор, у сво је име 

и за ра чун за по сле ног, од но сно чла на

син ди ка та, у скла ду са пен зиј ским пла-

ном; по сло да вац, у име и за ра чун за по-

сле ног, у скла ду са уго во ром о члан ству 

из ме ђу чла на до бро вољ ног пен зиј ског 

фон да и дру штва за упра вља ње.

Вред ност

ин ве сти ци о не

је ди ни це
Да би се по сти гли нај ви ши стан дар ди 

до ступ но сти и јав ност ин фор ма ци ја,

дру штва за упра вља ње су у оба ве зи да

об ја вљу ју вред ност ин ве сти ци о не је ди-

ни це днев но у нај ма ње јед ним но ви-

на ма до ступ ним на чи та вој те ри то ри ји

Ср би је, са ти ра жом од нај ма ње 100.000

при ме ра ка, као и на свом веб-сај ту.
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Овом оп ци јом отва ра мо про гра ме са
старт ног ме ни ја. При ли ком ин ста ла ци је
опе ра тив ног си сте ма Win dows 7 ин ста ли-
ра ју се и пра те ћи про гра ми. То су:

1. De fa ult Pro-

grams – омо гу ћа ва
нам по ста вља ње
утвр ђе них стан дар да
опе ра тив ног си сте ма
Win dows 7 за све ње-
го ве про гра ме;

2. Desk top Gad get

Gal lery – омо гу ћа-
ва нам по ста вља ње
ге џе та (ми ни апли-
ка ци ја) ко ји нам пру-
жа ју ин фор ма ци је на
пр ви по глед и обез-

бе ђу ју лак при ступ до тих ин фор ма ци ја;
3. In ter net Ex plo rer – омо гу ћа ва нам пре-

тра жи ва ње ин тер нет стра ни ца да би смо
до шли до но вих ин фор ма ци ја, про гра ма,
фо то гра фи ја, му зи ке, фил мо ва и ига ра;

4. Win dows DVD Ma ker – омо гу ћа ва нам
кре и ра ње ви део про јек ци ја и ди ги тал них
фо то гра фи ја;

5. Win dows Fax and Scan – омо гу ћа ва
нам сла ње или при јем фак со ва, као и ске-
ни ра ње до ку ме на та или фо то гра фи ја;

6. Win dows Me dia Cen ter – омо гу ћа ва
нам из бор и ко ри шће ње са др жа ја са раз ли-
чи тих мул ти ме ди јал них уре ђа ја – гле да мо
сли ке и ви део за пи се и ТВ, сни ма мо про-
гра ме, слу ша мо му зи ку, ло кал не и ин тер нет
ра дио ста ни це, а све то мо же мо и да на ре-
зу је мо на DVD;

7. Win dows Me dia Player – омо гу ћа ва намr

да слу ша мо му зи ку, гле да мо фо то гра фи је и
фил мо ве;

8. Win dows Up da te – омо гу ћа ва нам да
до да мо до пун ски софт вер ко ји мо же да
спре чи или ре ши про бле ме ко ји се ја вља ју
при ра ду на ра чу на ру и ти ме по ве ћа си гур-
ност и по бољ ша ре жим ра да;

9. XPS Vi e wer – омо гу ћа ва пре глед и
штам па ње XPS (XML Pa per Spe ci fi  ca tion) до-
ку ме на та. XPS је но ви Мај кро соф тов стан-
дард за сни ма ње и чу ва ње елек трон ских
до ку ме на та ко ји са др же пот пу не ин фор ма-
ци је по треб не за при каз и штам па ње, не за-
ви сно од си сте ма на ко ме се при ка зу ју.

Win dows Fax and Scan
Win dows Fax and Scan је про грам ко ји нам

омо гу ћа ва да ша ље мо и при ма мо фак со ве,
као и да ске ни ра мо до ку мен та. Пре би ло
ко је ак тив но сти по треб но је да про ве ри мо
да ли је ком пју тер по ве зан са факс мо де-
мом или факс сер ве ром. Ка да по кре не мо

овај про грам, отво ри ће се про зор Win dows
Fax and Scan ко ји се са сто ји из три па ноа:

1. Са ле ве стра не про зо ра Win dows Fax
and Scan на ла зи се ли ста фол де ра (Fol ders

List). То је ли ста ко ју ко ри сти мо да би смо
иза бра ли же ље ни фол дер у ко ме се на ла зе
фак со ви или ске ни ра на до ку мен та;

2. Са де сне стра не, у гор њем де лу про зо-
ра Win dows Fax and Scan, на ла зи се ли ста
фај ло ва (Fi le List). У њој се на ла зи спи сак
фај ло ва ко ји пред ста вља ју све фак со ве или
ске ни ра на до ку ме на та. На ла зе се у иза бра-
ном фол де ру ко ји смо отво ри ли са ле ве
стра не у ли сти фол де ра;

3. Са де сне стра не, у до њем де лу про зо ра
Win dows Fax and Scan, на ла зи се па но за при-
каз (Pre vi ew Pa ne) ко ји ко ри сти мо за ви зу-
ел ни при каз са др жа ја ода бра ног фај ла.

Ли ста фол де ра
Ли ста фол де ра

са сто ји се из две
ли сте:

1. Fax – пред-
ста вља ли сту фол-
де ра:

а) In co ming –
са др жи из ве шта је
о фак со ви ма ко је
тре нут но при ма-
мо;

б) In box – са др жи при мље не фак со ве;
ц) Drafts – са др жи фак со ве ко је још ни-

смо до вр ши ли и ко је не ће мо од мах да по-
ша ље мо;

д) Out box – са др жи из ве шта је о фак со ви-
ма ко је ша ље мо;

е) Sent Items – са др жи фак со ве ко је смо
по сла ли.

2. Scan – пред ста вља фол дер Do cu ments
ко ји са др жи ске ни ра на до ку мен та.

На по ме на: Ли сте Fax и Scan при ка зу ју се
на из ме нич но, у за ви сно сти од то га ко ју ли-
сту же ли мо да при ка же мо. Кли ком на тра ке
Fax или Scan, ко је се на ла зе на дну ли сте
фол де ра, иза бе ре мо же ље ни при каз.

Ли ста фај ло ва

Са де сне стра не, у гор њем де лу про зо ра
Win dows Fax and Scan, на ла зи се ли ста фај-
ло ва. У њој се при ка зу је спи сак свих фак со-
ва или ске ни ра них до ку ме на та ко ји се на-
ла зе у фол де ру ко ји смо ода бра ли у ли сти
фол де ра (на ле вој стра ни про зо ра). На са-
мом вр ху ли сте фај ло ва на ла зи се за гла вље
ко ло на ко је нам при ка зу је од ре ђе не ин-
фор ма ци је о фак су или не ком ске ни ра ном
до ку мен ту.

На по ме на: Са др жај за гла вља ко ло на ме-
ња се у за ви сно сти од то га да ли при ка зу-
је мо ли сту фак со ва или ли сту ске ни ра них
до ку ме на та.

Па но за при каз

На ла зи се са де сне стра не, у до њем де лу
про зо ра Win dows Fax and Scan, и у ње му се
ви зу ел но при ка зу је са др жај фак са или ске-
ни ра ног до ку мен та. При каз овог па ноа мо-
же мо, по же љи, да укљу чи мо или ис кљу чи-
мо кли ком на ко ман ду Dis play or hi de the

fax pre vi ew pa ne (To o gle pre vi ew pa ne), тј.
на ико ну ко ја се на ла зи на ко манд ној тра ци.

Из над па ноа се на ла зе:
1. ко манд на тра ка;
2. тра ка са па да ју ћим ме ни ји ма.

Ко манд на тра ка

На овој тра ци на ла зе се ко ман де ко је
нај че шће ко ри сти мо за рад са фај ло ви ма
(фак со ви ма или ске ни ра ним до ку мен ти ма).
Ко ман де се ме ња ју у за ви сно сти од то га да
ли при ка зу је мо ли сту фак со ва или ли сту
ске ни ра них до ку ме на та.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић
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Пу ње ни пла ви па тли џан
(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: че ти ри ма ња па тли џа на, не ко ли ко

ка ши ка ма сли но вог уља, две гла ви це цр ног лу ка,
два че на бе лог лу ка, 100 гр ме сна те сла ни не, 300 гр
мле ве ног ме са, два па ра дај за, со, би бер, ка ши чи ца
мај чи не ду ши це, ка ши ка сец ка ног пер шу но вог ли-
ста, 1,5 дл ки се ле па вла ке.

На чин при пре ме: Па тли џан опра ти, од се ћи му
кра је ве, пре се ћи по ду жи ни на по ла и по со ли ти, па пре ре за ну стра ну окре ну ти на до ле и оста-
ви ти 10 ми ну та да иза ђе гор чи на. На ма за ти плех уљем, па тли џа не обри са ти, за се ћи по ду жи ни 
(та ко да се не ра се че ко ра), сло жи ти у плех се че ном стра ном на до ле и пре ма за ти их уљем. Пе ћи 
у за гре ја ној рер ни 10-15 ми ну та на 200 сте пе ни. У ме ђу вре ме ну на уљу из дин ста ти исец кан цр ни 
лук. Сла ни ну исе ћи на коц ке и до да ти лу ку, за тим до да ти мле ве но ме со, бе ли лук, мај чи ну ду ши-
цу и пер шун. Ма ло про пр жи ти па до да ти и па ра дајз исе чен на коц ке, со и би бер.

Из ва ди ти плех са па тли џа ни ма. Окре ну ти их и по мо ћу две ви љу шке про ши ри ти за се че-
ни део. У тај рез ста ви ти на дев од ме са. Вра ти ти у рер ну и на ста ви ти са пе че њем још око 20 
ми ну та. По сле то га у сва ки па тли џан си па ти по ка ши ку во де па пе ћи још 10 ми ну та. На кра ју 
сва ки па тли џан пре ли ти па вла ком и оста ви ти још не ко ли ко ми ну та у уга ше ној рер ни.

На по ме на: Па вла ка се мо же за ме ни ти ки се лим мле ком.
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из при ро де
КАН ТА РИ ОН

Биљ ка ко ја се ви ше од 2.000 го ди на
ко ри сти као лек про тив нер вног пре-
мо ра и про бле ма са спа ва њем, али и
у ле че њу опе ко ти на и на дра же но сти
ко же. Ра сте у ди вљи ни ши ром Евро пе.
Јар ко жу ти цве то ви је кра се од ју на до
сеп тем бра. Цве ће се са ку пља ле ти и
су ши у бу ке ти ма (ве за ним и ока че ним
на се но ви том ме сту).

На чин упо тре бе:  У шо љу ки пу ће во де
ста ви ти ка ши чи цу осу ше ног цве та, оста-
ви ти да од сто ји пет ми ну та, про це ди ти и
пи ти две шо ље днев но. За опе ко ти не: у
ли тар ма сли но вог (или је сти вог) уља по-
то пи ти ша ку цве то ва. Уље од кан та ри о на
се та ко ђе ко ри сти и у ги не ко ло ги ји.

На по ме на: Чај од кан та ри о на се не
пре по ру чу је труд ни ца ма и до ји ља ма.

БО СИ ЉАК

Јед но го ди шња биљ ка, ве о ма це ње на
од дав ни на. Код бо сиљ ка се упо тре бља-
ва ју цвет и ли шће. Бе ру се про цве та ле
ста бљи ке с дла чи ца ма при ли ком пр вог
по ја вљи ва ња цве то ва, и то у лет њем
пе ри о ду па до је се ни. Сем као за чин,
бо си љак се ко ри сти код ло ше про ба ве,
гу бит ка апе ти та, на ду то сти, упа ле гр ла.

На чин упо тре бе: У 250 мл ки пу ће
во де ста ви ти 5-6 г су ше них ли сто ва. По-
кло пи ти и оста ви ти 10-15 ми ну та. Про-
це ди ти и пи ти по шо љу днев но али не
ше ће ри ти. А код упа ле гр ла ко ри сти ти
за ис пи ра ње ви ше пу та у то ку да на.

На по ме на: Ако су про бле ми на ду-
то сти хро нич ни, он да се пре по ру чу је
2-3 шо ље днев но ча ја од бо сиљ ка из-
ме ђу обро ка. Бо си љак не тре ба да ва ти
ма лој де ци.

При пре ми ла: С. Д.

Шар га ре па са пе чур ка ма
(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 35 ми ну та
Са стој ци: 500 гр шар га ре пе, 400 гр пе чу ра ка, пет че но ва бе лог лу ка, коц ка ма сла ца или 

мар га ри на, со, би бер, ма јо ран.
На чин при пре ме: Шар га ре пу очи сти ти, опра ти и исе ћи на шта пи ће. Ста ви ти 1,5 л во де да 

про ври, по со ли ти је, па у њој крат ко оба ри ти шар га ре пу. Пе чур ке очи сти ти и исец ка ти. На пу те-
ру крат ко про пр жи ти пе чу р ке, до да ти сец ка ни бе ли лук и шар га ре пу из ва ђе ну из во де. Дин ста-
ти око 25 ми ну та под ли ва ју ћи во дом у ко јој се ба ри ла шар га ре па. До да ти со, би бер, ма јо ран.

На по ме на: Ово је ло мо же се слу жи ти по себ но, уз све вр сте са ла та, а мо же и као при лог 
уз ме со.

Дру га чи је сар ми це од ке ља
(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 65 ми ну та
Са стој ци: две ве ће гла ви це цр ног лу ка, два пла ва па тли џа-

на, осам па ра дај за, че ти ри ка ши ке уља, 180 гр пи рин ча, осам 
ко ма да вир шли (или та ње све же ко ба си це), 150 гр на рен да ног 
кач ка ва ља, две па при ке, сец ка ни лист пер шу на, осам ве ли ких 
ли сто ва ке ља, шо ља би стре су пе, со, би бер, ве ге та.

При пре ма: Пла ви па тли џан исе ћи на та ње ко ма де, по со ли-
ти и та ко оста ви ти не ко ли ко ми ну та. Па тли џан по том ста ви ти у 
теп си ју и пре ли ти уљем. До да ти цр ни лук исе чен на ко лу то ве и 
пре по ло вљен па ра дајз. Пе ћи у прет ход но за гре ја ној рер ни на 

190 сте пе ни око 30 ми ну та. У ме ђу вре ме ну ску ва ти пи ри нач у сла ној во ди и оце ди ти га. На 
ма ло ма сно ће крат ко про пр жи ти вир шле или ко ба си це. На ис тој ма сно ћи про пр жи ти опра ну 
и на круп ни је ко ма де исе че ну па при ку. По ме ша ти пи ри нач, пр же ну па при ку, печени па тли-
џан, вир шле, рен да ни кач ка ваљ, пер шу нов лист, за чи не. Са ли сто ва ке ља ски ну ти за де бља ња 
и крат ко их по па ри ти вру ћом во дом. На пра вље ном сме сом фи ло ва ти ли сто ве ке ља. Уви ти их 
као сар му, сло жи ти у ва тро стал ни суд, пре ли ти су пом и ку ва ти у рер ни још 15 ми ну та.

На по ме на: Вир шле (ко ба си це) мо же те пр жи ти це ле па та ко уз оста ли до да так уви ти у 
ли сто ве ке ља.
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кулирање

Сапун, вода,
парфем,
врућина...

ККККАААА ЖЕ МММИИИИ МММО ЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККААА

ње га не мо жеш да ста неш да ти се не сло ши, е то ствар но не мо гу
да раз у мем. 

Схва там ја да не ма ју сви за ску пе пар фе ме, ово, оно, али за са-
пун... А и пра во да ти ка жем, ба ка си це, има раз ли ке у то ме ка кав се
ми рис ши ри од оку па них због вру ћи не и од оних ко ји тај по ду хват
зван ту ши ра ње ни су пред у зи ма ли да ни ма. Сви се, на рав но, зно ји-
мо на овој тем пе ра ту ри, али онај ко се ре дов но ку па не ши ри око
се бе та кав ми рис као онај ко ји то не чи ни. При чај ти шта хо ћеш,
та ко је и ни ка ко дру га чи је. Кад ти тво ја уну ка ка же.

Сад, не мо гу да ка жем ни да је мно го при јат но за нос кад не ко, а
то ме је скло ни ја мо ја ге не ра ци ја, на се бе из ли је по ла фла ши це пар-
фе ма, па још оног те шког, зим ског ко ји ни ка ко ни је за ове то пле да-
не. Пре не ки дан, а још ни су ни по че ле ове пра ве вру ћи не, мо ра ла
сам да иза ђем пре сво је ста ни це јер су две да ка жем де вој ке, ма да
су ви ше де вој чи це, де вој чур ци, то ли ко ми ри са ле да је по че ла му ка
да ми при па да. Ле по је то: туш, пар фем па у град, али све мо ра да се
при ла го ди вре мен ским усло ви ма.

Ето, ви диш ка ко сад то све зву чи: не ва ља јој кад се не ку па ју, не
ва ља кад ми ри шу, све јој жи во сме та, као не ка ба ба при ча а тек пре-
шла два де се ту пре не ки дан. За то ја то ни ком и не при чам не го са-
мо те би, сво јој ба ка си ци, јер би ме на па ли за ме да љу и ре кли би
да сма рам и да ми ни шта ни је по во љи, па би од мах тра жи ли не ки
раз лог што је то та ко. За то ја он да ле по те би ис при чам и ти ме не
пљу јеш због то га. Ма не, не би ни они ствар но по ме ни пљу ва ли,
не го се то та ко ка же кад не ког ри ба ју јер сма тра ју да пре те ру је, ма
ре кла сам ти то већ не сто, не го хи ља ду пу та. До бро, до бро, не мој
од мах да се љу тиш, ре ћи ћу ти још то ли ко пу та ако тре ба јер ти си
мо ја ба ка си ца и слу шаш ме и не за ме раш кад ја ова ко имам на пад
бе са због не чег.

Ба ка Ма ра

Не ка ко ми ма ње иде на жив це (ни је да ма ње
смр дуц ка али на ђем оправ да ње) кад се сви
ти не при јат ни ми ри си ши ре кроз пре воз
у по по днев ним са ти ма кад се свет вра ћа са по сла

Еба ка си це, да ти ка жем са мо да кад сам по овој вру ћи ни до-
шла да те ви дим, зна чи ствар но сам до бра уну ка, мо раш да 
при знаш. И да свим дру га ри ца ма ба ка си ца ма по хва лиш сво ју 

уну ку и ка жеш им ка ко сам пра ва фи на де вој чи ца ко ја во ли сво ју 
ба ку и оби ла зи је без об зи ра на вре мен ске (не)при ли ке и све дру ге 
објек тив не и су бјек тив не окол но сти. Са мо мо рам да ти ка жем да 
не мр дам одав де док не ко не до ђе по ме не ко ли ма јер ми је до-
ста пре во за за је дан дан. Ми слим, град ског, ауто бу са, трам ва ја, че га 
год. Дај не што хлад но да срк нем, да се ма ло по вра тим. Ма, до бро, 
од вру ћи не, то пло је сте и тре ба да бу де, па јул је, зна се кад јој је 
вре ме. То ти је исто као кад ме пи та ма ма: „Ју, си не, па не ћеш ваљ да 
сад на Аду, ви ди ко ли ко је вру ће”. Па на рав но да ћу са да, ка жем ја 
и њој и сви ма, не го кад ћу на ку па ње ако не сад, не ћу ваљ да око 
„но ва ка”, сва шта. Вру ћи на је, пра ви је мо ме нат, све је то океј, али... 
тај наш свет ко ји не што во ду и са пун баш не љу би мно го, а од про-
ма је се пла ши ви ше не го од би ло че га на ку гли ово зе маљ ској, то 
је мој ве ћи про блем не го вре ли на у бу су. Сад ни је да су они баш 
не ки, ауто бу си ми слим, кад кро чиш но гом уну тра као у рер ну по-
крет ну да си ушла, све то сто ји. Већ су на ши бу се ви до би ли и но во 
име за лет ње ме се це: „са у но бус”, зна чи са у на и ауто бус у јед ном, не 
мо ра мо да се из ла же мо ду плом тро шку и за пре воз и за са у ну. Ма 
ни сам ја то сад из ми сли ла не го сам про чи та ла на јед ном сај ту, на 
ин тер не ту где сва ка квих про ва ла има, да умреш од сме ха. Сва шта 
им па да на па мет, а ми по па да мо кад то чи та мо. До бро, ви де ћу шта 
има за ни мљи во за те бе па ћу да ти пре при чам дру ги пут.

Ви диш, стал но ме не што за пит ку јеш и ни ка ко да ти ис при чам до 
кра ја то што сам по че ла, то јест за што ћу да ку ли рам ов де код те бе 
да нас док не до ђу по ме не ко ли ма. За то што сам хте ла у не свест да 
пад нем у бу су од ра зних ми о ми ри са, да не ка жем не што го ре, ај де 
не ма сми сла. Али, то је да се сру шиш кад не ко по ред те бе по диг не 
ру ку да се ухва ти за ону шип ку а ти се на ђеш ту по ред. Ка та стро-
фа! Па та ко са свих стра на, а кад сам се ухва ти ла за про зор, њих 
ми ни мум пет је вик ну ло да не отва рам, отво рен је онај пре ко пу та. 
Па шта, пи там ја. Па уби ће нас про ма ја, ка жу они. За ми сли про ма-
ју на че тр де сет и ку сур сте пе ни. А плус то што про ма ја као та ква 
ни у јед ном свет ском је зи ку не по сто ји сем у на шем, сви оста ли то 
зо ву она ко ка ко је сте – стру ја ње ва зду ха. До шло ми је да их пи там 
за што се он да не ку па ју бар сви ре дов но кад по ђу ују тру на по сао. 
Ка ко уоп ште из ла зе из ку ће та ко, ваљ да пра во из кре ве та. А и не-
што сум њам да су оку па ни ле гли у кре вет прет ход не ве че ри. Знаш, 
ба ка си це, не ка ко ми ма ње иде на жив це (ни је да ми ма ње смр дуц ка 
али про сто на ђем оправ да ње) кад се сви ти не при јат ни ми ри си ши-
ре кроз пре воз у по по днев ним са ти ма кад се свет вра ћа са по сла. 
Це ним, мо жда не ма ју сви кли му та мо где ра де, ко зна ка кав им је 
по сао, па шта ће сад јад ни љу ди док не стиг ну ку ћи да се ис ту ши-
ра ју. Али ују тру у се дам, у по ла осам, кад тек из ку ће иза ђе а по ред 
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погледи

Алар мант ни по да ци о 
кан це ро ге ним ри зи ци ма ко је 
струч ња ци по на вља ју из го ди не 
у го ди ну и да ље ни су до вољ но 
убе дљи ви да од вра те
по кло ни ке не у ме ре ног сун ча ња

Кад зве зда упе че, има ли шта леп ше од
гу сте, де бе ле хла до ви не не ког се но-
ви тог ме ста у шу ми, ба шти или за мра-

че ној ку ћи иза спу ште них за сто ра?
Ако сте убе ђе ни да на ово пи та ње по сто ји

са мо је дан, и то од ре чан од го вор, грд но се
ва ра те. Из не на ђу ју ће је ве ли ки број љу ди
ко ји ће уме сто бек ства у спа со но сну све жи-

ну ода бра ти и у нај вре ли је до ба да на пр же-
ње на пла жи, са или без сун цо бра на.

Уку си су на рав но раз ли чи ти, али по да ци
ко је от кри ва ју ме ди ји по во дом ве чи то де-
жур не и ак ту ел не лет ње те ме за ни мљи ви
су сто га што до ла зе па ра лел но са нео бо ри-
вим до ка зи ма ко ли ко је та вр ста оми ље не
лет ње не ак тив но сти не са мо не здра ва, већ
ди рект но опа сна, а у крај њем ис хо ду чак
мо же да бу де и смр то но сна.

Три ми ли о на но во от кри ве них слу ча је ва
ра зних вр ста ту мо ра ко же у све ту за го ди ну
да на, бли зу 40.000 умр лих од нај го рег, ма-
лиг ног ме ла но ма, убр за ни тем по обо ле ва-
ња са ско ко ви тим ра стом од три до се дам

од сто го ди шње, са мо су не ки од дра стич них
по ка за те ља, сма тра се, по губ них здру же них
по сле ди ца не кон тро ли са ног из ла га ња сун-
цу и сла бље ња озон ског омо та ча.

Ис та њен и про ре ђен не ка да шњи Зе-
мљин без бед но сни плашт да нас про пу шта,
по ко жу и оп ште здра вље ра за ра ју ће, ул-
тра ви о лет но УВА (ду го та ла сно) и УВБ (сред-
њо та ла сно) зра че ње. Ово пр во до во ди до
про ши ре них и ис пу ца лих ка пи ла ра, пе га
и огру бе лог епи те ла, а дру го иза зи ва пре-
ра но ста ре ње ко же, опе ко ти не, оште ће ње
оч них струк ту ра (ка та рак ту) и, по врх све га,
ма лиг ни ме ла ном.

У Ср би ји са овом стра шном ди јаг но зом
го ди шње се су о чи око 500 љу ди. Ме ла ном
пред ста вља је дан од нај а гре сив ни јих ту-

мо ра, са нај ве ћом екс пан зи јом. По сто је,
ме ђу тим, дру ге вр сте ту мо ра, не ме ла ном-
ских, ко ји су, уко ли ко се от кри ју на вре ме,
из ле чи ви у за ди вљу ју ћем про цен ту од чак
90 од сто. Још лак ше би он да та кви ту мо ри
мо гли да се спре че, на во де ле ка ри, апе лу-
ју ћи на при др жа ва ње не ких еле мен тар них
пра ви ла у по гле ду до ба да на (из бе га ва ња
„шпи ца”), гар де ро бе (ду ги ру кав, при род ни
ма те ри ја ли), оба ве зних ше ши ра, на о ча ра за
сун це, ко ри шће ња кре ма ви со ког за штит-
ног фак то ра...

Пре те ра но сун ча ње и уоп ште бо ра вак
на по љу у вре ме ка да сун це жа ри нај бе спо-
штед ни је, из ме ђу 11 и 15 ча со ва, са мо олак-

ша ва и убр за ва ло ше деј ство не че га од че га
ина че не мо же мо баш са свим да се скло ни-
мо.

Не до ла зи, ме ђу тим, опа сност са мо од о-
зго. Још штет ни ји су со ла ри ју ми где је еми-
си ја три пу та ја ча не го што је сун че во зра че-
ње у под не, а струч ња ци твр де да из ла га ње
ул тра ви о лет ним зра ци ма на овај на чин у
ду жем пе ри о ду по ве ћа ва ри зик од ме ла но-
ма чак за 75 од сто. По себ но је за бри ња ва ју-
ће то што су нај че шћи ко ри сни ци со ла ри-
ју ма мла ди.

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја пред-
ло жи ла је за бра ну од ла ска у со ла ри ју ме
мла ђи ма од 18 го ди на, али ова ме ра ни кад
ни је оп ште при хва ће на ни ти спро ве де-
на. Ни у све ту, а ка мо ли код нас. На јед ном
струч ном ску пу у Бе о гра ду по све ће ном
упра во овој те ми чу ло се да у на шој зе мљи у
со ла ри ју ме ре дов но од ла зи 16 од сто сред-
њо шко ла ца од ко јих по ло ви на и ви ше од 10
пу та го ди шње.

Не ко од ла зи под ве штач ко сун це то ком
це ле го ди не, а не ки уочи ле то ва ња, да се
при пре ме за сун ча ње у по гре шном уве ре-
њу да су ти ме обез бе ди ли за шти ту, од но сно
до бру осно ву за пре пла ну лост. Ле ка ри уза-
луд по ру чу ју да је пред се зон ско хва та ње
„фар бе” на бр зи ну исто штет но као и кад
пре го ри мо на сун цу. То се по го то во од но си
на осо бе све тли је пу ти и ко се, са пе га ма и
мла де жи ма по ко жи, што их све чи ни под-
ло жни јим обо ле ва њу.

За ни мљи во је при све му то ме да про-
блем ни је са мо у нео ба ве ште но сти и не зна-
њу. На про тив, ис пи ти ва ња су по ка за ла да
је ве ћи на по кло ни ка не у ме ре ног сун ча ња
са свим све сна опа сно сти.

Ан ке та у Бри та ни ји ко ју је спро ве ла до-
бро твор на ор га ни за ци ја за ис тра жи ва ње
ра ка по ка за ла је да ви ше од 90 од сто ис пи-
та ни ка до бро зна да им је здра вље угро же-
но ако до пу сте да им ко жа пре го ри, али да
они то при хва та ју као не из бе жни део про-
це са сти ца ња пре пла ну лог те на.

За све су кри ви мод ни трен до ви и ре клам-
не кам па ње, ре ћи ће не ки, што ни је са свим
без осно ва. Сло жи ће мо се да су у уоби ча-
је ној све сти пре пла ну ла на сме ја на ли ца
оли че ње до брог, ла год ног жи во та, успе ха,
пу то ва ња. Ре кла ме ту ри стич ких аген ци ја
упра во да ју та кву сли ку за до вољ ства и ужи-
ва ња, на пе ско ви тој пла жи, по ред ба зе на,
под вре лим сун цем.

Ма ко ли ко ле ка ри упо зо ра ва ли, сви ко-
ји не куд от пу ту ју тру де се да се вра те ку ћи
брон за ног те на ко ји сам за се бе го во ри о
не ком ис ко ра ку из сва ко днев ног жи во та.

Д. Дра гић

ЛЕ ТО ПОД УБИ ТАЧ НИМ ЗРА ЦИ МА

Вар љи во сун це
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Про те сти 
у Лон до ну
и Ати ни ко ји
су по тре сли
Евро пу има ју
за јед нич ки
мо тив: уве ре ње 
да те рет кри зе 
ни је пра вед но
рас по ре ђен

Као што се и оче-
ки ва ло, по след-
њег да на ју на

по зи ву син ди ка та рад-
ни ка јав ног сек то ра
(оних ко ји су на плат-
ном спи ску др жа ве)
у Ве ли кој Бри та ни ји
ода зва ло се 750.000
љу ди ко ји то га да на
ни су оти шли на по сао,
док је са мо ули ца ма
Лон до на про мар ши-
ра ло око 20.000 де-
мон стра на та.

Не ка ко у исто вре ме штрајк, 
али онај ге не рал ни, одр жан је 
по ко зна ко ји пут у по след ње 
две го ди не и у Грч кој, при че-
му је, већ по тра ди ци ји, нај же-
шће би ло у Ати ни. У оба слу ча ја 
про те сти су иза зва ли по трес у 
Евро пи. Иако су по во ди раз-
ли чи ти, за јед нич ко и Гр ци ма и 
Бри тан ци ма је сте уве ре ње да 
бре ме кри зе ни је пра вед но рас-
по ре ђе но и да је нај ве ћи те рет 
ме ра штед ње сва љен на пле ћа 
нај сла би јих.

У Бри та ни ји је по вод био не-
по сред ни ји од оног у Грч кој: 
пен зиј ска ре фор ма ко ја је по-
о штри ла усло ве за пре ста нак 
рад ног ве ка и про ме ни ла – на 
ште ту бу ду ћих пен зи о не ра – 
фор му лу за из ра чу на ва ње сво-

КРИЗА УКОРЕЊЕНА НА ДУЖИ РОК

Лето незаводољства
те на пен зиј ском че ку. По што су 
син ди ка ти по ка за ли ми ши ће, 
из лаз је по тра жен на на чин ко ји 
је мо гао да бу де ис ко ри шћен и 
пре – у пре го во ри ма са вла дом. 
Али уз ја сну по ру ку „ба зе” да је 
стр пље ње на из ма ку.

„Ми не ве ру је мо да ме ре ко је 
је пред ло жи ла вла да мо гу да се 
при ме не, на род не мо же све сно 
да их при хва ти као за кон – вла-
да је због то га по ли тич ки мр тва”, 
из ја вљи ва ли су де мон стран ти у 
Лон до ну.

У јав ном сек то ру у Бри та ни ји 
за по сле но је 6,2 ми ли о на љу ди 
од ко јих се тра жи да у окви ру 
ре фор ме при хва те да ра де ду-
же, пла ћа ју ве ће до при но се у 
пен зиј ски фонд и на кра ју, кад се 
пен зи о ни шу, да при ма ју ма ње. 

То, на рав но, ни је ла ко про гу та-
ти па је тра га ње за ком про ми-
сом тест из ме ђу по ли тич ке те-
жи не њи хо вог не за до вољ ства с
јед не и при ну де кон зер ва тив не
вла де пре ми је ра Деј ви да Ка ме-
ру на да урав но те жи др жав ни
ра чун, са дру ге стра не.

Грч ка до тле на сто ји да из бег-
не пр ви бан крот јед не др жа ве
ко ја је чла ни ца Европ ске уни је
и исто вре ме но у зо ни за јед нич-
ке ва лу те, евра. На спре ча ва њу
да се то до го ди ан га жо ва ни су и
ЕУ цен тра ла у Бри се лу и Ме ђу-
на род ни мо не тар ни фонд, а од
вла де у Ати ни се тра жи да ура ди
свој део по сла: да на ци ју убе ди
да ви ше не мо же да се жи ви као
до сад и да ка иш мо ра да се при-
тег не до по след ње ру пе.

То прак тич но зна чи да ће ве-
ли ки део ина че пре ве ли ког јав-
ног сек то ра у Грч кој мо ра ти да
бу де при ва ти зо ван, да ће по ре-
зи сви ма би ти по ве ћа ни, а пла-
те сма ње не (по јед ној ра чу ни ци
чак и за 30 од сто). С тим се сва-
ка ко ни је ла ко по ми ри ти, па су
де мон стран ти по ред про ме не
ме ра за тра жи ли и но ве из бо ре.

Ме ђу тим, ка рак те ри сти ка
грч ких про те ста је и у то ме што
су у пр вим ре до ви ма не за до-
вољ ни ка мла ди љу ди ко ји ма је
и пре ове кри зе бу дућ ност би ла

не из ве сна, а са да
им је пер спек ти ва
још цр ња. Слич на
си ту а ци ја је, до ду-
ше, ове го ди не ви-
ђа на и на ули ца ма
Ту ни са и Егип та –
мла ди, обра зо ва ни
и не за по сле ни на
че лу со ци јал ног (и
по ли тич ког) бун та
– али у Грч кој је то
мно го екс трем ни је
не го дру где.

Иро ни ја је сва-
ка ко што је по сао
сре ђи ва ња др жав-
них фи нан си ја у
Ати ни за пао Па со-
ку, со ци јал де мо-
крат ској пар ти ји
ко ја је, до шав ши
пре две го ди не на
власт, на ци ји мо-
ра ла да са оп шти
не при јат ну исти-
ну о то ме ка кав су
јој ха ос прет ход-
ни ци оста ви ли у

на сле ђе. Пре вре ме ни из бо ри
би мо жда да ли оду шка не за до-
вољ ству, али про блем са ко јим
се зе мља су о ча ва не мо же да се
ре ши на би ра ли шти ма. Ко ли ко
у ма ју, ан ке те су по ка зи ва ле да
71 од сто Гр ка не ма по ве ре ња у
вла ду, али 76 од сто њих исто та-
ко не ве ру је опо зи ци ји.

Кри за у овој зе мљи у ко ју и
овог ле та од ла зи мо због пла вог
мо ра и пла вог не ба (а са да се
ис по ста вља да је то, уз ма сли-
не, нај бо ље што она има да по-
ну ди) већ је учи ни ла да 200.000
љу ди про шле го ди не оста не
без по сла, док је у мар ту сто па
не за по сле но сти до сти гла исто-
риј ски ре корд од 15 од сто. Пла-
те у при ват ном сек то ру су па ле
из ме ђу 15 и 20 про це на та, због
то га је сма ње на и по тро шња,
што је ре це си ју уко ре ни ло за
ду жи пе ри од.

А да бу дућ ност не обе ћа-
ва бо љи так, до каз је про грам
штед ње ко ји је не дав но, уз те-
сну ве ћи ну, про гу ран кроз пар-
ла мент (као услов да ЕУ и ММФ
ба це по јас за фи скал но спа са-
ва ње) и ко ји пред ви ђа да ће до
2015. би ти уки ну то још 150.000
рад них ме ста у јав ном сек то ру
– у ко јем ина че ра ди сва ки че-
твр ти Грк.

Ми лан Бе кин
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Кра јем ју на, у све ча ном са ло ну но во сад-
ске Град ске ку ће, упри ли чен је су срет пред-
став ни ка ге не ра ци је ђа ка што су се 1937.
го ди не упи са ли у пр ви раз ред Гим на зи је
кра ља Алек сан дра I, да на шње Змај Јо ви не
гим на зи је, а ко ји су на Ви дов дан обе ле жи ли
65. го ди шњи цу ма ту ре.

Вре ме шни Но во са ђа ни, од ко јих је ве ћи на
сте кла и уни вер зи тет ско обра зо ва ње и би ла
по кре тач ка сна га раз во ја гра да, за хва ли ли
су гра до на чел ни ку Иго ру Па вли чи ћу на овој
па жњи и ле пој мо но гра фи ји Но вог Са да. У 
раз го во ру ко ји је усле дио о гра ду не кад и
сад, о же ља ма и мо гућ но сти ма, се ни о ри су,

осим за до вољ ства због број них по год но сти
у за шти ти ста рих, ис та кли ве ли ке про бле ме
у до би ја њу лич них до ку ме на та. Ре до ви пред
МУП-ом ко ји се фор ми ра ју од ра не зо ре атак
су, не са мо на њи хо ве го ди не, не го и на људ-
ско до сто јан ство, те су за мо ли ли гра до на-
чел ни ка да по мог не. И. М.

Гар ди нов ци, се ло у оп шти ни
Ти тел, има око 270 пен зи о-ГГне ра, а њих 168 учла ни ло

се у сво ју ме сну ор га ни за ци ју.
Од ка да су пре пет го ди на об-
но ви ли рад, ор га ни зо ва ли су
број не ак ци је. Ме ђу те успе хе
убра ја ју и ус по ста вље на дру-
же ња са вр шња ци ма из дру гих
ме ста. Нај пре су раз ме ни ли по-
се те са ком шиј ским пен зи о нер-
ским ор га ни за ци ја ма, а ка сни је
их про ши ри ли и на уда ље ни је
де сти на ци је.

Не дав но су им по се ту уз вра-
ти ли чла но ви Оп штин ског удру-
же ња из Ки кин де, где су Гар ди-
нов ча ни го сто ва ли ла не. Ви ше
од 50 ис пи сни ка из се вер ног
Ба на та бо ра ви ло је у се лу до ма-
ћи на, а они су их во ди ли у ма-
на сти ре Ко виљ и Ар кањ, где је
и чар да „На кра ју све та”.

У Ло вач ком до му „Зец” у Гар-
ди нов ци ма одр жа на је до бро-
до шли ца и нај ве ћи део про гра-
ма, до бро осми шље ног, у ко јем
су с истим жа ром уче ство ва ли и
до ма ћи ни и го сти. Овом су сре ту
пен зи о не ра при су ство вао је и
пред сед ник Скуп шти не оп шти-

не Ти тел, Ми лан На ста сић. Он је 
за „Глас оси гу ра ни ка” из ја вио да 
се ова оп шти на у по след ње вре-
ме све ви ше окре ће и ста ри јим 
ли ци ма и ре ша ва њу њи хо вих 
про бле ма.

– Пен зи о не ри су да ли ве ли ки 
до при нос раз во ју овог под руч-
ја, по го то во ка да су би ли у рад-
ном од но су, али су на жа лост 
по ста ли со ци јал но ра њи ва гру-
па – ре као је На ста сић. – Сто га је 
ло кал на са мо у пра ва оба ве зна 

да ви ше по ра ди на по бољ ша ва-
њу усло ва за дру штве ни жи вот 
и де ло ва ње око 3.500 пен зи-
о не ра, ко ли ко их жи ви у овој 
бач кој оп шти ни. Под се ћам да у 
свих шест на се ља по сто је ме сне 
ор га ни за ци је пен зи о не ра.

Бо ра вак „На кра ју све та” не 
пред ста вља и за вр ше так пу то-
ва ња и дру же ња пен зи о не ра. 
На про тив, ужи ва ње у при род-
ним ле по та ма тог пре де ла по бу-
ди ло је раз ми шља ње о про ши-

ре њу са рад ње две ју пен зи о нер-
ских ор га ни за ци ја. За хва љу ју ћи 
по пу сту при ли ком пре во за, 
Ки кин ђа не је јед но днев на екс-
кур зи ја ста ја ла са мо 800 ди на ра
по уче сни ку, а и до ма ћи ни су их 
бо га то уго сти ли. Гар ди но вач ка 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра обез-
бе ди ла је то за слу гом до на то ра: 
МЗ Гар ди нов ци, хо те ла „Ти тел”, 
СО Ти тел и ти тел ске бен зин ске 
пум пе.

С. За ви шић

ГАР ДИ НО ВАЧ КИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ УГО СТИ ЛИ ВР ШЊА КЕ ИЗ КИ КИН ДЕ

Дру же ње и „На кра ју све та”

До бро до шли ца Ки кин ђа ни ма

Пред сед ник оп шти не Ти тел 

Ми лан На ста сић

ГРАДСКА КУЋА У НОВОМ САДУ

При јем за гим на зи јал це из 1937. го ди не
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Усу бо ту, 2. jула, 
на Дри ни код 
Ба ји не Ба ште 

одр жа на је тре ћа 
ме ђу на род на ре-
га та за осо бе са 
ин ва ли ди те том. Ре-
га та је оку пи ла 150 
уче сни ка из Ср би-
је, Цр не Го ре, БиХ 
и Швед ске, ме ђу 
ко ји ма су би ле и 34 
осо бе у ко ли ци ма. 
Ор га ни за то ри ма-
ни фе ста ци је би ли 
су Удру же ње осо ба 
са ин ва ли ди те том 
„Све је мо гу ће” из 
Бе о гра да и Спорт-
с к о - т у  р и  с т и ч  к и 
цен тар из Ба ји не 
Ба ште, под по кро-
ви тељ ством оп-
шти не.

Уз пе сму и зву ке тру ба, уче сни ци су у
до бром рас по ло же њу, у 30 ча ма ца, пло ви-
ли низ Дри ну. Кре ну ли су ис под бра не ХЕ

У са ста ву Удру же ња пен зи о-
не ра по же шке оп шти не ве о ма 
успе шно ра ди Дру штво за спорт 
и ре кре а ци ју ин ва лид них осо ба 
чи ме се ди че сви По же жа ни. Од 
осни ва ња – 1975. го ди не до да-
нас по стиг ну ти су из ван ред ни 
ре зул та ти ко ји их свр ста ва ју у 
сам врх на ше зе мље. За сту пље не 
су раз не ди сци пли не, али нај че-
шћа су так ми че ња у стре ља штву, 
ша ху, пи ка ду, ви се ћој ку гли, ба-
ца њу пло чи ца на ме ту и слич ним 
спорт ским ве шти на ма.

На број ним так ми че њи ма по 
ме сти ма за пад не Ср би је, Вој во-
ди не и Ре пу бли ке Срп ске нај-
ста ри ји спор ти сти из По же ге 
увек су ме ђу нај у спе шни ји ма. У 
сво јим ви три на ма има ју ве ли ки 
број пе ха ра, ме да ља, на гра да и 
оста лих при зна ња, знат но ви ше 
од свих гра до ва ко ји уче ству ју у 
тра ди ци о нал ним су сре ти ма.

И по ор га ни зо ва њу спорт ских 
су сре та По же жа ни су ме ђу нај бо-
љи ма, па им је ви ше пу та ука зи-

ва но по ве ре ње да бу ду ор га ни-
за то ри и до ма ћи ни ре пу блич ких 
так ми че ња. Та ко је По же га би ла 
успе шан до ма ћин и Ре пу блич ког 
пр вен ства у спорт ском ри бо ло-
ву, ко је је ор га ни зо вао Спорт ски 
са вез ин ва ли да Ср би је.

Осим што се так ми че у ра зним 
спорт ским ди сци пли на ма и про-
во де вре ме на отво ре ном про-
сто ру, спор ти сти у „тре ћем до бу” 

се дру же и скла па ју при ја тељ-
ства ко ја по ста ју не рас ки ди ва.
На так ми че њи ма су увек дра ги
тро фе ји, али је су срет са ста рим
знан ци ма не што нај вред ни је.
Нај ре дов ни ји уче сни ци до са-
да шњих су сре та са по же шким
пен зи о не ри ма су ин ва ли ди из
Ва ље ва, Ко сје ри ћа, Ло зни це, Го-
ра жда, Ма лог Звор ни ка и До њег
Ми ла нов ца.  М. Па вло вић

ПО ЖЕ ГА

Ви три не пу не ме да ља

Еки па По же ге за стре ља штво, пи ка до и пло чи цу

БА ЈИ НА БА ШТА: ТРЕ ЋА РЕ ГА ТА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Дри ном уз пе сму и тру бе

„Ба ји на Ба шта” у Пе рућ цу и ста зом ду гом
13 ки ло ме та ра пло ви ли два са та до при-
ста ни шта на ушћу ре чи це Ра че у Дри ну.

– Пр ви пут сам би-
ла на ре га ти. Спуст у
чам ци ма низ пла хо-
ви ту Дри ну, чи ја је
во да би стра као су за,
и дру же ње са уче сни-
ци ма ре га те за ме не
је не што не за бо рав-
но. Сви део ми се и
пре део кроз ко ји ре-
ка про ти че, пра ви је
ужи так за очи, што
окре пљу је ду шу и ср-
це – ре кла је Ма ри ја
Шан дор из Су бо ти це.

За ре га ту је вла да-
ло ве ли ко ин те ре со-
ва ње, а иду ће го ди не
се оче ку је још ви ше
уче сни ка јер ова ту-
р и  с т и ч  к о - р е  к р е  а -
тив на ма ни фе ста ци ја
го ди осо ба ма са ин ва-
ли ди те том, чу ли смо

од Ми ла де Ла зић, пред сед ни це Удру же ња
„Све је мо гу ће” за це лу Ср би ју.

М. Ма ли шић

Чам ци ма низ пла хо ви ту ре ку 

ЉИГ
Сек ци ја же на

Иако оску де ва у нов ча ним
сред стви ма, Удру же ње пен зи-
о не ра оп шти не Љиг на сто ји да,
ко ли ко год је мо гу ће, уна пре-
ђу је сво ју дру штве ну ак тив ност.
Та ко је не дав но осно ва ло и
Сек ци ју же на ко ја ће се ба ви ти
про бле ми ма ов да шњих пен зи о-
нер ки и усме ра ва ће их на раз не
дру штве но ко ри сне ак тив но-
сти, а на ро чи то на руч ну из ра ду
укра сних пред ме та са мо ти ви ма
из овог кра ја. Осим то га, чла ни-
це сек ци је ће би ти од по мо ћи
бо ле сним и уса мље ним пен зи о-
не ри ма сво је оп шти не.

– У на шој ор га ни за ци ји же не
чи не го то во по ло ви ну члан ства,
па смо за то од лу чи ли да их још
ви ше ве же мо за удру же ње и
ак ти ви ра мо њи хов рад – ка же
Ми ло рад Цвет ко вић, пот пред-
сед ник љи шких пен зи о не ра.

Пен зи о нер ке из овог кра ја су
за до вољ не ра дом клу ба у Љи гу.
У ње му се са ста ју сва ког по не-
дељ ка и убла жа ва ју мо но то ни ју
пен зи о нер ског жи во та.  С. М.
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АЛЕК САН ДРО ВАЦ

Обе ле жен дан
Удру же ња пен зи о не ра

Пен зи о не ри Алек сан дров ца су на при го дан на чин обе ле жи-
ли Ви дов дан – дан свог оп штин ског удру же ња. На све ча ној сед-
ни ци Скуп шти не То ми слав Стај ко вац, пред сед ник Удру же ња, 
по здра вио је при сут не и под се тио на про те кли пло дан пе ри-
од. Том при ли ком је до де ље но и 20 при зна ња ду го го ди шњим 
ак ти ви сти ма ове пен зи о нер ске ор га ни за ци је, ко ја спа да у ред 
нај бо љих и нај ак тив ни јих у Ра син ском окру гу. На кон рад ног 
де ла сед ни це пен зи о не ри су се дру жи ли, пе ва ли и игра ли до 
ду бо ко у ноћ.

Ина че, нај ста ри ји Алек сан дров ча ни че сто пу ту ју ши ром Ср-
би је и оби ла зе раз не гра до ве и кул тур но-исто риј ске спо ме ни-
ке, па су та ко не дав но по се ти ли Ниш и Ни шку ба њу.

Тре ба ис та ћи и то да пен зи о не ри из Алек сан дров ца два пу та 
ме сеч но ор га ни зу ју дру же ње са „ко ле га ма” из дру гих гра до ва, 
по се ћу ју се и успе шно осми шља ва ју пен зи о нер ске да не. Ове 
го ди не је у пла ну и оби ла зак јед не европ ске зе мље и упо зна-
ва ње са ње ним зна ме ни то сти ма и на чи ном жи во та. Ј. П.

КИ КИН ДА

Из ло жба ста рих за на та
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Ки кин да при ре ди ла је 

не дав но дру гу из ло жбу су ве ни ра, ру ко тво ри на до ма ће ра-
ди но сти и за нат ства. Пред ста ви ло се два де се так из ла га ча у 
ра зно вр сним де лат но сти ма, а сти гли су мај сто ри ста рих за-
на та и из дру гих оп шти на, по ред до ма ће.

Кре а тив на ра ди о ни ца ки кинд ског Ге рон то ло шког цен тра 
при ка за ла је и овог пу та бо га то ства ра ла штво сво јих чла но-
ва. Оста ре ле, али не по су ста ле спрет не ру ке из ра ђу ју пред-
ме те од гли не и дру гих при род них ма те ри ја ла. У овој ра ди о-
ни ци ве те ра ни упра жња ва ју и ве шти ну до ма ће ра ди но сти.

И Удру же ње же на оп шти не Ки кин да по хва ли ло се до стиг-
ну ћи ма за сно ва ним на на род ној тра ди ци ји, као и чла ни це 
Удру же ња „На ков чан ке” из се ла На ко во. Сек ци ја из ки кинд-
ског КУД-а „Еђ шег” из не ла је пред по се ти о це пред ме те ко ји 
ка рак те ри шу на ци о нал не оби ча је Ма ђа ра.

Уче сни ци из ло жбе у Ки кин ди су по тен ци јал ни са рад ни ци 
бу ду ће су ве нир ни це ко ју пла ни ра да отво ри Оп штин ска ту-
ри стич ка ор га ни за ци ја. С. З.

КО СЈЕ РИЋ

Во ле из ле те
Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Ко сје рић су, пре ма

пла ну, не дав но би ли на јед но днев ном из ле ту у окви ру ко јег су
об и шли Но ви Сад, Фру шку го ру и Пе тро ва ра дин. Ко сје ри ћа ни
по себ но ис ти чу го сто прим ство чла но ва но во сад ског Удру же-
ња ко је им је обез бе ди ло во ди ча. У Но вом Са ду је ор га ни зо ван
и ру чак а, као на свим из ле ти ма, дру же ње је би ло основ све га.

– Сви чла но ви су за до вољ ни и са мо пи та ју ка да ће мо на
сле де ће пу то ва ње – ис ти че Јо ви ца Мар ко вић, пред сед ник
Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Ко сје рић. М. Г.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Су срет вој них
пен зи о не ра

У Сме де рев ској Па лан ци не дав но су одр жа ни су сре ти вој них
пен зи о не ра из не ко ли ко гра до ва Ср би је. На ово го ди шњим че-
твр тим су сре ти ма оку пи ло се три де сет вој них пен зи о не ра из
Бе о гра да, Но вог Са да, Сме де рев ске Па лан ке и дру гих ме ста.

По ре чи ма Дра го ја Ву че на, вој ног пен зи о не ра из Сме де рев ске
Па лан ке и јед ног од ор га ни за то ра су сре та, на овом дру же њу по-
ред се ћа ња на вре ме ка да су би ли у ак тив ној слу жби, ево ци ра ју
се и успо ме не из мла до сти, са ве жби и спорт ских над ме та ња уз
оба ве зне анегдотe o ра зним до го дов шти на ма. Сл. К.
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БЛА ЦЕ

Дру же ње на Ви дов дан
Тра ди ци о нал но и ове го ди не, осми пут по ре ду, одр жан је 

Ви дов дан ски су срет пен зи о не ра То пли це. До ма ћин је би ла Оп-
штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бла це, а су срет је про те као 
у дру же њу и раз гле да њу по је ди них блач ких зна ме ни то сти.

Пен зи о не ри су има ли при ли ку да по се те се ло Тр бу ње, род но 
ме сто нај зна чај ни јег то плич ког пе сни ка – Ра дој ка Јо ва но ви ћа, 
од но сно Ра да Дра ин ца. Об и шли су и спо ме ник Ко сти Во ји но ви-
ћу, јед ном од во ђа чу ве ног То плич ког устан ка 1917. го ди не.

Дру же ње је на ста вље но за јед нич ким руч ком и ве се љем, уз 
жа ље ње што је су сре ту при су ство вао ма ли број пен зи о не ра. 
Би ло их је тач но сто, на рав но нај ви ше из Бла ца. Ж. Д.

ША БАЦ

Ви дов дан ски су сре ти
Ло знич ки пен зи о не ри су и ове го ди не ор га ни зо ва ли Ви дов-

дан ске су сре те пен зи о не ра брат ских ор га ни за ци ја. Тра ди ци о-
нал ним су сре ти ма у по зна том „Кур са ло ну” у Ба њи Ко ви ља чи 
при су ство ва ли су и чла но ви Град ске ор га ни за ци је ин ва ли да 
ра да из Шап ца.

Ша бач ки пен зи о не ри – ин ва ли ди ра да и овај пут су се по ка-
за ли као ин вен тив ни, па су по се ту ко ле га ма из Ло зни це упот-
пу ни ли и до дат ним са др жа јем – оби ла ском ма на сти ра Пет ко-
ви ца. Ка ко је ме ђу чла но ви ма мно го за сту пље ни ја жен ска по-
пу ла ци ја, са свим је при род на њи хо ва же ља да оби ђу ма на стир 
по све ћен је ди ном све цу же ни.

Сле де ћа де сти на ци ја би ла је Ба ња Ко ви ља ча и њен пре ле пи 
парк, али је нај ве се ли је и нај све ча ни је ипак би ло у „Кур са ло-
ну”. На кон до брог дру же ња уз му зи ку и плес, пен зи о не ри – ин-
ва ли ди ра да вра ти ли су се у Ша бац умор ни, али чвр сти у на ме-
ри да уско ро ор га ни зу ју но ви из лет. Д. М.

НИШ

Пен зи о не ри Ме ди ја не
на Оплен цу

Пе де сет чла но ва ме сног од бо ра пен зи о не ра Ме ди ја на из
исто и ме не ни шке оп шти не, по се ти ло је ових да на Аран ђе-
ло вац, То по лу, Опле нац, Кра гу је вац и Ја го ди ну. Они су у овим
ме сти ма раз гле да ли кул тур но-исто риј ске зна ме ни то сти, а у
То по ли, Кра гу јев цу и Ја го ди ни су раз го ва ра ли са та мо шњим
пен зи о не ри ма о бу ду ћој са рад њи и уза јам ним по се та ма.

Ово је, ина че, био пр ви ово го ди шњи из лет пен зи о не ра Ме-
ди ја не пред ви ђен пла ном и про гра мом Ко ми си је Ме сног од-
бо ра за од мор и ре кре а ци ју. С. Н.

Кон церт хо ра 
Учи тељ ског дру штва

У окви ру про сла ве град ске сла ве Ни ша, Све тог ца ра Кон-
стан ти на и ца ри це Је ле не, на сту пио је и хор ак ти ва пен зи о не-
ра Учи тељ ског дру штва, ко ји у гра ду на Ни ша ви већ 15 го ди на
де лу је под име ном „Учи тељ ска ли ра”. Овај про ме над ни кон-
церт, ко јим је ди ри го ва ла На та ли ја – Ни на Кр стић уз кла вир-
ску прат њу Ве ри це Ми лу ти но вић, одр жан је у пре пу ној са ли
Ни шког сим фо ниј ског ор ке стра.

Вред но је ис та ћи да нај мла ђи члан „Ли ре” има 53 го ди не, а
нај ста ри ји 84. Ово је би ло ше сто пред ста вља ње хо ра пен зи-
о не ра Учи тељ ског дру штва ни шкој пу бли ци, а на про гра му су
би ле ста ро град ске пе сме и ро ман се. С. Н.
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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” од 31. ма ја 2011. об ја вио је 
до пис го спо ди на Ђор ђа Је ро ти је ви ћа из Ја го ди-
не о ор га ни за ци ји ра да на рад ним ак ци ја ма, па 
ме је под ста као да и ја не што ка жем.

Са мо што је про шло вре ме по ла га ња „ма ле” и 
„ве ли ке” ма ту ре, ју ла 1949. го ди не, кре ну ла је и 
бе ло цр кван ска бри га да на из град њу ауто пу та 
Брат ство−је дин ство. Бри га да је би ла фор ми ра-Бри га да је би ла фофффффффффффффффффффф р ми ра
на од сред њо шко ла цаа и рад-
нич ке омла ди не. Би лла сам
је дан од нај мла ђих чла но ва 
те бри га де, има ла ссам 
са мо пет на ест го ди-
на. По но сна сам на
то. Ра ди ли смо на
де о ни ци пу та код
Нов ске, а на гра ди-

ли шту је вла дао так ми чар ски дух. Тре ба ло је из-
ба ци ти што ви ше „ку би ка” зе мље на тра су.

По по днев но вре ме би ло је ре зер ви са но за
раз не спорт ске, кул тур не и обра зов не ак тив-
но сти. Умор се ни је осе ћао. У спорт ским ак тив-
но сти ма би ло је су сре та са дру гим бри га да ма.
Мно ги бри га ди ри би ли су укљу че ни у раз не
кур се ве и сти ца ли зна ња из од ре ђе них обла сти,кур се ве и сти

тре бе и за опи сме ња ва њем не киха би ло је по т
Рас по ло же ње за све ово увек је би-ак ци ја ша. Р
а вид ној ви си ни.ло на за
о је то део на ших оба ве за пре маБио

штву. Љу бав и дру гар ство про жи ма-дру ш
у све нас.ли су
и ли смо сви јед на ки у истом стро ју.Би

Зве зда на (Вуј чић) Па у но вић,

За је чар

Радне акције – време другарства,
рада, образовања и љубави

Удо вич ка рен та
Пра во на удо вич ку 

рен ту не при па да:
1) ако од да на скло-

пље ног бра ка ни је 
још про шло шест 
ме се ци, осим слу ча ја 
ако је смрт оси гу ра-
ни ко ва на сту пи ла 
у не кој не сре ћи ко ја 
га је за де си ла по сле 
скло пље ног бра ка; 
2) ако је оси гу ра но 
ли це сту пи ло у брак 
кад је већ на вр ши ло 
50 го ди на жи во та; 
3) ако је оси гу ра но 
ли це у вре ме ну скла-
па ња бра ка ужи ва ло 
ин ва ли ди тет ну или 
ста ро сну рен ту по 
овом За ко ну; 4) ако 
је удо ва у вре ме смр-
ти му жа би ла од ње-
га по сво јој кри ви ци 

ра ста вље на или суд ски раз ве де на; 5) ако је кри вич ном пре су дом 
утвр ђе но да је удо ва уми шље но скри ви ла му же вље ву смрт, или 
да је исто та ко су кри ва за ње го ву смрт.

Пра во на де чи ју рен ту не при па да де те ту ста ри јем од 18 го-
ди на.

Ако оси гу ра ник не ма на вр ше них пет го ди на оси гу ра ња, да би у 
слу ча ју смр ти сте као пра во на по ро дич ну пен зи ју, он да удо ва, и 
ако ове не ма, де ца – при ма на име от прав ни не 60 пу та по след њу 
пре ми ју. Ако не ма же не и де це, он да пра во на от прав ни ну при па-
да си ро ма шној мај ци у из но су од 30 пу та по след ње пре ми је.

(Пен зи о ни за вод за слу жбе ни ке у Бе о гра ду од 1938. до 

1939. го ди не, Бе о град, 1940)

По ро дич на пен зи ја
По след ње из ме не и до пу не За ко на о ПИО од но се се и на сти-

ца ње пра ва на по ро дич ну пен зи ју, те ће се ста ро сна гра ни ца на
го ди шњем ни воу по ме ра ти по шест ме се ци, од 2012. до 2017.
Ко нач на гра ни ца ће за удо ву из но си ти 53, а за удов ца 58 го ди на
жи во та. Пре ма ва же ћим про пи си ма, ове го ди не же на сти че пра-
во на по ро дич ну пен зи ју са на вр ше них 50 го ди на ако је у мо мен-
ту смр ти му жа има ла ми ни мум 45 го ди на жи во та. Су пруг, пак,
сти че ово пра во ако је у тре нут ку смр ти су пру ге имао нај ма ње
55 го ди на жи во та. Брач ни друг мо же да ко ри сти по ро дич ну пен-
зи ју уз де те, ко је је ко ри сник по ро дич не пен зи је, са мо ако из вр-
ша ва ро ди тељ ске ду жно сти и ако у ро ку од го ди ну да на на кон
смр ти су пру жни ка по ста не пот пу но рад но не спо со бан(а). Раз ве-
де ни брач ни друг мо же да оства ри ово пра во ако му је суд ском
пре су дом до де ље но из др жа ва ње. Ако је пре ми ну ли оси гу ра ник
или ко ри сник ста ро сне, од но сно ин ва лид ске пен зи је у мо мен ту
за кљу че ња бра ка на вр шио 65 го ди на (му шка рац) или 60 (же на),
удо ва, од но сно удо вац мо же да стек не пра во на по ро дич ну пен-
зи ју под усло вом да има ју за јед нич ке по том ке или да су у бра ку
би ли нај ма ње две го ди не. Ј. О.
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Стаж са уве ћа ним тра ја њем

Пен зи је се ускла ђу ју про цен ту ал но

Сма ње ње ста ро сне гра ни це

?
Та ња Да ни ло вић, Мла де но вац: По сле за вр ше не сред ње шко-

ле за по сли ла сам се 1. 12. 1988. го ди не и ра ди ла све до 16. 9.

2003. ка да сам от пу ште на као тех но ло шки ви шак. Све вре ме

сам ра ди ла на рад ном ме сту где се стаж ра чу на са уве ћа ним тра-

ја њем 12/14, за шта по се ду јем од го ва ра ју ће ре ше ње. Ме ђу тим, у

ре ше њу сто ји да сам на том рад ном ме сту ра ди ла од 1. 12. 1988.

до 1. 2. 1989. го ди не, као и од 16. 11. 1993. до 16. 9. 2003, та ко да

не до ста је око три го ди не, осим ако то ни је вре ме ка да сам би ла

на по ро диљ ском од су ству. Ко ли ко имам бе не фи ци ра ног ста жа

и ко ли ко ми је сни же ње ста ро сне гра ни це, од но сно ка да ћу мо-

ћи да одем у пен зи ју? По што имам и две го ди не по себ ног ста жа

због ро ђе ња тро је де це, ка ква је свр ха овог ста жа, да ли мо гу да

ра дим 33 го ди не и уз до да ва ње по ме ну те две го ди не одем у пен-

зи ју са 35 го ди на ста жа? Ко ли ки је мој уку пан стаж на осно ву из-

во да ко ји Вам при ла жем и да ли ми је цео стаж по кри вен упла том

до при но са, и за ре до ван и за бе не фи ци ра ни стаж?

?
Во ји слав Сто шић, Ве ли ко Ораш је: За мо лио бих Вас да ме ни

и оста лим пен зи о не ри ма об ја сни те на чин об ра чу на и ускла-

ђи ва ња пен зи ја. За што се пен зи је ускла ђу ју про цен ту ал но

ка да би бо ље би ло да се ма са за ис пла ту ускла ди про цен ту ал-

но, а да се по је ди нач но ускла ђи ва ње пен зи је ура ди ли не ар но,

јер сва про цен ту ал на по ве ћа ња пра ве огром ну раз ли ку, па ко

има дај му још, а ко не ма не ка не ма. За ни ма ме, та ко ђе, за што се

же не до ма ћи це ко је ни су ра ди ле, већ су бри ну ле о по ро ди ци и

до ма ћин ству и но си ле нај ве ћи те рет, ни ка да не узи ма ју у об зир

ка да се ра чу на про сек пен зи је за бес плат но бањ ско ле че ње?

?
Ј. Жур кић, Мај дан пек: Остао сам без по сла 2002. го ди не као

тех но ло шки ви шак. Имао сам III ка те го ри ју ин ва лид но сти

та ко да сам упу ћен на тр жи ште ра да две го ди не. По сле то-

га по чео сам да при мам на кна ду, 50 од сто ин ва лид ске пен зи је.

Имам 33 го ди не рад ног ста жа, од то га де вет го ди на на бе не фи-

ци ра ном рад ном ме сту 12/15. Ка ко се За кон о ПИО че сто ме њао,

ин те ре су је ме да ли на осно ву бе не фи ци ра ног ста жа имам пра во

на не ке по вла сти це (сма ње ње ста ро сне гра ни це)?

Од го вор: Ка да се за ко но да вац 
опре де љи вао за на чин утвр ђи-
ва ња ви си не пен зи је, као и на чи-
на ускла ђи ва ња та ко од ре ђе не 
пен зи је, др жао се прин ци па да 
је пен зи ја ис кљу чи во еко ном ска, 
а не со ци јал на ка те го ри ја, та ко 
да се пен зи ја од ре ђу је на осно ву 
за ра да ко је оси гу ра ник оства ри у 
свом рад ном ве ку, а ускла ђи ва ње 
пен зи је се ра чу на у про цен ти ма. 
Је ди на со ци јал на ка те го ри ја је 
при зна ва ње пра ва на нај ни жи из-
нос пен зи је ако су за то ис пу ње ни 
за кон ски усло ви. Ина че, ин фор-
ма ци је ра ди, тре ба под се ти ти да 
су се пен зи је од у век ускла ђи ва ле 
про цен ту ал но, с тим што су све 
до де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка би ле ускла ђи ва не, за ви сно 
од из но са пен зи је, и па у шал ним 
из но си ма, што је сма њи ва ло со-
ци јал не раз ли ке ме ђу пен зи о не-
ри ма. Све до де ве де се тих го ди на 
је по сто јао тзв. за штит ни до да так 
ко ји се ис пла ћи вао за ви сно од 
дру гих при хо да ко ри сни ка пен-
зи је, као и при хо да чла но ва ње-
го ве по ро ди це. Та ко ђе су се За ко-
ном о ПИО шти ти ле од ре ђе не ка-
те го ри је оси гу ра ни ка као што су 
бор ци НОБ, чла но ви Срп ске ака-
де ми је на у ка и оси гу ра ни ци ко ји 

су пен зи ју оства ри ва ли под по-
себ ним усло ви ма, као што су пен-
зи о не ри МУП-а или ва тро га сци
ко ји су има ли стаж са уве ћа ним
тра ја њем. Прак тич но од 1992.
го ди не ове бе не фи ци је ви ше не
по сто је, пен зи је се ускла ђу ју са мо
про цен ту ал но, а сви чи ја је пен-
зи ја ни жа од ми ни мал ног из но са
пен зи је до би ја ју ми ни мал ну пен-
зи ју чи ји је из нос јед но вре ме био
ве зан за пен зиј ски стаж, а ка сни је
се сви ма ис пла ћи вао у истом из-
но су. Да на шње за кон ско ре ше ње
је да се шти ти са мо ка те го ри ја
оси гу ра ни ка ко ја свој рад ни век
про во ди под по себ ним оте жа ним
усло ви ма ра да, а сви оста ли пен-
зи ју оства ру ју за ви сно од за ра да
и ста жа оси гу ра ња.

Што се ти че за шти те стан дар да
пен зи о не ра Ср би је кроз бес пла-
тан бо ра вак у ба ња ма, истина је
да је је дан од усло ва и то да пен-
зи ја ко ри сни ка не пре ла зи од ре-
ђе ни цен зус, а не да се при хо ди
до ма ћин ства де ле на чла но ве
по ро дич ног до ма ћин ства. Овде
се ра ди са мо о пра ву ко ри сни ка
пен зи је, а не чла но ва по ро ди це,
по што је то чи ње ни ца ко ју Фонд
ПИО мо же не спор но да утвр ди и
ни је под ло жна зло у по тре ба ма.

Од го вор: Прет по став ка је да 
је Ва ма ре ше њем о утвр ђи ва-
њу пра ва на на кна ду у ви си ни 
50 од сто ин ва лид ске пен зи је 
утвр ђен и бе не фи ци ра ни рад ни 
стаж од де вет го ди на. У том слу-
ча ју сва ка ко ће Вам овај стаж 
по мо ћи да ра ни је оства ри те ста-
ро сну пен зи ју, тј. пре 65 го ди на 
жи во та ка ко је то про пи са но За-
ко ном о ПИО ко ји је са да на сна-
зи. По са да шњим про пи си ма, 
за сте пен уве ћа ња ста жа 12/15 
ста ро сна гра ни ца се сни жа ва за 
сва ке че ти ри го ди не про ве де-

не на овим по сло ви ма за јед ну
го ди ну. То прак тич но зна чи да
ће те мо ћи да оде те у пен зи ју
две го ди не ра ни је не го они ко ји
не ма ју оства рен бе не фи ци ра ни
рад ни стаж. Бу ду ћи да сте за ста-
ро сну пен зи ју ре ла тив но мла ди
и да би Вам под овим за кон ским
усло ви ма тре ба ло још шест го-
ди на да оства ри те пра во на ста-
ро сну пен зи ју, пре по ру чу је мо
да пра ти те про пи се из обла сти
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња ко ји мо гу и да се ме ња ју
у овом пе ри о ду.

Од го вор: Ако у уве ре њу о бе-
не фи ци ра ном рад ном ста жу ко је
по се ду је те сто је на ве де ни по да-
ци, то зна чи да сте са мо у том пе-

ри о ду ра ди ли на рад ном ме сту
на ко ме се стаж ра чу на са уве-
ћа ним тра ја њем. Ов де тре ба на-
по ме ну ти да се као стаж са уве-

ћа ним тра ја њем до 1990. го ди не
мо же ра чу на ти вре ме про ве де но
на ра ду, као и вре ме про ве де но
на бо ло ва њу до ме сец да на. Од
1990. го ди не па на да ље као стаж
са уве ћа ним тра ја њем ра чу на се
са мо вре ме про ве де но на ра ду,
сва ко од су ство ва ње са ра да се
не ра чу на као стаж са уве ћа ним
тра ја њем. Што се ти че Ва ших по-
да та ка о бе не фи ци ра ном рад ном
ста жу, уне тих у ба зу по да та ка ма-
тич не еви ден ци је, еви ден ти ра ни
су са мо за че ти ри ка лен дар ске
го ди не. Ови по да ци су пра вил-
но уне ти са од у зе тим вре ме ном
про ве де ним на бо ло ва њу. За
оста ле пе ри о де не ма по да та ка,
што на во ди на за кљу чак да за то
вре ме ни су пла ће ни до при но си
на име ста жа са уве ћа ним тра-
ја њем, те се ти пе ри о ди не мо гу
ни при зна ти у рад ни стаж, без
об зи ра на уве ре ње ко је по се ду-
је те. Пре ма ре ги стро ва ним по-
да ци ма, Ви има те са мо две го ди-
не, 11 ме се ци и 18 да на ста жа са

уве ћа ним тра ја њем. То ука зу је да
про блем са не у пла ће ним до при-
но си ма тре ба да ре ши те са бив-
шим по сло дав цем. Сни же ње ста-
ро сне гра ни це је мо гу ће за уве-
ћа ње 12/14, и то за јед ну го ди ну
за сва ких пет го ди на про ве де них
на овим по сло ви ма. Што се ти че
по себ ног ста жа по осно ву ро ђе-
ња тре ћег де те та (о чему пишемо
у овом броју), он не мо же да Вам
до пу ни не до ста ју ћи стаж оси-
гу ра ња до 35 го ди на и омо гу ћи
ра ни ји од ла зак у пен зи ју. Тек ка-
да на вр ши те по треб не го ди не
жи во та, па и са сни же њем ста ро-
сне гра ни це, по се бан стаж мо же
до пу ни ти по тре бан стаж до пу не
ста ро сне пен зи је јер, као што
зна те, од 2013. го ди не се по ве-
ћа ва ју по треб не го ди не ста жа за
оси гу ра ни ка же ну потребне за
од лазак у пу ну ста ро сну пен зи ју.
За са да због не пот пу них по да та-
ка у ба зи ма тич не еви ден ци је ни-
је ра ци о нал но утвр ђи ва ти Ваш
укуп ни стаж оси гу ра ња.
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АДИЈА

ЧОКОТ

ВИНОВЕ ЛОЗЕ

ИМЕ РАНИЈЕГ 

ПЕВАЧА

ЧАРЛСА

ЗМИЈСКИ

ОТРОВ

ШУМСКА

КРЕДА

ОЗНАКА

РЕОМИРА

РУПИЧАСТА

ТКАНИНА

ОЗНАКА 

ПАНЧЕВА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ПРЕЛАЖЕЊЕ

СИМБОЛ 

ФОСФОРА

МЕСТО

У СРБИЈИ,

КОД НИША

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: опна, ма, лантан, растури, истинит, Стамена, 
Тиволи, кин, к, рат, пст, а, икра, де, Реја, Алмирос, реалан, Кладањ, Штитаре, 
Арно, аг, Киа, о, о, ич, осам, ранчери, арбитар

СКАНДИНАВКА
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Ле ко ви те ми сли
У ко рум пи ра ној сре ди ни ни ра чу ни не мо гу да бу ду

чи сти.
Нов ча ни ца ма је по суо сво је гре шке, па му се не ви-

де.

Нај спо соб ни ји је. Одр жао се кроз све по ли тич ке си-
сте ме.

Баш је то па ра докс – има мо бр зе пру ге, а ни ка ко да

стиг не мо у Евро пу!

Не мо рам да ло жим. Због ра чу на за стру ју го ри ми под
но га ма.

За слу ге љу ди не тре ба да се ме ре на кан тар јер та-

да мо же и да се под ва љу је.

По што је ме со ску по, баш бих во лео да знам у ко ме гр-
му ле жи зец.

Мо ра мо да на ба ви мо пи лу ле за дез ин фек ци ју во-

де. Мно го је, бра те, „му ти во да”.

Кључ на пи та ња тре ба од мах ре ша ва ти, а не да их ста-
вља мо под кључ!

Жи вот ни стан дард нам је као и жи вот на сре ди на.

Све за га ђе ни ји.

До ма ћа па мет је као до бра ин ве сти ци ја. Ште ди де ви-
зе.

Пла но ви у др жа ви су нам, углав ном, ре ал ни. Не ре ал но
је да ће се из вр ши ти.

Ње го ве спо соб но сти су као ба лон. Чим се ви со ко уз-
диг не од мах пук не.

При знао је да је исти на да је до био па ре да не би

го во рио исти ну.

Пред су дом на ро да не ма при ви ле го ва них.
Ду шан Стар че вић
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Мо лим за реч
Шта ће нам Три јум фал на ка пи ја. Ми смо на ви кли да ула зи мо на

ма ла вра та.
По сла ни ци мо гу мир но да спа ва ју на сед ни ца ма пар ла мен та.

До бро су пла ће ни.

„Ве ли ки брат” је са мо вр ху нац на ше бу ра зер ске по ли ти ке.
Чу вај те се си тих. Они пр ви оглад не.

Јед ног да на сви Ср би ће жи ве ти у јед ној др жа ви, али се не зна у
ко јој.

То ли ка јаг ма за фо те ља ма, а ин ду стри ја на ме шта ја нам у кри-

зи.

Ис пред кон теј не ра има све ви ше љу ди. На дам се да их вла да не ће
тре ти ра ти као но ва рад на ме ста.

Ни шта нам не мо же еше ри хи ја ко ли. Ми жи ви мо и на стру ју

и на бак те ри је.

Шпан ске се ри је, шпан ски кра став ци, шпан ски трам ва ји... А и бо-
љи усло ви жи во та су за нас шпан ска се ла.

Филм „Уста нич ка ули ца” за вр шен је пре ро ка. Већ на пр ви по-

глед ви ди се да не ма ве зе са Ко ри до ром 10.

Кур се ви ма са же у гра ду су пре ску пи. Из у зе так је ма са жа са сед ни-
ца пар ла мен та.

Де јан Па та ко вић

Нул та тач ка
На се лу је га јио лук, а у фир ми ја ва шлук.
Жи вот је све ску пљи. А тек смрт?

Чо век је на ше нај ве ће бла го, али са мо ако пла ћа по рез.
Оде ло не чи ни увек чо ве ка. Али, фо те ља и те ка ко.

Што је функ ци о нер ва жни ји, фо те ља му је све ве ћа и твр ђа.
Кад но ви на ри штрај ку ју, он да исти на мо же да спа ва.

Пре је ла тре ба ру ке пра ти, али са мо ако има шта у та њи ру.
Гра ди мо и да ље бр зе пру ге. То је је ди ни воз ко ји нам ни је

про шао.

Не тр чи те за по ли ти ча ри ма. Мо гу вас од ве сти у „зо ну су мра ка”.
По стао је вр стан ме на џер. За тво рио је три фа бри ке.

Има мо мно го но вих за ко на. За то нам и не до ста је ви ше за ко ни то-
сти.

Без мо ти ке не ма хле ба, али има фо те ља.

У овој зе мљи ни је све ста ло. Ево, на при мер, ин фла ци ја.
Кар ло Ве реб

Да ли сте зна ли ...

 ... да је нај ску пљи за чин на све ту ша фран? Пра ви ша фран 

... да је „Са мун да ри Ка за на” на зив нај ску пљег ка ри ја на све-

 ... да нај ску пљу пи цу на све ту под на зи вом „Луј XI II” пра ви 

... да је најскупље месо на свету чувена

... да се нај ску пљи омлет на све ту мо же по-

јје уства ри ту чак би ља ка из по ро ди це Cro cus sa ti vus, а за до-

ту ко ји се, без об зи ра на кри зу, и да ље по слу жу је у ин диј ском 

ита ли јан ски ку вар Ре на то Ви о ла? Пи ца ко шта „са мо” 8.300 

јапанска „мраморна” говеди  на? Фи ле од 

је сти у ре сто ра ну њу јор шког хо те ла „Le Par-

y 
... да се нај ску пља чо ко ла да на све ту зо ве „Cho co po lo gie by 

би ја ње по ла ки ло гра ма за чи на нео п ход но је убра ти 225.000 

ре сто ра ну Бом бај Бро се ри у Лон до ну? Пор ци ја овог је ла – 

евра а са стој ци су мо ца ре ла, ме со од бу фа ла, три вр сте ка ви-

200 гра ма ко шта у Евро пи ви ше од 100 до-

 ker Me ri dien”. Ко шта 1.000 до ла ра, а осим ја ја 

Knipschildt” и про из во ди се у САД. За па ко ва ње од 453 гра ма 

мо ра се пла ти ти 2.600 до ла ра.

ту ча ка. Је дан ки ло грам пра вог ша фра на ко шта око 6.000 до-

ком би на ци је ка ви ја ра, тар ту фа, мор ских пу же ва, шкот ског 

јја ра, цр ве не кра бе, рин гли це и ја стог.

ла ра.

јја сто га и је сти вих злат них че сти ца ко шта 2.000 фун ти.

ла ра. Не ки ко ма ди, по себ но ме ка ни, про да ју се и за хи ља ду 

ту је ка ви јар и усит њен це ли ја стог.

до ла ра.
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... да је ки не ски чај Гвоздене богиње милости најцењени-

јји на свету? Његова арома је више него необична – мирис

орхидејее комбинован са врло слатким укусом, и процењен

јје на 2.000 долара по килограму, што га чини најскупљим на

свету.

... да нај ску пљи ка ви јар на све ту 

... да по сто ји ве ро ва ње да је кром-

ни је цр ни? Зо ве се „ал мас”, из Ира на 

пир сор те „La Bo no te” ство рио лич но 

јје и пред ста вља икру ал би но бе лу ге. 

вр хов ни бог Ин ка? Ова вр ста кром-

Сто гра ма икре је спа ко ва но у те гли цу од чи стог зла та и ко-

пи ра је то ли ко не жне струк ту ре да се мо ра при ку пља ти са мо 

шта око 2.000 до ла ра.

руч но, а ки ло грам ко шта око 500 евра.


