
ГОВОРНИ АУТОМАТ

0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 

позива

или: 011/30-60-680

ТЕМА БРОЈА: Материјално најугроженији пензионери, чија 

примања не прелазе прописани лимит, и убудуће ће моћи да се 

одмарају у бањама Србије о трошку Фонда

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ГОДИНА XLIII  БРОЈ 14  БЕОГРАД, 31. ЈУЛ 2011.  ИЗЛАЗИ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО

ПОСЛАТИ ПРВИ ПОЗИВИ



2 31. јул 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички

фонд за пензијско

и инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК:
Милена Јовановић

РЕДАКЦИЈА:

Булевар уметности бр 10,
11070 Београд,
e-mail: glasosiguranika@pio.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ:

011/2017-437
факс: 2017-437

РЕДАКЦИЈА ЗА 

ВОЈВОДИНУ:

Житни трг бр. 3,
21000 Нови Сад

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Ика Митровић, 
021/487-7789,
факс: 021/6624-359,
e-mail: ika.mitrovic@piovoj.rs

ШТАМПА:

Штампарија Балкан, Инђија

ОГЛАШАВАЊЕ:

011/2017-437

Рукописи и фотографије
се не враћају.
Електронско издање:

www.pio.rs/glasosiguranika

ГОВОРНИ АУТОМАТ

0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 

позива

или: 011/30-60-680

ТЕМА БРОЈА: Материјално најугроженији пензионери, чија 

примања не прелазе прописани лимит, и убудуће ће моћи да се

одмарају у бањама Србије о трошку Фонда

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ГОДИНА XLIII БРОЈ 14 БЕОГРАД, 31. ЈУЛ 2011.  ИЗЛАЗИ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО

ПОСЛАТИ ПРВИ ПОЗИВИ

По след њих ме сец-два би ли су, као и сва ке
го ди не, стре сни за мно ге ро ди те ље и де цу
ко ја су упи су ју ћи се у сред ње шко ле или

на фа кул те те по ку ша ла да, во ђе на ср цем или ра-
ци о нал ни јим мо ти ви ма, од ре де и усме ре сво ју
бу дућ ност. Сва ког про ле ћа по но во се ак ту е ли зу ју
пи та ња шко ло ва ња, ка ри је ре, а због ве ли ког ин-
те ре со ва ња сти че се по гре шан ути сак да у овој
зе мљи има ви шак обра зо ва них.

У ста рим дру штви ма шко ло ва ње је би ло до ступ-
но са мо ма ло број ни ма ко ји су има ли до вољ но нов-
ца или вре ме на, а они ко ји су рас по ла га ли зна њи ма
и ве шти на ма за у зи ма ли су по вла шће не по зи ци је
у сво јим сре ди на ма. Зна ње и обра зо ва ње и да нас
бит но ути чу на по ди за ње ква ли те та жи во та и стан-
дар да, без об зи ра на то што се то на овим про сто ри-
ма че сто до во ди у сум њу. Ко ли ки је зна чај ин те лек-
ту ал ног ка пи та ла јед не за јед ни це до вољ но го во ри
ли ста де вет нај бо га ти јих зе ма ља све та од ко јих са мо
две још има ју по ко ји про це нат не пи сме них, а ве за
из ме ђу обра зо ва ња и ква ли те та жи во та је још очи-
глед ни ја ка да се по сма тра ду жи на жи вот ног ве ка
или сто па за ду же но сти. Др жа ве са ни ским сте пе ном
пи сме но сти ујед но су и нај за ду же ни је, а у зе мља ма у
раз во ју сва ка че твр та од ра сла осо ба је не пи сме на.

Не ма, да кле, ни ка кве сум ње да се обра зо ва ње
и да нас сма тра усло вом оп стан ка мо дер ног дру-
штва. Сва ка на ци о нал на еко но ми ја и њен раз вој
за ви се нај ви ше од ква ли те та ње них по је ди на-
ца и за то ни ко се би не мо же да при у шти лук суз
не ин фор ми са но сти. У вре ме ну ко је је пред на ма
уче ње по ста је лич на од го вор ност а пер ма нент но
обра зо ва ње оба ве за, а не ствар из бо ра. У ве ћи-
ни про фе си ја зна ње се ду пли ра сва ких не ко ли ко
го ди на што зна чи да, ако же ли мо да др жи мо ко-
рак, и зна ње сва ко га од нас тре ба да се уве ћа ва
истим тем пом. На до бар и си гу ран по сао мо ћи ће
да ра чу на ју са мо они ко ји стал но уче, не за о ста-
ју и спрем ни су да пре у зму од го вор ност за сво је
зна ње и од лу ке.

Због то га да нас и ви ше не го ра ни је ин ве сти ра-
ти у обра зо ва ње зна чи ин ве сти ра ти у бу дућ ност.
И то не са мо за рад бо љег по сла и стан дар да, већ
ра ди нас са мих – за то што обра зо ва ни љу ди има ју
ве ће са мо по што ва ње, про дук тив ни ји су и мо ти-
ви са ни ји, ини ци ра ју про ме не и лак ше им се при-
ла го ђа ва ју. Ве ру ју у се бе. А до те ве ре се не до ла-
зи са мо кроз ди пло му и по хва ле. До ла зи се кроз
до ка зи ва ње сво јих спо соб но сти увек и сву да.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Померање граница
Пре ма тврд ња ма Обри ја де Гре ја, во де ћег бри-

тан ског на уч ни ка, осо ба ко ја ће про сла ви ти и 150.
ро ђен дан већ је ро ђе на, а за не ких 20 го ди на свет
ће угле да ти и бе ба чи ји ће жи вот ни век би ти не-
ве ро ват них 1.000 го ди на. За по сле ни ма у Ср би ји
би нај ви ше од го ва ра ло да дан тра је из ме ђу 27 и
29 са ти. На и ме, чак 80 по сто уче сни ка ис тра жи ва-
ња „Сло бод но вре ме на кон по сла” ре кло је да 24
са та ни је до вољ но за ис пу ње ње свих сва ко днев-
них пла но ва.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да нај ма ње
сло бод ног вре ме на има ју осо бе ста ро сти из ме ђу
26 и 40 го ди на јер су они нај не за до вољ ни ји ти ме
што то ком да на не ура де све што би же ле ли. Тих
три до пет ча со ва при де, по ло ви на ан ке ти ра них
би ис ко ри сти ла на по слов не оба ве зе, док би дру-
гих пе де сет по сто то вре ме упо тре би ло за лич на
ин те ре со ва ња. Да кле, мно го то га се про ме ни ло
ка да је реч о ра чу на њу вре ме на и ди на ми ци жи-
во та. 

Бри тан ски струч ња ци твр де да је, ка ко не би
до шло до пот пу ног сло ма људ ског те ла, по треб но
чак шест го ди шњих од мо ра у го ди ни. Да би смо
оста ли што здра ви ји, од мор је по тре бан на сва ка
62 да на, а они ко ји че ка ју ду же од два ме се ца да
оду на го ди шњи од мор ри зи ку ју соп стве но здра-
вље и рас по ло же ње. Од око 500 по се ти ла ца сај та
po slo vi.in fo stud.com, ско ро по ло ви на ис пи та ни-
ка има пра во на го ди шњи од мор у тра ја њу од 20
рад них да на, ко ли ко је за ко ном пред ви ђе но, али
ве ћи на осо ба и не ма го ди шњи од мор или им је
број сло бод них да на ма њи од про пи са ног.

Ако по гле да мо стра не ком па ни је, пре ма ис-
тра жи ва њу фир ме Post Offi    ce Tra vel In su ran ce,

че твр ти на за по сле них је ре кла да се на ла зе под
то ли ким при ти ском да им је пре ко по треб на па-
у за на кон не ко ли ко не де ља ра да. То је ме ђу тим
те шко оства ри во, па се са мо пе ти на ис пи та них
од ма ра на сва ка два ме се ца. Чак 44 од сто ис пи та-
них рад ни ка на го ди шњи од мор од ла зи на сва ких
шест ме се ци или ду же. Ипак, ве ћи на њих осе ћа
да се ни во стре са сма њу је чим оду из кан це ла ри-
је, а ви ше од по ло ви не ис пи та них је ре кло да су
пре по ро ђе ни већ на кон дан или два про ве де на
ван кан це ла ри је.

За то ваљ да и по сто ји још јед на, не зва нич на ка-
те го ри ја од мо ра о ко јој се ма ло го во ри – ла жно
бо ло ва ње. Нај зад, ка ко твр ди Ка ри Ку пер, про-
фе сор ор га ни за циј ске пси хо ло ги је и здра вља на
Уни вер зи те ту Лан ка стер, за по сле ни ко ји ни је био
на го ди шњем од мо ру по ста је ма ње про дук ти ван
и скло ни ји гре шка ма. Ј. Оцић
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Циљ је да се ма те ри јал но
нај у гро же ни јим
пен зи о не ри ма омо гу ћи
опо ра вак у РХ цен три ма

Чла но ви Управ ног од бо ра РФ ПИО,
на сед ни ци одр жа ној кра јем фе бру-
а ра, до не ли су од лу ку о из два ја њу

сред ста ва за ре ха би ли та ци ју ко ри сни ка
пен зи ја за 2011. го ди ну. За ово го ди шњи од-
мор и опо ра вак у ба ња ма из дво је но је 252
ми ли о на ди на ра за 9.407 ко ри сни ка чи ја
при ма ња ни су ви ша од 20.372 ди на ра. Ове
го ди не Фонд ПИО је не што ра ни је рас пи сао
кон курс, та ко да је већ по че ла ре а ли за ци ја
бес плат ног опо рав ка у РХ цен три ма. Спи-
ско ви са име ни ма ко ри сни ка ко ји ће оти ћи
на ре ха би ли та ци ју о тро шку Фон да су у ба-
ња ма, а по зи ва ње је у то ку. Као и прет ход-
них го ди на, би ло је ве ли ко ин те ре со ва ње
за ову по вољ ност. Пре ма ре чи ма Да ни це
Ра ји че вић, по моћ ни ка ди рек то ра за фи-
нан сиј ско-еко ном ске по сло ве при Сек то ру
за фи нан сиј ске по сло ве, при мље на су чак
44.794 зах те ва, усло ве је ис пу ња ва ло њих
36.587, те је и об ра да по да та ка би ла оби ман
и зах те ван по сао.

– Исте, 2008. го ди не ка да је до нет Пра-
вил ник о дру штве ном стан дар ду ко ри сни-
ка пен зи ја РФ ПИО, у са рад њи са ко ле га ма
из ИТ-а ура ђен је из у зет но до бар про грам,
ко ји омо гу ћа ва ве ли ки број из ла зних по-
да та ка. На осно ву тих по да та ка мо же да се
пра ти оства ре ње це лог про гра ма сла ња
пен зи о не ра по ба ња ма, као и ње го ва ре а-
ли за ци ја по фи ли ја ла ма. Уно сом ЈМБГ ко ри-
сни ка пен зи је, из ба зе по да та ка за ма тич ну
еви ден ци ју и ис пла ту пен зи ја по вла че се
по да ци ко ји су Пра вил ни ком пред ви ђе ни
као кри те ри ју ми за бо до ва ње (број го ди на
ста жа оси гу ра ња, број го ди на ко ри шће ња
пен зи је, ви си на пен зи је итд.) и ауто мат ски
се оба вља ран ги ра ње – на во ди на ша са го-
вор ни ца.

Про грам омо гу ћа ва и пре ци зну еви ден-
ци ју од би је них зах те ва, као и раз ло га због
ко јих су од би је ни.

– Ове го ди не, при ме ра ра ди, од би је но
је 8.207 зах те ва пен зи о не ра, што чи ни 18,4
од сто укуп ног бро ја при мље них зах те ва.
Нај че шћи раз ло зи не ис пу ња ва ња усло ва
су сле де ћи: од под не тих зах те ва, 1.046 је
из над цен зу са (са при ма њи ма ви шим од
20.372 дин.), 1.629 је ко ри сни ка ино пен зи ја,
под не то је 803 зах те ва ко ри сни ка на кна де
II и III ка те го ри је ин ва лид но сти (ове на кна-
де су За ко ном о ПИО из 2003. го ди не пре-
ве де не у ин ва лид ске пен зи је, од но сно 50

по сто од ин ва лид ске пен зи је, што зна чи да
се ко ри сник још на ла зи на би роу или у рад-
ном од но су), 261 зах тев је од би јен из дру-
гих раз ло га, а нај ви ше њих – 4.468 под не ло
је зах те ве, а већ су то пра во ис ко ри сти ли у
пе ри о ду од 2008. до 2010. го ди не. Ин те ре-
сант но је да, не са мо ове не го и прет ход них
го ди на, от при ли ке 10 по сто од укуп но при-
мље них зах те ва, или ско ро 50 про це на та од
бро ја ко ји је пред ви ђен да ко ри сти ба њу,
је су и пен зи о не ри ко ји су то пра во већ ис-
ко ри сти ли. По во дом ово га су ре а го ва ла и
удру же ња пен зи о не ра, сма тра ју ћи да би из-
ме на ма Пра вил ни ка ова кве по ја ве тре ба ло
санк ци о ни са ти – ка же Да ни ца Ра ји че вић.

На осно ву све о бу хват не и де таљ не ана-
ли зе, ако се узме у об зир са мо је дан од
усло ва – да из нос пен зи је не пре ла зи 20.372
ди на ра, тач но се, гле да но по ка те го ри ја ма,
зна ко ли ко ко ри сни ка је има ло пра во да
кон ку ри ше.

– На осно ву ста ти стич ких по да та ка о ра-
спо ни ма пен зи ја из апри ла ове го ди не, ако
се огра ни чи мо са мо на цен зус, од но сно
из нос пен зи је ко ји ове го ди не не пре ла зи
тих 20.372 ди на ра, он да би из ка те го ри је
за по сле них мо гло да ко ри сти ово пра во
њих око 600.000, што је 40 по сто укуп ног
бро ја из ове ка те го ри је. Из ка те го ри је са-
мо стал них де лат но сти ово пра во мо гло би
да ко ри сти 29.000 ли ца, што пред ста вља
50 по сто укуп ног бро ја пен зи о не ра из ове
ка те го ри је, као и 218.539 ко ри сни ка по љо-
при вред не пен зи је, да кле го то во 100 по сто

из ове тре ће ка те го ри је, чи ја су при ма ња и
нај ни жа. То је, да кле, са мо ако по сма тра мо
је дан од не ко ли ко усло ва кон кур са, али он
је и нај бит ни ји, од но сно усло вља ва ју ћи –
на гла ша ва по моћ ник ди рек то ра за фи нан-
сиј ско-еко ном ске по сло ве.

Пен зи о не ри су има ли при го во ре у ве зи
са спи ском РХ цен та ра у ко је мо гу да оду на
бес пла тан опо ра вак. Нај че шће су се жа ли-
ли да од ре ди ште ко је су до би ли ни је пред-
ви ђе но за не ке од ди јаг но за на ве де них у
њи хо вој ме ди цин ској до ку мен та ци ји.

– Пра вил ник о дру штве ном стан дар ду
ко ри сни ка пен зи ја РФ ПИО од но си се на
пен зи о не ре ко ји су ма те ри јал но нај у гро-
же ни ји, с ци љем да им се омо гу ћи да бо ра-
ве у не кој од срп ских ба ња. До ку мен та ци ја
ко ју при ла жу на кон кур су, а ко ја све до чи
о њи хо вом здрав стве ном ста њу, слу жи да
пен зи о нер не бу де упу ћен у не ку од ба ња
ко је би мо гле да иза зо ву до дат не здрав-
стве не про бле ме, од но сно кон тра ин ди ка-
ци је. Ми упу ћу је мо ко ри сни ке ис кљу чи во
у РХ цен тре ко ји су на ве де ни у Пра вил ни ку
о це на ма бо ле снич ког да на за про ду же ну
ре ха би ли та ци ју у ста ци о нар ним здрав-
стве ним уста но ва ма спе ци ја ли зо ва ним за
ре ха би ли та ци ју, ко ји је до нео Ре пу блич ки
за вод за здрав стве но оси гу ра ње. На осно-
ву ње га са чи ни ли смо спи сак РХ цен та ра
у на шем Пра вил ни ку из 2008. го ди не. На-
ма не пред ста вља ју про блем оправ да ни
при го во ри. При ме ра ра ди, ако пен зи о нер
тра жи про ме ну ба ње и има од го ва ра ју ћу

БЕС ПЛА ТАН ОПО РА ВАК У БА ЊА МА

По сла ти пр ви по зи ви
ДаДаДаДаДаДаДДаДаДаДаДД  н н н н ннн нннни и и иииииии и иицацацацацацацацаццаацацацацацца Р Р Р РРРРР РРР РРРа а аа а ааа аа а а а ааајијијијјијијијијијјиијииијијијииич ч ч ч ч ч ччч ччччч чччче е е е ееееее ееееееееввививививививививививививиићћћћћћћћћћћћћћћћћћћ
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Со си је те же не рал бан ка до 20. ок то бра
омо гу ћа ва ко ри сни ци ма пен зи ја по ди за ње
го то вин ског кре ди те до 30.000 ди на ра без ка ма те

Ру ко во де ћи се чи ње ни цом да у Ср би ји жи ви око 1,7 ми ли о на 
пен зи о не ра и да они спа да ју у ка те го ри ју љу ди са ре дов ним и 
га ран то ва ним при ма њи ма, што је тре ћи на ре дов них при хо да у 
зе мљи, а с об зи ром на то да су у ве ћи ни слу ча је ва њи хо ве пен-

зи је при лич но скром не, у Со си је-
те же не рал бан ци од лу чи ли су да
им на не ки на чин иза ђу у су срет.

– По зна то је да су пен зи о не ри
ве о ма ре дов не и уред не пла ти-
ше, да кле спа да ју у ка те го ри ју
гра ђа на ко ја на вре ме из ми ру је
оба ве зе. Та ко ђе је по зна то и то
да ве ли ки број њих не мо же да се
по хва ли пен зи ја ма ко је су ви со-
ке, сто га је на ша бан ка од лу чи ла
да им то ком три ме сца, од 20. ју ла
до 20. ок то бра омо гу ћи мо да код
нас по диг ну кре дит без уче шћа,
де по зи та и без ка ма те. Кре дит ће
от пла ћи ва ти на шест ме сеч них
ра та, а усло ви су да ни су ста ри-
ји од 74 го ди не и да пре ба це свој
те ку ћи ра чун у на шу бан ку – ка-
же за наш лист Ми ро слав Ре бић,
члан Из вр шног од бо ра Со си је те
же не рал бан ке.

Пен зи о не ри ко ји има ју те ку ћи
ра чун у овој бан ци, мо гу да по-
диг ну за ра ду дан ра ни је од оста-
лих. У по ну ди је стан дард па кет

ко ји по ред те ку ћег ра чу на укљу чу је и „ди на” де бит ну кар ти цу уз
ме сеч ну на кна ду од 150 ди на ра.

Пен зи о ни са ним гра ђа ни ма ова бан ка ну ди и оп ци ју штед ње,
уз из два ја ње 20 евра ме сеч но и ка ма ту од 4,82 до 5,54 од сто за
штед њу у еври ма. За ди нар ску штед њу ме сеч на из два ја ња су
2.000 ди на ра, а ка ма та 9,69 од сто. Со си је те же не рал бан ка им
омо гу ћа ва да ште де и за сво је уну ке: у том слу ча ју ми ни мал ни
улог је 10 евра или хи ља ду ди на ра ме сеч но. В. А.

ме ди цин ску до ку мен та ци ју, 
ко ју мо жда ни је при ло жио 
кад је кон ку ри сао, ле кар ве-
штак на осно ву при ло же ног 
ме ња ба њу, али та квих је ма-
ло. Ви ше је оних ко ји би же-
ле ли да иду у од ре ђе ну ба њу, 
али не по се ду ју од го ва ра ју ћу 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју. 
Фон ду би би ло нај лак ше да 
пен зи о нер сам од ре ди ба њу 
(што зна чи да не би смо фор-
ми ра ли ко ми си је), али би се 
он да опо ра вак свео на пет 
или шест ба ња од укуп но 25 
ко ли ко их има на спи ску. Та-
ко ђе, има до ста при го во ра 
пен зи о не ра ко ји су по зи тив-
но ре ше ни, а на ла зе се на до-
пун ским ранг-ли ста ма, ко ји 
сма тра ју да су оште ће ни јер 
ни су ран ги ра ни на осно ву ме ди цин ске до-
ку мен та ци је ко ју при ла жу. Ви ди се да се
ра ди о те шким обо ље њи ма, али на шим
пра вил ни ком ни је пред ви ђе но бо до ва ње
здрав стве ног ста ња пен зи о не ра. По по зи-
тив ним за кон ским про пи си ма ово пра во
мо гу да оства ре пред здрав стве ним ко ми-
си ја ма РЗ ЗО – под се ћа Да ни ца Ра ји че вић.

При ли ком под но ше ња зах те ва пре по зна-
ти су и не ки про бле ми, та ко да је на ја вље на
и из ме на Пра вил ни ка.

– Оно што си гур но мо ра мо да про ме ни мо
је члан 5 Пра вил ни ка, ко ји из ме ђу оста лог
ре гу ли ше и онај део ко јим је пре ци зи ра-
но да мо гу да кон ку ри шу са мо пен зи о не ри
ко ји по след ње три го ди не ни су ко ри сти-

ли опо ра вак пре ко Фон да. Та
тре ћа го ди на је упра во 2012,
те ова из ме на мо ра усле ди ти
пре рас пи си ва ња кон кур са за
по ме ну ту го ди ну. Са пред ло-
зи ма за из ме ну Пра вил ни ка, а
пре све га овог чла на, обра тио
нам се и је дан број ор га ни за-
ци ја са ве за пен зи о не ра, као и
оста лих са ве за. Пра вил ник из
2008. го ди не је до ста те мељ но
ура ђен. Од ре ђен број при го-
во ра, ко ји и да нас по сто ји, био
је и та да при су тан и од но сио
се на со ци јал но ста ње пен зи-
о не ра. Ми смо не ке еле мен те
уне ли у Пра вил ник, као, на
при мер, дру га при ма ња ко ри-
сни ка пен зи ја, али ло гич но је
да их пен зи о нер не ће уне ти
јер би сам се бе ели ми ни сао.

Ско ро све про бле ме би смо ре ши ли да по-
се ду је мо со ци јал ну кар ту пен зи о не ра, јер
је овај пра вил ник и хтео да фа во ри зу је ту,
нај у гро же ни ју ка те го ри ју, али по што је то
скуп и ду го тра јан по сао осло ни ће мо се на
ба зу по да та ка ко ју по се ду је РФ ПИО – за-
кљу чу је на ша са го вор ни ца.

Је ле на Оцић

ЈЕЈЕ Д ДИНИНН СТВЕ НАНА П ПО ОНУНУ ДА
ЗАЗА ППЕНЕН ЗИ О НЕНЕ РЕ
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актуелно

И ове го ди не
не ко ли ко сто ти на
уче сни ка из це ле
Ср би је над ме та ће
се у стре ља штву, 
бр зом хо да њу,
ри бо ло ву, пи ка ду,
ша ху...

За са мо три го ди не по сто-
ја ња Олим пи ја да тре ћег 
до ба ко ја је по че ла за-

хва љу ју ћи ен ту зи ја зму ша чи це 
пен зи о нер ских ак ти ви ста пре-
ра сла је се бе и из ра сла у пра-
ви олим пиј ски по крет тре ћег 
до ба Ср би је. Одр жа на пр ви пут 
2008. у Со ко ба њи, пре ва зи шла 
је од зи вом уче сни ка и ква ли те-
том ор га ни за ци је сва оче ки ва-
ња и од мах по ста ла тра ди ци о-
нал на. 

– Олим пи ја да је из го ди не у 
го ди ну ра сла и по бро ју так ми-
ча ра и до би ја ла на ква ли те ту у 
по гле ду ра зно вр сних са др жа-
ја и так ми чар ских ди сци пли на. 
Про шле го ди не смо, на при мер, 
пр ви пут ор га ни зо ва ли сли-
кар ску ко ло ни ју и од зив је био 
од ли чан. Из ло жба ових сли ка 
об и шла је од про шлог ок то-
бра ско ро це лу Ср би ју, а са да 
је тре нут но у Бе о гра ду. На рав-
но да ће мо и ове го ди не има ти 

сли кар ску ко ло ни ју по што се 
ис по ста ви ло да је ве ли ко ин те-
ре со ва ње и умет ни ка за уче шће 
и љу би те ља ли ков не умет но сти 
за из ло жбе ових ра до ва – ка же 
за наш лист Ва си ли је Бе ло бр ко-
вић, пред сед ник ор га ни за ци о-
ног од бо ра IV Олим пи ја де тре-
ћег до ба.

Олим пи ја да ће и ове го ди не 
оку пи ти не ко ли ко сто ти на уче-
сни ка из це ле Ср би је ко ји ће се 
так ми чи ти у стре ља штву, бр зом 

хо да њу, ри бо ло ву, пи ка ду, ша-
ху... По ред спорт ских ди сци пли-
на, би ће ор га ни зо ва ни и из ле ти,
али и кон тро ла здра вља. 

– Уче сни ци Олим пи ја де су ма-
хом љу ди ста ри ји од 60 го ди на
и кон тро ла здрав стве ног ста ња
је за њих ве о ма ва жна, по го то-
во тих не ко ли ко да на ка да су на
Олим пи ја ди јер су и ак тив но сти
по ја ча не. По ред са мих так ми че-
ња има мо и ју тар ње ве жба ње
ко је пред во де мла ди са ДИФ-а,

до ста је пе ша че ња па ни је ло-
ше про ве ри ти при ти сак, хо ле-
сте рол, ше ћер у кр ви и то смо
и омо гу ћи ли свим уче сни ци ма.
Ове го ди не ће, у до го во ру са
Ин сти ту том за он ко ло ги ју, у Со-
ко ба њи то ком Олим пи ја де би-
ти по ста вљен и ма мо граф, та ко
да ће при пад ни це леп шег по ла
мо ћи да пре вен тив но ура де и
тај пре глед – на во ди наш са го-
вор ник.

У ве чер њим ча со ви ма пла-
ни ра ни су дру же ње и за ба ва
уз му зи ку и пе сму по зна тих
естрад них умет ни ка.

Олим пи ја да ће тра ја ти од 28.
сеп тем бра до 2. ок то бра. Еки пе
ко је бро је од три до пет чла но-
ва мо гу се при ја вљи ва ти Олим-
пиј ском по кре ту тре ћег до ба
Ср би је ко ји се на ла зи у Па ри-
ској 9 у Бе о гра ду, или на те ле-
фо не 011/2030-356 и 2030-758.
Спи сак олим пи ја ца са на зи ви-
ма еки па, име ни ма уче сни ка,
њи хо вим ма тич ним бро је ви-
ма, ди сци пли на ма у ко ји ма ће
се так ми чи ти и ме стом из ког
до ла зе тре ба ло би до ста ви ти
до 15. сеп тем бра. По кро ви тељ
Олим пи ја де спор та, здра вља и
кул ту ре тре ћег до ба – Со ко ба-
ња 2011 је др Јо ван Кр ко ба бић,
пот пред сед ник Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је.

В. Анастасијевић

ЧЕ ТВР ТА ОЛИМ ПИ ЈА ДА СПОР ТА, ЗДРА ВЉА И КУЛ ТУ РЕ ТРЕ ЋЕГ ДО БА

Со ко ба ња че ка так ми ча ре

До сад – ви ше од хи ља ду

и по „олим пи ја ца”
На три до са да шње олим пи ја де укуп но је уче ство ва ло

ви ше од хи ља ду и по при пад ни ка тре ћег до ба. Сва ке 

го ди не их је би ло све ви ше – пр ве око 500, дру ге око

600, а про шле, тре ће го ди не одр жа ва ња Олим пи ја де,

чак 700 так ми ча ра ко ји су за га зи ли у тре ће жи вот но 

до ба же ле ло је да се опро ба у не кој од олим пиј ских 

ди сци пли на. На Олим пи ја ди уче ству ју ста ри ји од 60

го ди на, али има и вре ме шни јих – нај ста ри ји про шло-

го ди шњи уче сник био је Ни шли ја Пе тар Миљ ко вић 

са 94 го ди не ко ји се и ак тив но так ми чио. У ан ке ти су 

олим пиј ци сво је игре оце ни ли про сеч ном оце ном

де вет и на гла си ли да их сва ке го ди не жељ но иш че-

ку ју. С об зи ром на то да удру же ња са ма фи нан си ра ју 

до ла зак на Олим пи ја ду, ве ћи на ис ти че да без по мо ћи

и раз у ме ва ња сво јих оп штин ских чел ни ка не би би ли 

у ста њу да обез бе де сав но вац и на да ју се да ни ове 

го ди не та по моћ не ће из о ста ти.

Ва си ли је Бе ло бр ко вић

Са прошлогодишње Олимпијаде
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између два броја

Бе чеј: 
Фе сти вал
ет но
ства ра ла штва

Удру же ње гра ђа на „Би бер” 
ор га ни за тор је тра ди ци о нал-
не ма ни фе ста ци је Фе сти вал
ет но ства ра ла штва „ЕТ НОС”,
ко ја је 29. и 30. ју ла по ше сти
пут одр жа на у Бе че ју. И ове
го ди не фе сти вал је ор га ни-
зо ван у парт нер ству са Оп-
шти ном Бе чеј. По ред оста лих
ак тив но сти, у окви ру дво-
днев ног про гра ма по се ти о ци
су мо гли да ужи ва ју у из ло-
жби „Вред не ру ке”, ко ја је би-
ла по све ће на умет нич ким и
ста рим за на ти  ма, и из ло жби
руч но пра вље ног на ки та. Од
ове го ди не фе сти вал „ЕТ НОС” 
бо га ти ји је за јед ну мод ну ре-
ви ју под на зи вом „Ет но шик”,
чи ји су ауто ри ру ко твор ци
одев них пред ме та и на ки та. 

Јеф ти ни ји хлеб
„са ва”

Од 23. ју ла сту пи ла је на сна гу од лу ка
Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко јом је од ре ђе на
мак си мал на це на хле ба од бра шна Т-500,
по зна тог под име ном „са ва”. Пре ма овој од-
лу ци, це на хле ба мо же би ти мак си мал но

45,97 ди на ра, што је јеф ти ни је за 15 по сто.
Под се ћа мо, пре ове из ме не, це на век не
овог хле ба од 500 гра ма ни је мо гла би ти ви-
ша од 54,22 ди на ра.

Уред ба има за циљ пра ће ње ста ња на тр-
жи шту бра шна и хле ба да би се обез бе ди ло
очу ва ње стан дар да гра ђа на, као и рав но-
мер но снаб де ва ње ста нов ни штва основ-
ним вр ста ма хле ба.

При вред ни су бјек ти ко ји се ба ве про из-
вод њом хле ба од бра шна ти па 500 оба ве-
зни су да ис пе ку и ста ве у про мет хлеб у
ко ли чи ни од нај ма ње 40 од сто днев не про-
из вод ње свих вр ста хле ба.

За не по што ва ње ове уред бе за пре ће но
је ка зна ма од 100.000 до 2.000.000 ди на ра.

Кра гу је вац: по че ли јав ни ра до ви за осо бе
са ин ва ли ди те том

У пред у зе ћу за про из вод њу руч ног ала та и ла ких те рет них при ко ли ца „За ста ва Ин про” у Кра гу јев цу 
по че ло је из во ђе ње јав них ра до ва на ко ји ма ће у на ред них шест ме се ци би ти упо сле на 21 осо ба са 
ин ва ли ди те том. Вред ност јав них ра до ва је око че ти ри ми ли о на ди на ра, а фи нан си ра их На ци о нал на 
слу жба за за по шља ва ње.

У пред у зе ћу „За ста ва Ин про” на во де да су јав ни ра до ви шан са да ови рад ни ци по ка жу сво је спо соб-
но сти, јер ће је дан број њих би ти ода бран и за ста лан по сао у фа бри ци. 

Про шле го ди не је од пет на е сто ро ан га жо ва них у јав ним ра до ви ма рад ни од нос у пред у зе ћу „За-
ста ва Ин про” за сно ва ло три на ест 
осо ба са хен ди ке пом. Осо бе са ин-
ва ли ди те том на јав ним ра до ви ма у 
пред у зе ћу „За ста ва Ин про” при ма-
ју ме сеч ну за ра ду од 17.600 ди на-
ра, а по кри ве ни су им и тро шко ви 
пре во за.

Ина че, на под руч ју Кра гу јев ца, 
Ра че, Ла по ва и Аран ђе лов ца би ће 
из ве де но осам про је ка та јав них 
ра до ва, у ко ји ма ће би ти рад но 
ан га жо ва но 146 не за по сле них, од 
ко јих 51 осо ба са ин ва ли ди те том, 
а оста ли ће ра ди ти као пер со нал-
ни аси стен ти за по моћ осо ба ма са 
хен ди ке пом у сва ко днев ним ак-
тив но сти ма.

Ви ше осно ви це оси гу ра ња
За гра ђа не ко ји са ми пла-

ћа ју до при нос за пен зи је, од
упла те за ав густ ва же но ве
осно ви це оси гу ра ња ко је су
за 7,4 од сто ви ше од до са да-
шњих (због ускла ђи ва ња са
кре та њем за ра да у прет ход-
ном квар та лу).

До при нос за пен зиј ско-ин-
ва лид ско оси гу ра ње је 22 од-
сто, што зна чи да ће се ме сеч-
ни из да так кре та ти у ра спо ну
од 4.058,12 до 57.974,40 ди на-
ра. Ови из но си при ме њи ва ће
се на упла те за ав густ, сеп тем-
бар и ок то бар 2011.

Основица осигурања У процентима Допринос (месечно) 
у динарима 

18.446 35 4.058,12
21.082 40 4.638,04
28.460 54 6.261,20
34.258 65 7.536,76
42.163 80 9.275,86
45.852 87 10.087,44
60.610 115 13.334,20
66.934 127 14.725,48
81.691 155 17.972,02

105.408 200 23.189,76
158.112 300 34.784,64
210.816 400 46.379,52
263.520 500 57.974,40
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Бер ба шљи ва у
ми о нич ким се ли ма 

У ми о нич-
ким се ли ма 
по че ла је 
бер ба ра них 
сор ти шљи-
ва. Бе ру се 
ч а  ч а н  с к е 
сор те и аме-
рич ки „стен-
ле”, а це на се 
кре ће од 30 
до 40 ди на ра 
за ки ло грам. 
Про из во ђа чи 
су за до вољ ни ро дом, а ан га жо ва ни рад-
ни ци мо гу днев но да убе ру 300 ки ло гра ма
шљи ва, за днев ни цу од 1.500 ди на ра. Уз то
има ју обез бе ђе на и два обро ка. У ва љев-
ском кра ју шљи ву за кон цен трат, џем и пек-
мез от ку пљу ју „Но ва Ср би јан ка” из Ва ље ва,
ко ју су на аук ци ји ку пи ли Бу га ри, ме шо ви та
срп ско-аустриј ска ком па ни ја „Под го ри на
Фрухт”, као и но ва фа бри ка „Ин те ма” из Осе-
чи не. У Под го ри ни, у се ли ма у око ли ни Осе-
чи не и Пец ке, во ћа ри су на ба ви ли 25 но вих
ми ни су ша ра за шљи ву, а оспо со бље но је и
се дам ин ду стриј ских ту не ла у не ка да шњим
за дру жним су ша ра ма. Про сеч на го ди шња
про из вод ња су ве шљи ве у Под го ри ни је
око 2.600 то на, од че га се ве ћи на из ве зе
углав ном на тр жи ште Ру си је.

За кра ље вач ке
по љо при вред ни ке

Сви ре ги стро ва ни по љо при вред ни ци из
Кра ље ва и око ли не мо ћи ће да кон ку ри шу
за бес ка мат не, под сти цај не кре ди те у из-
но су од 600.000 до 1.250.000 ди на ра. Рок
от пла те за ове кре ди те би ће три го ди не а
грејс-пе ри од го ди ну да на. Од лу ку о рас пи-
си ва њу кон кур са до не ла је Скуп шти на гра-
да Кра ље ва и у те свр хе је из град ског бу џе-
та из дво је но 25 ми ли о на ди на ра.

Пред ност у до би ја њу сред ста ва има ће
мла ди ко ји тек по чи њу да се ба ве по љо при-
вред ном про из вод њом.

Ис пла та
пен зи ја

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

Бив шим по љо при вред ни-
ци ма дру ги део јун ских при на-
дле жно сти ис пла ћу је се од 20.
ју ла. Са мо стал ци су це ле јун-
ске пен зи је при ми ли 2. ју ла.

Бе о град: све ви ше
стра них ту ри ста

Бе о град је за пр вих пет ме се ци ове го ди не по се-
ти ло 205.000 го сти ју, од че га 150.000 стра на ца, ко ји 
су оства ри ли укуп но 473.000 но ће ња, што је за око 
15 од сто ве ћа по се ће ност не го ла не. Та ко ђе, ше-
зде се так хи ља да го сти ју је у на шу пре сто ни цу до-
шло ту ри стич ким кру зе ри ма, ко ји не пре но ће, али 
пра ве про фит уго сти тељ ским, кул тур ним и дру гим 
уста но ва ма у гра ду. Од стра них го сти ју нај ве ће ин-
те ре со ва ње су оства ри ли Бел ги јан ци, ко ји су по ве-
ћа ли број до ла за ка и но ће ња за чак 61 од сто, што 
је нај ве ро ват ни је ре зул тат до бре пре зен та ци је Бе-
о гра да на сај му ту ри зма у Бри се лу по чет ком ове го-
ди не. Та ко ђе, бе ле жи се по ве ћа ње бро ја ту ри ста, од 
15 до 30 од сто, из Не мач ке, скан ди нав ских зе ма ља, 
Грч ке, Ита ли је и Пољ ске, као и из зе ма ља ре ги о на.

Про сеч на за ра да у ју ну 39.322 ди на ра
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји, ис пла ће на у ју ну, из но си ла је 39.322 ди на ра и у од но су на про сеч ну за ра ду 

у ма ју би ла је номинално ви ша за 11,2 од сто, а ре ал но за 11,5, са оп штио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.
Јун ска за ра да би ла је но ми нал но ви ша за 15,1 од сто, а ре ал но за 2,1 од сто не го у истом ме се цу 2010. 

го ди не. Про сеч на не то за ра да, ис пла ће на у пе ри о ду ја ну ар–јун ове го ди не, но ми нал но је ви ша за 10,6 
од сто, а ре ал но ни жа за 2,2 од сто не го у истом пе ри о ду про шле године.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у ју ну из но си ла је 54.616 ди на ра и у од но су на мај ски про сек но-
ми нал но је ви ша за 11,3, а ре ал но за 11,6 од сто. Јун ска бру то за ра да би ла је но ми нал но ви ша за 15 од-
сто, а ре ал но за два, у од но су на бру то за ра ду ис пла ће ну у ју ну 2010. го ди не.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у пе ри о ду ја ну ар–јун ове го ди не би ла је но ми нал но ви ша за 10,6 
од сто, а ре ал но ни жа за 2,2 од сто не го про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у пе ри о ду ја ну ар–јун 2010. 
го ди не. 

„СОС мар кет” и у Ра ко ви ци
Ста нов ни ци Ра ко ви це мо гу да у но во о тво ре ном „СОС мар ке ту” па за ре по знат но по-

вољ ни јим це на ма не го у оста лим ма ло про дај ним објек ти ма у овом бе о град ском на се-
љу. Пр вих 50 ку па ца до би ло је и по клон ва у чер у вред но сти од 500 ди на ра. 

Овај обје кат, 33. по ре ду у Бе о гра ду, на ла зи се у Ма рич кој ули ци број 37, про сти ре се 
на 200 ква драт них ме та ра и ну ди из бор од око 2.500 ар ти ка ла. Жи те љи Ра ко ви це су још 
пре две го ди не из ра зи ли же љу за отва ра њем ове тр го ви не и та да су у пи са ној фор ми 
упу ти ли зах тев оп шти ни Ра ко ви ца. Ини ци ја ти ва гра ђа на је усво је на, а су гра ђа ни из Ра-
ко ви це су ви ше не го за до вољ ни. 
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актуелно

Но ви по сао не тре ба са мо
че ка ти већ га тре ба и ак тив но 
тра жи ти и бо ри ти се за ње га,
по ру ка је ових ма лих
при вред ни ка

За јед нич ким про јек том ре пу блич ке и
по кра јин ске вла де од ре ђе но је да око
хи ља ду не за по сле них осо ба са еви-

ден ци је На ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње (НСЗ) у Вој во ди ни у 2011. го ди ни кроз
про гра ме суб вен ци о ни са ња са мо за по-
шља ва ња до би је бес по врат ну фи нан сиј ску
по др шку за по кре та ње соп стве ног по сла.
За ову на ме ну обез бе ђе но је 158 ми ли о на
ди на ра, од то га је из ре пу блич ког бу џе та
из дво је но 100 ми ли о на, из по кра јин ског 43,
док је НСЗ до дат но из бу џе та Ми ни стар ства
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја обез бе-
ди ла још 15 ми ли о на ди на ра за са мо за по-
шља ва ње у По кра ји ни.

Пр вих две сто ти не но во пе че них по сло-
да ва ца, из ре до ва не за по сле них у се вер-
ној по кра ји ни ко ји су до ста ви ли нај бо ље
про јек те, до би ли су 13. ју ла у са ли Ма стер
цен тра Но во сад ског сај ма јед но крат ну
по моћ у из но су од по 160.000 ди на ра. Уго-
во ре за по кре та ње соп стве ног по сла уру-
чи ли су им Ве ри ца Ка ла но вић, пот пред-
сед ни ца Вла де Ср би је, и др Бо јан Пај тић,
пред сед ник Вла де Вој во ди не. Том до га-
ђа ју, из ме ђу оста лих, при су ство ва ли су и
Ми ро слав Ва син, по кра јин ски се кре тар за
рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по-

ло ва, Де јан Јо ва но вић, ди рек тор На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње, Вла ди мир
Ср дић, ди рек тор По кра јин ске слу жбе за
за по шља ва ње, као и ди рек то ри фи ли ја ла
НСЗ из Вој во ди не.

Ми ро слав Ва син је том при ли ком ре као да
се про блем не за по сле но сти у на шој зе мљи
ре ша ва мно го успе шни је не го што по не кад
ста ти стич ки бро је ви или не до бро на мер ни
кри ти ча ри то по ка зу ју. У при лог то ме из нео
је по да так да је у Вој во ди ни у 2004. го ди ни
би ло 270.000 не за по сле них, а да их је са да
око 205.000. Та ко ђе, на ја вио је да ће до кра ја
ове го ди не у Вој во ди ни би ти отво рен и Еду-
ка ци о ни цен тар за обу ку не за по сле них ко ји
ће има ти функ ци ју да до дат но ути че на сма-
ње ње бро ја осо ба без по сла у По кра ји ни.

Пре ма ре чи ма Ве ри це Ка ла но вић, из Но-
вог Са да су, са по ме ну тог до га ђа ја, по сла те
две по ру ке. Јед ну ша љу пред у зет ни ци ко-
ји ма су уру че ни уго во ри – да се по сао не
че ка, не го се ак тив но тра жи и бо ри се за
ње га, а дру гу су по сла ле Вла да Вој во ди не
и Вла да Ср би је – да се иде је пред у зет ни ка,
њи хов ак ти ви зам, ино ва тив ност и енер ги ја
мо ра ју по др жа ти, и кроз суб вен ци је и кроз
по др шку да та ко по кре ну ти би знис и оп ста-
не. Бо јан Пај тић је, пак, ис та као да оче ку је
да ће у но во о тво ре ним рад ња ма и ра ди о-
ни ца ма, с вре ме ном, по сао и сво је ухле бље
на ћи и дру га не за по сле на ли ца.

То ми слав Цу цић, мар ке тинг ме на џер из
Ки кин де, ко ји има 51 го ди ну и отво рио је
Аген ци ју за ре кла му и мар ке тинг, по твр дио
је по ме ну та оче ки ва ња.

– За сад ћу, ка да ми пре ба це фи нан сиј ска
сред ства пре ма уго во ру, по сао ра ди ти са-
мо стал но, али пла ни рам да га ка сни је про-
ши рим и да за по слим рад ни ке – ре као је Цу-
цић, ко ји се за фир му из ове бран ше опре-
де лио јер већ три го ди не „у не ку ру ку” ра ди
по сао за ко ји се са да и ре ги стру је – про да ју
ко зме ти ке по зна те фир ме „Ори флајм”.

Пр ва гру па но вих „га зда” за по че ће би знис
у раз ли чи тим де лат но сти ма, од ад ми ни стра-
тив них, фи нан сиј ско-књи го вод стве них по-
сло ва, тр го ви не, услу га, ту ри зма, али и про-
из во ђач ких де лат но сти. Ре ци мо, Ја сна Ком-
не нић из Вр ба са, ко ја има 38 го ди на, шест
го ди на се на ла зи ла на еви ден ци ји не за по-
сле них код НСЗ без у спе шно че ка ју ћи по сао.
Са да отва ра са мо стал ну за нат ску рад њу у
ко јој ће се ба ви ти мле ве њем пла сти ке.  

Ми ро слав Мек те ро вић

У ВОЈ ВО ДИ НИ УРУ ЧЕ НО ПР ВИХ 200 УГО ВО РА ЗА СА МО ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

Не за по сле ни про мо ви са ни
у пред у зет ни ке
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Упо сле ни ће ра ди ти на
одр жа ва њу про сто ра
око до ма, у ве ше ра ју,
фри зер ском са ло ну, а 
две же не су до би ле
по сао као кро ја чи це

Ге рон то ло шки цен тар у Вр-ГГшцу за по слио је, од 1. ју ла ГГове го ди не – уз по сре до ва ње ГГ
На ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње, пет осо ба са ин ва ли ди те-
том. Рад ни ци су рас по ре ђе ни на 
по сло ве одр жа ва ња про сто ра 
око до ма, у ве ше ра ју, фри зер-
ском са ло ну, а две же не са хен-
ди ке пом ра де и као кро ја чи це. 
На и ме, оне по пра вља ју оде ћу и 
по стељ но ру бље ко ри сни ка, а 
ши ју и уни фор ме за за по сле не у 
Ге рон то ло шком цен тру.  

Та ко ђе, ова уста но ва је на ста-
ви ла и са ни зом дру гих ак тив но-
сти ко је су усме ре не ка по бољ ша-
њу ква ли те та жи во та ко ри сни ка 
њи хо вих услу га. Из ме ђу оста лог, 
са да има ју и ра ди о ни цу у ко јој 
станари дома ис по ља ва ју сво-

је ства ра ла штво и кре а тив ност
кроз из ра ду руч них ра до ва и де-
ло ва на род не но шње, те тка ње
по ја се ва на раз бо ји ма, итд. Нај-
че шће то ра де по на руџ би ни, за
по тре бе Град ског кул тур но-умет-
нич ког дру штва „Ла за Нан чић” из
Вр шца, са ко јим су ре а ли зо ва ли
плод ну са рад њу, а кроз игру и
пе сму оства ри ли су и за ни мљив
спој мла до сти и ис ку ства.

Пре ма ре чи ма Та тја не Да ни-
чић, ди рек тор ке Ге рон то ло-
шког цен тра у Вр шцу, у на ред-
ном пе ри о ду оче ку ју их и ве ли-
ки ра до ви на адап та ци ји згра де,
за ко је је Ми ни стар ство ра да
и со ци јал не по ли ти ке обез бе-
ди ло три ми ли о на ди на ра. Тим
сред стви ма са ни ра ће се ста ње
у са ни тар ним про сто ри ја ма ко-
је ко ри сте њи хо ви ста на ри, а
оба ви ће се и за ме на по до ва у
тр пе за ри ји, ка фе те ри ји и са ли
за фи зи кал ну те ра пи ју, што ће,
на кра ју, олак ша ти и учи ни ти
ком фор ни јим сва ко днев ни жи-
вот ба ка ма и де ка ма ко ји бо ра-
ве у Цен тру.

М. Мек те ро вић

Пр ви цен тар за де мент не осо-
бе тре ба ло би да бу де отво рен 
до кра ја ове го ди не у Бе о гра ду, 
у По же шкој ули ци, у окви ру Ка-
то лич ке жу пе Све тог Ћи ри ла и 
Ме то ди ја. У згра ди Бе о град ске 
над би ску пи је, по вр ши не око 
250 ме та ра ква драт них, мо ћи 
ће да бо ра ве две гру пе од по 20 
ста ри јих и бо ле сних су гра ђа на 
ко ји жи ве са ми и ко ји су де мент-
ни. Њих ће њи хо ви срод ни ци 
оста вља ти у 7.30 и од во ди ти у 
16.30 ча со ва, до го во ре но је на 
не дав ном са стан ку за ме ни ка 
гра до на чел ни ка Бе о гра да Ми-
ла на Кр ко ба би ћа и бе о град ског 
над би ску па Ста ни сла ва Хо че ва-
ра одр жа ном у Ста ром дво ру.

Цен тар за со ци јал ни рад 
отво ри ће овај пр ви цен тар за 
де мент не осо бе у Бе о гра ду, по-
што но ви За кон о со ци јал ној по-

ли ти ци до зво ља ва та кву мо гућ-
ност, ре као је Ми лан Кр ко ба-
бић, до да ју ћи да ће цен тар би ти 
спе ци ја ли зо ван упра во за оних 
пет од сто љу ди у Ср би ји ко ји 
има ју ова кве здрав стве не про-
бле ме. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
ра ди се о на став ку све га оно га 
на че му Бе о град ра ди већ пу не 
три го ди не, по ку ша ва ју ћи у це-
ло сти да про ме ни од нос пре ма 
со ци јал но угро же ним, а по себ-
но пре ма нај ста ри јим су гра ђа-
ни ма и осо ба ма са смет ња ма у 
раз во ју.

Над би скуп Ста ни слав Хо че-
вар под се тио је да Бе о град ска 
над би ску пи ја већ го ди на ма 
по ма же ста ри је љу де пу тем ху-
ма ни тар не ор га ни за ци је „Ка ри-
тас”, уз ис ти ца ње да је  њи хо ва 
цр кве на за јед ни ца вр ло ма ла, 
али да же ли и овим пу тем да 

по ка же да је „да ва ње на пр вом
ме сту”.

Си гур но је да је Ср би ји ко ја
има 16 од сто ста нов ни штва ста-
ри јег од 60 го ди на, а ме ђу њи ма
је зна тан број осо ба са зна ци ма

де мен ци је, по треб но што ви ше
ова квих на мен ских цен та ра, јер
за њих не ма до вољ но ме ста у 49
др жав них и 82 при ват на (са ли-
цен ца ма) до ма за сме штај ста-
рих осо ба. М. И.

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР У ВР ШЦУ

По сао за пе то ро ин ва ли да

ПО МОЋ СТАРИЈИМA У БЕ О ГРА ДУ

Пр ви цен тар за де мент не осо бе
ФоФоФоФоФоФоФоФФФФ тототототото: : :: : : С.С.С.С.С...СС.С..С. ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗааааававававаааааа ишишишишшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшићићићићићићићићићиићићићићићииићћћћ
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актуелно

Да нас је у Ср би ји у 3.700
хра ни тељ ских по ро ди ца
сме ште но 5.100 ма ли ша на 

Охра ни тељ ству, при вре ме ном об ли ку
за шти те де це, да нас се све ви ше го-
во ри и све је ви ше за ин те ре со ва них

да на овај на чин по мог ну ма ли ша ни ма ко ји
су оста ли без ро ди тељ ског ста ра ња. Ува жа-
ва ју ћи ми шље ње струч ња ка да је за раз вој
де те та мно го бо ље при род но окру же ње,
жи вот у окви ру по ро ди це уме сто у дом ском
сме шта ју, у За ко ну о со ци јал ној за шти ти
одав но по сто ји ин сти тут хра ни тељ ске по-
ро ди це, а то је на гла ше но и у ово го ди шњем
но вом За ко ну о со ци јал ној за шти ти. Тре нут-
но у Ср би ји у 3.700 хра ни тељ ских по ро ди ца
жи ви 5.100 де це а за њи хов сме штај др жа-
ва го ди шње из два ја две ми ли јар де ди на ра.
У дом ском сме шта ју их има још око 1.200,
циљ је да их оста не са мо 400, а да оста ли бу-
ду збри ну ти у хра ни тељ ским по ро ди ца ма.

Сва ко мо же да се при ја ви да бу де хра ни-
тељ, али о то ме ко је за то по до бан од лу чу је
цен тар за со ци јал ни рад, и то на осно ву до-
ку ме на та ко ји се при ба вља ју и под но се цен-
тру уз зах тев за за сни ва ње хра ни тељ ства.
Бу ду ћи хра ни тељ тре ба да про ђе про це ну
пе да го га, пси хо ло га и со ци јал ног рад ни ка,
као и про грам при пре ме и обу ке. У да љем
по ступ ку пред ви ђен је ин тер вју са чла но-
ви ма по ро ди це бу ду ћих хра ни те ља у кућ-
ној по се ти, као и про це не то ком ре а ли за-
ци је про гра ма при пре ме за хра ни тељ ство.
Уко ли ко се усво ји зах тев за хра ни тељ ство,
хра ни тељ до би ја ме сеч ну нов ча ну на кна ду
за свој рад али и за основ не по тре бе де те та,
већ пре ма од ре ђе ном пра вил ни ку и кри-
те ри ју ми ма ко ји се ти чу ста ро сти де те та, а
уко ли ко не ра ди, пла ћа ју му се до при но си
за пен зиј ску и здрав стве но оси гу ра ње, што
зна чи да и му иде рад ни стаж.

За хра ни тељ ство се опре де љу је све ви ше
по ро ди ца, а мно ге од њих су на тај на чин
од го ји ле и по не ко ли ко де це. М. И.

Пр ви чо век жа баљ ског СИР-а,
Бра ни слав Ге рић, и Рат ко Бо гић,
пред сед ник апа тин ске ор га ни-
за ци је, пот пи са ли су По ве љу о
бра ти мље њу оп штин ских ор га-
ни за ци ја Са ве за ин ва ли да ра да
из Жа бља и Апа ти на, 28. ју на у
про сто ри ја ма Ло вач ког дру штва
„Фа зан” у Жа бљу. Би ло је то, у
ства ри, са мо озва ни че ње ду го го-
ди шње плод не и бли ске са рад ње
ове две ор га ни за ци је.

– Ми смо слич не ор га ни за-
ци је, и по бро ју чла но ва, и по 
ква ли те ту ра да, и увек смо се 
дру жи ли и „на ла зи ли”, али и по-
ма га ли јед ни дру ги ма ка да је то 
би ло по треб но. Пла ни ра мо да 
та ко и на ста ви мо, и да ма кар је-
дан пут го ди шње гру па од 50 на-
ших и њи хо вих чла но ва пу ту је у 
Жа баљ или Апа тин на дру же ње. 
Циљ је, та ко ђе, да на шим чла но-
ви ма обез бе ди мо и бо ље усло-

ве жи во та – об ја снио је Бра ни-
слав Ге рић шта га је мо ти ви са ло 
да по зо ве ко ле ге из Апа ти на на 
бра ти мље ње.

Рат ко Бо гић је до дао да ће на-
ста ви ти са кон так ти ма и дру же-
њи ма и ви ше пу та го ди шње, али 
и да ће раз ме њи ва ти ра зна ма-
те ри јал на до бра. Ре ци мо, у Жа-
бљу по сто је млин и ше ће ра на, а 
Апа тин ци има ју ба њу Ју на ко вић 
и чу ве ну пи ва ру, та ко да ће они 
по ку ша ти да сво јим чла но ви ма 
обез бе де ку по ви ну про из во да 
и ко ри шће ње услу га ба ње – под 
по вољ ни јим усло ви ма.

На све ча но сти је би ла и Ста-
на Сви ла ров, пред сед ни ца Са-
ве за ин ва ли да ра да Вој во ди не, 
са нај бли жим са рад ни ци ма, 
Сте ва ном Ра ди ши ћем, пот пред-
сед ни ком, Сла вој ком Кља кић, 
се кре та ром, и Мир ја ном Ба бин, 
из по кра јин ске ор га ни за ци је 
СИР. Том при ли ком је ис та кла да 
су дру же ње и са рад ња из у зет но 
ва жни и да је то циљ ра да ин-
ва лид ских ор га ни за ци ја – оку-
пља ње члан ства.

Осим сто ти нак чла но ва, за тим 
Бо жи да ра Жа баљ ца, пред сед-

ни ка Оп штин ске ор га ни за ци је
СИР Бач ка Па лан ка, ко ја се пр ва
по чет ком ове го ди не бра ти ми-
ла са ин ва ли ди ма ра да из Жа-
бља, пред став ни ка Оп штин ског
удру же ња пен зи о не ра Жа баљ и
број них до на то ра и го сти ју, бра-
ти мље њу су при су ство ва ли и
чел ни ци оп шти не Жа баљ – Бран-
ко Ста јић, пред сед ник оп шти не,
Ми ло рад Сте па нов, пред сед ник
Скуп шти не оп шти не, и Сло бо дан
Осто јић, члан Оп штин ског ве ћа.  

Бран ко Ста јић је при хва тио
иде ју и ини ци ја ти ву Бра ни сла-
ва Ге ри ћа, Рат ка Бо ги ћа и Бо жи-
да ра Жа баљ ца да се бра ти ме и
њи хо ве ло кал не са мо у пра ве.

– При хва там ову ини ци ја ти ву,
и по што већ до бро са ра ђу јем
са пред сед ни ком оп шти не Апа-
тин, Жи во ра дом Сми ља ни ћем,
на дам се да ће мо се и ми ова ко
по бра ти ми ти. На ше оп шти не
има ју до ста зна чај них при род-
них бо гат ста ва и по тен ци ја ла,
па оче ку јем да ће мо кроз за јед-
нич ко по сло ва ње и рад у на ред-
ном пе ри о ду бр же на пре до ва ти
на ко рист на ших гра ђа на. 

М. Мек те ро вић

СВЕ ВИ ШЕ ХРА НИ ТЕЉ СКИХ ПО РО ДИ ЦА

За шти та де це без ро ди те ља

БРА ТИ МИ ЛИ СЕ ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА ИЗ ЖА БЉА И АПА ТИ НА

„Ута бан” пут бра ти мље њу ло кал них са мо у пра ва
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у посети

На се дам ки ло ме та ра
од До њег Ми ла нов ца 
ка Бе о гра ду ме сто за 
пот пу но опу шта ње

Чим се но гом кро чи ис под 
нат пи са до бро до шли це 
у ет но ку ћу Ка пе тан Ми-

шин брег осе ћај спо кој ства и 
не так ну те при ро де про сто об у-
зме чо ве ка. Јер, на три хек та ра 
на ко ли ко се пру жа ово го сто-
при мљи во га здин ство, све је у 
пот пу ном скла ду са при ро дом 
– од огра де, пре ко ста за, трав-
ња ка, клу па и се ни ца за од мор, 
до ку ћа у ко ји ма су го сти ма на 
рас по ла га њу сва до стиг ну ћа са-
вре ме ног жи во та. Има се ути сак 
да је све са мо од се бе из ни кло 
из зе мље још пре не ко ли ко ве-

ко ва и ту оста ло за ужи ва ње 
сви ма ко ји на мер но или слу чај-
но про ђу кроз ка пи ју. А на рав-

но да ни је и да иза све га сто ји
не пре кид ни, не ви дљи ви и све-
при сут ни до дир вред них ру ку

до ма ћи на, Жи во ра да и Ду ши це
Сте фа но вић.

– А ни је ни из та ко дав ног вре-
ме на. На ша ет но ку ћа по сто ји
осам го ди на, а су пруг и ја смо
овим ви дом ту ри зма по че ли да
се ба ви мо ка да смо по сле 30 го-
ди на ра да у фир ми оста ли без
по сла. Се ти ли смо се ро ди тељ-
ског има ња и на на го вор при ја-
те ља и уз све срд ну по моћ и по-
др шку ћер ке и си на по че ли овим
да се ба ви мо. Ћер ка и да нас ра ди
са на ма, по ма же нам сва ко днев-
но и ро ђак Пре драг, и то је наш
ма ли, али вред ни и рад ни ко лек-
тив ко ји свим го сти ма обез бе ђу-
је чи сту по сте љу, до бру хра ну и
бр зу услу гу – крат ко об ја шња ва
Ду ши ца, жу ре ћи за не ким од сво-
јих не бро је них днев них по сло ва.

Текст и фо то В. А.

ОАЗА МИ РА И ЗЕ ЛЕ НИ ЛА СА ПО ГЛЕ ДОМ НА ДУ НАВ СКО ПЛА ВЕТ НИ ЛО

Ка пе тан Ми шин брег
рај за те ло и ду шу
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кроз Србију

Ју би леј обе ле жен
бо га тим про гра мом 
мла дих ства ра ла ца
и оних ко ји су
прет ход них го ди на
и де це ни ја би ли
уче сни ци ове смо тре 
омла дин ског
ства ра ла штва

Од 4. до 10. ју ла на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре
по ред Свр љи шког Ти-

мо ка и у атри ју му Гур гу со вач ке
ку ле мла ди Ср би је по ка за ли су
уме ће из ра зних обла сти кул-
тур но-умет нич ког ства ра ла-
штва. Уче ство ва ло је ви ше од
1.000 мла дих ства ра ла ца из
це ле Ср би је. Про грам је, као
и сва ке го ди не, са ста вљен од
нај бо љих оства ре ња мла дих
умет ни ка Ср би је, а сло ган ово-
го ди шње смо тре био је „Мост
ге не ра ци ја”. Фе сти вал је по чео
отва ра њем из ло жби и мул ти-
ме ди јал ним про гра мом у ко јем
су уче ство ва ли мла ди из во ђа-
чи и афир ми са ни умет ни ци,
бив ши уче сни ци фе сти ва ла.

У про гра му фе сти ва ла ужи ва-
ло је ви ше од 20.000 Кња жев ча-
на и њи хо вих го сти ју из су сед-

них оп шти на (Пи рот, За је чар, 
Со ко ба ња, Свр љиг и Ниш). За 
50 го ди на по сто ја ња ви ше од 
70.000 мла дих ства ра ла ца Ср-
би је до но си ло је на фе сти вал-
ску по зор ни цу рас кош та лен та 
и мла да лач ког не ми ра, за нос и 

уме ће игре, му зи ке, глу ме, сли-
ка ња, фо то гра фи је, фил ма...

– Фе сти вал у Кња жев цу је 
зна чај на ма ни фе ста ци ја мла де 
ге не ра ци је у Ср би ји по тра ди-

ци ји, ма сов но сти, ква ли те ту и 
са др жи ни про гра ма. Го то во да 
не по сто ји мла ди ства ра лац ко-
ји не што зна чи у кул ту ри Ср би-
је, а да сво је уме ће ни је по ка зао 
на фе сти ва лу у гра ду на два Ти-
мо ка – ка же Сла ви ша Ра ден ко-

вић, пред сед ник Ор га ни за ци о-
ног од бо ра фе сти ва ла. 

Оно што фе сти вал ни ка да ни-
је из гу био је сте по др шка са мих 
Кња жев ча на. Чи ње ни ца је да су 

мно ги од ње го вих мла дих уче-
сни ка по ста ли при зна ти и по-
зна ти струч ња ци и умет ни ци у 
Ср би ји и бив шој Ју го сла ви ји и 
ино стран ству. Ми ни стар ство
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је и ове 
го ди не је по кро ви тељ ма ни фе-

ста ци је, а фе сти вал су, по ред 
ре сор ног ми ни стар ства, по-
др жа ли ло кал на са мо у пра ва и 
мно го број ни спон зо ри.

Дра гић Ђор ђе вић

ПО ЛА ВЕ КА ФЕ СТИ ВА ЛА КУЛ ТУ РЕ МЛА ДИХ СР БИ ЈЕ У КЊА ЖЕВ ЦУ

Мост ге не ра ци ја за
50. го ди шњи цу
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Уовој, 38. го ди ни де ло ва-
ња и ра да (осно ва но 1973. 
године) Удру же ње пен зи-

о не ра ПТТ са о бра ћа ја „Бе о град” 
у свом ре ги стру има 3.154 чла-
на, пен зи о не ра ПТТ и Те ле ко ма. 
Уме сто пет, од не дав но об у хва та 
три тран зит на под руч ја (Бе о-
град, По жа ре вац и Сме де ре во) 
у окви ру ко јих је ор га ни зо ва но 
14 по дру жни ца и три по себ-
на под руч ја – Ла за ре вац, ПТТ 
Штам па ри ја и (бив ша) За јед ни-
ца ПТТ са Ју го мар ком.

– Сва ка по дру жни ца има из-
вр шни од бор, пред сед ни ка и 
свој про грам ак тив но сти, ко ји 
је у скла ду са про гра мом ра да 
Удру же ња, а сви пред сед ни ци 
ула зе у са став Пред сед ни штва 
ко је је ру ко вод но те ло Удру же-
ња. Фи нан си ра мо се, као и ве-
ћи на пен зи о нер ских удру же ња, 
из сред ста ва чла на ри не али и из 
до на ци ја ко је нам да ју на ше не-
ка да шње ма тич не ку ће (око 100 
ди на ра по чла ну). Осим 301.406 
ди на ра, ко ли ко смо по том 

осно ву до би ли за ову го ди ну, 
на ра чун Удру же ња је упла ће но 
и 56.000 од Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је, тач ни је ГОП-а (про шле 
го ди не), а по је ди не по дру жни-
це до би ја ју по 5.000 ди на ра од 
сво јих син ди ка та, што је, ипак, 
све не до вољ но. У скла ду са на-
шим Пра вил ни ком о пру жа њу 
по мо ћи, у 2010. го ди ни ре дов-

ну и ван ред ну по моћ до би ла
су 272 пен зи о не ра у из но су од
627.376 ди на ра, док је по се та
бо ле сним чла но ви ма оба вље-
на де ли мич но, упра во због не-
до стат ка нов ца – об ја шња ва
мр Ми ло мир Илић, пред сед ник
овог удру же ња.

Ме ђу тим, не до вољ но нов ца
ни је ути ца ло на со ли дар ност

по штан ских пен зи о не ра ко ји су
из скром них сред ста ва из дво ји-
ли 50.000 ди на ра и 2010. упу ти-
ли као по моћ пен зи о не ри ма у
Кра ље ву по сле зе мљо тре са.

У би ланс про шло го ди шњих
ак тив но сти Удру же ња спа да и
10 ор га ни зо ва них из ле та (Ве-
ли ка Пла на, Сом бор, Апа тин,
Гр за...) и три дру же ња у бе о-
град ском хо те лу „Па лас”, ко је су
чла но ви са ми фи нан си ра ли, а у
ко ји ма је уче ство ва ло 826 пен-
зи о не ра, за тим де се то днев но
ле то ва ње у хо те лу „Мон те не гро” 
у Ча њу и сед мо днев ни бо ра вак
у од ма ра ли шту на Зла ти бо ру.
Оно што по себ но ра ду је чла но-
ве Удру же ња пен зи о не ра ПТТ 
Бе о град је уче шће на ово го ди-
шњој Олим пи ја ди тре ћег до ба
за ко ју се при пре ма де сет так-
ми ча ра у свим ди сци пли на ма.
С об зи ром на успе хе по стиг ну те
на прет ход не три олим пи ја де,
и ове го ди не на да ју се не кој од
ме да ља.

М. Иван ча јић

Гран ска ор га ни за ци ја пен зи о ни са них 
рад ни ка Елек тро вој во ди не је сво ју ше сто-
ме сеч ну ак тив ност у овој го ди ни за о кру жи-
ла обе ле жа ва њем Да на Елек тро вој во ди не, 
пред у зе ћа ко је је ова ге не ра ци ја и осно ва-
ла, дав не 1958. го ди не. Тим по во дом, упу-
ти ли су че стит ке за по сле ни ма и по же ле ли 
им да очу ва ју уни вер зал не вред но сти ко је 
су осно ва по слов ног мо ра ла у Елек тро вој-
во ди ни, о че му све до чи и стал на бри га о 
стан дар ду њи хо вих пен зи о ни са них ко ле га, 
ор га ни зо ва них у је дин стве ну пен зи о нер-
ску ор га ни за ци ју у овом пред у зе ћу.

За осам на ест го ди на по сто ја ња Гран ска 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра је ускла ђи ва ла 
сво је про грам ске ци ље ве са дру штве ним 
при ли ка ма, па је од гру пе со ци јал но угро-
же них пен зи о ни са них рад ни ка пре ра сла у 
ор га ни за ци ју ко ја, по ред не го ва ња ху ма-
них ме ђу људ ских од но са, не гу је и кул ту ру 
жи вље ња, ства ра ла штва и тра ди ци о нал ну 
со ли дар ност са они ма ко ји ма је по треб на 
дру штве на па жња. По ред ме ђу соб ног дру-
же ња у про сто ри ја ма Клу ба пен зи о не ра у 
Елек тро вој во ди ни, пен зи о не ри се дру же и 

у свом објек ту на Ри бар цу, уз ри бљи па при-
каш ко ји са ми спре ма ју, као што је то не дав-
но био слу чај.

Они су у сво јим про сто ри ја ма и до бри 
до ма ћи ни де ци са по себ ним по тре ба ма из 
окол них ме ста. Тим по во дом су им, уз по-
моћ Син ди ка та Елек тро вој во ди не, до ни ра-
ли ко шар ка шку та блу, ор га ни зо ва ли по се ту 
Зо о ло шком вр ту у Бе о гра ду, цр кви Ру жи ци 
и џа ми ји.

Та ко ђе, ко ле га ма у До му за ста ре на Но-
вом на се љу соп стве ним сред стви ма су по-
ста ви ли ле пу фон та ну же ља и, не дав но, да-
ро ва ли и ба штен ске сто ло ве да би се крај 
ове фон та не од ма ра ли.

У пла ну је по се та До му за ду шев но обо-
ле ле у Чу ру гу, по што су успе шно окон ча ли 
ак ци ју со ли дар но сти „Знам да по сто јиш” на 
при ку пља њу сред ста ва ра ди по ста вља ња 
ко мар ни ка на овом објек ту.

Је сен ће на ја ви ти обе ле жа ва њем да-
на сво је ор га ни за ци је ка да ће по зва ти све 
при ја те ље да би по де ли ли ра дост жи вље-
ња са они ма ко ји им тре ба ју, као и са они ма 
ко ји ма су они по треб ни. Г. О.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ПТТ СА О БРА ЋА ЈА „БЕ О ГРАД”

По ма жу и дру ге

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ЕЛЕК ТРО ВОЈ ВО ДИ НЕ АК ТИВ НИ И СО ЛИ ДАР НИ

Љу ди да ју пе чат вре ме ну

МиММ ломир 

ИлИИИ ић
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Ако же ли те да се за по сли те у др жав-
ној фи р ми, све су шан се да ће вам
би ти по треб на по моћ при ја те ља или

ја ка ве за. На и ме, пре ма по след њем ис тра-
жи ва њу сај та po slo vi.in fo stud.com, ко је је за
циљ има ло да от кри је раз ли ке из ме ђу ра да
у при ват ном и др жав ном сек то ру, ви ше од
по ло ви не ис пи та ни ка ко ји ра де у др жав-
ним фи р ма ма ре кло је да им је за до ла зак
до тог по сла би ла по треб на ве за или по моћ
при ја те ља.

Ин те ре сант но, дру ги нај че шћи на чин до-
ла ска до по сла у др жав ној ин сти ту ци ји је сте

да по сло да вац сам про на ђе и кон так ти ра од-
го ва ра ју ћег кан ди да та, што је био слу чај за
сва ког пе тог ан ке ти ра ног. Са мо се 15 од сто
ис пи та ни ка у др жав ној фи р ми за по сли ло
пре ко огла са за по сао ко ји је био об ја вљен
на сај ту спе ци ја ли зо ва ном за за по шља ва ње,
а још ма ње њих – сва ки де се ти ан ке ти ра ни –
пу тем На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње.

Си ту а ци ја је дру га чи ја у при ват ним ком-
па ни ја ма ко је но ве за по сле не на ла зе ма-
хом пре ко сај то ва за за по шља ва ње, а ма ње
пре ко ве зе, по го то во ка да је реч о стра ним
фи р ма ма.

Ко мен та ри шу ћи ове по дат ке, Со ња Кме-
зић, шеф Ин фо сту до вих сај то ва за за по-
шља ва ње и људ ске ре сур се, ре кла је да се
не мо же по бе ћи од чи ње ни це да за по шља-
ва ња пре ко ве зе има.

– Ипак, не тре ба жи ве ти у убе ђе њу да се
по сао мо же на ћи са мо на та кав на чин јер са
тим убе ђе њем про пу шта те да ви ди те до бре
при ли ке за по сао. Све нај че шће за ви си од
фи р ме до фи р ме. При ват не ком па ни је ко је
тр жи шно по слу ју све ви ше уви ђа ју да су им
за по слов ни успех по треб ни ква ли тет ни љу-
ди и он да их и тра же пре ко јав них кон кур са

на ко ји ма нај бо љи по бе ди. На сај ту po slo vi.
in fo stud.com, ве ћи на огла са и је су огла си
при ват них фи р ми, али на ме сеч ном ни воу
има и по не ко ли ко огла са др жав них пред-
у зе ћа. Са мим тим, тре ба на по ме ну ти да фи-
р ме ко је за по шља ва ју пре ко ве зе ма хом из-
бе га ва ју да се огла се на ин тер не ту јер та да
до би ја ју ве ли ки број при ја ва, што им ни је у
ин те ре су, а то огла ша ва ње се та ко ђе и пла ћа
– из но си сво ја за па жа ња Со ња Кме зић.

Ре зул та ти Ин фо сту до вог ис пи ти ва ња по-
ка зу ју да се до по сла у стра ној фи р ми нај-
лак ше до ла зи – пре ко сај то ва за за по шља-

ва ње. На и ме, 50 од сто ан ке ти ра них ко ји
ра де у стра ним при ват ним ком па ни ја ма
кон ку ри са ли су на оглас об ја вљен на спе-
ци ја ли зо ва ном сај ту за за по шља ва ње и та-
ко се за по сли ли. Ве за је за по сао у стра ној
ком па ни ји по мо гла тек сва ком че твр том ис-
пи та ни ку, а у 20 од сто слу ча је ва по сло дав-
ци су до кан ди да та до шли са ми – пу тем ба за
би о гра фи ја.

Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да је до по сла
у до ма ћим при ват ним фи р ма ма под јед на ко
мо гу ће до ћи и пре ко огла са на сај ту за за-
по шља ва ње и уз по моћ ве зе, од но сно при-

ја те ља. Та ко је ви ше од тре ћи не ис пи та ни ка
по сао про на шло пре ко огла са, а ма ло ви ше
њих – 40 од сто, пре ко ве зе. Не бит но у ком
ти пу пред у зе ћа да ра де, ан ке ти ра ни су по-
сао нај ре ђе про на ла зи ли пу тем аген ци ја за
за по шља ва ње – у све га три од сто слу ча је ва.

Ин те ре сан тан је и по да так да је од укуп-
ног бро ја уче сни ка у ис тра жи ва њу, ко јих је
би ло 1.530, њих 49 од сто за по сле но у при-
ват ном до ма ћем пред у зе ћу, по том у др жав-
ном пред у зе ћу (27 по сто) и у при ват ном
стра ном пред у зе ћу (24 од сто).

Г. О.

ПР ВИ ДЕО ВЕ ЛИ КОГ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА САЈ ТА PO SLO VI.IN FO STUD.COM – РАД У ПРИ ВАТ НОМ И
ДР ЖАВ НОМ СЕК ТО РУ

За по сао у др жав ној фи р ми
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Ко ман де ко је се на ла зе на тра ци за

фак со ве су:

1. New Fax – ко ри сти мо је за кре и ра ње
но вог фак са;

2. New Scan – ко ри сти мо је за кре и ра ње
но вог ске ни ра ног до ку мен та;

3. Dis play or hi de the fax pre vi ew pa ne –
ко ри сти мо је за укљу чи ва ње или ис кљу чи-
ва ње па ноа за при каз;

4. Reply – ко ри сти мо је за сла ње од го во-
ра на при мље ни факс;

5. For ward a fax to one or mo re re ci pi ents

– ко ри сти мо је да би смо при мље ни факс
по сла ли (про сле ди ли) на дру ге адре се;

6. For ward as E-mail – ко ри сти мо да би-
смо факс по сла ли као при лог (атач мент)
и-мејл по ру ци;

7. Re ce i ve a Fax Now – ко ри сти мо је за
од го вор на при сти гли те ле фон ски по зив и
при јем но вог фак са;

8. Print – ко ри сти мо је за штам па ње же-
ље ног фак са;

9. De le te – ко ри сти мо је за бри са ње фак-
са из ра чу на ра;

10. Vi ew Help – ко ри сти мо је за по моћ у
ра ду са про гра мом Win dows Fax and Scan.

Ко ман де ко је се на ла зе на тра ци за

ске ни ра ње до ку ме на та су:

1. New Scan – ко ри сти мо је за кре и ра ње
но вог ске ни ра ног до ку мен та;

2. New Fax – ко ри сти мо је за кре и ра ње
но вог фак са;

3. To o gle Pre vi ew Pa ne – ко ри сти мо је
за укљу чи ва ње или ис кљу чи ва ње па ноа за
при каз;

4. For ward a Fax – ко ри сти мо је да би смо
ске ни ра ни до ку мент по сла ли као факс;

5. For ward as E-mail – ко ри сти мо је да би-
смо ске ни ра ни до ку мент по сла ли као при-
лог (атач мент) и-мејл по ру ци;

6. Sa ve As – ко ри сти мо је за сни ма ње ске-
ни ра ног до ку мен та;

7. Print – ко ри сти мо је за штам па ње ске-
ни ра ног до ку мен та;

8. De le te – ко ри сти мо је за бри са ње ске-
ни ра ног до ку мен та из ра чу на ра;

9. Vi ew Help – ко ри сти мо је за по моћ у
ра ду са про гра мом Win dows Fax and Scan.

Тра ка са па да ју ћим ме ни ји ма
Из над ко манд не тра ке се на ла зи тра ка са

па да ју ћим ме ни ји ма ко ја та ко ђе олак ша ва
по де ша ва ње и рад са фај ло ви ма (фак со ви-
ма или ске ни ра ним до ку мен ти ма). Оп ци-
је (па да ју ћи ме ни ји) ко је се на ла зе на овој
тра ци су:

1. Fi le – ко ри сти мо је за кре и ра ње, отва-
ра ње, сни ма ње, штам па ње и пре ме шта ње
фај ло ва;

2. Edit – ко ри сти мо је за ко пи ра ње, бри-
са ње и мар ки ра ње фај ло ва;

3. Vi ew – ко ри сти мо је за укљу чи ва ње/
ис кљу чи ва ње при ка за де ло ва про зо ра,
усме ра ва ње на од ре ђе ни фајл, као и за уве-
ћа ње/ума ње ње же ље ног фај ла;

4. To ols – ко ри сти мо је за по де ша ва ња
код сла ња фак со ва или ске ни ра ња;

5. Do cu ment – ко ри сти мо је за ак ти ви ра-
ње ко ман ди код ра да са фај ло ви ма;

6. Help – ко ри сти мо је за по моћ у ра ду са
про гра мом Win dows Fax and Scan.

Сла ње фак са

По сту пак за сла ње фак са је сле де ћи:
1. клик не мо на дуг ме Start;
2. клик не мо на All Pro grams;
3. клик не мо на Win dows Fax and Scan;
4. у отво ре ном про зо ру клик не мо на тра-

ку Fax на дну ли сте фол де ра (уко ли ко је
при ка за на ли ста фак со ва, овај ко рак пре-
ско чи мо);

5. у ко манд ној тра ци клик не мо на ко ман-
ду New Fax;

6. на екра ну ће се при ка за ти про зор New

Fax;
7. у по љу по ред оп ци је To уку ца мо адре-

су при ма о ца фак са;
8. у по љу по ред оп ци је Su bject уне се мо

на слов на шег фак са;
9. на пра зном про сто ру ис под оп ци ја уно-

си мо са др жај фак са;
10. на кон за вр ше ног уно са тек ста клик не-

мо на ико ну Send у гор њем углу про зо ра.

При ма ње фак са
По сто је два на чи на за при ма ње фак са:
1. Ауто мат ски – ко ри сти мо га за ауто мат-

ско по кре та ње при је ма фак са, на кон не ко-
ли ко сиг на ла зво на те ле фо на. По сту пак за
ауто мат ско при ма ње фак са је сле де ћи:

1. клик не мо на дуг ме Start;
2. клик не мо на All Pro grams;
3. клик не мо на Win dows Fax and Scan;
4. у отво ре ном про зо ру клик не мо на тра ку

Fax на дну ли сте фол де ра (уко ли ко је при ка за-x

на ли ста фак со ва, овај ко рак пре ско чи мо);
5. иза бе ре мо оп ци ју To ols;
6. клик не мо на оп ци ју Fax Set tings;
7. клик не мо на дуг ме Con ti nue;
8. у отво ре ном про зо ру Fax Set tings

клик не мо на кар ти цу Ge ne ral;

9. у окви ру оп ци је Send/Re ce i ve op ti ons

че ки ра мо оп ци ју Al low the de vi ce to re ce i-

ve fax calls;
10. клик не мо на кру жић по ред оп ци је Auto-

ma ti cally an swer af ter, па у по ље ис пред ре-
чи rings уку ца мо ко ли ко пу та же ли мо да нам
за зво ни те ле фон пре при је ма фак са;

11. клик не мо на Apply, па на дуг ме ОК.

2. Руч но – ко ри сти мо га за при јем фак са
та ко што ће мо на кон зво на те ле фо на клик-
ну ти на ко ман ду за при јем фак са. По сту пак
за при ма ње фак са руч но је иден ти чан у пр-
ва че ти ри ко ра ка као и ауто мат ски. По том
клик не мо на ко ман ду Re ce i ve a Fax Now на
ко манд ној тра ци и на екра ну ће се по ја ви-
ти про зор ко ји нам при ка зу је да је про цес
при је ма фак са у то ку.

Ске ни ра ње до ку мен та
Пре не го што поч не мо са по ступ ком ске-

ни ра ња по треб но је да по ста ви мо же ље ни
до ку мент у ске нер. По сту пак за ске ни ра ње
је сле де ћи:

1. клик не мо на дуг ме Start;
2. клик не мо на All Pro grams;
3. клик не мо на Win dows Fax and Scan;
4. у отво ре ном про зо ру клик не мо на тра-

ку Scan на дну ли сте фол де ра;
5. у ко манд ној тра ци клик не мо на ко ман-

ду New Scan;
6. у отво ре ном про зо ру New Scan клик-

не мо на ли сту Pro fi  le, па клик не мо на Do-

cu ments;
7. уко ли ко же ли мо да ви ди мо ка ко ће да

из гле да ске ни ра ни до ку мент, иза бе ре мо
оп ци ју Pre vi ew;

8. клик не мо на Scan да би смо по кре ну ли
про цес ске ни ра ња;

9. на кон за вр ше ног про це са на екра ну ће
се при ка за ти ске ни ра ни до ку мент.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић
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здрав живот

Лето још трајеЛето још траје

НЕО БИЧ НА УПО ТРЕ БА ОБИЧ НИХ СТВА РИ
УЉЕ ЗА БЕ БЕ

На пра ви те са ми уље за ку па ње. У 50 мл
уља за бе бе до дај те не ко ли ко ка пи оми-
ље ног пар фе ма или ко лоњ ске во де. До бро
про мућ кај те и си пај те у во ду за ку па ње.

Бе би уље мо же те ко ри сти ти и за чи шће-
ње ка де или туш-ка би не. На су ву па муч ну
тка ни ну на не си те ка ши чи цу уља за бе бе и
ис тр љај те пр љав шти ну и са су ше не тра го ве
са пу ни це с ка де или зи до ва туш-ка би не да
би сте их укло ни ли. Дру гом чи стом па муч-
ном тка ни ном укло ни те остат ке уља. На
овај на чин мо же се чи сти ти и др жач за са-
пун као и ста кле на вра та туш-ка би не. Исто
та ко мо же се вра ти ти сјај су до пе ра ма од
нер ђа ју ћег че ли ка и хро ми ра ним по вр ши-
на ма у ку хи њи.

При ли ком кре че ња оста ло вам је фар бе
на ру ка ма и ли цу? Укло ни те фар бу та ко што

ће те на умр ља не де ло ве нај пре утр ља ти
ма ло уља за бе бе, а за тим их до бро опра ти
са пу ном и то плом во дом.

АСПИ РИН

„Ожи ви те” аку му ла тор ауто мо би ла.
Ко ли ко пу та вам се до го ди ло да схва ти-

те да вам је аку му ла тор пра зан а са ми сте,
не ма ко да вас по гу ра! Ако има те код се бе
та бле те аспи ри на, мо жда ће вам по мо ћи
ако две та бле те уба ци те у аку му ла тор. Аце-
тил-са ли цил на ки се ли на ко ју са др жи аспи-
рин по ме ша на са сум пор ном ки се ли ном из
аку му ла то ра тре ба ло би да по кре не ауто-
мо бил. Бар да стиг не те до пр вог ауто ме ха-
ни ча ра.

Аспи рин про ду жа ва жи вот цве ћу у ва зи. У 
во ди из мр ви ти та бле ту аспи ри на, про ду жи ће
све жи ну цве ћа. Та ко ђе, то се по сти же и до да-

ва њем ка ши чи це ше ће ра, ма ло со ли, со де би-
кар бо не, а по ма же и ба кар ни нов чић.

АЛУ ФО ЛИ ЈА

Пе ца ро ши, да ли сте зна ли да кућ на алу-
ми ни јум ска фо ли ја мо же да по слу жи у не до-
стат ку ма ма ца? Фо ли ју об мо тај те око уди це,
а на јед ном де лу ма ка за ма на пра ви те ма ле
ре се. То ће при ву ћи ри бу.

Оштре ње ма ка за фо ли јом. Пре са виј те
фо ли ју не ко ли ко пу та, ма ка за ма за ре жи те
до би је ни слој бар осам, де вет пу та. То би
тре ба ло да бу де до вољ но да ма ка зе бу ду
по но во оштре.

Чи шће ње пе гле. На пе гли је остао жућ-
ка сти траг (од штир ка, ра зних сред ста ва).
Вру ћом пе глом пре ћи не ко ли ко пу та пре ко
алу фо ли је и би ће очи шће на.

При пре ми ла: С. Д.

Ослић с кром пи ром
(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: 600 гр фи ле та осли ћа, 800

гр кром пи ра, 1,5 дл мле ка, дл ма сли но-
вог уља, 4-5 че но ва бе лог лу ка, по ла ка-
ши чи це ру зма ри на, ка ши ка исец ка ног
пер шу но вог ли ста, со, би бер.

При пре ма: Кром пир до бро опра ти и
ску ва ти са ко ром. У ме ђу вре ме ну ослић
ку ва ти у по со ље ној во ди 15 ми ну та на
ла га ној ва три. Ску ван кром пир ољу-
шти ти, исе ћи на тан ке ко лу то ве. Ослић
сит но ис цеп ка ти, до да ти му исец кан
бе ли лук, ру зма рин, пер шун, со, би бер.
Ла га но из ме ша ти. Под ма за ти по су ду за
пе че ње. Ста ви ти ред кром пи ра, по пр-
ска ти са ма ло мле ка, ред осли ћа и та ко
док се не утро ше сви са стој ци. За вр ши-
ти кром пи ром. Пре ли ти остат ком уља.
Пе ћи око 20 ми ну та на 180 сте пе ни.

Му са ка од ке ле ра бе
(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: ки ло грам ке ле ра бе, 200-

300 гр оста та ка пе че ног или ку ва ног
ме са, 100 гр ди мље не сла ни не, три гла-
ви це цр ног лу ка, два че на бе лог лу ка,
два дл ки се ле па вла ке, три ја ја, со, би-
бе, пер шу нов лист, уље.

На чин при пре ме: Ке ле ра бу опра ти,
ољу шти ти и про ку ва ти у сла ној во ди
15 ми ну та. У ме ђу вре ме ну на ма ло уља
про пр жи ти цр ни и бе ли лук са исец ка ном сла ни ни цом. Ме со ко је је оста ло са мле ти за јед но
са про пр же ним лу ком и сла ни ном. До да ти со, би бер. Ку ва ну ке ле ра бу исе ћи на што та ње
ко лу то ве. По ла ке ле ра бе ста ви ти у на у ље ну по су ду, пре кри ти је на де вом и по су ти пер шу но-
вим ли стом. Пре кри ти дру гом по ло ви ном ке ле ра бе. Уму ти ти ја ја, до да ти ма ло со ли и би бе-
ра, па вла ку. Ти ме пре ли ти ке ле ра бу. Пе ћи око 25 мин. у рер ни за гре ја ној на 200 сте пе ни.

На по ме на: Ако не ма те пе че ног или ку ва ног ме са ко је вам је оста ло од прет ход ног да на,
мо же те га за ме ни ти мле ве ним ме сом.

Сла до лед са 
мле ком у пра ху

(за шест осо ба)

Са стој ци: 800 гр во де, 200 
гр шла га, 200 гр ше ће ра, 200 гр 
мле ка у пра ху, 2-3 ва нил ше ће-
ра.

На чин при пре ме: Шлаг уму-
ти ти са во дом, по сте пе но до да-
ва ти ше ћер са ва нил ше ће ром. 
У до бро уму ћен шлаг до да ти и 

ла га но уму ти ти мле ко у пра ху. Ма су по же љи по де ли ти на ви ше де ло ва. У сва ки део до да ти 
раз ли чи те до дат ке, нпр. чо ко ла ду, во ће, кекс, ора хе... Ста ви ти у фриз да се за ле ди.
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ККККАААА ЖЕ МММИИИИ МММО ЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККААА

Је ди но не знам ка ко да на ђем и трун ку по зи тив ног у то ме што
нам сва ко мо гу ће ле то још плус до дат но упро па сте рас ко па ним и
по за тва ра ним ули ца ма, мо сто ви ма, пу те ви ма... не са мо по гра ду,
не го и кад се мак неш не где. Ево мо ји не ки дру га ри про шлог ви кен-
да ре ши ли ма ло да скок ну ван гра да и по лу де ли, ка жу, од за о би-
ла же ња, за тво ре них пу те ва, че ка ња на на плат ним рам па ма и та ко
ре дом. Уме сто сат или два, пу то ва ли по три и ви ше са ти. А по овом
гра ду, то не ћу ни да по ми њем. Сва ко ју тро те до че ка не ка но ва пре-
пре ка и ко лон чи на где је ју че ни је би ло. Баш кад по ми слиш да су
за вр ши ли на јед ном ме сту (ма да ни кад баш не до вр ше до кра ја не-
го опет оста ве она ко огра ђе но) они на су сед ном углу за тво ре и по-
но во 15 ми ну та уби јеш ста јан ку у ко ло ни. Ма све јед но ти је, у бу су, у
ко ли ма, че каш па че каш. И не вре ди ти ни да се те шиш ка ко ће бар
то са да да сре де, јер већ смо на у чи ли да не ће – до го ди не иста ме та
исто од сто ја ње, по но во ра до ви, чи ни ти се исти, ви диш ле по да су
на истим ме сти ма и све укруг и ни ком ни шта. Као, фол, пра зан град,
љу ди на од мо ри ма. Ма, ко ји од мо ри, гу жва нео пе ва на на све стра-
не. Ка ко ће тек у сеп тем бру да бу де, не смем ни да ми слим.

Ух, кад већ по ме нух сеп тем бар, мо рам да ју рим док је ова ко све-
жи је и не мо гу на пла жу да ви дим шта има на овим сни же њи ма да
се на ђе. Ка ко шта ће ми, па ре кла сам ти ми ли он пу та да се брат мог
дру га же ни по чет ком сеп тем бра па тре ба ваљ да и не ку но ву кр пи-
цу да на ба цим. Па на рав но да не ћу у истом као на про шлој свад би,
би ће слич но дру штво, не мо гу сва ки пут у истом да се по ја вим. Па
шта ако ни сам пе ва чи ца, имам пра ва да на ба цим не ку но ву ком би-
на ци ју а још плус сву да рас про да је, онај са ле (па сни же ње на ен гле-
ском) што га нај ви ше во ли мо на цр тао се у свим из ло зи ма па мо ра
ма ло уну тра да се за ви ри. Ју рим, кис, цмок, свра ти ћу опет, ћа ос.

Ба ка Ма ра

Сва ко мо гу ће ле то, по ред вар љи вог 
вре ме на, још нам до дат но упро па сте
рас ко па ним и по за тва ра ним ули ца ма,
мо сто ви ма, пу те ви ма... 

Знаш шта, ба ка си це, не мој да се љу тиш, знам и са ма да ни сам 
ско ро би ла, али то ли ко је би ло вре ло да сам ствар но сва ки 
ми нут про во ди ла не где по ред во де где се ку па, сун ча и та ко 

то. Па до бро, знам да сам би ла на мо ру, али ви диш ка кво нам је ово 
ле то, ча ском по ста не хлад но, ок то бар усред ју ла и он да мо рам да 
ко ри стим сва ки леп тре ну так да сам на не кој пла жи, јер их је сва ког 
ле та све ма ње и ма ње. Ми слим, оних пра вих лет њих да на кад је нај-
бо ље би ти уз не ку оба лу. Ово се све не што на гла вач ке по ста ви ло 
па или из го ри мо од вру ћи не на пре ко 40 сте пе ни или се смр зне мо 
на 16, и то све у не ко ли ко да на.

Да, знам до бро шта ћеш да ка жеш: ако ку кам ја мла да, шта ти да 
ка жеш у тво јим го ди на ма. Али, ба ка си це, па ти ниг де не мо раш да 
идеш, ти ле по слу шај са ве те ле ка ра па ако не мо раш не мој ни да 
мрд неш из ку ће и дво ри шта. Ују тру ра но ма ло ту про ше тај, ви ди по 
ба шти шта цве ћу тре ба, во де, ово-оно, ма ло по пр скај цре вом да се 
још ма ло рас хла диш и ето. По сле ле по спу сти ро лет не, пу сти ТВ па 
по тво јим се ри ја ма: ма ло шпан ске, ма ло тур ске, па ред сла га ли ца, 
ве сти, и ето па ло ве че па опет у дво ри ште. Шта имаш да се, као не-
ке та мо ба ка си це, и де ке бо га ми, гу раш по пре во зу ују тру кад свет 
иде на по сао, а ти баш мо раш по хлеб или код ле ка ра. Хлеб ће мо 
ми да ти до не се мо и све уз ње га што ти тре ба, а код ле ка ра по ле ко-
ве иди кад за хла ди, кад до ђу они је се њи да ни што сам их ма ло пре 
по ми ња ла.

Зна чи, не мо раш, ба ка си це, бра те, по тој зве зди кад су сви нер во-
зни и цу ри са њих још и ти да ула зиш у пре воз а ни је ти ни ну жно. 
Па ствар но ти ка жем. А шта, тво ја ис пи сни ца ба ка си ца из су сед не 
ули це, шта ка жеш, не ма ни ког да јој до не се шта јој тре ба? Па си гур-
но има не ког у ком ши лу ку мла ђег ко иде у на бав ке па не ка га за мо-
ли да и њој до не се кад за се бе већ иде. А мо жеш и ти на ма, ме ни, 
ма ми, та ти да ка жеш па кад већ те би ку пу је мо да и њој узме мо шта 
јој тре ба кад баш кре ну оне не сно сне вру ћин чи не. Ка ко не ће ни ког 
да мал тре ти ра и да мо ли? А као ни ког не сма ра кад се у нај ве ћој 
гу жви уфу ра у бас па све гле да ко ће да уста не. Као да је би ло ко ме 
ла ко у тој по крет ној рер ни на точ ко ви ма да сто ји, се ди или шта год 
већ, па сад тре ба и око ло да раз гле да да ли је не ка ба ка си ца са по-
ла хле ба баш сад мо ра ла да уђе у пре воз.

Ма не, не мам ја ни шта про тив вас, не мој по гре шно да ме раз у-
меш, не го са мо ка жем да смо и са ми се би те шки кад се та ко ују тру 
или по сле по сла гу ра мо и ви си мо у пре во зу а не ма шта да се удах-
не, и да је ствар но не мо гу ћа ми си ја та да во ди ти ра чу на да ли има 
не ког ста ри јег ко ме тре ба уста ти. Ствар но, са мо ди ше мо на шкр-
ге и че ка мо да иза ђе мо на по ље. И знаш шта, на ка кво год сун це и 
вру ћи ну иза ђеш из тог бу са, чи ни се бар на две се кун де бо ље не го 
у оном пре во зу. Ето то је је ди на до бра стра на, ако то уоп ште та ко 
мо же да се гле да, а мо же што да не, бо ље тра жи ти и на ћи ма кар шта 
по зи тив но, не го са мо на бра ја ти не га тив но.
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Ре фор му, усво је ну под
при ти ском ММФ-а, опо зи ци ја
опи су је као „пен зиј ски ге но цид”

Као и сву где дру где, ни у Укра ји ни ре-
фор ма пен зиј ског си сте ма ни је по пу-
лар на, али је нео п ход на. Но ви за кон,КК

ко ји је у пар ла мен ту у Ки је ву из гла сан ра но
ују тру 8. ју ла, по сле де ве то сат не де ба те, пр-
ви пут ме ња си стем на сле ђен из вре ме на ка-
да је зе мља би ла део Со вјет ског Са ве за, али
глав ни раз лог за ње го во до но ше ње је при ти-
сак Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да. Свет-
ски фи нан сиј ски по ли ца јац из Ва шинг то на је
на и ме то по ста вио као услов да зе мљи до ба-
ци но ви по јас за фи скал но спа са ва ње.

Ни су по мо гли ни улич ни про те сти, а иг-
но ри са но је и око хи ља ду аманд ма на опо-
зи ци је.

У по ре ђе њу са ре фор ма ма ко је се по след-
њих го ди на, под слич ним при ти сци ма, фи нан-
сиј ским и де мо граф ским, спро во де дру где,
укра јин ска је ре ла тив но бла га. Глав не но ви не
су да ће же не у пен зи ју од ла зи ти са 60, уме сто
са 55 го ди на, и да ће за пу ну пен зи ју до при но-
си мо ра ти да се пла ћа ју 10 го ди на ду же не го
до сад (же не 30 го ди на, а му шкар ци 35).

До ба за пен зи о ни са ње му шка ра ца већ је
би ло 60 го ди на и ни је про ме ње но, али ће
др жав ни чи нов ни ци ипак мо ра ти да ра де
док не на пу не 62.

Но ва пра ви ла ће сту пи ти на сна гу од 1.
сеп тем бра (за кон пред ви ђа да се у иду ћих
10 го ди на до ба за пен зи о ни са ње по ме ра за
по шест ме се ци), по што их фор мал но ове ри
пред сед ник Вик тор Ја ну ко вич. Он то мо же
и да од би је, што би, ка ко се оце њу је, по ди-
гло ње го ву по пу лар ност, али чи ни се да не-
ма из бо ра. Укра ји ни је нео п ход но 15 ми ли-
јар ди до ла ра (10,45 ми ли јар ди евра) но вог
зај ма да сре ди сво је др жав не фи нан си је.

По врх то га, мо ра ће и да се ла ти још јед-
не не по пу лар не ме ре: да по диг не це ну га са
(та ко ђе зах тев ММФ-а), ко ји уво зи из Ру си-
је а са да гра ђан ству и ин ду стри ји про да је
по це ни ни жој од на бав не, што по ве ћа ва
ма њак у др жав ној ка си. Је ди на на да је да
не ка ко при во ли свог ве ли ког су се да да јој
одо бри не ки на бав ни по пуст, о че му се већ
ду го раз го ва ра, али без до го во ра.

Што се пен зи о не ра ти че, укра јин ски про-
бле ми ни су ори ги нал ни: има их мно го ви ше
не го што не ја ка еко но ми ја мо же да из др жи.
Око 20 ми ли о на за по сле них та мо тре ба да
из др жа ва 13 ми ли о на пен зи о не ра.

Ре зул тат је си ту а ци ја ко ју је опо зи ци ја то-
ком де ба те о ре фор ми на зва ла „пен зиј ски
ге но цид”. Про сеч на сво та на пен зиј ском

че ку у Укра ји ни је, кад се пре ра чу на са ло-
кал не мо не те, 100 евра, ма да има и ви со ких
пен зи ја, пре све га за бив ше др жав не функ-
ци о не ре ра зних ни воа.

Упр кос ге не рал но ни ским по је ди нач ним
из но си ма, то тал ни из да ци за пен зи је у Укра-
ји ни су ско ро пе ти на (18 од сто) бру то на ци-
о нал ног про из во да, све га што се у зе мљи
про из ве де и кроз услу ге раз ме ни за го ди ну
да на, што је нај ве ћи по сто так у Евро пи.

Кри ти ча ри ре фор ме ука зу ју да је по ди за-
ње ста ро сног ли ми та за пу ну пен зи ју не фер
и не ху ма но с об зи ром на ни ски оче ки ва ни
жи вот ни век Укра ји на ца (63 го ди не за му-
шкар це и 74 за же не) и жи вот ни стан дард
ко ји је ме ђу нај ни жи ма у Евро пи (по ста ти-
сти ка ма, чак 35 од сто ста нов ни ка је ис под
„ли ни је си ро ма штва”).

Ве ли ки удар на еко но ми ју зе мље до не ла
је свет ска еко ном ска кри за 2009, то ком ко је
је бру то на ци о нал ни про из вод сма њен чак
за 15 од сто и чи је се по сле ди це још ве о ма
осе ћа ју.

Но ви си стем ће по ста ви ти и гра ни цу за
мак си мал ни из нос пен зи је (ко ја до сад ни је
по сто ја ла) – на 700 евра.

Во ђа опо зи ци је Ју ли ја Ти мо шен ко је на ја-
ви ла да ће но ви пен зиј ски за кон оспо ри ти
пред устав ним су дом Укра ји не. Њен глав ни
ар гу мент ће би ти да је за ре фор му гла са ло
са мо 40 по сла ни ка (у пар ла мен ту их има
укуп но 450). Пре бро ја ва ње гла со ва је ме ђу-
тим по ка за ло да је „за” би ла со лид на ве ћи на
од 240.

Об ја шње ње је ко ли ко јед но став но, то-
ли ко и не ве ро ват но. По ме ну тих 40 је ко-
ри сти ло по сла нич ке кар ти це 200 ко ле га,
што исти на ни је по уста ву, али је уста ље на
и на ши ро ко при хва ће на прак са у Укра ји-
ни.

Не оче ку је се, ме ђу тим, да ће устав ни суд
би ло шта про ме ни ти, с об зи ром на чвр-
сту кон тро лу ко ју и над ин сти ту ци ја ма има
пред сед ник Ја ну ко вич и на ве ли ки при ти-
сак ко ји до ла зи од ММФ-а.

М. Бе кин

РЕ ФОР МЕ У ИС ТОЧ НОЈ ЕВРО ПИ

На ре ду су
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Чак и ако ни смо
ро ђе ни оп ти ми сти,
вре ди по тру ди ти
се да на жи вот гле да мо
са ве дри је стра не

Рет ке су, али сва ко од нас 
зна бар по јед ну, две та-
кве осо бе. Сре ће те их на-

сме ја не и рас при ча не, ужур ба-
не, стал но у по слу, за у зе те, али 
увек рас по ло же не за дру же ње 
и ак ци ју, а на пи та ње ка ко су, 
не по гре ши во од го ва ра ју „ма, 
од лич но”.

„Ла ко је ње му/њој”, пр во је 
што би сте хте ли да ка же те за не-
ког та ко са мо у ве ре но огр ну тог 
пла штом ве дри не и исто вре ме-
но ти ме оправ да те сво ју уту че-
ност и без вољ ност, јер „бо же, не 
зна те куд уда ра те од про бле ма”. 
Али ако сте по ште ни пре ма се-
би, се ти ће те се и при зна ти да и 
та осо ба има бо ле сну мај ку код 
ку ће или се ки ра ци је на рад ном 
ме сту или соп стве не здрав стве-
не те го бе или нов ча не не при ли-
ке, шта год, у сва ком слу ча ју да-
ле ко од то га да је ли ше на бри га. 
Да кле, ла ко јој сва ка ко ни је. Мо-
же мо, ме ђу тим, ре ћи и не ће мо 
по гре ши ти, „бла го њој”.

Спо соб ност гле да ња с ве дри-
је стра не на оно што нам се де-
ша ва, ве ли ка је жи вот на при ви-
ле ги ја. Био при род ни дар или 
вр ли на сте че на тру дом и са мо-
ди сци пли ном, та ко зва ни по зи-
ти ви зам сва ка ко пред ста вља 
ка рак тер ну од ли ку ко ја у знат-
ној ме ри, на рав но по вољ но, од-
ре ђу је ка ко ће мо жи ве ти.

Ово са мо по се би ни је но вост. 
Дав на шња на род на из ре ка ка-
же „ми сли до бро, до бро ће ти 
и би ти”, а са вре ме на на у ка и 
оп се жне на уч не сту ди је са мо 
пот кре пљу ју и осна жу ју ово ве-
ро ва ње, уз ар гу мен то ва на, за-
ни мљи ва ту ма че ња.

Нај но ви ја по твр да сти же из 
Не мач ке, са уни вер зи те та у Хам-
бур гу, где је тим не у ро ло шких 
екс пе ра та оба вио ис тра жи ва ње 
чи ји су ре зул та ти по чет ком ју ла 
об ја вље ни у ча со пи су „Би о ло шка 
пси хи ја три ја”, а основ на по ру ка 

мо гла би да гла си да оп ти ми сти 
има ју нај бо ље из гле де, од но сно 
ви ше шан си од оста лих, да ста-
рост до че ка ју у до број кон ди ци ји 
и очу ва ног мен тал ног здра вља.

Екс пе ри мент је об у хва тио 
љу де мла ђе и ста ри је жи вот не 
до би, а при ка за не су им фо то-
гра фи је ли ца са раз ли чи то ис-
по ље ним емо ци ја ма – сре ће, 
ту ге, стра ха и не у трал ног. У 
пр вом де лу ис пи ти ва ња, сва ко 
из гру пе до био је да раз гле да 
сва ку фо то гра фи ју, а у дру гом, 
ини ци ја ти ва је пре пу ште на ис-
пи та ни ци ма, спон та но је оста-
вље но да се ви ди ко ја их сли ка 

нај ви ше при вла чи и за то вре-
ме су им пра ће ни мо жда ни им-
пул си.

Ис по ста ви ло се да је по глед 
ста ри јих уче сни ка нај че шће 
ишао ка нај ве дри јој сли ци, 
срећ ног ли ца, док су не у ро ло-
шки мер ни ин стру мен ти исто-
вре ме но по ка зи ва ли по ја ча ну 
ак тив ност ро страл ног пред њег 
цин гу лар ног кор тек са. На ма ла-
и ци ма то ни шта не го во ри, али 
пре ве де но, у пи та њу је део мо-
зга за ду жен за кон тро лу емо-
ци ја, при че му је сте пен ње го ве 

ак ти ва ци је у ди рект ној ве зи са
мен тал ном и емо тив ном ста-
бил но шћу.

Дру гим ре чи ма, усред сре-
ђе ност на по зи тив ни аспект
лич но сти, ства ри или до га ђа ја
пред ста вља сна жан под сти цај
мо жда ним про це си ма и са мим
тим омо гу ћа ва очу ва ње „мен-
тал не буд но сти”, што је од ка пи-
тал ног зна ча ја за здра ву и ква-
ли тет ну ста рост.

Пре ма ре чи ма др До жо на
Кри ста ла, уред ни ка по ме ну тог
ча со пи са, ре цепт за успе шно
ста ре ње не раз ли ку је се мно го
од оп ште жи вот ног пра ви ла о

ну жној флек си бил но сти и при-
ла го дљи во сти. Али и ре ал но сти.
Раз у ме се да по сто је си ту а ци је у
ко ји ма ап со лут но не ма ме ста за
по зи ти ван при ступ и ка да чо-
век мо ра ре ал но да при хва ти
нај бол ни је чи ње ни це. Али чак
и у нај го рим окол но сти ма, оп-
ти ми стич ној осо би ће бо дар
дух по мо ћи да не по то не и да
пре бро ди тра у му са што ма ње
по сле ди ца.

Ис тра жи ва ње не мач ких на уч-
ни ка по твр ди ло је ве зу из ме ђу
до брих ми сли и до брог мен тал-

ног здра вља, пу тем под сти ца ња
мо жда не ак тив но сти, и на тај
на чин оства ре не кон тро ле емо-
ци ја. Па ра лел но са тим, струч-
ња ци под се ћа ју и на ва жност
тре нут ка. Не тре ба гле да ти су-
ви ше да ле ко у бу дућ ност, жи ви-
те у са да шњо сти, гла си још јед-
на ва жна пре по ру ка. Уства ри,
тек са овом на по ме ном при ча о
по зи ти ви зму се за о кру жу је, по-
го то во ка да је реч о ста ри ма и
нај ста ри ји ма.

У по зном до бу, по глед у бу-
дућ ност, ре ал но, те шко да
мо же да бу де истин ски оп ти-
ми сти чан на ду же ста зе, али

жи ве ти та ко да је сва ки дан
до бар дан има ду бо ки сми сао
и вред ност. И то оди ста мо же
да по ку ша сва ко.

Без гран ди о зних пла но ва ко-
ји за ви се од то ли ко то га, без
раз ми шља ња о про пу ште ним
при ли ка ма у про шло сти и без
стра хо ва од не из ве сно сти бу-
дућ но сти, осе ти ти спо кој и ра-
дост жи вље ња, у јед ном да ну
и јед ном тре нут ку је мо жда нај-
ма ње и нај ви ше што мо же мо да
ура ди мо за се бе.

Д. Дра гић
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Сва ки дан, до бар дан
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Бе тон ске жар ди ње ре уз јав но
сте пе ни ште на тр гу из ме ђу по-
ли циј ске ста ни це и по ште у Но-

вој Ва ро ши го то во пу ну де це ни ју 
су украс цен тра гра да за хва љу ју-
ћи по жр тво ва њу Са ди ка – Са ше 

Џа но ви ћа, мон те ра „Те ле ко ма” 
у пен зи ји. У два де се так ме та ра 
ду гој жар ди ње ри Џа но вић га ји 
цве ће и укра сно ши бље и та ко 
соп стве ним сред стви ма и без 
ди на ра на кна де за свој рад опле-
ме њу је пла то не функ ци о нал ног 
и нај ве ћим де лом оро ну лог и за-
пу ште ног јав ног про сто ра. 

Жар ди ње ре у ко ји ма су са да 
ру же и дру го де ко ра тив но би ље 
до пре де се так го ди на су под се-
ћа ле на ди вљу де по ни ју и би ле 
ру гло гра да. Уме сто цве ћа у њи-
ма су „ра сле” пла стич не фла ше, 
ке се и дру ги се кун дар ни от пад, 
а о из гле ду и чи сто ћи жар ди ње-
ра на пла тоу на ко ји се на сла-
ња ју две стам бе не и управ не 
згра де ви ше јав них пред у зе ћа 

и уста но ва го то во да ни ко ни је 
во дио ра чу на.

– Го ди на ма сам са про зо ра
кан це ла ри је гле дао у за пу ште-
не жар ди ње ре и цр ве нео пред 
го сти ма гра да због њи хо вог 
из гле да. Ка да сам уви део да не-
га тив ни ко мен та ри ту ри ста ни-
ко га од над ле жних не до ти чу, 
за су као сам ру ка ве, при хва тио 
се ашо ва, очи стио жар ди ње ре 
од сме ћа, ило ва че  и ка ме на и 
уз по моћ пред у зе ћа у ком сам 
ра дио до ву као род ну зе мљу. 
Ма да сам пр во бит но пла ни рао 
да ми то бу де по сао за јед ну се-
зо ну, све се пре тво ри ло у ве ли-
ку страст ко јој и да нас ро бу јем 
– ка же Џа но вић.

Ж. Ду ла но вић

Ме ђу на род ни вр њач-
ки кар не вал, ко ји је 
ове го ди не тра јао 

од 10. до 17. ју ла, по се ти-
ло је око 300.000 Врњ ча на 
и њи хо вих го сти ју. Пре ма 
ре чи ма Ни ки це Пан то ви ћа, 
ди рек то ра Ту ри стич ке ор-
га ни за ци је Вр њач ка Ба ња, 
ор га ни за то ра овог оку пља-
ња, ово го ди шњи кар не вал 
је био пре крет ни ца у раз-
во ју ове ма ни фе ста ци је, че-
му је до при не ло и то што је 
Вр њач ка Ба ња у ма ју би ла 
до ма ћин Кон вен ци је кар не-
вал ских гра до ва Евро пе.

– Упри ли чи ли смо бо гат и 
са др жа јан це ло днев ни про-
грам, од по зо ри шних пред-
ста ва, ма скен ба ла, акро ба-
ци ја, па до из у зет но по се ће-
них кон це ра та Би ља не Кр-
стић, Бо ја на Ма ро ви ћа, На-
та ше Бе ква лац, Го це Тр жан, 
гру па „Кер бер”, „Ре ги на”, „Ва-
лен ти но”, „Ста ри град”, „УСБ 
бен да” и мно гих дру гих. У 
окви ру кар не ва ла одр жан 
је и фе сти вал за бав не му-
зи ке „Ба ња 2011” на ко јем је 
пр ву на гра ду осво јио Жељ-
ко Ва сић; дру го пла си ра ни 

је био Мар ко Бу лат, а тре ће
ме сто је при па ло ду ет ском
па ру – Ме ри ми Ње го мир и
све по пу лар ни јем Ива ну Ча-
но ви ћу – ка же Пан то вић.

Цен трал ни до га ђај, на рав-
но, би ла је ве ли ка Ме ђу на-
род на кар не вал ска по вор-
ка одр жа на на Про ме на ди.
У раз ли чи тим рит мо ви ма и
нео бич ним ко сти ми ма сме-
њи ва ле су се кар не вал ске
гру пе из Ср би је, Ма ке до-
ни је, Сло ве ни је, Ру му ни је и
дру гих зе ма ља у окру же њу.

Го то во сви сме штај ни ка-
па ци те ти то ком осам кар-
не вал ских да на би ли су за-
у зе ти, чи ме је за бе ле жен
ре корд по бро ју но ће ња за
овај пе ри од. Оп шти на Вр-
њач ка Ба ња и Ту ри стич ка
ор га ни за ци ја већ пла ни ра-
ју сле де ћи кар не вал, а овај
је већ по ста вио но ве стан-
дар де. Ово го ди шњи сло ган
„Пра во ме сто за љу бав” мо-
же би ти до пу њен сло га ном
„Пра во ме сто за из у зе тан
про вод”, ка зао је на кра ју
Ни ки ца Пан то вић, ди рек тор
вр њач ке Ту ри стич ке ор га-
ни за ци је. Д. Ива но вић

ВР ЊАЧ КА БА ЊА: ПРА ВО МЕ СТО ЗА ИЗ У ЗЕ ТАН ПРО ВОД

На кар не валу 300.000 људи

НО ВА ВА РОШ

Пен зи о нер не гу је град ско зе ле ни ло

Са ди к Џа но ви ћ
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Тра ди ци о нал на ет но-ту ри-
стич ка и за бав на ма ни фе ста ци-
ја под на зи вом „Чо бан ски да ни”, 
оку пи ла је ове го ди не, од 8. до 10. 
ју ла, ве ли ки број по сле ни ка се о-
ског ту ри зма и кул тур не ба шти не 
Ср би је. У Ко сје ри ћу и на ви со рав-
ни бр да Град, у ра зним про грам-
ским са др жа ји ма, при ред ба ма 
и так ми че њи ма, на сту пи ло је на 
сто ти не уче сни ка раз ли чи тог 
уз ра ста ко ји су се пред ста ви ли 
пу бли ци и уче шћем у све ча ном 
де фи леу. Сво јим уме ћем они су 
до при не ли да се са чу ва исто риј-
ско и кул тур но на сле ђе и ду хов-
но бо гат ство на шег на ро да, као 
за вет ко ји се ге не ра ци ја ма пре-
но си с ко ле на на ко ле но.

И ово га пу та по кро ви тељ је 
би ла СО Ко сје рић. 

„Чо бан ски да ни”, ко ји има-
ју тра ди ци ју већ три де це ни-
је, отво ре ни су из ло жбом на-

род них ру ко тво ри на „Вред не
ру ке” у Га ле ри ји На род не би-
бли о те ке, а за тим је при ре ђен

кон церт ЈУ гру пе. За нај бо љег
пе ва ча „у глас” про гла шен је
Ми љој ко Је лић из Шта вља, за
нај бо љи жен ски ду ет „пе ва ње
из ви ка” Рад ми ла Јан ко вић и
Ра дој ка Га ври ло вић, а за нај-
бо љи му шки ду ет „пе ва ње из-
ви ка” Вла де По ња вић и Ра цо
Пил че вић.

Нај леп ша чо ба ни ца на ово-
го ди шњим „Чо бан ским да ни ма” 
би ла је Ју ли ја на Ми ја и ло вић
из Ка ле ни ћа, код По же ге, а ње-
не пра ти ље Ми ли ца Аша нин из
Шта вља, код Сје ни це, и Ни ко-
ли на Мр ко вић из Гац ка (Бо сна
и Хер це го ви на). Епи тет нај леп-
шег чо бан ског па ра при пао је
Ми ло ју Бо ги ће ви ћу и Сне жа ни
Пе тро вић из Го сти ни це.

М. Па вло вић

У бе о град ској оп шти ни Ста ри 
град жи ви око 65.000 пен зи о ни-
са них осо ба, а 4.000 њих су чла-
но ви Удру же ња пен зи о не ра ко је 
по сто ји још од сеп тем бра 1948. 
го ди не. Пу не 32 го ди не про сто-
ри је Удру же ња ни је на пу шта ла 
Ве ра Ду кић, за ко ју чла но ви у 
ша ли ка жу да има још три го ди не 
до дру ге пен зи је и да је ово удру-
же ње и оп ста ло за хва љу ју ћи 
ње ној по све ће но сти. У оку пља-
ну пен зи о не ра, број ним ак тив-
но сти ма, ор га ни зо ва њу из ле та, 
све срд но јој је по ма га ла и Ми ле-
на Ни ко лић. Но ва пред сед ни ца, 
Сне жа на – Не на Шан тић, за јед но 
са се кре та ром Удру же ња, Сне-
жа ном Бо шко вић, од луч на је да 
свим ста рим де ша ва њи ма и ак-
тив но сти ма при кљу че и број на 
но ва зби ва ња.

– На ше про сто ри је, иако ста-
ре, окре че не су и уре ђе не. Оче-
ку је мо да нам стиг ну те ле ви зор 
и ком пју тер. Ово што ра ди мо не 
би смо мо гли без по мо ћи при ја-
те ља и до на то ра. У про сто ри ја-
ма смо, по ве о ма при сту пач ним 
це на ма, ор га ни зо ва ли пру жа-
ње не ких здрав стве них и прав-
них услу га, а од ре ђе ним да ни-
ма има мо и фри зе ра, пе ди ки ра, 

кро ја чи цу. Са по је ди ним фир-
ма ма смо већ скло пи ли уго во ре 
о про да ји њи хо вих про из во да 
по вр ло по вољ ним це на ма и ку-
по ви ни на ра те. Ма на сти ри Ра-
ва ни ца, Леш је, Си со је вац, Ма на-
си ја, твр ђа ва у Ба чу, По жа ре вац 
и Ви ми на ци јум, са мо су не ка од 
од ре ди шта ко је смо об и шли на 
на шим из ле ти ма – при ча но ва 
пред сед ни ца. 

На сва ком из ле ту се ор га ни-
зу ју ак тив но сти и по не су број ни
ути сци.

– Не дав но смо по се ти ли Со-
ко-град. Нај хра бри ји су се по-
пе ли од ма на сти ра по све ће ног
Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу до вр-
ха Со ко-гра да, до кр ста ко ји је
ви сок 13,5 ме та ра и те жак 2,5
то не. Ви де ли смо ре га ту на Дри-
ни. Че сти смо го сти се о ских до-

ма ћин ста ва – на во ди Сне жа на
Шан тић.

О за да ци ма и пла но ви ма Сне-
жа на Бо шко вић, се кре тар Удру-
же ња и аутор сли ка ко је су тре-
нут но из ло же не у про сто ри ја ма
Удру же ња пен зи о не ра Ста ри
град, ка же:

– За са да сам уви де ла ка ква
је си ту а ци ја и на осно ву уоче-
ног ћу пред ло жи ти план, ко ли-
ко је и ка ко све мо гу ће по мо ћи
на шим чла но ви ма, пре све га
ка да је реч о ма те ри јал ној по-
мо ћи и со ци ја ли за ци ји. На ме ра
нам је да ус по ста ви мо са рад њу
не са мо са Мо сквом не го и са
асо ци ја ци ја ма пен зи о не ра из
других европ ских зе ма ља, та ко
да већ оства ру је мо кон так те са
Не мач ком и Ита ли јом. Што се
Мо скве ти че, пла ни ра мо да ор-
га ни зу је мо пу то ва ње на ко јем
ће сме штај на ших чла но ва би ти
обез бе ђен у ру ским до мо ви ма.
Мно го то га је ура ђе но, а мно го
је још пред на ма, за то и по зи вам
све пен зи о не ре са на ше оп шти-
не да нам се при дру же, да до ђу
у Це тињ ску 9, ми смо ту сва ког
да на од 9 до 12 ча со ва – на во ди
Сне жа на Бо шко вић.

Је ле на Оцић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА СТА РИ ГРАД

У иш че ки ва њу но вих чла но ва

Сне жа на Бо шко вић и Сне жа на – Не на Шан тић

У КО СЈЕ РИ ЋУ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ЧО БАН СКИ ДА НИ”

Чу ва ју на род ну ба шти ну

Нај леп ши чо бан ски пар 
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пензионерски кутак

КО СТО ЛАЦ

Из лет на Зла ти бор
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ко сто лац при ре ди ло је дво-

днев ни из лет на Зла ти бор за пе де се так сво јих чла но ва. Пен-
зи о не ри Ко стол ца су об и шли Кра ље ве ко на ке, Пар ти зан ске 
во де, по зна ту Чи го ту и оста ле бла го де ти ко је пру жа Зла ти бор, 
и ужи ва ли у ми ри су бо ро ва и све жег ва зду ха.

Сле де ћег да на на про гра му је био Ме ћав ник – Др вен град 
и ле ко ви та „бе ла во да” на Мо крој го ри, а по себ но оду ше вље-
ње Ко стол ча на иза звао је Парк при ро де и во жња Шар ган ском 
осми цом. У по врат ку су по се ти ли село Крем на и ку ћу по зна тих 
про ро ка Та ра би ћа. У Крем на ма су де гу сти ра ли „цар ску ви ља-
мов ку” код до ма ћи на Љу би ше Ца ре ви ћа ко ме су не из мер но 
за хвал ни, као и го спо ди ну Зла та ну Па вли чу из Ужи ца. Љ. В.

МУ ЖЉА

Као не кад
У Му жљи су се, по чет ком ју ла, оку пи ли ко сци из Ба на та и

Бач ке да би, по два де сет осми пут, у му жљан ском ри ту из ме-
ђу Ти се и Бе ге ја по ко си ли пше ни цу на тра ди ци о на лан на чин.
Ова ма ни фе ста ци ја у жит но по ље увек вра ти и ста ре по љо при-
вред не алат ке ко је су се не кад ко ри сти ле у ски да њу хлеб ног
жи та са бо га тих њи ва.

Ме ђу уче сни ци ма био је и Ђерђ Чор даш, пен зи о нер ко ји је
цео рад ни век про вео у зре ња нин ском „Бе ку”. Ње га су ро ди-
те љи од ма лих но гу укљу чи ва ли у по љо при вред не ра до ве па
је са да ис ку сно под у ча вао ка ко се оштри ко са, док је ње го ва
по ро ди ца по ста ви ла бо га ту тр пе зу на њи ви, баш као што се то
за вре ме ко сид бе не кад ра ди ло.

Зре ња нин ско кул тур но-умет нич ко дру штво пред во дио је
ко сац То ма Ђу рин, Ер же бет Ке ри-Илић је са ку пља ла по ко ше но
жи то, док су Мил ка Ку ри џа, Мар ги та Ку цо ра и Ка та Су ва ча рев
при пре ма ле до ру чак и ру чак ко ји су, по оби ча ји ма, по ста вља-
ни на њи ви. И. П.

ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ

По се та Мо крој го ри
Го ди шњи про грам из ле та и екс кур зи ја Удру же ња пен зи о не ра 

оп шти не Пе тро вац на Мла ви и ове го ди не се успе шно оства ру је 
– не дав но се пу то ва ло на Мо кру го ру, по се ћен је Др вен град, Ме-
ћав ник, Спо мен дом кре ман ских про ро ка и Ет но се ло Крем на.

Ту ри стич ка во жња во зом „Ро ман ти ка” на Шар ган ској осми-
ци ни јед ног уче сни ка ни је оста ви ла рав но ду шним. Мно ге 
пен зи о не ре ова во жња је вра ти ла у вре ме по пу лар ног пе-
тро вач ког „ћи ре” ко ји је во зио од Гор њач ке кли су ре, до ли-
ном Мла ве и рав ним Сти гом до По жа рев ца.

Кра јем ју на пе тро вач ко удру же ње је ор га ни зо ва ло јед но-
днев ни из лет са по се том Кру пај ском вре лу и ма на сти ру Ра ва-

ни ца. Пу то ва ње је за вр ше но дру же њем у спорт ском цен тру 
„Ба зе ни” у Па ра ћи ну са пен зи о не ри ма Па ра ћи на и још де се-
так удру же ња из Ср би је.

За ме сна удру же ња Ше то ње, Ћов дин и Бу сур ор га ни зо ва на 
је по се та Ја го ди ни и раз гле да ње Зо о ло шког вр та, Му зе ја во-
шта них фи гу ра, Аква пар ка и Ђур ђе вог бр да. С. Р.

КИКИНДА

Не за бо ра вља ју
ни за бо рав не

Ки кинд ски Ге рон то ло шки цен тар је пр ви у Ср би ји сеп тем-
бра про шле го ди не отво рио и днев ни цен тар за де мент не 
осо бе и ли ца обо ле ла од Ал цхај ме ро ве бо ле сти. О до са да-
шњим ре зул та ти ма тог пи о нир ског по ду хва та би ло је ре чи на 
не дав но одр жа ној кон фе рен ци ји за но ви на ре у Ки кин ди.

– По сто ји лак ша, сред ња и те жа де мен ци ја и у за ви сно сти од 
то га спро во ди се по себ на рад на те ра пи ја са сва ком ка те го ри-
јом. Кроз дру же ње раз ви ја ју се рад не на ви ке. Со ци јал не ин те-
гра ци је и дру ге ак тив но сти ути чу на за у ста вља ње не по вољ ног 
то ка обо ље ња – из не ла је по сто је ћа ис ку ства Ми ле на Ра да нов, 
ди рек тор ка ки кинд ског Ге рон то ло шког цен тра, у чи јем „Ста-
ром до му” је сме штен днев ни цен тар за ове бо ле сни ке..

По кра јин ски се кре та ри јат за со ци јал ну по ли ти ку Вла де Вој-
во ди не уло жио је у ње го во ства ра ње и опре ма ње 1,1 ми ли он 
ди на ра а по мо гла је и ло кал на са мо у пра ва. 

По ро ди це ће сво је бо ле сне чла но ве мо ћи да оста ве у бу-
ду ћем та ко зва ном за ба ви шту за ста ре за вре ме ви кен да, го-
ди шњих од мо ра и дру гих при вре ме них од су ство ва ња из до-
ма ћин ства. Њи ма ће се при дру жи ти и од ра сли са по себ ним 
по тре ба ма. Та кав на чин збри ња ва ња на ја ви ла је Гор да на Бу-
ла то вић, по моћ ни ца пред сед ни ка оп шти не Ки кин да за ду же-
на за обра зо ва ње и со ци јал ну за шти ту.  С. З.
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ДО ЉЕ ВАЦ

По моћ оболелима
Два на ест ге рон то до ма ћи ца пру жа ће на ред на че ти ри ме се ца 

по моћ ста ри ма без по ро дич ног ста ра ња у оп шти ни До ље вац. 
Ово је пред ви ђе но про јек том „Лак ше до за јед нич ког ста ре ња”, 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, а ре-
а ли зу је га до ље вач ки Цен тар за со ци јал ни рад.

Про јек том је об у хва ће но 60 по ро ди ца по де ље них у две гру пе 
ко ји ма ће ге рон то до ма ћи це јед ном не дељ но пру жа ти по моћ у 
кућ ним по сло ви ма, на бав ци ле ко ва, хра не и слич но.

По ро ди це су иза бра не по сле прет ход ног оби ла ска и ан ке ти-
ра ња, у ко је је би ло укљу че но 90 до ма ћин ста ва. С. Н

БО ЉЕ ВАЦ

Са рад ња са Бу га ри ма
Ви ше од 20 го ди на Удру же ње пен зи о не ра и ин ва ли да ра да 

са ра ђу је са пен зи о не ри ма Ви ди на и Ку ле у Бу гар ској, а са Ку лом 
има По ве љу о по себ ним при ја тељ ским од но си ма.

Нај ста ри ји жи те љи Бо љев ца има ју раз гра на те при ја тељ ске ве-
зе са слич ним ор га ни за ци ја ма из го то во свих бал кан ских зе ма-
ља. Та кве од но се има ју са Ка ва дар ча ни ма, Но во бе чеј ци ма, По-
же жа ни ма, Ле сков ча ни ма и са свих осам ти моч ких удру же ња.

– Са да сам био пр ви пут у Бо љев цу, на обе ле жа ва њу Да на пен зи-
о нер ске ор га ни за ци је, и оду ше вљен сам при је мом. И ми смо њи ма 
при ре ди ли сли чан ка да су по след њи пут по се ти ли Бу гар ску – ка же 
Иван Ге ор ги је, пред сед ник Кул тур ног цен тра из Ви ди на. Р.  М.

АЛЕК САН ДРО ВАЦ

Изложба у Жу пи
У окви ру Жуп ског кул тур ног ле та, не дав но је у Алек сан дров-

цу отво ре на из ло жба сли ка Са ве Стој ко ва (87), по зна тог умет-
ни ка из Сом бо ра.

Гво зден Ђо лић, ди рек тор Му зе ја ви нар ства и ви но гра дар-
ства у ко јем је из ло жба отво ре на, ре као је да су по ча ство ва ни 
што се де ла јед ног од сто ти ну нај бо љих сли ка ра на ив не умет-
но сти у све ту на ла зе у Алек сан дров цу.

Из ло жбу је отво рио Љу би ша Ђи дић, књи жев ник и књи жев-
ни кри ти чар, из Кру шев ца.

Отва ра њу из ло жбе при су ство ва ли су и љу би те љи ли ков не 
умет но сти из Кру шев ца и Тр сте ни ка, а у при год ном драм ском 
и му зич ком про гра му уче ство ва ли су Сте фан Ка ра јо вац, Ка та-
ри на Ми ло са вље вић, Ли ди ја Ла зић и Ву ле Рад ма но вац.

На кон отва ра ња из ло жбе по се ти о ци су по зва ни на де гу ста ци ју 
ви на, а пе сни ци су ве че обо га ти ли ка зи ва њем сти хо ва. Д. Р.

ША БАЦ

У ама нет мла ди ма 
У ет но-зда њу „Змај од Но ћа ја” у Са ла шу Но ћај ском одр жан је 

де се ти Ко змо да мјан ски са бор, чи ји је до ма ћин већ де се ти пут 
био Све ти слав Чу пић, по то мак ле ген дар ног Сто ја на Чу пи ћа, 
по зна ти јег као Змај од Но ћа ја.

У име Ми ни стар ства за ди ја спо ру са бор је отво рио др Пре-
драг То јић при год ном бе се дом о зна ча ју тра ди ци о нал них 
вред но сти ко је смо при ми ли од пре да ка, а тре ба да их оста ви-
мо у ама нет мла ди ма.

На ма ни фе ста ци ји се пред ста ви ла Град ска ор га ни за ци ја ин ва-
ли да ра да из ло жбом ра до ва на ста лих у ткач кој ра ди о ни ци „По ве-
смо”, као и мод ном ре ви јом одев них пред ме та из ра ђе них од руч-
но тка них ма те ри ја ла. На сту пи ла је и гру па игра ча ко ја је из ве ла 
сплет ма чван ских ига ра, пред ста ви ла се но вом ко ре о гра фи јом 
уве жба ном под буд ним оком ко ре о гра фа Зо ра на Бур ма зо ви ћа.

Пред ста ви ла се и пе вач ка гру па „Пре ље” ко ја ра ди при ге-
рон то ло шком клу бу у Шап цу, цр кве ни хор „Све ти Са ва” и му-
шка пе вач ка гру па „Ло ле”.

У ре ви јал ном де лу ви де ли смо и мод ну ко лек ци ју кре а тор ке 
Ма ри је Иван ко вић Ју ри шић. Д. М.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Док их пам ће ње бу де слу жи ло, пен зи о не ри Де-
бр ца не ће за бо ра ви ти ви ше ча сов ну бес плат ну во-
жњу Са вом и Ду на вом, ко ју им је при ре дио њи хов 
зе мљак, мла ди ка пе тан и вла сник јед ног од два ту-
ри стич ка бро да Алек сан дар Јо ва но вић (34), ро ђен 
у Де бр цу. И не са мо то. Јо ва но вић је све учи нио да 
до ма ћин ски до че ка, уго сти и ис пра ти нај дра же го-
сте, ме ђу ко ји ма је био и ње гов де да Сто ја дин.

Пре бо га та тр пе за под се ћа ла је на швед ски 
сто, па су сви при сут ни про сто би ли збу ње ни 
чи ме пре да се по слу же. Оду ше вље ње је би ло 
не скри ве но, ис при ча ла нам је Љи ља на Пе тро-
вић, а ње но ми шље ње де ле и оста ли Де бр ча ни. 
На кон бо га тог ме ни ја и пре ле пе во жње об и шли 
су и Ти тов гроб, по се ти ли обли жњи му зеј, а за-
тим се пре пу ни сна жних ути са ка вра ти ли ку ћи.

По себ но је од сре ће си јао де да Сто ја дин Јо ва-
но вић, ко ји је ви ше од 35 го ди на ра дио у та да 
чу ве ном Ба гер ско-бро дар ском пред у зе ћу, где је 
и унук Алек сан дар про вео 12 го ди на.

Сто ја дин је уз бу ђе но при чао да је и сам при-
јат но из не на ђен по те зом уну ка Аце, ко ји је и том
при ли ком ис по љио све од ли ке пра вог срп ског
до ма ћи на и осве тлао образ по ро ди це Јо ва но-
вић, уз обе ћа ње де ди да ће би ти још бес плат них
во жњи, ића и пи ћа. Де бр ча ни су му не из мер но
за хвал ни на ова ко ле пом ге сту.

З. Ђу рић,

Де брц

Угостио земљаке пензионере из Дебрца

Рад нич ка за ра да у 1936. го ди ни
За кон о оси гу ра њу рад ни ка од ме ра ва при но се и пот по ре на

осно ву ствар не ре дов не за ра де оси гу ра ни ка у го то вом нов цу 
и у на ра ви; за ра да у на ра ви ра чу на се пре ма та бли ци нов ча-
ног екви ва лен та, за ра да кућ не по слу ге, по слу ге у го сти о на ма
и још не ких вр ста рад ни ка ка те го ри са на је уна пред пре ма ме-
сту и вр сти слу жбо ва ња. Рад ни ци се раз вр ста ва ју на осно ву 
ствар не за ра де у 12 над нич них раз ре да; нај ни жа за ра да сва ког
раз ре да ва жи као обез бе ђе на за ра да; нај ви ша оси гу ра на за ра-
да од ре ђе на је у за ко ну са дво стру ком про сеч ном обез бе ђе ном
за ра дом те се мо же на ред бом ме ња ти; она из но си да нас 48
ди на ра днев но или 24 фран цу ских фра на ка. У 1936. про сеч на
обез бе ђе на над ни ца му шких рад ни ка не што је ве ћа: 23,35 ди-
на ра или 11,70 фран цу ских фра на ка, жен ских рад ни ца за 1/5
ма ња:17,22 ди на ра или 8,60 фран цу ских фра на ка. Про сеч на обез бе ђе на над ни ца пре ве ли ке при вред не кри зе би ла је знат но ве ћа, те
је сеп тем бра 1929. до сти за ла мак си мум од 26,95 ди на ра или 12,10 та да њих фран цу ских фра на ка.

(Оси гу ра ње рад ни ка у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, 1937, За греб)

Три на е ста пла та
Пре ма по да ци ма сај та is tra zi va nje pla ta.com, тек сва ки де се ти за по-

сле ни је на кра ју 2010. го ди не при мио и три на е сту пла ту. Они ко ји су
кон цем прет ход не го ди не об ра до ва ни бо нус за ра дом ра де пре те жно
у при ват ним стра ним пред у зе ћи ма, те је го то во јед на че твр ти на њих
при ми ла и три на е сту пла ту. За тим сле де при ват на до ма ћа пред у зе ћа,
од но сно јав на и ло кал на упра ва, док се за по сле ни ма у за дру га ма уоп-
ште не ис пла ћу је три на е ста пла та. Ана ли зе овог пор та ла за ис тра жи-
ва ње при ма ња по ка за ле су, ка да је реч о по зи ци ја ма, да је од укуп ног
бро ја за по сле них на ме сту тех ни ча ра те ле ко му ни ка ци ја чак 39 од сто
њих при ми ло три на е сту пла ту, а иза њих су фи нан сиј ски кон тро ло ри,
ин же ње ри те ле ко му ни ка ци ја, ИТ кон сул тан ти. Ин те ре сант но је и да су
у 2010. го ди ни при де за ра ду има ли и учи те љи. Ка да је реч о дру гој вр-
сти бо ну са, као што су до дат ни да ни го ди шњег од мо ра, они се нај ви-
ше до би ја ју у јав ним и ло кал ним са мо у пра ва ма, где је ско ро 14 од сто
за по сле них у при ли ци да их ко ри сти, док они ко ји ра де у при ват ним
до ма ћим пред у зе ћи ма го то во уоп ште не ма ју ту мо гућ ност.  Ј. О.
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Пра во на ста ро сну пен зи ју

При вре ме но ре ше ње

И бе не фи ци ра ни стаж

По моћ бе о град ским пен зи о не ри ма

Не ма пра ва на по ро дич ну пен зи ју

У пен зи ју пре вре ме на

?
Је ли ца Алек сић, Зе мун: По след њих не ко ли ко го ди на, по-

што сам оста ла без по сла, са ма упла ћу јем до при но се за

ПИО и 2012. го ди не ћу има ти 25 го ди на ста жа оси гу ра ња.

Ро ђе на сам 1. 2. 1956. го ди не. Да ли мо гу да оства рим пра во на

ста ро сну пен зи ју?

?
Сло бо дан М., Бе о град: Ре ше њем Фон да ПИО од ју на 2010.

го ди не до био сам при вре ме но ре ше ње о ин ва лид ској пен-

зи ји до ком пле ти ра ња по да та ка о за ра да ма за 1975, 1989-

92 (стаж оства рен на КиМ) и за 2009. и део 2010. го ди не (стаж 

оства рен у Бе о гра ду у јав ном пред у зе ћу ко је је уред но упла ти-

ло до при но се за 2009. и део 2010. и о то ме до ста ви ло по дат ке

Фон ду ПИО). По што је не из ве сно ка да ће се ком пле ти ра ти по-

да ци о за ра да ма за стаж оства рен на КиМ, да ли мо гу и ко јим

под не ском да за тра жим од Фон да ПИО да ми се об ра чу на ју

по да ци о при ма њи ма за 2009. и део 2010. го ди не и ре ви ди ра

из нос пен зи је за при па да ју ћи део?

?
До бри во је Н., Бе о град: У ју ну ове го ди не на пу нио сам 40

го ди на рад ног ста жа и имам 61 го ди ну жи во та. Уви дом у

М-4 обра сце про на шао сам и М-8 обра сце из ко јих се ви ди

да сам имао стаж оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем око три го-

ди не ко ји је уред но пла ћен, а за ко ји ја ни сам ни знао. Мо лим

да ми од го во ри те да ли ће се у основ за пен зи ју ра чу на ти са мо

40 го ди на ста жа оси гу ра ња или ће се узе ти у об зир и стаж са

уве ћа ним тра ја њем, с об зи ром на то да је и он пла ћен. Да ли

тре ба не што да пре ду змем?

?
Ду шан Сто ја но вић, Вла со тин це: Ин ва лид сам I ка те го ри је

са пен зи јом од 11.250 ди на ра. Уз то при мам и нов ча ну на-

кна ду за ту ђу не гу и по моћ 12.800 ди на ра. Да ли сам имао

пра во на до дат ну по моћ у 2009. и 2010. го ди ни ко ја је ис пла ће-

на пен зи о не ри ма са пен зи јом ни жом од 16.000 ди на ра?

?
А. Ни ко ди је вић, Бор: Удо ви ца сам од 1997. го ди не. У ју лу

ове го ди не на пу ни ла сам 52 го ди не жи во та. У тре нут ку

смр ти су пру га има ла сам 38 го ди на, а де те је та да има ло

19 го ди на и ко ри сти ло је по ро дич ну пен зи ју до своје 22. го ди-

не, тј. до 2000. го ди не. Ја сам тре нут но не за по сле на. Ин те ре-

су је ме ка да ћу оства ри ти пра во на са мо стал но ко ри шће ње

по ро дич не пен зи је. Мој зах тев за по ро дич ну пен зи ју ко ји сам

под не ла 2007. го ди не је од би јен. 

?
Ми ло рад Пан тић, Но ви Бе о град: Имам 57 го ди на и уско-

ро ћу на вр ши ти 38 го ди на не пре кид ног пен зиј ског ста жа.

Же лео бих да под не сем зах тев за пен зи ју сра змер но рад-

ном ста жу ко ји сам до са да оства рио, а то зна чи 95% од пу не

пен зи је ко ју бих имао за 40 го ди на пен зиј ског ста жа, тј. да ми

се до не се ре ше ње о пен зи ји ума ње но за пет од сто за две го ди-

не ко ли ко ми не до ста је до пу ног ста жа од 40 го ди на.

Од го вор: Ви ће те 2012. го ди не 
на вр ши ти 56 го ди на жи во та, а ако 
на ста ви те са упла том до при но са 
има ће те и 25 го ди на ста жа оси-
гу ра ња. Пре ма За ко ну о ПИО, по-
треб но Вам је 60 го ди на жи во та 
и ми ни мум 15 го ди на ста жа оси-
гу ра ња за оства ри ва ње пра ва на 
ста ро сну пен зи ју. То прак тич но 
зна чи да Ви мо же те, а не мо ра те 
да на ста ви те упла ту до при но са, 

јер ста жа оси гу ра ња има те и са да
до вољ но за оства ри ва ње пра ва,
али у ста ро сну пен зи ју не мо же те
да иде те пре не го што на вр ши те
60 го ди на жи во та, а то је тек 2016.
го ди не. Све ово, на рав но, под
прет по став ком да се у ме ђу вре-
ме ну не про ме не за кон ски усло ви
и не по диг не ста ро сна гра ни ца за
же не оси гу ра ни ке при оства ри-
ва њу пра ва на ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: Сло бод но под не-
си те пи са ни зах тев да Вам се у 
основ за пен зи ју ура чу на ју за ра-

де за 2009. и 2010. го ди ну. Ре ше-
ње ће и да ље би ти при вре ме но,
али са ком плет ни јим по да ци ма.

Од го вор: По што на ме ра ва те 
да оства ри те ста ро сну пен зи-
ју по осно ву ста жа оси гу ра ња 
ко ји сте оства ри ли, а не и по 
го ди на ма жи во та, тј. не ма те 65 
го ди на жи во та, нај ва жни је је да 
је за цео Ваш рад ни век упла ћен 
до при нос за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње. То што сте 
на кнад но уста но ви ли да има те 
и бе не фи ци ра ни рад ни стаж, 
ве ро ват но је да сте у пе ри о ду 
за ко ји је унет М-8 о бе не фи-
ци ра ном рад ном ста жу ра ди ли 
по сло ве за ко је је на кнад но за-
пи сни ком утвр ђе но да се ра ди 
о по слу на ко ме се стаж ра чу-

на са уве ћа ним тра ја њем, па је
пред у зе ће у ко ме сте ра ди ли за
Вас као и за оста ле рад ни ке ко ји
су ра ди ли те по сло ве, пла ти ло
до при но се и за стаж са уве ћа-
ним тра ја њем. Од пер со нал не
слу жбе тог пред у зе ћа тре ба да
при ба ви те и уве ре ње о ста жу са
уве ћа ним тра ја њем за тај пе ри-
од. Уко ли ко су ове три го ди не
бе не фи ци ра ног ста жа оства ре-
не од 1. 1. 1973. до 31. 12. 1996.
го ди не, за ко ји про пи си ни су
тра жи ли од ре ђе но тра ја ње ста-
жа са уве ћа ним тра ја њем, у уку-
пан стаж ће Вам се при зна ти и
бе не фи ци ра ни стаж.  

Од го вор: На кна да за не гу и 
по моћ дру гог ли ца не ула зи у 
цен зус по пи та њу пра ва на ис-
пла ту по мо ћи ко ју град Бе о град 
ис пла ћу је сво јим пен зи о не ри-
ма. Ви ни сте при ми ли ову по моћ 

за то што сте ста нов ник Вла со-
тин ца, а не Бе о гра да. Ово је ина-
че да ва ње ко је ни је ре гу ли са но
За ко ном о ПИО, већ Од лу ком
гра да Бе о гра да, а од но си се на
пен зи о не ре у глав ном гра ду.

Од го вор: Ви, на жа лост, ни ка-
да не ће те оства ри ти пра во на 
по ро дич ну пен зи ју, јер ни у мо-
мен ту смр ти су пру га, а ни у мо-
мен ту пре стан ка пра ва на по-
ро дич ну пен зи ју Ва шег де те та, 
ни сте има ли по треб не го ди не 
жи во та за оства ри ва ње тог пра-
ва. Пра во на по ро дич ну пен зи ју 
се увек оства ру је пре ма про-
пи су ко ји ва жи у мо мен ту под-
но ше ња зах те ва за по ро дич ну 

пен зи ју. Под прет по став ком
да ове, 2011. го ди не под не се те
зах тев, до не ло би се не га тив но
ре ше ње са обра зло же њем да у
мо мен ту смр ти су пру га, као ни
у мо мен ту пре стан ка пра ва на
по ро дич ну пен зи ју де те та, ни-
сте има ли 45 го ди на жи во та. Без
об зи ра на то што са да има те 52
го ди не, За кон Вам не омо гу ћа ва
при зна ва ње пра ва на по ро дич-
ну пен зи ју.

Од го вор: Уз све ду жно по-
што ва ње и ува жа ва ње Ва шег 
ду го го ди шњег ра да, оба ве шта-
ва мо Вас да у За ко ну о ПИО не 
по сто ји ин сти тут при зна ва ња 
пра ва на пен зи ју сра змер но 
го ди на ма жи во та и го ди на ма 
ста жа оси гу ра ња. То зна чи да 
би би ло нео п ход но да до ра ди-
те свој рад ни век до 40 го ди на 

ста жа оси гу ра ња, па тек по сле 
то га да под не се те зах тев за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро-
сну пен зи ју. Дру га оп ци ја је да 
са че ка те по треб не го ди не жи-
во та, тј. 65 го ди на жи во та па 
тек та да оства ри те сво је пра-
во, што је мно го не по вољ ни је 
за Вас јер има те тек 57 го ди на 
ста ро сти.
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Мо лим за реч
Сви при ча ју са мо о нов цу па се та ко ство рио до ма-

ћи џеп сет.

Јед ног да на сви ће мо жи ве ти као у ста ти сти ци.

Ср би ја је ли дер у ре ги о ну. На род се већ по ми рио

са суд би ном.

Ако се до ка же да и на дру гим пла не та ма има усло ва
за жи вот, мо же се оче ки ва ти но ви од лив мо зго ва из Ср-
би је.

Но вин ски на слов гла си: 300.000 ра ди, ми ли о ни је-

ду. Би ло би још го ре кад би ми ли о ни ра ди ли а је ло

све га 300.000.

Не знам за што пен зи о не ри то ли ко во ле да игра ју шах
кад су већ одав но ма ти ра ни.

Пе сма „Ра до Ср бин иде у вој ни ке” све је по пу лар-

ни ја от ка ко је уки ну то слу же ње вој ног ро ка.

Опе ра ци ја ни је хит на. Са че ка ће мо да ску пи те 3.000
евра.

Де јан Па та ко вић
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(Х)умор не ми сли
о ра ду и од мо ру

Пре ра но се се ки ра те ако не ма те па ра за го ди шњи од мор. Тек
смо ушли у дру го по лу го ди ште!

Сви на ши љу ди су вред ни. И ра до хо ли ча ри и ал ко хо ли ча-

ри из га ра ју на свом по слу.

Код нас је од мор сва ко ме обез бе ђен. Не ко се од ма ра што не-
ма по сла, не ко чи та ју ћи но ви не на по слу, не ко гле да ју ћи ка ко
дру ги ра де. А они ко ји би ра ди ли да има ју шта, до би ће при нуд ни
од мор.

Ко во ли да ра ди, ра ди од ју тра до су тра, а ко не во ли, ни-

шта не ра ди ни кад ра ди.

Че му од мор?! Тре ћи на на ших гра ђа на че ка по сао, тре ћи на не-
ма по сла ни на по слу, а тре ћи на је на при нуд ном од мо ру.

На шим рад ни ци ма је те шко уго ди ти! Они ко ји ра де же ле

од мор, а они ко ји су на при нуд ном од мо ру же ле да ра де.

Ако је за од мор нај ва жни ја про ме на, ла ко ће мо. По ла на ро-
да жи ви на се лу, по ла у гра ду – не ка на две-три не де ље за ме не
адре се.

Сва ко мо же да иза бе ре на чин од мо ра. Ко во ли сун ча ње,

на рас по ла га њу му је ју жна стра на, а ко во ли хла до ви ну, не-

ка се окре не ка се ве ру.

Има мо сто ре ка, хи ља ду по то ка, ми ли он др ве та... Са мо не-
скром ни ма је то ма ло за ужи ва ње.

Не ки не ће на од мор са мо за то што не ма ју па ра. Као да у

шет њу не мо гу пе шке већ во зом или ави о ном! 

Би ти млад као ро са и стар као вре ме – ето ко ли ко ма ло је до-
вољ но да чо век ле по за о кру жи свој жи вот ни век. 

Ви то мир Те о фи ло вић

Да ли сте зна ли ...

… да су вла сти Син га пу ра, у же љи да им ули це бу ду са вр-

… да су тек пре не ко ли ко не де ља 

руч ник са број ним та квим за ко ни ма.

... да су чуд ни и за ста ре ли, а по не кад и крај ње би зар ни за-

… да је, та ко ђе у Лон до ну, за бра ње но умре ти у згра ди Пар-

европ ска зе мља у ко јој раз вод ни је био мо гућ, а ако не ра чу-

… да је у глав ном гра ду Фран цу ске и да ље 

ше но чи сте, 1992. го ди не за бра ни ле упо тре бу жва ка ћих гу-

Мал те жа ни ко нач но до би ли до зво-

ко ни и да ље на сна зи у мно гим зе мља ма? На кон ни за не при-

ла мен та?

на мо Ва ти кан, Фи ли пи ни су је ди на зе мља на све ту ко ја па ро-

на сна зи ста ри за кон из 1880. го ди не ко ји же-

ма?

лу да се раз во де, и то на кон што се 

јјат но сти ко је су бри тан ски ту ри сти до жи вља ва ли на од мо ру 

ви ма не да је за кон ску мо гућ ност да се раз ве ду.

на ма за бра њу је но ше ње пан та ло на? То ком 19. 

53 од сто гра ђа на на ре фе рен ду му 

у ино стран ству, ту ри стич ка аген ци ја „Сан шајн” из да ла је при-

из ја сни ло за ову мо гућ ност? Мал та је до са да би ла је ди на 

и 20. ве ка за кон је убла жа ван аманд ма ни ма 
али ни ка да ни је уки нут, а да нас га кр ше и све по ли цај ке у Па-
ри зу јер су пан та ло не са став ни део уни фор ме.
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… да је у гра ди ћу Ера клеи, бли зу Ве не ци је, за бра ње но гра-

… да би зар ни за ко ни по сто је и 

ди ти двор це од пе ска на пла жи?

у Ен гле ској – так си сти ма је за бра-

ње но да во зе мр тве љу де, а не ће-

те се до бро про ве сти ни ако сте 

за ле пи ли по штан ску мар ку на о па ко, а на њој се на ла зи сли ка 

… да ста нов ни ци Ка при ја вр ло це-

чла на кра љев ске по ро ди це?

… да пре ва ре на су пру га у Хонг Кон гу има пра во да уби је 

не свој мир и ти ши ну? Не дав но је 

 не вер ног му жа, али то сме да учи ни је ди но го лим ру ка ма? С 

ухап ше на гру па ту ри ста јер су но си-

дру ге стра не, же ну с ко јом ју је су пруг пре ва рио сме да уби је 

ли „из у зет но буч не” ја пан ке а на овом 

на би ло ко ји на чин.

остр ву по сто ји за бра на но ше ња буч не обу ће.


