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Је дан мла ди пар је не дав но оба ве стио сво-
је ро ди те ље и при ја те ље да је ре шен да део
од мо ра про ве де у гра ду су сед не нам др жа-

ве у ко ји се не кад до ста пу то ва ло са свим дру гим
по во дом. Ре ак ци ја око ли не, во ђе на се ћа њем од
пре три де сет али и од пре де се так го ди на, би ла
је оче ки ва на и не са свим ли ше на пре по тен ци је –
са свих стра на „пљу шта ли” су са ве ти да ода бе ру
не ку дру гу де сти на ци ју јер та мо где су на у ми ли
не ма бог зна шта да се ви ди ни ку пи, ни ти се иде
ту ри стич ки, те је, да се не би раз о ча ра ли, бо ље
да сво је па ре и време по тро ше на не ком ин те ре-
сант ни јем ме сту. Мла ди су ипак ура ди ли ка ко су
на у ми ли, а ка да су се вра ти ли, ро ди те љи и оста ли
до би ли су оштру кри ти ку да су пу ни пред ра су да,
јер − иако по ме ну ти град не де лу је ко смо по лит-
ски као Бе о град, он сва ка ко ви ше ни је ме сто из
њи хо вих се ћа ња, чист је и уре ђен, ат мос фе ра је
ве дра и оп ти ми стич на, а пра ва сен за ци ја су љу ди
– на сме ја ни и љу ба зни, услу жни, при јат ни јед ни
пре ма дру ги ма, реч ју, за до вољ ни, или ба р та ко
из гле да ју. А код нас, за кљу чи ли су они, сви нер-
во зни, бе сни, увек у жур би, гу ра ју се у ре до ви ма,
тру бе у са о бра ћа ју, сва ђа ју по ауто бу си ма.

Ни је ле па ова сли ка, али је углав ном тач на. Не-
за до вољ ни љу ди, љу ти због не че га што је сте или
ни је би ло, или због не чег што евен ту ал но хо ће
или не ће да се де си, део су на шег сва ко днев ног
окру же ња. Ули це, ауто бу си, кан це ла ри је пу не су
гневних ко ји се не устру ча ва ју да свој бес из ли-
ју на оне ко ји су им при ру ци. Има, на рав но, до-
вољ но оправ да них раз ло га, и мно го лич них, да
сва ко од нас бу де не за до во љан, као што су број-
ни и раз ло зи да бу де мо за до вољ ни, што све за-
ви си од ли сте при о ри те та и од на шег по гле да на
ства ри. Не по сто ји ве ро ват но ни ко ко не кад ни је
имао осе ћај да му је учи ње на не прав да или да је
„за гла вљен” у без из ла зној си ту а ци ји, али да ли
ће мо се са мо жа ли ти, тра жи ти по вод да не што
не ко ме за ме ри мо и лич ни не у спех прав да ти оп-
штим ха о сом за ви си са мо од нас. Јер, уз све кри-
ви це дру гих и сти цај окол но сти, нај ве ћи део од-
го вор но сти за соп стве ни жи вот је ипак на на ма
и ни шта нам не да је пра во да ти ме оп те ре ћу је мо
и ки њи мо дру ге љу де. А по зи ти ван став до но си
и по зи ти ван до жи вљај. Ни је ла ко као што зву чи,
али вре ди по тру ди ти се.

Ми ле на Јо ва но вић

Реч уредника

И туристичке навике се мењају
Без об зи ра на то што се сви жа ли мо на бес-

па ри цу, ако је ве ро ва ти по да ци ма ин тер нет ту-
ри стич ке аген ци је Пу то ва ња ин фо, у по след њих
пет го ди на број љу ди ко ји пу ту ју − на ле то ва ње,
зи мо ва ње или по европ ским ме тро по ла ма ипак
је по рас тао. На и ме, пре ма ис тра жи ва-
њу ко је је има ло за циљ да от кри је 
шта се у ту ри зму и на ви ка ма пут-
ни ка про ме ни ло у по след њих 
два де сет го ди на, чак 60 од-
сто ис пи та ни ка је од го во ри-
ло да је нај ви ше пу то ва ло у 
пе ри о ду од 2007. до да нас.
Је дан од раз ло га за ова кав 
ре зул тат си гур но је и тај 
што су у ис тра жи ва њу
уче ство ва ли углав-
ном мла ди љу ди 
од 21 до 30 (40 
%), и од 31 до
40 го ди на (40
%), за ко је је
оче ки ва но да
да нас пу ту ју ви-
ше не го пре 15 или 20 го ди на. 
Ме ђу тим, ни они то не чи не без 
од ри ца ња јер чак 85 од сто ис пи та-
ни ка сма тра да су це не ту ри стич ких
аран жма на не ка да би ле да ле ко при-
сту пач ни је не го да нас.

Оно што је бит но дру га чи је у ту ри-
стич ким на ви ка ма да на шњих пут ни ка јесте да
су хо те ли до би ли при мат над при ват ним сме-
шта јем. Пре пет на ест го ди на 40 од сто ис пи та-

ни ка је од мор про во ди ло у при ват ном сме шта ју,
а да нас тек сва ки пе ти. На од мор се и да ље нај-
че шће пу ту је ауто мо би лом или ауто бу сом, али
не и во зом за ко ји се да нас опре де љу је са мо 2
од сто ту ри ста. Пу то ва ње ави о ном је са да на тре-
ћем ме сту, док је ра ни је за у зи ма ло по зи ци ју ни-

же, а број љу ди ко ји се од лу чу је за овај вид пре-
во за по рас тао је за чак 20 про це на та.

Не ка да шње нај по пу лар ни је де сти на ци је су
би ле Цр на Го ра, Грч ка и Хр ват ска, а да нас су

Грч ка, Цр на Го ра и Еги пат, од но сно Тур ска,
и то тим ре до сле дом. На ви ка да се хра на

но си на од мор и да ље по сто ји, али
је да нас прак ти ку је са мо 20 од сто

ту ри ста, док се у ре сто ра ни ма
хра ни 40 од сто ис пи та них, а за

оп ци ју „пун пан си он“ од лу чу-
је се сва ки тре ћи.

Пу то ва ња су се не кад
и би ра ла дру га чи је, а
нај че шће та ко што би
се ту ри сти упу ти ли ка
же ље ној де сти на ци ји
и сме штај про на шли

на ли цу ме ста. Не ки су
сме штај ре зер ви са ли уна пред те ле-

фо ном, а све га 30 од сто је ишло пре-
ко ту ри стич ких аген ци ја. Да нас су се

ства ри знат но про ме ни ле − нај ве ћи
број ис пи та ни ка је ре као да свој од мор

ор га ни зу је пу тем ин тер не та, а тек јед на од
два де сет осо ба кре ће на пут без прет ход-

не ре зер ва ци је.
М. Ј.
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За кон о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу сту пио је 

на сна гу 1. ја ну а ра ове го ди не. Овим 
за ко ном про пи са ни су но ви усло ви 
за сти ца ње свој ства оси гу ра ни ка 
по љо при вред ни ка, али је и по ву-
че на раз ли ка из ме ђу оси гу ра ни ка 
ко ји су то свој ство сте кли до 31. 12. 
2010. и но вих оси гу ра ни ка. О но ви-
на ма у За ко ну и раз ли ка ма из ме ђу 
оних ко ји су би ли у по љо при вред-
ном оси гу ра њу пре до но ше ња из-
ме на и до пу на и но вих оси гу ра ни ка 
по љо при вред ни ка, при ча ли смо са 
Жељ ком Си ми ћем, на чел ни ком у 
Сек то ру за оства ри ва ње пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња Фон да ПИО.

– Они ко ји ни су би ли при ја вље-
ни као по љо при вред ни ци до 31. 12. 
2010 – об ја шња ва Жељ ко Си мић – 
би ће оба ве зно оси гу ра ни по овом 
осно ву, пре ма из ме на ма и до пу на-
ма од 1. 1. 2011, и то, ако су мла ђи од 
50 го ди на, ка да су у пи та њу му шкар-
ци, од но сно од 45 го ди на ако су же-
не, а да при то ме га здин ство, тј. по-
љо при вред но до ма ћин ство не мо же има ти
ма ње од по ла хек та ра по љо при вред ног зе-
мљи шта уко ли ко се ба ве зе мљо рад њом (об-
ра ђу ју зе мљу), док за ба вље ње сто чар ством,
по вр тар ством, ви но гра дар ством, уз го јем
ри бе, пе чу ра ка, пу же ва, пче ла... зе мљи ште
или гра ђе вин ска це ли на на ко јој се оба вља-
ју ове де лат но сти мо же би ти и ма ња.

Овим из ме на ма и до пу на ма пра ви се раз-
ли ка из ме ђу осо ба ко је су би ле при ја вље не
на по љо при вред но оси гу ра ње до 31. 12.
2010. го ди не и но вих оси гу ра ни ка.

– За те че ни оси гу ра ни ци по љо при вред ни-
ци оста ју оба ве зно оси гу ра ни без об зи ра на
ве ли чи ну зе мљи шта, вр сту по љо при вред-
не де лат но сти ко јом се ба ве и без об зи ра
на го ди не жи во та. Да кле, по љо при вред ни
оси гу ра ни ци ко ји су тај ста тус сте кли пре
31. 12. 2010. оста ју и на да ље у оси гу ра њу,
без об зи ра на но ве усло ве, све до сти ца ња
усло ва за пен зи ју или оси гу ра ња по дру гом
осно ву. У по љо при вред ним до ма ћин стви ма
и га здин стви ма где је до 31. 12. 2010. би ло
оси гу ра но ви ше чла но ва, оси гу ра ни ци мо-
гу иза ћи из оси гу ра ња, али са мо у пе ри о ду
од до но ше ња За ко на о ПИО 2003. го ди не до
мо мен та сту па ња на сна гу нај но ви јих из ме-

на и до пу на. С об зи ром на то да су ти чла-
но ви до ма ћин ста ва или га здин ста ва 31. 12.
2010. има ли ста тус оси гу ра ни ка, они ће би-
ти по но во уве де ни у оси гу ра ње од 1. 1. 2011.
го ди не. На овај на чин по сто ји мо гућ ност да
им у пе ри о ду од 2003. го ди не до кра ја 2010.
го ди не ми ру је оси гу ра ње, а ти ме и по ре ско
за ду же ње по осно ву до при но са за ПИО –
по ја шња ва Жељ ко Си мић.

По ре чи ма на шег са го вор ни ка, ва жно је
на гла си ти да се од 1. 1. 2011. не уво де у оба-
ве зно оси гу ра ње сви чла но ви до ма ћин ства
или га здин ства, већ да у оси гу ра њу мо ра
би ти јед на осо ба, је дан члан или но си лац га-
здин ства, тј. до ма ћин ства.

Дру ги чла но ви га здин ста ва или до ма ћин-
ста ва се оси гу ра ва ју уко ли ко по сто је до ка зи
да се ба ве по љо при вред ном де лат но шћу и
да по том осно ву оства ру ју при ход нај ма ње
у ви си ни нај ни же осно ви це про пи са не за
по љо при вред ни ке у тој го ди ни. За ову го-
ди ну нај ни жа осно ви ца за по љо при вред не
оси гу ра ни ке из но си 210.852 ди на ра. То зна-
чи да дру га ли ца ко ја жи ве и ра де у по љо-
при вред ном до ма ћин ству или га здин ству
мо ра ју ове го ди не нај ма ње то ли ко да за ра-
де ба ве ћи се по љо при вре дом да би мо гла
да бу ду уве де на у оба ве зно оси гу ра ње.

– Тре ба ре ћи и то да се по љо при-
вред ни ци ко ји до кра ја про шле го-
ди не ни су има ли утвр ђе но свој ство
оси гу ра ни ка, а 1. 1. 2011. го ди не
има ју ви ше од 50, од но сно 45 го ди-
на жи во та, мо гу оси гу ра ти на свој
зах тев од да на по чет ка ба вље ња по-
љо при вре дом. Да тум по чет ка мо же
би ти пре или по сле 1. 1. 2011, али
је нео п ход но на гла си ти да се свој-
ство оси гу ра ни ка на овај на чин мо-
же утвр ди ти нај ра ни је од 1. 1. 1997.
го ди не и да, на рав но, тре ба пла ти ти
и до при но се за тај пе ри од – ка же
Жељ ко Си мић.

Сви они ко ји су се ба ви ли са мо-
стал ном де лат но шћу или су би ли
за по сле ни, а ко ји ма ста тус оси гу ра-
ни ка по том осно ву пре ста не по сле
1. 1. 2011. го ди не, пре ма из ме на ма и
до пу на ма би ће оба ве зно оси гу ра ни
као по љо при вред ни ци под усло вом
да жи ве и ба ве се по љо при вред ном
де лат но шћу у до ма ћин ству или га-
здин ству где ни је дан члан ни је већ у
оси гу ра њу, и то без об зи ра на го ди не
ста ро сти. За ову ка те го ри ју оси гу ра-
ни ка, да кле, не ва же ста ро сне гра ни-

це од 50, од но сно 45 го ди на жи во та.
Наш са го вор ник на гла ша ва да, као и до

са да, по љо при вред ни ци има ју пра во на
ми ро ва ње оси гу ра ња под истим усло ви ма
као и ра ни је. То зна чи да се ми ро ва ње по-
љо при вред ног ста жа уз зах тев, а без под-
но ше ња до ка за, мо же оства ри ти за пе ри од
1996–2003. го ди на, а за пе ри од 2003. и ка-
сни је уз под но ше ње до ка за о про гла ше њу
еле мен тар не не по го де, због бо ле сти или
по ро ђа ја. За пе ри од ми ро ва ња ста жа не
пла ћа ју се до при но си за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње.

– За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на
о ПИО, Фон ду је омо гу ће но да, уко ли ко над-
ле жне слу жбе не уве ду по љо при вред ни ке
у оба ве зно оси гу ра ње у за кон ском ро ку, то
сам учи ни по слу жбе ној ду жно сти. Та ко ђе,
Фонд има пра во и да са чи ни при ја ву по да та-
ка за утвр ђи ва ње ста жа оси гу ра ња, за ра де,
на кна де за ра де, од но сно осно ви це оси гу ра-
ња и ви си не упла ће ног до при но са, обра зац
М-4, на осно ву уве ре ња по ре ске упра ве о
пла ће ним до при но си ма – ка же Жељ ко Си-
мић, на чел ник у Сек то ру за оства ри ва ње
пра ва из ПИО.

Алек сан дра Стан ков Ми ја то вић

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ У ПЕН ЗИЈ СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

Раз ли чи ти усло ви за ста ре 
и но ве оси гу ра ни ке

Жељ ко Си мић



4 31. август 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Срп ско-не мач ки да ни раз-
го во ра за ка за ни су за 20.
и 21. сеп тем бар ове го ди-

не, па се у окви ру струч не слу-
жбе Ре пу блич ког фон да за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње,
као до ма ћи на, већ уве ли ко од-
ви ја ју при пре ме у ци љу њи хо ве
до бре ор га ни за ци је и не сме та-
ног одр жа ва ња.

На и ме, у то ку ових са ве то дав-
них да на, струч ња ци − са ве то-
дав ци за по сле ни код не мач ког
но си о ца пен зиј ског оси гу-
ра ња (De utsche Ren ten ver-
sic he rung) ће, са ко ле га ма из 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, 
пружaти бес плат ну прав ну 
по моћ ли ци ма ко ја оства ру-
ју пра ва из овог оси гу ра ња 
при ме ном ме ђу на род ног 
уго во ра у обла сти со ци јал ног 
оси гу ра ња за кљу че ног из ме-
ђу на ше зе мље и Не мач ке. 
Сви оси гу ра ни ци ко ји има ју 
пе ри о де оси гу ра ња на вр ше-
не у две др жа ве, као и ко ри-
сни ци ко ји су већ оства ри ли 
не ко пра во по том осно ву, 
уко ли ко се при ја ве и до ђу, 
мо гу да до би ју све нео п ход не 
ин фор ма ци је и прав не са ве те 
у ве зи са сво јим пред ме ти ма, 
од но сно пра ви ма.

Са ве то ва ње ће би ти ор-
га ни зо ва но у згра ди Фон да 
ПИО на Но вом Бе о гра ду, Бу-
ле вар умет но сти 10, а у ци-
љу до след ног по што ва ња 
прин ци па за шти те по да та ка 
о лич но сти би ће обез бе ђе но 
да сва ка стран ка раз го вор са 
са ве то дав ци ма (јед ним не-
мач ким и јед ним срп ским) 
оба вља у за себ ној кан це ла-
ри ји, на рав но уз по моћ пре-
во ди о ца.

Одр жа ва ње срп ско-не-
мач ких са ве то дав них да на 
је огла ше но, са свим по је ди-
но сти ма, пу тем дво је зич них 
пла ка та ко ји су ис так ну ти на
вид ном ме сту (у шал тер са ла ма)
свих ор га ни за ци о них је ди ни-
ца Фон да – ди рек ци ја ма, фи-
ли ја ла ма, слу жба ма фи ли ја ла и
ис по ста ва ма на те ри то ри ји Ср-
би је, као и пу тем ве сти – ин фор-

ма ци је ко ја се на ла зи на зва нич-
ним сај то ви ма Фон да и За во да 
за со ци јал но оси гу ра ње. Та ко-
ђе, у днев ним но ви на ма „По ли-
ти ка“ и „Ве чер ње но во сти“ је 
об ја вљен оглас са на ве де ним 
ме стом (адре сом) и вре ме ном 
одр жа ва ња ових раз го во ра, као 
и са бро је ви ма те ле фо на пу тем 
ко јих се тер ми ни мо гу за ка за ти. 
У то ку су и дру ге ак тив но сти у 
ве зи са ме диј ским огла ша ва-
њем да на раз го во ра (штам па, 

те ле ви зи ја) и то не са мо на под-
руч ју Бе о гра да, већ и на ло кал-
ном ни воу. Циљ је, сва ка ко, да 
се што ве ћи број гра ђа на ода зо-
ве, од но сно укљу чи у са ве то ва-
ње и ис ко ри сти ову је дин стве ну 
при ли ку да, у не по сред ном кон-

так ту са са ве то дав ци ма, до би ју 
по треб ну прав ну по моћ, од но-
сно да по ста ве пи та ња у ве зи са 
сво јим пра ви ма.

При ја вљи ва ње за ин те ре со-
ва них је уве ли ко у то ку, а по већ 
уста ље ној прак си при ли ком за-
ка зи ва ња тер ми на гра ђа ни да ју 
сво је по дат ке − име и пре зи ме, 
је дин стве ни ма тич ни број, на-
во де раз лог због ко јег же ле да 
уче ству ју на са ве то ва њу, од но-
сно пи та ње ко је им је спор но 

итд. На тај на чин је омо гу ће на 
ква ли тет на при пре ма са ве то-
ва ња, од но сно да за по сле ни у 
струч ној слу жби Фон да бла го-
вре ме но, не по сред ним уви дом 
у кон крет не пред ме те, при пре-
ме од го во ре на пи та ња, од но-

сно ин фор ма ци је о кре та њу, тј. 
фа зи у ко јој се по сту пак од лу чи-
ва ња тре нут но на ла зи.

Сва ка ко се мо же оче ки ва ти
из у зет но ин те ре со ва ње за ове 
раз го во ре има ју ћи у ви ду чи ње-
ни цу да ве ли ки број оси гу ра ни-
ка ко ји жи ве у Ср би ји, од но сно 
Не мач кој, има пе ри о де оси гу-
ра ња на вр ше не на те ри то ри ји 
дру ге др жа ве уго вор ни це, као 
и да је зна тан број ко ри сни ка 
оства рио пра во на пен зи ју или 

не ко дру го пра во из обла сти
пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња код срп ског, од-
но сно не мач ког но си о ца оси-
гу ра ња при ме ном од ре да ба
би ла те рал ног спо ра зу ма, при
че му је дан део њих има не-
ких не до у ми ца или пи та ња
у ве зи са оства ри ва њем или
ко ри шће њем ових пра ва.

Ис ку ства из прет ход ног пе-
ри о да (не мач ко-срп ски да ни
раз го во ра у Мин хе ну, мар та
ове го ди не, да ни раз го во-
ра одр жа ни са аустриј ском
стра ном, ок то бра 2010. у Бе-
чу и апри ла ове го ди не у Бе-
о гра ду, као и са Хр ват ском, у
За гре бу, у ма ју ове го ди не) го-
во ре да је одр жа ва ње са ве то-
дав них да на вр ло зна чај но и
ко ри сно са аспек та убр за ња
по ступ ка оства ри ва ња пра ва,
раз ре ша ва ња спор них пи та-
ња и бо ље ин фор ми са но сти
гра ђа на ка да се ра ди о њи хо-
вим пра ви ма из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња.

У скла ду са до го во ром ко-
ји је по стиг нут са не мач ком
стра ном, по окон ча њу рад ног
де ла са ве то ва ња, 22. сеп тем-
бра 2011. го ди не, одр жа ће се
са ста нак пред став ни ка За во-
да за со ци јал но оси гу ра ње,
Фон да ПИО и De utsche Ren-
ten ver sic he rung на ко ме ће
се из вр ши ти ева лу а ци ја да на
раз го во ра одр жа них у Мин хе-

ну и Бе о гра ду и про це ни ти њи-
хо ва успе шност и оправ да ност 
да љег одр жа ва ња, уз до го ва ра-
ње њи хо вих бу ду ћих тер ми на.

Алек сан дра Ба нић,

са вет ник ди рек то ра
Фон да ПИО

Terminvereinbarung:Zakazivanje termina:

Ort / TerminMesto / Termin

   (011) 2017 419
   (011) 2017 437

BEOGRAD
Republičk fond za penzijsko i invalidsko osiguranjeblički fond za penzijsko i invalidsko osiguran

Buleevar umetnosti 10, 11070 BeogradBulevar umetnosti 10, 11070

20. i 21. seeptembar 2011. godineseptembar 2011. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Srbiji ili Nemačkoj

Stručnjaci nosilaca
socijalnog osiguranja

 Vas savetuju.

Internationale
Beratungstage

Sie sind oder waren
in Serbien oder Deutschland tätig

Experten der
Sozialversicherungsträger
beraten Sie.

Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen und
Ihren Personalausweis oder Reisepass nicht.

Molimo Vas da ne zaboravite da ponesete Vaše dokumente
o osiguranju i Vašu ličnu kartu ili pasoš 

SRBIJA
SERBIEN

NEMAČKA   
DEUTSCHLAND

Utorak, od 9.00 do 17.00 ččasova7.00 ča
Sreda, od 9.00 do 17.00 čaasova7.00 č

Dienstag, von 9.00 bis 17.00 Uhr, von 9.00 bis 17.00
Mittwoch, von 9.00 bis 17.00 Uhrh, von 9.00 bis 17.00

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ПЕН ЗИЈ СКИХ ФОН ДО ВА НЕ МАЧ КЕ И СР БИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ

Да ни раз го во ра у сеп тем бру

актуелно
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Отва ра њем ис по ста ве Фи ли ја ле Пан-
че во Ре пу блич ког фон да ПИО у Али-
бу на ру, 7. ју ла ове го ди не, Фонд је

и у овом ре ги о ну оства рио свој стра те шки
циљ – да бу де бр жи, ефи ка сни ји и да на нај-
не по сред ни ји на чин при бли жи сво је услу ге
ко ри сни ци ма. Са да и око 23.000 ста нов ни-
ка ове оп шти не, ко ји жи ве у де сет на се ља
и Али бу на ру, има ју при ли ку да лак ше и за
њих јеф ти ни је оства ру ју пра ва из пен зиј-
ско-ин ва лид ског оси гу ра ња, по што ви ше
не мо ра ју ра ди то га да пу ту ју до три де се так
ки ло ме та ра уда ље ног Пан че ва.

Фонд ПИО је ус пео да иза ђе у су срет по-
тре ба ма гра ђа на ове ју жно ба нат ске оп шти-
не пре све га за хва љу ју ћи за ла га њу оп штин-
ске вла сти, као и ру ко вод ста ва По кра јин ског
и Ре пу блич ког фон да. На и ме, пре ма ре чи ма
Са ше Др че лић, ди рек тор ке Фи ли ја ле Пан че-
во, Оп шти на је бес плат но усту пи ла по слов-
не про сто ри је у сво јој згра ди, а Фонд ће
по кри ва ти те ку ће тро шко ве. Ре пу блич ки и
По кра јин ски фонд обез бе ди ли су по треб ну
ком пју тер ску опре му и кан це ла риј ски на ме-
штај и, на рав но, ква ли фи ко ва не рад ни ке за
не сме тан рад но ве ис по ста ве. Ком пју тер ска
опре ма је по ве за на са цен трал ним ра чу на-
ром у Но вом Са ду, та ко да су сви по да ци из
ба зе по да та ка Фон да на рас по ла га њу и за по-
сле ни ма у Али бу на ру, а и све оста ло засад
функ ци о ни ше у нај бо љем ре ду.

– По сла и стра на ка има до ста. Од лич-
ну са рад њу смо оства ри ли са ко ле га ма из
оп штин ске ад ми ни стра ци је ко ји нам че-
сто усту пе на ко ри шће ње свој фо то ко пир
апа рат, ка да нам је то по треб но ра ди ефи-
ка сни јег оба вља ња по сла. Гра ђа ни су нам
се до сад углав ном обра ћа ли са зах те ви ма
за из да ва ње ли стин га о оства ре ном ста жу
оси гу ра ња, као и са зах те ви ма за оства-
ри ва ње пра ва на пен зи ју. Ве ћи ну по сла
успе шно оба вља мо у ис по ста ви, али ка да

је у пи та њу не ки ком пли ко ва ни ји пред мет,
по треб ну по моћ нам пру жа ју ко ле ге из Фи-
ли ја ле или ов де при ми мо зах тев, па га на-
кон то га но си мо на да љу об ра ду ко ле га ма
у Пан че во. За до вољ на сам усло ви ма ра да у
но вој кан це ла ри ји, као и са рад њом са гра-
ђа ни ма оп шти не Али бу нар – пре не ла нам
је пр ве ути ске о ра ду у ис по ста ви Ма ри ја на
Бу кур, ви ши ре фе рент за по сло ве ма тич не
еви ден ци је, ко ја са да ра ди у Али бу на ру.

С дру ге стра не, Ми лан Ага ри шан, за по слен
у оп штин ској упра ви, ка же да је ве о ма до бро
што је Фонд отво рио ис по ста ву у овом ме сту
јер је ста ри јим љу ди ма из њи хо ве оп шти не
до ста те шко па да ло да пу ту ју у Пан че во, а са-
да уште де и на тро шко ви ма пре во за.

– Све по хва ле за рад ни ке из Фон да ПИО.
Ра де бр зо и ве о ма ква ли тет но, а оче ку јем
да ће и на да ље та ко по сло ва ти, по себ но јер
сам при ме тио да је и ди рек тор ка Фи ли ја ле
Пан че во већ у не ко ли ко на вра та бо ра ви ла
и ра ди ла ов де – ка же Ага ри шан.

У овој при чи тре ба по ме ну ти и Фе рен-
ца Ко са, пред став ни ка за штам пу оп шти не
Али бу нар, си гур но јед ног од за слу жних за
ве ли ке гу жве ис пред кан це ла ри је Фон да
ПИО, по што је бла го вре ме но ин фор ми сао
све ло кал не и дру ге ме ди је о по чет ку ра да
но ве ис по ста ве.

Пре ма ре чи ма Ве сне Ве лич ков, ко ор ди-
на то ра ма тич не еви ден ци је у Фи ли ја ли Пан-
че во, рад но вре ме ис по ста ве је од 8 до 14
ча со ва, сва ког утор ка и че тврт ка. Гра ђа ни
са да у Али бу на ру мо гу да пре да ју зах те ве
за оства ри ва ње свих пра ва из ПИО, или да
до би ју ли стинг са по да ци ма о ре гу ли са ном
ста жу на те ри то ри ји Вој во ди не или це ле
Ср би је. Мо гу се ин фор ми са ти о упла ће ним
до при но си ма, под не ти зах тев за из да ва ње
пин ко да, пре у зе ти све вр сте по твр да, ре-
ци мо о ви си ни пен зи је, или да не при ма ју
пен зи ју (за по тре бе цен тра за со ци јал ни
рад), за тим по твр де ко је су им по треб не за
оства ри ва ње пра ва на здрав стве ну за шти-
ту код РЗ ЗО, и код оста лих ин сти ту ци ја у оп-
шти ни, као и оне за оства ри ва њу пра ва на
осно ву ба вље ња по љо при вре дом (ли ци та-
ци је за за куп по љо при вред ног зе мљи шта)
итд. Ра ди ће се и при ја ве и од ја ве на оси гу-
ра ње, мо ћи ће да се до би ју ин фор ма ци је из
де ло кру га ис пла те пен зи ја, а сва ког че тврт-
ка са стран ка ма ће ра ди ти и ди пло ми ра ни
прав ник.

Је дом ме сеч но ди рек тор ка Са ша Др че-
лић оби ла зи све ис по ста ве пан че вач ке фи-
ли ја ле, ка ко би по ка за ла да ова фи ли ја ла
при да је под јед нак зна чај зах те ви ма и по-
тре ба ма гра ђа на из свих оп шти на ко је по-
кри ва, а че сто и са ма не по сред но ра ди са
ко ри сни ци ма услу га.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОТВО РЕ НА НО ВА ИС ПО СТА ВА ФИ ЛИ ЈА ЛЕ ПАН ЧЕ ВО

Фонд ПИО и у Али бу на ру

Ди рек тор ка Са ша Др че лић прима странке

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА НИ ША

Јо ва ну Кр ко ба би ћу нај више при зна ње
Пред сед ни ку Са ве за пензионера Ср би је и пот пред сед ни ку Вла де Србије, др Јо ва ну

Кр ко ба би ћу, би ће до де ље но нај више при зна ње ни шких пен зи о не ра, уста но вље но по-
во дом 65 го ди на по сто ја ња и ра да ове ор га ни за ци је. То је јед но гла сна од лу ка чла но ва
Из вр шног од бо ра Удружења пен зи о не ра Ни ша, до не та на сед ни ци одр жа ној 3. ав гу ста.
Јо ва ну Кр ко ба би ћу при зна ње ће би ти уру че но 10. ок то бра ове го ди не на све ча но сти
ко ја ће у овом гра ду би ти упри ли че на по во дом ле пог ју би ле ја − 65-го ди шњи це фор ми-
ра ња пен зи о нер ске ор га ни за ци је.

Пред лог за до де лу зна чај ног при зна ња пр вом чо ве ку срп ских пен зи о не ра по те као
је од пред сед ни ка ни шког Удру же ња, Ми ро љу ба Стан ко ви ћа, а свих 19 чла но ва Из вр-
шног од бо ра га је по др жа ло ду го трај ним апла у зом.

На ис тој сед ни ци је од лу че но да при зна ње до би је и Ђу ро Пе рић, пот пред сед ник Са-
ве за пен зи о не ра Ср би је и пр ви чо век пен зи о не ра Бе о гра да. С. Н.
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између два броја

По клон па ке ти бе ба ма из Бе ле 
Цр кве

Град Бе-
о град ће, у
окви ру ак ци је
„Бе о град ски
бе би клуб”,
п о  к л о  н и  т и
при год не па-
ке те ро ди те-
љи ма из оп-
шти не Бе ла
Цр ква ко ји
до би ју при но ву у на ред них го ди ну да на. У бе би па ке ту се на ла зе ства-
ри ко је су ма ми и де те ту по треб не у пр вим да ни ма, а њи хо ва по је ди-
нач на вред ност је око 12.000 ди на ра. Део па ке та је већ ис по ру чен
Бе лој Цр кви, та ко да ће ро ди те љи мо ћи да их пре у зму у оп штин ским
про сто ри ја ма при ли ком при ја вљи ва ња но во ро ђен ча ди.

Оп шти на Бе ла Цр ква је са оп шти ла да је ре а ли за ци ја ак ци је „Бе о-
град ски бе би клуб”на ста вак успе шне са рад ње са Бе о гра дом.

Вра ти мо Но ви Сад би ци кли сти ма
По узо ру на раз ви је не европ ске гра до ве, и Но ви Сад, од ју ла ме се-

ца, ну ди сво јим гра ђа ни ма мо гућ ност да из нај ме би цикл на не ко ли ко
са ти или на цео дан. На две од пла ни ра них пет ло ка ци ја, код СПЕНС-а
и ку па ли шта Штранд, ше пу ри се 125 ле по та на, спрем них да про ве зу
„свог би ци кли сту” кроз град у ко ме се са сва ком но вом са о бра ћај ни-
цом гра де но ве и уре ђу ју ста ре би ци кли стич ке ста зе.

Та ко је Но ви Сад по стао пр ви град на Бал ка ну са ор га ни зо ва ном
мре жом за из најм љи ва ње дво точ ка ша, а иде ја о по врат ку Но вог Са да
би ци кли сти ма, као још јед ном ко ра ку ка чи сти јој жи вот ној сре ди ни и
здра ви јим љу ди ма, реч ју – од го вор на еко ло шка по ли ти ка, убра ја се
ме ђу ва жни је за дат ке град ске вла сти.

Кра гу је вац: лак ше до лич них 
до ку ме на та

По ли циј ска упра ва у Кра гу јев цу од не дав но има знат но бо ље
усло ве за рад ка да је реч о Оде ље њу за управ не по сло ве, од но-
сно за из ра ду и из да ва ње лич них до ку ме на та, пут них и са о бра-
ћај них ис пра ва. За те по сло ве ло кал на са мо у пра ва усту пи ла је
По ли циј ској упра ви Кра гу је вац на ко ри шће ње обје кат у ули ци
Пр во сла ва Сто ја но ви ћа број 10, у на се љу Ер до гли ја.

Про ши ре њем ове слу жбе гра ђа ни ће мно го лак ше и бр же
оства ри ва ти сво ја пра ва, а за по сле ни ће по сао оба вља ти у
ква ли тет ни јим усло ви ма не го до са да. У но вом про сто ру у по-
чет ку ће се са мо из да ва ти до ку мен та, а уско ро ће гра ђа ни на
том пунк ту мо ћи и да под но се зах те ве за лич не кар те, па со ше
и ре ги стра ци ју во зи ла, што ће зна чај но ути ца ти на сма ње ње
гу жви и ре до ва у се ди шту По ли циј ске упра ве Кра гу је вац.

По ред то га што је усту пио про стор, град Кра гу је вац је из-
дво јио и два ми ли о на ди на ра за на бав ку нео п ход не ра чу нар-
ске опре ме, опре ма ње че ти ри фо то бок са и на бав ку кан це-
ла риј ског на ме шта ја.

Пен зи је ви ше од 1. ок то бра
Пот пред сед ник Вла де Ср би је, др Јо ван 

Кр ко ба бић, и пред став ни ци Ме ђу на род ног 
мо не тар ног фон да, ко је је пред во дио Ал-
берт Је гер, за кљу чи ли су да у овом тре нут-
ку не ма по тре бе за из ме на ма пен зиј ског 
си сте ма и да ће ње го во да ље по бољ ша ње 
би ти за да так на ред не вла де и пар ла мен та.

– Кон ста то ва но је да се пен зиј ски си стем, 
или ње го ве из ме не, мо ра ју осла ња ти пре 
све га на убр за но за по шља ва ње ка ко би 
се по пра вио од нос оних ко ји до при но се у 
пен зиј ски фонд и оних ко ји тај фонд ко ри-
сте, као и на до след ну и ефи ка сну фи скал-
ну по ли ти ку, на че му ММФ овај пут по себ-
но ин си сти ра. А сва ка про ме на у ду жи ни 
ста жа или го ди на ма жи во та за пен зи о ни са-
ње у бу ду ћим ре ше њи ма пен зиј ског си сте-
ма ни је пи та ње ко је се ме ри го ди на ма, већ 
ко је би се евен ту ал но уса гла ша ва ло де це-
ни ја ма – на вео је Јо ван Кр ко ба бић.

Пот пред сед ник Вла де Ср би је је ка зао и да пен зи о не ри не тре ба да бри ну да ли ће 
би ти ис по што ва на фи скал на пра ви ла по ко ји ма ће ускла ђи ва ње пен зи ја са ра стом ин-
фла ци је и бру то до ма ћим про из во дом би ти ре а ли зо ва но 1. ок то бра ове го ди не. По ње-
го вим ре чи ма, пен зи је и пла те у јав ном сек то ру по ве ћа ће се за збир из но са ин фла ци је 
у по след њих шест ме се ци и по ло ви не ра ста БДП из прет ход не го ди не.

У Ни шу отво ре на
си гур на ку ћа

Ниш је кра јем ав гу ста до био пр ву ре ги о-
нал ну си гур ну ку ћу, у ко јој ће жр тве на си-
ља у по ро ди ци има ти на рас по ла га њу де сет
со ба за сме штај и днев ни бо ра вак са пот пу-
но опре мље ним ку хи ња ма и ку па ти ли ма.
Си гур ну ку ћу је, у при су ству пред став ни ка
ло кал не са мо у пра ве ко је је пред во дио гра-
до на чел ник Ми лош Си мо но вић и број них
го сти ју, отво рио ми ни стар ра да и со ци јал-
не по ли ти ке у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, Ра-
сим Ља јић.

Пр ви ста на ри си гур не ку ће су 11 же на
са осмо ро де це ко је су до са да бо ра ви ле
у при хва ти ли шту за же не и де цу жр тве на-
си ља. У овој уста но ви ће, ка ко ка же град-
ски већ ник Ду ши ца Да ви до вић, ре сор но
за ду же на за со ци јал на пи та ња Ни шли ја,
мо ћи да се сме сти 25 же на са де цом, а у
слу ча ју по тре бе ка па ци те ти се мо гу и по-
ве ћа ти.

Из град њу и опре ма ње си гур не ку ће,
осим Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по-
ли ти ке, по мо гле су број не при ват не ком па-
ни је и не вла ди на ор га ни за ци ја „Љу би бли-
жњег сво га”.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла јул ских при ма ња за

пен зи о не ре из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 25. ав гу ста.

Бив шим по љо при вред ни ци ма дру ги део
јул ских при ма ња ис пла ћен је 20. ав гу ста,
а пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти ће
це ле ав гу стов ске пен зи је при ми ти 2. сеп-
тем бра.

Па мет не кар те за пре воз већ у про да ји
Бе о гра ђа ни од 29. ав гу ста мо гу да ку пе но ве

елек трон ске „смарт кар те” (па мет не кар те) за
град ски пре воз, а њи хо ва упо тре ба у во зи ли ма
ГСП-а, Ла сте, Бе о во за и при ват них пре во зни ка
по че ће до кра ја го ди не.

По ре чи ма град ског ме на џе ра, Алек сан дра
Бје ли ћа, та риф ни си стем у јав ном град ском
пре во зу оста ће исти и си гур но је да се це не не-
ће ме ња ти шест ме се ци на кон уво ђе ња но вог
си сте ма.

У том но вом си сте му по сто ја ће пер со на ли-
зо ва не бес кон такт не елек трон ске кар те, по пут
са да шњих мар ки ца, ко је ће са др жа ти име и
фо то гра фи ју ко ри сни ка, и не пер со на ли зо ва не
елек трон ске кар те ко је не ће ва жи ти на име већ
за од ре ђе ни број во жњи. У про да ји ће би ти и
па пир на бес кон такт на „смарт кар та”, на ме ње на
за по вре ме не ко ри сни ке јав ног пре во за, али и
по је ди нач на па пир на кар та за јед ну во жњу ко ја
ће се про да ва ти ис кљу чи во код во за ча.

Ва ђе ње пер со на ли зо ва них и не пер со на ли зо ва них ка ра та ко шта ће 250 ди на ра, ко-
ли ко са да ко шта ва ђе ње по вла сти це, док ће из да ва ње са ме па пир не „смарт кар те” 
ко шта ти 40 ди на ра, а пут ни ци ће на њу мо ћи да упла те мак си мал но 500 ди на ра за
во жњу.

Све три на ве де не вр сте ка ра та ва жи ће три го ди не, а мре жа про да је ће би ти про ши-
ре на – пер со на ли зо ва не кар те из да ва ће се и до пу ња ва ти на 24 ме ста, ме ђу ко ји ма су
не ка од до са да шњих про дај них ме ста ГСП-а и Ла сте, али и про дав ни це Тем па на Ви ли-
ним во да ма и Ауто пу ту и фи ли ја ле МТС-а и Ер сте бан ке. До пу на и из да ва ње не пер со-
на ли зо ва них елек трон ских ка ра та и па пир них елек трон ских ка ра та би ће до ступ на на
800 ме ста ши ром Бе о гра да.

Но ве кар те очи та ва ће се на „ва ли да то ри ма” ко ји се тре нут но угра ђу ју у сва во зи ла и
слу же за кон тро лу и на пла ту бес кон такт них кар ти ца.

Про сеч на јул ска пла та
Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у ју лу ове го ди не у Ср би ји из но си ла је 39.127 ди на ра,

што је у од но су на про сеч ну не то за ра ду ис пла ће ну у ју ну но ми нал но ни же за по ла про цен-
та, а ре ал но је на истом ни воу.

Про сеч на бру то за ра да у ју лу ме се цу ове го ди не би ла је 54.164 ди на ра. У по ре ђе њу са
јун ском бру то за ра дом то је но ми нал но ни же за 0,8 од сто, а ре ал но за 0,3 про цен та.

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у пе ри о ду ја ну ар–јул ове го ди не у по ре ђе њу са про-
сеч ном не то за ра дом у истом пе ри о ду ла не но ми нал но је би ла ви ша за 11, а ре ал но ни жа
за 1,8 од сто.

За вр ше не Го спо јин ске све ча но сти
Све ча ном ака де ми јом у пор ти Са бор ног хра ма у Кра гу јев цу за вр ше не 

су ово го ди шње Ве ли ко го спо јин ске све ча но сти. То ком се дам да на, ко ли-
ко је тра ја ло обе ле жа ва ње сла ве Са бор ног хра ма, Епар хи ја шу ма диј ска и 
град Кра гу је вац за јед нич ки су ор га ни зо ва ли ра зно вр сне про гра ме у част 
пре све те Бо го ро ди це.

Све ча на ака де ми ја по че ла је мо ли твом и бе се дом ње го вог пре о све-
штен ства епи ско па шу ма диј ског го спо ди на Јо ва на. Ок тет Са бор ног хра ма 
„Све ти Ро ман Ме лод” из вео је хим ну Бо го ро ди ци у сла ву, a у про гра му су 
уче ство ва ли и глум ци кра гу је вач ког Кња жев ско-срп ског те а тра Са ша Пи-
ли по вић, Не бој ша Ду га лић и Мир ко Ба бић. Чу ло се и за ве шта ње Сте фа на 
Не ма ње о је зи ку, ре чи му дрог вла ди ке Ни ко ла ја. Зву ке и игре Шу ма ди је 
до не ли су ан самбл „Сми ље” и умет ник на фру ли Бо ра Ду гић.

У цр кве ној пор ти је отво ре на и из ло жба фо то гра фи ја ма на сти ра Хи лан-
дар, ауто ра Ми ше Бран ко ви ћа, а књи жев ни ци Ма ти ја Бећ ко вић и Сло бо-
дан Ра ки тић уче ство ва ли су на шу ма диј ском књи жев ном са би ра ли шту, 
одр жа ном у Вла ди чан ском дво ру.

Род пше ни це
за до во ља ва ју ћи

Ово го ди шњи род пше ни це у Вој во ди ни од
око 1.248.858 то на знат но је ве ћи у од но су на
про шлу го ди ну, и то за 344.548 то на, или 27,6
од сто. Про се чан при нос пше ни це од 5,14 то-
на по хек та ру нај ви ши је оства рен про се чан
при нос ове жи та ри це у по след њих де сет

го ди на у По кра ји ни, а пше ни ца је нај бо ље
ро ди ла у Ста рој Па зо ви, Бач кој То по ли и Су-
бо ти ци (пре ко шест то на по хек та ру).

По што је, пре ма по да ци ма о го ди шњем
би лан су, по тре ба за хлеб ним жи том у Ср би-
ји, по раз ли чи тим на ме на ма, од 1.100.000 до
1.200.000 то на, то зна чи да ће ово го ди шња
про из вод ња пше ни це на ни воу др жа ве за-
до во љи ти до ма ће по тре бе у ис хра ни ста-
нов ни штва. Сто га је Вла да Вој во ди не пред-
ло жи ла Вла ди Ср би је да се от куп пше ни це
уна пре ди та ко што ће се род вред но ва ти на
осно ву тех но ло шког ква ли те та зр на.
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Ту ри стич ка се зо на је ушла у сво ју дру-
гу по ло ви ну и, су де ћи по до са да шњим
ре зул та ти ма, би ће успе шни ја од про-

шло го ди шње. Од ја ну а ра до кра ја ју на Ср-
би ју је по се ти ло укуп но 983.628 до ма ћих и
стра них ту ри ста, што је по раст од осам од-
сто у од но су на исти пе ри од про шле го ди не.
По ре чи ма Љи ља не Че ро вић из Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Ср би је, из ме се ца у ме сец бе-
ле жен је раст ту ри стич ког про ме та, и бро ја
но ће ња и до ла за ка, а сви по да ци по ка зу ју
да је уз ла зни тренд још ин тен зив ни је на ста-
вљен у је ку лет ње се зо не.

Број стра на ца ко ји до ла зе у Ср би ју го ди-
на ма ра сте, за пр вих шест ме се ци би ло их
је укуп но 338.174, што је, у од но су на ла не,
по ве ћа ње за 16 од сто у до ла сци ма и за 18
од сто у бро ју но ће ња. Стран ци ма је и да ље
оми ље на де сти на ци ја Бе о град, али је све
по пу лар ни ји и Но ви Сад, а Љи ља на Че ро-
вић ка же да по сто ји ин те ре со ва ње за це лу
Ср би ју, по себ но за пла нин ске цен тре као
што су Ко па о ник и Зла ти бор, и ба ње ко је
се већ го ди на ма при ла го ђа ва ју усло ви ма и
тра жњи ту ри ста, од но сно уво де и до дат не
са др жа је.

– При мет но је и по ве ћа ње до ма ћих го сти-
ју, ко ји су у пр вих шест ме се ци ове го ди не
оства ри ли 2.452.089 но ће ња на раз ли чи тим
де сти на ци ја ма у зе мљи, што је за де сет од-
сто ви ше не го у истом пе ри о ду про шле го-
ди не. Ба ње по себ но ове го ди не бе ле же ре-
кор дан број по се та. Вр њач ку Ба њу је у ју лу
по се ти ло ви ше од 30.000 го сти ју са 100.000
оства ре них но ће ња – ка же пред став ни ца
ТОС-а.

Ви ше од по ло ви не укуп ног бро ја стра них
ту ри ста до ла зи у пре сто ни цу, и то су углав-
ном мла ди љу ди жељ ни да се до бро за ба ве у
гра ду у ко ме, за раз ли ку од остат ка Евро пе, не
по сто ји дан у не де љи ка да не ма при ли ке за
ноћ ни про вод, и то за све жи вот не и му зич ке
сти ло ве и за сва ки рас по ло жи ви бу џет.

На ка фи у ко на ку
Све ви ше је, ме ђу тим, и ту ри ста дру гих

ге не ра ци ја, и то из ско ро свих европ ских
др жа ва – по ред го сти ју из зе ма ља бив ше
Ју го сла ви је, зна тан бој сти же из Не мач ке,
Пољ ске, Грч ке, Ита ли је, Скан ди на ви је, а нај-
ве ћи по раст бе ле же Бел ги јан ци за хва љу ју ћи
до број пре зен та ци ји Бе о гра да на сај му ту-
ри зма у Бри се лу. За све њих Ту ри стич ка ор-

га ни за ци је Бе о гра да је при пре ми ла по ну ду
ко ја је, чи ни се, нај ком плет ни ја до са да. По
ре чи ма Јан ка Ву ко ти ћа, ТОБ про мо ви ше топ
10 атрак ци ја ко је го сти Бе о гра да мо ра ју да
по се те, а ме ђу ко ји ма су: Бе о град ска твр ђа-
ва, храм Све тог Са ве, Ска дар ли ја, Ада Ци ган-
ли ја, ста ри Зе мун, дво ро ви, Ава ла... По ред
уоби ча је них раз гле да ња Бе о гра да, ТОБ у по-
ну ди има и шет њу кроз ан тич ки Син ги ду нум,
раз гле да ње гра да трам ва јем, Бе о град кроз
му зе је, али и „Ра киј ску ту ру” и пер фор манс
„На ка фи код кне ги ње Љу би це”.

Зна тан број ту ри ста у глав ни град, али и у
не ке дру ге гра до ве Ср би је (Но ви Сад, Кла-
до во, До њи Ми ла но вац) већ го ди на ма сти-
же и ве ли ким пут нич ким бро до ви ма ко ји
је зде Ду на вом. У Лу ци Бе о град ка жу да до
кра ја се зо не оче ку ју при ста ја ње ви ше од
400 бро до ва са 50.000 ту ри ста.

Про сеч но за др жа ва ње бро до ва у Бе о гра-
ду је око 15 са ти, а нај број ни ји го сти су из
Не мач ке, САД, Ве ли ке Бри та ни је. Ми ха и ло
То мић из „Оскар тур са”, јед не од не ко ли ко
аген ци ја ко је се ста ра ју о то ме да ту ри сти-
ма са кру зе ра дан у пре сто ни ци бу де при-
ја тан и ис пу њен за ни мљи вим са др жа ји ма,
ка же да се, по ред раз гле да ња гра да и раз-
ли чи тих из ле та, че сто ор га ни зу ју и на сту пи
фол клор них дру шта ва за ко је увек по сто ји
ве ли ко ин те ре со ва ње.

– Ова кве по се те су стан дард не већ го ди-
на ма али се у по след ње вре ме осе ћа кри за
и у зе мља ма из ко јих ови ту ри сти нај че шће
до ла зе. Они на бро до ви ма има ју све обез бе-

КА КО ПО БОЉ ША ТИ ТУ РИ СТИЧ КУ ПО НУ ДУ СР БИ ЈЕ

Бе о град – и 

ту ри стич ка 

пре сто ни ца
Го сти са раз ло гом Бе о град пре по зна-

ју као зо ну за ба ве, град са из у зет но

ква ли тет ним ноћ ним жи во том, у ко ме 

се по сле до брог про во да, око 3-4 са та 

ују тру, иде на ро штиљ или бу рек. Ме ђу-

тим, глав ни град је по стао и озбиљ на ту-

ри стич ка пре сто ни ца, ко ја по ред 2.000

ре сто ра на, ка фи ћа и клу бо ва и ви ше од 

250 спла во ва, има 50 хо те ла (пет са пет 

зве зди ца и 20 хо те ла са че ти ри зве зди-

це) и око 60 хо сте ла.
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ђе но па не тро ше мно го, у про се ку 10 до ла-
ра, и то углав ном за су ве ни ре – ка же То мић.

Ипак, ако сва ки ту ри ста са кру зе ра по-
тро ши у про се ку по 10 до ла ра, уз из нос ко-
ји бро до ви оста вља ју по осно ву так си, то је

са свим леп при ход за град ко ји го ди шње
мо же да пре ма ши по ла ми ли о на до ла ра.

До бра хра на, при ро да
и го сто прим ство

До број по пу ње но сти сме штај них ка па ци те-
та и ове го ди не нај ви ше су до при не ли Ег зит,
Са бор у Гу чи и Бир фест, али и се о ски пеј за жи
по ста ју све ин те ре сант ни ји и по пу лар ни ји.

Стра те ги јом раз во ја ту ри зма у Ср би ји се-
о ски ту ри зам се тре ти ра као при о ри те тан
у окви ру оних ви до ва ту ри зма ко ји су ве за-
ни за по себ на ин те ре со ва ња, а на ро чи то се
по тен ци ра раз вој еко ту ри стич ких се ла на
брд ско-пла нин ским под руч ји ма ко ја ну де
здра ву сре ди ну, еко ло шку хра ну и уго дан
ам би јент, ак ти ван од мор у при ро ди, али и
ет но граф ске и дру ге кул тур но-исто риј ске
вред но сти. Се ла са чи стим ва зду хом и во-
дом, здра вом хра ном и го сто прим ством нај-
ва жни ји су пред у слов за раз вој ова квог ви да
ту ри зма, а Ср би ја са сво јим ге о граф ским по-
ло жа јем, кли мом и дру гим при род ним ре-
сур си ма има из у зет не пре ди спо зи ци је.

„У Ср би ји се чо век од мах осе ти вр ло при-
јат но. Ни је мо гу ће ући у ку ћу, а ка мо ли бо ра-
ви ти код не ко га, а да се не про ба ју спе ци ја ли-
те ти: шум ске ја го де, су ва го ве ди на, ги ба ни ца,
сок од бре са ка, пи та од зе ља, по вр ће из ба-
ште... и на рав но ра ки ја! На по чет ку се от ки не
пар че по га че, умо чи се у со и та ко по је де. До-
бро до шли!” Ово је са мо јед на од им пре си ја
стра них ту ри ста ко ја по ка зу је да по тен ци ја ли
за раз вој ове гра не по сто је. Се о ски ту ри зам
мо же да има кључ ну уло гу у ру рал ној еко но-
ми ји, сма ње њу не за по сле но сти, за шти ти и
уна пре ђе њу при род них и кул тур них ре сур са
и ожи вља ва њу се ла али, као и обич но, све за-
ви си од фи нан сиј ских сред ста ва нео п ход них
да би се спро ве ли од ре ђе ни про јек ти.

Раз ви је ни је се о ске де сти на ци је на ла зе се
у Вој во ди ни, цен трал ној и за пад ној Ср би ји,
а ве ли ки по тен ци јал чи не оне у По ду на вљу
и ис точ ној Ср би ји. Ако би тек 10 од сто се-
о ских до ма ћин ста ва од лу чи ло да се ба ви
ту ри змом, про це не су да би то Ср би ји до-
не ло 1,6 ми ли јар ди евра са мо од но ће ња и
ис хра не. Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја

за хра ну и по љо при вре ду (FAO), Свет ска ту-
ри стич ка ор га ни за ци ја УН (UN WTO), Фонд
Ује ди ње них на ци ја за де цу (УНИ ЦЕФ) и Про-
грам УН за раз вој (UNDP) не дав но су об ја ви-
ли по зив за до ста вља ње пред ло га про је ка-
та на те мат ске це ли не: раз вој ту ри стич ких
де сти на ци ја кроз уна пре ђи ва ње ква ли те та
услу га и обје ка та; ја ча ње кон ку рент но сти и
раз ви ја ње парт нер ста ва у по ну ди ру рал ног
ту ри зма; ди вер си фи ка ци ја ру рал не еко-
но ми је кроз ту ри зам и обра зов ни ту ри зам
за сно ван на кон цеп ци ји ак тив ног уче ња, и
то у че ти ри ре ги о на – цен трал ној Ср би ји,
до њем По ду на вљу, ју жном Ба на ту и ис точ-
ној Ср би ји. Крај њи рок за под но ше ње ових
при ја ва је 26. сеп тем бар ове го ди не.

Иако ту ри стич ка по ли ти ка до ско ра ни је
сма тра на ва жном, она да нас пред ста вља
по ла зну тач ку сва ког раз вој ног про це са.
Ср би ја је већ по че ла да пра ви до бре ко ра ке
у афир ма ци ји сво је ту ри стич ке по ну де, али
без озбиљ них ула га ња не ће би ти ни озбиљ-
них ре зул та та.

Ми ле на Јо ва но вић

Ту ри зам по ве зу је 

кул ту ре
Ово го ди шња про сла ва Свет ског да на ту-

ри зма од ви ја ће се под мо том „Ту ри зам – 

по ве зи ва ње кул ту ра”, у ве ри да су та кви

кон так ти љу ди из раз ли чи тих окру же ња

основ за то ле ран ци ју, те да на тај на чин 

ту ри зам мо же да да до при нос бор би за

мир у све ту. Ту ри зам та ко до при но си 

и гло бал ној со ли дар но сти, јер у вре ме 

еко ном ске не си гур но сти пру жа мо гућ-

ност уна пре ђе ња со ци јал но-еко ном ског 

по ло жа ја и сма ње ња раз ли ка у све ту.

Свет ски дан ту ри зма обе ле жа ва се 27.

сеп тем бра, а цен трал на про сла ва ће се

ове го ди не одр жа ти у Асу а ну, у Егип ту.

Пу тем рим ских

им пе ра то ра
По ве зу ју ћи ве ко ви ма За пад и Ис ток,

Ср би ја је ме сто на ко ме се су сре ћу и 

пре пли ћу ци ви ли за ци је, кул ту ре и

ре ље фи. За то има иде ја да, као део 

ту ри стич ке по ну де, брен ди ра мо и 

на ше не ис ко ри шће не ар хе о ло шке ло-

ка ли те те. Мно ги ар хе о ло зи ве ру ју да

нај ве ћи по тен ци ја ли ле же у Сир ми ју му,

Син ги ду ну му, Ви ми на ци ју му, Фе ликс 

Ро му ли ја ни у Гам зи гра ду, Ју сти ни ја ни 

При ма крај Ле ба на, На и су су, као и на

ло ка ли те ти ма на Ђер да пу. Ту ра би се

зва ла „Пут рим ских им пе ра то ра” и би-

ла би ду га 600 ки ло ме та ра. У са рад њи 

са Ми ни стар ством про све те и на у ке, 

Ви ми на ци јум има про је кат пре ма 

Европ ској ин ве сти ци о ној бан ци, чи ји

је циљ да до ве де 300.000 стра них по се-

ти ла ца на ову ту ру. Про је кат вре дан 13 

ми ли о на евра пред ви ђа да се на пра ви 

хо ло грам Тра ја но вог мо ста на Ду на ву, 

да се из гра ди при ступ ни пут до Тра ја-

но ве та бле, а пла ни ра се и по кри ва ње

ло ка ли те та Шар ка мен и Ме ди ја не, да

би ту ри сти ви де ли њи хо ве мо за и ке. 

По се ти о ци би пи ли рим ска ви на, је ли 

рим ску хра ну, до че ки ва ли би их об у че-

ни во ди чи и сва ког да на би ме ња ли ме-

сто бо рав ка, а пред ви ђен је и по че так 

из град ње 100 рим ских пан си о на, ко ји

би се на ла зи ли на сва ких пет до де сет 

ки ло ме та ра ру те. Др жа ва за сад ни је из-

ра зи ла ин те ре со ва ње за уче шће у овом 

про јек ту.
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Тра дди цци јја по пи са

у ССр ббии ји

Спроо во ђђе њее по ппи саа ста нов ни штва код

нас иима дду гуу траа ди цци ју још од 1834. 

го дии не кка да је на прро сто ру та да шње Ср-

би је из вр шеен прр ви по пис у са вре ме ном 

сми сслу тте рее чи. Од ттог „по пи са људ ства“ 

па доо Прр вог светт скоог ра та по пи си су, у 

про ссе ку,, спрро воо ђе нни ско ро на сва ких пет 

го дии на, шшто све ддо чии о вр ло ди на мич ном

истоо риј сскомм разз до ббљу ко је је на ме та ло 

по трре бу за чче стиим ссни ма њем про ме на 

те рии то ри јалл ног рас по ре да и са ста ва ста-

нов нни шттва, као и екко ном ских до ба ра, на-

ро чии то уу ослло боо ђе нним кра је ви ма. Сто га

по даа ци ииз тиих раа нихх по пи са и да нас има ју 

из у ззе танн истто рии о грраф ски зна чај. Ка ко су 

се рааз лии чи тии де ло вви да на шње те ри то ри-

јје Срр би јее у рра зниим ввре ме ни ма на ла зи ли 

под ввла шшћу дру гих ддр жа ва, та ко да нас за

ана лли зу ста ннов нни штва на ше др жа ве мо-

жже мо коо ри стти тии и туур ске, аустро у гар ске,

бу гар скее, маа ђарр ске по пи се.

У пе рри о дду изз ме ђђу ддва свет ска ра та из вр-

ше наа су са моо двва ју гго сло вен ска по пи са 

ста нов нии штва −− 19221. и 1931. го ди не,

а по ппис ппла нни раан заа 1941. го ди ну ни је 

спроо ве дден ззбог из би ја ња ра та. На кон 

Дру ггог ссвет сског ра та, због по тре бе да се у 

што кра ћћем ро кку прри ку пе по да ци о ште-

та маа на сста лиим ррат нним ра за ра њи ма, 1948.

го дии не ииз врр шенн је ттзв. скра ће ни по пис, а 

већ 119533. и ппр вии комм пле тан по сле рат ни 

по пиис стта нов ни шштва.

Од ппо пи са 19961.. го дди не по но во се, сход но

пре ппо руу ка мма УНН, усс по ста вља де се то го ди-

шњаа пе рри о дди каа спрро во ђе ња по пи си ва ња

ста нов нии штва, тта коо да су по пи си вр ше ни

19611, 1971, 11981. и 11991. го ди не. По сле 

рас ппа да зе ммље уу Срр би ји је по пис спро ве-

ден 220022. го дди нее на те ри то ри ји цен трал-

не Срр би јје и ВВој вво дии не. По след њи ва љан 

по пиис у ААП ККо со  во ии Ме то хи ја спро ве ден

јје 19981. јјер је стаа новв ни штво ал бан ске

на ции о наал ноо сти ууглаав ном бој ко то ва ло 

по пиис изз 19991. гоо ди не. По пис ко ји су ове

го дии не сспроо ве лее прри вре ме не ин сти ту ци-

јје наа Ко ссо ву и Ме то ххи ји бој ко то ва ли су 

р ђ р цгра ђђа ни срп ске нна ци о нал но сти.

10

у жижи

ПО ПИС СТА НОВ НИ ШТВА У СР БИ ЈИ 2011.

Бе ле шка за
бу дућ ност

УСр би ји ће, од 1. до 15. ок то бра ове го-
ди не, би ти спро ве ден по пис ста нов-УУни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва. По-

ред осно вног пи та ња „Ко ли ко нас је?“, по-
пи сом се обез бе ђу је од го вор на пи та ње „Ко
смо?“, у ре ла ци ја ма ста ро сти, по ла, обра зо-
ва ња, ак тив но сти, за ни ма ња и оста лих обе-
леж ја, као и од го вор на пи та ње „Где и ка ко
жи ви мо?“, са ин фор ма ци ја ма о вр сти ста на,
опре мље но сти ста на основ ним ин ста ла-
ци ја ма во де, стру је итд. За ко ном о по пи су
ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва
пред ви ђен је и по пис на те ри то ри ји Ко со ва
и Ме то хи је ко ји ће спро ве сти ре сор но ми-
ни стар ство за ју жну по кра ји ну у са рад њи
са Ре пу блич ким за во дом за ста ти сти ку.

Ово го ди шњи по пис са др жа ће и но ви не у
од но су на по пис из 2002. го ди не јер се уво-

де пи та ња о ин ва ли ди те ту, брач ном ста ту су,
од но сно ван брач ним за јед ни ца ма, ком пју-
тер ској пи сме но сти, бес кућ ни ци ма, а при-
ме њи ва ће се и но ва ме то до ло шка ре ше ња
за пра ће ње ак тив но сти ста нов ни штва.

− Сни ма ће се и опре мље ност до ма ћин-
ста ва ра чу на ри ма, а чла но ви ма до ма ћин-
ства по ста ви ће се и пи та ња о по зна ва њу
ра да на ра чу на ру и зна њу стра них је зи ка.
По пи сни обра зац са др жи и пи та ња о ак тив-
но сти ма чла но ва до ма ћин ства у по след њој
не де љи пред по пис: да ли ра де или не, да
ли су при ја вље ни код На ци о нал не слу жбе
за за по шља ва ње или не, што је знат но де-
таљ ни ји при ступ не го ра ни је. По пис ће да ти
ви ше по да та ка и о хен ди ке пи ра ним ли ци ма
са ста но ви шта вр сте хен ди ке па и ко ри шће-
ња по ма га ла − ка же Рад ми ла Ви ћен ти је вић,
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на чел ник ста ти сти ке у За во ду за ин фор ма-
ти ку и ста ти сти ку гра да Бе о гра да.

Про ши ри ва њем бро ја пи та ња о ме ђу на-
род ним ми гра ци ја ма за ли ца ко ја су жи ве-
ла у ино стран ству при ку пља ће се и по да ци
о глав ном раз ло гу до се ље ња или по врат ка
у Ср би ју, би ло да су то по ро дич ни раз ло зи,
шко ло ва ње или ре ад ми си ја. По пи си ва ће се
и стра ни др жа вља ни ко ји жи ве на те ри то ри-
ји Ср би је, као и на ши гра ђа ни ко ји су у вре-
ме спро во ђе ња по пи са од сут ни из зе мље
због ра да или шко ло ва ња у ино стран ству.

По пис у Ср би ји оба вља ће око 41.000 по-
пи си ва ча, пр ви по да ци о бро ју ста нов ни ка,
до ма ћин ста ва и ста но ва зна ће се ме сец да-
на на кон окон ча ња по пи са а об ра да ком-
плет них по да та ка би ће за вр ше на за го ди-
ну да на. У об ра ди по да та ка при ме ни ће се
оп тич ки чи та чи, што је та ко ђе но ви на, а

тро шко ви по пи са из но си ће 2,7 ми ли јар ди
ди на ра.

По пис је нај ску пље, нај ком плек сни је и
нај по пу лар ни је ста ти стич ко ис тра жи ва-
ње ко је се спро во ди у ско ро свим зе мља-
ма све та. По да ци ко ји се при ку пе у по пи су
основ су ефи ка сног пла ни ра ња и раз во ја
еко ном ске, со ци јал не, по пу ла ци о не, аграр-
не и дру ге по ли ти ке, али и ад ми ни стра тив-
них ак тив но сти и на уч них ис тра жи ва ња.

Душко Вуксановић

Исто риј ски при ме ри
При ми тив не об ли ке по пи са ста нов ни штва

спро во ди ли су још Ва ви лон ци (3800. г. п.

н. е.), Егип ћа ни у ра ном фа ра он ском пе ри-

о ду (3345. г. п. н. е.), за тим и Ки не зи, Гр ци, 

Хе бре ји, Ри мља ни. Пр ви об ли ци по пи са

вр ше ни су у свр ху да ва ња по ре за или уви-

да у вој ну сна гу, па су ско ро увек об у хва-

та ли са мо му шко ста нов ни штво. У дру гој

го ди ни но ве ере, у Ки ни, у вре ме ди на-

сти је Хан, ура ђен је по пис до ма ћин ста ва 

и ста нов ни ка па је та ко пре бро ја но 57,67

ми ли о на љу ди и 12,36 ми ли о на до ма ћин-

ста ва. По сле про па сти Рим ског цар ства, у 

V ве ку, по пи си у Евро пи су не ста ли за ду же 

вре ме. Нај по зна ти ји по пис у сред њем ве-

ку у Евро пи ве зу је се за Ви ље ма Осва ја ча

ко ји je, 1086. го ди не, вр шио не ку вр сту 

по пи си ва ња ен гле ских зе мљо по сед ни ка

и њи хо вих по се да да би се утвр дио по рез

ко ји тре ба да ис пла те кра љу.

Пр ви мо де ран по пис је оба вљен на 

фран цу ској те ри то ри ји Ка на де, Но-

вој Фран цу ској, 1665. и 1666. го ди не, а 

про ме не ко је су на ста ле то ком аме рич-

ке ре во лу ци је (1775-1783) има ле су за

по сле ди цу одр жа ва ње пр вог по пи са 

ста нов ни штва у САД, 1790. го ди не. У 

Швед ској и Фин ској пр ви по пис је спро-

ве ден 1800. го ди не; у Вел су, Фран цу ској

и Ен гле ској 1801; у Не мач кој и Ин ди ји 

1871; Ру си ји 1897, а у Ки ни 1953. го ди не. 

Ма ли број др жа ва ни је имао по пи се ста-

нов ни штва (Ети о пи ја, Оман).

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Срем-
ске Ми тро ви це, осно ва но 1. ју ла 1946, све-
ча но је обе ле жи ло про шлог ме се ца ју би леј
– 65 го ди на по сто ја ња и ра да. Удру же ње ко-
је је у по чет ку има ло 220 учла ње них, и ко је
се углав ном ба ви ло снаб де ва њем ста ри јих
и оне мо ћа лих чла но ва жи вот ним на мир ни-
ца ма, да нас бро ји ви ше од 5.000 пен зи о не-
ра, а де лу је и кроз се дам ме сних ор га ни за-
ци ја на те ри то ри ји оп шти не. С вре ме ном,
уз но ве ак тив но сти, као што су снаб де ва ње
члан ства огре вом, ор га ни зо ва ње екс кур зи-
ја, дру же ња и из ле та, спорт ске и кул тур не
ма ни фе ста ци је, ова ор га ни за ци ја се успе-
шно за ла га ла и за по пра вља ње ма те ри јал-
но-со ци јал ног по ло жа ја сво јих чла но ва.

Та ко је не дав но Удру же ње, на чи јем че лу
је са да Мир ја на Тре-
ска ни ца, у са рад њи са 
ко ле га ма из оста лих 
срем ско ми тро вач ких 
стру ков них пен зи о-
нер ских ор га ни за ци-
ја, „ис по сло ва ло” од 
оп штин ских вла сти 
бес пла тан град ски 
пре воз за све ста ри је 
од 65 го ди на. Са успе-
хом су уче ство ва ли и 
у ак тив но сти ма Ре пу-
блич ког фон да ПИО 
око упу ћи ва ња пен-
зи о не ра на бес пла тан 
де се то днев ни од мор 
и опо ра вак, па је до 
са да ви ше од 500 пен-
зи о не ра из ове сре ди не већ бо ра ви ло у ба-
ња ма о тро шку Фон да.

На све ча но сти по во дом ју би ле ја у Клу бу
пен зи о не ра у Срем ској Ми тро ви ци оку пи-
ло се 85 ми тро вач ких се ни о ра, а је дан број
њих је уче ство вао и у над ме та њи ма у ша ху,
пи ка ду, кар та ма и ку ва њу свињ ског па при-
ка ша, јер су ова так ми че ња би ла са став ни
део про сла ве. Сна ге је од ме ри ло пет еки па
из пет пен зи о нер ских ор га ни за ци ја: Оп-
штин ског удру же ња пен зи о не ра, Удру же-
ња пен зи о ни са них ЖТП рад ни ка, Удру же-
ња пен зи о ни са них рад ни ка ПТТ-а, Удру же-
ња вој них пен зи о не ра и Ре зер вних вој них
ста ре ши на. Укуп ни по бед ник би ла је еки па
сла вље ни ка.

– На ших пет пен зи о нер ских удру же ња
пе ри о дич но, по не ком ре до сле ду, ор га ни-
зу ју за јед нич ко дру же ње. Сва ко има не ки
при го дан да тум, као што је и овај. Ре ци мо,
„же ле зни ча ри” су обе ле жи ли да тум до ла ска
пр вог во за у Срем, а ка да је у пи та њу не ки
зна чај ни ји да тум на на шим дру же њи ма или

ску по ви ма при су тан је и гра до на чел ник
Бра ни слав Не ди мо вић – ка же Ми лан Кр ња-
јић, пред сед ник Удру же ња пен зи о ни са них
ПТТ рад ни ка Сре ма.

По ме ну та удру же ња, у са рад њи са ор га-
ни за ци јом ин ва ли да ра да и ПУПС-ом, сло-
жно на сту па ју код ор га на ло кал не са мо у-
пра ве, са же љом да по мог ну ма те ри јал но
нај у гро же ни јим ба ка ма и де ка ма и олак-
ша ју им пен зи о нер ске да не. Тре нут но се са
град ским „оци ма” до го ва ра ју о уру чи ва њу
јед но крат не нов ча не по мо ћи овој ка те го-
ри ји пен зи о не ра до кра ја го ди не а, по ре-
чи ма Мир ја не Тре ска ни це, већ је пот пи сан
уго вор о ис по ру ци око сто ку би ка др ва за
пен зи о не ре са „нај та њим бу ђе ла ром”.

Од бор ник Ја ри Ни ко ла, ко ји је на овом

ску пу пред ста вљао град ску власт, ре као је
да је ло кал на са мо у пра ва у Срем ској Ми-
тро ви ци у по след ње две го ди не ин тен зи ви-
ра ла са рад њу са удру же њи ма пен зи о не ра
и спрем ни су да, ко ли ко им сред ства до зво-
ља ва ју, иза ђу у су срет њи хо вим зах те ви ма.
Кон крет но, тру ди ће се да обез бе де бес пла-
тан пре воз – за од ре ђе ни број пу то ва ња, и
за пен зи о не ре из се о ских сре ди на у ме ђу-
ме сном са о бра ћа ју.

Осим пред сед ни ка оп штин ских удру-
же ња из Ру ме, Ши да, Ин ђи је, Пе ћи на ца и
Ста ре Па зо ве, про сла ви ми тро вач ких пен-
зи о не ра при су ство ва ли су Ми лан Не на дић,
пот пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је
и пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не, Ја сна Бо ди ро га, ди рек тор Фи ли ја ле РФ
ПИО у Срем ској Ми тро ви ци, Сте ван Ра ма-
ков, пред сед ник Град ског ве ћа Са мо стал-
ног син ди ка та, и Ми лан Кр че ди нац, прет-
ход ни пред сед ник Удру же ња, ко ме је уру-
че но при зна ње за ду го го ди шњи рад.

М. Мек те ро вић

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА СРЕМ СКЕ
МИ ТРО ВИ ЦЕ ПРО СЛА ВИ ЛО 65 ГО ДИ НА РА ДА

Сло гом до успе ха

ПрПрПрПрогогоглалал шееешењењењењењњњ  п пп ппппобоббоо едеддддеееднининиикакакак
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кроз Србију

Участ сво је кр сне сла ве Све тог Про-
ко пи ја, за штит ни ка бо ле сних и не-
моћ них, Оп штин ска ор га ни за ци ја

Са ве за ин ва ли да ра да Срем ски Кар лов ци
упри ли чи ла је у цен тру гра да, у ре сто ра ну
„Срем ски ку так”, из ло жбу сли ка и руч них
ра до ва. Ову про грам ску ма ни фе ста ци ју
кар ло вач ких ин ва ли да ра да фи нан сиј ски је
по др жа ло Ми ни стар ство ра да и со ци јал не
по ли ти ке – Сек тор за шти те осо ба са ин ва-
ли ди те том, а део сред ста ва обез бе ди ли су
чла но ви ор га ни за ци је. Сво је ства ра лач ко
уме ће у из ра ди ве зе них, тка них, хе кла них
и штри ка них руч них ра до ва из ло жи ле су
же не из Сек ци је кар ло вач ких тка ља, а за
по став ку сли ка „по бри ну ли” су се ду го го ди-
шњи при ја те љи и са рад ни ци, ин ва ли ди ра-
да из Бе о чи на.

– Свр ха ове из ло жбе је да при ка же мо рад
на ших чла но ва, али и да уве ли ча мо про-
сла ву кр сне сла ве. Та ко ђе, и да уз вра ти мо
го сто прим ство чла но ви ма из дру гих ор га-
ни за ци ја СИР-а ши ром Вој во ди не на чи јим

смо ма ни фе ста ци ја ма уче ство ва ли, или смо
се са њи ма дру жи ли – ре кла је На да Пер-
шић, пред сед ни ца Оп штин ске ор га ни за ци-
је СИР Срем ски Кар лов ци.

Пре ма ре чи ма Сте ва на Син ђе ли ћа, пред-
сед ни ка бе о чин ских ин ва ли да ра да, ње го-
ва ор га ни за ци ја већ че ти ри го ди не са ра ђу-
је са ко ле га ма из Срем ских Кар ло ва ца. На
ово го ди шњу из ло жбу до не ли су умет нич ке
ра до ве сво јих чла но ва са ли ков не ко ло ни је
одр жа не у Бе о чи ну по чет ком ју ла, на ко јој
је уче ство ва ло око 30 сли ка ра, углав ном
ин ва ли да ра да, из це ле Вој во ди не.

Иако су ма ла ор га ни за ци ја са око сто ти-
нак чла но ва и ра де у не а де кват ним про-
сто ри ја ма, без стру је и во де, Кар лов ча ни
су успе шно уго сти ли око 80 ин ва ли да ра-
да из Сре ма, Бач ке и Ба на та, као и оста-
ле по се ти о це из ло жбе. Ма ни фе ста ци ји је
при су ство ва ло ру ко вод ство по кра јин ске
ор га ни за ци је СИР-а: пред сед ни ца Ста на
Сви ла ров, се кре тар ка Сла вој ка Кља кић и
Мир ја на Ба бин, члан, као и пред став ни ци

оп штин ских ор га ни за ци ја СИР-а из Бе о чи-
на, Вр шца, Жа бља, Ко ва чи це, План ди шта,
Ру ме, Сеч ња, Ста ре Па зо ве, Ши да и Но вог
Са да. Го сти су би ли и пред став ни ци кар ло-
вач ког Оп штин ског удру же ња пен зи о не-
ра, за тим чла но ви до ма ћег Клу ба ста рих
и пен зи о не ра „Ду да ра”, пред став ник Дру-
штва за бор бу про тив ше ћер не бо ле сти и
мно ги дру ги.

На отва ра њу из ло жбе Ста на Сви ла ров је
ис та кла да је основ ни циљ – оку пља ње и
дру же ње ин ва ли да ра да, ис пу њен, а На да
Пер шић је на кра ју до де ли ла за хвал ни це
за до са да шњу са рад њу ор га ни за ци ја ма и
по је дин ци ма, из ме ђу оста лих и ре дак ци ји
„Гла са оси гу ра ни ка”.

Об ред осве ће ња и ре за ња слав ског ко ла-
ча у Са бор ној цр кви све тог Ни ко ле, у цен-
тру Срем ских Кар ло ва ца, оба вио је отац Ве-
ли зар, а ку ме кр сне сла ве би ле су Рад ми ла
Зло ко ли ца и Бра на Или чић. На ред не го ди-
не та част ће при па сти На ди Мар ко вић.

Ми ро слав Мек те ро вић

У НИ ШУ

Осно ван Олим пиј ски по крет
Аген ци ја за при вред не ре ги стре Ре пу бли ке Ср би је ре ги стро ва ла је ових да на Олим пиј-

ски по крет тре ћег до ба Ни ша, ко ји је оформ љен у ци љу да љег раз ви ја ња и уна пре ђи ва ња
спор та, здра вља и кул ту ре љу ди овог жи вот ног до ба. За пр вог пред сед ни ка иза бран је
ак ту ел ни већ ник гра да Ни ша, ина че члан Из вр шног од бо ра Са ве за пен зи о не ра Ср би је и
пот пред сед ник ни шких пен зи о не ра, Ми ло рад Сто шић.

По крет је име но вао Ор га ни за ци о ни од бор за при пре му еки па Ни ша и Ни шав ског окру га
за Че твр ту олим пи ја ду спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег до ба, ко ја ће се одр жа ти у Со ко-
ба њи, од 28. сеп тем бра до 2. ок то бра ове го ди не. С. Н.

СРЕМ СКИ КАР ЛОВ ЦИ

Из ло жба у част
Све тог Про ко пи ја

Мирослав Мектеровић и На да Пер шићРад ми ла Зло ко ли ца, На да Пер шић и Бра на Или чић
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Цен тар за со ци јал ни рад у 
Ко сје ри ћу ор га ни зу је ве ли ки 
број ак ци ја пред ви ђе них Стра-
те шким пла ном раз во ја си сте ма 
со ци јал не за шти те ове оп шти не, 
ко ји об у хва та пе ри од од 2010. 
до 2014. го ди не. Пре ма при о-
ри те ти ма на ве де ним у Пла ну, 
сред ства за им пле мен та ци ју од-
ре ђу ју се у ви си ни од нај ма ње 
5,5 од сто укуп но пла ни ра ног 
го ди шњег оп штин ског бу џе та.

Јед на од ак тив но сти Цен тра 
за со ци јал ни рад је и ре а ли за-
ци ја про јек та „По моћ у ку ћи за 

ста ре” ко ји је ор га ни зо ван ра ди 
по бољ ша ња со ци јал ног ста ња 
нај ста ри јих ме шта на на под-
руч ју Ко сје ри ћа и се о ских ме-
сних за јед ни ца. За оства ре ње 
про јек та, ко ји за јед нич ки фи-
нан си ра ју ко сје рић ка оп шти на 
и На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње, би ће утро ше но ви ше 
од ми ли он ди на ра.

Про јек том је пред ви ђе но да 
у 35 до ма ћин ста ва у гра ду и се-
ли ма до ла зе ге рон то до ма ћи це 
ко је ће бри ну ти о сто ти ну ста-
рих и со ци јал но угро же них осо-
ба. Осим по мо ћи у при пре ма њу 
хра не, одр жа ва њу чи сто ће и 
лич не хи ги је не, пред ви ђе но је 
да се ге рон то до ма ћи це ста ра-
ју о бла го вре ме ним од ла сци ма 
шти ће ни ка на ле кар ске пре гле-
де и о на бав ци и пра вил ном ко-
ри шће њу ле ко ва.

Стра те шким пла ном раз во ја 
си сте ма со ци јал не за шти те на 

под руч ју ко сје рић ке оп шти не 
на сто ји се да се оста ре лим осо-
ба ма обез бе ди ви ши ква ли тет 
жи во та. Ста ро сну струк ту ру у 
оп шти ни ка рак те ри ше знат но 
по ве ћа ње уде ла по пу ла ци је 
ста ри је од 60 го ди на, а при род-
ни при ра штај је ни зак у свим 
ме сним за јед ни ца ма, по себ но у 
се о ском под руч ју. М. П.

За јед нич ким сред-
стви ма Ми ни стар ства
ра да и со ци јал не по ли-
ти ке (4,1 ми ли он ди на ра)
и оп шти не Ме ро ши на
(1,7 ми ли о на ди на ра) у
овој не раз ви је ној под ја-
стре бач кој оп шти ни из-
гра ђе но је при хва ти ли-
ште за оста ре ла ли ца.

Реч је, на и ме, о две
со бе (му шкој и жен ској)
са по пет ле жа је ва и ку па ти лом, до гра ђе ним уз по сто је ћу згра ду
Цр ве ног кр ста, у ко ји ма ће ове осо бе бо ра ви ти док им се не на ђе
од го ва ра ју ћи сме штај, а нај ду же ме сец да на.

При хва ти ли ште је из гра ђе но у скло пу про јек та Цен тра за со ци-
јал ни рад Ме ро ши на под на зи вом „Оста вље ни и за бо ра вље ни”, а
опре мље но је на ме шта јем за хва љу ју ћи до на ци ја ма при ват них
фир ми. С. Н.

Му зеј Вој во ди не, ко ји се на ла зи у Ду нав-
ској ули ци број 35 у Но вом Са ду, упу тио је
по зив за ин те ре со ва ним пен зи о не ри ма да
се укљу че у рад ње го вих кре а тив них ра ди о-
ни ца. На и ме, ова уста но ва већ ви ше го ди на
ор га ни зу је му зеј ске ра ди о ни це по све ће не
при пад ни ци ма тре ће га до ба, за хва љу ју ћи
ко ји ма они на кре а ти ван на чин мо гу да ис-
пу не сво је сло бод но вре ме. На кон што чу ју
те о риј ски део о стал ним по став ка ма Му зе-
ја (од ста ри јег ка ме ног до ба до за вр шет ка
Дру гог свет ског ра та) и о те ку ћим те мат-
ским из ло жба ма, пру жа им се мо гућ ност
да се умет нич ки из ра зе и из ра де пред ме те
упо треб не и укра сне на ме не.

Пред ме ти се из ра ђу ју уз по моћ раз ли-

чи тих ли ков них тех ни ка – по ла зни ци су се
до сад упо зна ли са тех ни ка ма сли ка ња на
ста клу и тек сти лу, са ка ше и сал вет тех ни-
ком, мо де ло ва њем гли ном, из ра дом сли ка
од сла ме, пра вље њем аран жма на од су вог
цве ћа и аква ре лом. Уко ли ко је у пи та њу
не ка сло же ни ја тех ни ка, ан га жу ју се и ин-
струк то ри да их упу те у „тај не за на та”.

Ра ди о ни це се одр жа ва ју јед ном или ви-
ше пу та ме сеч но це ле го ди не, осим ју ла и
ав гу ста, за ви сно од ли ков не тех ни ке ко ја се
ко ри сти за из ра ду пред ме та, а сав по тре бан
ма те ри јал обез бе ђу је Му зеј.

По ре чи ма Ви је роч ке Шип ке, са рад ни-
ка за мар ке тинг у Му зе ју Вој во ди не, 21.
сеп тем бра одр жа ће се ра ди о ни ца на те му

из ра де на ки та. Та ко ђе то ком сеп тем бра, у
окви ру те мат ске из ло жбе „Мо да ше зде се-
тих”, ин те ре сант но пре да ва ње о мо ди одр-
жа ће мр Да ни је ла Ве ли ми ро вић, аси стент
на Оде ље њу за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду.

М. Мек те ро вић

МЕ РО ШИ НА

При хва ти ли ште за ста ре
КО СЈЕ РИЋ

Брига о оста релима

У МУ ЗЕ ЈУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кре а тив не ра ди о ни це
за пен зи о не ре



31. август 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА14

стари занати

Ке ра ми ка је пле ме нит, 
при ро дан и тра јан ма те ри јал
и за то је ве о ма при ме њив

Го то во сва ка по ро ди ца има поне ку ке-
ра мич ку по су ду због је дин стве ног га-
стро ном ског до жи вља ја ко ји пру жа ју

је ла спре мље на у њи ма. У мно гим де ло ви-
ма Ср би је још је за сту пље на руч на из ра да
грн ча ри је у ви ду де ко ра тив них и упо треб-
них грн чар ских пред ме та, а у окви ру Фа-
кул те та при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду
по сто ји и по се бан од сек за сту ди је ке ра ми-
ке. Рад на кон зер ва ци ји ке ра ми ке то ком
сред њо школ ских да на у На род ном му зе ју
од ре дио је да љи про фе си о нал ни пут Ла за-
ра Ран чи ћа, да нас ака дем ског ке ра ми ча ра,
ко ји у Бе о гра ду, на до мак Ска дар ли је, во ди
шко лу ке ра ми ке.

– Од 2005. го ди не ба вим се под у ча ва њем.
Про грам шко ле умет нич ке ке ра ми ке пред-
ви ђен је за по чет ни ке и за оне ко ји већ има-
ју не ка пред зна ња из ове обла сти. Уче се
нај о снов ни је тех ни ке ба вље ња ке ра ми ком
и об ли ко ва ња гли не, та ко да ни ка кво пред-
зна ње ни је по треб но, а у то ку ра да по ла-
зни ци раз ви ја ју осе ћај за цр теж, бо ју, скулп-
ту рал но мо де ло ва ње, упо тре бу ке ра ми ке,
као и осно ве ке ра мич ког ди зај на. Та ко ђе,
сти чу се са зна ња о исто ри ја ту, тра ди ци ји,
опре ми и ма те ри ја ли ма. По ла зни ци ма је на
рас по ла га њу чак шест грн чар ских точ ко ва,
две пе ћи и сав по тре бан алат за об ра ду и
мо де ло ва ње гли не. По сто ји и мо гућ ност
из бо ра из ме ђу де се так вр ста гли на, од пор-
це ла на и бе ле гли не, до цр ве не (те ра кот) и
там но бра он (цр не), као и гли не са ло кал-
них на ла зи шта. Уз то, ши ро ка па ле та бо ја за
ке ра ми ку и нај ра зли чи ти јих гла зу ра у бо ји
омо гу ћа ва пот пу но ли ков но из ра жа ва ње.
Уз мо је над гле да ње, сви ко ји су по ха ђа ли

курс мо гу да ље да се уса вр ша ва ју и да при-
ме њу ју сте че но зна ње – об ја шња ва Ла зар
Ран чић.

Тех ни ке об ли ко ва ња ко је су за сту пље не
у шко ли су рад на грн чар ском ко лу, об ли-
ко ва ње из ру ке, пу тем пло ча, ко ба си ца или
ком би но ва ним тех ни ка ма.

– Ке ра ми ка је пле ме нит, при ро дан и тра-
јан ма те ри јал и за то је ве о ма при ме њив. Ја-
пан ци не гу ју тра ди ци о нал ни на чин из ра де
ке ра ми ке. Они су јед ног од сво јих умет ни-
ка, Шо ји Ха ма ду, про гла си ли за на ци о нал но
бла го. Код нас је из обла сти ке ра ми ке нај по-
зна ти ја Зла ку са, се ло грн ча ра, где се чи та ве
по ро ди це ба ве овим умет нич ким за на том,
пре но се ћи га с ко ле на на ко ле но. Ка рак те-
ри сти ка зла ку шке грн ча ри је је у то ме што
се при ме- њу је тех-
н и  к а ста ра

ви ше од че ти ри ве ка, на спо ром, руч ном
ко лу – ка же овај ака дем ски ке ра ми чар.

Раз ли ка из ме ђу но вог и ста рог на чи на
ра да је у ма те ри ја лу. Не ка да је грн чар нај-
пре ко пао гли ну, углав ном цр ве ну, а за тим
је мо рао да је пре ра ди.

– У да на шње вре ме има мо по лу фа бри ка-
те ко је ку пу је мо и од ко јих да ље пра ви мо
грн ча ри ју. Не ка да се ке ра ми ка пе кла два-
де сет че ти ри са та, у зи да ним пе ћи ма ко је
су се ло жи ле да ни ма. Да нас, пак, ко ри сти мо
пе ћи на стру ју. Сва ка ко да раз ли ка по сто-
ји и у гла зу ри, не ка да је грн чар сам мо рао
да је пра ви, са да је има у про да ји и по сто је
број не вр сте, шта ви ше она је по ста ла по-
себ на гра на ке ра ми ке. У шко ли по се ду је мо
ши ро ку па ле ту бо ја за грн ча ри ју и нај ра-
зли чи ти је гла зу ре у бо ји што сви ма омо гу-
ћа ва пот пу но ли ков но из ра жа ва ње – на во-
ди наш са го вор ник.

Кроз шко лу ке ра ми ке је до са да про шло
пе де се так по ла зни ка, ка ко пен зи о не ра ко-
ји ма је то по стао хо би, та ко и запослених
ко ји ма је ра ди о ни ца ме сто ак тив ног од мо-
ра од по слов них оба ве за.

– Не ки од за да та ка ко ји се об ра ђу ју у шко-
ли умет нич ке ке ра ми ке су: шо ља, кри гла,
сер вис, та њир, чи ни ја, свећ њак, лам па, по-
су да са по клоп цем, сет по су да, на кит, уни-
кат на пло чи ца, па но − ре љеф, кре а тив на
по су да, сло бо дан из бор тех ни ка, сло бод на
фор ма − скулп ту ра. По ла зни ци сво ју грн-
ча ри ју по кла ња ју при ја те љи ма и род би ни,
а по је дин ци и про да ју. Нај ви ше се ку пу ју
уни кат ни пред ме ти, шо ље и по су де за пе-
че ње. Еду ка ци ја тра је пре ма же љи, јед на
на ша по ла зни ца је по ста ла пра ви при ја тељ
шко ле јер, иако за нат ски до бро пот ко ва на,
у ра ди о ни цу до ла зи ви ше од три го ди не ка-
ко би се ба ви ла ке ра ми ком – ис ти че Ла зар
Ран чић.

Је ле на Оцић

ГРН ЧАР СТВО

Ве шти на об ли ко ва ња гли не

Радови полазника Грнчарија из Злакусе

ЛаЛаЛаЛа з ззза а аар р рр РаРаРаРан нн нн чичиичи ћћ ћћћ
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Кре и ра ње плеј ли сте
По сту пак кре и ра ња плеј ли-

сте мо же да бу де:
А) кре и ра ње ре гу лар не плеј 

ли сте:

1. клик-
не мо на 
P l a y l i s t

у на ви га-
ц и  о  н о м 
п а  н о у 
са ле ве 
с т р а  н е 
е к р а -
на, па на 
Click he-

re у цен трал ном де лу и уку ца мо 
име плеј ли сте у на ви га ци о ном 
па ноу;

2. уко ли ко има са др жа ја у ли-
ста па ноу, обри ше мо га кли ком 
на оп ци ју Cle ar list;

3. клик не мо на ди ги тал ни 
ме диј са ко га же ли мо да кре и-
ра мо ли сту, па иза бе ре мо фајл 
ко ји же ли мо да ста ви мо у ли сту 
(уко ли ко фај ло ве ни смо уба ци-
ли у ме ди је, клик не мо де сним 
та сте ром ми ша на Mu sic, Pic-

tu re, Vi de os, Re cor ded TV, па 
би ра мо оп ци ју Ma na ge Li brary; 
клик не мо на дуг ме Add, иза бе-
ре мо уре ђај, па фол дер у ко ме 
се на ла зе му зич ки за пи си, сли-
ке или ви део за пи си, и клик не-
мо на дуг ме In clu de фол дер, па 
на дуг ме OK;

4. др жа њем ле вог та сте ра ми-
ша пре ву че мо фајл у же ље ну 
плеј ли сту у на ви га ци о ном па-
ноу;

5. ка да два пу та клик не мо на 
же ље ну плеј ли сту у на ви га ци о-
ном па ноу, по кре ће мо фај ло ве 
из ње (му зи ку, сли ке, ви део за-
пи се);

6. пре вла че њем фај ло ва у са-
мој ли сти ме ња мо њи хов ре до-
след.

На по ме на: Фај ло ве са ди-
ги тал них ме ди ја мо же мо да 
пре ву че мо у па но List са де сне 
стра не, па тек по том да са чу ва-
мо плеј ли сту (Sa ve list);

Б) кре и ра ње ауто мат ске 

плеј ли сте:

1. клик не мо на стре ли цу по-
ред Cre a te Playlist на ко манд-
ној тра ци;

2. иза бе ре мо оп ци ју Cre a te 

auto Playlist;
3. у про зо ру New Auto 

Playlist, у по љу Auto Playlist 

na me уку ца мо име плеј ли сте;
4. клик не мо на зе ле ни кр стић, 

па иза бе ре мо кри те ри јум по ко-
ме же ли мо да се фор ми ра ауто 
плеј ли ста (по из во ђа чу, да ту му, 
ти пу фај ла итд.);

5. клик не мо на дуг ме OK.
На по ме на: Уко ли ко же ли мо 

да укло ни мо кри те ри јум, клик-
не мо на ње га и он да на дуг ме 
Re mo ve.

Пу шта ње пе са ма 
и фил мо ва

Да би смо пу сти ли не ку пе сму 
или филм, по треб но је да ура ди-
мо сле де ће:

1. клик не мо де сним та сте-
ром ми ша на пра зан про стор у 
Player task ba ru;

2. клик не мо на оп ци ју Fi le;
3. ода бе ре мо оп ци ју Open;
4. уђе мо у фол дер у ко ме се 

на ла зе пе сма или филм;
5. про на ђе мо пе сму или филм 

и клик не мо на дуг ме Open.

Пу шта ње са др жа ја пре ко 
ин тер не та

Ако зна мо тач ну ин тер нет 
адре су (линк) на ко јој се на ла зи 
не ка пе сма, мо же мо је пу сти ти:

1. ко нек ту је мо се на ин тер-

нет;
2. по кре не мо Win dows Me dia 

Player;
3. клик не мо де сним та сте-

ром ми ша на пра зан про стор у 
Player task ba ru;

4. клик не мо на оп ци ју Fi le;
5. ода бе ре мо оп ци ју Open 

URL...;
6. у по ље Open упи ше мо ин-

тер нет адре су (линк) од ре ђе не 
пе сме;

7. клик не мо на OK;
8. кроз не ко ли ко тре ну та ка, 

у за ви сно сти од бр зи не на ше 

ве зе ка ин тер не ту, пе сма ће се
по кре ну ти.

По кре та ње аудио CD-а

Ако же ли мо да слу ша мо му-
зи ку са аудио CD-а, у CD уре ђај
уба ци ће мо CD са му зи ком и,
ка да се учи та, клик не мо на Play
audio CD. Та ко ђе мо же мо да:

1. по кре не мо про грам Win-

dows Me dia Player;
2. у па ноу за де та ље у цен-

трал ном де лу про зо ра по ја ви ће
се CD са сво јим основ ним ка-
рак те ри сти ка ма;

3. клик не мо два пу та на же-
ље ну пе сму.

Win dows DVD Ma ker
Win dows DVD Ma ker је про-

грам ко ји ко ри сти мо за кре и ра-
ње ви део про јек ци ја и ди ги тал-
них фо то гра фи ја. Ње го ва пред-
ност је што омо гу ћа ва бр зо
кре и ра ње DVD-а уз про фе си о-
нал но об ра ђе ни из глед ме ни ја,
са га ле ри јом сли ка за из бор по-
за ди не, као и из бо ром оми ље-
не му зи ке ко ја пра ти про јек ци ју
сним ка. По сту пак за кре и ра ње
DVD-а:

1. уба ци мо CD у уре ђај за на-
ре зи ва ње DVD-а;

2. по кре не мо про грам DVD
Ma ker (клик не мо на дуг ме Starт, 
па All Pro grams и клик не мо на 
про грам Win dows DVD Ma ker);

3. клик не мо на дуг ме Cho o se 

Pho tos and Vi de os;
4. на екра ну ће се по ја ви ти

про зор Win dows DVD Ma ker са
глав ним ко ман да ма на тра ци:

а) Fi le − ко ри сти мо је за пре-
глед и по кре та ње оп ци ја за рад
са овим про гра мом;

б) Add items – ко ри сти мо је
за до да ва ње сли ка и ви део за-
пи са у ли сту за кре и ра ње но вог
DVD-а;

ц) Re mo ve items – ко ри сти мо
је за бри са ње сли ка и ви део за-
пи са из ли сте;

д) Mo ve up – ко ри сти мо је за
по ме ра ње сли ка или ви део за-
пи са у ли сти за јед но по јед но
ме сто на ви ше;

е) Mo ve down − ко ри сти мо је
за по ме ра ње сли ка или ви део
за пи са у ли сти за јед но по јед но
ме сто на ни же;

ф) Back to vi de os – ко ри сти-
мо је за по вра так на пре гле да-
ње ви део за пи са;

5. клик не мо на дуг ме Add

items;
6. у ли сти по ну ђе них фол де-

ра про на ђе мо фол дер у ко ме
се на ла зе сли ке или ви део за-
пи си;

7. иза бе ре мо сли ке или ви део
за пис ко ји же ли мо да на ре же мо
на DVD, па два пу та клик не мо на
ње га;

8. клик не мо на дуг ме Next;
9. на екра ну ће се при ка за-

ти про зор Ready to burn disc

у ко ме мо же мо да из вр ши мо
од ре ђе на по де ша ва ња и сти ли-
зу је мо наш ви део за пис или ко-
лек ци ју сли ка:

а) уко ли ко же ли мо да пре гле-
да мо ви део за пис или ко лек ци-
ју сли ка на ко јој се на ла зи мо,
клик не мо на Pre vi ew;

б) уко ли ко же ли мо да фор ма-
ти ра мо и сти ли зу је мо текст ко ји
пра ти про јек ци ју, клик не мо на
Me nu text;

ц) уко ли ко же ли мо да до да мо
спе ци ја лан из глед по за ди не и
по де си мо из глед ме ни ја, клик-
не мо на Cu sto mi ze me nu;

д) уко ли ко же ли мо да по ста-
ви мо му зич ку под ло гу и дру ге
ефек те за про јек ци ју, клик не мо
на Sli de show;

10. клик не мо на дуг ме Burn

да би смо на ре за ли при пре-
мљен DVD.

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

За сваког понештоЗа сваког понешто

НЕО БИЧ НА УПО ТРЕ БА ОБИЧ НИХ СТВА РИ
БРА ШНО

Има ве ли ку и ши ро ку упо тре бу не са мо у ку ли нар ству. Ако има те 
про бле ма у ку хи њи, шпај зу или где год при ме ти те упор не и до сад-
не мра ве, упо тре би те бра шно. По спи те бра шно по ћо шко ви ма, јер 
оно од би ја мра ве та ко што се не усу ђу ју да пре ђу ли ни ју од бра-
шна.

Још јед на упо тре ба бра шна: ако во ли те да игра те кар те, при ме-
ти ли сте да с вре ме ном по ста ју ле пљи ве и ма сне. Да би сте их 

осве жи ли, до вољ но је да их 
ста ви те у па пир ну ке су у 

ко ју се прет ход но си па 
бра шно. Ке су до бро 
про тре си те, кар те ће 

би ти осве же не јер је 
бра шно упи ло ма сно ћу.

ЧАЈ

Пр љав шти на и ма сно-
ћа са др ве них по вр ши на и
по да ла ко се чи сти упо тре-
бом ча ја. У ли тру во де ску-
ва ти не ко ли ко ке си ца ча-
ја. Оста ви ти да се охла ди.
Ме ку кр пу на то пи ти ча јем,
оце ди ти и њо ме очи сти ти
ма сно ћу са др ве них по вр ши на. На кон то га чи стом, су вом кр пом
ис по ли ра ти очи шће ну по вр ши ну.

Још јед на упо тре ба ча ја: пре пре са ђи ва ња сак сиј ског цве ћа на
дно сак си је ста ви те не ко ли ко ке си ца упо тре бље ног ча ја. Сем за др-
жа ва ња во де ке си це ће ис пу шта ти хран љи ве са стој ке у зе мљу.

При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић

Пље ска ви це од цр не џи ге ри це
(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 300 гр џи ге ри це, 300 гр 

кром пи ра, гла ви ца цр ног лу ка, 3-4 че на 
бе лог лу ка, 2 ја је та, 4 ка ши ке пре зли, ка-
ши ка сец ка ног пер шу на, со, би бер, уље 
за пр же ње.

На чин при пре ме: Са мле ти џи ге ри цу, 
лук и из рен дан кром пир. Све из ме ша ти 
и до да ти ја ја, пре зле, пер шун, за чи не. 
Ва ди ти ка ши ком и пр жи ти на за гре ја ном 
уљу. Ста вља ти на па пир ни убрус, а за тим 
пре ба ци ти у од го ва ра ју ћу по су ду.

На по ме на: Рен да ни кром пир кад сто ји, пу сти ма ло во ду, та ко да се по по тре би мо же 
до да ти још пре зли или бра шна.

Пу ње на ску ша
(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 4 ску ше, јед на жу та и јед на зе ле на па при ка, 2 па ра дај за, ма ња гла ви ца цр ног 

лу ка, 4 че на бе лог лу ка, ве за пер шу но вог ли ста, со, би бер, ка ши чи ца але ве па при ке, ма ли-
но во уље.

На чин при пре ме: Ску ши од се ћи гла-
ву  и пе ра ја са стра не, из ва ди ти утро бу
и опра ти под мла зом хлад не во де. Ста-
ви ти на па пир ни убрус да се оце ди.

На уљу ис пр жи ти сит но сец кан цр-
ни лук, до да ти сит но сец ка ну па при ку,
исец кан бе ли лук и пер шу нов лист и
сит но исе чен па ра дајз. Све ма ло из-
дин ста ти (око пет ми ну та), па до да ти
со, би бер и але ву па при ку. Ти ме пу ни-
ти ску шу. Оста ви ти ма ло саф та за пре-
ма зи ва ње. На у љи ти плех у ко ме ће се
пе ћи, по ре ђа ти ску шу, пре ма за ти је и
пе ћи у за гре ја ној рер ни на 200 Ц, 30-35 ми ну та, да ле по по ру ме ни.

На по ме на: Ова ко спре мље на ску ша мо же се је сти са мо уз се зон ску са ла ту. Та ко ђе се 
мо же до да ти оба рен кром пир са бли твом.

Ко кос штан гле
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 2 ја је та, 300 гр ше ће ра, 1 дл 

уља, 7 дл мле ка, 2 ка ши ке ка каа, 200 гр
ко ко са, 300 гр бра шна, пра шак за пе ци-
во, 3 штан гле чо ко ла де, 5 ка ши ка уља.

При пре ма, те сто: уму ти ти 2 ја је та,
до да ти 100 гр ше ће ра, 1 дл уља, 2 дл
мле ка, 2 ка ши ке ка каа, 200 гр бра шна,
пра шак за пе ци во. У под ма зан плех

(ђу веч) си па ти по ло ви ну те ста и ста ви-
ти у за гре ја ну рер ну на 200 сте пе ни да
се пе че. На кон 10 ми ну та си па ти фил и
рас по ре ди ти по пле ху.

Фил: Од ½ л мле ка од у зе ти ма ло да би
се раз му ти ло 7 ка ши ка бра шна. Оста так
мле ка са шо љом ше ће ра ста ви ти да про-
ври па до да ти раз му ће но бра шно. Скло-
ни ти са ва тре, па у про хла ђе но до да ти
200 гр ко ко со вог бра шна. На фил ста ви ти
дру гу по ло ви ну те ста и на ста ви ти са пе-
че њем око 30 ми ну та. Чо ко ла ду ис то пи-
ти на 5 ка ши ка уља. Ис пе чен ко лач охла-
ди ти па ста ви ти пре лив од чо ко ла де.

На по ме на: Ко лач се се че у пле ху,
мо же на коц ке 5x5 цм, или пак на штан-
гли це.
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кулирање

Ко због кога
постоји

ККККАА ЖЕ МММИИИИ МММОО ЈЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККААА

Ми пла ћа мо, а они од њих жи ве. До бро, знам ја да ни су они ни ког
на те ра ли да се за гли би у кре ди те, да бан ка не про да је ни хлеб, ни
мле ко, не го па ре и од то га жи ви, али он да бар мо же мо да се осе-
ћа мо као љу ди кад до ђе мо код њих, а не као не ко ко је ту да би им
ишао на жив це и оме тао их у па у зи ра њу.

Та ко ти је то, сва ђа на сва ком ме сту: стал но те те ра ју да се осе ћаш
кри вим што си баш та да на шао да се по вре диш, или узмеш кар ти цу,
или да ку пу јеш кад њи ма ни је баш то ли ко ста ло до то га да се ба ве
то бом... Сву да те то и нер ви ра и по сва ђаш се, али опет је, ми слим,
нај го ре код ле ка ра. Јер од њих и људ ски жи вот че сто за ви си, па нас
нај ви ше по га ђа и нер ви ра та ква њи хо ва ре ак ци ја. Ма не ми слим на
ма му мо је дру га ри це, она је са мо повредила но гу, али има мо ме-
на та кад не ком бу квал но жи вот од њих за ви си, а Ур гент ни цен тар
та да баш не ра ди за та кве слу ча је ве. Ја гле да ла не ку се ри ју ко ја се
зо ве баш та ко, „Ур гент ни цен тар”, и не ка ко сам за ми сли ла да то та ко
све функ ци о ни ше као на тра ци. Али, ипак је то те ле ви зи ја, а жи вот,
још у овој зе мљи, не што је са свим дру го. За то ти, ба ка си це, ле по и
уред но гу тај те тво је пи лу ли це и иди ре дов но на кон тро ле јер је и
те би и на ма мно го бо ље да нам не тре ба ни шта хит но. Кис, ју рим,
гле да мо се ових да на.

Ба ка Ма ра

Ја гле да ла не ку се ри ју ко ја се зо ве „Ур гент ни
цен тар”, и не ка ко сам за ми сли ла да то та ко
све функ ци о ни ше, као на тра ци. Али, ипак је то
те ле ви зи ја, а жи вот, још у овој зе мљи, 
не што је са свим дру го

За ми сли, ба ка си це, кад ти бу дем ис при ча ла шта се де си ло пре 
не ки дан и ти ћеш да се из нер ви раш као и ја што сам по бе сне-
ла за све па ре. Не мо гу ти ре ћи ко ли ко смо по лу де ли, а слу шај 

са мо шта је би ло. Ма ма мо је дру га ри це на по слу се не ка ко окли зне 
и по вре ди но гу и уве че јој но га оте кла и она ме зо ве да их хит но од-
ве зем у Ур гент ни. Ја, на рав но, сме ста од ју рим и ми кроз на ше фи но 
рас ко па не ули це и мо сто ве (жи во ме за ни ма ко од лу чу је да од јед-
ном рас ко па све глав ни је ули це у гра ду по ред већ исто риј ског за-
тва ра ња Га зе ле) ипак ре ла тив но бр зо стиг не мо до Ур гент ног. Одем 
ја да се пар ки рам, а она и ма ма ко ја ска ку ће на јед ној но зи оду уну-
тра. Кад ја стиг нем до вра та, оне се вра ћа ју све пу ше ћи се јер су их 
вра ти ли по што је по не де љак, а по не дељ ком и че тврт ком, за бо га, 
де жу ра Ба њи ца. И то су их пр во пу сти ли да же на од ска ку ће низ по-
ла оног бес тра га ду гог ход ни ка, да би јој та мо ре кли до ви ђе ња, 
при јат но, иди те на Ба њи цу. Са мо жи вот но угро же не при ма ју. Што 
се зо ву ур гент ни цен тар ни пој ма бла гог не мам, ваљ да, ето, тек да и 
ми има мо не што што се та ко зо ве, а што не ра ди у скла ду са сво јим 
на зи вом, их, па шта, ни пр во ни по след ње код нас.

Све у све му, оде мо на Ба њи цу па све из по чет ка. Од ска ку ће ње на 
ма ма уну тра, али ни је на тај улаз, не го на дру ги. Та мо пи ше хит на 
слу жба, а ко ли ко је хит на, то је за три ме да ље. Зна чи, ве ну ле смо 
ви ше од по ла са та у ход ни ку док је ни су про зва ли, а он да је иза шла 
за две се кун де – пр во да иде да сни ми. А сни ма ње, на рав но, на дру-
гом кра ју ход ни ка, скроз су прот но од ам бу лан те, па јој је тре ба ло 
де сет ми ну та да од ска ку ће до та мо, а ко ли ца су, на рав но, ми са о-
на име ни ца. Па ту че ка да је про зо ву, па на зад ско ком до хит не, па 
опет че ка ње, па од пет де жур них ле ка ра са мо је дан гле да сним ке 
и ка же ко нач но – мо ра у гипс. Али, ни је ни ту крај – се стра ко ја ста-
вља гипс тре нут но је у са ли па че кај још по ла са та. Зна чи, од ле пи ле 
смо, ба ка си це, на чи сто. За ма ја ва ле се са ти ма и нер ви ра ле за не што 
што објек тив но мо же да се за вр ши за ма ње од по ла са та. А да и не 
спо ми њем то што те сви гле да ју као да си на мер но пао и по вре дио 
се са мо да би они има ли по сла. Не згод ни не ки љу ди па се по вре ђу-
ју у сва ко до ба и њи ма пра ве по сао. Зна чи, опет на о па ко по ста вље-
но ко због ко га по сто ји: ле ка ри због па ци је на та или па ци јен ти због 
ле ка ра? Као и у свим оста лим обла сти ма уоста лом.

Кад уђеш у про дав ни цу, ре ци мо у не ки ве ли ки мар кет, на ро чи то 
пред пра зни ке, па су гу жве и ре до ви, увек до че каш да ти на кра ју 
про да ва чи ца или ка сир ка об ја сне да их је баш бри га што се пра ви 
ред, има ју и оне пра во на па у зу и, уоста лом, шта си за пе ла кад оне 
ра де за два де се так хи ља да. Као да им ја, ти или би ло ко од нас у ре-
ду од ре ђу је мо пла ту. Ка ко да не.

Слич но је и у бан ка ма. Уђем пре не ко ве че око по ла се дам, зна чи 
уну тра ни ког сем рад ни ка бан ке, ка жем шта ми тре ба а мо мак ре че 
да че кам да ко ле ги ни це за вр ше па ће ме по зва ти. Че кам јед но пет 
ми ну та и све се пи там шта и с ким за вр ша ва ју кад ни ког сем ме не 
не ма у бан ци. Али мо же им се, по треб ни су нам и мо гу да се по на-
ша ју као да не жи ве од нас. А жи ве јер смо сви у кре дит ним кар ти-
ца ма, кре ди ти ма и до зво ље ним ми ну си ма и ка ма те се са мо сла жу. 
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погледи

Све ве ћи број же на у ка сни јем 
жи вот ном до бу ула зи у свет
би зни са и та мо се успе шно
до ка зу ју

„Го ди не су мој нај ве ћи ка пи тал”, твр ди
Ди ја на Ан дер сон, бри тан ска на уч ни ца и
уни вер зи тет ски про фе сор. По ред ака дем-
ских кру го ва, ши рој јав но сти је ње но име
ле тос по ста ло по зна то за хва љу ју ћи изу му
од да ле ко се жног и оп штег зна ча ја, те сту кр-
ви ко ји омо гу ћа ва от кри ва ње ге нет ске пре-
ди спо зи ци је за обо ле ва ње од кар ци но ма.

Дра го цен сам по се би, „он ка скан” тест, ка-
ко је на зван овај ла бо ра то риј ски про дукт,

плод ра да би о ме ди цин ског ис тра жи вач ког
ти ма Уни вер зи те та у Бред фор ду, где је Ан-
дер со но ва шеф од се ка, за њу лич но био је
и оглед ни при ме рак пи о нир ског по ду хва та
на но вом и до са да не по зна том по љу би зни-
са. Или тач ни је, на ру ко во де ћем ме сту, на
че лу ком па ни је Он ка скан, ко ју је осно ва ла
са ци љем лан си ра ња и про мо ви са ња свог
про на ла ска. Јер, очи то, да би јед на ова ква
ме то да из екс пе ри мен тал не фа зе ушла у ма-
сов ну упо тре бу као ди јаг но стич ки ин стру-
мент, ни је ви ше до вољ на, па ни нео п ход на,
на уч на пер фек ци ја, већ ме на џер ске и мар-
ке тин шке ве шти не.

Ан дер со но ва ни је до са да зна ла да ли их
по се ду је, ни ти је ика да раз ми шља ла о то ме.
А он да су се не ке ства ри де си ле и по кло-
пи ле, и она је схва ти ла да је мо жда упра во
са да тре ну так да сво ју успе шну уни вер зи-
тет ску ка ри је ру обо га ти но вим иза зо вом.
Та ман ка да је у ју ну на пу ни ла 70 го ди на.

У пи та њу ни је уса мље ни слу чај, већ део
ши рег трен да, кон ста ту је Аме ли ја Хил из
лон дон ског „Гар ди ја на”, у тек сту по све ће-
ном же на ма „ко је не од ла зе у пен зи ју” и ко-
јих је све ви ше.

По пут Ан дер со но ве, њи хо ве ам би ци је
се жу да ље од ба вље ња уну ци ма, пу то ва-
ња или не го ва ња цве ћа. И ма да ни су ви ше
у пр вој мла до сти, има ју до вољ но енер ги је

и же ље да се упу сте у не што но во, из ма те-
ри јал них, по ро дич них или са свим лич них
раз ло га.

У сва ком слу ча ју, го ди не им ни су пре пре-
ка већ, ка ко сма тра про фе сор ка и но во ро-
ђе на по слов на же на из Бред фор да, мо гу да
бу ду са мо пред ност.

„Бо љи сам да нас на уч ник и пре да вач, за-
хва љу ју ћи на го ми ла ном ис ку ству. Па и ова
пред у зет нич ка жи ца, за ко ју ни сам зна ла
да је по се ду јем, та ко ђе је ре зул тат мо јих го-
ди на. Ни сам мо гла да за поч нем би знис док
сам би ла мла ђа, јер су де це ни је аку му ли са-
ног зна ња би ле по треб не да бих спо зна ла

иде ју и уочи ла пра зан про стор на тр жи-
шту”, из ја ви ла је Ан дер со но ва за лон дон ски
днев ник.

Ово ми шље ње де ли и Крис Бол из Мре-
же ор га ни за ци ја (ТА ЕН), спе ци ја ли зо ва не за
обу ку и за по шља ва ње сре до веч них и ста-
ри јих осо ба. Пре ма ње го вим ре чи ма, по-
слов но пред у зет ни штво до ла зи код же на
ка сни је до из ра жа ја, тек ка да су оне уоп ште
у мо гућ но сти да се окре ну се би, по што де-
ца на пу сте ро ди тељ ски дом, кре ди ти бу ду
ис пла ће ни, а те рет сва ко днев них оба ве за
олак шан.

Али за ни мљи во је да се, иако им че сто
не до ста је прет ход на по слов на прак са, до-
та да шње ба вље ње ку ћом и по ро ди цом по-

ка зу је као ко ри сно ис ку ство,
упо тре бљи во и на но вом те-
ре ну, и учвр шћу је им са мо-
по у зда ње ко је ина че до ла зи
с го ди на ма.

Па жњу при вла че и за па-
жа ња да су же не ви ше од му-
шка ра ца скло не да се у зре-
лим го ди на ма упу сте у но ви
би знис, чак 60 од сто ви ше,
из ра же но у про цен ти ма, пре-
ма ре зул та ти ма не ких ра ни-
јих ис пи ти ва ња у Ка на ди. А
нај бр же ра сту ћа гру па ци ја су
же не ста ри је од 55 го ди на.

Исто вре ме но, и јед ни и
дру ги за јед но (му шка и жен-
ска по пу ла ци ја тре ћег до ба)
пред ста вља ју из не на ђу ју ће
агил ну пред у зет нич ку ка те-
го ри ју. Нај ви ше за хва љу ју ћи
њи хо вом уче шћу, број но-
во по кре ну тих по сло ва у Ен-
гле ској и Вел су по рас тао је у
про те клој де це ни ји за 50 од-
сто. Још је, ме ђу тим, ин те ре-
сант ни ји по да так о њи хо вој
успе шно сти. Ком па ни је ко је
по кре ћу ста ри ји има ју 70 од-

сто шан се да пре жи ве кључ них пр вих пет
го ди на, док су из гле ди мла дих пред у зет ни-
ка дво стру ко ма њи и из но се тек 28 од сто,
на во ди „Га рди јан” по дат ке из ве ли ког ис-
тра жи ва ња Бар клиз бан ке, чи ји су на ла зи
све де ни у но се ћу ре че ни цу „Про фит из ис-
ку ства”.

Еко но ми сти су већ из ра чу на ли − по ве ћа-
ње рад не сна ге за око осамсто хи ља да љу-
ди, од но сно мо би ли са ње оних из ску пи не
нај ста ри јих, а вољ них да ра де, до при не ло
би по ра сту бри тан ског бру то до ма ћег про-
из во да чак за око 50 ми ли јар ди фун ти.

Д. Дра гић

ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО УМЕ СТО ПЕН ЗИ О НЕР СКЕ ДО КО ЛИ ЦЕ

Го ди не до но се са мо по у зда ње



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. август 2011. 19

Аме ри ка се овог ле та су-
о чи ла са не при јат ном 
исти ном: да не мо же у 

не до глед да тро ши ви ше не го 
што има. Зна ло се то до ду ше 
и ра ни је, али је све до ју че ру-
тин ско по ве ћа ва ње ли ми та за 
за ду жи ва ње вла де ко ри шће но 
за по ли тич ку бит ку у та мо шњем 
пар ла мен ту (Кон гре су) у ко јој 
су на ви де ло из не те све сла бо-
сти и фи скал ног и по ли тич ког 
си сте ма нај ве ће си ле све та.

На сва ки бу џет ски до лар ко-
ји по тро ши, вла да пред сед ни ка 
Ба ра ка Оба ме да нас по зајм љу је 
40 цен ти. Уку пан аме рич ки дуг 
ће у ро ку од го ди ну да на до-
сти ћи фан та стич ну сво ту од 15 
би ли о на (хи ља да ми ли јар ди) 
до ла ра, што је сто од сто бру то 
на ци о нал ног про из во да, да кле 
све га што се у тој зе мљи го ди-
шње про из ве де или кроз услу ге 
раз ме ни.

По ли тич ка бор ба је во ђе на 
пре све га око то га у ко јим обла-
сти ма нај ви ше сте за ти ка иш, 
од но сно кре са ти рас хо де, ка ко 
би се у до глед но вре ме (сле де-
ћих де сет го ди на) сма њио са да 
рас ту ћи јаз из ме ђу др жав них 
при хо да и рас хо да. Опо зи ци ја у 
Кон гре су, пред став ни ци кон зер-
ва тив не Ре пу бли кан ске пар ти је, 

ис ко ри сти ли су сво ју ве ћи ну у 
Пред став нич ком до му (у ко ји 
сва ка фе де рал на др жа ва ша ље 
пред став ни ке сра змер но бро ју 
ста нов ни ка), да бло ки ра ју сва-
ко по ве ћа ње по ре за, па је за то 
је ди на оп ци ја пред Оба ми ном 
вла дом би ла да при хва ти ком-
про мис ко ји би сма њи вао не ке 
ње не тро шко ве ко ји су до сад 
сма тра ни под ра зу ме ва ју ћим.

Ипак, за хва љу ју ћи чи ње ни-
ци да Де мо крат ска пар ти ја има 
пре власт у сто чла ном Се на ту 
(сва ка др жа ва у овај дом би ра 
по два се на то ра), од кре са ња 
су за сад по ште ђе ни со ци јал на 
си гур ност и здрав стве на за шти-
та, ко ји су и са да, а и ду го роч но, 
нај ве ће бу џет ске став ке. То ли ке 
да се аме рич ка вла да по не кад 
опи су је и као „оси гу ра ва ју ће 
дру штво ко је има и вој ску“.

Ге не рал но, иако је за хва љу-
ју ћи ди на мич ној ими гра ци ји 
де мо граф ски ви тал ни ја зе мља, 
САД се су оча ва са истим про-
бле мом као и сва за пад на дру-
штва: са бр зо ра сту ћим бро јем 
ста ри јег ста нов ни штва и стаг-
ни ра њем рад но ак тив ног де ла 
по пу ла ци је.

Да на шњи од нос је три за по-
сле на на сва ког пен зи о не ра (на 
кра ју Дру гог свет ског ра та овај 

од нос је био 42 пре ма 1), а пред-
ви ђа се да ће до 2035. он би ти
сма њен на 2 пре ма 1.

Ни у САД, као ни дру где на
За па ду, гра ђа ни не ште де до-
вољ но то ком рад ног ве ка за
пен зи о нер ске да не, ра чу на ју ћи
са мо на оно што им сле ду је од
др жа ве. А кад рад ни век пре-
ста не, он да на ста је не при јат но
су о ча ва ње са чи ње ни цом да то
што им сле ду је ни је до вољ но,
па се од др жа ве оче ку је ван ред-
на по моћ.

Али, ка ко да др жа ва по мог не
кад ни са ма не ма до вољ но па-
ра? Од го вор на ово пи та ње та мо
је мо жда те жи не го дру где, за то
што на рас по ла га њу ни је оно за
чим вла де обич но по се жу кад
се на ђу у фи скал ном шкрип цу:
но ви по ре ски на ме ти. Са дру ге
стра не, сма њи ва ње бе не фи та –
од у зи ма ње љу ди ма оно га што
већ има ју или оче ку ју – ни та мо
ни је по ли тич ки по пу лар но, али
је из гле да не из бе жно: ако се
по сто је ћи си стем не про ме ни,
фон до ви со ци јал не си гур но сти
ће до 2036. би ти са свим ис пра-
жње ни. Због то га су већ у оп ти-
ца ју пред ло зи слич ни ре ше њи-
ма ко ја се при ме њу ју у пен зиј-
ским ре фор ма ма ши ром све та:
по ве ћа ње бро ја го ди на по сле

ко јих се сти чу пу ни пен зиј ски
и со ци јал ни бе не фи ти (са 62 на
64), про ме на на чи на на ко ји се
да ва ња ускла ђу ју са по ра стом
тро шко ва жи во та и слич но.

Не дав но је на ја вље но да ће
ра ди кал но би ти ре фор ми сан и
нај да ре жљи ви ји пен зиј ски си-
стем у зе мљи: онај ко ји се већ
по ла ве ка при ме њу је у Пен та го-
ну, у аме рич кој вој сци. Та мо се
са 20 го ди на ста жа про фе си о-
нал ног вој ни ка, или за по сле ног
у си сте му од бра не, сти че пра во
на пен зи ју у из но су по ло ви не
од нај ве ће пла те у ка ри је ри, на
че му вој ним пен зи о не ри ма за-
ви де сви оста ли.

У но вим бу џет ским ре ал но-
сти ма кон ста то ва но је да је и
ово нео др жи во, па ће се и у
Пен та го ну, пре ма пред ло же ној
ре фор ми, убу ду ће отва ра ти ин-
ди ви ду ал ни пен зиј ски ра чу ни
на ко је ће по је дин ци из два ја ти
је дан про це нат сво јих при ма-
ња, а за пу ну пен зи ју ће би ти
нео п хо дан стаж ко ји мо ра ју да
од ра де и сви оста ли.

За око 1,4 ми ли о на за по сле-
них у Пен та го ну то је вест ко ја
ни је иза зва ла оду ше вље ње, али
ко ју, као но ву ре ал ност, не мо гу
да иг но ри шу.

М. Бе кин

И НАЈ ВЕ ЋА СИ ЛА РЕ ФОР МИ ШЕ ПЕН ЗИЈ СКИ СИ СТЕМ

Иако је
де мо граф ски 
ви тал ни ја,
САД се
су о ча ва
са истим
про бле мом
као и
сва за пад на 
дру штва: 
све ма ње
за по сле них
и све ви ше
пен зи о не ра

Му ке Аме ри ке
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У Гр де ли ци ни ове го ди не тра ди ци ја ни је
из не ве ре на. По ше сти пут одр жа на је Гр де-
лич ка ре га та под по кро ви тељ ством гра да Ле-
сков ца, а у ор га ни за ци ји До ма кул ту ре и Кан-
це ла ри је за мла де из Гр де ли це.

Старт ре га те, као и ра ни јих го-
ди на, био је код Пре де ја на, за вр-
ше так у Гр де ли ци, а ме ђу уче сни-
ци ма би ло је пред став ни ка свих
ге не ра ци ја, па и пен зи о не ра. Пре-
ма пра ви ли ма, уче сни ци су сме-
ли да ко ри сте раз ли чи та пло ви ла
али ис кљу чи во на руч ни по гон, те
су та ко мо гли да се ви де пре ле пи
спла во ви и чам ци, али је би ло и ка-
ја ка и трак тор ских гу ма!

Не ки су ту од са мих по че та ка,
пре шест го ди на, не ки но вај ли је,

а сви су би ли оду ше вље ни ат мос фе ром и
од лич ним при је мом у Гр де ли ци.

− Ове го ди не би ло је ви ше од 300 уче сни-
ка, нај ви ше из Гр де ли це, Ле сков ца, Вла со-

тин ца, али и из Ни ша, Пан че ва, Бе о гра да и
дру гих ме ста – ре као је Ср ђан Јо вић, ди рек-
тор гр де лич ког До ма кул ту ре.

Ре га та се од ви ја ла по ле пом вре ме ну и
у пре кра сном амби јен ту не дав-
но уре ђе не Ју жне Мо ра ве. Ма-
ни фе ста ци ја ко ја је по ста ла део
ту ри стич ке по ну де Ле сков ца за-
вр ше на је за јед нич ким руч ком, а
глав но је ло био је, по тра ди ци ји,
вој нич ки па суљ. Као и ра ни јих
го ди на, за јед ним сто лом су се
на шли пред став ни ци свих ге не-
ра ци ја, ко ји су уз дру же ње и пе-
сму обе ћа ли да ће се и на ред не
го ди не по но во сре сти на Гр де-
лич кој ре га ти.

Д. Ко цић

Тре ћа ли ков на ко ло ни ја,
ко јом је уче сни ке и го сте
и ове го ди не об ра до ва ла

Ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да из
Ку ле, одр жа на је у ле пом ам би-
јен ту ку па ли шта „Ро дић“. Због
облач ног да на рад ли ков них
ства ра ла ца пра ти ло је мно го
ма ње зна ти жељ них по гле да не-
го ра ни јих го ди на, што на рав но
ни је ути ца ло на ле по ту кра јо-
ли ка пре се ље ног на сли кар ска
плат на.

У овој ма ни фе ста ци ји, пред-
ви ђе ној про јек том кул ске ор га-

ни за ци је ин ва ли да ра да, ко ју је 
де ли мич но фи нан си ра ло Ми ни-
стар ство ра да и со ци јал не по-
ли ти ке – Сек тор за за шти ту осо-
ба са ин ва ли ди те том, уче ство-
ва ле су ор га ни за ци је ин ва ли да 

ра да из Бач ке, а у го сте су, као 
и ра ни јих го ди на, до шли пред-
став ни ци из Сре ма и Ба на та.

По здра вља ју ћи при сут не 
умет ни ке и ак ти ви сте, пред-
сед ни ца Са ве за ин ва ли да ра да 
Вој во ди не, Ста на Сви ла ров, из-
ра зи ла је ра дост због по нов ног 
оку пља ња, и на гла си ла да су, 
осим сли ка ко је на ста ју на ко ло-
ни ја ма, дра го це не и успо ме не 
на ове су сре те.

− У Но ћи му зе ја − под се ти ла је 
Ста на Сви ла ров − у Но вом Са ду 
би ле су из ло же не три сли ке са 
на ше Пр ве ко ло ни је, а за сле де-
ћи пут, по што већ има мо ви ше 
умет нич ких де ла, по тру ди ће мо 
се да на ђе мо од го ва ра ју ћи про-
стор и по ка же мо по се ти о ци ма 
још ва ших ра до ва.

Умет ни ци, ко ји су то по ста ли 

углав ном, ка ко ре че је дан од 
њих, „у дру гом жи во ту“, сли ка ли 
су са ла ше, ро де на гне зду, пеј за-
же и дру ге мо ти ве, пра ве ћи па-
у зе да по при ча ју са мо жда бу ду-
ћим сли ка ри ма о основ ним еле-
мен ти ма ли ков не умет но сти.

Пре за јед нич ког руч ка по ста-
вље на је из ло жба свих 12 ра до-
ва, а до ма ћин Об рад Ву ји но вић, 
пред сед ник Оп штин ске ор га ни-
за ци је ин ва ли да ра да Ку ле, по-
де лио је за хвал ни це за уче шће 
у овом ле пом до га ђа ју. Јед ну 
од њих, за до са да шњу до бру 
са рад њу, до био је и „Глас оси гу-
ра ни ка“.

Усле ди ло је и по зи ра ње за
за јед нич ку фо то гра фи ју, као и 
до го вор за ви ђе ње на сле де ћој 
ко ло ни ји.

И. Ми тро вић

И ОВОГ ЛЕ ТА У КУ ЛИ

Ли ков на ко ло ни ја ин ва ли да 
ра да

ШЕ СТА ГР ДЕ ЛИЧ КА РЕ ГА ТА

Ме ђу уче сни ци ма и пен зи о не ри
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Пр ви „Рум фест“ оку пио је не дав но ве-
ли ки број уче сни ка и по се ти ла ца, а
обе ле жи ли су га Ба зар кре а тив но-

сти, там бу ра ши и глум ци, ко ји су то ком ве-
че ри за ба вља ли Ру мља не и њи хо ве го сте.

На Ба за ру су се пред ста ви ли уче сни ци
из Бе о гра да, Но вог Са да, Су бо ти це, Бач-
ке Па лан ке, Ужи ца, Сме де рев ске Па лан ке,
Ин ђи је и дру гих ме ста. Они су по ну ди ли
ра зно вр сне и уни кат не упо треб не пред-
ме те из свих обла сти при ме ње не умет но-
сти, ру ко тво ри на и мод ног ди зај на. На тој
про дај ној из ло жби пред ста вље на је кул-
ту ра и тра ди ци ја љу ди са на ших про сто ра

пре ко руч но ра ђе них пред ме та и до ма ће
хра не.

По се ти о ци су то ком це лог да на на град-
ском тр гу раз гле да ли штан до ве из ла га ча
ко ји су их ма ми ли. Ру мља ни су мо гли да
ку пе су ве ни ре, уни кат ну гар де ро бу, та шне,
ра до ве сли ка ра ама те ра, али и мед, џе мо-
ве... И све то по по вољ ним це на ма.

„Рум фест” су обо га ти ли там бу ра ши кул-
тур но-умет нич ких дру шта ва „Ма ти ја Гу бец“ и
„Бран ко Ра ди че вић“, пре зен то ван је рад драм-
ског сту ди ја Град ског по зо ри шта, а пред ста-
ви ли су се и чла но ви два удру же ња – „Рим ски
да ни“ из Хрт ко ва ца и „Злат ни орао“ из Бе че ја.

Пред по ноћ је одр жа на и про мо тив на
жур ка − пе на пар ти, ко ја је оку пи ла ве ли ки
број мла дих из рум ске оп шти не.

„Рум фест“ је ор га ни зо ва ла но во о сно ва на
оп штин ска Ту ри стич ка ор га ни за ци ја, с на-
ме ром да то чи ни и убу ду ће.

– За до вољ ни смо ка ко је про те као пр ви
фе сти вал ко ји је оку пио пре ко 40 из ла га ча.
Би ла је то при ли ка да, по ред оста лог, у ту-
ри стич ке свр хе про мо ви ше мо и сме штај не
ка па ци те те у рум ској оп шти ни – ка зао је за
наш лист Ни ко ла Ро гић, са рад ник за раз вој
у Ту ри стич кој ор га ни за ци ји Ру ме.

Д. Р.

Већ тра ди ци о нал на кул тур-
но-за бав на и спорт ска ма ни фе-
ста ци ја „Тр сте ник на Мо ра ви“ 
одр жа на је и ове го ди не, од 6. 
до 14. ав гу ста, на За пад ној Мо-
ра ви и ње ним оба ла ма. И ово-
га пу та за ни мљив и са др жа јан 
про грам пра тио је ве ли ки број 
по се ти ла ца.

− За штит ни знак ма ни фе ста-
ци је и да ље је, је дин стве на на 
Бал ка ну, тр ка „ча ма ца мо ра ва-
ца“ с мот ком, али и дру ге ди-
сци пли не су пле ни ле ве ли ку 
па жњу по се ти ла ца. Так ми чи ли 
су се од бој ка ши на пе ску, те ни-
се ри, на ба зе ну ва тер по ли сти, 
на Мо ра ви пе ца ро ши и пли ва-
чи у ин те ре сант ном ма ра то ну 
из ме ђу два тр сте нич ка мо ста. 
Ку ва ње ри бље чор бе је та ко ђе 
при влач но за по се ти о це, по-

ред так ми че ња и де гу ста ци ја, 
а нај бо ља еки па је на гра ђе на, 
као уоста лом и сви дру ги нај у-
спе шни ји так ми ча ри. Свој део у 
про гра му има ли су и за ви чај ни 
пи сци, сли ка ри, глум ци и сви су 

да ли до при нос успе ху ма ни фе-
ста ци је – ре кла је ди рек тор ка
тр сте нич ке Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је, Ду ши ца Ма ли ћа нин.

Осо бе са ин ва ли ди те том су се
так ми чи ле у пи ка ду, нај мла ђи у

„бе би ма ра то ну“ и „ша ре ној ули-
ци“, где су цр та ли сво је ли ко ве,
а ста ри ји уче ни ци су се над ме-
та ли у ка ра о ка ма.

− У да ни ма ви кен да по се ти-
о ци су ужи ва ли у во жњи фи ја-
ке ром и чам цем уз Мо ра ву, до
ет но ку ће у под нож ју сред њо-
ве ков не твр ђа ве Је ри нин град.
Био је то за и ста за ни мљив про-
грам за сва чи ју ду шу, за до вољ-
ни смо и же ли мо да се и иду ће
го ди не оку пи мо на истом ме сту,
да се дру жи мо и ле по за ба вља-
мо − на гла си ла је Ду ши ца Ма ли-
ћа нин.

Ор га ни за тор ове ма ни фе ста-
ци је би ла је Ту ри стич ка ор га-
ни за ци ја, по кро ви тељ оп шти на
Тр сте ник, а ме диј ски спон зор
РТВ Тр сте ник.

Д. Ива но вић

ТР СТЕ НИК НА МО РА ВИ

Фи ја ке ром и чам цем до Је ри ни ног гра да

ОДР ЖАН ПР ВИ „РУМ ФЕСТ“

Ба зар кре а тив но сти
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пензионерски кутак

ПИ РОТ

Куд год иду, при зна ња 
до ђу

Где год го сту ју, са би ло ко је ма ни фе ста ци је на ко јој уче ству ју,
чла ни це пе вач ке гру пе „Злат но гр ло”, Ак ти ва же на оп штин ског
Удру же ња пен зи о не ра у Пи ро ту, вра ћа ју се са при зна њи ма.

Та ко су и му зич ко-сцен ским при ка зом „Пи рот ска се ден ћа” 
на Фол кло ри ја ди у Ле сков цу осво ји ле на кло ност мно го број не
пу бли ке на цен трал ном град ском тр гу. Пи рот ске пен зи о нер ке
би ле су нај за па же ни је ме ђу 270 уче сни ца из Кња жев ца, Вра ња,
Мла де нов ца, Кра гу јев ца и дру гих гра до ва Ср би је, а сво је ви три-
не су обо га ти ле но вим при зна њем са ове ма ни фе ста ци је.

– По сто ји мо већ че твр ту го ди ну као Ак тив же на пен зи о нер ки,
ко ји је око сни ца свих на ших ак тив но сти. Тру ди мо се да што ви-
ше и ква ли тет но ура ди мо, да се о на ма чу је, и у то ме успе ва мо. А
то по сти же мо, пре све га, мак си мал ним ан га жо ва њем свих чла-
ни ца. Кра си нас ен ту зи ја зам и ве ли ка же ља и во ља да успе мо.
За по стиг ну те ре зул та те сти жу нам при зна ња и из оп штин ског
удру же ња у на шем гра ду. Не ка жу слу чај но: „Куд иде те, при зна-
ња до ђу” – ка же Пер си да Илић, пред сед ни ца Ак ти ва же на пен-
зи о нер ки из Пи ро та. С. П.

ПО ЖА РЕ ВАЦ

У по се ти Би то љу
На по зив удру же ња пен зи о не ра Би то ља, де ле га ци ја пен зи о-

не ра из По жа рев ца, за јед но са „ко ле га ма” из Вра ња, бо ра ви ла
је, 29. и 30. ју ла, на Илин ден ским да ни ма.

До ма ћи ни из Би то ља до че ка ли су их ср дач но, уз тра ди ци о-
нал ну до бро до шли цу хле бом и со љу. Го сти су има ли при ли ку
да при су ству ју по чет ку про сла ве Илин ден ских да на и ужи ва ју
у на сту пи ма фол клор них и му зич ких сек ци ја из бив ше Ју го сла-
ви је, из не ко ли ко бал кан ских зе ма ља, као и из да ле ког Мек си-
ка. На кон то га до ма ћи ни су при ре ди ли не за бо рав но дру же ње,
уз пе сму и игру до ка сно у ноћ.

Дру гог да на бо рав ка По жа ре вља ни и Вра њан ци по се ти ли су
Хе ра кле ју, ан тич ки град кра ља Фи ли па II, као и му зеј гра да Би-
то ља. У му зе ју по сто ји нео бич на спо мен со ба, по све ће на твор-
цу мо дер не тур ске др жа ве, Ке ма лу Ата тур ку. Он је као млад
офи цир слу жбо вао у Би то љу, баш у згра ди да на шњег му зе ја,
ко ја је у то вре ме би ла вој нич ка ка сар на. На кон оби ла ска ових
зна ме ни то сти, ор га ни зо ван је из лет на пла ни ну Пе ли стер.

Пен зи о не ри из Вра ња и По жа рев ца за хвал ни су до ма ћи ни-
ма на из у зет ној па жњи, при јат ном бо рав ку и не за бо рав ном
дру же њу ко је су им при ре ди ли. С. С.

РУ МА

Ка ра ван ви на
Не дав но је у Ру ми свој пут кроз Вој во ди ну за по чео „Ка ра ван 

ви на”, ко ји ће у на ред ном пе ри о ду оби ћи мно ге гра до ве у По-
кра ји ни. По се ти о ци су то га да на мо гли да де гу сти ра ју ви на из 
Срем ских Кар ло ва ца, Су бо ти це, Те ме ри на, Но вог Са да, Ири га 
и дру гих ме ста, али и да про ба ју из ло же не ку ли нар ске спе ци-
ја ли те те – ко зји сир, шун ку, ко ба си це, сла ни ну... Да про ба ју, а и 
да ку пе по по вољ ним це на ма.

– Циљ „Ка ра ва на ви на” је про мо ци ја вин ске кул ту ре, да се 
про из во ди брен ди ра ју и да се по ну де гра ђа ни ма. А спе ци јал-
ни гост „Ка ра ва на” је ви на ри ја из Ора хов ца са Ко со ва и Ме то-
хи је – ре као је Бо бан Ву ко вић из Удру же ња ви на ра Вој во ди не.

Уз вој во ђан ске ви на ре, у Ру ми су би ли и чла но ви Удру же ња 
европ ски вин ски ред ви те зо ва „Све ти Ге ор ги је”, чи је је се ди ште 
у Аустри ји.

– Ово удру же ње је осно ва но у 15. ве ку и да нас има око 4.000 
чла но ва. Дра го нам је да смо ме ђу Ру мља ни ма, а би ће мо при сут-
ни и у дру гим ме сти ма у ко ја од ла зе ви на ри – ка зао је пред сед ник 
огран ка аустриј ског удру же ња, Алек сан дар Ко јић. Д. Р.

ВР ЊАЧ КА БА ЊА

КУД „Је лек” на Охри ду
Чла но ви Кул тур но-умет нич ког дру штва „Је лек”, из се ла По-

ду нав ци код Вр њач ке Ба ње, има ли су не дав но за па жен на-
ступ на Охрид ском фе сти ва лу.

У кон ку рен ци ји 60 фол клор них ан сам ба ла из 15 зе ма ља, 
КУД „Је лек” се пред ста вио игра ма из Ни ша и По ни ша вља и 
оду ше вио та мо шњу пу бли ку. По ду нав ча ни су, осим Охри да, 
на сту пи ли и у Ро ће ви ћи ма, на ма ни фе ста ци ји „Да ни пе сме”, а 
сле де ћи на ступ им је у Ри бар ској ба њи, у окви ру та мо шњег 
кул тур ног ле та. Д. И.
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КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

За вр шен фе сти вал
ка мер них хо ро ва

У Кра гу јев цу је за вр шен де ве ти Ме ђу на род ни фе сти вал ка-
мер них хо ро ва, а за вр шни кон церт је одр жан у хо лу Дру ге кра-
гу је вач ке гим на зи је. Кон цер ту је прет хо дио све ча ни при јем у
Скуп шти ни гра да за пред став ни ке и ди ри ген те хо ро ва уче сни-
ка на ово го ди шњем фе сти ва лу.

То ком пет да на тра ја ња, кра гу је вач кој пу бли ци се, по ред
до ма ћи на, Ака дем ског ка мер ног хо ра „Ли це ум”, пред ста ви ло
још пет хо ро ва: Ме шо ви ти хор Со пот ског фе сти ва ла „Мун дус
кан тат” из Со по та у Пољ ској, Ме шо ви ти хор „Ра за фин из раз” 
из Ска дра, Во кал ни ан самбл „Ха слер” из Ми школ ца у Ма ђар-
ској, Омла дин ски ка мер ни хор „Де ца Ор фе ја” из Со фи је и ру-
ски Ме шо ви ти хор Кра сно јар ског пе да го шког ко ле џа „Мак-
сим Гор ки”. М. С.

ПРИ ЛИ КЕ

Чу ва ри из вор не срп ске 
пе сме

Се ло При ли ке у Мо ра вич ком окру гу, ра ни је по зна то по је-
ди ној са те лит ској ста ни ци у на шој зе мљи, де це ни ја ма је и цен-
тар кул тур но-ту ри стич ких ма ни фе ста ци ја − Фе сти ва ла из вор-
не срп ске пе сме и Фе сти ва ла де ч јих фол клор них ан сам ба ла 
„Све тлост на бре жуљ ку”.

На ово го ди шњем так ми че њу из во ђа ча из вор них пе са ма 
уче ство ва ло је ви ше од 600 уче сни ка ко ји су на сту па ли у 32 
жен ске и 39 му шких пе вач ких гру па из ра зних кра је ва Ср би је, 
Ре пу бли ке Срп ске, Ма ке до ни је и Хр ват ске. Они су пред ве ли-
ким бро јем гле да ла ца по ка за ли сво је уме ће у чу ва њу срп ске 
ба шти не и тра ди ци је.

По оце ни жи ри ја за нај бо љу пе вач ку гру пу у жен ској кон ку-
рен ци ји про гла шен је „Ду кат” из Ко сје ри ћа, а у му шкој „Бр ве-
ни ца” из Бр ве ни це. Дру го и тре ће ме сто за у зе ли су „Бр ве ни ца” 
и „При лич ки ки се љак” у жен ској и „За ви чај Ба ни ја” (Ша бац) и 
„Ђер дан” (Ива њи ца) у му шкој кон ку рен ци ји. Нај бо љи со ли сти 
би ли су Вин ка Дла чић из ча чан ске гру пе „Љу би ћан ка” и Ми ћа 
Та дић из „Ду ка та”.

У окви ру ма ни фе ста ци је „Пре о бра же ње 2011” у При ли ка ма 
је одр жа но и так ми че ње де ч јих фол клор них ан сам ба ла. Пр во 
ме сто при па ло је Основ ној шко ли „Вла ди слав Пет ко вић Дис” 
из Чач ка, дру го КУД-у „Кру шик пла сти ка” из Осе чи не, а тре ће 
КУД-у „Ари ље”. М. П.

СВР ЉИГ

Дан удру же ња
пен зи о не ра

На при год ној све ча но сти, 26. ав гу ста, Удру же ње пен зи о-
не ра оп шти не Свр љиг обе ле жи ло је свој дан ко ји је уста но-
вљен про шле го ди не, на из бор ној Скуп шти ни. Из ве шта ва ју-
ћи о ак тив но сти ма из ме ђу два пра зни ка, Ми лен ко Пе тро вић,
пред сед ник Удру же ња, на гла сио је да јед но го ди шњи пе ри од
ка рак те ри ше по ве ћан број чла но ва и фор ми ра ње ме сних
ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Пе ри шу и Ло за ну, а по себ но по-
гла вље за слу жу је ан га жо ва ње на со ци јал ној и здрав стве ној
за шти ти ове по пу ла ци је. За хва љу ју ћи Удру же њу, до шло је и
до по ве ћа ња бро ја обро ка у Цен трал ној ку хи њи за угро же не
свр љи шке пен зи о не ре, а сва ког че тврт ка, у Клу бу пен зи о не-
ра, еки па До ма здра вља вр ши ме ре ње крв ног при ти ска.

Ра ди са др жај ни јег и ква ли тет ни јег ра да и дру же ња, до вр-
ше но је опре ма ње клу ба и кре че ње про сто ри ја Удру же ња
пен зи о не ра, а отво рен је још је дан клуб у се лу Пре ко но ге.
За хва љу ју ћи сред стви ма до на то ра ура ђе ни су и ру ко хва ти
на сте пе ни ца ма ис пред Удру же ња. По ре чи ма пред сед ни ка,
на ста вља се и са ак ци ја ма снаб де ва ња, из ле ти ма, спорт ским
ак тив но сти ма и уче шћем на мно гим ма ни фе ста ци ја ма. Су ми-
ра ју ћи из ве штај, Пе тро вић је рад ор га на и слу жби Удру же ња
оце нио као за до во ља ва ју ћи, иако је би ло не ких оме та ња.

По во дом да на Удру же ња пен зи о не ра у Свр љи гу су одр жа-
на и так ми че ња у ша ху и ри бо ло ву. С. Ђ.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Чи там пре не ки дан „Глас оси гу ра ни ка”. На и-
ђох на на слов: „Ужи це: труд ни ца ма це ле пла те”. 
Јав ност је по здра ви ла од лу ку Град ског ве ћа да 
се же на ма, док су на труд нич ком бо ло ва њу, из 
град ског бу џе та обез бе ди нов ча на на док на да 
до пу ног из но са за ра де.

На сле де ћој стра ни: „За 65.000 бе о град ских 
пен зи о не ра по 4.000 ди на ра. По че ла је ис пла та 
но ве тран ше јед но крат не по мо ћи бе о град ским 
пен зи о не ри ма чи је су пен зи је до 15.000 ди на ра”.

Чи тао сам и ра ни је ин фор ма ци је о ра зним по-
мо ћи ма пен зи о не ри ма и угро же ним ли ци ма. Та-
ко да ју по моћ у бес плат ном пре во зу ста ри ји ма 
од 65 го ди на на те ри то ри ји гра да или оп шти не 
Бе о град, Ча чак, Кра гу је вац, па до де ла па ке та си-
ро ма шни ма пре ко Цр ве ног кр ста, те по моћ од 
стра не огра на ка Ко ла срп ских се ста ра и раз не 
дру ге по мо ћи.

Ме ђу тим, раз ми шљам ко ли ко је си ро ма шних 
гра до ва и оп шти на ко ји не мо гу да ва ти по моћ 
јер не ма ју до вољ но нов ца ни за оста ле по тре-

бе ко је бу џет по за ко ну тре ба да фи нан си ра.
Ко ли ко има љу ди у Ср би ји ко ји не ма ју ни ка кве
при хо де, оста ли су без по сла или га ни су ни-
кад ни до би ли. Мно ги жи ве од по мо ћи – ми ло-
сти ње при ја те ља, ком ши ја, ро ђа ка, од по мо ћи
пен зи о не ра (де да и ба ба) ко ји из два ја ју и по-
след њи ди нар да по мог ну, да пре хра не и шко-
лу ју уну чад.

И са да се чо век мо ра пи та ти: шта је са ви ше
со ли дар но сти и ху ма но сти? Па се се тим на род-
них ку хи ња ко је на те жу са на мир ни ца ма за бес-
плат не обро ке.

Крај ње је вре ме да се ове пар ци јал не по мо ћи
угро же ни ма со ли дар ни је ре ша ва ју, да се то ре-
ша ва на ре пу блич ком ни воу, да не за ви си од гра-
да и оп шти не. А да би се то обез бе ди ло, тре ба са-
чи ни ти со ци јал не кар те угро же них, свих ко ји су
на гра ни ци ег зи стен ци је и по себ но оних ис под
гра ни це, ко ји жи ве од ми ло сти ње до брих љу ди.

Дра ган Угар чи на,

Ча чак

Више солидарности и хуманости

По ро диљ ске пот по ре

Тро шко ви ра зних вр ста пот по ра, у ко је до ла зе и пот по ре за 
по ро ди ље и до ји ље, опре му де те та и ба бич ке на гра де, не пред-
ста вља ју у ства ри бо ле снич ке пот по ре, већ из дат ке за за шти-
ту ма те рин ства. Наш за ко но да вац, иако по ро ђај ни је ква ли фи-
ко вао бо ле шћу, унео их је ипак у пот по ре бо ле снич ког оси гу ра ња 
и пред ви део их у За ко ну о оси гу ра њу рад ни ка чак са ду жим вре ме-
ном тра ја ња не го што то ме ђу на род не кон вен ци је тра же, те је 
по то ме си стем за шти те ма те рин ства био ве о ма на пре дан. 
Ме ђу тим, стал но и знат но по ве ћа ње ових из да та ка, ко ји су већ 
у овој го ди ни пред ста вља ли око 10 по сто свих пот по ра, пре ти-
ло је да до ве де у кри ти чан по ло жај бо ле снич ку гра ну оси гу ра ња. 
Осим то га зло у по тре бе у ко ри шће њу ни су би ле рет ке. Та ко је 
под крај 1931. го ди не до шло до из ме не За ко на, ко јом су по о штре-
ни не са мо усло ви за ко ри шће ње пра ва (стаж), већ и пра во на ду-
жи ну тра ја ња и на ви си ну свих пот по ра.

(Окру жни уред за оси гу ра ње рад ни ка у Бе о гра ду од 1922. 

до 1938, Бе о град, 1939)

По ро диљ ско бо ло ва ње
На осно ву на ла за над ле жног ги не ко ло га, по ро диљ ско бо ло-

ва ње труд ни ца тре ба да отво ри нај ка сни је 28 да на пре тер ми на
за по ро ђај. Ме ђу тим, по ро диљ ско бо ло ва ње мо же да се отво ри
и 45 да на пре тер ми на, али од да ту ма отва ра ња по ро диљ ског
до по врат ка на по сао не сме да про ђе ви ше од 365 да на. Та ко ђе,
про пи са но је да по ро диљ ско бо ло ва ње тра је од да ту ма отва ра-
ња до на вр ше на бе би на три ме се ца, а за тим се на ста вља бо ло-
ва ње ра ди не ге де те та. Не по сто ји ни ка ква про це ду ра за отва-
ра ње бо ло ва ња ра ди не ге де те та, већ се оно са мо на до ве зу је на
по ро диљ ско. По ро диљ ско и бо ло ва ње ра ди не ге де те та за јед но
тра ју 365 да на, за пр во и дру го де те, и то ра чу на ју ћи од да ту ма
отва ра ња бо ло ва ња а не од да ту ма по ро ђа ја. Да би бу ду ћа мај ка
оти шла на по ро диљ ско, нео п ход но је да је у тре нут ку отва ра ња
бо ло ва ња би ла у не пре кид ном и не по сред ном рад ном од но су
ду жем од три ме се ца.

Ј. О.
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Ту ђа не га и по моћ за пси хи ја триј ске 

бо ле сни ке

Те ле сно оште ће ње

Оба ве зно про ве ри ти по дат ке

Раз вод и по ро дич на пен зи ја

?
Ми ло ван ка Сто ја но вић, Кра гу је вац: У Ва шој бро шу ри сам

про чи та ла да „удов ци и удо ве не гу бе пра во на по ро дич ну

пен зи ју ако скло пе но ви брак”. У ве зи сам са пен зи о не ром,

удов цем, ко ји је при лич но ста ри ји од ме не. За ни ма ме да ли у

слу ча ју да скло пи мо брак обо је има мо пра во на на сле ђи ва ње

пен зи је на кон смр ти.

?
Зо ран П., Но ви Сад: Мој брат је већ 15 го ди на хо спи та ли-

зо ван у пси хи ја триј ској бол ни ци, а ужи ва лац је по ро дич-

не пен зи је. Од 2006. го ди не, ка да му се ста ње по гор ша ло, у

са деј ству са цен тром за со ци јал ни рад по кре нут је по сту пак за

огра ни че ње ње го ве по слов не спо соб но сти, ко ји је окон чан де-

ли мич ним ли ша ва њем, а ја сам од ре ђен за ста ра те ља. Не дав но

сам са знао да на кон пред сто је ће ре фор ме здрав ства пси хи ја-

триј ски па ци јен ти не ће ви ше ду же бо ра ви ти у бол ни ца ма и да

ће би ти сме шта ни у спе ци јал не уста но ве чи ју це ну не ће мо ћи

да по кри је ње го ва пен зи ја. Док тор ка из бол ни це ми је ре кла

да на осно ву те шког пси хич ког ста ња па ци јен та има осно ва за

под но ше ње зах те ва за на кна ду за ту ђу не гу и по моћ. Да ли пси-

хич ки бо ле сник мо же оства ри ти ово пра во иако ни је фи зич ки

хен ди ке пи ран и са мо стал но функ ци о ни ше? Ако има пра во, да

ли пре глед мо же да се оба ви у бол ни ци у ко јој је хо спи та ли зо-

ван и шта је још по треб но од до ку мен та ци је да се при ло жи?

?
Де сан ка Вла шко вић, Бо си ле град: Го ди не 1996. до би ла сам

пра во на на кна ду за те ле сно оште ће ње III сте пен, у ви си ни

80%. Здрав стве но ста ње ми се по гор ша ло, до би ла сам ди ја-

бе тес, па сам ле че на 2009. го ди не, што се ви ди из от пу сне ли сте ко-

ју вам ша љем. Да ли мо ја са да шња си ту а ци ја са овом ди јаг но зом

мо же да ути че на по ве ћа ње сте пе на те ле сног оште ће ња или не?

?
М. Пан тић, Бе о град: Ка да ми ис тек не по след њи уго вор о

ра ду, би ћу при ја вљен код НСЗ уз нов ча ну на кна ду до пен-

зи је, у тра ја њу од 24 ме се ца, по што ћу има ти 38 го ди на

рад ног ста жа. Ин те ре су је ме да ли је од ла зак на тр жи ште ра да

уз нов ча ну на кна ду до пен зи је га ран ци ја да ћу по ис те ку 24 ме-

се ца за и ста и оства ри ти пра во на пен зи ју?

?
Жи во рад Лу кић, Ум ка: Члан 28 За ко на о ПИО, став 2, ка же

да „пра во на по ро дич ну пен зи ју мо же да оства ри и брач-

ни друг из раз ве де ног бра ка ако му је суд ском пре су дом

утвр ђе но пра во на из др жа ва ње”. Ме не за ни ма шта се де ша ва

ако је брак раз ве ден спо ра зум но и сва ка стра на је сно си ла сво-

је тро шко ве, а брач ни дру го ви на ста ве да жи ве у ван брач ној

за јед ни ци. Да ли оси гу ра ни ца има пра во да узме пен зи ју не-

вен ча ног, од но сно раз ве де ног дру га ако има сво ју лич ну пен-

зи ју оства ре ну у то ку брач не или ван брач не за јед ни це?

Од го вор: Као што сте и про-
чи та ли у ли фле ту, за ко ри сни ка 
по ро дич не пен зи је ни је смет ња 
да скло пи но ви брак и на ста ви 
ре дов но да при ма сво ју сте че ну 
по ро дич ну пен зи ју. Ако се пак 
но ва брач на за јед ни ца скла-
па са ли цем ко је по го ди на ма 
ста ро сти пре ма шу је го ди не за 
при зна ва ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју, а то је за му шкар це 65 
го ди на и за же не 60 го ди на, ова 
брач на за јед ни ца би мо ра ла да 
по тра је ми ни мум две го ди не 
да би брач ни дру го ви мо гли да 

оства ре по ро дич ну пен зи ју по-
сле смр ти брач ног дру га из ове 
брач не за јед ни це. Ка ко сте Ви 
већ ко ри сник по ро дич не пен-
зи је по прет ход ном брач ном 
дру гу, на по ми ње мо да се по ро-
дич не пен зи је не мо гу пре но-
си ти на дру га ли ца јер се ра ди 
о већ из ве де ном пра ву. Дру гим 
ре чи ма, по ро дич на пен зи ја се 
мо же из во ди ти са мо из лич них 
пра ва, од но сно пен зи ја (ста ро-
сна или ин ва лид ска), а не из по-
ро дич не пен зи је, ко ја већ пред-
ста вља из ве де но пра во.

Од го вор: Пси хи ја триј ски бо-
ле сни ци сва ка ко мо гу под од-
ре ђе ним усло ви ма да оства ре 
пра во на на кна ду за по моћ и не-
гу дру гог ли ца, по го то во ако им 
је, као Ва шем бра ту, од у зе та по-
слов на спо соб ност и ако не мо гу 
да функ ци о ни шу ван здрав стве-
не уста но ве у ко ју су сме ште ни, 
и ако то по твр ђу ју на ла зи ле ка-
ра спе ци ја ли сте. С об зи ром на 
си ту а ци ју, мо жда не ће би ти нео-
п хо дан не по сре дан увид ле ка ра 

ве шта ка у ста ње Ва шег бра та,
а ако ипак то бу де нео п ход но,
нај ве ро ват ни је ће се зах те ва-
ти да Ваш брат бу де до ве ден на
ве шта че ње у Фонд ПИО под од-
ре ђе ном прат њом. Што се до ку-
мен та ци је ти че, прет по ста вља-
мо да се у до си јеу о по ро дич ној
пен зи ји на ла зи ве ћи на по треб-
не до ку мен та ци је, те тре ба при-
ло жи ти са мо но ву до дат ну до ку-
мен та ци ју и ре ше ње о од у зи ма-
њу по слов не спо соб но сти.

Од го вор: Пре ма до ку мен та-
ци ји ко ју сте при ло жи ли уз пи-
смо ви ди се да код Вас не по сто ји 
но во на ста ло те ле сно оште ће ње 
као по сле ди ца ди ја бе те са ко ји 
Вам је кон ста то ван у от пу сној ли-
сти 2009. го ди не. Чак и у слу ча ју 
да је и на сту пи ло не ко те ле сно 
оште ће ње као по сле ди ца ше-
ћер не бо ле сти, то не би ути ца ло 
на ви си ну на кна де ко ју до би ја те 
по осно ву те ле сног оште ће ња 
кон ста то ва ног 1996. го ди не, јер 

по За ко ну о ПИО ко ји је на сна зи
од 1997. го ди не са мо ако је те ле-
сно оште ће ње по сле ди ца не сре-
ће на по слу или про фе си о нал ног
обо ље ња, мо гу ће је оства ри ти
на кна ду по том осно ву. С об зи-
ром на то да сте Ви пен зи о нер и
да те ле сно оште ће ње мо же би ти
са мо по сле ди ца бо ле сти, ви си на
Ва ше на кна де се не мо же уве ћа-
ва ти, ма да се мо же кон ста то ва ти
ве ћи сте пен те ле сног оште ће ња,
без по ве ћа ња на кна де.

Од го вор: Да би сте мо гли да 
ра чу на те на оства ри ва ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју 2013. го ди-
не, од но сно по ис те ку две го ди-
не про ве де не са на кна дом код 
НСЗ, би ће нео п ход но да има те 
пу них 40 го ди на ста жа оси гу ра-
ња и нај ма ње 54 го ди не жи во та. 
За до ка зи ва ње ста жа оси гу ра-

ња ни је до вољ но са мо да је тај
стаж унет у рад ну књи жи цу, бит-
но је да је за сав пе ри од пла ћен
и до при нос за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње. Ову чи ње-
ни цу ће те про ве ри ти у Фон ду
ПИО, где ће те тра жи ти по дат ке
ре ги стро ва не у ба зи ма тич не
еви ден ци је.

Од го вор: Пре ма За ко ну о 
ПИО, као што сте и са ми кон ста-
то ва ли, раз ве де ни брач ни друг 
има пра во на по ро дич ну пен-
зи ју ис кљу чи во под усло вом да 
му је пре су дом о раз во ду бра ка 
до су ђе но из др жа ва ње. То што 
је брак раз ве ден спо ра зум но 
и што је сва ки од брач них дру-
го ва са мо стал но пла тио суд ске 
тро шко ве ни је ни ка ква олак-
ша ва ју ћа окол ност, већ са мо 
го во ри о то ме да је сва ко од 
раз ве де них брач них дру го ва 

био ма те ри јал но обез бе ђен и
да ни је би ло зах те ва, а ни по-
тре бе за из др жа ва њем не ког
од раз ве де них брач них дру-
го ва. На ста вак жи во та бив ших
брач них дру го ва у ван брач ној
за јед ни ци је, у сми слу За ко на
о ПИО, чи ње ни ца без ути ца ја
на пра во на по ро дич ну пен зи ју,
јер по са да ва же ћим про пи си ма
са мо је брач на за јед ни ца основ
за оства ри ва ње пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју, што ће се мо жда
јед ног да на и из ме ни ти.
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Мисаоне направе

При че за ма лу де цу ов де су бест се лер за од ра сле.

Про шло је вре ме кад смо се бо ја ли ми ну та до два на-

ест.

Од тре нут ка де мо кра ти је на пра ви ли смо тра ди ци-

о нал ну свет ко ви ну.

Мо гу да дока жем тач ку по тач ку да вас ни ко не за ре-

зу је.

Мо тив за пра ње нов ца је за та шкан из ба ци ва њем

пр ља ве во де.

Има ве ро до стој них ин ди ци ја да не мо же мо до ћи до

до ка за.

Где ку мо ви тра же ста тус ин сај де ра, ту не ма вен ча-

ња.

Са ти ри ча ри ра де углав ном код ку ће, а то је већ рад на

цр но.

Европ ским стан дар ди ма при ла го ђа ва мо и та бли-

цу мно же ња.

Сва ка сум ња мо же се ком пен зо ва ти по ли тич ким обе-

ћа њем.

Ву ко са ва Ден чић
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До ско ци
На у чио је да ла же и кра де. Пред њим је успе шна ка ри је ра при-

вред ни ка.

Не ки на ши на род ни по сла ни ци че сто за сту па ју ин те ре се

би ра ча. Ђа во ље ва ро ши!

Цео жи вот пред ста вљао је свој на па ће ни на род. Па тио се по
ам ба са да ма ши ром све та.

Уки ну то је ре дов но слу же ње вој ног ро ка, а ја пред же ном

и да ље сто јим мир но!

Нај леп ше сли ке на ро да на пра вље не су др жав ним апа ра том.

Не ста ши ца ле ко ва има и до брих стра на. Сма њу је број

пен зи о не ра.

Те шко је би ти па стир ако вам ни су све ко зе на бро ју.

Ис по што ва ли смо све де мо крат ске прин ци пе. Ис пљу ва ли

смо их!

Мо ја бо лест је Ср би ја. У ге ни ма ми је.

Ра де Ђер го вић

Уса гла ша ва ње
Сви штрај ком до би ја ју. Је ди но пен зи о не ри ма уде ле ми-

ло сти њу.

Пен зи о нер осе ти сва ку про ме ну вла сти. Жи га га у ко ле ни ма.

Пен зи о не ри ма со ле па мет, па се чу де ода кле им ви сок 

при ти сак.

За нас до ле не ма спа са, али нас го ре че ка рај.

Оде нуо сам же ну у нај бо ље пер је и бр зо је од ле те ла.

Док се це не уса гла ша ва ју, на род уса гла ша ва ис хра ну.

У све тло сти свих обе ћа ња, пен зи о не ри ту ма ра ју по мра-

ку.

Пен зи о не ри се бо ре про тив бе ле ку ге, али без у спе шно.

Ра до мир Ста ној ко вић

Да ли сте зна ли ...

 … да је че твр та же на кра ља Ми лу ти на, 

… да је Јо ван ка Ор ле ан ка, све ти ца и 

… да је ца ри ца Те о до ра, су пру га ви зан тиј ског ца ра Ју сти-

…да је тек не дав но иден ти фи ко ва на 

так го ди на ста ри ји од мла де не ве сте и че-

све ти цу и оста ла је нај по зна ти ја хе ро-

 и обла чи ла се као му шка рац, вла да ла је 

Си мо ни да, би ла ћер ка ви зан тиј ског ца ра 

за штит ни ца Фран цу ске, би ла ћер ка се-

ни ја на I, би ла же на из у зет не ле по те и ин те лек та, али је због 

му ми ја нај по зна ти је вла дар ке ста рог 

ти ри го ди не од свог бу ду ћег та ста.

и на у чи та вој фран цу ској исто ри ји.

Егип том у 15. ве ку пре но ве ере.

Ан дро ни ка II Па ле о ло га? Ми лу тин је био 

ља ка из Шам па ња, што је не ве ро ва тан 

то га што је у мла до сти би ла глу ми ца пре вас ход но оста ла 

Егип та, Хат шеп сут, и то за хва љу ју ћи 

пр ви срп ски вла дар ко ји се оже нио ћер-

по че так за бу ду ћег вој ног пред вод ни-

упам ће на као кур ти за на ко ја се уз не ла до цар ског тро на.

ДНК ана ли зи јед ног зу ба. Кра љи ца Хат-

ком ви зан тиј ског ца ра, a био je че тр де се-

ка. По чет ком 20. ве ка про гла ше на је за 

шеп сут, ко ја је се бе на зи ва ла фа ра о ном 
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… да је у част сво је су пру ге, Фран цу ски ње Је ле не Ан жуј-

… да су, по чев од пр вих Не ма њи ћа, до из у ми ра ња ове ди-

… да је Кле о па тра – по след ња вла-

 ске, краљ Сте фан Урош Пр ви по чи та вој Ибар ској до ли ни 

 на сти је, све њи хо ве же не би ле са стра них дво ро ва што је био 

дар ка ста рог Егип та, по зна та као 

по са дио ње но оми ље но цве ће − ста бла јор го ва на. Је ле на је, 

до каз да је др жа ва ја ча ла и би ла по што ва на. Је ди на срп ска 

нај о бра зо ва ни ја и нај моћ ни ја же на 

кра јем 13, ве ка, осно ва ла пр ве жен ске шко ле у срп ским зе-

вла дар ка у сред њем ве ку би ла је кне ги ња Ми ли ца.

ста рог ве ка, го во ри ла теч но де вет је-

мља ма и ин тер нат за де вој ке.

зи ка, и би ла пр ва вла дар ка ко ја је при-

ча ла из вор ним на род ним је зи ком.


